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 ةــلمقدما
ٚأْعـِ عًٝـ٘ بايـدٜٔ ايكـِٜٛ     , .. اسبُد هلل ايرٟ خًل اإلْطإ ٚأسطـٔ خًكـ٘   

ٚايصـال٠ ٚايطـالّ   , ٚنتب اإلميإ ملٔ زضٞ ب٘ دٜٓا يف  سٝات٘ ,ايرٟ دعٌ فٝ٘ ضعادت٘ 
, ضبُد ايرٟ أزضً٘ ع٢ً سني فرت٠ َٔ ايسضـٌ ٚ فـسض عًـ٢ ايعبـاد هاعتـ٘       اع٢ً ْبٝٓ

بًـؼ ايًٝـٌ    ٚبًؼ دٜٓـ٘ َـا  , فأغسقت األزض بسضايت٘ ,ٚزفع  ذنسٙ , ٚغسح ي٘ صدزٙ 
 :أَا بعد , ,  ٚايٓٗاز فص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً آي٘ ٚ صشب٘

ستـ٢  ,الت اسبٝـا٠   فإٕ اسبطاز٠ املعاصس٠  قدَت يإلْطا١ْٝ ايساس١ ٚايرتف يف غت٢ صبـا 
, ْٚطـٝإ ايـداز ارخـس٠ ٚايتـصٚد  ـا      , غًب ع٢ً ايٓاع سب ايـدْٝا ٚايسنـٕٛ إيٝٗـا    

ٚاْٗـازت  , ٚتصيصيت فٝـ٘ ايكـِٝ   , ٚادتاح ايعامل تٝاز َادٟ زٖٝب ; اْكًبت فٝ٘ املعاٜري 
ٚأصبح ايػال٤ يف األضعاز ٚايتطدِ يف األضـٛام ضـٝاها ًٜـرع ايعٗـٛز     , فٝ٘ األخالم 

ع األَساض ايٓفط١ٝ اييت مل تهٔ عٓد أضالفٓا مما دعٌ بعطِٗ ٜطًل ع٢ً ٖرا ٜٚفذس أغٓ
فُٔ . ٚصسسٛا بريو يف نجري َٔ نتاباتِٗ َٚؤيفاتِٗ ...ايعصس عصس ايكًل ٚاالنت٦اب 

  : ذيو
ز٥ٝظ ازبُعٝـ١ ايدٚيٝـ١ يًصـش١ ايعكًٝـ١ يف املـؤثس ايجـاْٞ عػـس          Riesٚقف ايدنتٛز  

إٕ أبسش َا ٜتصف بـ٘ ايكـسٕ ايعػـسٕٚ أْـ٘     : ) اٍ َا ْص٘ يًصش١ ايعك١ًٝ يف بسغ١ًْٛ ٚق
قسٕ تطٛدٙ عٛاٌَ ايصساع ٚايتطاسٔ ٚاسبسب ايٓفط١ٝ يدزد١ دعًت نـجريا َـٔ ضـهإ    

 ٚ را نإ عًٝٓا إٔ ْدعٛٙ بعصس ايكًل . ايعامل يف بكاع طبتًف١ ٜعٝػٕٛ ع٢ً ساف١ ا ا١ٜٚ 

 (The Age of Anxiety ) ,تداع٢ اسبهَٛات سني تٓتػـس  ٚيهٔ أيٝظ َٔ ايػسٜب إٔ ت
أسد األٚب١٦ ايصش١ٝ ٚتبرٍ املالٜني ملهافش١ األَساض نٛبا٤ ايهٛيريا أٚ اإلٜـدش   بُٝٓـا   
تكٌ ايعٓا١ٜ مب٦ات األَساض ايعك١ًٝ ٚايٓفط١ٝ ايـيت دبتـاح ايبػـس١ٜ ايٝـّٛ   يكـد تعـسض       

 ٚ ايــرعس ايعــامل إح ســسبني عــاملٝتني أغــاعتا بٓفــٛع ايٓــاع ايــدَاز ٚايتػــٜٛ٘ ٚايكًــل 
ٚاملداٚف ٚاالزتباى ٚايطبام ايٟٓٛٚ  احملُّٛ بني ايك٣ٛ ايهرب٣ عًـ٢ سطـاب أقـٛات    

  ( 1)(ايٓاع ٚسسَاِْٗ َٔ ضسٚزات َٚكَٛات ايبكا٤ 

                                                 

      94-91أضظ ايطب ايٓفطٞ اسبدٜح ص(  1)
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ٚ األَساض ايٓفط١ٝ َٔ مج١ً األَساض ايـيت ٜبتًـٞ اهلل بٗـا َـٔ غـا٤ َـٔ عبـادٙ ستـ٢         
 ضأنجس ممـا تفعًـ٘ األَـسا   ٚتفعٌ ٖرٙ األَساض بايبدٕ ,ايصاسبني  ٚأٌٖ ايعًِ ٚايدٜٔ 

 ايعط١ٜٛ فتؤثس ع٢ً املبت٢ً بٗا يف عبادت٘ ٚ تصسفات٘ املاي١ٝ ٚسٝات٘ األضـس١ٜ بـٌ قـد ميتـد    
تأثريٖا إح  عكً٘ مما قد  خيسد٘ َٔ دا٥س٠ ايتهًٝـف وٚنـجري ممـٔ ابتًـ٢ بٗـرٙ األَـساض       

ايٓفطـني ٖـِ    حيتاز ملعسف١ األسهاّ ايػسع١ٝ املرتتب١ عًٝٗا ; بٌ ست٢ املدتصني ٚاألهبـا٤ 
    و ضيف ساد١ َاض١ إح ايتأصٌٝ ايػسعٞ يًعدٜد َٔ ايٓٛاشٍ املتعًك١ بأسهاّ ٖرٙ األَسا

 :يرا  ٚقع اختٝازٟ ع٢ً ٖرا املٛضٛع املٛضّٛ  
 أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايفك٘ اإلضالَٞ 

يتطذًٝ٘ َٛضٛعا يًبشح ٚايدزاض١ يف َسس١ً ايدنتٛزاٙ زغب١ يف زضِ خطـ٠ٛ يتأصـًٝٗا   
 . ٚاهلل أضأٍ ايتٛفٝل ٚايطداد  ...
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  أهمية هذا الموضوع: 

 : تسدع أ١ُٖٝ  املٛضٛع إح األَٛز ايتاي١ٝ 
ــ١ٝ;     -1 ــساض ايٓفط ــ٢ األَ ــ١ عً ــسع١ٝ املرتتب ــاّ ايػ ــ١ األسه ــ١ إح َعسف ــٛز اسباد  ظٗ

 . الْتػازٖا يف ٖرا ايعصس
 .َعاصس٠ بٝإ ٜطس ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚمشٛ ا يهٌ َا جيد َٔ ْٛاشٍ ٚقطاٜا  -1

 .ٚتٝطري َعسف١ األسهاّ ايػسع١ٝ  ِ , خد١َ يًُسض٢ ايٓفطٝني ٚذِٜٚٗ  -4

 أسباب اختيار الموضوع: 

ساد١ املهتبـ١ اإلضـال١َٝ ملسدـع غـسعٞ ٜبشـح يف ارثـاز ايػـسع١ٝ املرتتبـ١ عًـ٢           -1
; ألٕ َا نتـب سـٍٛ ٖـرا املٛضـٛع دًـ٘ نتابـات هبٝـ١ اعتٓـ٢          ايٓفط١ٝ  ضاألَسا

أصشابٗا بايتصٛزات ايطب١ٝ ٚمل ٜتعسضٛا يًذٛاْب ايػسع١ٝ إال َٔ بعـض ايٓـٛاسٞ   
دزاضــ١  عًُٝــ١ غــسع١ٝ ذبــدثت عــٔ  –سطــب عًُــٞ  –فًــٝظ ٖٓــاى , ايكًًٝــ١ 

 . األَساض ايٓفط١ٝ بػهٌ داَع ٜطِ مجٝع َطا٥ً٘

ايٓفطـ١ٝ دٕٚ تأصـٌٝ فكٗـٞ أٚدـد خٛضـا فكٗٝـا يف       اْتػاز اسبدٜح عٔ األَساض  -1
ٚيعٌ ٖرٙ ايدزاض١ ذبدد َطـازا فكٗٝـا   , فأدح نٌ بديٛٙ دٕٚ ضٛابط فك١ٝٗ, املطأي١

 .ع٢ً ايطري فٝ٘ دٕٚ اضطساب  ,ٚاملسٜض, ٚايطبٝب, ٜطاعد ايكاضٞ
ساد١ اجملتُع ملعسف١ أسهاّ ٖرٙ األَساض خصٛصا األضس اييت أصٝب أسد أفسادٖـا   -4

  .َٚعسف١ األسهاّ املرتتب١ ع٢ً تصسفات٘ , األَساض ٚنٝف ٜتعإًَٛ َع٘ بٗرٙ 

ايٓفطـٞ   ضضع١ ٖرا املٛضٛع ٚمشٛي٘ ; ألٕ األسهاّ اييت ميهٔ قٝاع  سهِ املـسٜ  -3
عًٝٗا تدخٌ يف أنجس أبٛاب ايفك٘ مما حيدٚ بايباسح إح إٔ ٜطًـع عًـ٢ أنجـس أبـٛاب     

   .ايفك٘

ٚزد املطُٝات ازبدٜـد٠  , ع٢ً َا دا٤ يف نتب ايفك٘ ربسٜر أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ   -5
ٌ     , إح سكٝكتٗا ايػسع١ٝ   ٚتعسٜف األهبا٤ ايٓفطاْٝني حبهـِ َـا حيتادْٛـ٘ َـٔ َطـا٥

 .فك١ٝٗ َتعًك١ باملسض٢ ايٓفطٝني
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 اهلدف من املوضوع:  

١ اإلضـال١َٝ يتطـِ املهتبـ١    ١ ألسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايػـسٜع إجياد دزاض١ فك١ٝٗ غاًَ
ٜٚفٝد َٓ٘ األفساد ايرٜٔ ابتًـٛا بػـ٤ٞ َـٔ    , ١ٝ َسدعا غسعٝا ٜسدع إيٝ٘ املدتصٕٛ ايفكٗ

 . ٖرٙ األَساض ٚاستادٛا ملعسف١ أسهاَٗا 

 الدراسات السابقة :    

 –سطب َا اهًعـت عًٝـ٘    -أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايفك٘ اإلضالَٞ مل ٜفسد بايبشح 
 : يف بعض دٛاْب٘ فُٔ ذيو ٖٚٓاى بعض ايدزاضات اييت تػرتى َع ٖرا املٛضٛع 

 .. أثس املسض ايٓفطٞ يف ايعكٛب١ -
ضٝد ْعُإ عبـد ايـسشام ايطـاَسا٥ٞ    : عٛاهف  بٓت ْاصس اشبسٜصٞ إغساف : يًباسج١  

داَعـ١ املًـو   , .. ٚعبد ايساشم بٔ ضبُٛد اسبُد ٖٚٛ حبح َهُـٌ يسضـاي١ املادطـتري    
 ٖـ 1314ضعٛد عاّ 

يف ازبٓاٜات َٚد٣ َطؤٚي١ٝ املسٜض ايٓفطـٞ عـٔ    ٖٚرا ايبشح ٜٗتِ بأثس املسض ايٓفطٞ
 ..َٚا ٜتعًل بريو َٔ املطا٥ٌ ..  َٚت٢ تطكط عٓ٘ ايعكٛب١  , دسميت٘ 

ٚعًٝ٘ فُٛضٛع ايبشح أٚضع بهجري; ألْ٘ ٜبشـح  يف مجٝـع األسهـاّ ايػـسع١ٝ املتعًكـ١      
 .باملسٜض ايٓفطٞ َٚا ازبٓاٜات إال َبشح َٔ َباسج٘ 

 .. األسهاّ ايفك١ٝٗ أثس ايعٛازض ايٓفط١ٝ يف -
د صـا  بـٔ   .فطـ١ًٝ ايػـٝذ أ  : إغساف عًٞ بٔ ٖاغِ بٔ عكٌٝ ايصبٝدٟ  و:  يًباسح  

ٖٚٞ زضاي١ َكد١َ يٓٝـٌ   و غامن ايطدالٕ األضتاذ بكطِ ايفك٘ به١ًٝ ايػسٜع١ بايسٜاض
عـاّ  , دزد١ املادطتري يف قطِ ايفكـ٘ داَعـ١ اإلَـاّ ضبُـد بـٔ ضـعٛد اإلضـال١َٝ        

 ٖـ1317
ضاي١ تبشح يف ايعٛازض نايػطـب ٚاشبـٛف ٚايهساٖـ١ ٚايبهـا٤ ٚايطـشو      ٖٚرٙ ايس 

ٚ مل تبشـح  ,ٚايػري٠ ٚاسبٝا٤ ٚحنٛ ذيو َٔ األَٛز ايطبٝع١ٝ اييت تعسض يهٌ ايبػـس  
إال يف ايباب ايجايح  فكـد حبـح أثـس ايٛضـٛاع     , أثس األَساض ايٓفط١ٝ املع١ٝٓ هبٝا  

 .. ٚاالنت٦اب فكط ع٢ً بعض  األسهاّ ايفك١ٝٗ 
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ًٝ٘ فُٛضٛع ايبشح أٚضع بهجري َٔ ٖرٙ ايسضاي١ َٚا ايٛضٛاع ٚاالنت٦اب إال َجاٍ ٚع
ٚمل ٜتطـسم ايباسـح إح سكٝكـ١    ..َٔ أَج١ً األَساض ايٓفط١ٝ ايـيت ٜتٓاٚ ـا ايبشـح    

 .ٚأثس ٖرٙ األد١ٜٚ ع٢ً ايعبادات , ٚال إح هسم ايتداٟٚ َٓٗا, األَساض ايٓفط١ٝ 
 ..ضالَٞ ايٛضٛض١ ٚأسهاَٗا يف ايفك٘ اإل - 
عًٞ بـٔ زاغـد   . د: تكسٜغ فط١ًٝ ايػٝذ ..ساَد بٔ َد٠ بٔ محٝدإ ازبدعاْٞ : تأيٝف  

: هازم بٔ عًٞ اسببٝب و ٖٚٛ نتاب َطبٛع َٔ َٓػـٛزات  . د: ٚزادع٘ , ايدبٝإ 
 .. داز اإلْديظ اشبطسا٤ 

ٖٚرا ايهتاب نُا ٜعٗس َـٔ عٓٛاْـ٘ اٖـتِ بايٛضٛضـ١ ٚأثسٖـا عًـ٢ األسهـاّ ايفكٗٝـ١         
َٚا ايٛضٛض١ إال ْٛع ٚاسد َٔ األَـساض ايٓفطـ١ٝ ايـيت ٜتٓاٚ ـا     , ضع يف ذيو ٚتٛ

ٚمل ٜتطــسم ايباســح إح سكٝكــ١ األَــساض ايٓفطــ١ٝ ٚال إح هــسم , َٛضــٛع حبجــٞ
 .ايتدٚاٟ َٓٗا ٚأثس ٖرٙ األد١ٜٚ ع٢ً ايعبادات 

  .ٖرا َا ٚقفت عًٝ٘ مما ي٘ ص١ً مبٛضٛع ايبشح 
 

***************** 
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 البحثخطة 

 ..وأربعة فصول وخامتة وفهارس مقدمة ومتهيد: يتكون البحث من

 :المقدمة

ٚتػٌُ ذبدٜد املٛضٛع ٚأضباب اختٝـازٙ ٚا ـدف َٓـ٘ ٚايدزاضـات ايطـابك١  َٚـٓٗر        
 .. ايبشح ٚ خطت٘ 

 : ٚفٝ٘ َبشجإ  و سكٝك١ األَساض ايٓفط١ٝ :التمهيد

 :ٚ فٝ٘ ثالث١ َطايب وتعسٜف األَساض ايٓفط١ٝ:املبشح األٍٚ 

 تعسٜف املصطًشات ايع١ًُٝ املتعًك١ باألَساض ايٓفط١ٝ  :  املطًب األٍٚ
 :  ٚفٝ٘ أزبع١ فسٚع

 .َع٢ٓ املسض يف ايًػ١ ٚاالصطالح: ايفسع األٍٚ
  .َع٢ٓ ايٓفظ يف ايًػ١ ٚاالصطالح: ايفسع ايجاْٞ

  .َع٢ٓ املسض ايٓفطٞ :ايفسع ايجايح
 ملتعًك١ ا املصطًشات ايع١ًُٝ ايتعسٜف ببعض: ايفسع ايسابع

                       .باألَساض ايٓفط١ٝ
 .تصٓٝف األَساض ايٓفط١ٝ املعترب٠ عاملٝا: املطًب ايجاْٞ

 .يألَساض ايٓفط١ٝ ١ذبدٜد املعاٜري ايتػدٝصٝ:   املطًب ايجايح
 .أضباب األَساض ايٓفط١ٝ  :املبشح ايجاْٞ

 :أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايعبادات ٚفٝ٘ مثا١ْٝ َباسح  :الفصل األول 
 . أثس األَساض ايٓفط١ٝ يف األ١ًٖٝ:  املبشح األٍٚ
 : ٚفٝ٘ مثا١ْٝ َطايبو هٗاز٠ املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايجاْٞ

 ١ْٝ زفع سدخ املسٜض ايٓفطٞ  :املطًب األٍٚ
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     .٤سهِ إهاي١ املسٜض ايٓفطٞ املهح يف أَانٔ اشبـال : املطًب ايجاْٞ

         .االضتربا٤ َٔ ايبٍَٛبايػ١ املسٜض ايٓفطٞ يف :  املطًب ايجايح
 : ٚفٝ٘ مخظ َطا٥ٌو ٚض٤ٛ املسٜض ايٓفطٞ:   املطًب ايسابع

جالخ يف سهــِ شٜــاد٠ املــسٜض ايٓفطــٞ عًــ٢ ايــ: األٚح املطــأي١
  .ايٛض٤ٛ

 .املسٜض ايٓفطٞ ايٛض٤ٛ أنجس َٔ َس٠ سهِ تهساز :املطأي١ ايجا١ْٝ

سهـِ قطـع املـٛاال٠ يف ايٛضـ٤ٛ بطـبب املـسض       : املطأي١ ايجايجـ١ 
  .ايٓفطٞ

 .تسى ايٛض٤ٛ بطبب املسض ايٓفطٞ: املطأي١ ايسابع١
  .أثس املسض ايٓفطٞ ايرٖاْٞ ع٢ً ايٛض٤ٛ: املطأي١ اشباَط١

 :ٚفٝ٘ َطأيتإ ُغطٌ املسٜض ايٓفطٞو :  املطًب اشباَظ
 .سهِ  تهساز املسٜض ايٓفطٞ يًػطٌ:  املطأي١ األٚح
 ايرٖاْٞ  يف  ايػطٌ أثس املسض   :املطأي١ ايجا١ْٝ 

   .تسى  هًب املا٤ بطبب املسض ايٓفطٞ:  املطًب ايطادع
 . َظ املسٜض ايٓفطٞ  يًُصشف: املطًب ايطابع

 : و ٚفٝ٘ مخط١ َطايبصال٠ املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايجايح
  .١ْٝ املسٜض ايٓفطٞ يف ايصال٠   :املطًب األٍٚ
 .سهِ تهساز املسٜض ايٓفطٞ ألزنإ ايصال٠:  املطًب ايجاْٞ

 : ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ ، تسى ايصال٠ بطبب املسض ايٓفطٞ:  املطًب ايجايح

 .تسى ايصال٠ بطبب َسض ايٛضٛاع ايكٗسٟ:   املطأي١ األٚح
املـؤثس يف  ايٓفطـٞ  تـسى ايصـال٠ بطـبب املـسض     :  املطأي١ ايجاْٝـ١ 

. اإلدزاى
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 . تسى ايصال٠ يف املطذد بطبب  املسض ايٓفطٞ:  املطأي١ ايجايج١
 : َطأيتإ   و ٚفٝ٘ أثس املسض ايٓفطٞ ع٢ً ايصال٠ :  املطًب ايسابع
  .أثس األفهاز ايٛضٛاض١ٝ ع٢ً ايصال٠:  األٚح املطأي١
 .ايصال٠املؤثس يف اإلدزاى ع٢ً ايٓفطٞ أثس املسض :  ايجا١ْٝ املطأي١

   .َٔ املسض ايٓفطٞ ايصال٠ بعد ايػفا٤ قطا٤:  املطًب اشباَظ
 :ٚفٝ٘ أزبع١ َطايب و إَا١َ املسٜض ايٓفطٞ :املبشح ايسابع

 ايًبح فٝ٘ دخٍٛ املسٜض ايٓفطٞ املطذد ٚ:  املطًب األٍٚ
  .أذإ املسٜض ايٓفطٞ:   املطًب ايجاْٞ

 :ثالخ َطا٥ٌ ٚفٝ٘ و إَا١َ املسٜض ايٓفطٞ:   املطًب ايجايح
  .إَا١َ املسٜض بايٛضٛاع :املطأي١ األٚح 

إَا١َ َٔ ٜهسز اسبسٚف نايتُتاّ و ٚايفأفا٤: املطأي١ ايجا١ْٝ

    .ٜؤثس يف اإلدزاى ْفطٞ  إَا١َ املسٜض مبسض:  املطأي١ ايجايج١
 .َصاّف١  املسٜض ايٓفطٞ  يف ايصال٠:  املطًب ايسابع

 .ايصنا٠ يف َاٍ املسٜض ايٓفطٞ:  املبشح  اشباَظ
 :ٚفٝ٘ أزبع١ َطايب و صٝاّ املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايطادع

 :ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ ايٓفطٞو  سهِ صٝاّ املسٜض :  املطًب األٍٚ
 .سهِ صٝاّ املسٜض باالنت٦اب ٚاضطساب ا ًع:  املطأي١ األٚح
ٌ   :   املطأي١ ايجا١ْٝ ٝـ٘  ٚفو سهِ صٝاّ املـسٜض باضـطسابات األنـ

 :ثالخ ساالت 
 .صٝاّ املسٜض بايكِٗ ايعصيب:   اسباي١ األٚح
 .سهِ صٝاّ  املسٜض بايٓٗاّ ايعصيب:  اسباي١ ايجا١ْٝ
 .سهِ صٝاّ املسٜض بايكطا:  اسباي١ ايجايج١
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اييت تؤثس يف ايٓفط١ٝ سهِ صٝاّ املسٜض باألَساض :املطأي١ ايجايج١
 .اإلدزاى

 : َطأيتإ  ٚفٝ٘ و فطاد ايصّٛ بطبب املسض ايٓفطٞ :  املطًب ايجاْٞ
  .فطاد ايصّٛ بطبب َسض ايٛضٛاع ايكٗسٟ:  املطأي١ األٚح
  .فطاد ايصّٛ بطبب هس٤ٚ املسض ايرٖاْٞ  :املطأي١ ايجا١ْٝ

 .قطا٤ املسٜض ايٓفطٞ  ايصّٛ:   املطًب ايجايح
 :ٚفٝ٘ َطًبإ سر املسٜض ايٓفطٞو : املبشح ايطابع

ٚفٝـ٘ ثـالخ   و ايعذص عٔ اسبر بطـبب املـسض ايٓفطـٞ    :  املطًب األٍٚ
 :َطا٥ٌ 

 .ايعذص عٔ اسبر بطبب َسض ايٛضٛاع :املطأي١ األٚح
ايعذص عٔ اسبر بطبب َسض ايسٖاب ٚاضطساب  :املطأي١ ايجا١ْٝ

.ا ًع
  .ايعذص عٔ اسبر بطبب املسض ايرٖاْٞ:  املطأي١ ايجايج١

  .ب ملٔ عذص عٔ اسبر بطبب املسض ايٓفطٞإقا١َ ْا٥:  املطًب ايجاْٞ
َٔ دخٌ يف ايٓطو ثِ عذص عٔ إثاَـ٘ بطـبب املـسض    :  املطًب ايجايح

 .ايٓفطٞ
 :ٚفٝ٘ َطًبإو دٗاد املسٜض ايٓفطٞ : املبشح ايجأَ

    .سهِ دٗاد املسٜض ايٓفطٞ:  املطًب األٍٚ
 .غٗٛد املسٜض ايٓفطٞ ألزض املعسن١:  املطًب ايجاْٞ

 

 :ٚفٝ٘ َبشجإ و أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف املعاَالت : الثانيالفصل 
 : ط١ٝ يف ايتصسفات ايٓاق١ً يًًُه١ٝوٚفٝ٘ َطًبإأثس األَساض ايٓف: املبشح األٍٚ

 .بٝع املسٜض ايٓفطٞ ٚغساؤٙ :  املطًب األٍٚ
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   .ٖب١ َاٍ املسٜض ايٓفطٞ ٚايتربع ب٘ :املطًب ايجاْٞ
ٚفٝـ٘  يف ايتصـسفات غـري ايٓاقًـ١ يًًُهٝـ١و     أثس األَساض ايٓفط١ٝ :املبشح ايجاْٞ
 :ثالث١ َطايب

 .إداز٠ َاٍ املسٜض ايٓفطٞ:  املطًب األٍٚ
 .اسبذس  ع٢ً َاٍ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايجاْٞ

 .إعاز٠ َاٍ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايجايح
 

ٚفٝـ٘  و  ٚايكطـا٤  أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف فك٘ األضـس٠ ٚايعكٛبـات   :الفصل الثالث 
 : ثالث١ َباسح

 : ٚفٝ٘ ضت١ َطايبهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف فك٘ األضس٠و أس :املبشح األٍٚ
 .نتُإ املسض ايٓفطٞ عٓد اشبطب١ :املطًب األٍٚ
 :ٚفٝ٘ َطأيتإو تصٜٚر  املسٜض ايٓفطٞ:   املطًب ايجاْٞ

 .تصٜٚر املسٜط١ ْفطًٝا:  املطأي١ األٚح
 .تصٜٚر املسٜض ْفطَٝا:  املطأي١ ايجا١ْٝ

         فطذ ايٓهاح باألَساض ايٓفطٞ : املطًب ايجايح
 :ٚفٝ٘ ثالث١ فسٚع و هالم املسٜض ايٓفطٞ :املطًب ايسابع

  .هالم املسٜض بايٛضٛض١  : ايفسع األٍٚ
  .هالم املسٜض ايرٖاْٞ:  ايفسع ايجاْٞ

 :َطأيتإٚفٝ٘ هًب ايطالم بطبب املسض ايٓفطٞو: ايفسع ايجايح
 هًب املسٜط١ ايٓفط١ٝ ايطالم  :  املطأي١ األٚح
 . هًب شٚد١ املسٜض ايرٖاْٞ ايطالم :  املطأي١ ايجا١ْٝ

 .طبايع١ املسٜض ايٓفطٞ:  املطًب اشباَظ



 املكد١َ
 

 

 04 

 : ٚفٝ٘ َطأيتإ و سطا١ْ املسٜض ايٓفطٞ:  املطًب ايطادع
  .سطا١ْ  ايٛيٞ يًُسٜض ايٓفطٞ:  املطأي١ األٚح

 .سطا١ْ املسٜض ايٓفطٞ يػريٙ:  ايجا١ْٝاملطأي١ 
 :ٚفٝ٘ َطًبإ و أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايعكٛبات :املبشح ايجاْٞ

 : ٚفٝ٘ مخظ َطا٥ٌثس األَساض ايٓفط١ٝ يف ازبٓاٜاتو أ :املطًب األٍٚ
 :ٚفٝ٘ فسعإ دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞو : املطأي١ األٚح

 .دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً ايٓفظ: ايفسع األٍٚ
 .دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً َادٕٚ ايٓفظ: ايفسع ايجاْٞ

هس٤ٚ املسض ايٓفطٞ بعد ازبٓا١ٜ:  املطأي١ ايجا١ْٝ
ٚفٝٗـا  ٌُ املـسٜض ايٓفطـٞ فُٝـا فٝـ٘ خطـٛز٠و      ع :املطأي١ ايجايج١

  :فسعإ 
 .عٌُ املسٜض ايٓفطٞ ٖٚٛ عامل حبايت٘: ايفسع األٍٚ

 .عامل حبايت٘ عٌُ املسٜض ايٓفطٞ ٖٚٛ غري: ايفسع ايجاْٞ
 .عٔ املسٜض ايٓفطٞ  ربفٝف ايعكٛب١: املطأي١ ايسابع١

 .ضكٛط ايعكٛب١ عٔ املسٜض ايٓفطٞ :املطأي١ اشباَط١
 :أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف اسبدٚدو ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ  :املطًب ايجاْٞ

 :و ٚفٝ٘ ثالث١ فسٚع إقساز املسٜض ايٓفطٞ ٚزدٛع٘: املطأي١ األٚح
 .املسٜض ايٓفطٞ عٓد ايكاضٞ إقساز :ايفسع األٍٚ
 .إقساز املسٜض ايٓفطٞ عٓد غري ايكاضٞ: ايفسع ايجاْٞ

 زدٛع املسٜض ايٓفطٞ عٔ إقسازٙ: ايفسع ايجايح
ٚفٝـ٘  تهاب املسٜض ايٓفطـٞ َـا ٜٛدـب اسبـدو     از :املطأي١ ايجا١ْٝ

 :ثالث١ فسٚع 
ٚ   ايـيت  االضطسابات ايٓفط١ٝ: ايفسع األٍٚ  تٛدـب اسبـد أ

 ايتعصٜس 
 .قرف املسٜض ايٓفطٞ:  ايجاْٞايفسع 
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 .زد٠ املسٜض ايٓفطٞ:   ايفسع ايجايح
ثالثـ١   ٚفٝـ٘  يٓفطـٞو  ضكٛط اسبـد عـٔ املـسٜض ا   : املطأي١ ايجايج١

 : فسٚع
 .ثبٛت املسض ايٓفطٞ فُٝٔ ازتهب اسبد:  ايفسع األٍٚ
هس٤ٚ املـسض ايٓفطـٞ عًـ٢ َـٔ ازتهـب      :  ايفسع ايجاْٞ
 .َٛدب اسبد

 .املسٜض ايٓفطٞتٛب١ : يفسع ايجايح ا

 :ثالث١ َطايب  ٚفٝ٘و أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايكطا٤: املبشح ايجايح

 .تٛيٞ املسٜض ايٓفطٞ ايكطا٤: ملطًب األٍٚا
  :غٗاد٠ املسٜض ايٓفطٞو ٚفٝ٘ فسعإ : املطًب ايجاْٞ

 : ٚفٝ٘ َطأيتإ و غٗاد٠ املسٜض ايٓفطٞ يػريٙ: ايفسع األٍٚ
 غٗاد٠ املسٜض باملسض ايٓفطـٞ ايـرٟ ال  :  املطأي١ األٚح

 .ٜؤثس يف اإلدزاى
غــٗاد٠ املــسٜض مبــسض ْفطــٞ ٜــؤثس يف : املطــأي١ ايجاْٝــ١

 .اإلدزاى
  :ٚفٝ٘ َطأيتإ ايػٗاد٠ يًُسٜض ايٓفطٞو : ايفسع ايجاْٞ

 .غٗاد٠ ايطبٝب يًُسٜض ايٓفطٞ أٚ عًٝ٘ :املطأي١ األٚح
ــ١ ــأي١ ايجاْٝ ــا٤ يف : املط ــسٜض ْصــاب األهب ايػــٗاد٠ يًُ
 .ايٓفطٞ أٚ عًٝ٘

 .اسبهِ بايطذالت ايطب١ٝ: املطًب ايجايح 

 :ٚفٝ٘ ثٗٝد ٚثالث١ َباسحو أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايتداٟٚ :الفصل الرابع
 هسم ايٛقا١ٜ َٔ األَساض ايٓفط١ٝ : ايتُٗٝد 

 :ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓفط١ٝو ٚفٝ٘ أزبع١ َطايب :املبشح األٍٚ 
 : َطا٥ٌ  مخظ ٚفٝ٘و هًب ايعالز َٔ األَساض ايٓفط١ٝ:  املطًب األٍٚ

  .سهِ ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓفط١ٝ:  املطأي١ األٚح
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 .هًب إذٕ املسٜض ايٓفطٞ قبٌ ايتداٟٚ : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 . َٓع ايٛيٞ َٛيٝت٘ َٔ هًب ايعالز ايٓفطٞ: املطأي١ ايجايج١ 

  .ْفكات ايعالز ايٓفطٞ: املطأي١ ايسابع١ 
 . َداٚا٠ ايطبٝب ايٓفطٞ يًُسأ٠ أٚ ايعهظ: طأي١ اشباَط١ امل

 . تسى ايدٚا٤ أثٓا٤ فرت٠ ايعالز: املطًب ايجاْٞ
 . سذص املسٜض ايٓفطٞ يف املطتػف٢ يًعالز: املطًب ايجايح
 إفػا٤ ايطبٝب  أضساز املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايسابع 

  :ٚفٝ٘ َطأيتإ و أدس٠ ايطبٝب ايٓفطٞ: املطًب اشباَظ 
 .سهِ اضت٦ذاز ايطبٝب ايٓفطٞ يًعالز: املطأي١ األٚح 
 .ع٢ً ايرب٤   سهِ َػازه١ ايطبٝب ايٓفطٞ : املطاي١ ايجا١ْٝ 

 : ٚفٝ٘ َطًبإ هسم ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓفط١ٝو  : املبشح ايجاْٞ
 : ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ ايتداٟٚ بايسق١ٝ ايػسع١ٝو :  املطًب األٍٚ

 تعسٜف ايسق١ٝ:  املطأي١ األٚح
 . أْٛاع ايسق٢: املطأي١ ايجا١ْٝ 
  : ٚفٝٗا فسعإو أسهاّ ايسق١ٝ: املطأي١ ايجايج١ 

 .ايتداٟٚ بايسق١ٝ ٚاألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ: ايفسع األٍٚ 
 .تسى األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ َٔ أدٌ ايسق١ٝ: ايفسع ايجاْٞ 

 :ايتداٟٚ باألد١ٜٚ ايٓفط١ٝو ٚفٝ٘ تطع َطا٥ٌ :  املطًب ايجاْٞ
 . ايٓفط١ٝ  املساد باألد١ٜٚ :  املطأي١ األٚح
 .أْٛاع األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 . أثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً ايصش١: املطأي١ ايجايج١ 

 .سهِ ايتداٟٚ باألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ : املطأي١ ايسابع١ 
 . سهِ ايتداٟٚ بايعالز ايٓفطٞ: املطأي١ اشباَط١ 
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 :ايتداٟٚ باحملسّو ٚفٝ٘ فسعإ :  املطأي١ ايطادض١
 ايتداٟٚ بايػٓا٤ ٚاملعاشف ٚحنٖٛا:  ايفسع األٍٚ

   ايتداٟٚ فُٝا ٜدخٌ فٝ٘ املددز  ٚحنٛٙ: ايفسع ايجاْٞ 
  تٓاٍٚ اسباٌَ أٚ املسضع يألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ: املطأي١ ايطابع١ 
 ايتداٟٚ بازبًطات ايهٗسبا١ٝ٥: املطأي١ ايجا١َٓ 

 ايتداٟٚ بايتِٜٓٛ املػٓاهٝطٞ: املطأي١ ايتاضع١ 
 : ٚفٝ٘ َطًبإ و أثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ: املبشح ايجايح 

ٚفٝـ٘ أزبـع   د١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً ايعباداتو أثس اضتعُاٍ األ:  املطًب األٍٚ
  : َطا٥ٌ

٘ و أثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً ايطٗاز٠ : املطأي١ األٚح   ٚفٝـ
  :ثالخ ساالت 

أثــس ايــدٚا٤ ايٓفطــٞ عًــ٢ األعٝــإ ايــيت : اسبايــ١ األٚح 
  .خيايطٗا

 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً ايٛض٤ٛ  :اسباي١ ايجا١ْٝ 
 . أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً اسبٝض: اسباي١ ايجايج١ 

   :  ٚفٝ٘ سايتإو أثس األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ يف ايصال٠: املطأي١ ايجا١ْٝ 
 .ايصال٠ أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً قطا٤ : اسباي١ األٚح 

 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً اسبسن١ يف ايصال٠ : اسباي١ ايجا١ْٝ 

ّ    :  املطأي١ ايجايجـ١  ٚفٝـ٘ ثـالخ   و أثـس األدٜٚـ١ ايٓفطـ١ٝ يف ايصـٝا

 :ساالت 
ــ١ األٚح ــس ايــدٚا٤ ايٓفطــٞ عًــ٢ ايكــدز٠ عًــ٢  : اسباي أث

 .ايصٝاّ
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 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً صش١ ايصٝاّ : اسباي١ ايجا١ْٝ
أثس سكٔ املسٜض باألد١ٜٚ ايٓفطـ١ٝ يف ْٗـاز   : اسباي١ ايجايج١ 

 .زَطإ

 :ٚفٝ٘ سايتإو األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً اسبرأثس : املطأي١ ايسابع١
   أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً صش١ اإلسساّ :اسباي١ األٚح 
 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً ايٛقٛف بعسف٘ : اسباي١ ايجا١ْٝ 

ٚفٝـ٘  و أثس اضـتعُاٍ األدٜٚـ١ ايٓفطـ١ٝ عًـ٢ ايتصـسفات     :  املطًب ايجاْٞ
  :َطأيتإ 

 : ٚفٝٗا سايتإ أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ يف ايٓهاحو :  املطأي١ األٚح
 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً فطذ ايٓهاح :  اسباي١ األٚح
 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ يف ٚقٛع ايطالم  :اسباي١ ايجا١ْٝ 

 .ايٓفطٞ يف ايسضاعأثس ايدٚا٤ : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 

  ********** 
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  منهج البحث : 

 :يف ايبشح فُٝا ًٜٞ  ٜتبني َٓٗذٞ
َٔ نتـب ايطـب ايٓفطـٞ ٚ َـا      -سطب اإلَهإ   -مجع َا ٚزد يف ٖرا املٛضٛع   -1

     .قاي٘ ايفكٗا٤ يف نتب ايفك٘ مما ٜٓاضب ٖرٙ ايٓاشي١ 
يٝتطـح  .. ا قبـٌ بٝـإ سهُٗـا    ا دقًٝكـ املساد حبجٗا تصـٜٛس   األَساض ايٓفط١ٝ  أصٛز  -1

  .ثِ اْص ا ع٢ً َا ٚزد يف نتب ايفك٘ مما مياثًٗا يٝتطح سهُٗا   دزاضتٗا  املكصٛد َٔ 
َـع تٛثٝـل االتفـام    , َٔ َٛاضع االتفام فأذنس سهُٗا بديًٝـٗا    إذا ناْت املطأي١ - 4

 .. َٔ َعاْ٘ 

 : فأتبع َاًٜٞ , إذا ناْت املطأي١ َٔ َطا٥ٌ اشبالف  -

  ٚبعطٗا ضبٌ اتفام , إذا ناْت بعض صٛز املطأي١ ضبٌ خالف , ذبسٜس ضبٌ اشبالف  –أ 
ٜٚهـٕٛ عـسض   , ٚبٝإ َـٔ قـاٍ بٗـا َـٔ أٖـٌ ايعًـِ       , ذنس األقٛاٍ يف املطأي١  _ب 

 . اشبالف سطب االدباٖات ايفك١ٝٗ 
ٔ االقتصاز ع٢ً املراٖب ايفك١ٝٗ املعترب٠ َع ايعٓا١ٜ برنس َا ٜتٝطس ايٛقـٛف عًٝـ٘ َـ    -ز

ٖ  , أقٛاٍ ايطًف ايصا   ب َـا فأضـًو فٝٗـا     ٚإذا مل أقف ع٢ً قٍٛ يف املطـأي١ يف َـر
َطًو ايتدسٜر و أَا يف املطا٥ٌ ايفك١ٝٗ املطتذد٠ فإْٞ أذنس األقٛاٍ َٓطـٛب١ إح قا٥ًٝٗـا   

 .َٔ اجملاَع ايفك١ٝٗ ٚا ٦ٝات ايػسع١ٝ ٚدٚز اإلفتا٤ َٚٛاقع األْرتْت 
ٌ  ٚعـصٚ   واملرٖب ْفطـ٘   تٛثٝل األقٛاٍ َٔ نتب أٌٖ -د  املتعًكـ١ مبٛضـٛعات    املطـا٥

 ..ايطب ايٓفطٞ إح َصادزٖا يف ايدزاضات ٚاألحباخ 
ٜسد عًٝٗا َـٔ َٓاقػـات    ٚذنس َا, َع بٝإ ٚد٘ ايدالي١ , اضتكصا٤ أدي١ األقٛاٍ  –ٖـ 
 .ٚجياب عٓٗا  إٕ ناْت , 

٘ ) ٚ( ْٛقؼ  )قًت فُٝا ْكًت٘ َٔ َٓاقػ١ أٚ إداب١ عًٝٗا َٔ أٌٖ ايعًِ  -ٚ  ( أدٝب عٓـ
ميهـٔ إٔ  ) ٚ( ميهـٔ إٔ ٜٓـاقؼ   : ) و َٚا ادتٗدت يف َٓاقػت٘ أٚ اإلدابـ١ عٓـ٘ و قًـت    

: و ٚنرا األقٛاٍ اييت مل أقف ع٢ً أدي١  ا ٚثهٓت َٔ االضتدالٍ  ـا أقـٍٛ   ( جياب عٓ٘ 
  ( ميهٔ إٔ ٜطتدٍ  ِ ) 
      .  ايرتدٝح َع بٝإ ضبب , بني األقٛاٍ سطب َا ظٗس يٞ   ايرتدٝح – ش
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االعتُاد ع٢ً أَٗات املصـادز ٚاملسادـع األصـ١ًٝ يف ايتشسٜـس ٚايتٛثٝـل ٚايتدـسٜر        -3
 .فُٝا ٜتعًل باملطا٥ٌ ايفك١ٝٗ ٚازبُع 

ٚاملسادـع  , االعتُاد ع٢ً املصادز ٚاملسادع املعتُـد٠ َـٔ ا ٦ٝـات ايعاملٝـ١ املعتـرب٠       -5
 .ات ايطب ايٓفطٞ فُٝا ٜتعًل مبٛضٛع و َٚٛاقع اإلْرتْت ايع١ًُٝ 

َا ْكًت٘ َٔ ايٓصٛص عٔ أٌٖ ايعًِ ذنست َسدعـ٘ يف ا ـاَؼ صبـسدًا و َـع بٝـإ       -6
و (ٜٓعـس ) ازبص٤ ٚايصفش١ و َٚا غريت يف ْص٘ ذنست َسدع٘ يف ا اَؼ َطبٛقًا بهًُـ١  

 .قاٍ فالٕ نرا فإْٞ أضع  ْص نالَ٘ بني قٛضني : إال إذا قًت 
 .  -قدز اإلَهإ  – االضتطساد ايرتنٝص ع٢ً َٛضٛع ايبشح ٚدبٓب -7
 .ٚخاص١ ايٛاقع١ٝ , ايعٓا١ٜ بطسب األَج١ً  -8
َا مل ٜهٔ  ا زٚادًا فأذنسٖا َع بٝإ َا قايـ٘ ايعًُـا٤ يف    دبٓب ذنس األقٛاٍ ايػاذ٠  -9 

 . ايسد عًٝٗا  
 . مما ي٘ ص١ً ٚاضش١ بايبشح ايطب١ٝ  ايعٓا١ٜ بدزاض١ َا دد َٔ ايكطاٜا  -11
 . ٜات ٚبٝإ ضٛزٖا تسقِٝ ار -11
ــا     – 11 ــإٔ يف دزدتٗ ــٌ ايػ ــسٙ أٖ ــا ذن ــإ َ ــح ٚبٝ ــسٜر األسادٜ ــٔ يف  –رب إٕ مل ته

 . فإٕ ناْت نريو فأنتفٞ س٦ٓٝر بتدسجيٗا  –ايصشٝشني أٚ أسدُٖا 
 .  إٕ تٝطس  ٚاسبهِ عًٝٗا, ربسٜر ارثاز َٔ َصادزٖا األص١ًٝ  -14
 . ٚغسح ايػسٜب  ايطب١ٝ ٚايفك١ٝٗ ايتعسٜف باملصطًشات -13
 . ٚاإلَال٤ ٚعالَات ايرتقِٝ , ايعٓا١ٜ بكٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ  -15
تهٕٛ اشباث١ عباز٠ عٔ ًَدص يًسضـاي١ ٜعطـٞ فهـس٠ ٚاضـش١ عـٔ َـا تطـُٓت٘         -16

 . ايسضاي١ َع إبساش أِٖ ايٓتا٥ر 
تسمجت األعالّ ايٛازد ذنسِٖ يف ايسضاي١ ممٔ زأٜـت أْـ٘ حيتـاز يرتمجـ١ ; ٚذيـو       -11 
رنس امس٘ ْٚطب٘ ٚغٗست٘ َٚٛيدٙ ٚأغٗس غٝٛخ٘ ٚتالَرتـ٘ و َٚٓصيتـ٘ ايعًُٝـ١ ٚأغـٗس     ب

 . َؤيفات٘ ٚتازٜذ ٚفات٘ 
 : ٖٚٞ ,  ذًٜت ايسضاي١ بفٗازع تعني ع٢ً االضتفاد٠ َٓٗا   - 11

 .; َستب سطب تستٝب املصشفايكسآ١ْٝ   تفٗسع ارٜا -
 فٗسع األسادٜح ٚارثاز و َستب سطب سسٚف ا ذا٤ -
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 .و ٚزتبتٗا سطب ٚزٚدٖا يف ايسضاي١ ٚايكٛاعد ايفك١ٝٗ فٗسع األيفاظ ايػسٜب١  -
املرتدِ  ِ و َستب سطب سسٚف ا ذا٤ َـٔ غـري أب و أٚ أّ و أٚ    فٗسع األعالّ   -

 ابٔ و أٚ أدا٠ ايتعسٜف 
 ثبت يًُٛاقع اإليهرت١ْٝٚ اييت اضتفدت َٓٗا   -
فٗسع املصادز ٚاملسادع و َستب١ سطب سسٚف ا ذا٤ و ٚذنـست فٝـ٘ اضـِ ايهتـاب      -

و ٚإٕ زدعـت   -إٕ ٚدـدت   –ٚاملؤيف و ٚايٓاغس و ٚتازٜذ ايٓػس و ٚايطبعـ١ َٚهاْٗـا   
 . ألنجس َٔ هبع١ أٚ ناْت ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ٚضشت ذيو 

 .فٗسع املٛضٛعات  -
َـٔ إثـاّ ٖـرا ايبشـح  املتٛاضـع ٚقـد       ٚأغهسٙ ع٢ً َا َٔ عًٞ  ٚبعد و فإْٞ أمحد اهلل

بريت فٝ٘ قصاز٣ دٗدٟ يٝهٕٛ ع٢ً أسطٔ صٛز٠ و فُا نـإ فٝـ٘ َـٔ صـٛاب فُـٔ      
 . تٛفٝل اهلل ضبشاْ٘ و َٚا نإ فٝ٘ َٔ خطأ فُٔ تكصريٟ و ٚايهُاٍ هلل ٚسدٙ ٚيهتاب٘ 

ٜـاض  ٚأتٛد٘ بايػهس زباَع١ اإلَاّ ضبُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ ممج١ً يف ن١ًٝ ايػـسٜع١ بايس 
ع٢ً إتاس١ فسص١ ايبشح و َٚٛاص١ً ايعًِ ايػسعٞ و ٚأخص بايػـهس فطـ١ًٝ املػـسف    

إبساِٖٝ اسبُٛد ايرٟ مل ٜدخس ٚضعًا يف ضبٌٝ تٛدٝٗٞ ٚإزغـادٟ و فكـد   . ع٢ً ايسضاي١ د
نإ سبطٔ إغساف٘ ٚتٛدٝٗات٘ ععِٝ ايفا٥د٠ يـٞ و نُـا أخـص بايػـهس ضـعاد٠ املػـسف       

مل ٜدخس ٚضعًا يف بٝإ ايكطاٜا ايطب١ٝ املتعًك١ بايبشـح   عبدايسشام اسبُد ايرٟ. املطاعد د
 .و فاضأٍ اهلل إٔ ٜبازى يف دٗٛدُٖا ٚإٔ جيصُٜٗا عين خري ازبصا٤ 

نُا أتٛد٘ بايػهس ٚايدعا٤ يٛايدٟ ايهسميني ٚشٚدـٞ ايفاضـٌ ايـرٟ غـد َـٔ أشزٟ و      
 ٚٚضعين خبًك٘ ٚنسِٜ خصاي٘ و فذصاٙ اهلل عين خريًا

 .ح َا ٜفٝدْٞ و ٚأعاْين ع٢ً إثاّ ٖرٙ ايسضاي١ ٚأغهس نٌ َٔ أزغدْٞ إ
ٚختاًَا أضاٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ جيعٌ عًُٞ ٖرا خايصًا يٛدٗ٘ ايهـسِٜ و ٚإٔ ٜهتـب   

 .يٓا األدس و ٚجيصٍ يٓا ايعطا٤ و ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني 
 

******* 



ؼسٜس املعاٜري ايتؿدٝك١ٝ يٮَطاض ايٓؿػ١ٝ     
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 التمهيد

 حقيقة األمراض النفسية
 :ٚؾٝ٘ َبشجإ

  :ٚؾٝ٘ ث٬ث١ َطايبتعريف األمراض النفسية، : المبحج األول
، ٚؾٝ٘ تعريف المصطلحات العلمية المتعلقة باألمراض النفسية: المطلب األول

 : أضبع١ ؾطٚع
 . صطالحواالمعنى المرض في اللغة : األول الفرع

 : املطض يف ايًػ١
اٱْػإ عٔ سس ايكش١ يف املِٝ ٚايطا٤ ٚايهاز أقٌ قشٝح ٜسٍ ع٢ً َا خيطز ب٘  

َٳطٵنًا ؾٗٛ : أٟ ؾ٤ٞ نإ ،  ؾاملطض َٳطٳنًا ٚ َٳِطضٳ ؾ٬ٕ  ايػكِ ْكٝض ايكش١، ٚ
َٳِطٜض َٳِطضٴ ٚ  . (1)َاِضضٴ ٚ

ٚنٌ َا نعـ ؾكس َطض، ٚي١ًٝ َطٜه١ إشا تػُٝت ايػُا٤ ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝٗا     
، ن٤ٛ، ٚضٜح َطٜه١; نعٝؿ١ اهلبٛب، ٚضأٟ َطٜض ; ؾٝ٘  امطاف عٔ ايكٛاب

قًب َطٜض َٔ ايعسا٠ٚ ٚايٓؿام قاٍ : ٚمتطٜض ا٭َط إٔ تٖٛٓ٘ ٫ٚ تٓهذ٘، ٜٚكاٍ

 :تعاىل      
أٟ ْؿام ، َٚطض ؾ٬ٕ يف ساديت ْككت سطنت٘  (2)

 . ٚقكط ؾٝٗا
ايكش١ يف ايبسٕ : ٚاملطض ٚايػكِ يف ايبسٕ ٚايٓؿؼ ٚايسٜٔ مجٝعًا، نُا ٜكاٍ

 . (3)ٚايٓؿؼ ٚايسٜٔ مجٝعَا 

                                                 

 ٚ يػإ ايعطب، ٫بٔ َٓعٛض(. 5/311) َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١، ٫بٔ ؾاضؽ (  ) 
 (.َطٳض )َاز٠ ( 7/231)        

 (.10) اٯ١ٜ غٛض٠ ايبكط٠، (   ) 
، ٚيػإ (1/590) ٚأغاؽ ايب٬غ١، يًعكؿطٟ (. 7/40) ايعني، يًدًٌٝ بٔ أمحس : ٜٓعط(   ) 

 (. 232-7/231) ايعطب 
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نٌ َا خطز بايها٥ٔ اؿٞ عٔ سس ايكش١ ٚا٫عتساٍ َٔ ع١ً أٚ : ؾاملطض يف ايًػ١
 . (1) ْؿام أٚ تككري يف أَط

 : املطض يف ا٫قط٬ح
عطؾ٘ ايؿكٗا٤ ٚا٭طبا٤ بتعطٜؿات ٫ ؽطز عٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ يًُطض ٖٚٛ ايٓكل 

 . ٚايهعـ ٚايٖٛٔ
ببٗا ا٭ؾعاٍ ايطبٝع١ٝ ٚايٓؿػا١ْٝ ساي١ غري طبٝع١ٝ يف بسٕ اٱْػإ تهٕٛ بػ: ؾاملطض

 .(2)ٚاؿٝٛا١ْٝ غري َػ١ًُ 
املطض ١٦ٖٝ غري طبٝع١ٝ يف بسٕ اٱْػإ جيب عٓٗا بايصات آؾ١ يف ايؿعٌ، ٚآؾ١ : ٚقٌٝ

ايؿعٌ ث٬خ ايتػري ٚايٓككإ ٚايبط٬ٕ، ؾايتػٝري إٔ ٜتدٌٝ قٛضًا ٫ ٚدٛز هلا خاضدًا، 
ٚشيو إَا َعاز غري طبٝعٞ، ٚإَا تطنٝب  .ٚايٓككإ إٔ ٜهعـ بكطٙ، ٚايبط٬ٕ ايع٢ُ

 . (3)غري طبٝعٞ
(4)ٚقػِ ابٔ ايكِٝ 

  :ا٭َطاض إىل قػُني –ضمح٘ اهلل  –
أَطاض َتعًك١ بايعهٛ مساٖا ا٭َطاض اٯي١ٝ ٖٚٞ اييت ؽطز ايعهٛ عٔ ٦ٖٝت٘، 
ٚأَطاض َتعًك١ باملعاز مساٖا ا٭َطاض املتؿاب١ٗ ٖٚٞ اييت ؽطز بٗا املعاز عٔ 

 .ا٫عتساٍ
 ايعكٌ ايبؿطٟساي١ غري طبٝع١ٝ تكٝب اؾػس ايبؿطٟ أٚ  : ؾُع٢ٓ املطض اقط٬سا

 (. 5)قسث١ اْععادًا، أٚنعؿًا يف ايٛظا٥ـ، أٚ إضٖاقًا يًؿدل املكاب َع إظعاز
 : ٜعٗط َا ًَٜٞٔ فُٛع ايتعاضٜؿات ايػابك١ 

                                                 

 (. 2/863) املعذِ ايٛغٝط، فُٛع١ عًُا٤ (   ) 

 (.2/277) تٝػري ايتشطٜط، ٭َري بازؾاٙ (   ) 

) ايكإْٛ يف ايطب : ايطب، ٜٚٓعط ْكً٘ عٔ بعض نتب( 4/426) نؿـ ا٭غطاض، يًبداضٟ (  ) 
1/103 .) 

 .36ايطب ايٓبٟٛ م(   ) 
 

 http:// ar.wikipedia.org: ينظر  ( (5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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إٔ املطض ٫ ٜكتكط ع٢ً ايبسٕ ؾكط بٌ قس ٜكٝب ايٓؿؼ ؾٝدطدٗا عٔ  -1
 . ا٫عتساٍ

 . إٔ أٟ تػٝري يف ايعهٛ أٚ ْكل أٚ بط٬ٕ ٜػ٢ُ َطنًا -2

إٔ يف ايتعطٜـ ايجاْٞ  َا ٜؿري إىل اهل٬ٚؽ ايبكط١ٜ ٖٚٞ إٔ ٜتدٌٝ قٛضًا  -3
 .  ايٓؿػ٫١ٝ ٚدٛز هلا خاضدًا ٖٚصا عطض يهجري َٔ ا٭َطاض 

 

 :واالصطالح معنى النفس في اللغة: الفرع الثاني 

 : ايٓؿؼ يف ايًػ١
 -: َٓٗا(1)تطًل ايٓؿؼ يف ايًػ١ ع٢ً َعإ 

َٔ غ٣ٛ  ايًػٜٛنيضٚس٘، َٚٔ : خطدت ْٳْؿؼ ؾ٬ٕ أٟ: ايطٚح; تكٍٛ: ا٭ٍٚ
ُٖا ؾ٤ٞ ٚاسس إ٫ إٔ ايٓؿؼ َ٪ْج١ ٚايطٚح َصنط َٚٓ٘ قٛي٘ : ايٓؿؼ ٚايطٚح ٚقاٍ

: تعاىل      (2) . 

أٚقع اٱ٬ٖى بصات٘ نًٗا : قتٌ ؾ٬ٕ ْؿػ٘، ٚأًٖو ْؿػ٘ أٟ: ايصات، تكٍٛ :ايجاْٞ

  : ٚسكٝكت٘،َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل                   

   (3) . 

ي٘ ْؿؼ غا٥ً٘، ٚيٝؼ ي٘ ْؿؼ غا٥ً٘ تطٜس بصيو : ايسّ، َٚٓ٘ قٍٛ ايعطب: ايجايح
 .ايسّ

: اٱْػإ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل: ايطابع               

                                                 

، ٚايٓٗا١ٜ (2/21) ، َٚؿاضم ا٭ْٛاض، يًكانٞ عٝاض (236-6/233) يػإ ايعطب : ٜٓعط(   ) 
، ٚاحملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ، ٫بٔ (1/745) ، ٚايكاَٛؽ احملٝط (4/1421) يف غطٜب اؿسٜح 

 (. 8/527) غٝسٙ 

 (. 93)غٛض٠ ا٭ْعاّ، آ١ٜ (   ) 

  (.56) غٛض٠ ايعَط، آ١ٜ (   ) 
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       "(1) ّعًٝ٘ ايػ٬ّ ٚظٚدٗا سٛا٤ٜعين آز . 

٫ ضق١ٝ إ٫  ) : أقابت ؾ٬ًْا ْؿؼ ٚيف اؿسٜح قاٍ : ايعني َٚٓ٘ قٛهلِ: اـاَؼ
١ُّ أٚ يسغ١   . (2) ( يف ْؿؼ أٚ سٴ

 : ايٓؿؼ يف ا٫قط٬ح
 – (3)ٖصٙ املػأي١ مما اختًؿت ؾٝٗا اٯضا٤ ٚتؿعبت ؾٝٗا ا٭قٛاٍ، نُا ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ

إٕ ٖصٙ َػا٥ٌ قس تهًِ ؾٝٗا ايٓاؽ َٔ غا٥ط ايطٛا٥ـ، ٚانططبت ؾٝٗا  ): -ضمح٘ اهلل 
أقٛاهلِ، ٚنجط ؾٝٗا خط٪ِٖ، ٖٚس٣ اهلل أتباع ايطغٍٛ ٚأٌٖ غٓت٘ مما اختًؿٛا ؾٝ٘ َٔ 

 .( ...اؿل بإشٕ، ٚاهلل ٜٗسٟ َٔ ٜؿا٤ إىل قطاط َػتكِٝ
ًا، ٚقس ٜطًل ٚايصٟ عًٝ٘ مجٗٛض ايعًُا٤  ٚغريِٖ إٔ اٱْػإ ٖٛ ايبسٕ، ٚايطٚح َع

امس٘ ع٢ً أسسُٖا زٕٚ اٯخط بكط١ٜٓ، ٚإٔ ايطٚح دػِ كايـ باملا١ٖٝ هلصا اؾػِ 
احملػٛؽ، ٖٚٛ دػِ ْٛضاْٞ عًٟٛ خؿٝـ سٞ َتشطى، ٜٓؿص يف ا٭عها٤ ٜٚػطٟ ؾٝٗا 

 . (4)غطٜإ املا٤ يف ايٛضز، ٚايٓاض يف ايؿشِ 
 

 : ٚبٗصا قاٍ عًُا٤ ايٓؿؼ املعاقطٕٚ ؾُٔ شيو

                                                 

 (. 1) آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤، (   ) 

) أخطد٘ أبٛ زاٚز، نتاب ايطب، باب َا دا٤ يف ايطق٢ بطقِ َٔ سسٜح غٌٗ بٔ سٓٝـ ، (   ) 
اؿ١ُ َٔ اؿٝات َٚا ًٜػع، ٚعبسايطظام يف َكٓؿ٘، باب ايطق٢ : ، ٚقا1509ٍ، م (3888

، ٚ ايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘ ايهرب٣، باب َا ٜكطأ ع٢ً َٔ أقٝب (19773) ٚايعني ٚايٓؿح، بطقِ 
، ٚيف غٓسٙ ايطباب دس٠ عجُإ بٔ سهِٝ، قاٍ عٓٗا ابٔ (6/256() 10872) بايعني، بطقِ 

ٚنعؿ٘ ا٭يباْٞ يف ( َكبٛي١ َٔ ايجايج١ (: ) 1/747) سذط يف تكطٜب ايتٗصٜب 
 . (4/335()1854)ػًػ١ًايهعٝؿ١ بطقِ اي

  .، ٚقس ؾكٌ ايه٬ّ يف ايطٚح ؾًريدع إيٝ٘ َٔ أسب ا٫غتعاز414٠ايطٚح م (  )
ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ ايكٛاب يف املػأي١، ٖٚٛ ايصٟ ٫ ٜكح  (: اختاض ٖصا ايكٍٛ ابٔ ايكِٝ ٚقاٍ(  )

ايطٚح، : ثِ غام يًس٫ي١ ع٢ً قشت٘ أنجط َٔ ١٦َ زيٌٝ ٜٓعط )غريٙ، ٚنٌ ا٭قٛاٍ غٛاٙ باط١ً
 .450-422م 
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إشا ْعطْا إىل اٱْػإ ْعط٠ َتأ١ْٝ ٚدسْاٙ َاز٠ س١ٝ ٖٞ )   :(1)ز محٛز٠ قُٛ. قاٍ ز
ٚا٭عها٤  ٚا٭دٗع٠  ١اؾػس ايصٟ ٜتهٕٛ َٔ خ٬ٜا تتُاٜع ؾُٝا بُٝٓٗا يتهٕٛ ا٭ْػذ

 . ( ...ٖٚصٙ املاز٠ اؿ١ٝ تػطٟ ؾٝٗا اؿٝا٠ املتها١ًَ بؿعٌ ايطٚح اييت ٖٞ َٔ أَط ضبٞ
اٱْػإ  ٚسس٠ دػ١ُٝ ْؿػ١ٝ َتها١ًَ ٫ تتذعأ، )   :(2)أمحس ععت ضادح . ٚقاٍ ز

 . ( إٕ تأثط داْب َٓٗا أٚ انططب تأثطت ايٛسس٠ نًٗا أٚ انططبت 
ٚمٔ ْعًِ أْ٘ ٫ ٜٛدس دػِ بسٕٚ ْؿؼ إ٫ اؾُاز  ) : (3)ساَس ظٖطإ . ٚقاٍ ز

ٚاؾجح، ٫ٚ ٜٛدس ْؿؼ بسٕٚ دػِ إ٫ ا٭ضٚاح ٚا٭ؾباح، ٫ٚ ٜٛدس َطض دػُٞ 
ثط يف اؾػِ زٕٚ ايٓؿؼ، ٫ٚ ٜٛدس َطض ْؿػٞ عت ٜ٪ثط يف ايٓؿؼ زٕٚ عت ٜ٪
 . ( اؾػِ 

  

 : معنى المرض النفسي: الفرع الثالج

اختًؿت عباضات ا٭طبا٤ املعاقطٜٔ يف ؼسٜس َا١ٖٝ املطض ايٓؿػٞ; ٚشيو ٭ْ٘ ٫ 
تٛدس َكاٜٝؼ قسز٠ نًُٝا يًػًٛى ميهٔ بٛاغطتٗا قٝاؽ ايػًٛى ايبؿطٟ يف نٌ 
ا٭ٚقات عٓس نٌ ايٓاؽ، ؾٗٓاى ايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ سٝح خيتًـ ا٭َط َٔ ؾطز إىل ؾطز، 

 . (4)عٛاٌَ ايرتب١ٜٛ، ٖٚهصا ٖٚٓاى ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚاي
َٔ ٖٓا ظٗطت قعٛب١ ؼسٜس َؿّٗٛ يًُطض ايٓؿػٞ ٜتؿل عًٝ٘ ا٭طبا٤ نُا ٖٛ 
اؿاٍ يف ا٭َطاض ايعه١ٜٛ، ٖصا َع ايعًِ إٔ ايطب ايٓؿػٞ قس اػ٘ إىل ايتٛضع عٔ 

                                                 

ّ بايؿني 1951قُٛز عبسايطمحٔ محٛز٠ ٚيس عاّ . ٚز،  5ايٓؿؼ، أغطاضٖا، ٚأَطانٗا، م(  )
قاؾع١ ايػطب١ٝ، ثِ ْؿأ يف قطٜت٘ ٚسؿغ ايكطإٓ با٭ظٖط إىل إٔ ؽطز يف ن١ًٝ طب ا٭ظٖط عاّ 

ّ، ٜٚعٌُ اٯٕ أغتاشا يًطب ايٓؿػٞ به١ًٝ ايطب ظاَع١ ا٭ظٖط، أؾطف ع٢ً ايعسٜس 1976
 )َٔ ايطغا٥ٌ، ٚؾاضى يف ايعسٜس َٔ امل٪متطات، سكٌ ع٢ً دا٥ع٠ ايسٚي١ يف ايعًّٛ ايطب١ٝ 

 . 613ٜٓعط يف تطمجت٘ نتاب٘ ايٓؿؼ أغطاضٖا ٚأَطانٗا م ( ّ 1991

 . أمحس ععت ضادح أغتاش عًِ ايٓؿؼ داَع١ اٱغهٓسض١ٜ. ، ٚز12أقٍٛ عًِ ايٓؿؼ، م(  )
ساَس عبسايػ٬ّ ظٖطإ أغتاش ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚعُٝس ن١ًٝ . ، ٚز469ايكش١ ايٓؿػ١ٝ، م (  )

 (.ايػابل ) ايرتب١ٝ داَع١ عني مشؼ 
 .9املطؾس يف ايطب ايٓؿػٞ، يٓدب١ َٔ أغاتص٠ اؾاَعات م : ٜٓعط(  )
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انططابات ٖٚٛ َا اغتكط عًٝ٘ امل٪يؿٕٛ احملسثٕٛ يف : اغتدساّ ن١ًُ َطض، ٚأسٌ قًٗا
 . (1)يٓؿػٞ ست٢ اٯٕايطب ا

 : ٚمما ٚضز يف تعطٜـ املطض ايٓؿػٞ
ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ ٖٞ فُٛع١ َتعسز٠ املعاٖط َٔ ا٫نططابات : قٌٝ  -1

ٚا٫ْؿعا٫ت اييت ؼسخ يف نٝإ ايؿدك١ٝ ٚؽٌ بٛظا٥ؿٗا ٚتتؿاب٘ ٖصٙ ا٫نططابات 
ٚا٫ْؿعا٫ت يف أْٗا ٫ تتػبب عٔ غبب عهٟٛ َعني يف اؾػِ، ٚأْٗا تكرتٕ غايبًا 

س٠ خيتٌ ايؿهط ٚايػًٛى، ٚعٓس٥ص بأغباب ٚعٛاٌَ ْؿػ١ٝ املٓؿأ، ٚيف ايسضدات ايؿسٜ
 . (2)ٜسخٌ املطض يف سسٚز ا٭َطاض ايعك١ًٝ 

 
ساي١ َٔ انططاب اؿٝا٠ ايعك١ًٝ ٜتكـ بكٛض٠ أغاغ١ٝ بؿعٛض : ٚقٌٝ  -2

ايكًل ٖٚٛ ايؿعٛض ايصٟ حيؼ ب٘ ايؿطز يف ٚعٝ٘ ٜٚؿهٛ َٓ٘، إَا ٜػٝطط عًٝ٘ بكٛض٠ غري 
سٝا٠ املطٜض ٚؾعايٝت٘ ٚيٝؼ هلا  ٚاع١ٝ ٜٚعرب عٓ٘ عٔ ططٜل أعطاض َطن١ٝ، ت٪ثط يف

 . (3)أغباب عه١ٜٛ

 

: املطض ايٓؿػٞ ٖٛ َطض ٜكٝب أغاغًا ايٛظا٥ـ املعطؾ١ٝ َجٌ:ٚقٌٝ  -3
اٱزضاى ٚايرتنٝع، ٚايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاض، ٚا٫غتبكاض باملطض، ٖٚصا حيسخ 

 .(4)بسضدات َتؿاٚت١

  

يٓؿػا١ْٝ شات ا ا٫نططاب ايٓؿػاْٞ ٖٛ فُٛع١ َع١ٓٝ َٔ ا٭عطاض: ٚقٌٝ  -4
ٚملٔ سٛي٘ َعاْا٠ تهططِٖ إىل طًب ،  قؿات ْٛع١ٝ حيسخ يس٣ ايؿدل املكاب ب٘

                                                 

 (.5/67) َٛغٛع١ عًِ ايٓؿؼ ايؿا١ًَ : ٜٓعط(  )

 (. 2/421) ايٓؿؼ، اْؿعا٫تٗا ٚأَطانٗا، ع٢ً نُاٍ : ٜٓعط(   ) 

 (. باختكاض ) 49عًٞ نُاٍ م . ؾكاّ ايعكٌ، ز: ٜٓعط(   ) 

 .12تاب ايطب ايٓؿػٞ ٚايكإْٛ م عازٍ قازم يف تكسمي٘ يه. شنطٙ ز(   ) 
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 .(1)املػاعس٠ ايطب١ٝ 

إْ٘ انططاب ٚظٝؿٞ يف ايؿدك١ٝ، ْؿػٞ املٓؿأ ٜبسٚ يف قٛض٠ : ٚقٌٝ  -5
أعطاض ْؿػ١ٝ ٚدػ١ُٝ كتًؿ١ ٜٚ٪ثط يف غًٛى ايؿدل، ؾٝعٛم تٛاؾك٘ ايٓؿػٞ ٜٚعٛق٘ 

 . (2)عٔ مماضغ١ سٝات٘ ايػ١ٜٛ يف اجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ 

املطض ايٓؿػٞ زضد١ دػ١ُٝ َٔ ايتعٛم أٚ املعاْا٠ أٚ ايتكازّ َع : ٚقٌٝ  -6
 . (3)ايصات أٚ َع احملٝطني أٚ ايؿصٚش ايػًيب عِٓٗ أٚ َٔ أٟ َٔ ٖصٙ املعاٖط َعًا 

 :عٓس تأٌَ ايتعطٜؿات ايػابك١ ٬ْسغ َا ًٜٞ 
نًٗا تتؿل ع٢ً إٔ املطض ايٓؿػٞ ٖٛ انططاب ٜكٝب  أٟ داْب َٔ دٛاْب  -1

 . ايٓؿؼ  ٜٚٓتر عٓ٘ َعاْا٠ يًُطٜض َٚٔ سٛي٘، ٚأْ٘ يٝؼ ي٘ أغبابًا عه١ٜٛ 
املطض ايٓؿػٞ يٝؼ ع٢ً زضد١ ٚاسس٠ ؾُٓ٘ اـؿٝـ ايصٟ ٫  ؽتٌ َع٘  إٔ  -2

 . َٚٓ٘ ايؿسٜس ايصٟ ؽتٌ َع٘ ايٛظا٥ـ املعطؾ١ٝ, ايٛظا٥ـ املعطؾ١ٝ

َا نإ قبٌ ايبًٛؽ أٚ بعسٙ، َٚا نإ ْتٝذ١ يؿعٌ : إٔ ٖصٙ ا٫نططابات تؿٌُ -3
 . ب ب٘ قها٤ٶ ٚقسضًااٱْػإ ٚاختٝاضٙ نإزَإ املدسضات أٚ نإ بسٕٚ اختٝاض َٓ٘ ٚأقٝ

ٚتؿٌُ ٖصٙ ا٫نططابات ْٛعًا آخط َٔ أَطاض ايؿدك١ٝ ٖٚٛ انططاب يف  -4
ٜٚتهُٔ , ايػًٛى ٜكٌ يف غ٤ٛ تٛاؾك٘ إىل َا ٜكٌ إيٝ٘ غًٛى املهططب عكًًٝا 

اؿا٫ت ايؿاش٠ يف ايػًٛى ا٫دتُاعٞ بأْٛاعٗا، نايؿدك١ٝ املكاب١ مبطض خًكٞ أٚ َا 
 .(4)ايؿدك١ٝ ايػٝهٛبات١ٜٝػ٢ُ يف اقط٬ح عًِ ايٓؿؼ ب

                                                 

 .36املطؾس إىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م : ٜٓعط(   ) 
ٚمبجً٘ تكطٜبا عطؾت٘ مجع١ٝ ايطب  9ساَس ظٖطإ م . ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚايع٬ز ايٓؿػٞ، ز(   ) 

 .229عطٛف ٜاغني م . أغؼ ايطب ايٓؿػٞ، ز: ايٓؿػٞ ا٭َطٜهٞ، ٜٓعط
 .11املطؾس يف ايطب ايٓؿػٞ م (   ) 

، ٚايؿدكا١ٝ  438ْاقاط ايرتناٞ م   . ايؿدك١ٝ َٚٓٗر اٱغ٬ّ يف بٓا٥ٗا ٚضعاٜتٗاا، ز : ٜٓعط(  )
ٖاٞ اناططاب ؾدكا١ٝ ٜتُٝاع بعاسّ ا٫ٖتُااّ       : ايػٝهٛبات١ٝ نُا ٜعطؾٗاا أٖاٌ ا٫ختكاام   

با٫يتعاَات ا٫دتُاع١ٝ، ٚ اؾتكاز ايؿعٛض َع اٯخطٜٔ ٚعٓـ غري َربض َع قسض٠ ناعٝؿ١ عًا٢   
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ٚ ميهٔ إٔ  أنع تعطٜؿَا يًُطض ايٓؿػٞ َأخٛشًا َٔ ايتعطٜؿات ايػابك١، ٜٚٛنح 
 :املككٛز ب٘ يف ٖصا ايبشح  ٖٚٛ

انططاب ٚظٝؿٞ يف أٟ داْب َٔ دٛاْب ايٓؿؼ أٚ ايؿدك١ٝ   :  املطض ايٓؿػٞ 
َطس١ً َٔ سٝات٘ ٜططأ ع٢ً ايؿطز يف أٟ , ٜبسٚ يف قٛض٠ أعطاض ْؿػ١ٝ أٚدػ١ُٝ كتًؿ١

ٚ ٜٓتر عٓ٘ َعاْا٠ يًُطٜض ,  قس ٜ٪ثط ع٢ً ايٛظا٥ـ املعطؾ١ٝ ٚيٝؼ ي٘ غبب عهٟٛ ,
 . ٚملٔ سٛي٘

 :ؾطح  ايتعطٜـ 
أٟ انططاب ْؿػاْٞ ٜٓؿأ عٔ تبسٍ يف اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ (:   انططاب ٚظٝؿٞ)  -1 

، ٚتًعب سٛازخ (شٖاًْٝا ) أٚ ْٛعًٝا ( عكابًٝا ) ايعاز١ٜ ٚايػ١ٜٛ يًؿدل تبس٫ً نًُٝا 
اؿٝا٠ ٚقعٛباتٗا ايٓؿػ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫غتعساز ايٛضاثٞ زٚضًا ًَُٗا يف 

، (1)ظٗٛضٙ، ٚا٫غتعساز ايٛظٝؿٞ يًذٗاظ ايعكيب زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ غبب عهٟٛ 
 . ٚخيطز ب٘ ا٫نططاب غري ايٛظٝؿٞ  نأَطاض ايكًٛب َٔ اؿػس ٚايهرب ٚمٛ شيو

 
أٟ فُٛع اـكاٍ ٚايطباع املتٓٛع املٛدٛز٠ (:  ٔ دٛاْب ايٓؿؼيف أٟ داْب َ)  -2

يف نٝإ ايؿطز باغتُطاض، ٚمتٝعٙ عٔ غريٙ ٚتٓعهؼ ع٢ً تؿاعً٘ َع ايب١٦ٝ َٔ سٛي٘، 
غٛا٤ يف ؾُٗ٘ ٚإزضان٘ أّ يف َؿاعطٙ ٚغًٛن٘ ٚ َعٗطٙ اـاضدٞ، أّ يف قُٝ٘ َٚٝٛي٘ 

 .(2)ٚضغبات٘ 
  
ٖٚصا ٜؿٝس إٔ ايعًٌ ايٓؿػ١ٝ تعٗط (:  أٚدػ١ُٜٝبسٚ يف قٛض٠ أعطاض ْؿػ١ٝ )  -3 

ع٢ً ؾهٌ أعطاض دػس١ٜ نٛغ١ًٝ ؿٌ ايكطاع ايٓؿػٞ ايسؾني يف سٝا٠ املطٜض، 
إٔ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايتعبري عٔ ا٫ْؿعاٍ بايه١ًُ ٜعٗط يف ١٦ٖٝ : ٚايتؿػري ايعًُٞ هلا

                                                                                                                                            

ط ٚغٗٛي١ ؾسٜس٠ يف تؿطٜؼ ايعسٚإ ٚتٓتؿط ٖصٙ ايؿدك١ٝ بني ْاع٤٫ ايػاذٕٛ   استُاٍ اٱسبا
 . أمحس عهاؾ١. ايطب ايٓؿػٞ املعاقط، ز: ٜٓعط. ٚاجملطَني

 .38ؾشل املطٜض ايٓؿػٞ م  املطؾس إىل(  1) 

 .28املطؾس إىل ؾشل املطٜض ايٓؿػٞ م : ، ٜٚٓعط10قُس ايكػري م . َا ؼت ا٭قٓع١، ز(  2) 
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ػُ٘ ناؾًس أٚ أَطاض دػس١ٜ، ٚنإٔ ايؿطز بس٫ً َٔ ايبها٤ بعٝٓٝ٘، ٜبهٞ بأسس أعها٤ د
 .(1)املعس٠ أٚ ايكٛيٕٛ أٚ ايكًب ٚغري شيو 

ٜؿٝس إٔ ٖصٙ   ا٫نططابات (:  ٜططأ ع٢ً ايؿطز  يف أٟ َطس١ً َٔ سٝات٘)  -4 
 . طاض١٥ ٚيٝػت يف أقٌ اـًك١ ، ٚ قس تهٕٛ بػبب َٔ ايؿطز نإزَإ املدسضات   

ٚايكسض٠ ع٢ً اؽاش  اٱزضاى ٚايرتنٝع: أٟ(  ٜ٪ثط ع٢ً ايٛظا٥ـ املعطؾ١ٝ قس)  -5 
ٖٚصا خيطز ايعٛاضض ايٓؿػ١ٝ; ٖٚٞ تًو ايتؿاع٬ت ايٓؿػ١ٝ اييت  ، ٚمٛ شيو ايكطاض

تططأ ع٢ً ايؿطز ْتٝذ١ تؿاعً٘ َع ظطٚف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚتػتُط يؿرتات قكري٠ قس ٫ 
٬ٜسعٗا اٯخطٕٚ، ٫ٚ ت٪ثط ع٢ً ٚظا٥ؿ٘ املعطؾ١ٝ، ٚتعس ٖصٙ ايعٛاضض ايٓؿػ١ٝ دع٤ًا 

ٝع١ اٱْػإ اييت خًك٘ اهلل بٗا ؾٝبسٚ عًٝ٘ اؿعٕ عٓس سسٚخ أَط قعٕ، ٜٚسخٌ َٔ طب
 . (2)يف ْؿػ٘ ايػطٚض ٚايبٗذ١ عٓس سسٚخ أَط غاض 

حيسخ بػبب خًٌ تطنٝيب يٮعها٤  أٟ ٫( :  ٚيٝؼ ي٘ غبب عهٟٛ)  -6
 .. نايؿًٌ ٚمٛٙ 

ض يف ٚظٝؿ١ أٟ ٜ٪زٟ إىل قكٛ(:   ٜٚٓتر عٓ٘ َعاْا٠ يًُطٜض ٚملٔ سٛي٘)  -7 
املطٜض اٱدتُاع١ٝ مما ٜ٪ثط ع٢ً ْؿاط٘ يف نٌ فا٫ت اؿٝا٠  ؾٝػبب عب٦َا ادتُاعٝٳا 

 .     ْٚؿػٝٳا ملٔ سٛي٘ 
 

 : التعريف ببعض المصطلحات العلمية المتعلقة باألمراض النفسية: الفرع الرابع

ٖصٙ املكطًشات ايع١ًُٝ املتعًك١ با٭َطاض ايٓؿػ١ٝ نجري٠ ٚيعًٞ أعطض ٭ِٖ 
 : املكطًشات مما ي٘ ع٬ق١ مبٛنٛع ايبشح ٖٚٞ 

 (.Neurotic Disorders: ) ا٫نططابات ايعكاب١ٝ -1
 :ٖٚٛ انططاب ٚظٝؿٞ ٜعٗط مبذُٛع١ َٔ ا٭عطاض تعٗط ع٢ً ايعٴكابٞ، َجٌ 

                                                 

 .538أمحس عهاؾ١ م . ايطب ايٓؿػٞ املعاقط، ز: ٜٓعط(   ) 

 .76-75طاضم اؿبٝب م . ايع٬ز ايٓؿػٞ ٚايع٬ز بايكطإٓ، ز(   ) 
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، (1)ٚغريٖاايكًل، ٚاهلٛادؼ،  ٚاـٛف ٚايتٛتط ٚايٓػٝإ ٚغطع١ ْبض ايكًب ٚايتعطم 
 . (2)يطب ايٓؿػٞ ؾٝٛعًا ٖٚٛ أنجط انططابات ا

ٖٚٛ انططاب دػُٞ ( Neurodegenerative disease)ٚخيتًـ عٔ املطض ايعكيب 
ٜٓؿأ عٔ تًـ عهٟٛ ٜكٝب اؾٗاظ ايعكيب، َٚٔ ا٭َطاض ايعكب١ٝ ٚأنجطٖا اْتؿاضًا 

 .(3)ايؿًٌ ايٓكؿٞ، ٚايكطع 
 (:  Anxiety)  (4)اـٛاف  -2 

ايػبب ايصٟ أثاضٙ ناـٛف َٔ  ٖٛ خٛف َطنٞ ؾسٜس ٫ ٜتٓاغب ٚ ؾست٘ َع
ايع٬ّ أٚ ا٭ؾاعٞ أٚ ا٭َانٔ املهؿٛؾ١، ٜٚكبح يس٣ ايؿدل ؾعٛض عاّ ٚغاَض 
بايتٛدؼ ٚايتدٛف ٚايتٛتط، ٜٚطاؾل ايؿعٛض باـٛاف َعاٖط تسٍ ع٢ً تٓب٘ اؾٗاظ 

 . ايعكيب نامحطاض ايٛد٘ ٚ اـؿكإ ٚايطعؿ١، ٚقعٛب١ ايتٓؿؼ
ٜػ٢ُ بايكًل أَا إشا نإ ي٘ غبب ظاٖط يهٔ ٫  ٚإشا نإ اـٛاف بسٕٚ غبب ظاٖط

٫ٚ ميهٔ نبط٘ أٚ ايتدًل َٓ٘ أٚ ايػٝطط٠  ،ٜتٓاغب َع ؾس٠ اـٛف مسٞ بايطٖاب 
 .(5)عًٝ٘ 
 (:  Hysteria) اهلػتريٜا  -3 
َكطًح ٜكـ ساي١ ْؿػ١ٝ تتُٝع بتشٍٛ ايكطاع ايٓؿػٞ إىل انططاب بسْٞ أٚ  

ميهٔ إٔ تػبب ٖصٙ ا٫نططابات  قاٚي١ , عكًٞ زٕٚ إٔ تهٕٛ ٖٓاى ع٬ًً عه١ٜٛ

                                                 

، ٚاملطؾاس إىل ؾشال املاطٜض    180أغاعس ضظٚم م . َٛغٛع١ عًِ ايآؿؼ، إعاساز ز  : ٜٓعط(  ) 
ٞ ، ٚأغؼ ايطاب ايٓؿػا  28سػإ قُش١ٝ م . ز: ، ٚايطب ايٓؿػٞ تطمج38١ايٓؿػاْٞ م 

 . 229م 
 .162املطؾس يف ايطب ايٓؿػٞ، م : ٜٓعط(  2) 

 .572أمحس ضادح م . ٜٓعط أقٍٛ عًِ ايٓؿؼ، ز(  3) 
إٔ اـٛف ايعازٟ ساي١ ٜؿعط بٗا نٌ إْػاإ يف  : ٚايؿطم بني اـٛف ايعازٟ ٚاـٛف املطنٞ(  4) 

مما ٫ خيٝـ سٝات٘ ايعاز١ٜ َٔ خطط سكٝكٞ أَا املطنٞ ؾٗٛ خٛف ؾاش ٚزا٥ِ َٚتهطض َٚتهدِ 
 (. 504ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ساَس ظٖطإ م ) يف ايعاز٠ ٫ٚ ٜعطف املطٜض ي٘ غببا 

 .109، َٚٛغٛع١ عًِ ايٓؿؼ م106املطؾس إىل ؾشل املطٜض ايٓؿػٞ م : ٜٓعط( 5)
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ايع٢ُ اهلػتريٟ : ٖطٚب١ٝ يًتدًل َٔ ايكًل ٚايكطاع ايٓؿػٞ ايكازض عُٓٗا، َجٌ
هٛضٙ، أٚ ايكُِ اهلػتريٟ ايصٟ ٜكٝب بعض ايطًب١ قبٌٝ ا٫َتشإ ؾٝعؿِٝٗ َٔ س

ايصٟ ٜكٝب ايؿتا٠ اييت تهجط أَٗا َٔ يَٛٗا، أٚ ايؿًٌ اهلػتريٟ، ٖٚٛ ؾًٌ ٫ ٜٓتر عٔ 
ْعٜـ أٚ تًـ يف املٓاطل اؿطن١ٝ باملذ، بٌ اغتذاب١ ملٛقـ خاضدٞ أٚ ْؿػٞ ٫ ٜطٝك٘ 
املطٜض، نايؿًٌ ايصٟ ٜكٝب بعض اؾٓٛز يف غٝكاِْٗ أٚ أٜسِٜٗ ِٖٚ يف دب١ٗ 

 .(1)ٖٚهصا .. ٍايكتا

 : (  Psychosis)ايصٖإ    -4
ايصٖإ ٖٛ انططاب عكًٞ خطري، ٚخًٌ ؾاٌَ يف ايؿدك١ٝ، جيعٌ ايػًٛى ايعاّ 
يًُطٜض َهططبًا ٜٚعٛم ْؿاط٘ ا٫دتُاعٞ، ٜٚطابل ايصٖإ املع٢ٓ ايكاْْٛٞ 

َٔ سٝح استُاٍ إٜصا٤ املطٜض ْؿػ٘ أٚ غريٙ  (Insanity   دٕٓٛ ) ٚا٫دتُاعٞ يه١ًُ 
 . (2)أٚ عذعٙ عٔ ضعا١ٜ ْؿػ١ٝ

ٖٚٛ يف أغًب سا٫ت٘ ٚظٝؿٞ أٟ يٝؼ ْاػا عٔ خًٌ عهٟٛ تطنٝيب  يف ايؿطز أٚ 
يف اؾٗاظ ايعكيب َج٬ً، ٚإمنا ٜكٝب ايعطب ٚظٝؿ١ ايعهٛ ؾكط، ٜٚكاب املط٤ بعذع 

ت٘ يٮؾٝا٤ سٛي٘ ، ٚتهططب ق١ً ؾاٌَ َتٛاقٌ حيٍٛ زٕٚ تبٝٓ٘ يًشكٝك١ أٚ َعطؾ
ايؿدل بٛاقع٘ ٜ٪زٟ إىل مساع أقٛات غري َٛدٛز٠ يف اؿكٝك١ ، ٚ ظٗٛض أؾهاض 

 ٜٚؿكس ايؿدل بكريت٘ عايت٘ ٚتٓعسّ عٓسٙ ا٭١ًٖٝ إىل سس ٜتطًب اٱٜساع ،غريَٓطك١ٝ

                                                 

، تٛعٝا١ املطنا٢   573، ٚأقٍٛ عًِ ايٓؿؼ م 262أغؼ ايطب ايٓؿػٞ اؿسٜح م : ٜٓعط(  )
 .289ٚاملسخٌ املٝػط إىل ايكش١ ايٓؿػ١ٝ م ، 91-90بأَٛض ايتساٟٚ م 

ياٝؼ هلاا ز٫يا١ طبٝا١ ٚاناش١، ٫ٚ      (  دٕٓٛ) خيايـ يف شيو بعض ايباسجني ٜٚطٕٚ إٔ ن١ًُ (  )
ٜٛدس أٟ َطض يف ايطب ايٓؿػٞ ٚايعكًٞ ٜػ٢ُ باؾٕٓٛ، ٚاؾٕٓٛ ن١ًُ عا١َ ٫ تعاين غا٣ٛ   

ايطب ايٓؿػٞ املعاقط م : ُع، ٜٓعطانططاب يف ايػًٛى ٚايتؿهري بعٝسًا عٔ َأيٛف تكايٝس اجملت
 !! ٚاؿكٝك١ غري َا شنط  . 247
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 . (1)باملػتؿؿ٢ يف أغًب ا٭سٝإ 
ٚأؿكت با٭َطاض ايٓؿػ١ٝ َع أْٗا يف ايعكٌ; ٭ْٗا انططابات تهٕٛ ايعٛاٌَ 

 . (2)ايٓؿػ١ٝ غبب دٖٛطٟ يف إسساثٗا 
 (:  Hallucinations)  اهل٬ٚؽ -5 

ٖٚٞ إزضانات خاط١٦ زٕٚ ٚدٛز امل٪ثط اـام مبشت٣ٛ تًو اٱزضانات ٜٚػ٢ُ 
إشا نإ املطٜض َج٬ً ٜػُع نٌ ْٛع َٔ أْٛاعٗا ٚؾل اؾٗاظ اؿػٞ ايصٟ ؼسخ ؾٝ٘، ؾ

 . أقٛاتًا ؾتػ٢ُ ٬ٖٚؽ مسع١ٝ، ٚإشا نإ ٜط٣ أؾٝا٤ٶ ؾتػ٢ُ ٬ٖٚؽ بكط١ٜ ٖٚهصا
ٚقس تهٕٛ اهل٬ٚؽ بػٝط١ احملت٣ٛ َه١ْٛ َٔ أقٛات أٚ أنٛا٤ غري ٚانش١،  ٚقس 

ٜٚتؿاعٌ َعٗا با٫ْتباٙ , تهٕٛ َؿك١ً شات س١ٜٛٝ ٜؿعط املطٜض عكٝكتٗا ؾٝٓؿعٌ بٗا
ٚايتطًع ٜٚعٌُ ؾهطٙ يف تأٌٜٚ ٖصٙ ايعٛاٖط اييت خيرب َٔ سٛي٘ بأَطٖا ٫ٚ  ٚاملٓاقؿ١

ٜػتطٝع اٯخطٕٚ إزضانٗا، نإٔ ٜط٣ ايؿدل أؾباسًا تٗسزٙ، أٚ ٜػُع أقٛاتًا ٖٚٛاتـ 
ٚقس تسؾع . تٗٝب ب٘، أٚ ٜط٣ سؿطات تًػع٘، أٚ ٜؿِ ضٚا٥ح تجري ا٫ضتٝاب يف ْؿػ٘

 .(3) ا٫ْتشاض تٓؿٝصًا ملا تٛس٢ ب٘ اهل٬ٚؽ باملطٜض إىل ا٫عتسا٤ ع٢ً ايػري أٚ إىل
 (:  Delusions) ايه٫٬ت  -6 

تعطف بأْٗا ؾهط٠ خاط١٦ ٜ٪َٔ بٗا املطٜض إمياًْا ٫ ٜتعععع ٫ٚ حيٝس عٓ٘، ٜٚػتشٌٝ 
إقٓاع٘ َطًكًا بعسّ قشتٗا ، ٚغايبًا َا ٜتعاضض اعتكازٙ َع ثكاؾ١ اجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ 

ؾتتُٝع ايه٬ي١ . (4)عٝػ٢ بٔ َطِٜ أٚ املٗسٟ املٓتعط ٚمٛ شيونُٔ ٜعتكس أْ٘ املػٝح 

                                                 

، َٚٛغاٛع١  128، َٚٛغٛع١ عًاِ ايآؿؼ م   527ايكش١ ايٓؿػ١ٝ، ساَس ظٖطإ م : ٜٓعط(  )
، ٚاملطؾاس إىل ؾشال   77، ٚعًِ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ م (5/83) عًِ ايٓؿؼ ايؿا١ًَ 

 .283اؿسٜح م ، ٚأغؼ ايطب ايٓؿػٞ 34املطٜض ايٓؿػاْٞ م 

 .571أقٍٛ عًِ ْؿؼ م : ٜٓعط(  )

غا٪اٍ عأ   100،ٚ 206، ٚأقاٍٛ عًاِ ايآؿؼ م    33املطؾس يف ايطب ايٓؿػاٞ م  : ٜٓعط(  )
، َٚٛغاٛع١  32، ٚا٫نططاب ايٓؿػٞ، أيؿات سكاٞ م   33إبطاِٖٝ اـهري م . ايؿكاّ، ز

 .287عًِ ايٓؿؼ م 
 .74اؿبٝب م ٚايؿكاّ، طاضم  30غ٪اٍ عٔ ايؿكاّ م 100: ٜٓعط(  )
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 : (1)بج٬خ قؿات أغاغ١ٝ ٖٞ
 . ؾهط٠  شات١ٝ خاط١٦ أٚ َػتش١ًٝ أٚ غطٜب١ ٜعتٓكٗا ايؿدل بك٠ٛ   -1
 . ٫ تتٛاؾل ٖصٙ ايؿهط٠ َع ثكاؾ١ ايؿدل ا٫دتُاع١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ -2

 . ٫ٚ بايرباٖني٫ ميهٔ تكشٝشٗا أٚ زسهٗا ٫ باملٓاقؿ١ ٫ٚ با٭زي١  -3

أَا إشا ناْت ا٭ؾهاض اـاط١٦ تٛاتطت عٓس ايٓاؽ يف فتُع َا ٚآَٓٛا بٗا ؾ٬ تعس َٔ 
ايه٫٬ت اييت ٖٞ عطض َطنٞ نُٔ ٜعتكس إٔ املٛت٢ ايكاؿني ميهٔ إٔ ٜسؾعٛا عٓ٘ 
ايهط، ؾٝتٛغٌ عٓس قبٛضِٖ ٜٚ٪َٔ بصيو ٜٚسعٛ ايٓاؽ إيٝ٘، ؾٗصا اعتكاز باطٌ عٓس 

 . (2)يهٔ ٫ ٜسخٌ يف ايه٬ٍ املككٛز ٖٓا أٌٖ اٱغ٬ّ 

  (: Paranoia) ايباضاْٜٛا  -7

أٚ خ٥٬ٝٝا١ أٚ   –اناطٗاز١ٜ  ) ايباضاْٜٛا تكٛضات ٚاعتكازات ٚٚغاٚؽ ٚأؾهاض 
( ٚظٝؿاٞ  ) ٖٚٞ ساي١ َطن١ٝ شٖاْٝا١ ٚ اناططاب عكًاٞ    ( ؾهٛى ٚغري٠ أٚ ازعا٤ات 

 : َٚٔ أَجًت٘

َٞ مسّٛ َٛنٛع١ يكتًٞ، ايطبٝاب ٜطٜاس   ٫ أسس حيبين  ، ايهٌ ٜهطٖين، يف طعا
 .(3)ٖٚهصا. قتًٞ عك١ٓ، أْا ْيب أٚ قسٜؼ

ٖصٙ أبط ظ املكاطًشات ايعًُٝا١ املتعًكا١ باا٭َطاض ايٓؿػا١ٝ، ٚقاس مياط بعاض         
 . املكطًشات يف ثٓاٜا ايبشح غأعطف ب٘ يف سٝٓ٘ بإشٕ اهلل

 

 : تصنيف األمراض النفسية المعتبرة عالميًا: المطلب الثاني

 

                                                 

 .226املطؾس إىل ؾشل املطٜض ايٓؿػٞ م : ٜٓعط(  )

 .74طاضم اؿبٝب م . ، ٚايؿكاّ، ز226املطؾس إىل ؾشل املطٜض ايٓؿػٞ م : ٜٓعط ( )
 .147أغؼ ايطب ايٓؿػٞ اؿسٜح م : ٜٓعط(  )
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ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ َٔ املٗاّ اـطري٠ اييت ؾػًت ا٭طباا٤ ايٓؿػاٝني ٚقتاًا    (1)ٜعترب تكٓٝـ 
 : (2)ط٬ًٜٛ ٚست٢ اٯٕ، ٜٚطدع شيو يٮغباب ايتاي١ٝ 

إٔ اؿس ايؿاقٌ بني ايكاش١ ٚاملاطض ايٓؿػاٞ ٖاٛ ساس غااَض يف غاياب         -1
ا٭سٝإ، سٝح ٫ ٜٛدس َكاٜٝؼ قسز٠ ْكٝؼ بٗا زضدات ٚأْٛاع ايبعاس عأ   

 . اؿاي١ ايػ١ٜٛ، ٚبايتايٞ ئ ٜهٕٛ َٔ ايػٌٗ ٚنع تكٓٝـ

 . إٔ تكٓٝـ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ خيتًـ َٔ ب١٦ٝ يب١٦ٝ -2

إٔ ٚقـ ا٭عطاض ٚٚقـ نٌ َطض مل ٜتؿل عًٝ٘ بؿهٌ ٜػُح باايتعُِٝ   -3
 . ايعًُٞ

إٕ ايًػ١ ايع١ًُٝ املػاتع١ًُ يف ايتؿادٝل ٚايتكآٝـ ٖاٞ يػا١ ؾهؿانا١ مل        -4
 . ٝ٘ بعستتشسز بؿهٌ ْٗا٥ٞ َتؿل عً

 : (3)ٚيتكٓٝـ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ أ١ُٖٝ نبري٠ يف ايطب ايٓؿػاْٞ ؾٗٛ ٜٗسف إىل

املػاعس٠ يف ٚقـ اؿاي١ املطن١ٝ بسق١، ٚايتؿدٝل ايتؿطٜكٞ بني ا٭َطاض،  -1
 . نُا ٜػاعس يف ٚنع خط١ ع٬د١ٝ َٓاغب١ ٚؾعاي١

 . ٓؿػ١ٝاعتُاز يػ١ َؿرتن١ بني ا٭طبا٤ ايعاًَني يف فاٍ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ اي -2

املػاعس٠ عٔ ططٜل ايبشح ايعًُٞ يف انتؿااف َػاببات ا٭َاطاض ايٓؿػا١ٝ      -3
 . اييت ٫ تعاٍ َب١ُٗ ٚغري َعطٚؾ١

 . تػٌٗٝ ايتعاٌَ يف َػا٥ٌ ايتأَني ايكشٞ ٚايطب ايٓؿػاْٞ ايؿطعٞ -4

                                                 

 (.55املطؾس يف ايطب ايٓؿػٞ م) ٖٛ عًِ تكػِٝ ا٭َطاض إىل ؾ٦ات ْٛع١ٝ َتُٝع٠ : ايتكٓٝـ(  )
 .55املطؾس يف ايطب ايٓؿػٞ م : ٜٓعط(  )

 .93، ٚاملباز٨ ا٭غاغ١ٝ يف ايطب ايٓؿػٞ م45املطؾس إىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م : ٜٓعط(  )
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ٚملا نإ ا٭َط بٗصٙ ايكعٛب١ ٚايتساخٌ ٚا٭١ُٖٝ، ؾكس غعت املٓعُاات ايسٚيٝا١   
اض ايٓؿػا١ٝ ٚغاعت يف تطاٜٛطٙ ستا٢ ظٗاط تكآٝؿات ناجري٠        إىل ٚنع تكٓٝـ يٮَاط 

 : يٮَطاض ايٓؿػ١ٝ َٔ أُٖٗا ٚأنجطٖا اْتؿاضًا يف ايطب ايٓؿػٞ ُٖا

اياصٟ ٚناعت٘ ٚطٛضتا٘ َٓعُا١ ايكاش١      (  ICD) ايتكٓٝـ اياسٚيٞ يٮَاطاض   
ٖٚاٛ َأ أؾهاٌ    ( ICD-LO) ايعامل١ٝ، ٚآخط طبعات٘ ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط يٮَطاض 

ٜٚتُٝع بأْ٘ اغتػطم َس٠ ط١ًٜٛ ٫لاظٙ ٚؾاضى ؾٝ٘ َععاِ املٗاتُني َأ ناٌ     ايتكٓٝؿات 
أما٤ ايعامل، ٚإٔ ا٫تؿام ناز ٜتِ ع٢ً عسّ تػٝري ٖصا ايتكِٝٝ ملاس٠ قاس تعٜاس عًا٢ عؿاط      

 . غٓٛات مبا غٝػُح ي٘ با٫ختباض اؾٝس ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل

ُعٝاا١ ايااصٟ ٚنااعت٘ ٚطٛضتاا٘ اؾ(  DSM) ايتكاآٝـ ايتؿدٝكااٞ اٱسكااا٥ٞ 
-DSM) ا٭َطٜه١ٝ يًطب ايٓؿػٞ ٚأخط طبعات٘ ايتكٓٝـ ايتؿدٝكٞ اٱسكا٥ٞ ايطاباع  

IV ) ّٚقااس طٛضتاا٘ اؾُعٝاا١ نااٞ ٜتٛاؾاال َااع ايتكاآٝـ ايااسٚيٞ ايعاؾااط 1994عااا ،ّ
يف تؿدٝل ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ، ٚأخطدت َطادع١ هلصا ايتكٓٝـ (  ICD-10) يٮَطاض 

 . (1)(  DSM-TV-TR)  َطادع١ ايتكٓٝـ اٱسكا٥ٞ ايطابع) باغِ 

ٚشياو   –ٚايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط ٖٛ ايصٟ غاأعتُسٙ يف ايتكآٝـ باإشٕ اهلل    
 :(2)يتُٝعٙ ٚزقت٘، ٚغأعطض يًعٓاٜٚٔ ايط٥ٝػ١ يٮَطاض اييت هلا ع٬ق١ مبٛنٛع ايبشح 

 :  ايؿكاّ ٚاؿا٫ت ؾكا١َٝ ايطابع ٚانططابات ايه٬ي١ : أ٫ًٚ 

 (.ايه٬يٞ )  (ايعٚضاْٞ ) ايؿكاّ ايباضْٟٚٛ  

 .ايؿكاّ اهلبؿطٜين( املطاٖك١ ) ؾكاّ ايبًٛؽ  

                                                 

، 45، ٚاملطؾاس إىل ؾشال املاطٜض ايٓؿػااْٞ م     65-55ٜٓعط املطؾس يف ايطب ايٓؿػاٞ م  (  )
 . 141ٚايٓؿؼ أغطاضٖا، ٚأَطانٗا م 

( ICD/10) ١ ايعاؾط٠ يًتكآٝـ اياسٚيٞ يٮَاطاض ٚا٫ناططابات ايػاًٛن١ٝ      املطادع: ٜٓعط(  )
أعست ايرتمج١ ايعطب١ٝ ٚسس٠ ايطب ايٓؿػٞ به١ًٝ ايطب ظاَعا١ عاني مشاؼ، َٓعُا١ ايكاش١      

.28ايعامل١ٝ م 
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 (.ايتكًيب أٚ ايتدؿيب أٚ اؾاَٛزٟ ) ايؿكاّ ايهتاتْٛٞ  

 .ايؿكاّ غري املُٝع 

 .انت٦اب َا بعس ايؿكاّ 

 .ايؿكاّ املبػط 

 .ايؿكاّ غري احملسز 

 .انططاب ؾكاَٞ ايطابع -            

 .املػتُط٠انططابات ايه٬ي١  -             

 . انططابات شٖا١ْٝ ساز٠ ٚعابط٠: ثاْٝا

i.  (. بسٕٚ أعطاض ؾكاّ ) انططاب شٖاْٞ ساز 

ii.  (. َع أعطاض ؾكاّ) انططاب شٖاْٞ ساز 

iii. ّانططاب شٖاْٞ ساز ؾبٝ٘ بايؿكا . 

iv. ٞانططاب شٖاْٞ ساز غايبًا ن٬ي . 

 (. اؾٕٓٛ املؿاطط ) انططاب ن٬يٞ قسخ : ثايجا

 . ، ْٛع اهلٛؽانططاب ايؿكاّ ايٛدساْٞ -

 . انططاب ايؿكاّ ايٛدساْٞ، ْٛع ا٫نت٦اب -

 . (1)انططاب ايؿكاّ ايٛدساْٞ، ْٛع كتًط  -

 ( ايٛدسإ ) انططابات املعاز : ضابعًا

 . ْٛب١ ٖٛؽ 

 . ٖٛؽ خؿٝـ 

                                                 

 .29ايتكٓٝـ ايعاؾط م: ٜٓعط(  )
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انططاب ٚدساْٞ ثٓا٥ٞ ايكطب ايٓٛب١ اؿاي١ٝ ٖٞ انت٦اب ؾسٜس غاري َرتاؾال باأعطاض    
 .شٖا١ْٝ

جٓا٥ٞ ايكطب ايٓٛب١ اؿاي١ٝ ٖٞ انت٦اب ؾسٜس َرتاؾل َاع أعاطاض   انططاب ايٛدساْٞ اي
 .(1)شٖا١ْٝ

 : ا٫نططابات ايعكاب١ٝ ٚاملطتبط١ بايهطب ٚاؾػس١ٜ ايؿهٌ : خاَػًا 

 . انططابات ايكًل ايطٖابٞ  -

 . ضٖاب ايػاس١ بسٕٚ انططاب اهلًع  -

 . ضٖاب ايػاس١ َع انططاب اهلًع  -

 . ايطٖاب ا٫دتُاعٞ  -

 (.املٓؿطز ) ايطٖاب احملسز  -

 . انططاب ايكًل ايعاّ  -

 .  (2)انططاب ايكًل ٚا٫نت٦اب املدتًط -

 : انططاب ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ -

 .اغتذاب١ ايهطب ايؿسٜس ٚانططابات ايتٛاؾل -

 . (3)( ؼٛي١ٝ ) انططابات اْؿكاق١ٝ  -

عاطض  ٜتشٍٛ ايكًل ٚايكطاع ايٓؿػاٞ بعاس نبتا٘ إىل    : ا٫نططاب ايتشٛيٞ أٟ
 . عهٟٛ أٚ دػُٞ

                                                 

 .30ايتكٓٝـ ايعاؾط م (  ) 

 .33املطدع ايػابل م (  2) 
 . 161-33ايتكٓٝـ ايعاؾط م : ٜٓعط(  3) 
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تٓؿكٌ ؾدكا١ٝ املاطٜض إىل ؾدكاٝات أخاط٣ ٜكاّٛ      : ا٫نططاب ا٫ْؿكاقٞ
أثٓا٥ٗا بتكطؾات غطٜب١ عٓ٘، أٚ ٜؿكس أثٓا٥ٗا شانطت٘ ٚشياو يًاٗطٚب َأ َٛاقاـ َ٪ملا١      

 . (1)ْؿػًٝا أٚ ٫دت٬ب اٖتُاّ أٚ ضعا١ٜ اٯخطٜٔ

 . املت٬ظ١َ ايػًٛن١ٝ املكشٛب١ بانططابات ؾٝعٜٛيٛد١ٝ  -

 . انططابات ا٭نٌ 

 . انططابات ايّٓٛ غري ايعه١ٜٛ املٓؿأ 

 . ايػري ايَٓٛٞ 

 : خًٌ ا٭زا٤ اؾٓػٞ غري ايٓادِ عٔ انططاب أٚ َطض عهٟٛ  -

 . ْكل أٚ ؾكس ايطغب١ اؾٓػ١ٝ 

 . ايٓؿٛض اؾٓػٞ ٚؾكس ايتًصش 

 . ايكصف املبهط 

 . عػط اؾُاع غري ايعهٟٛ املٓؿأ 

 . ايػًٛن١ٝ املكاسب١ يؿرت٠ ايٓؿاؽ ا٫نططابات ايٓؿػ١ٝ ٚ -

 . انططابات ْؿػ١ٝ ٚغًٛن١ٝ خؿٝؿ١  -

 . انططابات ْؿػ١ٝ ٚغًٛن١ٝ ؾسٜس٠  -

 ( : ٖٚصٙ عٓس ا٭طؿاٍ ٚاملطاٖكني ) انططابات ايُٓا٤ ايٓؿػٞ  -

 . ا٫نططابات ايُٓا١ٝ٥ ايٓٛع١ٝ يف ايه٬ّ ٚايًػ١ 

 . ا٫نططاب ايٓٛعٞ يف ايتًؿغ بايه٬ّ  -

 . طابات ايُٓا١ٝ٥ ايٓٛع١ٝ يف املٗاضات ايسضاغ١ٝ ا٫نط -

                                                 

.170 -51ايطب ايٓؿػٞ املعاقط، م : ٜٓعط(  1) 
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 . ا٫نططاب ايٓٛعٞ يف ايكطا٠٤  -

 .(1)ا٫نططاب ايٓٛعٞ يف املٗاضات اؿػاب١ٝ  -

 : (2)  ٚميهٔ إٔ لُع َا غبل ؼت قػُني ُٖا 

ٜٚاسخٌ ؼتا٘ ناٌ    (: Psychosisايصٖإ ) ا٫نططابات ايٓؿػ١ٝ ايهرب٣ ٚتػ٢ُ 
ّ       ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ  ايايت    -تؿكاس املاطٜض قاًت٘ باايٛاقع ٚايبكاري٠ بااملطض ; نايؿكاا

 . ٚاهلٛؽ ٚشٖإ اهلٛؽ ٚا٫نت٦اب ٚاهلصا٤
أٚ (  Neurosisايعكااااب ) ٚا٫ناااططابات ايٓؿػااا١ٝ ايكاااػط٣ ٚتػااا٢ُ   

يطٖاااب ٚايٛغااٛاؽ  ا٫نااططابات غااري ايصٖاْٝاا١ ٜٚااسخٌ ؼتٗااا ايكًاال ايعاااّ ٚ ا     
                                               .                  ايكٗطٟ ٚا٫نت٦اب ايعكابٞ

 

                                                 

 .42، م 36ايتكٓٝـ ايعاؾط م : ٜٓعط ( 1)

، ٚايكش١ ايٓؿػا١ٝ، ٚايعا٬ز ايٓؿػاٞ، ساَاس     27ا٫نططاب ايٓؿػٞ، أيؿت سكت م : ٜٓعط( 2)
. ٚايطب ايٓؿػاٞ ز  ،77،  ايع٬ز ايٓؿػٞ ٚايع٬ز بايكطإٓ، طاضم اؿبٝب م 167ظٖطإ م

 .119زضٟ ععت م 
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 : تحديد المعايير التشخيصية لألمراض النفسية: المطلب الثالج

ٜعتُس تؿادٝل ا٭َاطاض ايٓؿػا١ٝ عًا٢ ايتشسٜاس ايتعطٜؿاٞ ايٛقاؿٞ يًعاٛاٖط         
غبل ؼسٜس مجًا١ َٓٗاا يف املطًاب      اييتٖٚٞ َا ٜػ٢ُ با٭عطاض ٚايع٬َات , ايٓؿػ١ٝ 
ْٚػب١ سسٚثٗا يف ايسضاغات املػش١ٝ اٱسكا١ٝ٥ يف ناٌ َاطض أٚ اناططاب    , ايػابل 
ِٝ املطٜض ايصٟ ٜأتٞ بؿاه٣ٛ خاٛف   ؾايتؿدٝل ٖٛ ايع١ًُٝ اييت بٛاغطتٗا ٜك, ْؿػٞ 

أٚ انططاب َعني، ٜٚكاضٕ َع َطن٢ آخطٜٔ هلِ ْؿؼ ا٭عطاض ٚشيو بٗاسف ؼسٜاس   
  (1) .َطض أٚ انططاب َعني

 : امل٪ؾطات ايعا١َ ي٬نططابات ايصٖا١ْٝ  -

 . (2)ٖٚصٙ امل٪ؾطات أٚ ا٭عطاض قس تعٗط فتُع١ أٚ ٜعٗط بعهٗا ٜٚػٝب اٯخط 

ٚتهاعـ  , ٣ اياصٖاْٞ ايؿاعٛض باؿاب ٚايهاطٙ     ٜهاعـ ياس  : ا٫ْؿعا٫ت -1
ٚقس تكٌ ٖصٙ اؿاي١ إىل ايتبًس ايؿاعٛضٟ  , اغتذابت٘ ملٛاقـ ايؿطح ٚاؿعٕ 

 .أٚ قس تهٕٛ عاطؿت٘ ٚاْؿعا٫ت٘ َؿتت٘ َٚؿطش١َ , ٚاْعساّ اٱسػاؽ 

حيااب ايععياا١ ٜٚهااطٙ ا٫خاات٬ط باااٯخطٜٔ ٫ ٜٗااتِ :  ايتعاَااٌ ا٫دتُاااعٞ -2
 . ٙ  ايعًُٞ ; يصيو ٜٛقـ بأْ٘ ٜعٝـ يف عامل آخطبايكساقات ٫ٚ ٜكٌ إلاظ

قس ٜعرتٟ غًٛى ايصٖاْٞ ٖٝاز ؾسٜس أٚ ٖبٛط ؾاسٜس، ٚقاس ٜكاّٛ    : ايػًٛى -3
عطنات غطٜب١ ٫ َع٢ٓ هلا، أٚ سطنات غري طبٝع١ ٫ ٜتشٌُ ايؿاطز ايطبٝعاٞ   
ايكٝاّ بٗا، ٫ٚ ٜػتطٝع ا٫غتكطاض يف َهإ ٚاسس، ٚقس ٜكاّٛ بػاًٛى غاطٜع    

 . ٫ ٜٓاغب املٛقـ، ٚقس ٜهشو أٚ ٜبهٞ يف غري قًَ٘ٚؿاد٧ 

ايصٖاْٞ ٌُٜٗ َعٗطٙ، ٫ٚ ٜٗتِ بٓعاؾت٘ ايؿدك١ٝ ٚتبك٢ ثٝابا٘ ايطثا١   : املعٗط -4
عًٝ٘ يؿٗٛض أٚ غٓٛات إشا مل ٜعاجل، ٫ٚ ٜػتشِ ٫ٚ ٜػػٌ ٜسٜا٘ أٚ ٚدٗا٘،   

 . ٚتعًٛ أظاؾطٙ ايكاشٚضات، إ٫ إشا  نإ ؼت املطاقب١ ايسا١ُ٥

                                                 

 .93املباز٨ ا٭غاغ١ٝ يف ايطب ايٓؿػٞ م : ٜٓعط(  )
، ٚايطاب  42-28، ٚاملطؾاس يف ايطاب ايٓؿػاٞ م    38-30ا٫ناططاب ايٓؿػاٞ م   : ٜٓعط(  )

   .95-85زضٟ ععت م . ايٓؿػٞ، ز
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ٜهٕٛ سسٜح املطٜض َػرتغ٬ً غطٜعًا ٫ٚ ميهٔ إٜكاؾا٘ بػاٗٛي١،    قس: ايه٬ّ -5
أٚ ٜهٕٛ ؾسٜس ا٫قتهاب أٚ َبتٛضًا، ٚتتكـ املٛنٛعات اييت ٜتططم إيٝٗاا  
سسٜح ايصٖاْٞ بعسّ ايرتابط،    ٚقس ٜػتدسّ  ا٭يؿااظ ايٓابٝا١ ٚايػاباب يف     

ٔ بعض املٛاقـ ٚبػري سػاب، ٚؽتًط عٓسٙ ايهًُات ٚقس خيرتع نًُات َا 
عٓسٙ، أٚ ٜهطضٖا َاطات عسٜاس٠ أٚ ٜاأتٞ بػاذع غطٜاب املعٓا٢، ٚباؾًُا١        

 .   ٜهططب عٓسٙ ايه٬ّ  انططابًا ٚانشًا

ٜتكـ ايصٖاْٞ بتططف يف املعاز ؾكس ٜعاْٞ َٔ ا٫نت٦اب بػري غابب  : املعاز -6
ثِ ٜعٗط عًٝ٘ املطح ايؿسٜس بسٕٚ َٓاغاب١، أٚ لاسٙ َتبًاساَٶ بأغاًٛب ؾاسٜس      

 . ايػطاب١

٫ ٜػتطٝع تطتٝب أؾهاضٙ أٚ ضبط ا٭ؾٝا٤ بعهٗا بابعض، ٜٚكاعب    : ايتؿهري -7
عًٝ٘ ايؿهط اجملطز، ٚقس ؽتًط عًٝا٘ ا٭ؾهااض أٚ تتطااٜط، ٚقاس تاطاٚزٙ أؾهااض       
غطٜب١ عٔ نا٥ٓات ٫ ٚدٛز هلا، أٚ أَٛض ٫ ميهٔ إٔ ؼسخ، ٚقاس ٜكاط عًا٢    

 . ؾهط٠ تاؾ١ٗ أٚ بص١٦ٜ ٜهطضٖا  باغتُطاض

صا٤ اعتكاز ُٖٚاٞ خااط٧ ٜكاط اياصٖاْٞ عًا٢ أْا٘       اهل: اهلصا٤ات ٚاهل٬ٚؽ -8
سكٝك١، ٚقس ٜهٕٛ ٚاسسًا َٔ ٖصا٤ات ايععُا١ أٚ َٓعيا١ عايٝا١ يف ايعاامل، أٚ     
ٜؿو يف ْٛاٜا ايٓاؽ ٚأؾعاهلِ بسٕٚ  زيٌٝ ، أٚ ٜعتكس إٔ ٖٓااى قا٣ٛ خاضقا١    
تتشهِ يف عكً٘ أٚ تؿهريٙ، ٚقس ٜػُع أٚ ٜط٣ أؾٝا٤ٶ ٫ سكٝك١ هلا نُاا غابل   

 . اهل٬ٚؽيف تعطٜـ 

َؿٛؾا١ غاٛا٤ يف ا٭ساساخ ايكطٜبا١ أٚ ايبعٝاس٠، بػابب ناعـ        :   ايصانط٠ -9
ٜتاصنط  ( ايؿهاى) ٚيهٓٗا يف ايػايب دٝس٠ نُا يف ايؿكاّ ايباضاْٜٛا , ايرتنٝع 

أسساثًا زقٝك١ َٓص طؿٛيت٘ ٚست٢ َٜٛ٘ اؿايٞ، ٚع٢ً ايعُّٛ لاس إٔ اياصٖاْٞ   
 . اثًا أنجط أ١ُٖٝقس ٜتصنط ٚقا٥ع ٫ ق١ُٝ هلا،  ٚقس خيًط أسس



 تعطٜـ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ
 

 

 

 

 22 

٫ ٜػتطٝع ايصٖاْٞ ايرتنٝعدٝسا  عًا٢ َٛناٛع َعاني أٚ    :  ا٫ْتباٙ ٚايرتنٝع -10
ٜؿهط ؾٝ٘ يؿرت٠ ط١ًٜٛ ، ٜٚهجط عٓسٙ ايؿطٚز ٚعسّ ايكسض٠ عًا٢ ايتؿاعاٌ َاع    

 . اٯخطٜٔ

ٜهٕٛ طبٝعٝا يف ايػايب يس٣ ايصٖاْٞ ٫ٚ ٜتأثط مبطض اياصٖإ  : ايصنا٤ ايعاّ  -11
قط٠ ٚقس ٜتسٖٛض شنا٩ِٖ َع َاطٚض اياعَٔ يف بعاض    ٚبعهِٗ أشنٝا٤ ٚعبا, 

 . اؿا٫ت 

, ٜهعـ ايعٌُ ٚاٱلااظ ياس٣ اياصٖاْٝني أثٓاا٤ َطناِٗ      : ايعٌُ ٚاٱلاظ -12
ٚيف بعاض اؿاا٫ت نايؿكااّ     , ٚيهِٓٗ ٜٓذاعٕٚ ٜٚعًُإٛ بعاس ايعا٬ز     

 . ٜكبح  املطٜض ؾطزا عاط٬ مما ٜعٜس ا٭َط غ٤َٛا يؿطاغ٘ 

١ يٮَطاض ايصٖا١ْٝ عًَُٛا أَا ؼسٜس املعاٜري ايتؿدك١ٝ ٭ِٖ ٖصٙ املعاٜري ايتؿدكٝ  -
 :ؾهايتايٞ(1)ا٭َطاض ايصٖا١ْٝ 

 :   (Schizophrenia)ايؿكاّ   -أ٫ٚ  

مما ًٜٞ، حيسخ نٌ َٓٗا يؿرت٠ ط١ًٜٛ َأ ايٛقات   ( أٚ أنجط ) اثٓإ : ا٭عطاض املُٝع٠( أ 
 (: أٚ أقٌ َٔ ؾٗط إشا مت ع٬دٗا بٓذاح ) خ٬ٍ َس٠ ؾٗط 

 . ن٫٬ت -1

 . ٬ٖٚؽ -2

 . تؿهو ايه٬ّ -3

 . غًٛى ؾسٜس ايتؿهو، أٚ غًٛى ؽؿيب -4

 . أٟ تػطح ايعٛاطـ، أٚ ْكل ايه٬ّ، أٚ ؾكس اٱضاز٠: أعطاض غًب١ٝ -5

 .تسْٞ ًَشٛظ يف فاٍ ايعٌُ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ( ب

 . تػتُط ٖصٙ ا٭عطاض ملس٠ غت١ أؾٗط ع٢ً ا٭قٌ( ز
                                                 

ايسيٌٝ ايتؿدٝكٞ ٚا٫سكا٥ٞ ايطابع ي٬نططابات ايٓؿػ١ٝ املعااٜري ايتؿدكا١ٝ ايطابطا١    : ٜٓعط(  )
 . 114-95، ٚايتكٓٝـ ايعاؾط م 217-162ا٭َطٜه١ٝ يًطب ايٓؿػٞ م 
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 : أْٛاع ايؿكاّ َٔ أُٖٗا 

 ( : Schizophrenia Paranoid) ايٓٛع ايباضاْٟٛ  -1

 : ٖٛ ْٛع َٔ ايؿكاّ تتٛاؾط ؾٝ٘ املعاٜري اٯت١ٝ

 . ا٫ْؿػاٍ بٛاسس أٚ أنجط َٔ ايه٫٬ت، أٚ ٚدٛز ٬ٖٚؽ مسع١ٝ َتهطض٠( أ 

تؿهاو ايها٬ّ، تؿهاو ايػاًٛى، ايػاًٛى      : عسّ ٚدٛز أٟ مماا ًٜاٞ بؿاهٌ بااضظ    ( ب
 . يهتاتْٛٞ، تػطح ايعٛاطـ أٚ عسّ ٤٬ََتٗاا

 (:  Schizophrenia Catatonic)ايٓٛع ايهتاتْٛٞ  -2

 .ٖٛ ْٛع َٔ ايؿكاّ ٜػًب ع٢ً قٛضت٘ اٱنًٝٓٝه١ٝ ا٭ق١ًٝ

 : اثٓإ ع٢ً ا٭قٌ مما ًٜٞ

 . ايتٛقـ اؿطنٞ   -1

 . ايٓؿاط اؿطنٞ املؿطط -2

 . ايػًب١ٝ ايؿسٜس٠   -3

 .  اٱضاز١ٜغطا٥ب تتعًل باؿطن١  -4

 .املكازا٠ ايكٛي١ٝ   أٚ ايؿع١ًٝ   -5

 (:  Delusional Disorder) ا٫نططاب ايه٬يٞ  -ثاْٝا

ن٫٬ت غري ؾسٜس٠ ايػطاب١، نا٫عتكاز بأْا٘ ٜطااضز، أٚ ٜاسؽ يا٘ ايػاِ، أٚ ٜكااب       ( أ
 . ملس٠ ؾٗط ع٢ً ا٭قٌ... بعس٣ٚ

ناْت َتعًك١ مبٛناٛع  قس تٛدس ٬ٖٚؽ ملػ١ٝ ٚمش١ٝ يف ا٫نططاب ايه٬يٞ إشا ( ب 
 : ايه٬ٍ َجٌ

ن٫٬ت بإٔ ؾدكًا آخط، عاز٠ َا ٜهٕٛ َٔ طبك١ أع٢ً،ٚاقع يف ساب  : ٖٛؽ اؿب -
 . ايؿدل

 . ن٫٬ت بأْ٘ شٚ َها١ْ ٖا١ً٥ أٚ ي٘ ع٬ق١ باهلل: ن٬ٍ ايعع١ُ -
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 . ن٫٬ت بإٔ ظٚدت٘ ؽْٛ٘: ن٬ٍ  ايػري٠ -

 . ًَت٘ن٫٬ت بإٔ ايؿدل تػا٤ َعا: ن٬ٍ ا٫نطٗاز -

 . ن٬ٍ بإٔ ايؿدل ٜعاْٞ َٔ خًٌ أٚ َطض َعني: ايه٬ٍ اؾػسٟ -

 .ن٫٬ت ممٝع٠ ٭نجط َٔ ْٛع َٔ ا٭ْٛاع ايػابك١: ايٓٛع املدتًط -

 (: Schizoaffective Disorder) ا٫نططاب ايؿكاّ ايٛدساْٞ  -ثايجا 

ععُاٞ، أٚ   ٚدٛز ؾرت٠ َتك١ً َٔ املطض سسخ يف ٚقت َا خ٬هلا إَا ْٛبا١ انت٦ااب  ( أ
 . ْٛب١ ٖٛؽ، أٚ ْٛب١ كتًط١

أثٓا٤ ْؿؼ ايؿرت٠ َٔ املطض ناْت ٖٓاى ن٫٬ت أٚ ٬ٖٚغ٢ ملس٠ أغابٛعني عًا٢   ( ب
 . ا٭قٌ يف غٝاب أعطاض َعاد١ٝ باضظ٠

 (:  Mood Episodes) ْٛبات املعاز  -ضابعا  

 :  ْٛب١ ا٫نت٦اب ايعع٢ُ -أ

 : ؿؼ َس٠ ا٭غبٛعنيٚدٛز مخؼ أٚ أنجط َٔ ا٭عطاض ايتاي١ٝ خ٬ٍ ْ

ٌ ) َعاز َهت٦ب َععِ ايّٝٛ، نٌ ّٜٛ تكطٜبًا إَا باٱز٤٫ اياصاتٞ   -1 أؾاعط  : َجا
 (. ٜبسٚ بانًٝا : َجٌ) أٚ مب٬سع١ اٯخطٜٔ ي٘ ( باؿعٕ أٚ بايؿطاؽ 

عسّ ا٫غتُتاع بهٌ ا٭ْؿط١ َععِ ايّٝٛ، ناٌ ٜاّٛ تكطٜباًا إَاا بتكاطحي٘ أٚ       -2
 . مب٬سع١ اٯخطٜٔ ي٘

يٛظٕ، أٚ ظٜاز٠ نبري٠ ؾٝ٘، ْٚكل أٚ ظٜاز٠ يف ايؿ١ٝٗ ناٌ ٜاّٛ   ْكل نبري يف ا -3
 . تكطٜبًا

 . ا٭ضم أٚ ايّٓٛ املؿطط نٌ ّٜٛ تكطٜبًا -4

 . تٗٝر أٚ تأخط ْؿػشطنٞ نٌ ّٜٛ تكطٜبًا -5

 . ايتعب ٚؾكسإ ايطاق١ نٌ ّٜٛ تكطٜبًا -6

 . اٱسػاؽ باْعساّ ايك١ُٝ ٚاٱسػاؽ املؿطط بايصْب -7
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ايرتنٝع أٚ ايرتزز تكطٜبًا نٌ ٜاّٛ إَاا بتكاطحي٘     ْككإ ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهري أٚ -8
 . أٚ مب٬سع١ اٯخطٜٔ ي٘

 .أؾهاض َتهطض٠ عٔ املٛت، ٚقاٚي١ ا٫ْتشاض، أٚ خط١ قسز٠ ي٬ْتشاض -9

 :  ْٛب١ اهلٛؽ  -ب

بؿهٌ ؾاش ٚزا٥ِ، تػاتُط أغابٛعًا    ؾرت٠ قسز٠ َٔ املعاز املطتؿع أٚ املتعاظِ أٚ ايٓعم - 
 . ع٢ً ا٭قٌ

ؾرت٠ انططاب املعاز ناْت ٖٓاى ث٬ث١ أٚ أنجط َأ ا٭عاطاض ايتايٝا١ بسضدا١     طٛاٍ   -
 : ًَشٛظ١

 . تهدِ اعتباض ايصات أٚ ايعع١ُ -1

 . ق١ً اؿاد١ إىل ايّٓٛ -2

 . ٜجطثط أنجط َٔ املعتاز، أٚ ٜكعب عًٝ٘ ايتٛقـ يف ايه٬ّ -3

 . تطاٜط ا٭ؾهاض -4

 . تؿتت ا٫ْتباٙ  -5

 . هلسفظٜاز٠ ايٓؿاط املٛد١  -6

َجٌ ا٫ْػُاؽ يف ْٛبات ؾاطا٤  ) ايتٛضط املؿطط يف أْؿط١ ممتع١ غري َأ١َْٛ ايعٛاقب  -7
 (. غؿ١ٗٝ، أٚ طٝـ دٓػٞ أٚ َؿطٚعات اغتجُاض١ٜ طا٥ؿ١ 

انططاب املعاز ٖٛ َٔ ايؿس٠ عٝح ٜ٪زٟ إىل اخات٬ٍ ًَشاٛظ يف ا٭زا٤ املٗاين أٚ     -8 
 .َع اٯخطٜٔ يف ا٭ْؿط١ ا٫دتُاع١ٝ املعتاز٠ أٚ ايع٬قات

  

 (:  Bipolar Disorders) ا٫نططابات ثٓا١ٝ٥ ايكطب  -خاَػا 

ٚ ْٛب١ ٖاٛؽ نُاا غابل شناط     , ٚتؿٌُ ْٛب١ ا٫نت٦اب ايعع٢ُ نُا غبل شنطٖا
 .َعاٜري تؿدٝكُٗا
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 : (1)امل٪ؾطات ايعا١َ ي٬نططابات ايعكاب١ٝ  -

َٚ٪ؾطات ايكًال  ايعكاب انططاب ي٘ عسز َٔ ا٭عطاض نًٗا تؿري إىل ايكًل، 
 : ؽتًـ َٔ تكػِٝ ٯخط ٚقس تكع ٖصٙ امل٪ؾطات نًٗا ٚقس ٜعٗط بعهٗا ؾكط

ٜتُٝع ايعكابٞ  باْؿعا٫ت ايكًل ٚايتاٛتط ٚضز٠ ايؿعاٌ ايػاطٜع    : ا٫ْؿعا٫ت -1
 .    ٚعسّ ايػٝطط٠ ع٢ً اْؿعا٫ت٘ ٚايؿعٛضباـٛف ٚاهلِ ٚايػهب , ٚاؿاز 

خيتًـ باخت٬ف اؿايا١ ؾُآِٗ َأ ٜهإٛ طبٝعٝاا يف      :  ايتعاٌَ ا٫دتُاعٞ -2
َِٚٓٗ َٔ ٜهٕٛ َٓطٜٛا َٓعع٫َ جيتٓاب ايٓااؽ   , سٝات٘ ٚع٬قات٘ اٱدتُاع١ٝ 

 .ٚايتذُعات 

قس ٜعرت٣ غًٛن٘ ؾا٦ٝا َأ اياٖٛٔ خكٛقاا إشا ناإ ٜعااْٞ َأ        : ايػًٛى -3
ا٫نت٦اب ؾٝتكـ بايبط٤ يؿاعٛضٙ باإٔ ٫ داس٣ٚ َأ اؿٝاا٠، ٚقاس ٜهإٛ        

ؾٝكّٛ عطنات اهلسف َٓٗا ايتٓؿٝؼ عٔ قًك٘، ؾٝدطٛا شٖابًا ٚإٜاباًا يف    َتٛتطًا
ْؿؼ املهإ، ٚقس ٜكّٛ ببعض ا٭ؾعاٍ ايٲ ضاز١ٜ  نٗع ايطقب١ أٚ ضدـ اؾؿٔ 

 . ٖٚهصا

ٚ ساطٜل عًا٢ ضْٚال ًَبػا٘     , ايعكابٞ ؾطز يسٜ٘ اٖتُااّ مبعٗاطٙ  : املعٗط -4
 . سايت٘ ٚتكؿٝـ ؾعطٙ ْٚعاؾت٘ ايعا١َ ٚقس ٜتأثط َعٗطٙ سػب 

سصض يف ن٬َ٘، خيتاض أيؿاظ٘ بعٓاٜا١، ٚقاس ٜاتهًِ بػاطع١ ؾاسٜس٠ أٚ      : ايه٬ّ -5
 . ببط٤ َبايؼ ؾٝ٘ ٚقس ٜعاْٞ َٔ ايًعج١ُ أسٝاًْا

قس ٜعاْٞ َٔ ا٫نت٦اب أٚ ايكًل أٚ اـاٛف أٚ ا٫سبااط  أٚ ايطٖااب    : املعاز -6
 .    أٚ ايٝأؽ  أٚغريشيو  

 . ػ١ً َتك١ً بايٛاقعطبٝعٞ ، ٚأؾهاضٙ َرتابط١ َتػً:  ايتؿهري -7

قاس ٜعااْٞ ايعكاابٞ َأ غاطع١ ايتآؿؼ، ٭ٕ دٗااظٙ        : ا٭عطاض اؾػ١ُٝ -8
ايعكيب ايتًكا٥ٞ ٜكبح أْؿط َٔ املعتااز بػابب قًكا٘ ٚتاٛتطٙ، ٚقاس تكاٝب٘       

                                                 

 .38-35ا٫نططاب ايٓؿػٞ م : ٜٓعط(  )
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ا٫ٯّ ٚا٭َطاض اييت يٝؼ هلا أغباب عه١ٜٛ نايطبٛ ٚاضتؿااع ناػط اياسّ،    
َا تاطتعـ أقاابع٘، ٜٚتكابب    ٚايكطح املعس١ٜ، أٚ ايكساع، ٚايػجٝإ، ٚنجريا ٶ

 . عطقا عٓسَا ٜتعطض ملا ٜٛتطٙ أٚ ٜكًك٘

قس ٜتػبب ايكًل يف سس٠  شانط٠ ايعكابٞ ; ٭ْ٘ ٜعُس إىل تصنط أزم : ايصانط٠ -9
ايتؿاقٌٝ، ٚقس ٜتػبب يف عسّ ضغبت٘ يف خعٕ أسساخ تكًك٘ ؾٝشاٍٚ تٓاغاٝٗا  

 . يًٗطٚب َٓٗا، نُا يف سا٫ت ا٫نت٦اب ايطدعٞ أٚ اهلػتريٜا

تطتؿع قسضت٘ ع٢ً ايرتنٝع يف املٛاقاـ ايايت تكًكا٘ باياصات،     : ا٫ْتباٙ ٚايرتنٝع -10
٭ْ٘ ٜكبح قٛض تؿهريٙ، ٚقس ٜهعـ تطنٝاعٙ يف ساا٫ت ايكًال ايؿاسٜس أٚ     

 .   اٱنت٦اب ٜٚتؿتت اْتباٖ٘

 عاز٠ ٜهٕٛ طبٝعٝٶا ٫ٚ ٜ٪ثط ايعكاب ع٢ً ايصنا٤   : ايصنا٤ ايعاّ -11

ل يف َععِ اؿا٫ت مماا ٜآعهؼ عًا٢ َْٛا٘     ٜكاغٞ ايعكابٞ َٔ ايكً: ايّٓٛ -12
ؾٝعاْٞ َٔ ّْٛ َتكطع، ٚقس تطٍٛ ؾرتات قشٛٙ بني ؾرتات َْٛ٘ املتكطع مماا  
ٜٓٗو دػُ٘ يف ايٓٗاض ٚقس ٜعااْٞ َأ ايتذاٛاٍ ايًًٝاٞ، ٚناجريًا َاا ت٪ضقا٘        
ا٭س٬ّ املععذ١ ؾٝكشٛ ؾععًا أٚ ٜػتُط يف َْٛ٘ بُٝٓاا ٖاٛ ٜكاطر أٚ ٜكاّٛ     

 . ب ٚايطنٌ ٖٚٛ ْا٥ِعطنات عٓٝؿ١ نايهط

ٖصٙ املعاٜري ايتؿدٝك١ٝ يٮَطاض ايعكاب١ٝ عًَُٛا، أَا ؼسٜس املعاٜري ايتؿدٝك١ ٭ٖاِ  
 : (1)ا٭َطاض ايعكاب١ٝ ؾهايتايٞ 

  (: Anxiety Disorders) انططابات ايكًل  -1

 (: Panic A hack)  ْٛب١ اهلًع( أ

ايؿسٜس ْؿاأت ؾٝٗاا أضبعا١ أٚ    ْٛب١ اهلًع ٖٞ ؾرت٠ قكٛض٠ َٔ اـٛف أٚ ايهٝل 
 : أنجط َٔ ا٭عطاض ايتاي١ٝ بؿهٌ َؿاد٧ ٚبًػت شضٚتٗا خ٬ٍ عؿط زقا٥ل

                                                 

دٝكا١ٝ ايطابطا١   ايسيٌٝ ايتؿدٝكٞ ٚا٫سكا٥ٞ ايطابع ي٬نططابات ايٓؿػ١ٝ املعاٜري ايتؿ: ٜٓعط(  )
 .144ٚايتكٓٝـ ايعاؾطم. 236-218ا٭َطٜه١ٝ يًطب ايٓؿػٞ م 
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 . خؿكإ أٚ ق٠ٛ نطبات ايكًب أٚ ظٜاز٠ غطعتٗا -1

 . ايتعطم -2

 . ا٫ضػاف أٚ ا٫ضتعاف -3

 . اٱسػاؽ بهٝل ايتٓؿؼ أٚ با٫ختٓام -4

 . اٱسػاؽ بػك١ -5

 . أمل ٚنٝل بايكسض -6

 . غجٝإ أٚ تٛعو بايبطٔ -7

 . ايؿعٛض بايسٚخ١ أٚ عسّ ايجبات أٚ خؿ١ بايطأؽ أٚ اٱغُا٤ -8

  . اٱسػاؽ بتػري ايٛاقع  أٚ بتػري ايصات   -9

 . اـٛف َٔ ؾكسإ ايػٝطط٠ أٚ اٱقاب١ باؾٕٓٛ -10

 . اـٛف َٔ املٛت -11

ـِسض٠  أٚ ايٓدط -12  .املصٍ اٱسػاؽ با

 (: Agoraphobia) ضٖاب ا٭َانٔ املؿتٛس١ ( ب

 : أعطان٘

ا٭َانٔ أٚ املٛاقـ اييت قس ٜهٕٛ اهلطٚب َٓٗا قعبًا أٚ قطدًا أٚ قاس ٫   اـٛف َٔ -1
تتٛؾط ؾٝٗا اٱغاث١ يف ساي١ اٱقاب١ بٓٛب١ ًٖع أٚ أعطاض ؾب١ٗٝ بااهلًع غاري َتٛقعا١    

 . ًٖع ٜبعح عًٝٗا املٛقـ

ٚإ٫ ؾإْا٘ ٜطٝكٗاا بعٓاا٤    ( نإٔ ٜكًٌ َٔ غؿطٙ ) ٜكّٛ ايؿدل بتذٓب ٖصٙ املٛاقـ  -2
قًل َٔ اٱقاب١ بٓٛب١ ًٖع أٚ أعاطاض ؾاب١ٗٝ بااهلًع، أٚ ٜتطًاب ٚداٛز      ؾسٜس أٚ 

 . َطاؾل َع٘ يف املٛقـ

٫ ميهٔ تعًٌٝ ايكًل أٚ ايتذٓاب ايطٖاابٞ   عًا٢ أْا٘ اناططاب ْؿػاٞ آخاط َجاٌ          -3
 . ايطٖاب ا٫دتُاعٞ، أٚ ايطٖاب احملسز ٚغري شيو
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 (:  Socila Phobia) ايطٖاب ا٫دتُاعٞ ( ز 

زا٥ِ َٔ ٚاسس أٚ أنجاط َأ املٛاقاـ ا٫دتُاعٝا١ أٚ َٛقاـ ا٭زا٤      خٛف ًَشٛظ ٚ -1
سٝح ٜعٗط ايؿدل ع٢ً أؾدام غري َأيٛؾني ي٘ أٚ ٜهٕٛ عطن١ يًاتؿشل َأ   

 . قبٌ اٯخطٜٔ

ايتعطض يًُٛقـ ا٫دتُاعٞ املطٖٛب ٜجري ايكًل بكاؿ١ زا٥ُا١ تكطٜباًا، ٚقاس ٜأخاص       -2
 . ١ عًٖٝ٘صا ايكًل ؾهٌ ْٛب١ ًٖع َطتبط١ باملٛقـ أٚ َتٛقؿ

 . ٜسضى ايؿدل إٔ اـٛف ظا٥س أٚ غري َعكٍٛ -3

 . ٜتذٓب ايؿدل املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ أٚ َٛاقـ ا٭زا٤ املطٖٛب١ -4

ٜ٪زٟ ٖصا ايتذٓب إىل إعاق١ ًَشٛظ١ يًٛتري٠ اؿٝاتٝا١ ايطبٝعا١ أٚ ٭زا٥ا٘ املٗاين، أٚ      -5
 . ز ٖصا اـٛف ؾٝ٘أْؿطت٘ أٚ ع٬قات٘ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ٜعاْٞ ايؿطز نٝكًا ؾسٜسًا يٛدٛ

بايٓػب١ يٮؾطاز ؼت غٔ ايجا١َٓ عؿط٠، جياب أ٫ تكاٌ َاس٠ ا٫ناططاب عأ غات١        -6
 . أؾٗط

 

 :(Obsessive – Compulsive Disord) انططاب ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ ( ز 

 : ٚقس تهٕٛ أعطان٘  إَا ٚغاٚؽ ٚإَا أؾعاٍ قٗط١ٜ 

 : ٚتعطف مبا ًٜٞ  ٚغاٚؽ( أ   

  ٚقٛض ش١ٖٝٓ َتهطض٠ َٚػتُط٠ خيربٖا ايؿدل يف ٚقت َاا  أؾهاض أٚ اْسؾاعات أ
َٔ ا٫نططاب نأؾٝا٤ َكش١ُ اٚ قاٖط٠  ٚغري ١ُ٥٬َ، ٚتػبب ي٘ قًكاًا أٚ نطباًا   

 . ًَشٛظًا

       ٍٖٛصٙ ا٭ؾهاض أٚ ا٫ْسؾاعات أٚ ايكٛض ايص١ٖٝٓ يٝػات فاطز ُٖاّٛ ظا٥اس٠ سا
 . َؿه٬ت سٝات١ٝ سكٝك١ٝ

 ٭ؾهاض أٚ ا٫ْاسؾاعات أٚ ايكاٛض، أٚ   حياٍٚ ايؿدل إٔ ٜتذاٌٖ أٚ خيُس ٖصٙ ا
 . ٜعازهلا بؿهط٠ أخط٣ أٚ ؾعٌ آخط



 تعطٜـ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ
 

 

 

 

 23 

    ٜ٘سضى ايؿدل إٔ ا٭ؾهاض أٚ ا٫ْسؾاعات أٚ ايكٛض ايٛغٛاغ١ٝ ٖٞ ْتااز عكًا
شات٘ ٚ يٝػت َكش١ُ عًٝ٘ َٔ اـاضز نُاا يف سايا١ زؽ ا٭ؾهااض يف ا٭َاطاض     

 .  ايصٖا١ْٝ 

 :   أؾعاٍ قٗط١ٜ (ب 

    غًٛنٝات َتهطض٠ ًَٚشا١ ٌ أؾعااٍ  ( غػاٌ ايٝاسٜٔ، ايرتتٝاب، ايتشكال     : ) َجا
، ٜؿاعط ايؿادل أْا٘    (ايك٠٬، ايعس، تهطاض نًُاات يف قاُت   : َجٌ: ) ش١ٖٝٓ

َسؾٛع إىل تأزٜتٗا اغتذاب١ يٛغٛاؽ أٚ اتباعًا يكٛاعاس ٜتٛداب عًٝا٘ إٔ ٜطبكٗاا     
 . عصاؾريٖا

    ،أٚ  تٗسف ايػًٛنٝات أٚ ا٭ؾعاٍ ايص١ٖٝٓ إىل َٓع ٚقٛع ناطب أٚ ؽؿٝاـ ناطب
 . َٓع ٚقٛع سسخ أٚ َٛقـ َطٖٛب

 ٜسضى ايؿدل إٔ ايٛغاٚؽ أٚ ا٭ؾعاٍ ايكٗط١ٜ ظا٥س٠ عٔ اؿس أٚ غري َعكٛي١ . 

        ت٪زٟ ايٛغاٚؽ أٚ ا٭ؾعاٍ ايكٗطٜا١ إىل ناطب ًَشاٛظ، ٚتػاتًٗو ٚقتاا نابريًا
 (. أنجط َٔ غاع١ نٌ ّٜٛ )

 (: Post- Traumatic Stress Disorder) انططاب ايهػٛط ايتاي١ٝ يًكس١َ ( ٖا 

 : تعطض ايؿدل ؿسخ قازّ ٜتٛؾط ؾٝ٘ َا ًٜٞ -1

o  ضأ٣ سازخ ٜؿتٌُ  ع٢ً َٛت أٚ دطح خطري . 

o اؾتًُت اغتذاب١ ايؿدل ع٢ً خٛف أٚ عذع أٚ شعط ؾسٜس . 

 : تعاز َعاٜؿ١ اؿسخ ايكازّ باغتُطاض بططٜك١ أٚ أنجط مما ًٜٞ -2

o شنطٜات َ٪مل١ يًشسخ تعاٚز ايؿدل . 

o اؿسخأس٬ّ َععذ١ تسٚض س ٍٛ . 

o         ٜتكطف ايؿدل ٚنإٔ اؿاسخ ايكاازّ قاس عااٚزٙ ٜٚتهأُ شياو خاساعات
 . بكط١ٜ ٬ٖٚٚؽ
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نطب ْؿػاٞ ؾاسٜس ياس٣ ايتعاطض ملؿاعطات  زاخًٝا١ أٚ خاضدٝا١ تؿاب٘ اؿاسخ           -3
 .ايكازّ

 : ايتذٓب ايسا٥ِ يًُجريات املطتبط١ بايكس١َ ٜٚتهح شيو ؾُٝا ًٜٞ -4

o  املطتبط١ بايكس١َقا٫ٚت يتذٓب ا٭ؾهاض أٚ املؿاعط . 

o قا٫ٚت يتذٓب ا٭ْؿط١ اييت تجري شنطٜات ايكس١َ . 

o عسّ ايكسض٠ ع٢ً تصنط داْب َِٗ َٔ ايكس١َ . 

o ْكل ًَشٛظ يف ا٫ٖتُاّ أٚ املؿاضن١ يف أْؿط١ ١َُٗ . 

o ٜٔاٱسػاؽ با٫غرتاب عٔ اٯخط . 

o ٍٛاٱسػاؽ بإٔ املػتكبٌ ئ ٜط . 

 : ٠ ايطب١ٝ  نُا ٜتبني  ؾُٝا ًٜٞتٛدس بؿهٌ زا٥ِ أعطاض طًب ا٫غتؿاض -6

o ٘قعٛب١ يف ايبس٤ يف ايّٓٛ أٚ َٛاقًت . 

o   ايػهب أٚ ايرتم. 

o قعٛب١ ايرتنٝع. 

o  ظٜاز٠ ايٝكع١. 

o         زٟ ا٫ناططاب إىل إعاقا١ ياٮزا٤ ا٫دتُااعٞ أٚ املٗاين أٚ ايٛظاا٥ـ املُٗا١٪ٜ
 . ا٭خط٣

 (:  Generalized Anxiety Disorder) انططاب ايكًل ايعاّ ( ٚ

 . حيسثإ يف أغًب ا٭ٜاّ ملس٠ غت١ أؾٗط ع٢ً ا٭قٌ(تٛقع َهطٚٙ ) ًل ِٖٚ ظا٥سإ ق -1

 . جيس ايؿدل قعٛب١ يف ايػٝطط٠ ع٢ً قًك١ -2

 : ٜكرتٕ ايكًل ٚاهلِ بج٬ث١ أٚ أنجط َٔ ا٭عطاض ايػت١ ايتاي١ٝ -3

 . أٚ ايؿعٛض باٱثاض٠(   عسّ ا٫غتكطاض ) ايتكًكٌ  -



 تعطٜـ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ
 

 

 

 

 22 

 .غطع١ ايؿعٛض بايتعب -

 . ايٓاعف -

 . ايتٛتط ايعهًٞ -

 . انططاب ايّٓٛ -

ٜاا٪زٟ ايكًاال أٚ اهلااِ أٚ ا٭عااطاض اؾػاا١ُٝ إىل اخاات٬ٍ يف ا٭زا٤ ا٫دتُاااعٞ أٚ  -4
 .املٗين

 

 : ا٫نططابات اؾٓػ١ٝ( ظ

 . انططاب ْكل ايطغب١ اؾٓػ١ٝ -1

 . انططاب ايٓؿٛض اؾٓػٞ -2

 . انططاب ا٭ثاض٠ عٓس ا٭ْج٢ -3

 .ا٫ْتكاب يس٣ ايصنط أٚ غطع١ ايكصفانططاب  -4

 (. أمل اؾُاع، تؿٓر املٗبٌ ) انططابات ا٭مل اؾٓػٞ  -5

 . يٝؼ بػبب َطض دػُٞ عاّ، ٚنٌ شيو ٜ٪زٟ إىل نطب ًَشٛظ َٚكاعب ؾدك١ٝ

 

 : انططابات ايّٓٛ( ز 

ايؿه٣ٛ ايػا٥س٠ َٔ قاعٛب١ ايباس٤ يف ايٓاّٛ أٚ َٛاقاًت٘ أٚ ايؿاه٣ٛ ايػاا٥س٠ َأ         -
املؿطط ملس٠ ؾٗط ع٢ً ا٭قٌ ٚؼسخ ْٛب١ َٔ ايٓاّٛ ايطٜٛاٌ يف ايًٝاٌ أٚ ايٓٗااض     ايٓعاؽ 

 . نٌ ّٜٛ تكطٜبًا

 . ٜ٪زٟ إىل اخت٬ٍ يف ا٭زا٤ ا٫دتُاعٞ أٚ املٗين -
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 : ؾصٚشات ايّٓٛ( ز 

 . قًل ا٭س٬ّ ٚانططاب ايؿعع -

 : انططاب املؿٞ أثٓا٤ ايّٓٛ، ٜٚعٗط ؾُٝا ًٜٞ -

زض٠ ايؿطاف أثٓا٤ ايّٓٛ، ٚاملؿٞ َتذا٫ًٛ، ؼاسخ عااز٠ أثٓاا٤     ْٛبات َتهطض٠ َٔ َػا -1
 . ايجًح ا٭ٍٚ َٔ ؾرت٠ ايّٓٛ ايهرب٣

ٜهٕٛ ٚد٘ ايؿادل أثٓاا٤ املؿاٞ قًُكاًا خًاًٛا َأ ايتعابري ٫ٚ ٜػاتذٝب ناجريًا           -2
 . حملا٫ٚت اٯخطٜٔ يًتٛاقٌ َع٘ ٫ٚ ميهٔ إٜكاظ٘ إ٫ مبؿك١ نبري٠

 . ًا يًٓٛب١إشا اغتٝكغ ٜهٕٛ ايؿدل ْاغٝ -3

 . بعس زقا٥ل َٔ ا٫غتٝكاظ ٜػتعٝس ايؿدل ْؿاط٘ ايصٖين -4

 . ٜ٪زٟ إىل اخت٬ٍ يف ا٭زا٤ ا٫دتُاعٞ أٚ املٗين -5

 

 : انططابات ايتشهِ يف ا٫ْسؾاعات( ى 

 : ٖٛؽ ايػطق١ -أ

ؾؿٌ َتهطض يف َكا١َٚ اْسؾاعات مٛ غطق١ أؾاٝا٤ ٫ حيتااز إيٝٗاا ايؿادل غاٛا٤       -1
 . دكٞ أٚ يكُٝتٗا املاي١ٝي٬غتدساّ ايؿ

 . إسػاؽ ظا٥س بايتٛتط قبٌ اضتهاب ايػطق١ َباؾط٠ -2

 . إسػاؽ بايًص٠ أٚ اٱؾباع أٚ ا٫ضتٝاح ٚقت اضتهاب ايػطق١ -3

٫ تطتهب ايػطق١ تعبريًا عٔ ايػهب أٚ ا٫ْتكاّ، ٫ٚ اغتذاب١ ٭سس ايها٫٬ت أٚ   -4
 . اهل٬ٚؽ

 (  : إؾعاٍ اؿطا٥ل ) ٖٛؽ اؿطم  -ب 

 .إؾعاٍ سطٜل بؿهٌ َتعُس َٚككٛز، أنجط َٔ َط٠ -1

 . اٱسػاؽ بايتٛتط ٚاٱثاض٠ ايٛدسا١ْٝ قبٌ ؾعٌ اٱسطام -2



 تعطٜـ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ
 

 

 

 

 22 

 . ا٫ؾتتإ بايٓاض أٚ ايؿػـ بٗا أٚ سب اغتهؿاؾٗا -3

 . اٱسػاؽ بايًص٠ أٚ اٱؾباع أٚ ا٫ضتٝاح عٓس إؾعاٍ اؿطا٥ل -4

5-   ٚ اغااتذاب١ يًهاا٫٬ت أٚ  ٫ ٜطتهااب ايؿاادل ؾعااٌ اٱسااطام يػااطض َعااني أ
 . اهل٬ٚؽ

 : املكاَط٠ املطن١ٝ -ز

 : غًٛى َكاَط َػتُط َٚتهطض ٜتبني غُػ١ أٚ أنجط مما ًٜٞ

 . اْؿػاٍ باٍ ايؿدل باملكاَط٠ ؽطٝطًا ٚتؿهريًا يف ططم يًشكٍٛ ع٢ً َاٍ -1

 .اؿاد١ إىل املكاَط٠ مببايؼ أنرب َٔ املاٍ يًشكٍٛ ع٢ً اٱثاض٠ -2

 .دش١ يًتشهِ يف املكاَط٠تهطاض قا٫ٚت غري ْا -3

 . ٜعاْٞ َٔ عسّ ا٫غتكطاض أٚ ايٓعف عٓسَا حياٍٚ إق٬ٍ املكاَط٠ -4

 . مياضؽ املكاَط٠ نٛغ١ًٝ يًٗطٚب َٔ املؿه٬ت -5

 . بعس خػاض٠ املاٍ يف ايكُاض ٜعٛز إيٝ٘ َط٠ أخط٣ يٝأخص بجأضٙ -6

 . ٜهصب ع٢ً أؾطاز ا٭غط٠ أٚ ع٢ً املعاجل ٱخؿا٤ َس٣ تٛضط٘ يف ايكُاض -7

 . أٚ عطض يًدطط َٔ أدٌ ايكُاض ع٬ق١ ٖا١َ أٚ ٚظٝؿ١ ؾكس -8

 . ًٜذأ يٰخطٜٔ يهٞ ميسٚٙ باملاٍ يٝٓكص ٚنع٘ املٓٗاض بػبب ايكُاض -9

 

*********** 
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 أسباب األمراض النفسية: المبحث الثاني
ًننّ اابننال٥ اهز٢ٚضننٚٞ ب أصننباب األًننزاض اهِفضننٚٞ ًبنن أ ة نن ل ٗةفا ننى   
األصباب, فال ُضتطٚع أْ ُق٘ي إْ اه٘راحٞ ًخاًل  ٓنٛ اهضنبا اه٘صٚن  انزض ُفضنٛ      

األصباب ٗةتفا ى فٌٚا بٌِٚٔا إىل اذت  اهذٜ ٙص ا اهفصى بِٚٔا أٗ ً ني, بى ةت  ل 
 . ( )  بغلى لقٚق حت ٙ  ً ٠ أحز كى ًِٔا

 : ٗميلّ ةقضٍٚ أصباب األًزاض اهِفضٚٞ إىل

 :  ٘اًى ٣ًٚٔٞ هوٌزض اهِفضٛ: أٗال

ٗٓٛ ةوم اهيت جت ى اهغخص  زضنٞ هصانابٞ بناازض, ٗهلنّ ال ةضنببٕ بِفضنٔا,       
 : ٗأٌٓٔا

  : اًى اه٘راحٛاه( أ 

أظٔزج كخري ًّ اهبض٘ذ اه وٌٚنٞ اه قٚقنٞ أحنز اه٘راحنٞ ب االصنت  ال هصانابٞ            
باألًزاض اهذٓاُٚٞ أٗ اه صابٚٞ  وٟ ص  ص٘ا١, كاهفصاَ ٗاضطزاب اه٘رن اْ,  
ٗاضطزاب اهلوع, ٗاه٘ص٘اظ اهقٔزٜ, إال أْ ٗر٘ل ٓذا اه اًى ال ٙ ن  صتٌٚنٞ   

ٗ أصن ٌٓا ال ٙنيلٜ   اإلاابٞ باالضطزاب اهِفضٛ, صتنٟ إْ إانابٞ اه٘اهن ّٙ أ   
بٕ, فاه اًى اهن٘راحٛ ٓن٘ أصن  اه ٘اًنى       األصفالباهطزٗرٝ إىل إاابٞ األبِا١ أٗ 

 . ( )اات  لٝ ٗااتغابلٞ ٗهٚط ٓ٘ اهضبا ااباعز هألًزاض اهِفضٚٞ 

 
                                                 

, ٗاازع  ب اهطا اهِفضنٛ ص  01 اهصضٞ اهِفضٚٞ ٗاه الش اهِفضٛ صاً  سٓزاْ ص : ِٙظز(  )
, 17-71, اابال٥ األصاصنٚٞ ب اهطنا اهِفضنٛ ص    00, ة٘ ٚٞ اازض بأً٘ر اهت اٜٗ ص 0 

, ًٗبننال٥   -9, اازعنن  إىل فضننص ااننزٙس اهِفضنناُٛ ص 087أانن٘ي  وننٍ اهننِفط ص 
 :زخاٜٗ ُضخٞ إهلرتُٗٚٞ  وٟ ً٘ق ٕ حيٟٚ اه. األًزاض اهِفضٚٞ, ل

 ( org http/www.rakhawy.   ). 

, ٗاازعن  ب اهطنا   9, اازع  إىل فضص اانزٙس اهِفضناُٛ ص   00ة٘ ٚٞ اازضٟ ص : ِٙظز(  )
 .09 ٗاهصضٞ اهِفضٚٞ ٗاه الش اهِفضٛ ص  0 اهِفضٛ ص 

2  
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 : اه اًى اهرتبٜ٘( ب

هورتبٚٞ ةأحري كبري  وٟ اإلُضاْ ب ًزصوٞ اهطف٘هٞ ب ةلنّ٘ٙ عخصنٚتٕ                    
ٗب منٖ٘ اه قوٛ, فإذا ة نزض اهطفنى إىل ضنػ٘ج ارتٌا ٚنٞ ب ٓنذٖ اازصونٞ       
كاهقض٘ٝ ب اهرتبٚٞ, ٗفق  اذتِاْ, ٗص ٗذ عقاق بني اه٘اه ّٙ, أٗ فق  األَ ب 

 ِاٙتٔنا باألففناي أٗ    صّ ًبلزٝ قبى صّ ارتاًضٞ ةقزٙبًا, أٗ األَ اه اًوٞ ٗقوٞ
اهِغأٝ ب ًوزأ أٗ ب لٗر هوضطاُٞ, كى ٓذا ٗغريٖ ًّ اهظنزٗ  اذتٚاةٚنٞ هلنا    
أحز ب اهتٌٔٚ  الضطزاب عخصٚٞ اهفزل ب  ٔ  اهلرب, ٗق   نشسج اهبضن٘ذ   

فبٚنا  ( Bowlby) اإلكوِٚلٚٞ ٗاهتضوٚوٚٞ ٓذا اهزأٜ فٌّ ذهم ًا ٗر ٖ بن٘ه   
ففاي اهصنػار اهنذّٙ ٙزبنْ٘ ب ًيصضناج     األًزاض اهِفضٚٞ بوِ ْ ًّ أْ األ

خااٞ ب ٚ ًا  ّ ر اٙٞ األَ ِٙغيْ ٗق  ةزصخث ب ُف٘صٍٔ اجتآناج   ا٢ٚنٞ   
حن٘ اجملتٌع ٗاحنزافاج ب اهغخصٚٞ ٗارتوق ٙص ا إانالصٕ ٗ الرنٕ, ٗهلنذا    

إْ صا األَ ب  ٔ ٜ اهزضا ٞ ٗاهطف٘هٞ هٕ ًنّ األٌٓٚنٞ ب إرصنا١    : ) ٙق٘ي
 .( ) (هوفٚتاًِٚاج ًّ أٌٓٚٞ هوصضٞ ادتضٌٚٞ  ق٘ا   اهصضٞ اهِفضٚٞ ًا

 

 : اه اًى اهِفضٛ( ش 

هرتكٚا عخصٚٞ اهفزل أحزٓا ب اصنت  الٖ هصانابٞ بناازض اهِفضنٛ, ف٘رن٘ل            
مساج ٗافاج عخصٚٞ غري ص٘ٙٞ إًا ب اهتفلري أٗ ااغا ز أٗاه ٘افن،, أٗ  

هوٌزض اهِفضٛ ; فٌخاًل ًنّ ةلنْ٘    االصت  الب اهت اًى ًع اآلخزّٙ, ٙ٘ر  
اهونَ٘ اهغن ٙ  هونِفط ٗةأُٚنا اهطنٌري      ) فٕٚ مساج اهغخصنٚٞ اه٘ص٘اصنٚٞ   

فإُننٕ ً ننزض هالكت٣نناب  ... ( ب ررننٞ ًبنناهؼ فٚٔننا ٗفوننا اه قننٞ ٗاهلٌنناي 
 .( )ٗاذتشْ

                                                 

, ٗاازع  إىل 9ص  اازع   وٟ فضص اازٙس اهِفضاُٛ: , ِٗٙظز080أا٘ي  وٍ اهِفط ص (  )
 .0  , ٗاهصضٞ اهِفضٚٞ ٗاه الش اهِفضٛ ص 00, ٗة٘ ٚٞ اازض ص   اهطا اهِفضٛ ص 

 . 0, ٗة٘ ٚٞ اازضٟ ص 0 اازع  إىل فضص اازٙس اهِفضاُٛ ص : ِٙظز(  )
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 : اه اًى اه طٜ٘ اذتٜٚ٘( ل

اانخ هلافنٞ    ِٗٓان ًزاكنش ب , ٙتلْ٘ ااخ اهبغزٜ ًّ اآل  ااالٙني ًّ ارتالٙا     
هصُضاْ فِٔان ًزكشًا هوضزكنٞ ًٗزكنشًا هوتنِفط    , اه٘ظا٢، اهِفضٚٞ ٗاهبٚ٘ه٘رٚٞ

, ٗٙزةبط اانخ باذتبنى اهغن٘كٛ    ....ًٗزكشًا هوذاكزٝ ٗاهضو٘ن ٗااشاش ٗاه٘ر اْ
اهذٜ ٙقع ب لاخى اه ٌ٘ل اهفقزٜ ٗٓ٘ حيتٜ٘  ونٟ  ن ل ضنخٍ ًنّ ارتالٙنا      

اا وً٘اج ًنّ ٗإىل ارتوٚنٞ, ٗةتصنى     اه صبٚٞ, ٗبذهم ٙتٌلّ ًّ ُقى كى أُ٘اع
ارتالٙا اه صبٚٞ ب طٔا بب س ب٘اصطٞ ةغابلاج  صنبٚٞ, ٗٓنذٖ اهتغنابلاج أٗ    
ااضافاج اهزقٚقٞ باهزغٍ ًّ إُٔا ةفصى ًا بني ارتالٙا هلِٔا ب اه٘اقع ةزبط بِٚٔا 
كٌٚا٢ٚننا, ٗاهزصننا٢ى ةِتقننى بننني خوٚننٞ ٗأخننز٠ ب٘اصننطٞ ًنن٘ال كٌٚٚا٢ٚننٞ ةضننٌٟ 

: ) صبٚٞ, ٗأٜ سٙنالٝ أٗ ُقنص ب اهِناقالج اه صنبٚٞ ب اانخ ًخنى      اهِاقالج اه 
ٙنيلٜ إىل اضنطزاب اه٘ظنا٢،    ( اخل ... ( )اهضريةُ٘ني, ٗاه ٗباًني, األلرِٙاهني

اهِفضننٚٞ هصُضنناْ, فقنن  ٗرنن  ًننخاًل أْ اخننتال  ُضننبٞ اهضننريٗةُ٘ني ٙننيلٜ إىل 
اهِناقالج  ًّ ِٓا را١ج فلزٝ ضبط ةزكٚنش  ( االكت٣اب ) اضطزاباج ُفضٚٞ ًخى 

اه صبٚٞ ٗإجيال ة٘اسْ بٌِٚٔا باصتخ اَ اه قاقري اهيت ةيحز  وٟ اهِاقالج اه صنبٚٞ  
ٗإ الةٔا إىل ٗض ٔا اهضوٍٚ, إذًا فاازض اهِفضنٛ حين ذ بضنبا اخنتالي ُضنبٞ      

 . ( )اهِاقالج اه صبٚٞ ب ادتٔاس اه ص  هصُضاْ 

                                                 

ٓ٘ أص  األًِٚاج اذتٚ٘ٙٞ اهذٜ ٙتض٘ي خالي  ٌوٚناج كٌٚا٢ٚنٞ   ( Noradrenaline) األلرِٙاهني(  )
. إمتأًننا أُشمينناج خااننٞ ٙننيلٜ ُقصننٕ إىل صصنن٘ي أ ننزاض ًننزض االكت٣ننابةضننا    وننٟ 
ٗٓٛ أًني صٜٚ٘ ٗٙيلٜ إىل ُقصنٕ   Tryptohpah)) ٙتخوق ًّ ًالٝ( Sirotonin)ٗصريٗةُ٘ني 

ٓ٘ أص  اذتوقاج ب اه ٌوٚٞ ( Dopamine)إىل صص٘ي ًزض االكت٣اب ًع قوق ٗمتوى, لٗباًني 
ٛ    اهلٌٚٚا٢ٚٞ اهيت ٙتٍ خالهلا ختوق اهِ٘ رالرِٙاهني ٗٙ ترب ااالٝ اهضابقٞ هتلِ٘ٙنٕ ٗٓن٘ ُاقنى كٌٚنا٢

لرٜ  نشج  . اهطنا اهِفضنٛ, ل  : ُغط ٙنيلٜ ارتونى فٚنٕ إىل صصن٘ي ًنزض اهفصناَ, ِٙظنز       
 . 7  -   ص

 .    لرٜ  شج ص.ٗاهطا اهِفضٛ, ل (www. Alamal. Med.sa)ً٘قع زتٌع األًى : ِٙظز (  )
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ٗ نالش إاناباج    اإلصن افاج اهتق َ اهنذٜ حين ذ ب فنا    : ًّٗ اه ٘اًى اذتٚ٘ٙٞ 
اذت٘الذ  صٚد قوى ُضبٞ اه٘فٚاج, هلِنٕ ب ُفنط اه٘قنث ةضنبا ب سٙنالٝ أ ن ال       
كبريٝ ًّ اذتاالج اهِفضٚٞ ُتٚزٞ هصااباج اهزأظ اهنيت كاُنث ال ةظٔنز ب اااضنٛ     

 . ( )ه٘فاٝ أاضابٔا ب اذت٘الذ اهيت ةضببٔا 

 : أٗ اهِفضٛ  ًّٗ اه ٘اًى اذتٚ٘ٙٞ أٙطًا, اإلاابٞ اهضابقٞ باازض اه طٜ٘

ةلضنا  ( كاذتصنبٞ  ) ب س األًزاض اهبافِٚٞ ًخى أُ٘اع ً ِٚٞ ًّ اذتٌٚاج 
اهذٜ ٙت زض هلا ب   عفا٢ٕ ًِٔا, ًِا ٞ ض  ٓذا اازض ق  ةصى إىل صِ٘اج   ٙن ٝ  

اهذحبٞ اهص رٙٞ ٗٓب٘ج اهقوا, : بٌِٚا ُز٠ أْ ب س األًزاض اهبافِٚٞ األخز٠ ًخى
   عفا٢ٕ أكخز  زضٕ هصاابٞ ًنزٝ  ٗاُض ال اهغزاٙني, ٗاهضى اهز٢ٜ٘ ةرتن اازٙس ب

حاُٚٞ بِفط اازض, أًا ب األًزاض اهِفضٚٞ  , فإْ اإلاابٞ األٗىل ةرتن اازٙس ب ن   
عفا٢ٕ ًِٔا أكخز  زضٞ هوِلضٞ أٗ اإلانابٞ ًنزٝ حاُٚنٞ إال إذا  ن٘ج  الرنًا فن٘ٙاًل       

 . ( )ٓالفًا بقص  ٗقاٙتٕ ًّ اإلاابٞ, ٗذهم باه الش اه ٗا٢ٛ ٗاهِفضٛ 

 

 : اه ٘اًى ااظٔزٝ هوٌزض اهِفضٛ: ٚاحاُ

ٗٓٛ اهيت ةظٔز اازض اهِفضنٛ فٚنربس ك ونٞ ظنآزٝ ٗإْ ةفاٗةنث لررناج       
ظٔ٘رٓا فق  ةلْ٘ غري ٗاضضٞ حبٚد ال ٙ ركٔا إال ااختص ب األًنزاض اهِفضنٚٞ,   

ٗةلنْ٘ ثخابنٞ اهقغنٞ اهنيت     , فاألصباب ااضا  ٝ ةِن هع ب أحزٓنا أ نزاض اانزض     
 . ( )قصٌث ظٔز اهب ري

 :  ٗأٍٓ اه ٘اًى ااظٔز هوٌزض اهِفضٛ ٓٛ 

 
                                                 

 .0 لرٜ صضّ  شج ص . اهطا اهِفضٛ, ل(  )

(  .org http/www.rakhawy :)حيٟٚ اهزخاٜٗ  وٟ ً٘ق ٕ . ًبال٥ األًزاض اهِفضٚٞ, ل(  )
 

 .087, أا٘ي  وٍ اهِفط ص  0, ٗة٘ ٚٞ اازضٟ ص 01 اهصضٞ اهِفضٚٞ ص : ِٙظز(  )
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 :  ٘اًى ارتٌا ٚٞ ُفضٚٞ( أ 

كٌغلالج ااِافضٞ ٗاذتض  بني األقنزاْ, ٗارتالفناج اهشٗرٚنٞ, ٗاذتن٘الذ     
اه ِٚفٞ اهيت ٙ٘ارٔٔا اهغخص كاذتزٗب ٗاهل٘ارذ ٗاألسًاج االقتصالٙٞ, كخضنارٝ  

٘ٙٞ, كاازض اانشًّ أٗ اافنار٤   االصتخٌاراج, أٗ فق اْ اه٘ظٚفٞ أٗ  ٘اًى ب ُٚٞ صٚ
 . كاهضزفاْ أٗ حن٘ ذهم

ٗرغٍ أْ األص اذ اهطار٢ٞ ب صٚاٝ اهفزل ًٌٔٞ ر ًا, إال أْ لٗرٓا ب ظٔن٘ر  
اازض اهِفضٛ ًباهؼ فٕٚ ر ًا ًّ قبى أٓنى اازضنٟ; فلنخريًا ًنا ٙنزبط اهِناظ بنني        

ِٗٓان ب نس  , ( )ص ٗذ ااصٚبٞ ٗاازض اهِفضٛ, لْٗ ا تبار هالصتٌاالج األخز٠
 : ( )اهقزا٢ّ اهيت ةغري إىل لٗر اه ٘اًى ااظٔزٝ ب ٗر٘ل اازض اهِفضٛ 

) , ٗبننني أحننزٖ اهِفضننٛ (كنناهطالق ) اهتقننارب اهننشً  بننني اه اًننى ااضننبا  - 
 (. كاالكت٣اب ٗاهقوق 

اهتِاصا بني اه اًى ااضبا ٗبني اازض اهِفضٛ اهِناةس ًنّ صٚند اهِن٘ع ;      - 
 . ارت٘  ةخري اهقوقفاألً٘ر اهيت ة  ٘ إىل 

اهتِاصا بني اه اًى ااضبا ٗبنني اانزض اهِفضنٛ  اهِناةس  ِنٕ ًنّ صٚند         - 
 . اهغ ٝ , ِٗٓان ب س االصتخِا١اج

 : ٘اًى  ط٘ٙٞ ( ب

اآلحنار ادتاُبٚنٞ هنب س األلٗٙنٞ ;     : ًّٗ اه ٘اًى ااظٔنزٝ هألًنزاض اهِفضنٚٞ أٙطناً    
 . ( )كب س ألٗٙٞ اهطػط اهتٟ ق  ةيلٜ إىل اإلكت٣اب 

 : ٘اًى اذت٘الذ (ش

                                                 

 . 0, ٗة٘ ٚٞ اازضٟ ص   اازع  ب اهطا اهِفضٛ ص : ِٙظز(  )
 . 0ة٘ ٚٞ اازضٟ ص : ِٙظز(  )

 .  0ة٘ ٚٞ اازضٟ (  )
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ٗةغٌى ص٘الذ اهضٚاراج ٗاإلاط اًاج هوزأظ ; مما ٙضبا ظٔ٘ر اازض اهِفضنٛ  
 . ِ  ًّ ه ٕٙ اصت  ال 

 : اه ٘اًى اافاقٌٞ: حاهخا

ٗٓٛ اهيت ةيحز صوبًا ب اذتاهٞ ب   ظٔ٘رٓا فتشٙ ٓا ص١ً٘ إًنا ب عن ةٔا أٗ فن٘ي    
 . ً ةٔا أٗ ة قٚ ٓا بأٜ على كاْ

ٌٕ كخريٝ غري ًِضصنزٝ, ٗقن  ةلنْ٘ ارتٌا ٚنٞ أٗ ُفضنٚٞ أٗ      ٗٓذٖ اه ٘اًى اافاق
 . ( )رض ٙٞ أٗ ٓٛ ً ًا

 : اه ٘اًى اابقٚٞ: راب ًا

 : ٗٓٛ اهيت ةيلٜ إىل اصتٌزار اذتاهٞ اازضٚٞ ٗمتِع حتضِٔا ٗأٌٓٔا

 .   َ ةوقٛ اه الش أٗ   َ ةقبوٕ أٗ   َ االُتظاَ  وٕٚ 

ة اًى األصزٝ ًع اازٙس ٗاهذٜ ق  ٙلْ٘ سٙالٝ ًفزفٞ ب اهت اف، ًّ األصنزٝ   
 . ( )أٗ ٙلْ٘ ُق ًا ًتلزرًا هضو٘كٕ أٗ ً اقبتٕ أٗ إٌٓاهٕ ,حن٘ اازٙس 

ٓذٖ أٍٓ األصباب اايلٙٞ هصاابٞ بناألًزاض اهِفضنٚٞ ٗٙالصنن أْ اه القنٞ     
; ففنٛ صاهنٞ ٗرن٘ل     بني أصباب اازض اهِفضٛ ةلال ةلْ٘  القٞ ةفاضنى ٗةلاًنى  

أصباب ٣ًٚٔٞ ق٘ٙٞ ٙوشَ صبا ًضا   بضٚط صتٟ حين ذ اانزض, ٗكنذهم ب صاهنٞ     
فنإذا  .( )ٗر٘ل أصباب ٣ًٚٔٞ ض ٚفٞ ٙوشَ صبا ًضنا   قنٜ٘ صتنٟ حين ذ اانزض      

ٗق ث إلُضاْ ب ٚ   ّ اهلل ض ٚ، اإلمياْ, ًٌٔى هطا ٞ ربنٕ,  صنفث بنٕ اهلٌنَ٘     
 زض هوقوق اهِفضنٛ ٗاهتن٘ةز اه صن     ٗاهػٌَ٘ ٗاضطزبث ُفضٕ, ٗةغتث ذِٕٓ, ٗة

ٗاالضطزاب اهذٓ , فٌّ قطنع انوتٕ بناهلل ٗؤ ٙنيًّ إال ثنا ٓن٘ ستضن٘ظ ٙغن ز         
ٕ بارت٘  ٗادتشع ًّ ً٘ارٔٞ أص اذ اذتٚاٝ, ٗٙلنْ٘ صنزٙع اهػطنا ٗادتنشع       ألةفن

                                                 

 . 0ة٘ ٚٞ اازضٟ ص (  )
 .0 اازع  إىل فضص اازٙس اهِفضاُٛ ص : ِٙظز(  )

 .71أض٘ا١  وٟ اا ادتٞ اهِفضٚٞ ص : ِٙظز(  )
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 +:ألصباب, ٗٙػوا  وٕٚ اهلآبٞ ٗاذتشْ كٌنا قناي ة ناىل     أر    ٜ

    ٕه ٞٙغ   " ( ) . 

أًا اإلُضاْ اايًّ حيط إصضاصًا  ٌٚقًا ب ب٘لٙتٕ هلل, ٗحيط بإُٔ ً نٕ ب كنى   
صاالةٕ, فٚوزأ إهٕٚ  ِ  ااصا٢ا, ٗٙزضٟ ثا ق رٖ اهلل هٕ, ٗٓذا ٓ٘ ًص ر اهطٌأُِٚٞ 
ب صٚاةٕ, فاإلمياْ باهلل ميِضٕ ٙقًِٚا ربارًا ٙضتطٚع أْ ٙ٘ارٕ بٕ أ تٟ ااغلالج, ٗٓنذا  

إْ ااز١ اات ّٙ صقا ال ٙ اُٛ ًزضنًا  : ) أ بزٙى. أ. ا رت  بٕ  قال١ اهػزب ٙق٘ي ل ًا
 .( ) (ُفضًٚا قط 

أٗ , أًا إذا كاُث اه ٘اًى اا٣ٚٔٞ ه ٠ اايًّ  ٌٚقٞ ٗق٘ٙٞ ; ك اًنى اه٘راحنٞ   
فق  حي ذ اازض اهِفضٛ ه ٕٙ ; ألُٕ ؤ ٙنزل ب اهلتناب   , اه ٘اًى اه ط٘ٙٞ اذتٚ٘ٙٞ 

ا ِٙفٛ إًلاُٚٞ إانابٞ ااضنوٍ اهتقنٛ بناألًزاض اهِفضنٚٞ صضنا ة زٙفٔنا        أٗ اهضِٞ ً
 . ( )اهط  

 بى ٓٛ ًّ مجوٞ األًزاض اهيت ٙبتوٛ اهلل بٔا  بالٖ ٗهق  ان   نّ اهنِ      
ًا ٙصنٚا اانيًّ ًنّ ٗانا ٗال ُصنا ٗال      : ) إُٔ قاي ًّ ص ٙد أبٛ ٓزٙزٝ 

 .(7)( صقٍ ٗال صشْ صتٟ  اهلٍ ٌٕٙٔ إال كفز بٕ ًّ ص٣ٚاةٕ 

ٗٓذا اهبٚاْ اهِبٜ٘ عاًى دتٌٚع اهلٌَ٘ ٗاهػٌنَ٘, حنٍ ٓنذٖ ااصنا٢ا ٗاألًنزاض ةنارٝ       
ةصٚا اه ب  هالختبار ٗاالًتضاْ, فإْ كاْ االقًا ب إميإُ انرب ٗاصتضنا ٗحبنث ٗهن٘     
ًزض أٗ خضز ٗضزب فال ٙشٙ ٖ إال متضلًا, ٗإْ كاْ ضن ٚ، اإلميناْ ررنع اهقٔقنزٜ     

                                                 

 (. 7  ) ص٘رٝ فٕ, اآلٙٞ (  )
 . 77ُااز اهرتكٛ ص . اهغخصٚٞ ًِٗٔس اإلصالَ ب بِا٢ٔا ٗر اٙتٔا, ل: ِٙظز(  )
 .18فارق اذتبٚا ص . اهِفضٛ ٗاه الش باهقزآْ, لاه الش : ِٙظز(  )

,  78, ص ( 077) أخزرٕ اهبخارٜ, , كتاب اازضٛ, باب ًا را١ ب كفارٝ اانزض, بنزقٍ   (  )
 . 9   ص ( 01 ) ًٗضوٍ, كتاب اهرب, باب ح٘اب اايًّ فٌٚا ٙصٚبٕ ًّ ًزض, بزقٍ 
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+: ٗكفننز ب نن  إمياُننٕ كٌننا قنناي ة نناىل                 

                  " ( ) .( ) 

هلنذٖ األًنزاض   ًّٗ خالي ًا صبق ًّ بٚاْ صقٚقٞ األًزاض اهِفضٚٞ ٗأصبابٔا, ظٔز أْ 
أحزًا  وٟ االو، ب أٓوٚتٕ ٗب  بالةنٕ ًٗ اًالةنٕ ٗصنا٢ز ةصنزفاةٕ فٌنا ٓنٛ األصلناَ        

 . اهفقٔٚٞ اارتةبٞ  وٟ ذهم ؟ ٓذا ًا صٚتط  صلٌٕ ب اهفص٘ي اهقالًٞ بإذْ اهلل

 

 

************* 

                                                 

 (    )ص٘رٝ اذتس, آٙٞ (  )
(.077 ) زتوٞ اه  ٘ٝ اه  ل فتا٠ٗ هوغٚخ ابّ رربّٙ ب (  )
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 الفصل األول

 يف العبادات أحكام املريض الهفسي
 :ٔفْٗ مثاٌٗٛ وةاظز

أثر األمراض النفسية في األهلية: المبحث األول
( )

 : 

ٔسالوٛ العقن ٔكىالْ الذرٙ ٖهِمذْ اىازسذٛ  ٗذ      , األصن يف اإلٌشاُ صعٛ األِمٗٛ 
، لكذَ دذد   (2)ًاالحصسفاد الظسعٗٛ ٔااالٗٛ وٍر بمٕغ سَ السطد عمٜ ٔشْ ٖعحد بذْ طذسع  

ت عمٗذذْ وذذَ ا قذذٕ  ٖطذذسأ ٌقذذا يف العقذذن ٖذذهذس  يف أِمٗذذٛ اإلٌشذذاُ لمقٗذذاً  ذذا  ذذ 
 ، ٔوَ ذلك األوساض الٍفشٗٛ  فىا ودٝ جأذريِا عمٜ األِمٗٛ ؟    (3)ٔالٕاشةاد

إُ جأذري ااسض الٍفش٘ يف الغالت ال ٖكُٕ عاوًا وطةقًا عمٜ القذدزاد األساسذٗٛ   
إال يف ا االد الٍادزٚ، فىراًل دد ٖهذس ااسض الٍفش٘ عمٜ ددزٚ ٔاظذدٚ جذأذريًا     (4)لمعقن
، أٔ ٖٕشذد لمذال دذددًا يف دذدزٚ وعٍٗذٛ، ٖٔكذُٕ ااذسٖا  ةٗعٗذًا يف كذن أوذٕزٓ           بالغًا 

األلسٝ، ٔلكَ  ِرا اخلمن ٖذهدٙ إ  جذأذري بذال  يف اإلزادٚ، ٔ يف أِمٗذٛ األداٞ فحصذة       
 .جصسفاد ااسٖا الصادزٚ عَ جمك القدزٚ العقمٗٛ خمحمٛ ٔوحأذسٚ بااسض 

                                                 

وشحعق لْ ِٕٔ لمسٟاسٛ : ٖقاه ِٕ لإلكساً أِن، أٙ: الصالظٗٛ ٔاجلدازٚ: ألِمٗٛ يف المغٛ ا (1)
ٔعسفّا ( 4/89) ، ٔالعني (أِن ) وادٚ ( 11/28) لشاُ العسث : شدٖس بّا ٍٖعس: أِن، أٙ

 . صالظٗٛ اإلٌشاُ لٕشٕث ا قٕ  ااظسٔعٛ لْ ٔعمْٗ: األصٕلُٕٗ بأٌّا
ٛ (  Mental Competence) ت الٍفش٘ باسي الكفاٞٚ العقمٗٛ ٔجشىٜ يف الط . أٔ األِمٗٛ العقمٗذ

، ٔالطذت الٍفشذ٘ ٔالقطذاٞ    (4/335) ٔكظف األسساز ( 2/332) أصٕه الشسلش٘ : ٍٖعس
 .81، ٔالطت الٍفش٘ ٔالقإٌُ ص 101ص

, ( 353-2/341)أصٕه الشسلش٘ : ٍٖعس , ٔجشىٜ عٍد األصٕلٗني بأِمٗٛ األداٞ الكاومٛ  (2)
 ( 4/358)ٔكظف األسساز, ( 1/156)ٔفٕاج  السمحٕد و  ااشحصفٜ 

: ٍٖعس , إخل .... جعسف عٍد اإلصٕلٗني بعٕازض األِمٗٛ كاجلٍُٕ ٔالشفْ ٔالشكس ٔالًٍٕ (  3)
 ( .2/258) ٖس ٔجٗشري الحعس, (4/370)كظف األسساز 

دىٕد . الٍفص  أسسازِا ٔأوساضّا د: الحفكري ٔالراكسٚ ٔالرتكٗز ٔاإلدزاك ٍٖعس : ٔوَ أِىّا  (4)
 44محٕدٚ ص 



أذس األوساض الٍفشٗٛ يف األِمٗٛ     
 

 

 

 56 

 

  :  .(1)أدشأًميكَ جقشٗي األوساض الٍفشٗٛ إ  ذالذٛ 

 : أوساض ٌفشٗٛ وفقدٚ لألِمٗٛ ِٔ٘: أٔاًل

ٔالحدِٕز آلس وساظن ااسض، ظٗز ٖفقد ااسٖا كرريا وَ  :اخلسف ااحدِٕز -1
ددزاجْ ااعسفٗٛ، ٖٔهذس ااسض بفقذد كذرري وذَ القذدزاد العقمٗذٛ األساسذٗٛ،       
      ٛ  ٔاٌعداوّا كالذراكسٚ يف وساظمذّا ااحعذددٚ، ٔالرتكٗذز، ٔالقذدزاد الحفكريٖذ
ٔعىمٗاجّا، ٔظحٜ القدزٚ عمٜ الكالً ٔفّىْ، ٔأمساٞ األطذٗاٞ، ٔريذري ذلذك    

 . مما ٖهذس بفقداُ القدزٚ عمٜ جكَٕٖ إزادٚ صعٗعٛ ٔبالحال٘ فقداُ األِمٗٛ

ٖهدٙ اضطساث الٕشداُ ااسجف  وٍْ ٔالظدٖد  :ٌٕبٛ اهلٕض الظدٖدٚ ٔا ادٚ -2
إ  جذذأذري كذذةري يف القذذدزاد األساسذذٗٛ العقمٗذذٛ، ظٗذذز ضحذذن لذذدٝ ااذذسٖا 
االٌفعاه ٔالحعكي فْٗ ٖٔفقد ااسٖا القذدزٚ عمذٜ الحقذدٖس لألوذٕز، ٔ حذن      
لدْٖ عىمٗٛ الحفكري ٔجطذطسث ممذا  عمذْ ٖحصذسف  ذا ال ٖكذُٕ وعقذٕاًل ٔ        

َ ٍٖعس يف جمك الحصذسفاد بأٌّذا لازشذٛ عذَ ا ذدٔد      الوحزًٌا، ٖٔحفق كن و
العقمٗٛ الشمٗىٛ، ٔبرلك ٖذهذس ااذسض يف ظالحذْ الظذدٖدٚ فٗفقذد اإلزادٚ ٔال      
 عن ٍِاك جمااًل لاللحٗاز الشمٗي، ٔبالحال٘ ٖفقد ااسٖا أِمٗٛ األداٞ ، ِٔذٕ  
وا ٖعسف عٍد الفقّاٞ باجلٍُٕ ااطةق الرٙ الٖعقن صذاظةْ طذ٠ٗا ٖٔشذحىس يف    

  (2) ٗ  األٔداد

                                                 

، ٔ  دزاسٛ يف عمي الشٗكٕباذٕلٕش٘ ص 261-256أذس ااسض الٍفش٘ يف العقٕبٛ ص : ٍٖعس (1)
ِمٗٛ العقٕبٛ يف الظسٖعٛ ، ٔأ(http//www.rakawy org) السلأٙ . ، وٍظٕز عمٜ وٕد  د406

أطكالٗٛ جقٗٗي اإلزادٚ لاصٛ يف الطت : ، ٔحبز154-153اإلسالوٗٛ، ظشني زضا ص 
 .38سمشمٛ حبٕس ٔدزاساد وشحظفٜ الصعٛ الٍفشٗٛ ص : حيٜ السلأٙ ٍٖعس. الٍفش٘، د

ٔطسح , (2/586) ٔدزز ا كاً طسح جممٛ األظكاً , ( 1/330)أصٕه الةزدٔٙ : ٍٖعس  (2)
ٔحبز ااشهٔلٗٛ اجلٍاٟٗٛ وَ وٍعٕز إسالو٘ , ( 2/480)ٔوٕاِت اجلمٗن , (2/258)العىدٚ 

(2/36)الٕيف أمحد أزكٗيب ضىَ سمشمٛ حبٕس الطاٟف . د
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ِٕٔ وفقد لمقدزاد العقمٗٛ األساسذٗٛ،  : الحخمف العقم٘ الظدٖد أٔ الطاري٘ -3
ظٗز ال حيشَ ااسٖا الحفكري ٔال الرتكٗز ٔال القدزٚ عمٜ االٌفعاه الشمٗي، 

 . لكٍْ ال ميٗز ٔال ٖدزك... ٔإُ كاُ ٔاعًٗا  ا ظٕلْ

ً باهلصىذٛ ا ذادٚ   ٔذلذك وذَ لذاله جذأذري الفصذا      :ٌٕبٛ الفصاً ا ادٚ       -4
ٔالظدٖدٚ عمٜ عىمٗاد الحفكري ٔاإلظشاض حبٗز  عن ااسٖا دكٕوذًا  ذا   
ٖشىعْ وَ ِالٔض، ٔوا ٖقحٍ  بْ وَ ضالالد ٔأفكاز ِٔىٗٛ، ٔوذَ لذاله   
ذلك جفسض عمْٗ جمك األفكذاز شذًٕا ومعذًا ٔضذاريطًا ٖحعقذق وعذْ اإلكذسآ        

فكذاز، ممذا  عمذْ    اامص١ إ  جصسفاد ٔسمٕكٗاد وعٍٗٛ جٍطمق وذَ جمذك األ  
فاددًا لإلزادٚ ٔااللحٗاز، ٔبالحال٘ فاددًا لألِمٗٛ  ِٕٔ وا ٖعسف عٍذد الفقّذاٞ   

 .  (1)باجلٍُٕ ااحقط  إذا كاُ  َ جازٚ ٖٔفٗق ألس

عمٜ  عىمٗذاد الذحفكري    االضطساباد ٓجهذس ِردد  :الزٔزاٌٗٛ  االضطساباد -5
الد ٔأفكذاز  ٔوا ٖقحٍذ  بذْ وذَ ضذال    , ٔاإلظشاض  ا ٖشىعْ وَ ِالٔض 

ٖٔةقذٜ فٗىذا   , ِٔىٗٛ يف شاٌت ٔاظد وَ شٕاٌت ا ٗاٚ كاجلاٌذت األسذسٙ   
ِٔذٕ وذا ٖعذسف عٍذد الفقّذاٞ بذاجلٍُٕ       , سٕآ وسٖدا خمحازا ذا أِمٗٛ كاومذٛ  

ِٔذذٕ الذذرٙ ٖفقذذد اإلدزاك يف بعذذا الٍذذٕاظ٘ وذذ  بقاٟذذْ وحىحعذذا : اجلزٟذذ٘ 
 .(2)باإلدزاك يف ريريٓ

 : ٛأوساض ٌفشٗٛ وٍقصٛ لألِمٗ: ذاًٌٗا

                                                 

ٔطسح , (2/586) ٔدزز ا كاً طسح جممٛ األظكاً , ( 1/330)أصٕه الةزدٔٙ : : ٍٖعس  (1)
 (2/480)ٔوٕاِت اجلمٗن , (2/258)العىدٚ 

ٔالحظسٖ  اإلسالو٘ وقازٌا بالقإٌُ الٕضع٘ ، عةد القادز عٕدٚ , ااساش  الشابقٛ : ٍٖعس  (2)
 األ ةاٞبني اجلٍُٕ ٔاألوساض الٍفشٗٛ الرِاٌٗٛ لكَ ااذا اٌصسف  االزجةاطٔ ٌالظغ ( 1/586)

ااعاصسُٔ عَ ذكس اجلٍُٕ بشىٗاد ألسٝ ؟ ذلك ألُ كمىٛ اجلٍُٕ جسعت ساوعّا ٔجهذٙ 
أذس ااسض : ٍٖعس . جحعسض لإلساٞٚ وَ دةن اجملحى   االشحىاعٗٛكىا أُ الشىعٛ , ا أِن ااسٖ

 164عٕا ف اخلسٖص٘ ص, الٍفش٘ يف العقٕبٛ 
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ٔوَ صفاجْ ٔأعساضْ أٌْ ٖطعف السريةٛ ٔاهلىٛ ٔالطادذٛ،   :االكح٠اث اازوَ -1
ٖٔهدٙ إ  ضعف ا ىاض ٔاالٌدفاع ٔاالٌفعاه ٔضعف الرتكٗز، مما ٖهدٙ 
بال طك إ  ضعف يف اإلزادٚ ٔااللحٗاز ٔبالحال٘ إ  ٌقا يف أِمٗٛ األداٞ، 

 . ِٔرا يف كن ظالٛ حبشةّا

وذسض ٖحصذف با ذاح أفكذاز      –كىا وس سابقا  –ِٕٔ  :الٕسٕاض القّسٙ -2
ٔلٕا س أٔ وظاعس أٔ ظسكاد ٔسمٕكٗاد جمذ  عمذٜ ااذسٖا دذاِسٚ لذْ      
ٍٖصسف وعّا ٔأظٗاًٌا ٖشحصٗت هلا وَ لاله أعىاه وكسزٚ متأل عمْٗ فكذسٓ  
ٔٔدحْ، و  دٍاعحْ بأٌّا سخٗفٛ ٔريري وقةٕلٛ لْ، ٔلكَ ِرا اإل اح ٔالقّذس  

سٖا ٖهذس يف اإلزادٚ ٔااللحٗذاز، ٔدذد ٖطذعفّا    اجلاو ، ٔالرٙ ال ميمكْ اا
إضعافًا طدٖدًا أٔ لفٗفًا حبشت طدٚ ااسض ٔجغمقْ ٔبالحال٘ جذٍقا أِمٗذٛ   

 . األداٞ

ِٕٔ وسض ٖقط٘ عمٜ ااذسٖا بذاخلٕف ٔالسِذاث    : السِاث االشحىاع٘ -3
ٔاالزجةاط ٔالحٕجس ٔأعساض ششىٗٛ كاخلفقاُ ٔالسعظٛ ٔالحعس  ٔاإلسّاه 

يف وٕادف ٔوٍاسةاد اشحىاعٗٛ، ِٕ دط األٌعاز فّٗا، ِٔرا  أظٗاًٌا إذا كاُ
اخلٕف لازط عَ إزادٚ ااسٖا متاوًا، مما  عمْ ريري دادز عمٜ أداٞ كرري وَ 
األعىاه اليت جطمت وٍْ يف ٔسط اشحىاع٘ وعني، ٔال طك أُ ِرا ٖذٍقا  

 . اإلزادٚ، ٔبالحال٘ ٖهذس ٌقصًا يف أِمٗٛ األداٞ

ز حتدس اٌظقادًا عقمًٗا يف العقن الةا َ، ممذا ٖذهدٙ   ظٗ: الٍٕباد اهلشحريٖٛ -4
إ  أعساض ششىٗٛ، كالظمن يف السشمني أٔ عدً القذدزٚ عمذٜ الكذالً، أٔ    
العىٜ اهلشحريٙ ِٕٔ ال ٖدلن حتخ إزادٚ ااسٖا أبدًا، مما ٖهذس جأذريًا بالغًا 

 . عمٜ اإلزادٚ ٔ االلحٗاز، ٔدد ٖفقدِا أٔ ٍٖقصّا حبشت ا الٛ

   وساض الٍفشٗٛ اليت ال جهذس يف األِمٗٛاأل: ذالرا

ِٔذ٘ اضذطساباد حتذٕه الطذغٕط الٍفشذٗٛ      : االضطساباد ششدٖٛ الظذكن  -1
ٔالصساعاد الٍفشذٗٛ إ  أعذساض ششذىٗٛ، ورذن ااالً ااخحمفذٛ ٔالصذداع       
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ٔالحعت ٔاإلزِا  اجلشدٙ ٔريري ذلك، ِٔرٓ األوساض ال ٖعّذس أٌّذا جذهذس    
 . لحال٘ فال جأذري هلا يف األِمٗٛيف القدزاد العقمٗٛ األساسٗٛ، ٔبا

ِٔ٘ اضطساباد القذدزٚ ٔالسريةذٛ اجلٍشذٗٛ،    : االضطساباد اجلٍشٗٛ الٕظٗفٗٛ -2
ِٔرٓ جحىرن يف ضذعف اجلذٍص يف السريةذٛ لذدٝ السشذن أٔ ااذسأٚ، ٔضذعف        
االٌحصذذاث أٔ اإلٌذذزاه الشذذسٖ  ٔريريِذذا، ِٔذذ٘ ال جذذهذس يف اإلزادٚ، ٔكذذرا   
االحنسافاد اجلٍشٗٛ ااخحمفٛ، ٔهلرا ذً القسآُ الكسٖي وَ  مت الحخمف عذَ  

: إ  الٍشاٞ، ٔلظٗٛ أُ جفحٍذْ السٔوٗذاد دذاه جعذا     شّاد السًٔ وحعمال  ٗمْ 

+                              

          "(1)    ٔألر دًٕ لٕط بالعراث  ذا أدذدوٕا
عمْٗ وَ فشق شٍش٘ طاذ ٔمل ٍٖف أِمٗذحّي لمعذراث جشذمط ريمىذحّي عمذٜ      

  (2)إزادجّي

دد جقسز أُ دصد الظازع وَ ٔض  الظساٟ  إلساط : )   (3)زمحْ اهلل –ٖقٕه الظا يب 
الٍفٕض عَ إِٔاّٟا ٔعٕاٟدِا، فال جعحذ  يف طذسعٗٛ السلصذٛ بالٍشذةٛ إ  كذن وذَ       

 . ( ... خ ٌفشْ أوسًإِٖ

3-  ٛ كقمذٛ الٍذًٕ أٔ كرسجذْ فّذرٓ ال أذذس هلذا يف اإلزادٚ       : اضطساباد الًٍٕ العاوذ
ٔبالحال٘ يف أِمٗٛ األداٞ، ٔأوا اضطساباد الًٍٕ أذٍاٞ ًٌٕ ااسٖا كااظ٘ أذٍاٞ 

                                                 

 .49سٕزٚ الحٕبٛ آٖٛ  (1)
 (. 1/251) اإافقاد يف أصٕه الظسٖعٛ : ، ٍٖٔعس153أِمٗٛ العقٕبٛ يف الظسٖعٛ ص  ( )

إبساِٗي بَ وٕسٜ بَ دىد الغسٌا ٘ الظذّري بالظذا يب،   : ٔالظا يب ِٕ( 1/251) الموافقات  ( )
ٖٔكين بأب٘ إسعا ،  مت العمي عمٜ عمىاٞ كإٌا ذٔٙ طّسٚ ذاٟعٛ ٔدٔز ِاً يف لدوٛ العمذي  

أبٕ عةداهلل دىد بَ الفخاز الةريٙ، ٔأبٕ شعفس أمحذد الظذقٕزٙ ٔريريِذي، لذْ جٕالٗذف      : وٍّي 
االعحصاً ، ٔاإافقاد : د اّىاد الفٕاٟد وٍّا ٌفٗشْ، اطحىمخ عمٜ حتسٖساد لمقٕاعد ٔحتقٗقا

، ٔبسٌذاوض  (1/75) األعالً، لمززكم٘ : ِذ ، ٍٖعس يف جس حْ 790ٔالفحأٝ ٔريريِا، جٕيف سٍٛ 
 (.1/116) اجملازٙ، لمىصازٙ 
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الًٍٕ فّرٓ ظاالد لاصٛ حتحاط إ  دزاسٛ لكن ظالٛ براجّا، ٔال ٖعىي فّٗذا  
  (1)داعدٚ

فاُ ا كي بعذدً أِمٗذٛ ااذسٖا ِذٕ دذساز دطذاٟ٘، ٔوّىذٛ الطةٗذت          ...ٔألريًا
ااخحا جحعدد فْٗ إعطاٞ الةٍٗاد الطةٗٛ، ٖٔرتك لمقاض٘ جقسٖذس أِمٗذٛ ااذسٖا أٔ عذدً     
أِمٗحْ يف جماه أٔ أكرس وَ اجملاالد، ٔإُ كاُ القساز بعدً أِمٗٛ ااسٖا بشذةت ٍٖشذعت   

عمق  عاوالجْ ٔشٍاٖاجذْ، أوذا عةادجذْ فذٗرتك     عمٜ  ٗ  اجملاالد يف آُ ٔاظد، ِرا فٗىا ٖح
   ْ ال  (2)لمطةٗت ااخحا جقسٖس أِمٗٛ ااسٖا أٔ عدً أِمٗحْ ظشت وا ٖعّس لذْ وذَ ظالحذ

ممذا   :)  (3)ٙحيٜ السلأ. ٖص  االعحىاد عمٜ الحظخٗا ٔظدٓ يف جقٗٗي األِمٗٛ ٖقٕه د
جقدً فاُ ا قٗقٛ اليت جعن ذابحٛ ِٕ أُ الحظخٗا لذٗص ِذٕ ا ذن األساسذ٘ يف ا كذي      
عمٜ دزشٛ الحعطن يف اإلزادٚ يف اإادف الطةٗٛ الٍفشٗٛ الظسعٗٛ، ِٔكرا ميكٍٍا الحٕصذن  
إ  ِرٓ الٍحٗصٛ ااٍطقٗٛ، أُ كن ظالٛ  ذت أُ جهلذر عمذٜ عالجّذا، ٔأُ دزشذٛ جعطذن       

، ٔ ذت  ...عمّٗا بغا الٍعس عَ ٌٕعٗٛ الحظخٗا أٔ طذدٚ ااذسض  اإلزادٚ  ت ا كي 
عمٍٗا أُ ٌألر يف االعحةاز جقالٗد وعٍْٗ ٔعٕاون طخصٗٛ ورن ااعحقداد الدٍٖٗذٛ ٔااعسفذٛ   

  ( . لمطةٗت الٍفش٘ الرٙ حيكي عمٜ ظالٛ ااسٖا
 

 

                                                 

 .261أذس ااسض الٍفش٘ يف العقٕبٛ ص  (1)

، ٔالطذت  85ٌُٕ ص ، ٔالطذت الٍفشذ٘ ٔالقذا   362عمذ٘ كىذاه ص   . العقن، د فصام: ينظر ( )
 .108الٍفش٘ ٔالقطاٞ ص 

سمشمٛ حبٕس ٔدزاسذاد  : جقٗٗي اإلزادٚ لاصٛ يف الطت الٍفش٘ الظسع٘، ٍٖعس إشكاالة  : بحث ( )
حيذٜ جٕفٗذق السلذأٙ وذَ     :حي٘ السلأٙ ِٕ. ، ٔد42وشحظفٜ الصعٛ الٍفشٗٛ بالطاٟف ص 

الطت الٍفش٘ يف كمٗٛ الطت  ً يف القاِسٚ،  ّٕزٖٛ وصس العسبٗٛ، ِٕٔ اسحاذ1933وٕالٗد عاً 
يف شاوعٛ القاِسٚ، ٔكةري وشحظازٙ داز ااقطي لمصعٛ الٍفشٗٛ يف وصس، ٖٔحٕ  زٟاسٛ كرري وذَ  
المصاُ العمىٗٛ ٔاألدشاً الطةٗٛ ٔعطٕ يف كرري وَ اجملالص العمىٗٛ ٔالرقافٗٛ، ٔعطٕ يف المصٍذٛ  

خلاصٛ عمٜ وشحٕٝ اجلاوعاد ااصسٖٛ، الداٟىٛ لرتدٗٛ األساجرٚ ااشاعدَٖ يف األوساض الةا ٍٗٛ ا
ظٗاجٍا ٔالطذت الٍفشذ٘، ظذريٚ  ةٗذت ٌفشذ٘، اافذاِٗي       : لْ العدٖد وَ ااهلفاد ااطةٕعٛ وٍّا
 )org.rakhawy.www (: حي٘ السلأٙ. د. أ: األساسٗٛ لمطت الٍفش٘، ٍٖعس وٕد 

 

http://www.rakhawy.org/
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 طهارة النريض الوفسي: النبحث الثاوي 

 :ٗفٕٚ مثاُٚٞ ًطاهب 
 وية رفع حدث النريض الوفسي :النطلب األوم 

 :خيو٘ األًس ًّ حاهتني  ال

 .   ( 1)ُٚٞ املسٙض باه٘ض٘اع: اذتاهٞ األٗىل 

ًّ حتقٚق اهِٚٞ يف اه٘ق١٘ ، فٚف٘تهٕ ٗتها اهؿه،ٝ ،      باه٘ض٘اعٙعاُٛ كثري ًّ املسقٟ 
 .ٗٙؿٚبٕ اهػٍ ٗاهلسب اهػدٙد 

 فٌا حلٍ اه٘ض٘ضٞ يف ُٚٞ اه٘ق١٘ ؟

تهثرس   ال االغتطهاي عوٟ أْ اه٘ض٘ضٞ يف ُٚٞ اه٘ق١٘ أٗ  –زمحٍٔ اهلل  – (2)اتفق اهفقٔا١ 
 ,يف ؾحتٕ 

 : ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ 

                                                 

(: 20) ارتطسٝ اهسد٣ٙٞ ; تاي تعاىل يف ض٘زٝ األعساف آٙٞ : اه٘ض٘اع يف اهوػٞ هٕ عدٝ ًعاْ ًِٔا ( 1)

+        " ًًٜا خفًٚا ٙلسزٖ : أ املفسدات يف غسٙب : ِٙعس., تلوٍ ك،

، ( 2/30)ٗاهتطٔٚى يف عوَ٘ اهتِصٙى , ( 3/215)، ٗتفطري غسا٢ب اهقساْ ( 1/522)اهقساْ 
ً٘آب : ِٙعس , املػو٘ب عوٟ عقوٕ اهرٜ ٙػبٕ أؾحابٕ اجملاُني : ًٗعِٟ اه٘ض٘ضٞ عِد اهفقٔا١ 

ٗٙساد بٕ يف اهطب اهِفطٛ اه٘ض٘اع ( 16/342 )، ٗزتٌ٘ع اهفتا٠ٗ ( 1/316) ادتوٚى 
 سٜ املسقٛ ٗتد ضبق اهتعسٙف بٕ ف اهقٔ

ُـ عوٟ ذهم فقٔا١ اذتِابوٞ أْ ًّ غم يف ُٚٞ اه٘ق١٘ يف أرِا١ طٔازتٕ اضتأُفٔا إال أْ ٙلْ٘ ( 2)
ٗاهسٗض , ( 1/120)ٗاملبدع , ( 1/166)اهفسٗع : ِٙعس. ٙوتفا إهٕٚ  ٌٗٓا ك٘ض٘اع ف،

ٗٓرا ًقتكٟ ًرٓب اذتِفٚٞ ٗاملاهلٚٞ ٗاهػافعٚٞ حٚث ٙسْٗ أْ ًّ كثست عوٕٚ ( 1/54)املسبع 
ٗبدا٢ع , (1/212)املبط٘ط : ِٙعس . ٙوتفا إهٚٔا  اه٘ضاٗع ٗاهػل٘ن ِٙبػٛ عوٕٚ أْ ال

ٗاهفتا٠ٗ , ( 1/224) ٗاهف٘اكٕ اهدٗاُٛ , ( 3/80) ًٗ٘آب ادتوٚى , ( 1/263) اهؿِا٢ع 
  39ًّ اه٘ض٘ضٞ ف ذَ امل٘ض٘ضني ٗاهتحرٙسٗ, ( 1/149) اهفقٔٚٞ اهلرب٠ 
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ٙتفهس  ألدا١   بتحقٚق اهِٚهٞ ألد٠ ذههم إىل أْ ال   ألْ املسٙض باه٘ض٘اع ه٘ اغتػى -1
 . (1)جي٘ش اهؿ،ٝ ٗٓرا ال

 (2) ٗإٌٓاهلا إهٚٔا االهتفات٘ض٘ضٞ تطعٔا ٗعدَ ٗألْ اهطبٚى يف اه -2

 

 ثرس يف اإلدزان   ً  مبسضُٚٞ املسٙض اهِفطٛ : اذتاهٞ اهثاُٚٞ 

 االكت٣هاب املسٙض اهِفطهٛ اههرٜ ٙؿهاب بِ٘بهٞ ًهّ اهله٘ع أٗ اهفؿهاَ أٗ        
ًها ٙطهٌٟ   ) ًٗا ٙوحق بٕ ًّ األًساض اهعؿابٚٞ كهاهقوق اذتهاد اهػهدٙد    , اهرٓاُٛ 
أٗ ُ٘بٞ ًا بعد اهؿدًٞ اذتادٝ ممها ٙهرٓب   , أٗ ُ٘بٞ اهلوع اهػدٙد ( اهعؿيب  باالُٔٚاز

 . اهعقى ٗخيتى ًعٕ اإلدزان 

 ٓى ٙؿح ًِٕ ُٚٞ زفع اذتدث يف ًثى ٓرٖ اذتاالت ؟

عوهٟ اإلدزان    ملسٙض اهِفطٛ مبسض ٙثرسٙؿح اه٘ق١٘ أٗ االغتطاي ًّ ا ال
أْ اجملِهْ٘ إذا ت٘قهأ حهاي نُِ٘هٕ أٗ      –زمحٍٔ اهلل  – (3); ختسجيا عوٟ اتفاق اهفقٔا١

ٗهصًهٕ إعهادٝ ذههم بعهد     , تٌٌٚهٕ   غطهوٕ ٗال  تٌٍٚ ، مل جيصٖ ٗق٘ؤٖ ٗال اغتطى أٗ
 إفاتتٕ 

, ص ٗٙػرتط هؿهحتٔا اهعقهى ٗاهتٌٚٚه   , بأْ اهطٔازٝ عبادٝ ستكٞ :  ٗاضتده٘ا
 .  (4)ٗهٚظ هوٌسٙض اهرٓاُٛ  تؿد ٗال متٚٚص

                                                 

 (1/263) بدا٢ع اهؿِا٢ع : ِٙعس (  1)

 ( 263/ 1) بدا٢ع اهؿِا٢ع : ِٙعس (  2)

، (1/84) ، اهػهس  اهلهبري   (1/93) ، ٗحاغهٚٞ ابهّ عابهدّٙ    (1/86) اهدز املختهاز  : ِٙعس(  3)
) ، ٗاجملٌه٘ع  15ٞ ف ، ٗارت،ؾٞ اهفقٔٚٞ عوٟ ًرٓب اهطادٝ املاهلٚه 18ٗاهق٘اُني اهفقٔٚٞ ف 

) ، ٗكػهاف اهقِهاع   (1/310) ، ٗاإلُؿاف ًع اهػس  اهلهبري  (1/112) ٗاذتاٜٗ ( 1/181
 (.1/104) ، ًٗطاهب أٗىل اهِٟٔ (1/193

 ( . 113/ 1) ٗاذتاٜٗ , ( 169/ 1) اجملٌ٘ع : ِٙعس ( 4)
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تعتهرب اهِٚهٞ ًِٔها     إال املسٙكٞ ُفطٚا إذا اغتطوا ًّ حٚض أٗ ُفاع فٚؿح ٗال  
حيى هصٗنٔا ٗطثٓا حتٟ ٙػطؤا ختسجًيا عوٟ اتفاق  ٗال, هلّ ِٕٙ٘ٙ عِٔا ًّ ٙػطؤا , 

(1)اهفقٔا١  
عوٟ أْ غطى اجملُِ٘ٞ ًّ حٚض أٗ ُفهاع ًطهوٌٞ كاُها أٗ     –زمحٍٔ اهلل  –

كتابٚٞ، حسٝ أٗ أًٞ، ال تعترب اهِٚٞ ًِٔا هلّ ِٕٙ٘ٙ عِٔها ًهّ ٙػطهؤا، ٗال حيهى هصٗنٔها      
 . ٗطثٓا حتٟ ٙػطؤا

 :ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ  

ألُٕ ال ميلهّ أْ ت٘نهد اهِٚهٞ ًِٔها يف اذتهاي ٗإْ أًلهّ ٗن٘دٓها يف          -1
 . (2)جملُِ٘ٞ ٗتعٚد اهػطى إذا أفاتااملطتقبى، ٗذهم بأْ تفٚق ا

ٗألْ اهػطى ًّ اذتٚض فٕٚ هلل خطاباْ، خطاب ٗقهع ًهّ نٔهٞ أُهٕ      -2
غسط يف إباحٞ اه٘ط١، ٗخطاب تلوٚف ًّ حٚث إُٔ عبادٝ ٗعدَ اهِٚٞ 

 . (3)تقدَ يف اهثاُٛ دْٗ األٗي

ٗألْ اهِٚٞ تػرتط هؿحٞ اهػطى هوؿ،ٝ ال هو٘ط١، ألْ اههصٗ  ًتعبهد    -3
كهاْ كهرهم ٙفعوهٕ املتعبهد يف غهريٖ ٗمل ٙفتقهس إىل ُٚهٞ         برهم فٚٔا، ًٗا

 .(4)كػطى املٚا

ٗألْ غطى املسٙكٞ اهرٓاُٚٞ  ذتق اهصٗ ، فو٘ مل ٙسد إؾابتٔا ملا ٗنهب   -4
 .(5) اجملِْ٘ ألُٔا يف حلٍ غطؤا، ف، تعترب ُٚتٔا فٕٚ ;

                                                 

ٗ     ٙسْٗ حٚث ًقتكٟ ًرٓب اذتِفٚٞ ٓرا(  ) هه٘ مل  حى ٗط١ ًّ اُقطهع حٚكهٔا مبدهسد االُقطهاع 
، ًٗ٘آهب ادتوٚهى   (1/318) ، ٗحاغٚٞ ابهّ عابهدّٙ   (1/352) اهبحس اهسا٢ق : تػتطى، ِٙعس

، (1/105) ، ٗاذتههاٜٗ (1/23) ، ٗحاغههٚٞ اهبٚدريًههٛ  (1/182) ، ٗاجملٌهه٘ع (1/373)
 (. 1/356) ، ٗاهفسٗع (1/194) ، ٗكػاف اهقِاع (1/18) ًِٗتٟٔ اإلزادات 

 (. 356) ، ٗحاغٚٞ تِدع ًع اهفسٗع (1/374) اإلُؿاف ًع اهػس  : ِٙعس(  )

 (. 1/373) ، ًٗ٘آب ادتوٚى (1/378) اهرخريٝ (  )

 (.1/373) ً٘آب ادتوٚى (  )
 (.1/105) اذتاٜٗ : ِٙعس(  )
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  حكه  إطالة النريض الوفسي النكث في أناكن الخالء : النطلب الثاوي  

املطأهٞ تقع كثريًا ملّ ابتوٟ باه٘ضه٘اع يف اهطٔهازٝ، ٗٙلثهس غهل٘آٍ ًهّ      ٗٓرٖ 
ط٘ي امللث يف اذتٌاَ فبعض املسقٟ ميلث يف اذتٌاَ ر،ث إىل مخظ ضاعات ًت٘اؾهوٞ  

ٗباهطبع تِتٔٛ ٓرٖ اهعٌوٚٞ بإُٔان غدٙد ٗقٚاع ٗتا اهِٔهاز ٗاهػهوى   , إلُٔا١ اه٘ق١٘ 
 . (1)االنتٌاعٛ عّ اهقٚاَ بأٜ ُػاط آخس

 فٌا حلٍ إطاهٞ املسٙض اهِفطٛ امللث يف أًاكّ ارت،١ ؟

ختسجيها عوهٟ   ,  أًاكّ ارت،١ ف٘ق تدز حانتهٕ   ٙلسٖ هوٌسٙض اهِفطٛ اهوبث يف
(2)اتفاق اهفقٔا١ 

. عوٟ أُهٕ ٙلهسٖ اهوبهث يف ارته،١ فه٘ق تهدز اذتانهٞ         –زمحٍٔ اهلل  –
 :  ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ

ًّ غهري حانهٞ ، ذتهدٙث ابهّ     أْ بقا١ املسٙض اهِفطٛ ف٘ق حانتٕ تلػف  -1
إٙهاكٍ ٗاهتعهسٜ، فهإْ ًعلهٍ ًهّ ال ٙفهازتلٍ إال عِهد        : ) ًسف٘عهاً  عٌس

 . (3) (اهػا٢ط، ٗحني ٙفكٛ اهسنى إىل أٓوٕ، فاضتحٍٚ٘ٓ ٗأكسًٍ٘ٓ 

ٗألْ ٓرٖ األًاكّ ًأ٠ٗ اهػٚاطني ٗاهِف٘ع ارتبٚثٞ  ف، ِٙبػهٛ أْ ٙبقهٟ يف    -2
 .(4)ٓرا امللاْ

                                                 

 . 145أمحد علاغٞ ف . اهطب اهِفطٛ املعاؾس، د(  )
) ، ٗحاغههٚٞ ابههّ عابههدّٙ  (1/50) ٠ اهلِدٙههٞ ، ٗاهفتههاٗ(1/422) اهبحههس اهسا٢ههق : ِٙعههس  ( 2)

, ( 1/51) ، ٗإعاُهٞ اهطهاهبني   (2/74) ،  ٗ اجملٌ٘ع ( 1/283) ، ًٗ٘آب ادتوٚى (1/373
، (1/118) ، ٗاملطههت٘عب (1/130) ، ٗتؿههحٚح اهفههسٗع ًههع اهفههسٗع (1/130) اهفههسٗع 

 ( .1/150) ٗاملٌتع غس  املقِع 

( 2800) نهها١ يف االضههتثاز عِههد ادتٌههاع، بههستٍ  أخسنههٕ اهرتًههرٜ، كتههاب األدب، بههاب ًهها(  )
ٕ  ): ، ٗتاي1933ف تهاي املِهاٜٗ يف فهٚض    (...ٓرا حدٙث غسٙب ال ُعسفٕ إال ًّ ٓهرا اه٘نه

فٕٚ هٚهث بهّ أبهٛ ضهوٍٚ ٗاهرتًهرٜ ُفطهٕ دا٢ٌها ٙكهعفٕ         : تاي اهقطاْ( : ) 3/126) اهقدٙس 
 (. ٗٙكعف بٕ 

 (. 1/152) غس  اهعٌدٝ هػٚخ اإلض،َ : س ِٗٙع( 1/101) اهػس  املٌتع عوٟ شاد املطتقِع (  )
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 زفعا هوحهس  عِهٕ ،  , فس يف حقٕ ط٘ي امللث  ملا ابتوٛ بٕ إال إذا غوبٕ اه٘ض٘اع فٚػت

 (.1)   ألْ ٓرا املسض ٙثرس يف اإلزادٝ ٗاالختٚاز
 نبالغة النريض الوفسي في االستبراء نن البوم : النطلب الثالث 

 ( 3)ٗاهِرت(  2)ٙعٌد كثري ًّ امل٘ض٘ضني إىل املباهػٞ يف االضتربا١ ًّ اهب٘ي باهطوا
 ٗاهؿهع٘د يف اهطهوٍ،   (4)ٗاهطفهس إىل فه٘ق  , ٗاهتِحِح بعد اهب٘ي أٗ املػٛ خط٘ات 

مما ٙػق , ٗٙطتٌس يف ذهم ٗتتا ط٘ٙ، ، ٗتفتٚؼ اهركس ٗحن٘ ذهم، ٗاهتعوق يف اذتبى
 فٌا حلٍ املباهػٞ يف االضتربا١ ًّ اهب٘ي ؟ ،عوٕٚ ٗٙكٚع عوٕٚ ٗتا اهؿ،ٝ 

ٗٙلفٚهٕ   ،  ملباهػٞ يف االضهتربا١ ًهّ اهبه٘ي   عوٟ ًّ ابتوٛ باه٘ض٘اع أْ ٙبتعد عّ ا  
ٗٙلسٖ هٕ  املباهػهٞ يف اهطهوا ٗاههِرت ٗغهري      ،اهوبث توٚ، بعد اهب٘ي حتٟ ِٙقطع أرسٖ

 (5)ذهم مما ٙصٙهد يف ٗض٘اضهٕ ; ختسجيهًا عوهٟ اتفهاق اهفقٔها١       
عوهٟ    –زمحٔهٍ اهلل   –

                                                 

 (1/258) ً٘آب ادتوٚى : ِٙعس ( 1)

 (1/87)املبدع : أْ ٙأخر اهركس بٚدٖ ، فٚطوتٕ ًّ أؾوٕ إىل زأضٕ أٜ ميطحٕ ِٙعس : أٜ ( 2)
 اهفا٢ق: ٓ٘ نرب فٕٚ نف٘ٝ، ًِٕٗ ُرتُٛ ف،ْ بل،ًٕ إذا غددٖ هم، ِٙعس: اهِرت (3)
 (. 8/114) ٗاهعني (3/406)       
 تٔرٙب اهوػٞ : ، ِٙعس.ٗربٞ يف ازتفاع كٌا ٙطفس اإلُطاْ حا٢طًا أٜ ٙثبٕ إىل ًا ٗزا١ٖ: اهطفس( 4)

 (. 4/501) ، ٗهطاْ اهعسب (13/225)      
: ٓرا ًقتكٟ ًا ذٓب إهٕٚ اهفقٔا١ ًّ أْ االضتربا١ ٙلهْ٘  باهطهوا ٗاههِرت ارتفٚهف  ِٙعهس       (  5)

، ( 1/49) ، ٗاهفتها٠ٗ اهلِدٙهٞ   ( 1/372) ٗحاغهٚٞ ابهّ عابهدّٙ    ( 1/417) اهبحس اهسا٢هق  
ٗال جيهب اهقٚهاَ ٗاهقعه٘د     ) : ، ٗتهاي (1/104) ، ًِٗح ادتوٚهى  (1/283) ًٗ٘آب ادتوٚى 
إال اهٚطري اهرٜ تت٘تف اههربا١ٝ   باملس١ٖٗٝ بٚدٖ، ٗٓ٘ ًّ اهبدع اهػِٚعٞ املخدوٞ ٗاملػٛ ُٗرت ذكس

ٗ اهػهس  اهلهبري،   , (1/42) ، ًٗػه  اتتها    (2/75) ، ٗاجملٌ٘ع (1/22) األَ  ، ( ...عوٕٚ
، ٗاهسٗض املسبع غهس  شاد  (1/207) ، ٗاإلُؿاف ًع اهػس  اهلبري (1/207) البّ تداًٞ  

 (  .1/127) ابّ تاضٍ املطتقِع ًع حاغٚٞ 
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هطهوا ٗاهقٚهاَ   ٗذٓب بعهض اهفقٔها١ إىل أْ اههِرت ٗا   , كسآٚٞ املباهػٞ يف االضتربا١ 
 :  ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ. (1)ٗاهقع٘د بدعٞ 

إُٔ ه٘ كاْ اهِرت ٗاهطوا ٗاملػٛ ٗغري ذهم مما ٙفعوٕ كثري ًّ امل٘ض٘ضني بعهد   -1
ٗأؾهحابٕ ٗتهد تهاي     اهب٘ي ه٘ كاْ ضِٕ هلهاْ أٗىل اهِهاع بهٕ زضه٘ي اهلل     

: ، فقهاي (2)هقد عوٌلٍ  ُبٚلٍ كى غ١ٛ حتٟ ارتسا١ٝ:)   اهٚٔ٘دٜ هطوٌاْ  
 .  (4)ذهم أٗ غ٣ًٚا ًِٕ؟   فأّٙ عوٌِا ُبِٚا . (3) (أنى 

ٗتهد  , ٗتطبب هٕ اهعِا ٗاملػهقٞ  , ٗألْ املباهػٞ يف االضتربا١ تصٙد يف ًسقٕ  -2
 .  (5)ٗاهكسز ٙدفع بقدز اإلًلاْ, تثدٜ إىل أقساز كثريٝ يف بدُٕ 

   ٕ فسنهٕ ٗداخهى ضهساٗٙوٕ    ( 6)ٗٙطتحب هوٌسٙض  أْ ٙأخر حفِٞ ًّ ًا١ فِٚكهح به
 . –زمحٍٔ اهلل  -( 7) هدفع اه٘ض٘اع باتفاق اهفقٔا١

                                                 

ٗ ( 5/91()6382)ٗابّ تٌٚٚٞ ٗابّ اهقٍٚ ًٗا أفتا بٕ اهودِٞ اهدا٢ٌٞ بستٍ , ًٍِٔ ابّ تداًٞ ( 1)
) ،ٗ زتٌ٘ع اهفتا٠ٗ ( 1/151) ، ٗغس  اهعٌدٝ (1/208) اإلُؿاف ًع اهػس  اهلبري : ِٙعس
) ٗاالختٚازات اهفقٔٚهٞ     (ٗهٚظ ب٘انب ٗال ًطتحب عِد أ٢ٌٞ املطوٌني  ): ٗتاي( 21/107
 ٗابّ عثٌٚني يف اهػس  املٌتع,  40، ٗ ذَ امل٘ض٘ضني ٗاهتحرٙس ًّ اه٘ض٘ضٞ ف ( 1/5
      (1/86 . ) 

، (1/367) اهِٔاٙٞ يف غسٙب اذتهدٙث  : اهتخوٛ ٗاهقع٘د هوحانٞ، ِٙعس: باهلطس ٗاملد: ارتسا١ٝ(  )
 (. 1/64) ٗهطاْ اهعسب 

 .723ف (262) ٝ، باب االضتطابٞ، بستٍ أخسنٕ ًطوٍ، كتاب اهطٔاز(  )

 .41ذَ امل٘ض٘ضني ف (  )

 . 198ٗاه٘نٚص يف إٙكا  ت٘اعد اهفقٕ ف, ( 5/91)فتا٠ٗ اهودِٞ اهدا٢ٌٞ : ِٙعس ( 5)
، (1/637) أضهاع اهب،غهٞ   : ُكح عوٕٚ املا١، ُٗكح اهبٚا باملا١ ُكهحًا ٗٓه٘ اههسؽ، ِٙعهس    ( 6)

 (. 2/618) ٗهطاْ اهعسب 
 (. 1/264) ، ٗبدا٢ع اهؿِا٢ع (1/89) ، ٗاهبحس اهسا٢ق (1/212) ط٘ط املب: ِٙعس( 7)
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 : ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ 

ٙها ستٌهد إذا   : نها١ُٛ نربٙهى فقهاي   : ) تهاي  أْ اههِيب    حدٙث أبٛ ٓسٙسٝ  -1
 . (1) (ت٘قأت فاُتكح 

 :ٗنٕ اهدالهٞ 

املهساد ًِهٕ زؽ   : تٚى املساد باالُتكا  ٓ٘ االضتِدا١ باملها١، ٗتٚهى  ( فاُتكح : ) ت٘هٕ
 . (2)ٗداخوٞ اإلشاز باملا١ بعد االضتِدا١ هٚدفع برهم ٗض٘ضٞ اهػٚطاْاهفس  

 ت٘قهأ رهٍ أخهر    إُٔ زأ٠ زض٘ي اهلل ) :  (3)حدٙث اذتلٍ بّ ضفٚاْ اهثقفٛ -2
 . (4) (كفًا ًّ ًا١ فِكح بٕ فسنٕ 

                                                                                                                                            

ٗ اجملٌه٘ع  , (1/282) ، ٗاهتها  ٗاإلكوٚهى ًهع ً٘آهب ادتوٚهى      (1/12) ٗ املدُٗٞ اهلرب٠       
، (1/219) ، ٗاهػهس  اهلهبري   (1/124) ٗ املطهت٘عب  , (1/46) ، ًٗػ  اتتا  (2/91)

 (.1/141) ، اهفسٗع (1/220) ٗاالُؿاف ًع اهػس  

 

، 1635، ف (50) عد اهب٘ي، زتهٍ  أخسنٕ اهرتًرٜ، أب٘اب اهطٔازٝ، باب ًا نا١ يف اهِكح ب(  )
، (اذتطّ بّ عوٛ اهلامشٛ ًِلهس اذتهدٙث   : ٓرا حدٙث غسٙب، ٗمسعا ستٌدًا ٙق٘ي) :ٗتاي 

، ٗقهعفٕ  (ٗاهلامشٛ ٓرا قعفٕ غهري ٗاحهد ًهّ األ٢ٌهٞ     (: ) 1/197) ٗتاي يف عْ٘ املعب٘د 
(: 2/75) ٚح ، ٗتاي اهقازٜ يف ًستاٝ املفات389ف ( 2622) األهباُٛ يف قعٚف ادتاًع بستٍ 

 (. ًٗع ذهم فٔ٘ مل ٙػتد قعفٕ هتعدد طستٕ اهطابقٞ فٚلْ٘ حدٞ يف فكا٢ى األعٌاي ) 

، ٗحتفهٞ األحه٘ذٜ   ( 1/484) اهتٚطري بػس  ادتاًع اهؿهػري  : ِٗٙعس( 1/391) غس  اهطِٞ (  )
 ٗاذتق أْ املهساد باالُتكها  يف   ):، ٗتاي بعد أْ ذكس اخت،ف اهعوٌا١ يف ًعِاٖ، تاي( 1/138)

ٓرا اذتدٙث ٓ٘ اهسؽ عوٟ اهفس  بعد اه٘ق١٘، كٌا ٙدي عوٕٚ أهفاظ أكثس األحادٙث اه٘ازدٝ يف 
 . (اهباب  ٓرا

اذتلٍ بّ ضفٚاْ بّ عثٌاْ بّ عاًس اهثقفٛ، تاي أب٘ شزعٞ ٗإبسآٍٚ اذتسبهٛ ههٕ ؾهحبٞ ٗزٜٗ    (  )
     ٕ اهؿهحابٞ   اإلؾهابٞ يف متٚٚهص  : حدٙثٕ أؾحاب اهطِّ يف اهِكهح بعهد اه٘قه١٘ ِٙعهس يف تس ته

 (. 2/47) ٗأضد اهػابٞ ,، (2/103)

، ٗاهِطها٢ٛ  1234ف (  166) أخسنٕ أب٘ داٗد، كتاب اهطٔهازٝ، بهاب يف االُتكها ، بهستٍ     (  )
، ٗابّ ًانٕ يف ضِِٕ، كتاب اهطٔازٝ، باب ًا 2095ف 153كتاب اهطٔازٝ، باب اهِكح، زتٍ 
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 عوٌ  نربٙى اه٘ق١٘، ٗأًسُٛ أْ أُكح حتا ر٘بٛ، ملا خيس  ًّ: ) تاي  -3

  .(1) (اهب٘ي بعد اه٘ق١٘  

( 2)تاي نابس  -4
  :   ( ت٘قأ زض٘ي اهلل   ٕفِكح فسن) (3)  . 

 .(4)(مبا١، ٗت٘قأ ًسٝ ًسٝ ُٗكح دعا زض٘ي اهلل  :) تاي ٗعّ ابّ عباع   -5

 : اهتابعني آراز كثريٝ، فٌّ ذهم ٗٗزد عّ اهؿحابٞ ٗ

إُٛ أنهد بوهً، إذا تٌها أؾهوٟ، فقهاي ابهّ       : فقاي  أْ زنً، أتٟ ابّ عباع ( أ 
ٓه٘ ًِهٕ،   : اُكح بلأع ًّ ًا١، ٗإذا ٗندت ًّ ذههم غه٣ًٚا فقهى   :   عباع

                                                                                                                                            

، زتهٍ  (3/410) ًطِدٖ  ، ٗأخسنٕ أمحد يف2504ف 461نا١ يف اهِكح بعد اه٘ق١٘، زتٍ 
 (. 1/77) ، ( 374)، ٗؾححٕ األهباُٛ يف ؾحٚح ضِّ ابّ ًانٕ زتٍ (15421)

، ٗتهاي  462ح بعهد اه٘قه١٘، زتهٍ    كتاب اهطٔازٝ، باب ًها نها١ يف اهِكه   أخسنٕ ابّ ًانٕ، (  )
ٞ     (: ) 1/269) اهب٘ؾريٜ يف اهصٗا٢د ًهع اهطهِّ    ٗتهاي  ( إضهِادٖ قهعٚف، هكهعف ابهّ هلٚعه

ٗحطهِٕ األهبهاُٛ يف    )حطّ مبدٌه٘ع اهطهسٙقني     ((: 478/ 3) هطوطوٞ اهكعٚفٞ األهباُٛ يف ا
 ( .  1/77() 375) ؾحٚح ضِّ ابّ ًانٕ زتٍ 

ٕ  نابس بّ عبداهلل بّ عٌسٗ بّ حساَ بّ ضوٌٞ األُؿازٜ املدٙ  غٔد بهدزًا ًهع اههِيب    (  ) : كِٚته
ٛ ضهعٚد ارتهدزٜ ٗغريٓهٍ،    ، ٗزٜٗ عّ أبٛ ٓسٙسٝ ٗأَ كوثَ٘ ٗأبأب٘عبداهلل مسع ًّ اهِيب 

ٕ   79ٗزٜٗ عِٕ أب٘ ضفٚاْ ٗأب٘ ؾاحل ٗأب٘ اهصبري ٗغريٍٓ كثري ت٘يف ضِٞ  : ٓهه، ِٙعهس يف تس ته
 (. 3/189) ، ٗضري أع،َ اهِب،١ (1/113) زناي ًطوٍ 

(  464) أخسنٕ ابّ ًانٕ يف ضِِٕ، كتاب اهطٔازٝ، باب ًا نا١ يف اهِكح بعد اه٘قه١٘، زتهٍ   (  )
ٓرا إضِاد قعٚف، هكهعف  (: )  1/270) هب٘ؾريٜ يف اهصٗا٢د ًع اهطِّ ، ٗتاي ا2504ف 

 (. 1/77( ) 376) ، ٗؾححٕ األهباُٛ يف ؾحٚح ابّ ًانٕ زتٍ (تٚظ ٗغٚخٕ

تهاي اإلًهاَ   : ، ٗتهاي (1/230) ، (779) أخسنٕ اهبٚٔقٛ يف ضِِٕ،  اع أب٘اب اذتدث، زتهٍ  (  )
 . (اٖ  اعٞ عّ ضفٚاْ دْٗ ٓرٖ اهصٙادُٝٗكح تفسد بٕ تبٚؿٞ عّ ضفٚاْ، ٗزٗ ): أمحد ت٘هٕ
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فرٓب اهسنى فٌلث ًا غا١ اهلل رٍ أتاٖ بعد ذهم، فصعٍ إُٔ ذٓب ًا كهاْ جيهد   
 . (1)ًّ ذهم

 . (2)إُٔ إذا ت٘قأ ُكح حتٟ ٙس٠ اهبوى ًّ خوف رٚابٕ:  ٗزد عّ ابّ عٌس ( ب

إذا ت٘قهأت فاُكهح،   : ) اي هٕإُٔ جيد اهب٘ي ؟ فق  ٗغلٟ زنى إىل ابّ عٌس (   
 . (3) (ٗاهٕ عِٕ; فإُٕ ًّ اهػٚطاْ 

 .(5)إذا ت٘قأ ِٙكح فسنٕ –زمحٕ اهلل – (4)ٗكاْ زتآد( د

 عّ اهبوى جيدٖ ؟  –زمحٕ اهلل  -(6)ضأي زنى ضوٌٚاْ بّ ٙطاز( ٓه 

 . (7) (اُكح حتا ر٘بم باملا١، ٗاهٕ عِٕ : ) فقاي

                                                 

 (. 1/230) ، (780) أخسنٕ اهبٚٔقٛ يف ضِِٕ،  اع أب٘اب اذتدث، زتٍ (  )

كح اهفس  إذا ٗند بوً،، زتٍ كتاب اهطٔازٝ، باب تطس اهب٘ي، ُٗ أخسنٕ عبداهسشاق يف ًؿِفٕ،(  )
 (589 .) 

 فسنٕ، زتٍ  ُكح ّ كاْ إذا ت٘قأأخسنٕ ابّ أبٛ غٚبٞ يف ًؿِفٕ، كتاب اهطٔازٝ، باب ً(  )
        (1777) ، (1/154.) 

أب٘ اذتدا ، ًّ أٓى ًلٞ، ٙهسٜٗ  : زتآد بّ نرب امللٛ ً٘ىل عبداهلل بّ اهطا٢ب اهقازئ، كِٚتٕ(  )
ٗكهاْ   –زقٛ اهلل عٌِٔها   –، أكثس األخر عّ ابّ عباع عّ  اعٞ ًّ أؾحاب زض٘ي اهلل 
ٓهه يف خ،فهٞ   21ٓه ٗٓ٘ ضاند ٗكاْ ً٘ههد ضهِٞ   102ضِٞ  فقًٚٔا عابدًا ٗزعًا ًتقًِا، ًات مبلٞ

 (. 1/92) ، ٗتركسٝ اذتفاظ (5419) اهثقات : يف تس تٕ: ِٙعس. عٌس

أخسنٕ ابّ أبٛ غٚبٞ يف ًؿِفٕ، كتاب اهطٔازٝ، بهاب ًهّ كهاْ إذا ت٘قهأ ُكهح فسنهٕ، زتهٍ        (  )
(1773 ) ، (1/154.) 

زقٛ اهلل  –ٓه، ً٘ىل ًٌُٚ٘ٞ أَ املثًِني 34أب٘ أٙ٘ب، ٗهد ضِٞ : ضوٌٚاْ بّ ٙطاز املدُٛ، كِٚتٕ(  )
ٗأخ٘ عطا١ بّ ٙطاز كاْ رقٞ عاملًا، فقٚٔا، كثري اذتدٙث، أحد فقٔا١ املدِٙٞ اهطهبعٞ ته٘يف    -عِٔا
تهركسٝ  ، ٗ(4/200) تٔهرٙب اهتٔهرٙب   : ِٙعس يف تس تٕ. ٓه، عّ ر،رٞ ٗضبعني عاًًا107ضِٞ 

 (.1/91) اذتفاظ 

) أخسنٕ اهبػٜ٘ يف غس  اهطِٞ، كتاب اهطٔازٝ، باب ًّ غهم يف اذتهدث به  عوهٟ اههٚقني،      (  )
1/355 .) 
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(1)ٗضأي زنى ستٌد بّ كعب اهقسظيب ( ش
إُهٛ أت٘قهأ ٗأنهد    : )فقهاي  –زمحٕ اهلل  –

 ٓ٘ ًّ املا١ اهرٜ: إذا ت٘قأت فاُكح فسنم فإْ نا١ن فقى: فقاي هٕ( بوً، 

 . (2) (ُكحا فإُٕ ال ٙرتن حتٟ ٙأتٚم ٗخيسنم 

 
 وضوء النريض الوفسي :  النطلب الرابع  

 :ٗفٕٚ مخظ ًطا٢ى  

 اهث،ث يف اه٘ق١٘ حلٍ شٙادٝ املسٙض اهِفطٛ عوٟ : املطأهٞ  األٗىل  

أغد ًا ٙعاُٛ ًِٕ  املسٙض اهِفطٛ املبتوٟ باه٘ض٘اع ; اه٘ض٘اع يف اه٘ق١٘ إًها  
 بتلسازٖ، أٗ غطى اهعك٘ أكثس ًّ ًسٝ مما أٗتعٍٔ يف اهعِا ٗاملػقٞ اهيت أدت إىل تسن 

 : (  3)اه٘ق١٘ ُٔا٢ًٚا هععٍ ًا ٙوقاٖ ًّ اه٘ض٘اع، ٗهلرا تاي إبسآٍٚ اهتٌٚٛ 

 

 
                                                 

محصٝ، أحد كباز اهتهابعني، ههٕ زٗاٙهات    ٙلِٟ بأبٛ  ٓ٘ ستٌد بّ كعب بّ ضوٍٚ اهقسظيب املدُٛ، (  )
ؾاذتًا عابدًا، ضلّ املدِٙهٞ ته٘يف ضهِٞ    كثريٝ عّ  اعٞ ًّ اهؿحابٞ، ٗكاْ عاملًا بتفطري اهقسآْ، 

ٓه ٗذكسٗا يف ضبب ٗفاتٕ إُٔ كاْ هٕ نوطا١ كاُ٘ا ًّ أعوٍ اهِاع باهتفطري ٗكاُ٘ا زتتٌعني 108
اهبداٙٞ : ِٙعس يف تس تٕ. يف ًطدد اهسبرٝ فأؾابتٍٔ شهصهٞ فطقط عوٍٚٔ املطدد فٌات٘ا  ٚعًا حتتٕ

 (. 1/313) ، ٗاملعسفٞ ٗاهتازٙخ ( 9/301) ٗاهِٔاٙٞ 

أخسنٕ عبداهسشاق يف ًؿِفٕ، كتاب اهطٔازٝ، باب تطس اهب٘ي، ُٗكهح اهفهس  إذا ٗنهد بوهً،،     (  )
 (. 1/152) ، 585زتٍ 

ٓ٘ إبسآٍٚ بّ ٙصٙد بّ غسٙم اهتٌٚٛ ، تٍٚ اهسباب ، أب٘ أمسا١ اهل٘يف ، اإلًاَ اهقدٗٝ اهفقٕٚ ( 3)
, ًٗطوٍ بّ بطني , األعٌؼ  ٗحدث عِٕ , عابد اهل٘فٞ ، حدث عّ أبٕٚ ٙصٙد بّ غسٙم 

ٗبٚاْ بّ بػس ٗغريٍٓ ، كاْ غاًبا ؾاذتًا تاًُتا هلل عامًلا فقًٔٚا كبري اهقدز ٗاعًعا ، حبطٕ اذتدا  
ٗطبقات بّ ضعد , ( 60/ 5) أع،َ اهِب،١  ضري: ٓه  ِٙعس يف تس تٕ 92ًٗات يف حبطٕ ضِٞ 

(6 /285) 
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 . (1) (بدأ اه٘ض٘اع ًّ اه٘ق١٘ أٗي ًا ٙ)

 فٌا حلٍ اهصٙادٝ عوٟ اهث،ث يف اه٘ق١٘ ؟

 :اختوف اهفقٔا١ يف حلٍ اهصٙادٝ عوٟ اهث،ث يف اه٘ق١٘ عوٟ ت٘هني 

ٙلسٖ  هوٌسٙض اهِفطٛ اهصٙادٝ عوٟ اههث،ث يف اه٘قه١٘ ، إال ًهّ كهاْ     :  اهق٘ي األٗي 
 . وٛ بٕ ٗغوب عوٕٚ فٚػتفس يف حقٕ ملا ابت, ًبتوٟ باه٘ض٘اع 

 . (5)ٗاذتِابوٞ(4)ٗاهػافعٚٞ (3)ٗاهؿحٚح ًّ ًرٓب املاهلٚٞ،  (2)ٗإهٕٚ ذٓب اذتِفٚٞ 

 : ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ

فطهأهٕ عهّ اه٘قه١٘، فهأزاٖ      أْ أعسابًٚا نا١ إىل اههِيب  : ًا نا١ يف اذتدٙث -1
 . (6) (ٓرا اه٘ق١٘، فٌّ شاد عوٟ ٓرا فقد أضا١ ٗظوٍ : ) ر،را ر،رًا، رٍ تاي

 : اهدالهٞٗنٕ 

 أضا١ أٜ تسن األٗىل ٗتعد٠ حد اهطِٞ; ألْ أضا١ تطتعٌى فٌٚا ال أرٍ : أْ ت٘هٕ

                                                 

) ، (725) أخسنٕ ابّ أبٛ غٚبٞ، كتاب اهطٔازٝ، باب ًّ كاْ ٙلسٖ اإلضساف يف اه٘ق١٘، زتٍ (  )
1/67 .) 

، شتتؿهس خوٚهى   (1/47) ، ٗاهبحهس اهسا٢هق   (1/31) ، ٗفتح اهقهدٙس  (1/80) املبط٘ط : ِٙعس(  )
(1/138.) 

، (1/262) ، ًٗ٘آب ادتوٚهى  (1/112) ، ٗاهف٘اكٕ اهدٗاُٛ (1/138) شتتؿس خوٚى : ِٙعس(  )
 (. 1/93) ًِٗح ادتوٚى 

 (. 1/59) ، ًٗػ  اتتا  (1/160) ، ٗاذتاٜٗ اهلبري (1/59) زٗقٞ اهطاهبني : ِٙعس(  )

 (.1/163) ، ٗاملطت٘عب (1/194) ، ٗاملػ  (1/367) اهػس  اهلبري : ِٙعس(  )
، ف 135بهاب اه٘قه١٘ ر،رها، زتهٍ     ًّ حدٙث عٌسٗ بّ غهعٚب  أخسنٕ أب٘ داٗد، يف ضِِٕ (  )

، ٗابّ ًانٕ، 2095ف140، ٗاهِطا٢ٛ، كتاب اهطٔازٝ، باب االعتدا١ يف اه٘ق١٘، بستٍ 1231
، 2502ف  422كتاب اهطٔازٝ، باب ًا نا١ يف اهقؿد يف اه٘ق١٘ ٗكسآٚٞ اهتعدٜ فٚهٕ زتهٍ   

 (.1/121) ، ٗابّ حدس يف اهتوخٚـ (1/243) ٗؾححٕ اهِٜ٘ٗ يف اجملٌ٘ع 
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 . (2)أٜ ظوٍ ُفطٕ مبا ف٘تٔا ًّ اهث٘اب اهرٜ حيؿى باهتثوٚث: ( ٗظوٍ  ) . (1)فٕٚ

 . (3) (ضٚلْ٘ يف ٓرٖ األًٞ تَ٘ ٙعتدْٗ يف اهطٔ٘ز ٗاهدعا١ ) حدٙث  -2

يف غطى أعكا١ اه٘قه١٘ اهاٗش هوحهد اههرٜ      أْ اهصٙادٝ عوٟ اهث،ث: ٗنٕ اهدالهٞ
 . (4)غسعٕ اهلل فِٟٚٔ عِٕ

3-  ٕ  ;(5)أْ اهصٙادٝ عوٟ اهػط،ت اهث،ث إضسافًا يف املا١، ٓرا أًس ٗزد اهِٔٛ عِه
ٗٙػتطهى  (6)كهاْ ٙت٘قهأ باملهد     ملها ربها يف اهؿهحٚحني أْ اههِيب      ;(5)عِٕ

: فقهاي ًس عوٟ ضعد ٗٓ٘ ٙت٘قهأ،   ٗألْ اهِيب .(8)إىل مخطٞ ًداد (7)باهؿاع

                                                 

 . (1/244) اجملٌ٘ع : ِٙعس(  )

 (. 1/204) ُٚى األٗطاز (  )

، كتاب اهطٔ٘ز، باب اإلضساف يف اه٘ق١٘، بستٍ ًّ حدٙث عبداهلل بّ ًػفى  أخسنٕ أب٘ داٗد(  )
، (3864) ، ٗابّ ًانٕ، كتاب اهدعا١، باب كسآٚٞ االعتدا١ يف اهدعا١ بستٍ 1229، ف (96) 

، ٗحطهِٕ  (5/55) ٗؾححٕ، ٗأمحهد يف ًطهِدٖ   (1/267) ، ٗاذتاكٍ يف ًطتدزكٕ 3707ف 
 (.  1/684() 3671) األهباُٛ يف ؾحٚح ادتاًع زتٍ 

 (. 1/118) عْ٘ املعب٘د : ِٙعس(  )

، ٗاذتهاٜٗ  (1/48) ، ٗاهبحهس اهسا٢هق   (1/53) حاغٚٞ اهطحطاٜٗ عوٟ ًساتٛ اهف،  : ِٙعس(  )
 (.1/161) اهلبري 

غسٙب اذتدٙث هوخطابٛ : زبع ؾاع ٗٓ٘ ًقداز ًا ميد اهسنى ٙدٕٙ فٌٚأل كفٕٚ طعاًًا، ِٙعس: املد(  )
 (1/248 .) 

،ٗٓ٘ ًا ٙطاٜٗ كٚوّ٘ٙ ٗزبع ٓ٘ ًلٚاي ألٓى املدِٙٞ ًعوَ٘ فٕٚ أزبعٞ أًداد مبد اهِيب : اهؿاع(  )
 (. 2/52) ًػازق األُ٘از : تقسٙبًا ِٙعس

ٍ 19ف (  201) أخسنٕ اهبخازٜ، كتاب اه٘ق١٘، باب اه٘ق١٘ باملد، بستٍ (  ) كتهاب  : ، ًٗطهو
 . 731ف ( 325) اذتٚض، باب اهقدز املطتحب ًّ املا١ يف غطى ادتِابٞ بستٍ 
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ُعهٍ، ٗإْ كِها   : ٙا زض٘ي اهلل يف املا١ إضساف، تهاي : ال تطسف تاي: ) فقاي
 .(1) (عوٟ ُٔس ناز 

 . أْ اهصٙادٝ عوٟ اهػط،ت اهث،ث بدعٞ ستسًٞ : اهق٘ي اهثاُٛ

، ٗتهه٘ي عِههد (4)ٗٗنههٕ عِههد اهػههافعٚٞ(3)ٗبعههض املاهلٚههٞ  (2)ٗبههٕ تههاي بعههض اذتِفٚههٞ
    . (5)اذتِابوٞ

 : ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ
 . (6)(دزًّ أحدث يف أًسُا ٓرا ًا هٚظ فٕٚ، فٔ٘ :)  تاي : تاها   عّ عا٢ػٞ   -1
 . (6)(دز

فٚلهْ٘ بدعهٞ    أْ يف اهصٙادٝ عوٟ اهث،ث إحهداث أًهس مل ٙػهسعٕ اههِيب     : ٗنٕ اهدالهٞ
 . فٚحسَ عوٟ املسٙض اهِفطٛ اهصٙادٝ عوٟ اهث،ث, ًسدٗدٝ 

 

                                                 

) أخسنٕ ابّ ًانٕ، كتاب اهطٔازٝ، باب ًا نا١ يف اهقؿد يف اه٘ق١٘ ٗكسآٚٞ اهتعهدٜ، بهستٍ   (  )
إضِادٖ قعٚف هكعف (: ) 1/254) ٘ؾريٜ يف ًؿبا  اهصنانٞ ، ٗتاي اهب2502ف ( 421

 (. 1/224) حٚٛ بّ عبداهلل ابّ هلٚعٞ، ٗقعفٕ ابّ حدس يف اهتوخٚـ اذتبري 

 . ٗحلاٖ عّ اهِاطفٛ(1/128) حاغٚٞ ابّ عابدّٙ : ِٙعس(  )
 .  (1/262) ٗ ً٘آب ادتوٚى , (1/286) ، ٗاهرخريٝ (1/21) اهلايف البّ عبداهرب : ِٙعس(  )

ٗذكس اهسٗٙاُٛ يف اهبحس ٗنًٔا : ) ، ٗتاي(1/244) ، ٗاجملٌ٘ع (1/59) زٗقٞ اهطاهبني : ِٙعس(  )
 (. ٗهٚظ بػ١ٛ : يف حتسٍٙ اهصٙادٝ ٗتاي

ٗاختهازٖ غهٚخ اإلضه،َ يف    ( 1/290) ٗاالُؿاف ًع اهػس  اهلهبري  (1/111) املبدع : ِٙعس(  )
٘ض٘ضٞ يف اهطٔازٝ ًثى غطهى اهعكه٘ أكثهس    ًا ذكسٖ ًّ اه: ) ٗتاي( 1/168) زتٌ٘ع اهفتا٠ٗ 
 .(ًبدعٞ ٗق،هٞ باتفاق املطوٌني  ، ٓ٘ أٙكا....ًّ ر،رٞ ًسات

ًتفق عوٕٚ، أخسنٕ اهبخازٜ، كتاب اهؿوح، بهاب إذا اؾهطوح٘ا عوهٟ ؾهوح نه٘ز فاهؿهوح       (  )
، ًٗطوٍ، كتاب األتكٚٞ، بهاب ُقهض األحلهاَ اهباطوهٞ ٗزد     214ف (2697) ًسدٗد، زتٍ 
 . 982ف (1718) ً٘ز، زتٍ ستدرات األ
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 . (1)إال ًا غسعٕ اهلل    ٗألْ األؾى يف اهعبادات اهت٘تٚف ف، ٙػسع ًِٔا -2

فٌهّ شاد عوهٟ ٓهرا فقهد أضها١      , ٓرا اه٘قه١٘  : ) حدٙث األعسابٛ اهطابق ٗفٕٚ  -3  
 ( 2)(ٗظوٍ 

 . (3)ظآس اذتدٙث ٙدي عوٟ حتسٍٙ اهصٙادٝ; ألُٕ مساٖ ًط٣ٚاً ظاملًا : ٗنٕ اهدالهٞ

 

 : اهرتنٚح

َ عوٚٔها  اٗأْ اهصٙادٝ عوٟ اههث،ث إْ فعوهٔا  ٗمل ٙهد    –ٗاهلل أعوٍ  –اهرٜ ٙعٔس 
إال ًهّ كهاْ ًبتوهٟ باه٘ضه٘اع       تعبدا فٔٛ بدعهٞ ستسًهٞ ،      فٌلسٖٗ، ٗإْ دٗاَ عوٚٔا

ال ٙصٙهد  : ) -زمحهٕ اهلل   –ٗهلرا تاي اإلًاَ أمحهد  . ٗغوب عوٕٚ فٚػتفس يف حقٕ ملا ابتوٟ بٕ
 . (4)( عوٟ اهث،ث إال زنى ًبتوٟ 

 . املسٙض اهِفطٛ  اه٘ق١٘ أكثس ًّ ًسٝ حلٍ تلساز: اهثاُٚٞ املطأهٞ 

ٙلسٖ هوٌسٙض اهِفطٛ أْ ٙلسز اه٘ق١٘ يف زتوظ ٗاحد تبى أْ ٙؿوٛ باألٗي فسقها أٗ  
 غوب عوٕٚ  اه٘ض٘اع فٚػتفس يف حقٕ  ملا ابتوٛ بٕ ; ختسجيا عوٟ اتفاق اهفقٔا١ ُف، إال إذا

٘ق١٘ يف زتوظ ٗاحد تبهى أْ ٙؿهوٛ بهاألٗي    عوٟ إُٔ ٙلسٖ تلساز اه –زمحٍٔ اهلل  _( 5)
 .فسقا أٗ ُف، 

                                                 

 (.1/112) اهق٘اعد اهِ٘زاُٚٞ، هػٚخ اإلض،َ (  )
 83ضبق ختسجيٕ ف  ( 2)

 .232، ٗاه٘ض٘ضٞ ٗأحلأًا يف اهفقٕ ف (2/286)اهرخريٝ : ِٙعس(  )

 (. 1/194) ، ٗاملػ  (1/367) اهػس  اهلبري ًع األُؿاف (  )

، زتٌع األُٔس غس  ًوتقٟ األعس (1/47)  ، ٗحاغٚٞ اهطحطاٜٗ(1/48) اهبحس اهسا٢ق : ِٙعس( 5)
ٓهاًؼ   ، ٗاهتها  ٗاإلكوٚهى  (1/302) ادتوٚهى   ، ًٗ٘آهب (1/286) ، ٗ اهرخريٝ ( 1/27) 

خباٙا اهصٗاٙا ( 1/282) ، ٗح٘اغٛ اهػسٗاُٛ (1/262) ، اجملٌ٘ع ( 1/302) ً٘آب ادتوٚى 
 (.1/189) ،     اهفسٗع ( 1/314) ، ٗ ا إلُؿاف ًع اهػس  اهلبري  51ف 
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 (1)بأْ فٕٚ إضسافًا يف املا١ ٗتد ُٟٔ عِٕ: ٗاضتده٘ا

 يف اه٘ق١٘  بطبب املسض اهِفطٛ (2)حلٍ تطع  امل٘االٝ : املطأهٞ اهثاهثٞ 

ٙعاُٛ كثريًّ املسقٟ اهِفطٚني ممّ  ابتو٘ا باه٘ض٘اع يف اهطٔازٝ ًّ إطاهٞ شًهّ  
فبعكٍٔ ٙبقٟ ضاعات ط٘ٙوٞ ٗٓ٘ ٙعٚد ٗٙلسز غطهى اهعكه٘ ًهسات عدٙهدٝ;     اه٘ق١٘، 

 .فٔى ٙكس اإلطاهٞ ٗتقطع امل٘االٝ بطبب اه٘ض٘ضٞ يف أرِا١ اه٘ق١٘ ؟

عوٟ أْ اإلطاههٞ بطهبب اه٘ض٘ضهٞ يف أرِها١ اه٘قه١٘ ال       –زمحٍٔ اهلل  – (3)اتفق اهفقٔا١
 . تقطع امل٘االٝ

 : ميلّ أْ ٙطتدي هلٍ

هوعرز، ٗاملبتوٟ باه٘ض٘اع اهقٔسٜ ال ٙطتطٚع أْ ٙه٘اهٛ بهني أعكها١    بأْ امل٘االٝ تطقط 

+: ٗأؾ٘ي اهػسٙعٞ تدي عوٟ ذههم تهاي تعهاىل   ، اه٘ق١٘ هػوبٞ اه٘ض٘اع عوٕٚ    

                                                 

 (.1/128) ، ٗحاغٚٞ ابّ عابدّٙ (1/48) اهبحس اهسا٢ق : ِٙعس(  )
 (. 1/188) اهفسٗع : هعك٘ تبى، ِٙعسٓٛ أال ٙثخس غطى عك٘ حتٟ جيف ا: امل٘االٝ(  )

: ، ٗتهاي (1/306) ، ٗاإلُؿاف ًع اهػس  اهلبري (1/188) اهفسٗع : ُـ عوٕٚ اذتِابوٞ ِٙعس(  )
٘ (1/204) ، غس  اهصزكػهٛ  (ٗال تكس اإلطاهٞ يف اه٘ض٘ضٞ عوٟ اهؿحٚح )  ًقتكهٟ   ، ٗٓه

، ٗبههدا٢ع اهؿههِا٢ع (1/170) املبطهه٘ط : ًههرٓب اذتِفٚههٞ ألْ املهه٘االٝ عِههدٍٓ  ضههِٞ  ، ِٙعههس
اهههرخريٝ : ، ًٗقتكههٟ ًههرٓب املاهلٚههٞ ألْ املهه٘االٝ تطههقط هوعههرز عِههدٍٓ ، ِٙعههس(1/211)
ْ فسق ُاضًٚا أٗ ًلسٓا ب  امل٘االٝ فسض ٗإ: ) ٗتاي(. 1/146 )، ٗاهف٘اكٕ اهدٗاُٛ (1/271)

ٌ٘ع اجمل: ِٙعس: ، ٗكرا عِد اهػافعٚٞ(1/127) خوٚى   ،  حاغٚٞ ارتسغٛ عوٟ شتتؿس(ٗه٘ طاي 
 (.21/135) ، ٗاختازٖ غٚخ اإلض،َ يف زتٌ٘ع اهفتا٠ٗ (1/165) ، ٗاذتاٜٗ (1/253) 
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    " (1) .ٗتههاي اهههِيب : عههّ أبههٛ ٓسٙههسٝ زقههٛ اهلل عِههٕ تههاي (  : إذا

 (.3)إذا قاق األًس اتطع : ٗهقاعدٝ .(2)( أًستلٍ بأًس فأت٘ا ًٍِٔ ًا اضتطعتٍ  

 

 تسن اه٘ق١٘ بطبب املسض اهِفطٛ: املطأهٞ اهسابعٞ 

 :ال خيو٘ األًس ًّ ر،ث حاالت  

 تسن املسٙض اهِفطٛ اه٘ق١٘ ًع تدزتٕ عوٟ اهطٚطسٝ عوٟ اه٘ض٘اع : اذتاهٞ األٗىل 

حيسَ عوٟ املسٙض اهِفطٛ تسن اه٘ق١٘ ًع تدزتٕ عوٟ اهطٚطسٝ عوٟ اه٘ضه٘اع  
(4)ختسجيا عوٟ اتفهاق  اهفقٔها١   

عوهٟ أْ ًهّ تهسن غهسطا زتٌعهًا عوهٟ         –زمحٔهٍ اهلل   –
ٙقتى باهطٚف حهدًا  , ؾحتٕ، أٗ زكًِا، كاهطٔازٝ ٗاهسك٘ع ٗاهطد٘د، فٔ٘ كتازن اهؿ،ٝ 

 ال كفسًا    

 :مبا ٙوٛ  ٗاضتده٘ا  
 ( 5)(تقبى  ؾ،ٝ بػري طٔ٘ز  ال: )  حدٙث عبد اهلل بّ عٌس  -1

                                                 

 (.16) ض٘زٝ اهتػابّ، آٙٞ  ( )

، ف 7288زتهٍ   أخسنٕ اهبخازٜ يف ؾحٚحٕ، كتاب االعتؿاَ، باب االتتدا١ بطِّ اههِيب  (  )
 . 901ف ( 1337) ، ًٗطوٍ كتاب اذتج، باب فسض اذتج ًسٝ يف اهعٌس، بستٍ 607

  171ٗاه٘نٚص يف إٙكا  ت٘اعد اهفقٕ ف ,  83األغباٖ ٗاهِعا٢س هوطٚ٘طٛ ف: ِٙعس(  3)

: تهاي بعهض املػهاٙخ   (: ) 1/78) ٗٓرا اهق٘ي املختاز عِد اذتِفٚٞ تاي يف حاغٚٞ ابّ عابهدّٙ  (  )
ًهّ األفعهاي   ): ٗتهاي  ( 1/134)، ًٗ٘آب ادتوٚى .... (املختاز إُٔ ٙلفس باهؿ،ٝ بػري طٔازٝ

، (1/336) ٗأضِٟ املطاههب يف غهس  زٗض اهطاههب    ,  (هيت تلْ٘ زدٝ اهؿ،ٝ بػري طٔازٝ ا
 ( .3/351) ، ٗ املػ  ... ( ٗٙقتى تازن اهطٔازٝ هوؿ،ٝ: ) ، ٗتاي(1/327) ًٗػ  اتتا   

 719ف ,  224كتاب اهطٔازٝ ، باب فكى اه٘ق١٘ ، بستٍ , أخسنٕ ًطوٍ ( 5)
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ٗتد أ عا األًٞ عوهٟ أْ  , أْ اذتدٙث ُـ يف ٗن٘ب اهطٔازٝ هوؿ،ٝ :  ٗنٕ اهدالهٞ
ٗأ عا عوٟ حتسٍٙ اهؿ،ٝ بػهري طٔهازٝ ًهّ ًها١ أٗ     , اهطٔازٝ غسط يف ؾحٞ اهؿ،ٝ 

 ( 1)تساب

ٗٓرا ستسَ ألْ كى ًا أد٠ , أْ  تسن اه٘ق١٘ شتى بػسط ًّ غسٗط ؾحٞ اهؿ،ٝ  -2
 ( 2) . إىل اذتساَ فٔ٘  حساَ 

 أْ ٙطتطٚع أْ ٙأتٛ ببعض اه٘ق١٘ ٗٙعدص عّ بعكٕ : اذتاهٞ اهثاُٚٞ 

إذا كاْ ٙطتطٚع أْ ٙػطى بعض أعكا١  اه٘ق١٘ ، ٗٙعدص عهّ إمتاًهٕ هػوبهٞ اه٘ضه٘اع     
 عوٕٚ فٌا اذتلٍ ؟ 

 :اختوف اهفقٔا١ يف ٓرٖ املطأهٞ عوٟ ت٘هني 

جيب عوٟ املسٙض اهِفطٛ أْ ٙأتٛ مبا ٙطتطٚع ًّ غطى بعض أعكها٢ٕ ،  :  اهق٘ي األٗي
حٚهث ٙهسْٗ  أْ    (  4) ًٗرٓب اذتِابوهٞ  (  3)ٗٙتٌٍٚ هوباتٛ ٗٓرا ًقتكٟ ًرٓب اهػافعٚٞ

 .ًّ تدز عوٟ غطى بعض اهعك٘ غطوٕ ٗتٌٍٚ هوباتٛ  

 : ٛٗاضتده٘ا مبا ٙو 

 +: تاي تعاىل  -1          (5)" ٓا 

 

                                                 

 (1/21) ٜ  حتفٞ األح٘ذ: ِٗٙعس , ( 3/103) ًطوٍ  حلاٖ اهِٜ٘ٗ يف غس  ؾحٚح( 1)
 (2/184) ت٘اعد األحلاَ يف ًؿاحل األُاَ : ِٙعس ( 2)

 (1/108)ًٗػ  اتتا  , ( 1/108) ٗ املِٔج اهقٍ٘ٙ ,( 1/96)زٗقٞ اهطاهبني : ِٙعس ( 3)

ٗغس  , ( 332/ 1)ٗغس   اهصزكػٛ , (  1/208)ٗاملبدع , ( 1/315)املػ  : ِٙعس ( 4)
 (1/93) اإلزادات  ًِتٟٔ 

 286آٙٞ , ض٘زٝ اهبقسٝ ( 5)
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إذا أًستلٍ بأًس فأت٘ا ًِهٕ  : )    تاي اهِيب : عّ أبٛ ٓسٙسٝ زقٛ اهلل عِٕ تايٗ -2
 (1)( ًا اضتطعتٍ 

أْ املسٙض اهِفطٛ إذا تدز عوٟ غطهى بعهض أعكها١    :  ٗنٕ اهدالهٞ ًّ اهِؿ٘ف
مبا غق عوٚهٕ فعوهٕ زفعها هوحهس      ٙطقط اه٘ق١٘  ٗال, اه٘ق١٘ ٗنب عوٕٚ غطؤا 

 .عِٕ

(2) ٙطقط باملعط٘ز املٚط٘ز ال: ٗهقاعدٝ  -3
 

أْ املسٙض اهِفطٛ إذا تدز عوٟ غطى بعض أعكا١ اه٘قه١٘ ٗعدهص   :  اهق٘ي اهثاُٛ
 جيب عوٕٚ غطى ًا تدز عوٕٚ  ٗال, عّ اهباتٛ تٌٍٚ 

ٗنهد ًهّ املها١ ًهاال     حٚث ٙسْٗ أْ ًّ (4)ٗاملاهلٚٞ (3)ٗٓرا ًقتكٟ ًرٓب اذتِفٚٞ 
 .جيب عوٕٚ اضتعٌاهٕ  ٙلفٕٚ ه٘ق٢ٕ٘ تٌٍٚ ٗال

 :  ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ

ٗاه٘ق١٘ اهرٜ الٙبهٚح اهؿه،ٝ ٗنه٘دٖ    , ألْ املأً٘ز بٕ اه٘ق١٘ املبٚح هوؿ،ٝ  -1
 .( 5)كعدًٕ

ٗتكٚٚعًا  هوٌها١ ٗٓهرا   , بٕ ضفٔا  االغتػايٗألْ اه٘ق١٘ إذا مل ٙفد ادت٘اش كاْ  -2
 . (6)ستسَ

                                                 

 86ف ضبق ختسجيٕ  (1)

 348ٗاه٘نٚص يف إٙكا  اهق٘اعد ف ,  159األغباٖ ٗاهِعا٢س هوطٚ٘طٛ ف: ِٙعس ( 2)

 ٗاهفتا٠ٗ اهلِدٙٞ, ( 1/240) اهعِاٙٞ غس  اهلداٙٞ ٗ, ( 1/327) بدا٢ع اهؿِا٢ع : ِٙعس ( 3)
      (1/30) 

 (1/58) ٗعقد ادت٘آس (  1/346)، ٗحاغٚٞ ارتسغٛ ( 1/332) ً٘آب  ادتوٚى : ِٙعس ( 4)

 (327/ 1) بدا٢ع اهؿِا٢ع : ِٙعس ( 5 )
 (327/ 1) بدا٢ع اهؿِا٢ع : ِٙعس ( 6)
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بأْ ُؿ٘ف اهػسٙعٞ دها عوٟ أْ ًهّ تهدز عوهٟ بعهض     :  اتؼ أدهتٍٔميلّ أْ تِ
 . اه٘انب أتٟ بٕ ٗالحس  عوٕٚ ، ٗيف اهق٘ي بػري ذهم شتاهفٞ هعآس اهِؿ٘ف 

 :اهسانح 

اهق٘ي األٗي ٗٓ٘ أْ املسٙض اهِفطهٛ إذا تهدز عوهٟ غطهى      –ٗاهلل أعوٍ  -اهسانح 
, أدههتٍٔ ٗٗنآتٔها    م هقه٘ٝ هه ٗتٚهٍٚ هوبهاتٛ ; ٗذ  , بعض أعكا١ اه٘ق١٘ أتٟ بٕ 

  . ٗهكعف أدهٞ املخاهفني ملا ٗزد عوٚٔا ًّ ًِاتػٞ

 

  أْ ٙرتن املسٙض اهِفطٛ اه٘ق١٘ هػوبٞ اه٘ض٘اع عوٕٚ: اذتاهٞ اهثاهثٞ 

أًا إْ تسن اهؿ،ٝ هعدص عهّ أزكأُها أٗ غهسٗطٔا، كٌها هه٘ تهسن اه٘قه١٘ أٗ        
كهعف عِهدٖ اإلزادٝ   اهػطى هععٍ املعاُاٝ اههيت ٙوقآها ًهّ اه٘ضه٘اع اههرٜ ٙقٔهسٖ ٗٙ      

إقعافًا غدٙدًا، حتٟ اقطسٖ هرتن اهؿ،ٝ باهلوٚهٞ; ألُهٕ ال ٙطهتطٚع أْ ٙهأتٛ باه٘قه١٘      
ٜ     . عوٟ ٗنٕٔ اهؿحٚح أُهٕ كهاْ غهدٙد     (1)كٌا نا١ يف تس هٞ ستٌهد بهّ طهآس اهِحه٘

اه٘ض٘اع يف اه٘ق١٘ حتٟ إُٕ كاْ ميلث أٙاًًا ال ٙؿوٛ; ألُٕ مل ٙتٔٚأ ههٕ اه٘قه١٘ عوهٟ    
ٗبعكٍٔ ٙرتن اهؿ،ٝ ٗاه٘ق١٘ هػٔ٘ز ط٘ٙوهٞ، ألُهٕ ال ٙطهتطٚع    . (2)سٙدٖاه٘نٕ اهرٜ ٙ

اهتخوـ ًّ اه٘ض٘اع يف اهطٔازٝ ٗاه٘ق١٘ فٔى ٙعرز ًّ ابتوٛ باه٘ض٘اع اهقٔهسٜ يف  
 . تسن اه٘ق١٘ ؟

                                                 

هداُٛ األُدهطهٛ اهِحهٜ٘، أبه٘ عبهداهلل، تهدَ      ٓ٘ ستٌد بّ طآس بّ عوٛ بّ عوٛ األُؿازٜ ا(  )
كتهاب  : ٓه، ٗكاْ ٙقسئ اهِحه٘، ههٕ ًهّ اهتؿهاُٚف    512ٓه ٗكاْ ً٘هدٖ ضِٞ 554دًػق ضِٞ 

خس  إىل بػداد ٗأتاَ بٔا . اهتحؿٚى عّ اهرٓب ًّ ًعدْ ن٘ٓس األدب يف عوٍ زتاشات اهعسب
 (. 1/120) ، بػٚٞ اه٘عاٝ (3/140) اه٘ايف باه٘فٚات : ِٙعس يف تس تٕ. ٓه519إىل أْ ت٘يف ضِٞ 

 (. 1/120) بػٚٞ اه٘عاٝ (  )
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أْ ًّ اغتد  عوٚهٕ اه٘ضه٘اع اهقٔهسٜ حتهٟ غوهب       –ٗاهلل أعوٍ  –اهرٜ ٙعٔس 
ٗال ٙكهريٖ ٗال  . ٘ب اهطٔهازٝ ٗاهؿه،ٝ      ٙطقط عِهٕ ٗنه  ( 1)عوٕٚ فٔ٘ يف حلٍ اجملِْ٘

 +: ٙثاخر عوٕٚ; ألُٕ خاز  عّ إزادتٕ، تاي تعهاىل             ٓها" 

 +: ٗتاي تعاىل (2)            " (3)ٗتاي تعاىل :+     

  " (4). 

أْ يف إهصاَ املسٙض اهِفطٛ باه٘ق١٘ ٗٓ٘ يف حاههٞ  :  ًّ اهِؿ٘فٗنٕ اهدالهٞ 
 .  ًِتف بِـ اآلٙات  ٗٓ٘, غوبٞ اه٘ض٘اع عوٕٚ تلوٚف ف٘ق اه٘ضع 

(5)ٗملا ٗزد عّ أبٛ اه٘فا١ بّ عقٚى 
أُػٌهظ يف  : أْ زن، تاي ههٕ   –زمحٕ اهلل  –

فقاي هٕ اهػٚخ  املا١ ًسازا كثريٖ ، ٗأغم ٓى ؾح هٛ اهػطى أَ ال ؟ فٌا تس٠ يف ذهم ؟
زفهع  : ) تاي  ْ اهِيب إ : فقاي ! فقٚى هٕ يف ذهم , اذٓب فقد ضقطا عِم اهؿ،ٝ : 

عّ اهِا٢ٍ حتٟ ٙطتٚقغ، ٗعّ اهؿػري حتٟ ٙلرب، ٗعهّ اجملِهْ٘ حتهٟ    : اهقوٍ عّ ر،ث

                                                 

طبا١ يف طبٚعٞ خيتوف اهلثري ًّ األ: )  137اؾس فٙق٘ي أمحد علاغٞ يف اهطب اهِفطٛ املع( 1)
فاهبعض ٙس٠ إُٔ ٙدزنٕ ًع اهرٓاْ ُعسا ألْ بعض حاالت ( اه٘ض٘اع اهقٔسٜ) ٓرا املسض 

 (ذٓاُٚٞ  اه٘ض٘اع اهقٔسٜ تتح٘ي أحٚاًُا إىل أًساض

 (. 286) ض٘زٝ اهبقسٝ آٙٞ (  )

 (. 7) ض٘زٝ اهط،ق آٙٞ (  )

 (. 16) ض٘زٝ اهتػابّ آٙٞ (  )

ٗفسد اهصًاْ عوٌا ُٗق، , عوٟ بّ عقٚى بّ ستٌد أب٘ اه٘فا١ اهعفسٜ اذتِبوٛ أحد األع،َ ( 5)
ف ٗٗافق املعتصهٞ إال إُٔ خاهف اهطو, ٗذكا١ ٗتفًِِا هٕ كتاب اهفِْ٘ يف أشٙد ًّ أزبع ٣ًٞ زتودا 

, رٍ أغٔد عوٟ ُفطٕ إُٔ تاب عّ ذهم ٗؾحا ت٘بتٕ رٍ ؾِف يف اهسد عوٍٚٔ , يف عدٝ بدع 
ٗأبٛ اهفتح عبد اه٘احد بّ اذتطني املقسئ , حدث عّ أبٛ بلس عبداهلل بّ ستٌد بّ بػساْ 

هطاْ : ٗدفّ بباب حسب ،  ِٙعس يف تس تٕ , ٓه  513ٗأضتاذٖ أبٛ ٙعوٟ بّ اهفسا١ ت٘يف ضِٞ 
 (4/185) ٗ تلٌوٞ اإلكٌاي , ( 4/243) املٚصاْ 
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ٗٙػهم ٓهى أؾهابٕ املها١ أَ ال فٔه٘      , ًٗهّ ٙهِػٌظ يف املها١ ًهسازًا      (1)( ٙفٚق أٗ ٙعقى
ٙؿهح ههٕ    حتٟ ٙس٠ أْ اه٘قه١٘ ال  را ًّ غوب عوٕٚ اه٘ض٘اع اهقٔسٜٗٓل.  (2)زتِْ٘

 .ٗاهلل أعوٍ , فٔ٘ يف حلٍ اجملِْ٘ 

 أرس املسض اهِفطٛ اهرٓاُٛ عوٟ اه٘ق١٘ : املطأهٞ ارتاًطٞ 

إذا أؾٚب املسٙض اهِفطٛ بِ٘بٞ حادٝ ًّ اهرٓاْ اهػاهب عوٟ تهدزات اهعقهى ;    
ًٗا ٙوحق بٕ ًّ األًساض اهعؿابٚٞ اهػهدٙدٝ ;  , اهرٓاُٛ  ٗاالكت٣ابكاهل٘ع ٗاهفؿاَ 

أٗ ُ٘بٞ ًا بعد اهؿدًٞ اذتهادٝ ممها   , ( اهعؿيب  باالُٔٚازًا ٙطٌٟ ) كاهقوق اذتاد اهػدٙد 
 أذٓى عقوٕ ٗاختى إدزاكٕ ; فٔى ِٙتقض ٗق١ٖ٘ بطس١ٗ املسض اهرٓاُٛ عوٕٚ ؟ 

أٗ ُ٘بٞ ًّ اهُعؿاب  ِٙتقض ٗق١٘ املسٙض اهِفطٛ إذا أؾٚب بِ٘بٞ ًّ اهرٓاْ 
ٗعوٕٚ إعادٝ اه٘ق١٘ إذا أزاد اهعبادٝ ًّ ؾ،ٝ ٗطه٘اف ٗحنه٘ ذههم ; ختسجيها     , اهػدٙد 

(3)عوٟ اتفاق  اهفقٔا١ 
عوٟ أْ ادتِْ٘ إذا طسأ فإُٕ ِٙقض اه٘ق١٘ ضه٘ا١   –زمحٍٔ اهلل  –

                                                 

، (1423)أخسنٕ اهرتًرٜ يف ضِِٕ، كتاب اذتدٗد، باب ًا نا١ فٌّٚ ال جيب عوٕٚ اذتد، بستٍ ( 1)
) ٗأب٘ داٗد يف ضِِٕ، كتاب اذتدٗد، بستٍ ( حطّ غسٙب ًّ ٓرا اه٘نٕ : ) ، ٗتاي1796ف 

) ط،ق، باب ًّ ال ٙقع ط،تٕ، بستٍ ، ٗاهِطا٢ٛ ٗاهوفغ هٕ، كتاب اه1544ف ( 4398
) ، ٗابّ ًانٕ يف ضِِٕ، كتاب اهط،ق، باب ط،ق املعتٖ٘ ٗاهؿػري، بستٍ 2312ف ( 3462
) ، ٗأمحد يف ًطِدٖ (173) بستٍ ( 3/60) ، ٗاهدزاتط  يف ضِِٕ 2599،  ف(2041

ٓرا ) ٗتاي ( 8171) ، بستٍ (4/430) ، ٗاذتاكٍ يف ًطتدزكٕ (24738) بستٍ ( 6/100
، ( 11644) بستٍ ( 6/134) ٗاهبٚٔقٛ يف ضِِٕ ( حدٙث ؾحٚح اإلضِاد ٗمل خيسناٖ 

، ٗحطِٕ (297) بستٍ ( 2/604) ، ٗاألهباُٛ يف اإلزٗا١ ( 8/ 3) ٗؾححٕ اهِٜ٘ٗ يف اجملٌ٘ع 
 (.1/198) ابّ تدإً يف اهلايف 

 (134/ 1)إغارٞ اهؤفاْ : ِٙعس ( 2)
) ٗبدا٢ع اهؿهِا٢ع  : ، ِٗٙعس(2/20) ، ٗاهِٜ٘ٗ يف اجملٌ٘ع 31حلاٖ ابّ املِرز يف اإل اع ف (  )

، ٗحاغٚٞ (1/12) ، ٗاملدُٗٞ اهلرب٠ (1/48) ، ٗاهتوقني (1/76) ، ٗاهبحس اهسا٢ق (1/250
، ٗاملطت٘عب (1/234) ، ٗاملػ  17، ٗاهتِبٕٚ ف (1/220) ، ٗاذتاٜٗ (1/196) اهدض٘تٛ 

 (. 1/290) ٗكػاف اهقِاع  ،(1/199) 
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كاْ ٙطريًا أٗ كثريًا ٗض٘ا١ شاي عقوٕ مبهسض أٗ فهصع أٗ زٓبهٞ أٗ حؿهى ههٕ ٓهٍ أذٓهى        
 . (1)عقوٕ

 : ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ
 . (3)(فٌّ ُاَ فوٚت٘قأ ( 2)اهعني ٗكا١ اهطٕ:)  عٌَ٘ حدٙث عوٛ  -1

   : ٗنٕ اهدالهٞ

  ٕ ، ٗاههِـ عهّ اهػهازع    (4)يف إجياب اه٘ق١٘ باهَِ٘ تِبٕٚ عوٟ ٗن٘بٕ مبا ٓ٘ أكد ًِه
، (5)إمنا نا١ يف اهَِ٘، ٗتٚطها ٓهرٖ األغهٚا١ عوٚهٕ; ألُٔها أدخهى يف اضهتتاز اهعقهى        

; فإذا اُتقض اه٘ق١٘ باهَِ٘ ٗٓ٘ال ٙصٙهى اهعقهى باهلوٚهٞ ،    (6)حااًل ًّ اهَِ٘ ٗأغوغ
 . (7). فٌّ باب أٗىل أْ ِٙتقض باملسض اهرٓاُٛ ألُٕ ٙصٙى اهعقى باهلوٚٞ

                                                 

ٗال فسق بني أْ ٙلْ٘ شٗاي عقوٕ ظِْ٘ أٗ ًسض أٗ ضهلس أٗ  ( : ) 1/221)نا١ يف اذتاٜٗ  ( 1)
فٌّٚ حؿى هٕ ٍٓ أذٓى عقوٕ ٙت٘قأ ٓرا يف نِْ٘ ٙتقطع أًا : ) ٗتاي ًاهم... (. فصع أٗ زٓبٞ

) ٗحاغهٚٞ اهعهدٜٗ   ، (1/25) اهثٌهس اههداُٛ   : ِٙعهس ( إْ كاْ ًطبقًا ف، حيلهٍ عوٚهٕ بػه١ٛ    
1/173  ) 

 (. 3/346) ، ٗاهعني (3/82) غسٙب اذتدٙث البّ ض،َ : حوقٞ اهدبس، ِٙعس: اهطٕ(  )

، 1237، ف (203) أخسنٕ أب٘ داٗد يف ضِِٕ، كتاب اهطٔازٝ، باب اه٘ق١٘ ًّ اهَِ٘، بهستٍ  (  )
، 2505ف ( 477) ٗابههّ ًانههٕ يف ضههِِٕ كتههاب اهطٔههازٝ، بههاب اه٘قهه١٘ يف اهِههَ٘، بههستٍ  

، تهاي  (1/378) ٗاهدازتط  يف ضِِٕ، كتاب اهطٔازٝ، باب فٌّٚ ُاَ ًٗها ٙوهصَ ًهّ اهطٔهازٝ،     
ٗتاي ابّ حدس ( إضِادٖ حطّ : تاي اهِٜ٘ٗ يف ارت،ؾٞ: ) ،(1/46) ٙٞ اهصٙوعٛ يف ُؿب اهسا

ٗحطهِٕ  ( ٗحطّ املِرزٜ ٗابّ اهؿه،  ٗاهِهٜ٘ٗ حهدٙث عوهٛ     (: ) 1/179) يف اهتخوٚـ 
 (. 1/148) األهباُٛ يف إزٗا١ اهػوٚى 

 (. 1/20) اهػس  اهلبري ًع األُؿاف : ، ِٗٙعس(1/159) املبدع (  )

، ٗبداٙهٞ  (1/25) اهثٌس اهداُٛ غهس  زضهاهٞ اهقريٗاُهٛ    : ، ِٗٙعس(1/173) حاغٚٞ اهعدٜٗ (  )
 (.1/82) اجملتٔد 

 (.1/221) اذتاٜٗ (  )

 (.1/207) املٌتع (  )
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ٗتهد  حيهدث حهدرًا ٗٓه٘ ال     , ميٚص اذتدث ًّ غهريٖ   ٗألْ  املسٙض اهرٓاُٛ ال -2
 . (1)ٙػعس، فأتٍٚ اهطبب ًقاَ املطبب

 . (2)تاه٘ا إذا أفاق اجملِْ٘ ت٘قأ ٗق١ٖ٘ هوؿ،ٝ: ٗبٕ تاي طا٢فٞ ًّ اهطوف 
 ُغسم النريض الوفسي : النطلب الخانس 

 : ٗفٕٚ ًطأهتاْ

 حلٍ  تلساز املسٙض اهِفطٛ هوػطى : املطأهٞ األٗىل 

, ٙعاُٛ كثري ًّ املسقٟ باه٘ضه٘اع اهقٔهسٜ ًهّ تلهساز اهػطهى ًهّ اذتهدث األكهرب         
ٗٙعٚهد  , ٙأتٛ باهػطى عوٟ ٗنٔهٕ اهؿهحٚح    هط٘اي ٗٓ٘ ٙس٠ إُٔ الٗمتكٛ اهطاعات ا

 .  االنتٌاعٛٗٙؿٚبٕ باهػوى , مما ٙكٚع عوٕٚ ٗتا اهؿ،ٝ , ًسات عدٙدٝ  االغتطاي

 أكثس ًّ ًسٝ ؟ االغتطايفٌا حلٍ تلساز 

هلى ؾ،ٝ فهسض ختسجيها عوهٟ اتفهاق اهفقٔها١        االغتطايٙلسٖ هوٌسٙض اهِفطٛ تلساز 
(3)

 :  ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ. ٙطتحب تلساز اهػطى هلى فسض  عوٟ إُٔ ال –زمحٍٔ اهلل  –

ألْ تلساز اهػطى مل ِٙقى عّ اهِيب  -1
(4 .)

 

 

 

                                                 

ٗ , ( 1/76) ، ٗاهبحهس اهسا٢هق   (1/50) فهتح اهقهدٙس   : ، ِٗٙعهس ( 1/250) بدا٢ع اهؿهِا٢ع  (  )
 (.1/159) ، ٗاملبدع (1/290) كػاف اهقِاع 

عٛ ٗمحاد بّ أبٛ ضوٌٚاْ ًٗاهم بّ أُظ ٗاألٗشاعهٛ ٗأمحهد بهّ حِبهى ٗ إضهحاق      ًٍِٔ اهِخ(  )
 (.1/132) ، ًٗؿِف عبداهسشاق (1/156) األٗضط : ٗأؾحاب اهسأٜ ِٙعس

( 1/262) ٗاجملٌ٘ع , ( 1/303) ٗ ً٘آب ادتوٚى , ( 4/75) غٌص عْٚ٘ اهبؿا٢س : ِٙعس ( 3)
( 1/17) اهفقٔٚٞ  ٚازاتٗ االخت, ( 1/70)  ٗاإلتِاع هوػسبٚ ,( 1/80) ٗ إعاُٞ اهطاهبني , 
 ( . 393/ 4) ٗ اهفتا٠ٗ اهلرب٠ , 

  (1/74) ًػِٟ اتتا  : ِٙعس  4))
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 .(1)ٗألْ  يف تلساز اهػطى إضساف يف املا١ ٗتد ُٔٛ عِٕ  -2

 . .(2) ٗاهكسز ٙصاي, ٗألْ يف تلساز اهػطى ًػقٞ ٗ قسز عوٟ املسٙض  -3

 .فٚػتفس يف حقٕ ملا ابتوٛ بٕ , عوٕٚ  أًا إذا كاْ هػوبٞ اه٘ض٘اع

 أرس املسض اهِفطٛ  اهرٓاُٛ  يف  اهػطى :  املطأهٞ اهثاُٚٞ 

 إذا  تعسض املسٙض اهِفطٛ هِ٘بٞ حادٝ ًّ املسض اهرٓاُٛ; كهاهل٘ع ٗاهفؿهاَ،  
عوٟ اهعقى ٗخيتى بٕ اإلدزان، رٍ أفاق ًِٕ ٓى جيهب عوٚهٕ    اهعؿابٛ اذتاد اهرٜ ٙثرس أٗ

 . اإلفاتٞ؟االغتطاي بعد 

 : اختوف اهفقٔا١ يف ٓرٖ املطأهٞ عوٟ ر،رٞ أت٘اي

جيب اهػطى عوٟ املهسٙض اههرٓاُٛ إذا أفهاق ٗتهٚقّ ٗنه٘د ادتِابهٞ ٗإال       : اهق٘ي األٗي
ٞ   (3)ٗٓرا  ًقتكٟ األؾهح ًهّ ًهرٓب اذتِفٚهٞ     . فٚطتحب ، (4)، ٗته٘ي ههبعض املاهلٚه

حٚهث  .(6)، ٗزٗاٙٞ عِد اذتِابوهٞ ٓهٛ املهرٓب عِهدٍٓ     (5)ٗاملػٔ٘ز ًّ ًرٓب اهػافعٚٞ
 .  ٙسْٗ إُٔ جيب اهػطى عوٟ اجملِْ٘ إذا أفاق ٗتٚقّ ٗن٘د ادتِابٞ ٗإال ٙطتحب 

 : اضتده٘ا مبا ٙوٛ

                                                 

، ٗاذتهاٜٗ  (1/48) ، ٗاهبحهس اهسا٢هق   (1/53) حاغٚٞ اهطحطاٜٗ عوٟ ًساتٛ اهف،  : ِٙعس( 1)
 (.1/161) اهلبري 

ٗاألغباٖ ٗاهِعا٢س هوطٚ٘طٛ , ( 1/80) بني ٗ إعاُٞ اهطاه, ( 1/70) اإلتِاع هوػسبٚ  : ِٙعس ( 2)
  83ف

 (. 1/182) ، ٗحاغٚٞ ابّ عابدّٙ (1/272) بدا٢ع اهؿِا٢ع : ِٙعس(  )

 اهبٚاْ ٗاهتحؿٚى :ِٙعس( إذا أنِب يف نُِٕ٘ ف،بد أْ ٙػتطى : ) تايحٚث ًٍِٔ ابّ حبٚب (  )
 (. 1/233) ، ٗاهرخريٝ (16/98)       

 (. 1/47) ، ٗكفاٙٞ األخباز (2/20) ، ٗاجملٌ٘ع (1/38) األَ  : ِٙعس(  )

، ٗاإلُؿهاف ًهع اهػهس     (1/280) ، ٗاملػه   (1/18) اهلداٙٞ يف فسٗع اهفقٕ اذتِبوهٛ  : ِٙعس(  )
 (. 2/122) اهلبري 
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. (1)اغتطى هإلغٌها١   أْ اهِيب  –زقٛ اهلل عِٔا  –ربا ًّ حدٙث عا٢ػٞ  -1
ٚقهاع عوٚهٕ   ُـ يف اضهتحباب  االغتطهاي هوٌػٌهٛ عوٚهٕ، ف    :  ٗنٕ اهدالهٞ

  (.2)   املسٙض اهرٓاُٛ  ظاًع شٗاي اهعقى يف كى ًٌِٔا

(3)ٗألُٕ ال ٙثًّ أْ ٙلْ٘ املسٙض اهرٓاُٛ  تد احتوٍ ٗمل ٙػعس -2
 

ٗأًا كُٕ٘ ٙطتحب إذا مل ٙتٚقّ ٗن٘د ادتِابٞ ; فهألْ املهسض اههرٓاُٛ ًعِهٟ ٙصٙهى       
اهعقى ف، ٙ٘نب اهػطى كاهَِ٘، ٗألُٕ ًع عدَ اهبوٞ ٙبعد احتٌاي ادتِابٞ فه، ٙوصًهٕ   

 . (4)اهػطى ; ألْ اهق٘اعد تقتكٛ أْ ال تِتقض اهطٔازٝ إال بٚقني اذتدث 

  .ًّ املسض اهرٓاُٛ  ًطوقًا ٙطتحب االغتطاي ملّ أفاق: اهق٘ي اهثاُٛ

حٚهث  (7)، ٗزٗاٙهٞ عِهد اذتِابوهٞ    (6)ٗاملاهلٚٞ(5)ٗٓرا ًقتكٟ املػٔ٘ز ًّ ًرٓب اذتِفٚٞ 
 .  ٙسْٗ اضتحباب االغتطاي ملّ أفاق ًّ ادتِْ٘ ًطوقًا

 : ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ

                                                 

، 54، ف (687) أخسنٕ اهبخازٜ، كتهاب اآلذاْ، بهاب إمنها نعهى اإلًهاَ هٚهثب بهٕ، بهستٍ         (  )
 . 744، ف (418) كتاب اهؿ،ٝ، باب اضتخ،ف اإلًاَ إذا عسض هٕ عرز، بستٍ : ًٗطوٍ

 (. 1/357) ، ٗكػاف اهقِاع (1/231) املٌتع : ِٙعس(  )

ٗهلرا تاي اهػهافعٛ  (. 1/177) اهِٟٔ ، ًٗطاهب أٗىل (1/122) اهػس  اهلبري ًع االُؿاف ( 3)
 (.ٗتد تٚى توٌا نّ إُطاْ إال أُصي (: ) 1/38) يف األَ   –زمحٕ اهلل  –

 (. 2/21) ، ٗاجملٌ٘ع (1/293) غس  اهصزكػٛ : ِٙعس(  )

 (.  1/66) ، ٗفتح اهقدٙس (1/28) ، ٗحتفٞ اهفقٔا١ (1/19) تبني اذتقا٢ق : ِٙعس(  )

 (. 1/233) ، ٗاهرخريٝ (1/173) ، ٗكفاٙٞ اهطاهب (1/12) املدُٗٞ : ِٙعس(  )

ٗتاي ( ٗٓٛ أؾح : ) ، ٗتاي(1/122) ، ٗاهػس  اهلبري ًع األُؿاف (1/18) اهلداٙٞ : ِٙعس(  )
مل أنهد أحهدًا ؾهس  بهرهم،     ٗهِا زٗاٙٞ بعدَ اه٘ن٘ب ٗإْ أُصي ٗ) (: 1/123) يف االُؿاف 

 . ( ندًا ًع حتقق اإلُصاي ٗٓ٘ بعٚد
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ألْ شٗاي اهعقى بِفطٕ هٚظ ً٘نبًا هوػطى كاهَِ٘، ٗألُهٕ ًهع عهدَ اهبوهٞ ٙبعهد       .1
احتٌاي ادتِابٞ، ًٗع ٗن٘دٓا حيتٌى أْ ذهم هػري غٔ٘ٝ، ٗحيتٌى إُٔ حؿى عّ 

 . (1)املسض املصٙى هوعقى، ف، جيب اهػطى ًع اهػم 

بأْ األؾى يف امل  ال خيس  إال عهّ غهٔ٘ٝ ; ٗٗنه٘دٖ ع،ًهٞ     : ميلّ أْ ِٙاتؼ
 . ت٘ٙٞ عوٟ حدٗث ادتِابٞ

 ٗألْ املسٙض اهرٓاُٛ  إذا أنِب رٍ أفاق ال غطى عوٕٚ; هعدَ اهتلوٚف .2

 . (2)ٗتا ادتِابٞ، ٗاهػطى ٙؿري تسبٞ باهِٚٞ ف، ٙوصًٕ  

بأُا ُطوٍ إُٔ ال غطى عوٕٚ ٗتا إؾهابتٕ بهاملسض اههرٓاُٛ ; هلهّ     : ميلّ أْ ِٙاتؼ
 . اهػطى بعد اإلفاتٞ ؾاز ًّ أٓى اهتلوٚف، ف٘نب عوٕٚ

  جيب االغتطاي ملّ أفاق ًّ املسض اهرٓاُٛ  ًطوقًا :اهق٘ي اهثاهث

ٞ (4)، ٗٗنٕ غاذ عِد اهػافعٚٞ(3)ٗٓرا ًقتكٟ ت٘ي اذتِفٚٞ حٚهث  (5)، ٗزٗاٙٞ عِد اذتِابوه
 .حٚث ٙسْٗ ٗن٘ب االغتطاي ملّ أفاق ًّ ادتِْ٘ ًطوقًا(5)اذتِابوٞ

 : ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ

 . (6)غٌا١ اغتطى ًّ اإل حدٙث عا٢ػٞ اهطابق أْ اهِيب  -1

                                                 

 (. 1/122) ، ٗاهػس  اهلبري ًع اإلُؿاف (1/293) غس  اهصزكػٛ : ِٙعس(  )

 (. 1/182) ، ٗحاغٚٞ ابّ عابدّٙ (1/272) بدا٢ع اهؿِا٢ع : ِٙعس(  )

ٗاملختهاز ٗن٘بهٕ   : خاُٚٞ ًعصٙا هوعتابٚٞٗيف اهتاتس: ) ٗتاي( 1/181) بدّٙ حاغٚٞ ابّ عا: ِٙعس(  )
 (. عوٟ زتِْ٘ أفاق 

ٗحلٟ اهسافعٛ ٗنًٔا قهعٚفا غهاذا أُهٕ جيهب اهػطهى ًهّ       : ) ، ٗتاي(2/21)  اجملٌ٘ع: ِٙعس(  )
 (. ادتِْ٘ ًطوقا 

) ، ٗاهػههس  اهلههبري ًههع االُؿههاف  (1/293) ، غههس  اهصزكػههٛ (1/18) اهلداٙههٞ : ِٙعههس(  )
 (. 1/192) ، ٗاملبدع (1/122

 .     96ضبق ختسجيٕ ف(  )
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ًِٕ االغتطهاي ًهع ًػهقتٕ ،     اه٘ن٘ب، ٗتلسز أْ األؾى يف أفعاهٕ : ٗنٕ اهدالهٞ
 . (1)ٗفعوٕ عوٟ ٗنٕ اهقسبٞ كى ذهم  دهٚى عوٟ اه٘ن٘ب 

،رٍ إْ اهػطى ًّ اإلغٌا١ (2)بأْ اهفعى اجملسد ال ٙدي عوٟ اه٘ن٘ب: ميلّ أْ ِٙاتؼ
ٟ     ، (3)شتتوف يف ٗن٘بٕ ٗأدُٟ أح٘اهٕ االضهتحباب   ٗحيتٌهى أُهٕ اغتطهى هٚقه٠٘ عوه

 . (4)ارتسٗ  فقط 

عًٌ، باملعِٞ، ألْ املسض اهرٓاُٛ  ًعِٞ هإلُصاي كاه٘ق١٘ ًهّ اهِهَ٘ اههرٜ     -2
 .(5)ٓ٘ ًعِٞ رتسٗ  اهسٙح فٚدب اهػطى، ٗإْ مل ٙعوٍ خسٗ  امل 

بأْ اهَِ٘ ًعِٞ ال ع،ًٞ فٚٔا عوٟ اذتهدث بعهد اإلفاتهٞ، إذ ال ع،ًهٞ عوهٟ      : ُ٘تؼ
 . (6)، ٗامل  عني ميلّ زؤٙتٔا خسٗ  اهسٙح

 : اهسانح

ٓ٘ اهق٘ي األٗي ٗٓ٘ اهتفؿٚى فٚدب اهػطهى إذا أتهٚقّ    –ٗاهلل أعوٍ  –اهسانح 
ادتِابٞ، ٗإال ف، ٗذهم هق٘ٝ أدهتٍٔ ٗٗنآتٔا ٗقعف أدهٞ املخاهفني مبا ٗزد عوٚٔا ًهّ  

أٗ اهعؿهابٛ  فإذا تعسض املسٙض اهِفطٛ إىل ُ٘بٞ ًّ املهسض اههرٓاُٛ اهػهدٙد    . ًِاتػٞ
 .اذتاد رٍ أفاق ٗزأ٠ امل  ٗنب عوٕٚ اهػطى ٗإال فٚطتحب 
  

                                                 

) ، ٗاهػهس  اهلهبري ًهع اإلُؿهاف     (1/293 )، ٗ غس  اهصزكػٛ ( 1/192) املبدع :  ِٙعس (   )
1/122.) 

 .72إزغاد اهفح٘ي ف : ِٙعس(  )
 (.1/231) املٌتع : ِٙعس(  )

 (.  1/222) اتوٛ (  )

 (. 1/47) ،ٗ كفاٙٞ األخباز (1/397) حاغٚٞ اهبدريًٛ : ِٙعس (  )

 (. 1/397) ، ٗحاغٚٞ اهبدريًٛ (1/47) كفاٙٞ األخٚاز : ِٙعس(  )
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 ترك  طلب الناء بسبب النرض الوفسي  : النطلب السادس 

ًّ فقد املا١ ٗحكس ٗتا اهؿ،ٝ، ٗعدص عّ ارتسٗ  هطوب املا١ بطبب املسض اهِفطهٛ  
اهػدٙد ; كاقطساب ارت٘ف ًّ األًاكّ اهعاًٞ ٗاملفت٘حٞ  اهرٜ تد ٙؿهى بهاملسٙض إىل   

 .    (1) مما ٙطبب هٕ إعاتٞ انتٌاعٚٞ ً٘ر٘تًٞ،شًٞ ًِصهٞ ٗعدَ ًػادزتٕ إال ًع ؾحبٕ 

 .ثى ٓرٖ اذتاهٞ ؟ٓى ٙبا  هٕ اهتٌٍٚ  يف ً  

ٙبا  هوٌسٙض اهِفطٛ اهرٜ ٙعاُٛ ًّ اقطساب ارت٘ف ًّ األًاكّ املفت٘حٞ اهتهٌٍٚ إذا  
  -(  2)كاْ غدٙدا ، ٗعدص عّ ارتسٗ  ًّ اهبٚا هطوب املا١  ختسجيا عوٟ اتفهاق اهفقٔها١  

أْ ًّ اغتد خ٘فٕ ٗعدص عّ طوب املا١ أبٚح هٕ اهتٌٍٚ،  أًا إذا كاْ عِهدٖ   -زمحٍٔ اهلل 
 . ّ ِٙاٗهٕ املا١ اُتعس زت٣ٕٚ ًا مل خيؼ خسٗ  اه٘تاً

 

 : ٗميلّ أْ ٙطتدي هلٍ مبا ٙوٛ

 (3)"ٙلوف اهلل ُفطا إال ٗضعٔا  ال +: تاي تعاىل  -1

أْ تلوٚف املسٙض باقطساب ارت٘ف بطوب املا١ ًهع ًسقهٕ تلوٚهف    :  ٗنٕ اهدالهٞ
 .ف٘ق اه٘ضع ٗٓ٘ ًِتف بِـ اآلٙٞ 

 ( 4)"فاتق٘ا اهلل ًا اضتطعتٍ  +: ت٘هٕ تعاىل  -2

                                                 

 .344، ٗاهِفظ أضسازٓا ٗأًساقٔا ف 126طب اهِفطٛ املعاؾس ف اه: ِٙعس(  )

 ٗ اهتوقني , ( 1/335) ٗاهرخريٝ , ( 4/15) أحلاَ اهقساْ هودؿاف : ِٙعس ( 2)
ٗ املػه   , (1/24) ٗ املٔهرب  , ( 1/45) ٗ األَ ,  ( 1/56)ٗعقد ادته٘آس  , ( 1/67) 
 ( . 2/181) ، ٗاالُؿاف ًع اهػس  اهلبري (1/316)

 (286) آٙٞ , ض٘زٝ اهبقسٝ ( 3)
 ( 16) آٙٞ , ض٘زٝ اهتػابّ ( 4)
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خهس  عهّ    بهٕ   أْ املسٙض باقطساب ارت٘ف أتٟ مبا ٙطتطٚع ًٗا أًس:  ٗنٕ اهدالهٞ
 . عٔدتٕ 

( 2)املٌتِهع عهادٝ كهاملٌتِع حقٚقهٞ     : ٗتاعدٝ , (1)املػقٞ اوب اهتٚطري: ٗهقاعدٝ  -3

فٔه٘ يف حلهٍ   , كاْ ًسض اقطساب ارت٘ف ميِع ًّ ارتسٗ  ًّ اهبٚا عهادٝ  
 .ٗٙلْ٘ يف حلٍ ًّ عدص عّ ارتسٗ  هطوب املا١ حقٚقٞ, ٌتِع حقٚقٞ امل

 : نس النريض الوفسي  للنصحف: النطلب السابع

تهثرس عوهٟ    اههيت إذا كاْ املسض اهِفطٛ ًّ األًساض اهرٓاُٚهٞ  أٗ اهُعؿهابٚٞ اهػهدٙدٝ     
 اهعقى ٗخيتى بٔا اإلدزان ، فٔى جي٘ش هو٘هٛ متلِٕٚ ًّ ًظ املؿحف ؟

حيسَ عوٟ اه٘هٛ متلهني املهسٙض اههرٓاُٛ ًهّ ًهظ املؿهحف،ختسجيا عوهٟ اتفهاق              
عوهٟ أُهٕ حيهسَ عوهٟ ٗههٛ اجملِهْ٘ أْ ميلِهٕ ًهّ ًهظ          (3) -زمحٍٔ اهلل تعاىل  -اهفقٔا١

 .املؿحف 

 :ٗاضتده٘ا مبا ٙوٛ  

 –ٗاتدث حيهسَ عوٚهٕ ًهظ املؿهحف      ، ألْ املسٙض اهرٓاُٛ يف حلٍ اتدث  -1
  ( 4) -باتفاق اهفقٔا١

                                                 

 157ٗاه٘نٚص يف إٙكا  اهق٘اعد ف ,  76أغباٖ اهطٚ٘طٛ ف: ِٙعس ( 1)

 152اه٘نٚص يف إٙكا  اهق٘اعد ف: ِٙعس ( 2)

، ٗاملدُٗٞ (1/375) ، ٗاهتا  اإلكوٚى (1/264) ، ٗبدا٢ع اهؿِا٢ع (3/208) املبط٘ط : ِٙعس(  )
،  (2/57) ، ٗاجملٌ٘ع (1/303) ، ًٗ٘آب ادتوٚى ( 1/160) ، غس  شتتؿس خوٚى (1/32) 

، اهلايف البّ (1/72) ، ٗاهسٗض املسبع (1/80) ، ٗزٗقٞ اهطاهبني (1/156) حوٚٞ اهعوٌا١ 
 (. 1/159) تدإً 

( 1/31) حتفٞ اهفقٔا١ : ِٗٙعس , ( 1/46) حلاٖ اه٘شٙس ابّ ٓبريٝ يف اخت،ف األ٢ٌٞ اهعوٌا١ ( 4)
, 25ٗاهق٘اُني اهفقٔٚٞ ف, ( 1/358) ٗ اهرخريٝ , ( 16/ 1) ٗاالختٚاز هتعوٚى املختاز , 

ٗغس  ,( 2/97)ٗاهػس  اهلبري هوسافعٛ , ( 1/25)ٗاملٔرب , ( 1/303)ًٗ٘آب ادتوٚى 
 ( .1/386)ٗغس  اهعٌدٝ , ( 1/16)ٗاتسز يف اهفقٕ , ( 209/ 1) صزكػٛ اه
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  +: هق٘هههٕ  تعههاىل      " (1)  . ٕٗهق٘ههه ( : ال ميههظ

 . (2)( اهقسآْ إال طآس 

يف ضهفس   –زقهٛ اهلل عِهٕ    –كِا ًع ضوٌاْ اهفازضهٛ  : تاي(3)ٗملا زٗاٖ عوقٌٞ   -2
ضهوُ٘ٛ  : ت٘قأ حتٟ ُطأي عّ آٙهٞ ًهّ اهقهسآْ، فقهاي    : فقكٟ حانتٕ، فقوِا هٕ

 . (4)عوِٚا ًا أزاد، ٗمل ٙلّ بِِٚا ٗبِٕٚ ًا١  أفقسفإُٛ هطا أًطٕ، 

ًهظ   املٌٚهص، فهإذا حهسَ عوهٟ اهؿهيب غهري املٌٚهص        ٗاهقٚاع عوٟ اهؿهيب غهري    - 
املؿحف فلرهم حيسَ عوٟ املسٙض اهرٓاُٛ ًِعًا الُتٔهان حسًهٞ املؿهحف يف    

 . (5). كوٌٚٔا

                                                 

ادتاًع ألحلاَ اهقسآْ : ، ٗاالضتدالي بٔا عوٟ ت٘ي بعض املفطسّٙ، ِٙعس79ض٘زٝ اه٘اتعٞ، آٙٞ (  )
 (17/195 .) 

، ٗيف إضِادٖ ًقاي، ٗتاي (1/138) ، ٗاهبٚٔقٛ يف ضِِٕ (1/300) أخسنٕ اهدازتط  يف ضِِٕ (  )
 اعٞ ًهّ   ٗتد ؾحح اذتدٙث باهلتاب املرك٘ز) ، (4/1317) بّ حدس يف اهتوخٚـ اذتبري ا

فهتح  : اهرب يف اهتٌٔٚد ِٙعس ٗتاي ابّ عبد(. ال ًّ حٚث اإلضِاد، بى ًّ حٚث اهػٔسٝ  األ٢ٌٞ،
ٙطتػِٟ بػٔستٕ عّ اإلضِاد، ألُٕ أغهبٕ اهته٘اتس يف زت٣ٚهٕ هتوقهٛ اهِهاع ههٕ        )(: 3/556) اهرب 

 (. 1/158) ٗؾححٕ األهباُٛ يف إزٗا١  اهػوٚى , ( باهقب٘ي

 بأبٛ غبى، ٗهد يف حٚاٝ اهِيب : عوقٌٞ بّ تٚظ بّ عبداهلل بّ ض،ًاْ اهِخعٛ، اهل٘يف، ٙل (  )
أعوٍ اهِاع بعبداهلل عوقٌهٞ، ٗاألضه٘د، ٗعبٚهدٝ ، ٗاذتهازث، أٗتهٛ فقٔها،       : ، تاي ابّ املدٙ  

إبسآٍٚ اهِخعٛ : بٛ بلس ٗعٌس ٗعثٌاْ ٗحدث عِٕ ٗعبادٝ ٗحطّ ت،ٗٝ ٗشٓادٝ، حدث عّ أ
، (2/98)حوٚهٞ األٗهٚها١   : ِٙعهس يف تس تهٕ   . ٓهه  62ٗضوٌٞ بّ كٔٚهى ٗآخهسْٗ، ته٘يف ضهِٞ     

 (. 2/34) ٗاهلاغف 

 (.كؤٍ رقات ) ، ٗتاي (1/303) ، ٗاهدزاتط  يف ضِِٕ (1/139) أخسنٕ اهبٚٔقٛ يف ضِِٕ (  )

 (. 1/38)  اتتا  ، ًٗػ (2/59) اجملٌ٘ع : ِٙعس(  )
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 صالة النريض الوفسي: النبحث الثالث

 : ٚؾٝ٘  مخػ١ َطايب  

  :وية النريض الوفسي في الصالة:   النطلب األوم

َٔ املطض٢ ايٓؿػٝني ممٔ ابت٢ً بايٛغٛاؽ يف ايصال٠ بعٓت ؾسٜس يف  ٜعاْٞ  نثري
ْٜٛت إٔ أصًٞ صال٠ نصا، ؾطٜط١ ايٛقتت،  :   اغترطاض ١ْٝ ايصال٠ ٚايتًؿغ بٗا نكٛهلِ

أزا٤ً هلل تعاىل، إَاًَا أٚ َأًََٛا أضبع ضنعات َػتكبٌ ايكبًت١، متِ ٜتعأخ أأطتا٤ٙ، ٚ ت       
ٚسلتٛ شيتو َتٔ    . (1)بري نأْ٘ ٜهرب أ٢ً ايعتسٚ  جبٗت٘، ٜٚكِٝ أطٚم أٓك٘، ٜٚصطر بايته

 . األيؿاظ اييت ؾٝٗا تًؿغ باي١ٝٓ، ؾُا ذهِ ايتًؿغ بٗا؟

باتؿتام   ايتتًؿغ بايٓٝت١   ،ٚأحتع أتٔ أزا٥ٗتا    ،ٜباح يًُطٜض بايٛغٛغ١ يف حتصتٌٝ ايٓٝت١   
   -ضمحِٗ اهلل – (2)ايؿكٗا٤

  :ٚاغتسيٛا مباًٜٞ 

إٔ املطٜض ايٓؿػٞ إشا غًب أًٝ٘ تؿطم خاططٙ، نإ شنطٙ بايًػإ أْٛا ي٘ أًت٢   -1
 . (3)مجع خاططٙ 

; ؾإشا ؾل أًٝ٘ حتصٌٝ اي١ٝٓ إال بايتًؿغ بٗتا أبتٝ    ( 4)احلطد َسؾٛع ؾطأا: قاأس٠ -2
 .  ي٘ ايتًؿغ بٗا زؾعا يًرطد أٓ٘ 

 حكه تكرار النريض الوفسي ألركان الصالة : النطلب الثاوي

ٍ ٜبت٢ً ن اهلل : ثري َٔ املٛغٛغني بايعٓت ايؿسٜس يف ايتًؿغ بايتهبري ؾبعطِٗ ٜكتٛ
أأأهلل أنرب، ٚبعطِٗ ٜصطر بٗا قبتٌ ايتسخٍٛ يف   : أنههرب َِٚٓٗ َٔ ٜهطض اهلُع٠ ؾٝكٍٛ

                                                 

 .153، ٚتًبٝؼ إبًٝؼ 143إغام١ ايًٗؿإ ص : ٜٓعط(  )

 ، ٚذاؾ١ٝ ابٔ أابسٜٔ(1/483) ، ٚايبرط ايطا٥ل (1/99) تبني احلكا٥ل : ٜٓعط( 2)
 ،ٚ ذٛاؾٞ ايؿطٚاْٞ( 1/375) ، ٚذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ (1/202) ٚ بًػ١ ايػايو ( 1/117)      

 (. 1/165) ، ٚايؿطٚع (1/307) يهبريٚاإلْصاف َع ايؿطح ا( 1/172) ، ٚاجملُٛع (2/12)    

 (. 1/483) ايبرط ايطا٥ل : ٜٓعط (  3)
 (1/157) ٚ ؾطح ايكٛاأس ايؿك١ٝٗ , ( 2/203) أصٍٛ ايػطخػٞ : ٜٓعط (  4)
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 أخط٦تٛا ايصال٠، َِٚٓٗ َٔ ٜهطض أيؿاظ ايؿاحت١، ٜٚهطض ايطنٛع ٚايػحٛز ظٓا َِٓٗ أِْٗ 
غحٛز ايػٗٛ يف نٌ صال٠، ٖٚصا َٔ األَٛض ايتيت تػتبب   ،   مما ٜطططِٖ إىل  يف ايصال٠

 .    هلِ ايعٓت ٚاملؿك١ ٚتثكٌ أًِٝٗ ايعباز٠  

 . ؾُا ذهِ ايتهطاض يف أضنإ ايصال٠ ؟ 

أَا تهطاض تهبري٠ اإلذطاّ َطات أسٜس٠ قبٌ ايسخٍٛ يف ايصال٠ ؾال ٜطط ايصال٠; 
 (  1.)ألْٗا ال تٓعكس إال بايؿطاؽ َٔ ايتهبري

ٚ أَا  تهطاض نًُات َٔ ايؿاحتت١ أٚ ايتؿتٗس ٚسلتٛ شيتو  َتٔ األضنتإ ايكٛيٝت١ بػتبب         
(2)ايٛغٛغ١ ،  ؾال تبطٌ ب٘ ايصال٠ باتؿام ايؿكٗا٤ 

  –ضمحِٗ اهلل  –

 : اغتسيٛا مبا ًٜٞٚ  

 +: قٛي٘ تعاىل  -1          " (3) . 

املٛغتٛؽ يًتطنٔ ايكتٛيٞ ، تهًٝتـ مبتا       إٔ إبطاٍ ايصال٠ بتهطاض:  ٚج٘ ايسالي١
 .  الٜطام ، ألْ٘ خاضد أٔ إضازت٘ ٚٚغع٘ ٖٚصا َٓتـ بٓص اآل١ٜ 

ألٕ ايكٍٛ أختـ َتٔ ايؿعتٌ بتسيٌٝ أْٗتا تبطتٌ بتهتطاض ايػتحٛز زٕٚ تهتطاض           -2
 .(4)ايؿاحت١

 .   (5)٘ ايصال٠ ؾال تبطٌ ب, ألٕ املطٜض بايٛغٛغ١  مل ٜٓكٌ ايكٍٛ  إىل غري ذلً٘ -3

                                                 

 ( .1/164) ، ٚ ذاؾ١ٝ أُري٠ ( 22/256) دلُٛع ايؿتاٟٚ : ٜٓعط ( 1)

) ٚؾت  ايكسٜط       , ( 2/172)ٚ ايبرط ايطا٥ل , ( 1/298)ذاؾ١ٝ ايطرطاٟٚ : ٜٓعط ( 2)
بًػ١ ايػايو     , ( 1/216) ٚايؿٛان٘ ايسٚاْٞ , ( 1/396) ؾ١ٝ ايعسٟٚ ٚ ذا, ( 1/503
, (2/34) ، ٚ ذٛاؾٞ ايؿطٚاْٞ (3/219) ٚاجملُٛع , ( 2/116)ايٛغٝط , ( 1/227) 

 ( 416/ 2) ٚنؿاف ايكٓاع , ( 3/616)ٚاإلْصاف َع ايؿطح ايهبري , ( 1/484)ٚاملبسع 

 .286غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ (  )
 (. 1/484) بسع امل:  ٜٓعط (  )

 (. 2/116) ، ٚايٛغٝط (1/451) ذاؾ١ٝ اجلٌُ : ٜٓعط(  )
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, نإٔ ٜؿو أبسًا  يف ايصال٠ ؾٝعٜتس ضنعت١ إيػتا٤ يًؿتو    , أَا تهطاض ضنعات ايصال٠ 
 ؾٌٗ ظٜازت٘ تبطٌ ايصال٠ ؟

 (1)ٚصالت٘ صرٝر١ ألٕ ؾه٘ خاضد أٔ إضازت٘ ، ؾٝدؿـ أٓ٘ ملطض٘ , التبطٌ  

       ٘  ٚإشا ؾو املطٜض بايٛغٛغ١ يف أسز ايطنعات ؾعًت٢  َتاشا ٜتب   ضأٜت٘ إشا اأ تت
 ايٛغٛغ١ ؟ 

 : اختًـ ايؿكٗا٤ يف ٖصٙ املػأي١ أ٢ً قٛيني

، ٚقتٍٛ بعتض   (2)إٔ املٛغٛؽ ٜب  أ٢ً األنرب َٔ ضأٜٝ٘ ٖٚٛ قٍٛ احلٓؿ١ٝ: ايكٍٛ األٍٚ
 . (3)املايه١ٝ 

 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

إٔ بٓا٤ املٛغٛؽ ضأٜ٘ أ٢ً ايتُاّ ؾٝ٘ تطغِٝ يًؿٝطإ، ٚتتطى َتابعتت٘، ٚجٗتاز     -1
 . (4)يٛغٛغت٘

 . (5)َٔ األَٛض املٓطبط١ يًُٛغٛؽ اييت ميهٔ اأتُازٙ أًٝٗاإٔ ٖصا  -2

إٔ يف ٖصا ايكٍٛ زؾعًا يًرطد أٔ املٛغٛؽ، ٚؾٝ٘ َػتاأس٠ يعالجت٘ َتٔ ٖتصا      -3
 . (6)ايبال٤ 

  

                                                 

 (2/20)َٛاٖب اجلًٌٝ  : ٜٓعط ( 1)

 (. 1/308) ، ٚذاؾ١ٝ ايطرطاٟٚ (2/194) ايبرط ايطا٥ل : ٜٓعط(  )
، (   1/441) ، ٚايؿتتطح ايهبريَتتع ذاؾتت١ٝ ايسغتتٛقٞ (1/150) ايؿٛانتت٘ ايتتسٚاْٞ : ٜٓعتتط(  )

 (. 1/441) ٚذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ 

 .298ايٛغٛغ١ ٚأذهاَٗا يف ايؿك٘ ص : ٜٓعط(  )

 . املصسض ايػابل: ٜٓعط(  )
 . 299ايٛغٛغ١ ٚأذهاَٗا يف ايؿك٘ ص : ٜٓعط(  )
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 ٞ إٔ املٛغتٛؽ ٜتب  ضأٜت٘ أًت٢ أٍٚ خاططٜت٘ ٖٚتٛ قتٍٛ أنثتط َتتأخطٟ          : ايكٍٛ ايثتاْ
 . (2)، ٚقٍٛ يبعض احلٓاب١ً (1)املايه١ٝ

 : مبا ًٜٞٚاغتسيٛا 

إٔ اخلاطط األٍٚ ملٛغٛؽ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َػاٚ يًعكال٤، ٚؾُٝا بعس شيو رلايـ هلتِ،  
ٚإيعاَ٘ ايبٓا٤ أ٢ً ايٝكني َع نثط٠ ٚغاٚغ١ قس ٜؤزٟ إىل احلتطد، ٚال ٜترصتٌ يت٘ ٜكتني     

 . (3)حباٍ

 . (4)بإٔ املٛغٛؽ ال ٜٓطبط ي٘ خاطط، نُا ٜؿٗس بصيو ايٛجسإ : ْٛقـ

 : ايطاج 

إٔ املٛغتٛؽ ٜتب  أًت٢ األنترب َتٔ      ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ  –ٚاهلل أأًِ  –ايطاج  
; يٛجا١ٖ َا اغتسيٛا ب٘ ، ٚألٕ يف شيو ضؾعًا يًرطد ٚاملؿك١ أٓت٘ ٚاملؿتك١ بًتب      ضأٜٝ٘

 . ايتٝػري ٚاهلل أأًِ

 

 . ترك الصالة بسبب النرض الوفسي : النطلب الثالث 

 : ٚؾٝ٘ مالث َػا٥ٌ  

 ال٠ بػبب َطض ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ تطى ايص: املػأي١ األٚىل  

 : خيًٛ األَط َٔ مالث ذاالت  ال

 إٔ ٜ ى املطٜض ايٓؿػٞ ايصال٠ َع قسضت٘ ايػٝطط٠ أ٢ً ايٛغٛاؽ : احلاي١ األٚىل 

                                                 

، (1/58) ، جتاَع األَٗتات   (1/255) ، َٛاٖتب اجلًٝتٌ   (1/301) ايتاد ٚاإلنًٌٝ : ٜٓعط(  )
 (. 1/218) ، ٚايصخري٠ (املعترب أٍٚ خاططٜ٘ اتؿاقا ) ٚقاٍ 

 (. 2/325) ايؿطٚع : ٜٓعط(  )

 (1/408) ، نؿا١ٜ ايطايب (1/431) ذاؾ١ٝ ايعسٟٚ : ٜٓعط(  )

،  ٚذاؾ١ٝ اخلطؾٞ أ٢ً رلتصط (1/408) ، ٚنؿا١ٜ ايطايب (1/224) ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ : ٜٓعط(  )
 (. 1/157) خًٌٝ  
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 طّ أ٢ً املطٜض ايٓؿػٞ تطى ايصال٠ َع قسضت٘ ايػٝطط٠ أًت٢ ايٛغتٛاؽ جيطًاتا أًت٢     
(1)اتؿام ايؿكٗا٤ 

أ٢ً  حتطِٜ تطى ايصال٠  املؿطٚض١ أُسا َٔ غري أتصض    -ضمحِٗ اهلل  –
ٚإٔ إمثت٘ أٓتس اهلل أأعتِ َتٔ قتتٌ      , ٚأنرب ايهبتا٥ط  , ، ٚإٔ تطنٗا َٔ أأعِ ايصْٛب 

  .َٚٔ إمِ ايعْا ٚايػطق١ , ٚأخص األَٛاٍ , ايٓؿؼ 

 :ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ 

  :+قاٍ تعاىل -1                    "(2 ) 

ٖٚتٞ  , ٚؾطط يف جي١ًٝ غتبًِٝٗ ايتٛبت٘   , إٔ اهلل أباح قتٌ املؿطنني :  ٚج٘ ايسالي١
ؾُت٢ تطى املتطٜض ايٓؿػتٞ ايصتال٠ َتٔ     , ٚإٜتا٤ ايعنا٠ , ٚإقاّ ايصال٠ , اإلغالّ 

 .  (3)غري أصض مل ٜأت بؿطط جيًٝت٘

 ( 4)(بني ايعبس ٚبني ايهؿط تطى ايصال٠ : )  قاٍ   أٔ جابط -2

 .بٓص احلسٜث  إٔ تطى املطٜض ايٓؿػٞ ايصال٠ َٔ غري أصض نؿط:  ٚج٘ ايسالي١

إْتٞ أٖتِ يف   : ؾكتاٍ   (5)ٚأٔ َايو  بًػ٘ إٔ ضجال غتأٍ ايكاغتِ بتٔ ذلُتس     -3
 اَض يف صالتو ، ):ايكاغِ بٔ ذلُس : ؾكاٍ , صالتٞ ؾٝهثط شيو أًٞ 

                                                 

( 1/95) ايسٚاْٞ ٚ ايؿٛان٘ , ( 2/159) ، ٚايبرط ايطا٥ل ( 4/251) ايسض املدتاض : ٜٓعط ( 1)
/ 3) ٚاملػ  , ( 3/13) ٚاجملُٛع , ( 1/255) ٚ األّ , (1/174) ٚ بًػ١ ايػايو ,

 ( 307/ 1) ٚاملبسع , ( 351
 (5)غٛض٠ ايتٛب١ آ١ٜ : ٜٓعط ( 2)
 ( 352/ 3) املػ٢ٓ : ٜٓعط ( 3)
,  82قِ نتاب اإلميإ ، باب بٝإ إطالم اغِ ايهؿط أ٢ً َٔ تطى ايصال٠ ، بط, أخطج٘ َػًِ ( 4)

 692ص 
أامل , اإلَاّ ايكس٠ٚ احلاؾغ احلح١ , ٖٛ ايكاغِ بٔ ذلُس بٔ أبٞ بهط ايصسٜل بٔ أبٞ قراؾ١ (5)

, ٚتؿك٘ َٓٗا , ضبٞ يف ذحط أُت٘ أّ املؤَٓني أا٥ؿ١ , ٚيس يف خالؾ١ أ٢ً , ٚقت٘ باملس١ٜٓ 
 ,ٚؾاط١ُ بٓت قٝؼ , ٚظٜٓب بٓت جرـ , ض٣ٚ أٔ ابٔ َػعٛز َطغال , ٚأنثط أٓٗا 

ريٕٚ ْٚاؾع ايعُطٟ ٚنث, ٚايؿعيب , ٚذسث أٓ٘ ابٓ٘ أبس ايطمحٔ , ٚابٔ أباؽ ٚغريِٖ 
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 (1)(َا أمتُت صالتٞ : ٚأْت تكٍٛ , ؾإْ٘ ئ ٜصٖب أٓو ذت٢ تٓصطف  

ألْت٘ ٜػتتطٝع   , مل ٜتطخص يت٘ يف تتطى ايصتال٠      -ضمح٘ اهلل –إٔ ايكاغِ : ٚج٘ ايسالي١ 
ألْ٘ , إىل ايػٗٛ  االيتؿاتٚأضؾسٙ إىل املطٞ يف صالت٘ ٚأسّ , ايػٝطط٠ أ٢ً ٚغاٚغ٘ 

 (. 2)يٛ أضاز ايبٓا٤ أ٢ً ايٝكني ئ تتِ ي٘ صالت٘

 

 .إٔ ٜػتطٝع املطٜض ايٓؿػٞ إٔ ٜأتٞ  ببعض ايصال٠ ٜٚعحع أٔ بعض: احلاي١ ايثا١ْٝ 

, اب أ٢ً املطٜض ايٓؿػٞ يف ٖصٙ احلاي١ إٔ ٜأتٞ مبا ٜكسض أًٝ٘ َٔ إذطاّ ٚقطا٠٤ ٚإميتا٤ 
جيطاتًا أًت٢ اتؿتام    ٝإ ب٘ َٔ قٝاّ أٚ ضنتٛع أٚ غتحٛز    ٜٚػكط أٓ٘ َامل ٜكسض أ٢ً اإلت

(3)ِٗ اهلل ضمح –ايؿكٗا٤ 
أ٢ً إٔ َٔ أنطٙ أ٢ً تطى ايصال٠ غكط أٓ٘ َتامل ٜكتسض أًت٢     –

تتُِٝ ٚصت٢ً    ٚإال, ٜٚػكط أٓ٘ َا غٛاٙ ٖصا إشا نإ َتُهٓا َتٔ ايطٗتاض٠  , اإلتٝإ ب٘ 
 .ٚيٛ باإلميا٤ 

 :مبا ًٜٞ  ٚاغتسيٛا

 (4)( إشا أَطتهِ بأَط ؾأتٛا َٓ٘ َا اغتطعتِ : )   قٛي٘   -1

إٔ املطٜض ايٓؿػٞ إشا قسض أ٢ً  بعض  ايصال٠  ٚجب أًٝت٘ اإلتٝتإ   :  ٚج٘ ايسالي١
 .تػكط ا يصال٠  مبا ؾل أًٝ٘ ؾعً٘ ضؾعا يًرطد أٓ٘  ٚال, مبا قسضأًٝ٘ َٓٗا  

                                                                                                                                            

أأالّ  غري: يف تطمجت٘  ٖت ٜٓعط105تٛيف غ١ٓ , نإ ممٔ ٜأتٞ احلسٜث حبطٚؾ٘ , غريِٖ 
 ( .2/183)، ٚذ١ًٝ األٚيٝا٤ ( 5/53) ايٓبال٤ 

  100ص,   226أخطج٘ َايو يف املٛطأ ، بطقِ  ( 1)

 (2/102)املٓتك٢ ؾطح املٛطأ  :ٜٓعط ( 2)
) ٚبًػ١ ايػايو , ( 1/325) ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ : ْص أًٝ٘ املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاحلٓاب١ً  ٜٓعط ( 3)

ٚايؿطح ايهبري َع , ( 3/48) ٚاجملُٛع , ( 1/160) ٚايؿٛان٘ ايسٚاْٞ , ( 174/ 1
ِ الٜػكط ٖٚٛ َكتط٢ َصٖب احلٓؿ١ٝ ذٝث ٜطٕٚ إٔ ايصال٠ ؾطض زا٥( 2/27) اإلْصاف 
( 1/508)بسا٥ع ايصٓا٥ع :  ؾُا أحع أٓ٘ ٜػكط َٚا قسضأًٝ٘ ًٜعَ٘ بكسضٙ  ٜٓعط  إال بايعحع

 ( .2/6)ٚؾت  ايكسٜط 

 86غبل جيطا٘ ص (4)
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ٚاإلنتطاٙ مبٓعيت١ املتطض املػتكط     , إٔ املطٜض بايٛغٛاؽ ايكٗطٟ يف ذهِ املهتطٙ    -2
 . ( 1)ٚالٜػكط  أصٌ ٚجٛبٗا, يبعض أضنإ ايصال٠ 

  ( 2). ٚألٕ ايطاأ١ حبػب ايطاق١  -3

 (3)املٝػٛض الٜػكط باملعػٛض : ٚيكاأس٠   -4 

 

 إٔ ٜ ى املطٜض ايٓؿػٞ ايصال٠ يػًب١ ايٛغٛاؽ أًٝ٘ : احلاي١ ايثايث١ 

قس تؿتس ايٛغٛغ١ باملطٜض يف ايصال٠، ٜٚتعصب بػبب أأطاض َطض٘، ؾٝطتطط  
ؾٗتٌ ٜعتصض بت ى ايصتال٠     , أًٝت٘   ي ى ايصال٠ أٜاًَا ٚ ؾٗٛضًا، َٔ ؾس٠ ٚطتأ٠ املتطض  

 ؟ يف َثٌ ٖصٙ احلاي١ بػبب ايٛغٛغ١

إٔ َٔ اؾتس  أًٝت٘ ايٛغتٛاؽ ايكٗتطٟ ذتت٢ غًتب       –ٚاهلل أأًِ  –ايصٟ ٜعٗط 
ٜػكط أٓ٘ ٚجٛب ٚايصال٠     ٚال ٜطريٙ ٚال ٜؤاخص أًٝت٘;  ( 4)أًٝ٘ ؾٗٛ يف ذهِ اجملٕٓٛ

 +: ألْ٘ ختاضد أتٔ إضازتت٘، قتاٍ تعتاىل                ٚقتاٍ   (5) "ٖتا

                                                 

 (174/ 1) ٚبًػ١ ايػايو , ( 1/325) ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ : ٜٓعط ( 1)

 (2/3) اهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ َع ايؿت  : ٜٓعط( 2)

 348ٚايٛجٝع يف إٜطاح ايكٛاأس ص ,  159يًػٝٛطٞ ص األؾباٙ ٚايٓعا٥ط( 3)
إشا شٖب أكً٘ ؾأطبل أًٝ٘ ؾٗٛ مبٓعي١ :أضأٜت ايٛغٛغ١ قاٍ ( :) 3/373)جا٤ يف املس١ْٚ ( 4)

 األطبا٤خيتًـ ايهثري َٔ : )  137ٚ قاٍ أمحس أهاؾ١ يف ايطب ايٓؿػٞ املعاصط ص( اجملٕٓٛ 
ض ٜط٣ أْ٘ ٜسضج٘ َع ايصٖإ ْعطا ألٕ ؾايبع( ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ) يف طبٝع١ ٖصا املطض 

 (بعض ذاالت ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ تترٍٛ أذٝاًْا إىل أَطاض شٖا١ْٝ 

 (. 286) غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ (  )



 صال٠ املطٜض ايٓؿػٞ                                         

 
 

 

 

 201 

 +: تعتتتاىل            " (1)ٚقتتتاٍ تعتتتاىل :+       

" (2) 

إٔ يف إيعاّ املطٜض ايٓؿػٞ بايصال٠  ٖٚٛ يف ذايت١  :  ٚج٘ ايسالي١ َٔ ايٓصٛص
 . َٓتـ بٓص اآلٜات  ٖٚٛ, غًب١ ايٛغٛاؽ أًٝ٘ تهًٝـ ؾٛم ايٛغع 

 تطى ايصال٠ بػبب املطض  ايٓؿػٞ املؤمط يف اإلزضاى : املػأي١ ايثا١ْٝ 

إشا أصتتٝب املتتطٜض ايٓؿػتتٞ مبتتطض   ٜتتؤمط يف اإلزضاى ٚاالختٝتتاض ; نايؿصتتاّ  
 االْٗٝتاض ) ايصٖاْٞ ٚ ٚاضططاب َا بعس ايصس١َ ، ٚايكًل احلتاز   االنت٦اب أٚ, ٚاهلٛؽ 
 ؾٌٗ بب أًِٝٗ ايصال٠ ؟ ٌٖٚ ٜعصضٕٚ ب نٗا ؟ , سلٛ شيو ( ايعصيب 

تص  َٓ٘ يتٛ أزاٖتا ذتاٍ     ٚال, بب ايصال٠ أ٢ً َٔ أصٝب  مبطض شٖاْٞ  ال
(3)ذطد أًٝ٘ يف تطنٗا جيطاًا أ٢ً اتؿام     ايؿكٗا٤  ٚال, َطض٘ 

أًت٢   –ضمحٗتِ اهلل   –
 .أسّ ٚجٛب ايصال٠ أ٢ً اجملٕٓٛ، ٚال تص  َٓ٘ يٛ أزاٖا ذاٍ جْٓٛ٘

 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

أتٔ ايٓتا٥ِ ذتت٢    : ضؾتع ايكًتِ أتٔ متالث    : ) قتاٍ  : قاٍ   أٔ أًٞ  -1
 .(4) (ٜػتٝكغ، ٚأٔ ايصػري ذت٢ ٜهرب، ٚأٔ اجملٕٓٛ ذت٢ ٜؿٝل أٚ ٜعكٌ 

  

                                                 

 (. 7) غٛض٠ ايطالم آ١ٜ (  )

 (. 16) غٛض٠ ايتػابٔ آ١ٜ (  )

ٚايؿتٛناْٞ يف  (11/191) ، ٚؾتٝذ اإلغتالّ يف ايؿتتا٣ٚ    (  3/8) ذهاٙ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع (  )
) ، حتؿتت١ ايؿكٗتتا٤ ( 1/644) بتسا٥ع ايصتتٓا٥ع  : ٚغريٖتتِ، ٜٚٓعتتط(1/155) ايػتٌٝ اجلتتطاض  

) ، َٚٛاٖتتب اجلًٝتتٌ (1/94) ، املسْٚتت١ ايهتترب٣ (1/18) ، ٚايكتتٛاْني ايؿكٗٝتت١ (1/228
، ؾتتطح َٓتٗتتٞ 69ص  ٘، ٚايتٓبٝتت(1/114) ، االقٓتتاع يًؿتتطبٝ  (1/69) ، األّ (1/469

 (. 2/42) ، ؾطح ايعُس٠ (2/13) ، نؿاف ايكٓاع (1/126) اإلضازات 

 91غبل جيطا٘ ص (   )
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 . (1)ايطؿٌ ٚألٕ املطٜض ايصٖاْٞ  يٝؼ َٔ أٌٖ ايتهًٝـ أؾب٘  

ٚال تص  َٔ املتطٜض ايتصٖاْٞ يتٛ أزاٖتا ذتاٍ َطضت٘ ; ألٕ َتٔ ؾتطط          -2
 . (2)صرتٗا اي١ٝٓ، ٖٚٞ ال تص  َٓ٘ ألْ٘ يف ذهِ اجملٕٓٛ  

ٚألٕ املطٜض ايصٖاْٞ  َٓٗٞ أٔ ايصال٠ ذتت٢ ٜعكتٌ َتا ٜكتٍٛ ، ٖٚتٛ ال       -3
ٜعكٌ َٚػًٛب بأَط ال شْب ي٘ ؾٝ٘ بٌ ٜؤجط أًٝ٘ ٜٚهؿتط أٓت٘ بت٘ إٕ ؾتا٤     

 . (3)اهلل 

 تطى ايصال٠ يف املػحس بػبب  املطض ايٓؿػٞ : املػأي١ ايثايث١  

َٔ األَطاض ايٓؿػ١ٝ اييت تصٝب املط٤ ٚتطتعـ أٓتسٙ األًٖٝت١ ٚتصتٝب٘ بإأاقت١      
َطض ٜكطٞ أًت٢ املتطٜض    - نُا غبل ايتعطٜـ ب٘ –اجتُاأ١ٝ أَطاض ايطٖاب   ٖٚٛ 

أؿت١ ٚايتعتطم ٚاإلغتٗاٍ    باخلٛف ٚ االضتباط ٚايتٛتط ٚأأطاض جػ١ُٝ ناخلؿكتإ ٚايط 
 .أذٝاًْا إشا نإ يف َٛاقـ َٚٓاغبات اجتُاأ١ٝ 

ٚنتصيو َتطض اخلتٛف َتتٔ األَتانٔ ايطتٝك١ أٚ ايٛاغتتع١  ٖٚتٛ اخلتٛف َتتٔ        
ايتعطض يٓٛب١ شأط يف َهإ أٚ َٛقـ ٜهٕٛ اهلطٚب َٓ٘ صعبًا أٚ ذلطجًا، ٜٚصب  ايكًل 

ٛب١ شأط ذاز٠، ٚأاز٠ َا ٜتحٓتب  َٔ ايتعطض هلصٙ األَانٔ قًٜٛا جسًا إىل زضج١ أْ٘ ٜٛيس ْ
األؾداص املصابني بٗصا ايٓٛع َتٔ ايطٖتاب ايتعتطض يًُٛاقتـ ايتيت تػتبب ضأتبِٗ،        
ٚخيتًـ ٖصا ايٓٛع َتٔ ايطٖتاب أتٔ ايطٖتاب االجتُتاأٞ ايتصٟ ٜٓرصتط يف املٛاقتـ         
االجتُاأ١ٝ، بإٔ اخلٛف  سث يف َٛاقتـ َعٝٓت١ َثتٌ إٔ ٜهتٕٛ املتط٤ ختاضد َٓعيت٘ أٚ        

ا مل تتِ َعاجل١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٖاب قس ٜصٝب املط٤ بإأاقت١ اجتُاأٝت١   زاخٌ ظذاّ، ٚإش

                                                 

 (. 1/301) املبسع : ٜٓعط (   )
 (. 1/301) املبسع : ٜٓعط(  )
 (. 1/69) األّ : ٜٓعط (   )
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ؾٌٗ ٜعصض  املطٜض ايٓؿػٞ  ب ى اجلُتع ٚاجلُاأت١ يف َثتٌ    . (1)ؾًٝعّ بٝت٘ ٚال خيطد َٓ٘
 . ٖصٙ احلاي١ ؟

ٜباح يًُطٜض بايطٖاب تطى اجلُع ٚاجلُاأ١ إشا نإ ؾسٜسا ٚؾل أًٝٗا اخلطٚد 
(2)ايؿكٗا٤ يًحُاأ١ جيطاا أ٢ً اتؿام 

أ٢ً إٔ املطض يف مجًت٘ أتصض َتٔ    –ضمحِٗ اهلل  –
 . األأصاض املػكط١ يٛجٛب ؾٗٛز اجلُاأ١ ٚاجلُع١ يف املػاجس

 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

أُّٛ ايٓصٛص ايساي١ أ٢ً ضؾع ايتهًٝـ مبا ٖٛ ؾٛم ايٛغع، أٚ خاضد أتٔ   -1

 +: ذس االغتطاأ١ نكٛي٘ تعاىل          " 

ٚؾتٗٛز اجلُاأت١   (4)( ٚإشا أَطتهِ بأَط ؾأتٛا َٓ٘ َا اغتتطعتِ  : ) ٚقٛي٘ (3)
 . َع َثٌ ٖصا املطض خاضد أٔ ايٛغع ؾًِ ٜهًـ ب٘ ايؿطع

َٔ مسع املٓازٟ ؾًتِ ميٓعت٘ َتٔ اتباأت٘     : ) قاٍ :  قاٍ  أٔ ابٔ أباؽ  -2
ايتيت  خٛف أٚ َطض، مل تكبٌ َٓت٘ ايصتال٠   : ) َٚا ايعصض ؟ قاٍ: قايٛا( أصض 
 .(5) (ص٢ً 

                                                 

، ٚايتٓؿؼ أغتطاضٖا ٚأَطاضتٗا ص    http//www.alamal.med.sa )) َٛقع دلُع األٌَ : ٜٓعط(  )
، املطؾتس إىل ؾرتص املتطٜض    261-258ايٓؿػتٞ احلتسٜث ص   ، ٚأغؼ ايطب 342-356

 . 115-106ايٓؿػاْٞ ص 

، ( 1/555) ايتسض املدتتاض   : ، ٜٚٓعتط (ال أأًِ خالؾًا بني أٌٖ ايعًِ : ) ذهاٙ ابٔ املٓصض ٚقاٍ(  )
، ايؿٛان٘ (1/618) ، ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ (1/663) ٚبسا٥ع ايصٓا٥ع (1/605) ٚايبرط ايطا٥ل 

، (2/385) احلاٟٚ (  618/ 1) ٚايؿطح ايهبري َع ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ ، (1/260) ايسٚاْٞ 
، َع ايطٚض املطبع َع (2/377) ، ٚاملػ  ( 2/53) ، ؾت  املعني (2/48) ٚإأا١ْ ايطايبني 
 (. 3/242) ٚنؿاف ايكٓاع ( 2/357) ذاؾ١ٝ ابٔ قاغِ 

 .286غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ (  )

 .  86 غبل جيطا٘ ص   (  )

، 1264ص (  551) ٠، باب ايتؿتسٜس يف تتطى اجلُاأت١، بتطقِ     زاٚز نتاب ايصالأخطج٘ أبٛ (  )
، (5150) ، بتتتطقِ (3/109) ، ٚايبٝٗكتتتٞ يف غتتتٓٓ٘ (1/373) ٚاحلتتتانِ يف َػتتتتسضن٘ 
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ٍ    ٚقس نإ بالٍ ٜؤشٕ بايصال٠ مِ ٜأتٞ ايٓيب  -3 َتطٚا   : ) ٖٚتٛ َتطٜض ؾٝكتٛ
 . (1) (أبا بهط ؾًٝصٌ بايٓاؽ 

ٚضز يف ايؿطع اي خٝص يف تتطى اجلُاأت١ أٓتس ذطتٛض طعتاّ ٜؿتتٗٝ٘ أتٔ         -4
ال صتتال٠ حبطتتط٠ طعتتاّ، ٚال ٖتتٛ ٜساؾعتت٘  : ) قتتاٍ : قايتتت   أا٥ؿتت١  
 . (2) (األخبثإ 

يف تطى اجلُاأ١ أٓس ذطتٛض ايعؿتا٤ ٚاحلاجت١ إىل     ملا ضخص ايٓيب :  ٚج٘ ايسالي١
اخلال٤، نإ تٓبٝٗا أ٢ً جٛاظ تطنٗا، مبا ٖٛ أأعِ ضتطضًا نتاملطض ايتصٟ ٜؿتل َعت٘      

 (3)ذطٛض اجلُاأ١

ٍ  –ضضٞ اهلل أُٓٗتا   –يف ايصرٝرني أٔ أبساهلل بٔ أُط  -5 إٕ ضغتٍٛ اهلل  : ) قتا
 ٍٛأال صًٛا يف ضذتايهِ  : نإ ٜأَط املؤشٕ إشا ناْت ي١ًٝ شات بطز َٚطط، ٜك )
(4) . 

بايصال٠ يف ايطذتاٍ; زؾعتًا ملؿتك١ ايطتني ٚاملطتط، ٚيف       يف أَط ايٓيب :  ٚج٘ ايسالي١
شيو ايتٓبٝ٘ أ٢ً جٛاظ شيو ملا ٖٛ أنثط ضطضًا َُٓٗا َٚٓ٘ املتطض ايتصٟ ٜؿتل َعت٘     

 . (5)ذطٛض اجلُاأ١

                                                                                                                                            

) ٚؾٝ٘ أبٛ جٓاب قاٍ أٓت٘ ابتٔ ذحتط يف ايتًدتٝص     ( 1540) ، بطقِ (1/98) ٚايساضقط  
ضتعٝـ  (: ) 2/336) ْٞ يف اإلضٚا٤ ٚقاٍ األيبتا ( ضعٝـ َٚسيؼ ٚقس أٓعٔ (: ) 2/527

 (.  بٗصا ايًؿغ 

، 53، ص (664) أخطج٘ ايبداضٟ، نتاب األشإ، باب ذس املطٜض إٔ ٜؿٗس اجلُاأت١، بتطقِ   (  )
َٚػًِ، نتاب ايصال٠، باب اغتدالف اإلَاّ إشا أطض أصض َٔ َطض ٚغؿط غريُٖا، بطقِ 

 . 744ص ( 418) 

 .764، ص (560) نطا١ٖ ايصال٠ حبطط٠ ايطعاّ، بطقِ أخطج٘ َػًِ، نتاب ايصال٠، باب (  )

 (.  2/380) املػ  (  )

، 51، ص (632) أخطج٘ ايبداضٟ، نتاب اجلُاأ١ اإلَاَت١، بتاب ايطخصت١ يف املطتط، بتطقِ      (  )
 . 787، ص (697) َٚػًِ نتاب صال٠ املػاؾطٜٔ، باب ايصال٠ يف ايطذاٍ، بطقِ 

 (. 1/380) املػ  (  )
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ملبت٢ً بايطٖاب َعصٚض ب ى اجلُتع ٚاجلُاأت١ ملطضت٘ إال أْت٘ اتب أًٝت٘       َٚع إٔ ا 
املبازض٠ يًعالد ذت٢ ال تؿٛت٘ ٖصٙ ايؿتعري٠ ايععُٝت١،  ٜٚٓبػتٞ أًت٢ ٚيٝت٘ تؿتحٝع٘       
أ٢ً اخلطٚد يًصال٠ يف َػحس قًٌٝ اجلُاأت١ ٚيتٛ نتإ بعٝتسا  نٓتٛع َتٔ ايعتالد        

 ايػًٛنٞ  ٚاهلل أأًِ

 

 :وفسي على الصالة أثر النرض ال: النطلب الرابع 

 :ٚؾٝ٘ َػأيتإ  

 أمط األؾهاض ايٛغٛاغ١ٝ أ٢ً ايصال٠ : املػأي١ األٚىل 

إباذ١ٝ أٚ َؿتاٖس رلًت١  يف    قس تع ض املطٜض بايٛغٛاؽ ايكٗطٟ  أؾهاضا أٔ صٛض
٘ , ٚتؿػٌ خاططٙ, أمٓا٤ ايصال٠ مما ٜٓايف اخلؿٛع ٜػتتطٝع   ٚال, ٚتكترِ أًٝ٘ صتالت

 مبثٌ ٖصٙ اخلٛاطط ايػ١٦ٝ ؟ ؾٌٗ تبطٌ ايصال٠ , زؾعٗا

تبطٌ صال٠ املطٜض ايٓؿػٞ  إشا ٚضزت أًٝ٘ َثٌ ٖتصٙ األؾهتاض يف أمٓتا٤ ايصتال٠      ال
(1)جيطاا أ٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 

ؾهتط بكًبت٘ ؾهتطا ؾاغتسا مل     َٔ أ٢ً إٔ  –ضمحِٗ اهلل  –
, ٚيٛ بٓب شيتو نتإ أخؿتع يت٘     , ٚال غحٛز يًػٗٛ أًٝ٘ , تبطٌ صالت٘ بصيو 

 . ٚأمت يصالت٘

 :  ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ 

 + :قاٍ تعاىل  -1          "(2)   

                                                 

ؾطح : ٜٚٓعط , (93/ 4) ٚايعٝ  يف أُس٠ ايكاضٟ , ( 4/27) ذهاٙ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع ( 1)
ٚ ايؿطح ايهبري , 36ٚايتٓبٝ٘ ص, ( 45/ 1) ٚ اإلقٓاع يًُاٚضزٟ ,( 1/290) ايعضقاْٞ 
/ 1)ٚضٚض١ ايطايبني , ( 327/ 2)ٚططح ايتثطٜب يف ؾطح ايتكطٜب , ( 4/131)يًطاؾعٞ 
 (.     147/ 2) ٚايطٚض املطبع ,( 466/ 2) ٚ نؿاف ايكٓاع , ( 484/ 1) ٚاملبسع , ( 294

 (286) آ١ٜ , غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)



 صال٠ املطٜض ايٓؿػٞ                                         

 
 

 

 

 221 

, إٔ املطٜض بايٛغٛاؽ ٜعحع أٔ زؾع األؾهاض ايػ١٦ٝ ٖٚٛ يف ايصال٠ :ٚج٘ ايسالي١ 
بتٓص  , ٜطام ؾعًت٘ ٚال تطنت٘    ال مبا ٚال, َؿك١ ؾازذ١  اجتٓاب٘تهًٝـ مبا ٜؿل  ٚال
 . ( 1)اآل١ٜ

ؾٓعتط إىل أأالَٗتا   , ص٢ً يف مخٝص١ هلا أأالّ  إٔ ايٓيب     ذسٜث أا٥ؿ١   -2 
ٚا٥تتْٛٞ  , (2)اشٖبتٛا مُٝصتيت ٖتصٙ إىل أبتٞ جٗتِ      : ) ؾًُا اْصتطف قتاٍ   , ْعط٠ 
 . ( 3)(آْؿا أٔ صالتٞ  أهلت ؾإْٗا , أبٞ جِٗ  بإزلاب١ٝ

إشا ْٛزٟ يًصال٠ أزبط ايؿتٝطإ يت٘   : ) قاٍ  إٔ ايٓيب :   ذسٜث أبٞ ٖطٜط٠   -3
ٛبب بايصتال٠ أزبتط     ضطاط ذت٢ الٜػُع ايتأشٜٔ ، ؾإشا قط٢ ايتأشٜٔ أقبٌ ذت٢ إشا ًمت

اشنط نصا ٚاشنتط نتصا   : ذت٢ إشاقط٢ ايتثٜٛب أقبٌ ذت٢ خيطط بني املط٤ ْٚؿػ٘ ٜكٍٛ 
 . (4)(ملا مل ٜهٔ ٜصنط َٔ قبٌ ذت٢ ٜعٌ ايطجٌ َا ٜسضٟ نِ ص٢ً 

إٕ اهلل بتاٚظ أتٔ ألَتت٢ َتا ذتسمت بت٘       : )  قتاٍ  : قاٍ  أبٞ ٖطٜط٠  أٔ  -4
 ( 5)(أٚ تتهًِ , َامل تعٌُ , أْؿػٗا 

                                                 

 ( 118/ 1) اإلذهاّ  قٛاأس: ٜٓعط ( 1)
نإ َٔ , ٖٚٛ َٔ َػ١ًُ ايؿت  , امس٘ أبٝس : قٌٝ , أبٛ جِٗ بٔ ذصٜؿ١ ايكطؾٞ ايعسٟٚ ( 2)

نإ أال١َ , قطٜـ ٚذني بٓاٖا ابٔ ايعبري  املعُطٜٔ ب٢ٓ ايهعب١ َطتني  يف اجلا١ًٖٝ ذني بٓتٗا
 بعث٘ ايٓيب , ٚنإ َكسًَا يف قطٜـ َععًُا ، ٚناْت ؾٝ٘ ٚيف بٓٝ٘ ؾس٠ ٚأعا١َ  , بايٓػب 

 (4/1623)  ٚاالغتٝعاب, ( 2/556) أأالّ ايٓبال٤  غري: ٜٓعط يف تطمجت٘ , َط٠ َصسقا 

) بطقِ , ي٘ أأالّ ْٚعط إىل أًُٗا نتاب ايصال٠ ، باب إشا ص٢ً يف مٛب , أخطج٘ ايبداضٟ ( 3)
) بطقِ , مٛب ي٘ أأالّ باب نطا١ٖ ايصال٠ يف , َٚػًِ نتاب املػاجس . 32ص , ( 373
 763ص( 556

) بطقِ , نتاب ايعٌُ يف ايصال٠ ، باب تؿهط ايطجٌ ايؿ٧ يف ايصال٠ , أخطج٘ ايبداضٟ (  4)
يؿٝطإ أٓس مساأ٘ باب ؾطٌ األشإ ٖٚطب ا, نتاب ايصال٠ ,َٚػًِ ,  95ص( 1222

 739ص( 389) بطقِ , 

,  455ص, ( 5269)بطقِ , باب يف اإلغالم ٚايهطٙ , أخطج٘ ايبداضٟ ، نتاب ايطالم   (5)
, ( 127)باب باٚظ اهلل أٔ ذسٜث ايٓؿؼ ٚاخلٛاطط  بطقِ , نتاب اإلميإ , َٚػًِ 

 699ص
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(1)ذسٜث أكب١ بٔ احلاضث  -5
   ٍصًٝت َع ايتٓيب  : ) قا     ًِايعصتط ؾًُتا غت
مِ خطد ٚضأ٣ َا يف ٚجٛٙ ايكّٛ َتٔ تعحتبِٗ   , قاّ غطٜعا زخٌ أ٢ً بعض ْػا٥٘ 

أٚ ٜبٝت  –تربًا أٓسْا ؾهطٖت إٔ ميػٞ  –ٚأْا يف ايصال٠  – شنطت: ؾكاٍ , يػطأت٘ 
 (2)( ؾأَطت بكػُت٘ , أٓسْا  –

زيت ٖصٙ ايٓصتٛص أًت٢ إٔ نتٌ َتا ٜؿتػٌ املتط٤ يف       : ٚج٘ ايسالي١ َٔ ايٓصٛص 
ٜٛجتب أًٝت٘    ٚال, ٜؿػتسٖا   ٚأضناْٗتا ال , صالت٘  ٚمل ميٓعت٘ َتٔ إقاَت١ ؾطا٥طتٗا     

ؾُتٔ بتاب أٚىل إشا ناْتت تٗحتِ     , (3)غٛا٤ نإ ؾهطٙ يف َباح أٚ ذتطاّ  ,  إأازتٗا
ًُا ٜتعصض زؾع٘ نُا يف املطٜض باألؾهاض ايٛغٛاغ١ٝ ايكٗط١ٜ   .أ٢ً قًب٘ ٖح

 أمط املطض املؤمط يف اإلزضاى أ٢ً ايصال٠ : املػأي١ ايثا١ْٝ 

بتصيو ؟  إشا أصٝب بٓٛب١ ذاز٠ َٔ ايصٖإ أٚ ايُعصاب يف أمٓتا٤ صتالت٘ ٖتٌ تبطتٌ     
 ٚ ايُعصتاب ايؿتسٜس    تبطٌ صال٠ املطٜض ايٓؿػٞ إشا أصٝب بٓٛب١ ذاز٠ َٔ ايتصٖإ أ

أًت٢ إٔ   –ضمحٗتِ اهلل   – (4)املؤمط يف ايعكتٌ يف أمٓا٥ٗتا جيطًاتا أًت٢ اتؿتام ايؿكٗتا٤      
 .اجلٕٓٛ إشا ططأ أ٢ً املصًٞ أمٓا٤ صالت٘ ؾإٕ صالت٘ تبطٌ  

                                                                                                                                            

 
، أبٛ غطٚأ١أكب١ بٔ احلاضث بٔ أاَط بٔ ْٛؾٌ بٔ أبس َٓاف ايكطؾٞ ايٓٛؾًٞ   (1(  

ٚض٣ٚ أٓ٘ أًٜطا إبطاِٖٝ بٔ أبس ايطمحٔ بٔ  ، ايصسٜل ي٘ ضٚا١ٜ أٔ أبٞ بهطَٔ َػ١ًُ ايؿت  ، 
: ، تعٚد أّ  ٞ بٓت إٜٗاب ؾحا٤ت اَطأ٠ غٛزا٤ ؾكايت  املهٞ أٛف ٚأبٝس بٔ أبٞ َطِٜ
 نٝـ ٚقس ظأُت أْٗا: ؾأأطض أ  ، ؾصنطت شيو ي٘ ؾكاٍ  أضضعتهُا ؾح٦ت إىل ايٓيب 

) اإلصاب١   : ٜٓعط يف تطمجت٘   . َات أكب١ بٔ احلاضث يف خالؾ١ بٔ ايعبري أضضعتهُا ؾٓٗاٙ أٓٗا ،
 (  2/273)،ٚ َعحِ ايصراب١ ( 3/1072)  االغتٝعاب،ٚ (  4/518

يف ايصال٠ ، بطقِ  ٤ايؿٞباب تؿهط ايطجٌ , نتاب ايعٌُ يف ايصال٠ , أخطج٘ ايبداضٟ (2)
 .  95ص, 1221

 (2/327)ٚططح ايتثطٜب , (4/27)ٚاجملُٛع , ( 1/290)ح ايعضقاْٞ ؾط: ٜٓعط ( 3)

، (1/170) ، ٚاملبػتٛط يًؿتٝباْٞ   (1/220) حتؿت١ ايؿكٗتا٤   : ْص أ٢ً شيو احلٓؿٝت١، ٜٓعتط  (  )
ٕ  (1/100) ًَٚتك٢ األحبط  إٔ   ، ٖٚٛ َكتطٞ قٍٛ املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاحلٓاب١ً، ألْٗتِ ٜتطٚ

) ، ٚذاؾتت١ٝ ايسغتتٛقٞ (1/295) َٛاٖتتب اجلًٝتتٌ : ظٚاٍ ايعكتتٌ ْتتاقض يًٛضتت٤ٛ ٜٓعتتط 
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 .(1)ايطٗاض٠بإٔ ايصال٠ تبطٌ مبا تبطٌ ب٘ : اٚاغتسيٛ   

    :نن النرض الوفسي الصالة بعد الشفاء قضاء:  النطلب الخانس 

 االنت٦تاب إشا أصٝب املطٜض ايٓؿػٞ بٓٛبت١ ذتاز٠ َتٔ ايتصٖإ نتاهلٛؽ أٚ ايؿصتاّ أٚ       
ايصٖاْٞ ، أٚ أصٝب بٓٛب١ ذتاز٠ َتٔ ايُعصتاب نتايكًل ايؿتسٜس أٚ اضتططاب َتا بعتس         

تتؤمط يف ايعكتٌ ٚخيتتٌ     اييتشيو َٔ األَطاض  ايصس١َ أٚ ٚغٛاؽ قٗطٟ ؾسٜس أٚ سلٛ
تطنٗتا   ايتيت بٗا اإلزضاى مِ أؾام َٓٗا أٚ ؾؿ٢ َٔ َطض٘ ٌٖ اب أًٝ٘ قطا٤ ايصًٛات 

 يف أمٓا٤ َطض٘؟

 : ال خيًٛ األَط َٔ مالث ذاالت

 إٔ ٜصاب بٓٛب١ ذاز٠ َٔ ايصٖإ يف أمٓا٤ ٚقت ايصال٠ ٚقبٌ أزا٥ٗا: احلاي١ األٚىل

 .ايصال٠ إشا أؾام ؟ؾٌٗ اب أًٝ٘ قطا٤  

 : اختًـ ايؿكٗا٤ يف ٖصٙ املػأي١ أ٢ً مخػ١ أقٛاٍ 

إشا أزضى املطٜض ايٓؿػٞ َٔ ايٛقت قسض تهبري٠ اإلذطاّ مِ أصتٝب بٓٛبت١   : ايكٍٛ األٍٚ
 ٖٚصا, ذاز٠ َٔ ايصٖإ أٚ ايُعصاب ايؿسٜس ، يعَ٘ ايكطا٤ إشا أؾام بعس خطٚد ايٛقت 

، (4)، ٚايكٍٛ اجلسٜس يف َصٖب ايؿاؾع١ٝ(3)ايه١ٝ، ٚبعض امل(2)َكتط٢  قٍٛ بعض احلٓؿ١ٝ
ذٝتث ٜتطٕٚ إٔ َتٔ أزضى َتٔ ايٛقتت قتسض تهتبري٠        . (5)ٚايصرٝ  َٔ َصٖب احلٓاب١ً

 .يعَ٘ قطاؤٖا إشا أؾام بعس خطٚد ايٛقت , اإلذطاّ مِ جٔ 
                                                                                                                                            

، ٚاملػتتتٛأب  (1/234) ، ٚاملػتت   (2/20) ، ٚاجملُتتٛع  (2/48) ، ٚاحلتتاٟٚ (1/196
(1/199  .) 

 (. 2/235) احلاٟٚ : ٜٓعط(  )

 (. ٖٚٛ األص : ٚقاٍ) ، ْٚػب٘ إىل ذلُس بٔ ؾحاع (1/31) أصٍٛ ايػطخػٞ : ٜٓعط(  )

ٍ (1/406) َٛاٖب اجلًٌٝ : ٜٓعط(  ) شنتط أتٔ غتري    : ) ، ْٚػب٘ إىل صاذب تٗصٜب ايطايب ٚقتا
 (. ٚاذس َٔ ؾٝٛخ٘ 

، ٚقاٍ (5/105) ، ٚؾطح صرٝ  َػًِ يًٟٓٛٚ (2/43) ، ٚاحلاٟٚ (3/49) اجملُٛع : ٜٓعط(  )
 (. صرُٗا أٓس أصرابٓا أ) 

 (.1/35) ، ٚاملبسع (3/177) ، ٚايؿطح ايهبري ٚاإلْصاف (2/47) املػ  : ٜٓعط(  )
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 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

 +: قاٍ تعاىل -1    " (1) . 

 ، ٚقس أَطْا بإقا١َ ايصال٠ يٛجٛزٙ،(2)ايسيٛى ٖٛ ايعٚاٍ أٚ ايػطٚب: ٚج٘ ايسالي١

، ؾايصال٠ بب بسخٍٛ أٍٚ ايٛقت أ٢ً َهًتـ مل ٜكتِ بت٘    (3)َٚكتط٢ األَط ايٛجٛب 
َاْع ٚجٛبًا َػتكطًا، ؾإشا قاّ َاْع بعس شيو مل ٜػكطٗا، ؾٝحب قطاؤٖا أٓس ظٚاٍ املتاْع  

 . (4) ٚإؾاقت٘ َٔ املطض ايصٖاْٞ, 

َتٔ أزضى غتحس٠ َتٔ صتال٠ ايعصتط قبتٌ إٔ       : ) قاٍ   أٔ أبٞ ٖطٜط٠  -2
 . (5)( تػطب ايؿُؼ أٚ َٔ ايصب  قبٌ إٔ تطًع ايؿُؼ ؾكس أزضنٗا 

، ٚال ٜكتاٍ أترب أتٔ ايطنعت١     (6)اإلزضاى  صٌ بإزضاى أٟ جع٤ َٓٗتا : ٚج٘ ايسالي١ 
، ٚأقتٌ  (8)ايكًٌٝ ٚايهتثري ٚألْ٘ إزضاى ؾاغت٣ٛ ؾٝ٘ (7)بايػحس٠، ألْا ْتُػو باحلكٝك١

ٚأقٌ شيو تهبري٠ اإلذطاّ، ألْٗا أقتٌ َتا ٜتًتبؼ بايصتال٠ بٗتا ؾتإشا أزضى املتطٜض        
ٚجب أًٝ٘ ايكطتا٤  , ايٓؿػٞ قسض تهبري٠ اإلذطاّ مِ أصٝب بٓٛب١ ذاز٠ َٔ ايصٖإ 

 . (9)إشا أؾام 

                                                 

 (. 78)  اإلغطا٤ آ١ٜغٛض٠ (  )

: قٛالٕ َؿٗٛضإ أٓس املؿػطٜٔ يف َع٢ٓ ايسيٛى ٚاألٍٚ ٖٛ اختٝاض ابٔ جطٜط يف تؿػتريٙ ٜٓعتط  (  )
 (. 10/262) كطإٓ ، ٚاجلاَع ألذهاّ اي(8/125) تؿػري ايطربٟ 

 (. 2/106) االْتصاض يف املػا٥ٌ ايهباض، ألبٞ اخلطاب (  )

 (. 3/177) ايؿطح ايهبري َع اإلْصاف : ، ٜٚٓعط(2/108) نؿاف ايكٓاع (  )

أخطج٘ ايبداضٟ، نتاب َٛاقٝت ايصال٠، باب َٔ أزضى ضنع١ َٔ صال٠ ايعصط قبٌ ايػتطٚب،  (  )
جس، باب َٔ أزضى ضنع١ َٔ ايصال٠ ؾكس أزضى تًو ، َٚػًِ، نتاب املػا(556) بطقِ 46ص 

 . 772ص ( 609) ايصال٠، بطقِ 
 (. 1/350) املبسع (  )
 (. 1/470) ؾطح ايعضنؿٞ (  )
 (.5/105) ، ٚؾطح صرٝ  َػًِ (2/43) احلاٟٚ : ، ٜٚٓعط(2/47) املػ  (  )
 (.2/43) ، احلاٟٚ (3/179) ايؿطح ايهبري : ٜٓعط(   )
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 : ْٛقـ

ايطنعت١ بهُاهلتا ٖٚتصا نتثري يف احلتسٜث تػت٢ُ       ( غتحس٠  )  إٔ املطاز بكٛيت٘  
ايػحس٠ ايثا١ْٝ ضنع١ تعبريًا أٓٗا بطنٓٗا، ٚنُا تػ٢ُ ايصال٠ قٝاَتًا تعتبريًا أٓٗتا بطنٓٗتا،     
ٚتػ٢ُ قطاًْا نصيو، ٚيٛ أضٜست ايػحس٠ بعٝٓٗا مل ٜسٍ أ٢ً مبتٛت اإلزضاى مبتا زْٚٗتا،    

 . (1)١ ناجلُع١ٚألْ٘ إزضاى يًصال٠ ؾًِ ٜتعًل مبا زٕٚ ايطنع

 : بإٔ ايكٝاؽ أ٢ً اجلُع١ قٝاؽ َع ايؿاضم ملا ًٜٞ: أجٝب

إٔ اجلُع١ إمنا اأتربت ايطنع١ بهُاهلتا; يهْٛت٘ اجلُاأت١ ؾتططا ؾٝٗتا ؾتاأترب       : األٍٚ
 . (2)إزضاى ضنع١ نٝال ٜؿٛت٘ ؾططٗا يف َععُٗا، مالف َػأيتٓا 

، ٚبعطٗا خاضد ايٛقت تًػتغ  إٔ اجلُع١ ملا مل اع إٔ ٜأتٞ ببعطٗا يف ايٛقت:  ايثاْٞ
ذهُٗا; ؾًِ ٜسضنٗا إال بطنع١، ٚغا٥ط ايصًٛات ملا جاظ إٔ ٜأتٞ ببعطتٗا يف  

 .(3)ايٛقت، ٚبعطٗا خاضد ايٛقت، خـ ذهُٗا، ؾأزضنٗا بأقٌ َٔ ضنع١ 

إزضاى إغكاط ؾأَا إزضاى اإلغكاط ؾال ٜهٕٛ إال بطنعت١  : إٔ اإلزضاى ْٛأإ : ايثايث
نا١ًَ، ناجلُع١ ٚأَا إزضاى اإليعاّ ؾٝهٕٛ بأقٌ َتٔ ضنعت١، نُتٔ أزضى َتٔ     

 . (4)ايٛقت أقٌ َٔ ضنع١ يعَت٘ تًو ايصال٠ 

إٔ صال٠ اجلُع١ َسضن١ بايؿعٌ، ٚيصيو تػتكط بؿتٛات ايؿعتٌ، ؾًتِ ٜصتط      : ايطابع 
ال مبا ٜعتس ب٘ َٔ أؾعاهلا، ٚغا٥ط ايصًٛات تسضى بايعَتإ، ؾًتصيو مل   َسضنًا إ

  (. 5)تػكط بؿٛات ايعَإ، ؾصاض َسضنًا هلا بكًٌٝ ايعَإ ٚنثريٙ

                                                 

) ، ٚاملٗصب َع اجملُٛع (23/332) ، ٚدلُٛع ايؿتا٣ٚ ( 188-2/187) ؾطح ايعُس٠ : ٜٓعط(  )
 (. 2/46) ، ٚؾت  ايباضٟ (3/48

 (. 2/47) املػ  (  )

 ( . 2/44) احلاٟٚ ( 3)

 ( . 2/44) احلاٟٚ : ٜٓعط ( 4)
 ( .2/44) احلاٟٚ ( 5)
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ٚألٕ إزضاى ٚقت ايٛجٛب ٖٚٛ َٔ أٖتٌ ايٛجتٛب ٜتؤشٕ باالغتتكطاض، ٚال      -3
ٜكـ االغتكطاض أ٢ً اإلَهإ، ٚهلصا يٛ أطض يت٘ َتطض أٚ ؾتػٌ ال ميهٓت٘     

 ٜػكط شيو أٓ٘ االغتكطاض يف شَت٘، نتصيو ايصتٝاّ إشا زختٌ ٚقتت٘     ايؿعٌ مل
أ٢ً املػُٞ أًٝ٘ ٚاملطٜض ٚاحلتا٥ض ؾإْت٘ ٜػتتكط يف شَتتِٗ ٚإٕ مل ميهتِٓٗ      

 . (1)أزاؤٙ ذاٍ زخٛي٘ 

 : ميهٔ إٔ ٜٓاقـ َٔ ٚجٗني

 . إٔ ٖصا ال ٜؿٌُ املطٜض ايصٖاْٞ ;ألْ٘ يٝؼ َٔ أٌٖ ايٛجٛب: األٍٚ

ايصٝاّ قٝاؽ َع ايؿاضم، ألٕ ٚقت ايصال٠ ٚإٕ نتإ ذلتسزًا    إٔ ايكٝاؽ أ٢ً: ايثاْٞ
إال أْ٘ ميهٔ أزاؤٖتا يف أٟ جتع٤ َٓت٘، متالف ايصتٝاّ ؾإْت٘ البتس إٔ ٜكتع يف مجٝتع           

 . (2)ٚقت٘

ٚألْ٘ أذس ططيف ايٛقت ؾًتِ تعتترب يف االغتتكطاض١ٜ إَهتإ األزا٤، نتايططف       -4
تهبري٠ يعَتٗتا   األخري، ٚشيو إٔ احلا٥ض يٛ طٗطت ٚقس بك٢ َٔ ايٛقت قسض

 . (3)ايصال٠، ؾهصيو يٛ أؾام اجملٕٓٛ أٚ أغًِ ايهاؾط 

بإٔ قٝاؽ أٍٚ ايٛقت َع طط٤ٚ ايعصض أ٢ً آخط ايٛقت إشا ظاٍ ايعصض قٝاؽ : ْٛقـ
َع ايؿاضم; ألٕ َٔ ظاٍ أصضٙ آخط ايٛقت ميهٓت٘ ايبٓتا٤ ٚإمتتاّ ايؿعتٌ بعتس ايٛقتت       

 . (4)مالف َٔ ططأ أًٝ٘ ايعصض أٍٚ ايٛقت ؾإْ٘ ال ميهٓ٘ ايبٓا٤ 

عبتاز٠ يٝعتترب إَهتإ    بإٔ ايهالّ يف اغتكطاض ايٛجٛب يف ايصَت١ ال يف ؾعتٌ اي  : أجٝب
 . (5)ايؿعٌ َٔ أسّ إَهاْ٘

                                                 

 (. 2/121) االْتصاض (  )
 . 232ك٘ ص أمط اجلٕٓٛ يف ايؿ: ٜٓعط(   )
 (. 1/353) املبسع : ، ٜٚٓعط(2/120) االْتصاض (  )
 (. 3/50) املٗصب َع اجملُٛع : ٜٓعط(  )
(.2/121) االْتصاض (  )
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إشا أصٝب املطٜض ايٓؿػٞ بٓٛب١ ذاز٠ َٔ ايتصٖإ    بعتس َتا َطت٢ َتٔ      : ايكٍٛ ايثاْٞ
ٚإٕ مل ٜتسضى َتا ٜػتع ؾتطض     . ايٛقت َا ٜػع تًو ايصال٠، ٚجب قطا٤ تًتو ايصتال٠  

عتض  ، ٚب(1)ايٛقت غكط ايٛجٛب ٚمل ًٜعَ٘ ايكطا٤، ٖٚصا َكتط٢ قتٍٛ بعتض احلٓؿٝت١   
ذٝتث ٜتطٕٚ إٔ   .(4)، ٚضٚاٜت١ أٓتس احلٓابًت١   (3)، ٚايصرٝ  َٔ َصٖب ايؿاؾع١ٝ(2)املايه١ٝ

 .اجلٕٓٛ إشا ططأ بعس َا َط٢ َٔ ايٛقت َا ٜػع تًو ايصال٠ ٚجب قطاؤٖا 

 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

ألٕ املطٜض ايٓؿػٞ  مل ٜتُهٔ َٔ ؾعٌ ايؿطض ؾػتكط ٚجٛبت٘ نُتا يتٛ ًٖتو       -1
َٔ األزا٤، أَا إشا متهٔ املتطٜض ايٓؿػتٞ َتٔ     ايٓصاب بعس احلٍٛ ٚقبٌ ايتُهٔ

أزا٥٘ ؾأؾب٘ إشا ٚجبت ايعنا٠، ٚمتهٔ َٔ أزا٥ٗتا ؾًتِ خيتطد ذتت٢ ًٖتو املتاٍ       
 . (5)ؾٝحب أًٝ٘ قطاؤٖا  

بإٔ إَهإ األزا٤ يٝؼ ؾططًا َتؿكًا أًٝت٘ يف ايعنتا٠ ؾعٓتس نتثري َتٔ ايؿكٗتا٤       : ْٛقـ
 . (6)َٔ األزا٤ ايعنا٠ بب مبطٞ احلٍٛ َطًكًا، ذت٢ ٚيٛ مل ٜتُهٔ

إٔ ذكٛم اآلزَٝني َبٓاٖتا أًت٢ ايؿت  ٚايطتٝل ٜٚعتترب يف اغتتكطاضٖا إَهتإ         -2
األزا٤ ؾرل اهلل تعاىل أٚىل إٔ ٜعتترب ؾٝت٘ إَهتإ األزا٤ َٚبٓاٖتا أًت٢ املػتاذل١،       

 . (7)ٜٚطٜسٕٚ حبكٛم اآلزَٝني ايٛزٜع١ ٚايطٖٔ إشا مل ميهٓ٘ ضزُٖا ذت٢ تًؿا 

                                                 

ٟ  ( 1/479) بسا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعط(  ) ) أُتس٠ ايكتاضٟ   : ٜٚٓعتط . ْٚػب٘ إىل ظؾط ٚاختتاضٙ ايكتسٚض
5/72 .) 

 . ، ْٚػب٘ إىل ابٔ ضاؾس، ٚابٔ أبسايػالّ(1/406) َٛاٖب اجلًٌٝ : ٜٓعط(  )
 . 26، ٚايتٓبٝ٘ ص (3/51) ، ٚاجملُٛع (3/51) املٗصب َع اجملُٛع : ٜٓعط(  )
 (.1/353) ، ٚاملبسع (3/177) ، ٚاإلْصاف َع ايؿطح (2/38) املػتٛأب : ٜٓعط(  )

 (. 2/125) ، ٚاالْتصاض (3/50) املٗصب َع اجملُٛع : ٜٓعط(  )

) ، ٚاملػ  (1/487) ، ٚاملٓٗخ ايكِٜٛ (2/179) ، ٚإأا١ْ ايطايبني (2/125) االْتصاض : ٜٓعط(  )
 (.  2/465) ، ٚؾطح ايعضنؿٞ (3/820) ، ٚنؿاف ايكٓاع (4/143

 (.2/125) االْتصاض (  )



 صال٠ املطٜض ايٓؿػٞ                                         

 
 

 

 

 212 

ال ٜعترب ؾٝ٘ إَهإ األزا٤ نايػصتب ٚايعاضٜت١ ٚغتا٥ط    بإٔ يف ذكٛم اآلزَٝني : ْٛقـ
ايسٜٕٛ، مِ إٕ ايع١ً يف ذكٛم اآلزَٝني إٔ َا نإ َتربأًا ب٘ اأترب ؾٝت٘ إَهتإ األزا٤   
يف ذك٘ نايٛزٜع١ ٚسلٖٛا، َٚا مل ٜهٔ َتربأاً ب٘ مل ٜعترب ؾٝت٘ إَهتإ األزا٤ ؾًتٝهٔ يف    

 . (1)ذل اهلل تعاىل نصيو، ٚايصال٠ غري َتربع بٗا

: ، ٚقس قاٍ تعاىل(2)ألٕ يف اغتكطاضايصال٠  قبٌ إَهإ األزا٤ تهًٝـ َا ال ٜطام -3

+           "  (3) . 

ؾٛجتتٛب األزا٤ ٜكتطتتٞ تصتتٛض األزا٤، ٚأزا٤ نتتٌ ايؿتتطض يف ٖتتصا ايكتتسض ال   
 . (4)ٜتصٛض، ؾاغتراٍ ٚجٛب األزا٤

بإٔ األَط يٝؼ نصيو; ألْا ال ْهًـ املتطٜض ايٓؿػتٞ  ايؿعتٌ قبتٌ إَهتإ      : ْٛقـ
أزا٥٘، ٚإمنا ًٜعَ٘ شيو يف شَت٘ ٜٚؿعً٘ ٚقت إَهإ أزا٥٘، ناحلتا٥ض ٚاملتطٜض اتب    

 . (5)أًِٝٗ ايصٝاّ ٚال ميهِٓٗ أزاؤٙ يف احلاٍ 

ٚقتت  إٕ املطٜض ايٓؿػٞ إشا أصٝب بٓٛب١ ذاز٠ َتٔ ايتصٖإ يف أمٓتا٤    : ايكٍٛ ايثايث
ؾًتٛ أؾتام   , ايصال٠ الاب أًٝ٘ قطاؤٖا إال إشا أزضى آخط ايٛقت   مبكساض ايترطمي١ 
ٚإال مل اتب  , املطٜض  يف آخط ايٛقت ٚأزضى قسض ايترطميت١ ٚجبتت أًٝت٘ ايصتال٠     

، ٚقتٍٛ بعتتض  (6)ٖٚتتصا َكتطت٢  قتٍٛ ا ككتتني َتٔ َتصٖب احلٓؿٝتت١    . أًٝت٘ ؾت٤ٞ  
آخط ايٛقتت مبكتساض حتطميت١ ٚجبتت أًٝت٘       ٜطٕٚ إٔ اجملٕٓٛ إشا أؾام ذٝث( 7)ايؿاؾع١ٝ

 . ايصال٠ ٚإال ؾال 

                                                 

 (. 2/126) املطجع ايػابل (  )
 (. 2/126) ، ٚاالْتصاض 118ايتُٗٝس يألغٟٓٛ ص : ٜٓعط(  )

 (. 286) غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ (  )
 (. 1/479) بسا٥ع ايصٓا٥ع (  )
 (. 2/126) االْتصاض : ٜٓعط(  )
، ٚذاؾت١ٝ  (1/479) ، ٚبسا٥ع ايصٓا٥ع (2/243) ٚايبرط ايطا٥ل ( 2/46) ؾت  ايكسٜط : ٜٓعط(  )

 (. 1/280) ايطرطاٟٚ 
.ْٚػب٘ إىل أبٞ ايعباؽ( 3/50) املٗصب َع اجملُٛع  :ٜٓعط(  )
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 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

إٔ آخط ايٛقت ٖٛ املعترب يف ايػتبب١ٝ يف ذتل املهًتـ أٓتس أتسّ األزا٤ يف أٍٚ       -1
ايٛقت، ألْ٘ أٚإ تكطضٙ زٜٓا يف شَت٘ ٚصتؿ١ ايتسٜٔ تعتترب ذتاٍ تكتطضٙ نُتا يف       

يتصٖإ  يف آختط ايٛقتت مل اتب     ٚإشا أصٝب بٓٛب١ ذاز٠ َٔ ا. (1)ذكٛم ايعباز 
 . (2)أًٝ٘ ايكطا٤; يؿكس األ١ًٖٝ أٓس ٚجٛز ايػبب 

 بعسّ ايتػًِٝ بإٔ آختط ايٛقتت ٖتٛ املعتترب يف ايػتبب١ٝ ألٕ مجٗتٛض      : ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
 . ايؿكٗا٤  ٜطٕٚ إٔ ايصال٠ بب أٍٚ ايٛقت

ع إٔ آخط ايٛقت اب تعٝٝٓ٘ أ٢ً املهًـ يألزا٤ ؾعاًل، ؾإٕ بكتٞ َكتساض َتا ٜػت     -2
يهٌ ايصال٠ اب تعٝٝٓ٘ يهٌ ايصال٠ ؾعتال بتاألزا٤، ٚإٕ بكتٞ َكتساض َتا ٜػتع       
يًبعض ٚجب تعٝٝٓ٘ يصيو ايبعض، ؾإشا مل ٜبتل َتٔ ايٛقتت إال قتسض َتا ٜػتع       
ايترطمي١ ٚجب حتصٌٝ ايترطمي١، مِ بب بك١ٝ ايصال٠، ؾهتٌ جتع٤ َطًتل َتٔ     

أغتًِ ايهتاؾط   ايٛقت ٜصً  إٔ اب ؾٝ٘ اجلع٤ األٍٚ َٔ ايصال٠ مالف َا يتٛ  
بعس طًٛع ايؿحط َٔ ّٜٛ ضَطإ ال ًٜعَ٘ صّٛ شيو ايّٝٛ، ألٕ ايٛقتت َعٝتاض   

 .(3)يًصّٛ، ٚايصّٛ ال ٜتحعأ ٚجٛباً ٚال أزا٤ً 

بإٔ ايكٝاؽ أ٢ً ايصّٛ قٝتاؽ َتع ايؿتاضم ; ألٕ ٚقتت ايصتال٠      :  ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
 .ميهٔ إٔ ٜتحعأ مالف ٚقت ايصّٛ 

إٔ ايٛجٛب َتعًل بآخط ايٛقت ألْا ْػتسٍ بثبٛت خصٝص١ ايؿ٤ٞ أ٢ً مبٛتت٘   -3
ٚبعسّ خصٝص١ ايؿ٤ٞ أ٢ً أسَ٘ َٚٔ خصا٥ص ايٛجٛب ايعكاب أ٢ً تكسٜط 

يف غري آخط ايٛقت ؾكًٓا بٓؿٞ ايٛجتٛب   َٓتؿ١ٝاي ى ٚٚجسْا يف ٖصٙ اخلصٝص١ 

                                                 

 (. 1/280) ، ٚذاؾ١ٝ ايطرطاٟٚ (2/242) ايبرط ايطا٥ل : ، ٜٚٓعط(2/46) ؾت  ايكسٜط  ( )

 (. 2/142) ، ٚذاؾ١ٝ ابٔ أابسٜٔ (2/242) ايبرط ايطا٥ل : ٜٓعط ( )
  (.1/479) بسا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعط ( )
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ٛقتت ٚإٕ  يف غري آخط ايٛقت ٚٚجسْاٖا آخط ايٛقت ؾكًٓا بايٛجٛب يف آختط اي 
 . (1)ٚقع ايؿعٌ قبٌ شيو نإ ْؿاًل ٜػس َػس ايؿطض 

 . (2)إٕ إجعا٤ َا يٝؼ بٛاجب أٔ ايٛاجب خالف ايكٛاأس ٚاملصٖب ب: ْٛقـ

إٔ ايصال٠ يٛ اغتكطت بأٍٚ ايٛقت ألمِ بتأخريٖا ٚملا غتكطت بتاملٛت نُتا يف     -4
 . (3)آخط ايٛقت 

أًٝت٘ ٚهلتصا يتٛ َطت٢ َتٔ      بأْ٘ مل ٜأمِ بايتأخري، ألٕ ٚقت ايٛجٛب َٛغع : ْٛقـ
ايٛقت َكساض إَهإ األزا٤ جاظ ي٘ ايتأخري ٚمل ٜأمِ، ٚاملٛت ال تػكط ب٘ ايصال٠ ٚإمنا 

 . (4)ال ٜسخًٗا ايٓٝاب١، نكطا٤ ضَطإ ال ٜأمِ بتأخريٖا ٖٚٛ ٚاجب أًٝ٘ يف شَت٘ 

إٕ املطٜض ايٓؿػٞ إشا أؾام  يف آخط ايٛقت ٚقس بكٞ َتا ٜػتع ضنعت١    :  ايكٍٛ ايطابع
 . ت يف شَت٘ ٚيعَ٘ ايكطا٤، ٚإٕ أزضى أقٌ َٔ ضنع١ مل اب أًٝ٘ ؾ٤ٞٚجب

، (6)، ٚايكٍٛ ايكسِٜ يًؿتاؾعٞ ٚأذتس قٛيٝت٘ اجلسٜتس    (5)ٖٚصا َكتط٢  َصٖب املايه١ٝ
ذٝث ٜطٕٚ إٔ اجملٕٓٛ إشا أؾام يف آخط ايٛقتت ٚقتس بكتٞ َتا     .(7)ٚضٚا١ٜ أٓس احلٓاب١ً

 .  ٜػع ضنع١ ٚجبت يف شَت٘ ٚإال ؾال 

 : مبا ًٜٞ ٚاغتسيٛا

                                                 

 (. 2/76) ايؿطٚم (  )

 . املطجع ايػابل، ٚايصؿر١ ْؿػٗا(  )

 (. 2/124) ، ٚاالْتصاض (1/31) أصٍٛ ايػطخػٞ : ٜٓعط(  )

 (. 2/124) االْتصاض : ٜٓعط( )
، َٚٛاٖب (1/301) ، ٚذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ (1/301) ايؿطح ايهبري َع ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ : ٜٓعط(  )

 (. 1/77) ، االغتصناض (1/406) اجلًٌٝ 
 (. 5/105) ، ٚؾطح صرٝ  َػًِ يًٟٓٛٚ (2/43) احلاٟٚ : ٜٓعط(  )
  .، ْٚػب٘ إىل ايؿطقٞ ٚابٔ أبٞ َٛغ٢(2/187) ؾطح ايعُس٠ : ٜٓعط(  )
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َتٔ أزضى ضنعت١ َتٔ ايصتب  قبتٌ إٔ تطًتع       : ) قتاٍ    أٔ أبٞ ٖطٜتط٠   -1
ايؿُؼ ؾكتس أزضى ايصتب ، َٚتٔ أزضى ضنعت١ َتٔ ايعصتط قبتٌ إٔ تػتطب         

 . (1) (ايؿُؼ ؾكس أزضى ايعصط 

 : ٚج٘ ايسالي١

إمنا أًل األذهاّ بتإزضاى ايطنعت١ ؾتعًٝكٗتا بتايتهبري٠ إيػتا٤ ملتا اأتتربٙ،         إٔ ايٓيب 
ملا أيػاٙ ٚنتٌ شيتو ؾاغتس ؾُٝتا اأتترب ؾٝت٘ ايطنعت١، ٚأًتل اإلزضاى بٗتا يف           ٚاأتباض
 . (2)ايٛقت

بإٔ ايتكٝٝس بطنع١ خطد أًت٢ ايػايتب ؾتإٕ غايتب َتا ميهتٔ َعطؾت١ إزضانت٘         : ْٛقـ
 . (3)ٚسلٖٛا ٚأَا ايتهبري٠ ؾال ٜهاز  ؼ بٗا 

ٚألٕ قسض ايتهبري٠ مل ٜعًل ب٘ ايؿاضع ؾ٦ٝا َتٔ األذهتاّ، ال يف ايٛقتت، ٚال     -2
يف اجلُع١، ٚال يف اجلُاأ١، ٚال غريٖا ؾٗٛ ٚصـ ًَػٞ يف ْعط ايؿاضع، ؾال 

 . (4)اٛظ اأتباضٙ 

إٔ املطٜض ايٓؿػٞ إشا   زخٌ أًٝ٘ ايٛقت، مِ ططأ أًٝ٘  ْٛب١ ذاز٠ َتٔ  : ايكٍٛ اخلاَؼ
ٝ٘، إال إٔ ٜتطاٜل ايٛقت أٔ ؾعًتٗا، متِ ٜٛجتس املتاْع، ؾاالأتبتاض      ايصٖإ  ؾال قطا٤ أً

ذٝتث ٜتط٣ إٔ     ٖٚصا َكتط٢ قٍٛ ؾٝذ اإلغالّ. بآخط ايٛقت يهٔ مبكساض ايصال٠ نًٗا
أًٝ٘ َاْع َٔ جٕٓٛ ٚسلتٛٙ ؾتال قطتا٤ أًٝت٘ إال إٔ      َٔ زخٌ أًٝ٘ ٚقت ايصال٠ مِ ططأ

  (.5)ٜتطاٜل ايٛقت أٔ ؾعًٗا  

 : ٚاغتسٍ مبا ًٜٞ

                                                 

ص (580) أخطج٘ ايبداضٟ، نتاب َٛاقٝت ايصال٠، باب َٔ أزضى َٔ ايصتال٠ ضنعت١، بتطقِ    (  )
 .772، ص (608) ، َٚػًِ، نتاب املػاجس، باب َٔ أزضى ضنع١ َٔ ايصال٠، بطقِ 47

 (.23/331) دلُٛع ايؿتا٣ٚ (  )
 (. 5/105) ؾطح صرٝ  َػًِ (  )
 (. 23/331) دلُٛع ايؿتا٣ٚ (  )
  (.1/353) ، ٚاملبسع 34االختٝاضات ايؿك١ٝٗ ص : ٜٓعط(  )
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ٕ تأخري ايصال٠ أٔ أٍٚ ايٛقت جا٥ع ؾإٕ جٔ يف ٖصا ايٛقت ال تًعَ٘ أزا٤ً; ألْ٘ أخطٖا أ
(1)يٛقت اٛظ ي٘ ايتأخري إيٝ٘، ٚإشا مل تًعَ٘ أزا٤ً، مل تًعَ٘ قطا٤

. 

بإٔ اخلالف يٝؼ يف َػأي١ ايتتأخري أٚ أسَت٘ ٚإمنتا يف َػتأي١ اغتتكطاض      : ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
 .(2)تٗا ايصال٠ يف أيعَ٘ بإزضاى جع٤ َٔ ٚق

 : اي جٝ 

يعٌ أقطب األقٛاٍ ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٞ إٔ ايصال٠ تتسضى مبكتساض حتطميت٘ ؾتإشا أصتٝب      
املطٜض ايٓؿػٞ بٓٛب١ َٔ ايصٖإ بعس زخٍٛ ٚقت ايصال٠ مبكساض حتطميت٘ متِ أؾتام َٓٗتا     

 . ٚجب أًٝ٘ قطاؤٖا ، ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚجاٖتٗا يف اجل١ًُ 

 

املطٜض ايٓؿػٞ بٓٛب١ َٔ ايصٖإ بعس زخٍٛ ٚقت ايصال٠ متِ  إٔ  ٜصاب : احلاي١ ايثا١ْٝ
 ٜؿٝل يف أمٓا٤ ايٛقت 

(3)اب أ٢ً املطٜض ايٓؿػٞ  قطا٤ ايصال٠ يف ٖصٙ احلاي١ جيطاا أًت٢ اتؿتام ايؿكٗتا٤    
– 

أ٢ً إٔ ايصال٠ ال بب أ٢ً اجملٕٓٛ ذاٍ جْٓٛت٘، ٚال ًٜعَت٘ قطتاؤٖا إال     –ضمحِٗ اهلل 
 . إٔ ٜؿٝل يف ٚقت ايصال٠

ضؾع ايكًتِ أتٔ مالمت١; أتٔ ايٓتا٥ِ ذتت٢       : ) قاٍ  : قاٍ   حبسٜث أًٞ : اغتسيٛاٚ
 .(4)( ٜػتٝكغ، ٚأٔ ايصيب ذت٢ ٜؿب، ٚأٔ املعتٛٙ ذت٢ ٜعكٌ

                                                 

 .237أمط اجلٕٓٛ يف ايؿك٘ ص : ٜٓعط(  )

 .238أمط اجلٕٓٛ يف ايؿك٘ ص (  )
، ٚايكتطايف يف  (3/15) ٚابٔ قسا١َ يف ايؿطح ايهتبري ( 3/8) ذه٢ االتؿام ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع    )

، ٚذاؾت١ٝ  (2/242) ، ٚايبرط ايطا٥ل (1/479) بسا٥ع ايصٓا٥ع : ، ٜٚٓعط(2/35) ايصخري٠ 
) ٚاألّ ( 1/469) ، َٚٛاٖتتب اجلًٝتتٌ  (1/79) ، ٚاالغتتتصناض (2/142) ابتتٔ أابتتسٜٔ  

ٚاإلْصاف َتع  (  2/50) ، ٚاملػ  26، ٚايتٓبٝ٘ ص (1/114) بٝ  ، ٚاإلقٓاع يًؿط(1/69
 (.1/320) ، َٚطايب أٚىل اي٢ٗٓ (3/16) ايؿطح ايهبري 

.   91غبل جيطا٘ ص    )
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إٔ ايؿاضع أًتل ٚجتٛب ايتهتايٝـ ايؿتطأ١ٝ بٛجتٛز ايعكتٌ ٚإشا أؾتام        :  ٚج٘ ايسالي١
 . املطٜض ايصٖاْٞ يف أمٓا٤ ايصال٠ ٚجبت أًٝ٘ ألْ٘ َهًـ 

 إٔ ٜسخٌ ٚقت ايصال٠ أ٢ً املطٜض ايصٖاْٞ  ٚخيطد ٖٚٛ َطٜض  : ي١ ايثايث١احلا

 . ؾٌٗ اب قطا٤ ايصًٛات اييت تطنٗا أمٓا٤  َطض٘ إشا أؾام أ ٚ ؾؿٞ َٔ َطض٘  ؟

 : اختًـ ايؿكٗا٤ يف شيو أ٢ً  قٛيني 

ال اب أ٢ً املطٜض ايصٖاْٞ   قطتا٤ ايصتال٠ إشا أؾتام غتٛا٤ قتٌ ظَتٔ        :ايكٍٛ األٍٚ
، (2)ٖٚتتٛ َتتصٖب املايهٝتت١ (1)ٖٚتتصا َكتطتت٢  قتتٍٛ بعتتض احلٓؿٝتت١   . نثتتط املتتطض أٚ
ذٝتث ٜتطٕٚ إٔ اجملٓتٕٛ ال اتب أًٝت٘      . (4)، ٚايصرٝ  َٔ َصٖب احلٓاب١ً(3)ٚايؿاؾع١ٝ

 . قطا٤ ايصال٠ إشا أؾام َطًكًا 

 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

ضؾتع ايكًتِ أتٔ مالمت١; أتٔ ايٓتا٥ِ ذتت٢        : ) قتاٍ   : قتاٍ    أًتٞ   أٔ -1
 .(5)( ٜػتٝكغ، ٚأٔ ايصيب ذت٢ ٜؿب، ٚأٔ املعتٛٙ ذت٢ ٜعكٌ 

َٚتا أزضى  , إٔ قًِ ايتهًٝـ َطؾٛع أٔ املطٜض ايصٖاْٞ ذت٢ ٜعكٌ :  ٚج٘ ايسالي١
 .  أٓ٘  َٔ ايصال٠  يف ظَٔ َطض٘ َعؿٛ

ٚألٕ َس٠ املطض ايصٖاْٞ  تطٍٛ غايبًا، ؾٛجٛب ايكطا٤ أًٝت٘ ٜؿتل، ؾعؿتٞ     -2
 . (6)أٓ٘ 

                                                 

 (. 1/121) ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ : ٜٓعط(  

ٍ (2/39) ، ٚايتصخري٠  (1/469) ، َٚٛاٖب اجلًٌٝ ( 1/185) املس١ْٚ : ٜٓعط(  ) قتاٍ  : ) ، ٚقتا
 (.ب ايططاظ اتؿكت األ١َ أ٢ً إٔ َٔ بًؼ َطبكًا أْ٘ ال ٜكطٞ ؾ٦ًٝاصاذ

، ٚاإلقٓاع (بال خالف : ) ، ٚقاٍ(3/8) ، ٚاجملُٛع (2/30) ، ٚايٛغٝط (1/69) األّ : ٜٓعط(   )
 (. 1/114) يًؿطبٝ  

 (. 3/16) ، ٚاإلْصاف (3/15) ، ٚايؿطح ايهبري َع اإلْصاف ( 2/50) املػ  : ٜٓعط(  )
  .   91ل جيطا٘ صغب(  )

 (.  2/50) املػ  : ٜٓعط(  )
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إٔ املطٜض ايٓؿػٞ إشا أصٝب بٓٛب١ َٔ ايصٖإ َتس٠ ٜتّٛ ٚيًٝت١ متِ أؾتام      : ايكٍٛ ايثاْٞ
أًٝت٘  ٖٚتصا َكتطت٢  َتصٖب      ٚإشا ظازت أٔ شيتو ؾتال قطتا٤   , ٚجب أًٝ٘ ايكطا٤ 

ٚي١ًٝ أٚ أقٌ ؾعًٝ٘ ايكطا٤ َٚٔ  جتٔ أنثتط َتٔ    ذٝث ٜطٕٚ إٔ َٔ جٔ ًَٜٛا   (1)احلٓؿ١ٝ
 .  ّٜٛ ٚي١ًٝ ؾًٝؼ أًٝ٘ ايكطا٤

 : ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

ألٕ املطٜض ايصٖاْٞ  ٜعحع أتٔ ؾٗتِ اخلطتاب َتع بكتا٤ األًٖٝت١ يًؿتطض         -1
املؤز٣ نرح١ اإلغالّ ٚايصال٠ املؤزا٠، ذت٢ يٛ أؾام قبتٌ َطتٞ ايٛقتت مل    

ٕ إشا قصط ؾٗٛ ناإلغُتا٤ ؾتإٕ نتإ    ٜهٔ أًٝ٘ إأاز٠ ايصال٠، ؾعطؾٓا إٔ اجلٓٛ
 . (2)ًَٜٛا ٚي١ًٝ أٚ أقٌ نإ أًٝ٘ قطا٤ ايصًٛات 

بإٔ ايكٝاؽ أ٢ً اإلغُا٤ قٝاؽ َع ايؿاضم; ألٕ املطٜض ايصٖاْٞ أسِٜ : ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
األ١ًٖٝ أَا املػُٞ أًٝ٘ ؾٗٛ ناٌَ األ١ًٖٝ مابت ايعكٌ ؾاإلغُا٤ ال ٜٓتايف ايعكتٌ بتٌ ٖتٛ     

 . يّٓٛأحع أٔ اغتعُاي٘ نا

 : اي جٝ 

ايكتٍٛ األٍٚ ٖٚتتٛ إٔ املتطٜض ايٓؿػتٞ بايتصٖإ أٚ ايُعصتتاب      –ٚاهلل أأًتِ  –ايتطاج   
ايؿسٜس  ال اب أًٝت٘ قطتا٤ ايصتًٛات ايتيت ؾاتتت٘ أمٓتا٤ َطضت٘ ٚشيتو يكت٠ٛ أزيتتِٗ           
ٚٚجاٖتٗا،  ٚألٕ ٖصا ايكٍٛ أقطب إىل َكاصس ايؿطٜع١ َٔ ايتدؿٝـ أ٢ً املطٜض ٚضؾع 

 . إشا أخص َا ٖٚب أغكط َا ٚجب ٚألٕ اهلل , احلطد 

                                                 

، ٚبتسا٥ع  (2/207) ، ٚايبرط ايطا٥ل (4/375) ، ٚنؿـ األغطاض (2/153) املبػٛط : ٜٓعط(  )
 (. 2/158) ايصٓا٥ع 

(.154-2/153) املبػٛط (  )
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  إمامة المريض النفسي: المبحث الرابع

 

 :ٚفٝ٘ أزبع١ َطايب 

 :دخول المريض النفسي المسجد واللبث فيه: المطلب األول 

ايارٖاْٞ   االنت٦اا  أٚ اهلٛع أٚ ,إذا أصٝب املسٜض ايٓفطٞ بٓٛب١ َٔ ايرٖإ نايفصاّ  
أٚ ايٛضٛاع ايكٗسٟ ايػدٜد أٚ ْٛبا١  , ايػدٜد أٚ ْٛب١ َٔ ايُعصا  اذتاد نايكًل ايعاّ 

يف اإلدزاى ٚخيتاٌ بٗاا    تاثرس  ايا  ٚحنٛ ذيو َأ امَاساا ايٓفطا١ٝ    , َا بعد ايصد١َ 
 ٌٖ يًٛيٞ إٔ ميهٓ٘ َٔ  دخٍٛ املطحد ٚايًبث فٝ٘ يًصال٠ ٚتعًِ ايكسإ ؟ ، ايتُٝٝص

 : يف  ٖرٙ املطاي١  ع٢ً قٛيني  –زمحِٗ اهلل  –اختًف ايفكٗا٤ 
 (1)حيسّ إدخاٍ املاسٜض ايارٖاْٞ املطاحد ، ٖٚارا َكتطا٢ قاٍٛ اذتٓفٝا١        :ايكٍٛ امٍٚ

 .  ذٝث ٜسٕٚ أْ٘ حيسّ إدخاٍ اجملٕٓٛ املطحد   (4)اذتٓاب١ً (3)ٚايػافع١ٝ (2)ٚاملايه١ٝ
 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

 +: قاٍ تعاىل -1                      "(5)  
ديت اآل١ٜ ع٢ً أْ٘ ال جيٛش إٔ ميهٔ ايطاهسإ َأ دخاٍٛ املطاحد; مٕ     : ٚج٘ ايدالي١ 

ايٓٗٞ عٔ قسبإ ايصال٠ ْٗٞ عٔ قسبإ َٛاضع ايصال٠ ;  ٚاملاسٜض ايارٖاْٞ  أٚىل َأ    
  (6). مٕ شٚاٍ عكً٘ ٜدّٚ يف ايػايب َد٠ ط١ًٜٛ  مْ٘ يف ذهِ اجملٕٓٛ , ايطهسإ 

 فازم ; مٕ ايطهسإ عاص بطهسٙبإٔ ايكٝاع ع٢ً ايطهسإ قٝاع َع اي :ْٛقؼ  

 .(7)ٚاجملٕٓٛ يٝظ عاص جبْٓٛ٘ ٚاملسٜض ايرٖاْٞ يف ذهُ٘  
                                                 

   (.1/707)، ٚذاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ ( 1/707)ايدز املدتاز َع ذاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ : ٜٓظس  ( )

   .38، ٚايكٛاْني ايفك١ٝٗ ص ( 2/115)ايتاد ٚاإلنًٌٝ َع َٛاٖب ادتًٌٝ : ٜٓظس  ( )

   (.2/343)اذتاٟٚ : ٜٓظس  ( )

( 3/1035)، ٚنػاف ايكٓاع( 1/83)، ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات ( 1/262)ايفسٚع: ٜٓظس  ( )
   (.1/175) َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 

   .43ضٛز٠ ايٓطا٤ ، آ١ٜ  ( )

، ٚزتُٛع ( 1/83)إلزادات ، ٚغسح َٓت٢ٗ ا( 5/195)ادتاَع مذهاّ ايكسإٓ : ٜٓظس  ( )
   ( .22/6)ايفتا٣ٚ

   .146أرس ادتٕٓٛ يف ايفك٘ ص : ٜٓظس  ( )
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جٓبٛا َطاجدنِ صبٝاْهِ ٚزتاْٝٓهِ ٚغسا٤نِ ٚباٝعهِ  : )َا زٟٚ يف اذتدٜث  -2
)....(1). 

 .ظاٖس٠ ففٝ٘ امَس بتحٓٝب املطاجد اجملاْني ٚاملسٜض ايرٖاْٞ يف ذهُ٘ : ٚج٘ ايدالي١ 
ٚعًا٢ فاسا   , بإٔ اذتدٜث ضعٝف نُا ربت يف ختسجي٘ فاال تكاّٛ با٘ ذحا١     : ْٛقؼ  

صرت٘ ; حيٌُ امَس بايتحٓب ع٢ً ايٓد  أٚ بأْٗا تٓصٙ املطااجد عُأ ال ٜاثَٔ ذدرا٘     
رِ ٖاٛ َعاازا   . (2)فٝٗا ; مٕ املسٜض ايرٖاْٞ  ال ٜثَٔ َٓ٘ تٓحٝظ املطحد إذا دخً٘ 

إ ٚايبٗا٥ِ املطاحد  فٝكااع عًٝٗاا    يًٓصٛص ايصرٝر١ ايداي١ ع٢ً جٛاش إدخاٍ ايصبٝ
َا ربت يف ايصرٝرني : جٛاش إدخاٍ املسٜض ايرٖاْٞ جباَع عدّ ايتهًٝف ;  فُٔ ذيو 

  (4)بٓت شٜٓب  (3)ص٢ً ذاَاًل أَا١َ إٔ ايٓيب 
 .(5)ٚطاف ع٢ً بعريٙ 

ناْت َٓٛق٘، أٟ َدزب٘ َع١ًُ فٝثَٔ َٓٗا اذترز َأ ايتًٜٛاث    بإٔ ْاقت٘  :أجٝب 
  (6)ضا٥س٠ ٖٚٞ 

 
                                                 

، ٚ ( 750)بسقِ ،  2521أخسج٘ ابٔ َاج٘ يف نتا  املطاجد با  َا ٜهسٙ يف املطاجد ،  ( )
، ٚابٔ أبٞ ( ايعال٤ بٔ نثري ايػاَٞ َٓهس اذتدٜث:) ٚقاٍ (  10/20849)  ايبٝٗكٞ يف ضٓٓ٘
(  26/  2) ٚضعف٘ اهلٝثُٞ يف زتُع ايصٚا٥د (   28653)، بسقِ ( 527/ 5) غٝب١ يف َصٓف٘ 

) ٚايبٛصريٟ يف َصباح ايصجاج١ ( ايعال٤ بٔ نثري ايًٝثٞ ايػاَٞ ٖٚٛ ضعٝف : ) ٚقاٍ فٝ٘ 
( 138/ 2) ٚايػٛناْٞ يف ٌْٝ امٚطاز ( 1/54)ايبازٟ  ٚابٔ ذحس يف فتح(  415/ 1

   .2636ٚاميباْٞ يف ضعٝف ادتاَع بسقِ 

     (.707/ 1)، ٚذاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ ( 343/ 2)،ٚ اذتاٟٚ ( 2/138)ٌْٝ امٚطاز : ٜٓظس  ( )

ٓيب  ٚنإ اي   ٖٞ أَا١َ بٓت أبٞ ايعاص بٔ ايسبٝع بٔ قصٞ ايكسغ١ٝ ، أَٗا شٜٓب بٓت زضٍٛ  ( )
يف إَس٠ عُس  بعد ٚفا٠ فاط١ُ   ٚزمبا محًٗا ع٢ً عٓك٘ يف ايصال٠ ،تصٚجٗا عًٞ  حيبٗا  

ٚبكٝت َع٘ إىل إٔ اضتػٗد ٚزشقت َٓ٘ بأٚالد رِ تصٚجٗا املػري٠ بٔ اذتازث فتٛفت عٓدٙ بعد 
   (.4/1788)، ٚاالضتٝعا  (4/24)تازٜذ اإلضالّ : ٜٓظس يف تسمجتٗا . إٔ ٚيدت ي٘ حي٢ٝ 

ص ( 561)أخسج٘ ايبدازٟ ، نتا  ايصال٠ ، با  محٌ ادتاز١ٜ ايصػري٠ يف ايصال٠ ، بسقِ  ( )
   .762ص ( 543)، َٚطًِ نتا  املطاجد ، با  جٛاش محٌ ايصبٝإ يف ايصال٠ ، بسقِ 43

، َٚطًِ ، 127ص  1607أخسج٘ ايبدازٟ ، نتا  اذتخ ، با  اضتالّ ايسنٔ مبرحٔ ، بسقِ  ( )
   .189ص (1272)جٛاش ايطٛاف ع٢ً بعري ٚغريٙ ، بسقِ  نتا  اذتخ ، با 

 (.1/664)فتح ايبازٟ  ( )
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 .(1)ٚمٕ املسٜض ايرٖاْٞ  يٝظ َٔ أٌٖ ايصال٠ ، ٚال ٜثَٔ إٔ ٜعبث يف املطحد -3 
ٜهااسٙ إدخاااٍ املااسٜض اياارٖاْٞ املطااحد ٖٚاارا َكتطاا٢  قااٍٛ بعااض  :ايكااٍٛ ايثاااْٞ

 .ذٝث ٜسٕٚ أْ٘ ٜهسٙ إدخاٍ اجملٕٓٛ يًُطحد   (3)ٚاذتٓاب١ً  (2)ايػافع١ٝ
 ٚأَاا  َاا ٚزد بأْا٘    , ٖاْٞ  تًٜٛاث املطاحد   بأْ٘ خيػ٢ َٔ املاسٜض ايار  : ٚاضتديٛا 

فعًا٘ يبٝاإ ادتاٛاش     أدخٌ ايصبٝإ ٚايبٗا٥ِ ٚاجملاْٝني املطحد الٜٓفٞ ايهساٖا١ ; مْا٘   
   .(4)فٝهٕٛ عدّ إدخاهلِ  أفطٌ

 : ايساجح 
إٔ امَس ٜدٚز ع٢ً ايتًٜٛث ٚعدَ٘ فرٝث خيػ٢ ايتًٜٛث َأ   –ٚاهلل أعًِ  –ايساجح  

ٚذيو ملا يف املٓع َٔ حتكٝل َكصد َٔ َكاصاد  , املسٜض ايرٖاْٞ ميٓع ايدخٍٛ ٚإال فال 
 .  َٚع أَٔ ايتًٜٛث ٜٓتفٞ احملرٚز , ايػسٜع١ ٖٚٞ تعظِٝ املطاجد ٚذفظٗا مما ٜدْطٗا 

 

 أذان المريض النفسي : المطلب الثاني  

ايارٖاْٞ   االنت٦اا  أٚ اهلٛع أٚ ,صٝب املسٜض ايٓفطٞ بٓٛب١ َٔ ايرٖإ نايفصاّ إذا أ
ضٛاع ايكٗسٟ ايػدٜد أٚ ْٛبا١  أٚ ايٛ, صا  اذتاد نايكًل ايعاّ ايػدٜد أٚ ْٛب١ َٔ ايُع

ٚحنٛ ذيو َأ امَاساا ايٓفطا١ٝ ايتا٢ تاثرسيف اإلدزاى ٚخيتاٌ بٗاا        , َا بعد ايصد١َ 
 ٌٖ ٜصح َٓ٘ امذإ ؟, ايتُٝٝص 

(5)ٜعتد ب٘ ختسجًيا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤ ٚال,ٜصح أذإ املسٜض ايٓفطٞ ايرٖاْٞ  ال
زمحِٗ –

 .ع٢ً أْ٘ ال ٜصح أذإ اجملٕٓٛ ٚال ٜعتد ب٘ –زمحِٗ اهلل 

                                                 

   (.707/ 3)، ٚنػاف ايكٓاع ( 2/115)ايتاد ٚاإلنًٌٝ َع َٛاٖب ادتًٌٝ : ٜٓظس  ( )

   ( .2/138)ٌْٚٝ امٚطاز . ْٚطب٘ يًُتٛيٞ ٚغريٙ ( 1/141)اجملُٛع : ٜٓظس  ( )

 (.1/262)ايفسٚع : ٜٓظس  ( )

   (.2/138)، ٌْٝ امٚطاز ( 1/141)اجملُٛع : ٜٓظس  ( )

( 1/423)، ٚذاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ (1/458)، ٚايبرس ايسا٥ل ( 1/647)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظس ( )
ايهسا١ٖ ع٢ً عدّ  ٜطًكِٕٛٗ قد ْعربٚا بًفظ ٜهسٙ أذإ اجملٕٓٛ ٜٚسٜدٕٚ ب٘ عدّ ايصر٘ ; م

، ( 2/64)، ٚاملطتٛعب( 3/75) ُٛع، ٚاجمل( 1/75)اٟٚ طذاغ١ٝ ايطر :ايصر١ ، ٜٓظس
 ،( 3/75)ٚاجملُٛع ،(3/75)، ٚاملٗر  َع اجملُٛع( 1/434)ادتًٌٝب َٚٛاٖ
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 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ
 .(1)إٔ امذإ عباد٠ ٚاملسٜض ايرٖاْٞ  يٝظ َٔ أٌٖ ايعبادات -1
 .(2)ٚمٕ نالّ املسٜض بايرٖإ  يػٛ ال عرب٠ ب٘ -2

امذإ ٚال١ٜ ع٢ً ٚض١ًٝ معظِ ايكسبات ٚاملسٜض ايرٖاْٞ  يٝظ َٔ أٖاٌ  ٚمٕ  -3
 .(3)ايٛالٜات

 إمامة المريض النفسي :  المطلب الثالث 

 :ٚفٝ٘ رالث َطا٥ٌ 
 بايٛضٛاع إَا١َ املسٜض : املطأي١ امٚىل 

 :ال ختًٛ ٖرٙ املطأي١ َٔ ذايتني
ابتًاٛا بايٛضاٛاع فٗٓاا ٜكادّ أخفٗاِ      إٔ تهٕٛ مجاع١ املصًني نًِٗ ممأ  : اذتاي١ امٚىل

ع٢ً أْ٘ جيٛش اقتادا٤ َعارٚز مبثًا٘     –زمحِٗ اهلل  – (4)ٚضٛض١ ختسجًيا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤
 .إذا احتد عرزُٖا 

 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ  

   +:قاٍ تعاىل  -1      "(5) 
 .ٖٛ ايٛضع اذتاصٌ , َثً٘  إٔ  إَا١َ املٛضٛع مبٔ ٖٛ:  ٚج٘ ايدالي١ 

 .(6)ايطسز امغد ٜصاٍ بايطسز امخف:   ٚيكاعد٠  -2
                                                                                                                                            

ٚنػف ايكٓاع ( 3/60)،ٚاإلْصاف َع ايػسح(22/68)ٚاملػين (2/59)املطتٛعبٚ
(2/47.) 

   (.2/68)، ٚاملػين ( 3/75) املٗر  َع اجملُٛع: ٜٓظس ( )

   (.3/75)اجملُٛع  ( )

   (.2/64)ايرخري٠  ( )

, (1/86) ٚايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , (627/ 1)ٚذاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , (1/366)فتح ايكدٜس : ٜٓظس ( 4)
َٚػين , ( 1/350)زٚض١ ايطايبني , ( 2/104)َٚٛاٖب ادتًٌٝ , ( 2/246)ٚايرخري٠ 

ذاغ١ٝ , ( 4/374) ٚايػسح ايهبري َع اإلْصاف , ( 3/32)ٚاملػين , ( 1/239) احملتاد 
 ( . 2/321)سٚا املسبع اي

 (286) آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠  (5)

   . 203ايٛجٝص يف إٜطاح ايكٛاعد ص: ٜٓظس ( )
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ٛ :  اذتاي١ ايثا١ْٝ بايٛضاٛاع فٗٓاا      ٜهاسٙ يًُاسٜض      اأال ٜهٕٛ مجاع١ املصًني ممٔ ابتًا

    –زمحِٗ اهلل -(1)بايٛضٛاع تٛيٞ اإلَا١َ باتفام ايفكٗا٤
 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ

: أّ قَٛو ، قااٍ  : قاٍ ي٘  إٔ ايٓيب     (2)ايثكفٞعٔ عثُإ بٔ أبٞ ايعاص  -1
أدْ٘ فحًطين باني ٜدٜا٘ راِ ٚضاع     : قًت ٜا زضٍٛ اهلل إْٞ أجد يف ْفطٞ غ٦ًٝا ، قاٍ

ٍ  : نف٘ يف صدزٟ بني ردٜٞ ، رِ قاٍ أّ : حتٍٛ فٛضعٗا يف ظٗسٟ بني نتفٞ، راِ قاا
 ((3)اذتدٜث.. قَٛو فُٔ أّ قََٛا فًٝدفف 

حيتٌُ أْا٘ أزاد ايٛضٛضا١ يف ايصاال٠،    ( ْٞ أجد يف ْفطٞ غ٦ٝاإ: )قٛي٘: ٚج٘ ايدالي١
 .(4)فإْ٘ نإ َٛضٛضًا، ٚال ٜصًح يإلَا١َ املٛضٛع

  ٜٓظاس ، فكااٍ زضاٍٛ اهلل     ٚمٕ زجاًل أّ قًَٛا فبصال يف ايكبًا١ ، ٚزضاٍٛ اهلل     -2
فأزاد بعد ذيو إٔ ٜصًٞ هلاِ فُٓعاٛٙ ٚأخاربٚٙ بكاٍٛ     ( ال ٜصًٞ يهِ: ) ذني فسغ ،

ٍ (ْعِ) : ، فكاٍ ، فرنس ذيو يسضٍٛ  زضٍٛ اهلل  إْاو آذٜات    ) :، ٚذطبت أْ٘ قاا
 .(5)( اهلل ٚزضٛي٘

                                                 

، غسح صرٝح َطًِ ( 1/222)، ٚايفتا٣ٚ ايفك١ٝٗ ايهرب٣(3/191)َسقا٠ املفاتٝح:ٜٓظس ( )
، ( 2/64)، ٚاملبدع ( 2/8)، ايفسٚع  259ٚدفع اإليباع عٔ ِٖٚ ايٛضٛاع ص ( 4/186)

  (22/256)، ٚزتُٛع ايفتا٣ٚ ( 2/8)يكٓاعٚنػاف ا

عبد اهلل ٜه٢ٓ بأبٞ  ،دُٖإ بٔ أبإ ايكطٞ ايطا٥فٞ عثُإ بٔ أبٞ ايعاص ايثكفٞ بٔ بػس بٔ(  )
 ز٣ٚ عٔ ايٓيب  –زضٞ اهلل عُٓٗا  –ع٢ً ايطا٥ف ٚأقسٙ أبٛ بهس ٚعُس اضتعًُ٘ ايٓيب  

ٚز٣ٚ عٓ٘ ابٔ أخٝ٘ ٜصٜد بٔ اذتهِ ، ٚضعٝد بٔ املطٝب ْٚافع بٔ جبري ٚآخسٕٚ ٖٛ ايرٟ 
ٜا َعػس ركٝف نٓتِ آخس ايٓاع إضالَُا فال تهْٛٛا أٚهلِ : أَطو ركٝفًا عٔ ايسد٠ ، قاٍ هلِ 

، ٚإضعاف املبطأ ( 7/117)تٗرٜب ايتٗرٜب : ٜٓظس يف تسمجت٘ . ٖا  51ازتدادًا ،  َات ض١ٓ 
 ( .1/20)ملٛطأ، يًطٝٛطٞبسجاٍ ا

 .752ص ( 46)أخسج٘ َطًِ، نتا  ايصال٠ ، با  أَس ام١ُ٥ بتدفٝف ايصال٠ ، بسقِ (  )

 (.4/186)غسح صرٝح َطًِ : ٜٓظس(   )

،  1259ص ( 481)أخسج٘ أبٛ داٚد ، نتا  ايصال٠ با  يف نسا١ٖٝ ايبصام يف املطحد ، بسقِ (   )
( 2/241)ٚقاٍ ايعساقٞ يف طسح ايتثسٜب ( 1636)، بسقِ ( 4/515)ٚابٔ ذٝإ يف صرٝر١ 

 (إضٓادٙ جٝد: )
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أَس بعصٍ اإلَاّ مجٌ بصاق٘ يف ايكب١ً ، فإٕ اإلَاّ عًٝا٘   إٔ ايٓيب  : ٚج٘ ايدالي١
  .(1)ٜصًٞ ، فهٝف مبٔ غًبت عًٝ٘ ايٛضٛض١ نإ ايٓيب  إٔ ٜصًٞ نُا 

ٚمٕ املسٜض بايٛضٛاع  ٜطٍٛ ع٢ً ايٓااع بطابب ٚضٛضات٘ ٚزمباا ٜػاو يف       – 3
 .(2)صال٠ ْفط٘

 . (3)ٚمْ٘ قد ٜفٛت ع٢ً ايٓاع فط١ًٝ إدزاى تهبري٠ اإلذساّ بطبب ٚضٛضت٘ -4
5-    ٘ ٚصاال٠ َأ    ٚمٕ املسٜض بايٛضٛاع ٜهسز بعض اذتسٚف مماا ٜعاسا صاالت

 .(4)خًف٘ يًفطاد
 .(5)ٚي٦ال ٜكتدٟ ب٘ ايعاَٞ -6

 .(6) إَا١َ َٔ ٜهسز اذتسٚف نايتُتاّ ، ٚايفأفا٤: املطأي١ ايثا١ْٝ 
(7)اتفل ايفكٗا٤

ع٢ً نسا١ٖ إَاَا١ ايفأفاا٤ ايارٟ ٜهاسز ايفاا٤ ، ٚايتُتااّ        –زمحِٗ اهلل  –
 .صح اإلقتدا٤ بِٜٗٚ. ايرٟ ٜهسز ايتا٤ ٚغريِٖ ممٔ ٜهسز غ٦ٝا َٔ ضا٥س اذتسٚف 

 :  ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
 .(8)مٕ قسا٤تِٗ ْكصًا عٔ ذاٍ ايهُاٍ بايٓطب١ إىل َٔ ٜفعٌ ذيو -1
 .(9)ٚيًصٜاد٠ ٚيتطٌٜٛ ايكسا٠٤ بتهساز اذتسف -2

                                                 

 (1/165)ايفسٚع : ٜٓظس (   )

 .259دفع اإليباع ص (   )

 املسجع ايطابل: ٜٓظس (   )

 .259دفع اإليباع ص : ٜٓظس (   )

 (.2/6)، ٚاملبدع ( 2/8)ايفسٚع : ٜٓظس (   )

امصٛات أٚ املكاطع ايًفظ١ٝ أٚ ايهًُات ، أٚ ٖٛ نالّ ٜتُٝص بتهساز ضسٜع أٚ تطٌٜٛ يف  (6)
برتددات ٚ اْكطاعات نثري٠ تكطع االْطٝا  اإلٜكاعٞ يًهالّ ، ٚجيب إٔ تصٓف اذتاي١ 

ايتصٓٝف : ٜٓظس   ناضطسا  فكط إذا ناْت ع٢ً دزج١ َٔ ايػد٠ حبٝث تعٛم طالق١ ايهالّ
 .304ايدٚيٞ ايعاغس يألَساا ايٓفط١ٝ ص 

، (2/246)، ٚايرخري٠(1/627)، ٚذاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ (1/85)اهلٓد١ٜايفتا٣ٚ : ٜٓظس ( )
، ٚأض٢ٓ (9/75)، ٚذٛاغٞ ايػسٚاْٞ(1/350)، ٚ زٚض١ ايطايبني(1/110)ٚامّ

 (.2/19)، ٚايفسٚع(1/52)، ٚشاد املطتكٓع (2/77)، ٚاملبدع(1/217)املطايب

 (.2/77)املبدع (   )

 (1/217)أض٢ٓ املطايب(   )
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 .(1)ٚيٓفس٠ ايطباع َٔ مساع نالَِٗ -3

ٚأَا نٕٛ إَاَتِٗ تصح ; فألِْٗ ال ٜٓكصٕٛ غ٦ًٝا بٌ ٜصٜدٕٚ ذسن١ أٚ فا٤ أٚ تا٤ ٚذيو 
فعف٢ عٓٗا ، ٚنسٙ تكادميِٗ  , َثرس نتهسٜس اآل١ٜ ، ٖٚرٙ ايصٜاد٠ ِٖ َػًٛبٕٛ  عًٝٗا  غري

  (2) هلرٙ ايصٜاد٠
 

 إَا١َ املسٜض مبسا ٜثرس يف اإلدزاى   : املطأي١ ايثايث١ 
ايارٖاْٞ   االنت٦اا  أٚ اهلٛع أٚ ,إذا أصٝب املسٜض ايٓفطٞ بٓٛب١ َٔ ايرٖإ نايفصاّ 

ضٛاع ايكٗسٟ ايػدٜد أٚ ْٛبا١  أٚ ايٛ, اذتاد نايكًل ايعاّ صا  ايػدٜد أٚ ْٛب١ َٔ ايُع
يف اإلدزاى ٚخيتاٌ بٗاا    ٚحنٛ ذيو َأ امَاساا ايٓفطا١ٝ ايتا٢ تاثرس     , َا بعد ايصد١َ 

 إٔ ٜتٛىل اإلَا١َ ؟ ٌٖ ٜصح, ايتُٝٝص 
 ٌمبٔ أصاٝب بٓٛبا١ َأ ايارٖإ أٚ ايُعصاا  ايػادٜد املاثرس يف ايعكا         االقتدا٤ٜصح  ال

(3)إذا أفام فٝصح  َع ايهسا١ٖ ; ختسجًيا ع٢ً اتفام ايفكٗاا٤ إال , ٚاإلدزاى 
زمحٗاِ اهلل   –

ع٢ً أْ٘ ال ٜصح اإلقتدا٤ باجملٕٓٛ املطبل فإٕ نإ جئ ٜٚفٝل صح اإلقتدا٤ ب٘ يف شَاإ   –
 .اإلفاق١ َع ايهسا١ٖ

 
 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

 .(4)ايصال٠ إٔ املسٜض ايرٖاْٞ  يٝظ َٔ أٌٖ اإلَا١َ أصاًل ; مْ٘ يٝظ َٔ أٌٖ -1
ٚ مٕ َٔ ذٖب عكً٘ بطبب املسا ايٓفطٞ ايرٖاْٞ اْتكطت طٗازتا٘ ، فاال ٜصاًح    -2

 .(5)يإلَا١َ
                                                 

  .املسجع ايطابل ( )

   (1/217)، ٚأض٢ٓ املطايب( 2/77)، املبدع ( 32/ 3)املػين : ٜٓظس  ( )

ايبرس : ٜٚٓظس ( 9/75)باجملٕٓٛ ايػسٚاْٞ يف ذٛاغٝ٘  االقتدا٤ذه٢ اإلمجاع ع٢ً عدّ صر١ (  )
، ٚايرخري٠ ( 1/669)، ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع ( 1/85)ٚايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ ( 1/630)ايسا٥ل 

، َٚػين احملتاد ( 4/111)، ٚاجملُٛع ( 1/16)، ٚامّ ( 2/92)، َٚٛاٖب ادتًٌٝ ( 2/24)
  (.2/568)ٚنػاف ايكٓاع ( 1/241)

 (.1/669) بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظس   ( )

   (2/240)ايرخري٠ : ٜٓظس   ( )



                                          إَا١َ املسٜض ايٓفطٞ
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 .مصاّفة  المريض النفسي  في الصالة: المطلب الرابع 

ٚ ايعصابٞ ايػدٜد نايكًل ايػدٜد  ٚحناٛ  , املسٜض ايٓفطٞ ايرٖاْٞ نايفصاّ أٚ اهلٛع 
 ايصال٠ ؟ٜصح إٔ ٜصف َع ايصرٝح يف ذيو ٌٖ 

 
تصح َصاف١ املسٜض  ايرٖاْٞ يف ايصال٠ ، َٚٔ مل ٜصف َع٘ إال َسٜطًا ذٖاْٝاًا فٗاٛ    ال

(1)يف ذهِ  ايفر  ،  ختسجًيا عًا٢ اتفاام ايفكٗاا٤   
عًا٢ إٔ َصااف ١     -زمحٗاِ اهلل تعااىل  –

 . اجملٕٓٛ يف ايصال٠ ال تصح 
 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ

 .(2) ذهِ اجملٕٓٛ مٕ ٚجٛد املسٜض ايرٖاْٞ  نعدَ٘ ; مْ٘ يف -1
 .(3)ٚمٕ املسٜض ايرٖاْٞ يٝظ َٔ أٌٖ ايٛقٛف يف ايصال٠ -2
 

 

 

 

 

 

                                                 

، ٚنػاف ( 4/430)، ٚاإلْصاف َع ايػسح ( 3/56)املػين : ٜٓظس ْص ع٢ً ذيو اذتٓاب١ً ،(  )
( 1/692) ، َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ ( 1/281)َٓت٢ٗ اإلزادات  ٚ غسح, ( 3/225)ايكٓاع 

ٖٚرا َكتط٢ َرٖب اذتٓف١ٝ ٚاملايه١ٝ  ٚايػافع١ٝ ذٝث ٜسٕٚ عدّ صر١ َصاف١ ايصيب غري 
) تبٝني اذتكا٥ل : ٜٓظس . ٚاملسٜض ايرٖاْٞ يف ذهُ٘ جباَع عدّ ايتُٝٝص , املُٝص يف ايصال٠ 

 (  4/128) ٚاجملُٛع ( 2/414) ٚاذتاٟٚ ،( 2/135)، ٚغسح ارتسغٞ ع٢ً خًٌٝ ( 1/136

   (.1/281)، ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات ( 3/56)املػين   ( )

 (.3/225)نػاف ايكٓاع : ٜٓظس (   )
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 الزكاة في مال المريض النفسي: المبحث الخامش 

  

أٚ ْٛبذ١ َذٔ   , ٚاهلذٛع  , إذا أؾٝب املسٜض ايٓؿطٞ بٓٛب١ ساد٠ َٔ ايذرٖإ نايؿؿذاّ   
 (َا ٜعسف باالْٗٝاز ايعؿيب) ايُعؿاب ايػدٜد نايكًل ايعاّ 

ٚعٓدٙ َاٍ ٜبًذؼ ايٓؿذاب ٖذٌ    , األَساض ايٓؿط١ٝ اييت تؤثس يف اإلدزاى ٚحنٛ ذيو َٔ 
 ػب ؾٝ٘ ايصنا٠ إذا ساٍ عًٝ٘ اؿٍٛ ؟

 :ال خيًٛ األَس َٔ سايتني 
 إذا نإ املسض ايٓؿطٞ ايرٖاْٞ غري َطبل  : اؿاي١ األٚىل 

٘  ؾتذذب ايصنذا٠ يف َايذ   , إذا نإ املسض ايرٖاْٞ ٜأتٞ ع٢ً غهٌ ْٛبات ثِ ٜؿٝل َٓٗذا  
ع٢ً إٔ ايرٟ جئ ٜٚؿٝذل ػذب عًٝذ٘ ايصنذا٠       -زمحِٗ اهلل  –ؽسجًيا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 

 .  (1)نايؿشٝح ٚايٓا٥ِ ٚاملػ٢ُ عًٝ٘
  :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ

 +:عُّٛ األدي١ ايدايذ١ عًذ٢ ٚدذٛب ايصنذا٠ نكٛيذ٘ تعذاىل       -1           

        "(2). 
إٔ ٖرٙ اآل١ٜ عا١َ يف نٌ ؾػري ٚنبري ، ٚعاقذٌ ٚفٓذٕٛ ، ألْٗذِ نًذِٗ     : ٚد٘ ايدالي١ 

 .(3)قتادٕٛ إىل طٗس٠ اهلل إٜاِٖ 
 أعًُِٗ إٔ عًِٝٗ ؾدق١ تؤخر َٔ أغٓٝذا٥ِٗ ؾذ د   : ) ملعاذ سني بعج٘ يًُٝٔ  قٛي٘  -2

٘ ( األغٓٝا٤ : ) ؾكٛي٘( ع٢ً ؾكسا٥ِٗ  يف سهذِ   تػٌُ ايؿػري ٚاملسٜض ايرٖاْٞ ; ألْذ
 .(4)اجملٕٓٛ  نُا مشًتِٗ يؿظ١ ايؿكسا٤

 

                                                 

، ( 2/142)، ٚ املبطٛط يًػٝباْٞ ( 2/219)، ٚاملبطٛط 02/3829بدا٥ع ايؿٓا٥ع : ٜٓظس (  )
 .ٖٚٛ َكتك٢ قٍٛ اؾُٗٛز ايرٜٔ ٜسٕٚ ٚدٛب ايصنا٠ يف َاٍ غري املهًـ َطًكًا نُا ضٝأتٞ 

 .103ايتٛب١ ، آ١ٜ  ضٛز٠(   )

 (.5/202)احمل٢ً : ٜٓظس (   )

 (.3/807)نػاف ايكٓاع (   )
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 إذا نإ املسض ايٓؿطٞ ايرٖاْٞ َطبًكا : اؿاي١ ايجا١ْٝ  
أٚ االقطساب ايٛدداْٞ ,ٜؿٝل َٓ٘ نايؿؿاّ املصَٔ  ٚال, ذا نإ املسض ايٓؿطٞ َصَٓا إ

 ٌٖ ػب ايصنا٠ يف َاي٘ ؟, املصَٔ ٚحنٛ ذيو 
زمحٗذِ اهلل   –أَا شنا٠ ايؿطس ؾتذب   يف َاٍ املسض ايرٖاْٞ ؽسجًيا ع٢ً اتؿام ايؿكٗذا٤  

 (1) .إٔ شنا٠ ايؿطس ػب يف َاٍ اجملٕٓٛ   –
شنا٠ ايؿطس ؾذاعًا َذٔ    ؾسض زضٍٛ اهلل :)     بعُّٛ سدٜح ابٔ عُس :ٚاضتديٛا 

ٚايؿذػري ٚايهذبري َذٔ    ٚاألْجذ٢ ،   متس ، أٚ ؾاعًا َٔ غعري ، ع٢ً ايعبد ٚاؿذس ٚايذرنس   
 (.(2)املطًُني

 .اؿدٜح عاّ مل ٜؿسم بني املهًـ ٚغريٙ  :ٚد٘ ايدالي١
ٚأَا َا  عدا ذيو َٔ األَٛاٍ ; نايٓكدٜٔ ٚبُٗٝذ١ األْعذاّ  ٚايعذسٚض   ؾكذد اختًذـ       

 :ع٢ً قٛيني  -زمحِٗ اهلل  -ؾٝٗا  ايؿكٗا٤
ٞ      :ايكٍٛ األٍٚ  املطبذل  ٖٚذرا  َكتكذ٢ َذرٖب     ػذب ايصنذا٠ يف َذاٍ املذسٜض ايذرٖاْ

 .(3)اؾُٗٛز سٝح ٜسٕٚ إٔ  ايصنا٠ ػب يف َاٍ اجملٕٓٛ ٚخيسدٗا عٓ٘ ٚيٝ٘ 
 

 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ
 

                                                 

بدا٥ع : ، ٜٚٓظس 553، ٚأبٛ عبٝد يف نتاب األَٛاٍ ف (5/215)سهاٙ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع ( 1)
، ٚأؾٍٛ ايطسخطٞ (2/356)،ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ(2/219)، ٚاملبطٛط (2/499)ايؿٓا٥ع 

، ٚاألّ ( 1/292)، َٚٛاٖب اؾًٌٝ (3/37)ٚاالضترناز  ،(1/308)، ٚاملد١ْٚ( 1/101)
، ٚغسح (  174/ 3)ٚاملطتٛعب ( 4/69)، ٚاملػين ( 1/409)َٚػين احملتاز ( 2/28)

  (.2/412)ايصزنػٞ 

،  119،ف ( 1503)أخسد٘ ايبدازٟ يف ؾشٝش٘ نتاب ايصنا٠ ، باب ؾدق١ ايؿطس، بسقِ (   )
 . 832، ف ( 984)ع٢ً املطًُني بسقِ  َٚطًِ ، نتاب ايصنا٠ ، باب شنا٠ ايؿطس

، ٚاألّ ( 1/292)، َٚٛاٖب اؾًٌٝ ( 2/43)، ٚساغ١ٝ ايدضٛقٞ ( 1/308)املد١ْٚ : ٜٓظس (   )
، ٚاملطتٛعب ( 4/69)، ٚاملػين (5/215)ٚاجملُٛع ( 4/114)، ٚاؿاٟٚ ( 2/27)
 (.2/412)، ٚغسح ايصزنػٞ ( 3/173)
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 +:عُّٛ األدي١ ايداي١ عًذ٢ ٚدذٛب ايصنذا٠ نكٛيذ٘ تعذاىل      1-           

        "(1). 

 
إٔ ٖرٙ اآل١ٜ عا١َ يف نٌ ؾػري ٚنبري ، ٚعاقذٌ ٚفٓذٕٛ ، ألْٗذِ نًذِٗ     : ٚد٘ ايدالي١ 

 .(2)قتادٕٛ إىل طٗس٠ اهلل إٜاِٖ 
 أعًُِٗ إٔ عًِٝٗ ؾدق١ تؤخر َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾذ د  : ) ملعاذ سني بعج٘ يًُٝٔ  قٛي٘  -2

تػذٌُ ايؿذػري ٚاملذسٜض ايذرٖاْٞ ; ألْذ٘ يف سهذِ       ( األغٓٝا٤ : ) ؾكٛي٘( ع٢ً ؾكسا٥ِٗ 
 .(3)ٕٛ  نُا مشًتِٗ يؿظ١ ايؿكسا٤اجملٓ
 : ٚيف زٚا١ٜ  (4)( ابتػٛا يف أَٛاٍ ايٝتا٢َ ال تأنًٗا ايصنا٠: ) قاٍ  -3

 (.(5)ايؿدق١  ال ترٖب٘ ) 

دٍ اؿدٜح ع٢ً ٚدذٛب ايصنذا٠ يف َذاٍ ايٝتذِٝ ٜٚكذاع عًٝذ٘ املذسٜض        : ٚد٘ ايدالي١ 
نذا٠ إذا ناْذو ٚادبذ٘;    ايرٖاْٞ ظاَع عدّ ايتهًٝـ يف نٌ َُٓٗا، ٚإمنا جيٛش إخذساز ايص 

 .  (6)ألْ٘ يٝظ ي٘ إٔ ٜتربع مباٍ غري املهًـ 

                                                 

 .103ضٛز٠ ايتٛب١ ، آ١ٜ (   )

 (.5/202)احمل٢ً : ظس ٜٓ(   )

 (.3/807)نػاف ايكٓاع (   )

، ٚايبٝٗكٞ يف َعسؾ١ ايطٓٔ ٚاآلثاز ، ( 6982)بسقِ ( 4/66)أخسد٘ عبد ايسشام يف َؿٓؿ٘  (   )
ٚقعؿ٘ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع (  1946)، بسقِ ( 2/281)ٚايدازقطين ( 3/247( )2262)بسقِ 

 (.2/156)، ٚابٔ ُٖاّ يف ؾتح ايكدٜس( 4/215)

إضٓادٙ ؾشٝح ، ( 4/215)َسضاًل ٚقاٍ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع ( 1/92)زٚاٙ ايػاؾعٞ يف َطٓدٙ (   )
ٚقعؿ٘ ابٔ سذس يف ايتًدٝـ اؿبري ( 4/181)، ( 7432)ٚأخسد٘ ايبٝٗكٞ يف ضٓٓ٘ بسقِ 

ٚضبط ابٔ اؾٛشٟ يف إٜجاز ( 33)بسقِ  7، ٚاأليباْٞ يف قعٝـ اؾاَع ف ( 2/734)
 . 72،75اإلْؿاف ف 

 (.4/70)املػين : ٜٓظس   ( )
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٘  :  ْٛقؼ : ) بإٔ اؿدٜح قعٝـ نُا ثبو يف ؽسجي٘ ، ٚع٢ً ؾسض ؾشت٘ ؾذاملساد بكٛيذ
أٟ ايٓؿك١ ; ألْ٘ أقاف األنٌ إىل مجٝع املذاٍ ٚايٓؿكذ١ ٖذٞ ايذيت تذأتٞ      ( ال ترٖب٘ ايؿدق١

 .(1)ع٢ً مجٝع املاٍ دٕٚ ايصنا٠
بإٔ اؿدٜح ٚإٕ نإ ؾٝ٘ قعـ إال أْذ٘ ٜتكذ٣ٛ بعُذّٛ اؿذدٜح ايؿذشٝح يف      : أدٝب 

  :ؾُٔ ذيو   .  (2)إجياب ايصنا٠ َطًكًا، ٚباآلثاز ايٛازد٠ عٔ ايؿشاب١ يف ذيو
 .(3)ايؿدق١ ابتػٛا يف أَٛاٍ ايٝتا٢َ ال تأنًٗا  (:قٍٛ عُس بٔ اـطاب    - أ

  .(4)ٜصنٞ َاٍ ايٝتِ  ٚنإ عًٞ   - ب

 ٜصنذذٕٛ أَذذٛاٍ    ٚنذذإ عبذذد اهلل بذذٔ عُذذس، ٚدذذابس بذذٔ عبذذد اهلل         - ت
ٖٚهرا دا٤ عٔ ايتابعني أِْٗ ٜذسٕٚ ٚدذٛب ايصنذا٠ يف َذاٍ غذري      .(5)ايٝتا٢َ
 .(6)املهًـ
ٚمل ٜكٌ ايصنا٠ ؾاملساد بايؿدق١ ايصنا٠ نُذا دذا٤    )ال ترٖب٘ ايؿدق١  (:أَا زٚا١ٜ َٔ ز٣ٚ
 .  يف ايسٚا١ٜ األخس٣

 
   (7)إٔ ايصنا٠ ال تأنٌ املاٍ ، إمنا تأنٌ َا شاد ع٢ً ايٓؿاب:  ٚأَا قٛهلِ

 . إٔ املساد تأنٌ َعظُ٘ ايصنا٠ َع ايٓؿك١ : ؾاؾٛاب عٓ٘

                                                 

، ٚإٜجاز  51، ٚايػس٠ املٓٝؿ١ ف (2/382)بدا٥ع ايؿٓا٥ع : ، ٜٚٓظس ( 2/219)املبطٛط (   )
 ( .1/72)اإلْؿاف 

 (.4/215)اجملُٛع : ٜٓظس (   )

( 7434)،بسقِ ( 4/181)، ٚايبٝٗكٞ يف ضٓٓ٘ ( 588)، بسقِ ( 1/251)زٚاٙ َايو يف املٛطأ (   )
 (إضٓادٙ ؾشٝح:)ٚقاٍ

 (.1949)، بسقِ( 2/282) ، ٚايدازقطين (7437)، بسقِ ( 4/182)أخسد٘ ايبٝٗكٞ يف ضٓٓ٘ (   )

، بسقِ ( 4/183)، ٚايبٝٗكٞ يف ضٓٓ٘ (1950)، بسقِ (2/282)أخسد٘ ايدازقطين يف ضٓٓ٘ (   )
(7440.) 

فاٖد ٚعطا٤ ٚطاٚٚع ٚايصٖسٟ ٚابٔ ضسٜٔ ، زٚاٙ عِٓٗ أبٛ عبٝد يف نتاب األَٛاٍ  َِٓٗ(   )
 (.3/37)، ٚابٔ عبد ايرب يف االضترناز  552، 550ف 

 (4/215)اجملُٛع : ٜٓظس(   )
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أؾعذاٍ  : سل هلل تعاىل ، ٚسل يآلدَٞ ، ٚسل اآلدَٞ قسبإ : ٚألٕ اؿكٛم قسبإ  -4
كذات ، ٚأزٚؽ  نذاملٗٛز ، ٚايٓؿ : أبدإ نايكؿاف ، ٚسد ايكرف ، ٚسكٛم أَذٛاٍ  

ؾُا نإ َٔ أؾعاٍ األبدإ خيتـ بذ٘ املهًذـ دٕٚ غذريٙ ، ٚ َذا نذإ َذٔ       .اؾٓاٜات
أؾعذاٍ  : سكٛم األَٛاٍ ٜطتٟٛ ؾٝ٘ املهًـ ٚغريٙ، نريو سكٛم اهلل تعايٞ قذسبإ  

: أبدإ، نايؿال٠ ٚايؿٝاّ ، ٚذيو خيتـ بذ٘ املهًذـ دٕٚ غذريٙ ، ٚسكذٛم أَذٛاٍ      
 .ٚغريٙ (1)هًـنايصنٛات; جيب إٔ ٜطتٟٛ ؾٝٗا امل

  
ٚألٕ املكؿٛد َٔ ايصنا٠ ضد اـ١ً ٚتطٗري املاٍ، ٚ َاٍ املسٜض ايرٖاْٞ  قابذٌ ألدا٤   -5

ايٓؿكات ٚايػساَات نك١ُٝ َا أتًؿ٘ ٚ يٝطو ايصنا٠ قض عباد٠ ست٢ ؽتـ بذاملهًـ  
، ٚاملداطذذب بذذاإلخساز ٚيٝذذ٘ ; ٚخيذذايـ ايؿذذال٠ ٚايؿذذّٛ; ؾلْٗذذا كتؿذذ١ بايبذذدٕ، 

ال ٜتشكل َٓ٘ ْٝتٗا ألْذ٘ يف سهذِ اجملٓذٕٛ  ، ٚايصنذا٠ سذل ٜتعًذل        ٚاملسٜض ايرٖاْٞ
 . (2)باملاٍ ، ؾأغب٘ ْؿك١ األقازب ٚايصٚدات، ٚ أزٚؽ اؾٓاٜات، ٚقِٝ املتًؿات

بإٔ إجياب ايٓؿكات ٚايػساَات يف َايذ٘ ; ألُْٗذا َذٔ سكذٛم ايعبذاد يعذدّ       : ْٛقؼ 
ٍ   إٕ ايصنا٠ سل َذايٞ  : ) ايتٛقـ ع٢ً اي١ٝٓ ، ثِ قٛهلِ  َٓكذٛض  ( ًٜذصّ بطذبب املذا

بايرَٞ ال ٜؤخر َٔ َاي٘ ايصنا٠ ، ؾًٛ نإ ٚدٛبٗذا مبذذسد نْٛٗذا سكذًا َايٝذًا ٜجبذو       
يًػري يؿح أداؤٖا َٓ٘ بدٕٚ اإلضالّ ، بٌ ٚأدذرب عًٝذ٘ نُذا جيذرب عًذ٢ دؾذع ْؿكذ١        
شٚدت٘ ٚحنٛ ذيو ، ٚسني مل ٜهٔ نريو عًِ أْ٘ اعترب ؾٝٗا ٚؾـ آخس ال ٜؿح َذع  

 .(3)يعباد٠ ايصا٥ٌ َع ايهؿسعدَ٘ ٖٚٛ ٚؾـ ا
بإٔ َا ذنسٚٙ َٔ اؾص١ٜ، ؾال ٜؿح اؾُع بُٝٓٗا; ألٕ ٚدٛب اؾص١ٜ أقذٝل  : أدٝب

، ٚٚدٛب ايصنذا٠ أٚضذع ; أال تذس٣ إٔ اؾصٜذ١ ػذب عًذ٢ ايسدذاٍ دٕٚ ايٓطذا٤ ،         
 ؟  (4)ٚايصنا٠ ػب ع٢ً ايسداٍ ٚايٓطا٤ ؾًِ ٜؿح اؾُع بُٝٓٗا

                                                 

 ( .4/116) اؿاٟٚ (   )

ٞ  ، ٚغسح ايصزنػ( 3/38)، ٚاالضترناز ( 4/71)، ٚاملػين ( 1/409)َػين احملتاز : ٜٓظس (   )
(2/415.) 

 (2/157)، ٚؾتح ايكدٜس ( 2/280)، ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ ( 2/354)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓظس (   )

 (.3/117)اؿاٟٚ (   )
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  َاٍ  املسٜض ايرٖاْٞ املطبل  ال ػب ايصنا٠ يف: ايكٍٛ ايجاْٞ

 .(1)ٖٚرا  َكتك٢ َرٖب اؿٓؿ١ٝ  سٝح ٜسٕٚ إٔ ايصنا٠ الػب يف َاٍ اجملٕٓٛ 
 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ

 +:قاٍ تعاىل -1                   "(2)
 

ايرٖاْٞ  يٝظ َذٔ أٖذٌ ايذتطٗري    إٔ ايتطٗري إمنا ٜهٕٛ يًرْٛب، ٚاملسٜض : ٚد٘ ايدالي١
 .(3)ألْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

إٔ ايػايب أْٗا تطٗري ٚيٝظ ذيو غسطًا ؾلْا اتؿكٓا ع٢ً ٚدٛب ايؿطذس ٚايعػذس   : ْٛقؼ
 .(4)يف َاهلُا، ٚإٕ نإ تطٗريًا يف أؾً٘

خ ٚذنسٙ َِٓٗ اجملٕٓٛ ست٢  زؾع ايكًِ عٔ ثال: ) قاٍ   سدٜح عًٞ  - 2   
  .(5)(ٜؿٝل

أْ٘ ال ضبٌٝ إىل إجياب ايصنا٠ ع٢ً  املسٜض ايذرٖاْٞ  ; ألْذ٘ َسؾذٛع عٓذ٘     : ٚد٘ ايدالي١
ايكًِ ; ألْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ،  ٚألٕ إجياب ايصنا٠ إجياب ايؿعٌ ، ٚإجيذاب ايؿعذٌ عًذ٢    
ايعادص عٔ ايؿعٌ تهًٝـ َذا يذٝظ يف ايٛضذع  ; ٚال ضذبٌٝ إىل اإلجيذاب عًذ٢ ايذٛيٞ;        

ايٛيٞ َٓٗٞ عٔ قسبإ َذاٍ ايٝتذِٝ إال عًذ٢ ٚدذ٘ األسطذٔ       يٝؤدٟ َٔ َاٍ ايؿيب; ألٕ
(6). 

 : ْٛقؼ َٔ ٚدٛٙ 
إٔ املساد زؾع اإلثِ ٚايٛدٛب، ْٚطًِ إٔ ال إثِ عًٝ٘ ٚال ػب ايصنا٠ عًٝذ٘ ،  :  أٚال

 .(7)بٌ جيب يف َاي٘ ، ٜٚطايب بلخسادٗا ٚيٝ٘ ، نُا جيب يف َاي٘ ق١ُٝ َا أتًـ

                                                 

 (.2/383)، ٚبدا٥ع ايؿٓا٥ع ( 2/157)، ٚؾتح ايكدٜس ( 2/218)املبطٛط : ٜٓظس(   )

 .103ضٛز٠ ايتٛب١ ، آ١ٜ (   )

 (.4/215)اجملُٛع (   )

 (.4/215)اجملُٛع (   )

 ( 91) ضبل ؽسجي٘ ف (   )

 50، ٜٚٓظس ايػس٠ املٓٝؿ١ ف ( 2/382)بدا٥ع ايؿٓا٥ع (   )

  (.4/71)، ٚاملػين (4/215)اجملُٛع : ٜٓظس (   )
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ٜعين عٔ ْؿظ املسٜض ايرٖاْٞ ، ال عٔ َايذ٘  ( زؾع ايكًِ : )إٔ املساد بكٛي٘  :ثاْٝا 

  .(1 )ألْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

بين اإلضالّ ع٢ً مخظ ; غٗاد٠ إٔ ال : )قاٍ زضٍٛ اهلل : قاٍ  عٔ ابٔ عُس -3 
زضٍٛ اهلل، ٚ إقاّ ايؿال٠ ، ٚإٜتا٤ ايصنا٠ ، ٚاؿر ، ٚؾّٛ  إي٘ إال اهلل ، ٚإٔ قُدًا 

 (.(2)زَكإ
 

َا بين عًٝ٘ اإلضالّ ٜهٕٛ عباد٠، ٚايعبادات اييت ؼتٌُ ايطذكٛط تكذدز يف   : يدالي١ٚد٘ ا
اؾ١ًُ ;  ؾال ػب ع٢ً املسٜض ايرٖاْٞ  ; نايؿذّٛ ٚايؿذال٠ ، ألْذ٘ يف سهذِ اجملٓذٕٛ       

(3). 
إٔ غسا٥ع اإلضالّ ال ٜكاع بعكذٗا بذبعض; ألْٗذا أَٗذات متكذٞ نذٌ       : ْٛقؼ مبا ًٜٞ

 :ٚقد ٚددْاٖا كتًؿ١ يف أغٝا٤ نجري٠ٚاسد٠ ع٢ً ؾسقٗا ٚضٓتٗا، 
إٔ ايصنا٠ ؽسز قبٌ سًٗا ٚٚدٛبٗا ؾتذصئ عذٔ ؾذاسبٗا ٚايؿذال٠ ال ػذصٟ إال     :  َٓٗا

 .بعد دخٍٛ ايٛقو
شزاع١ٝ يف قٍٛ ايٓاع مجٝعًا ٖٚٛ  ًاإٔ ايصنا٠ ػب يف أزض اجملٕٓٛ  إذا ناْو أزق: َٚٓٗا

 .ال ػب عًٝ٘ ايؿال٠ 
ع٢ً اجملٕٓٛ شنا٠ ايؿطس دٕٚ ايؿال٠ ؾبُجً٘ ٜؿذسم بذني شنذا٠    إٔ ايؿكٗا٤ أٚدبٛا :  َٚٓٗا

 .األَٛاٍ ٚ بني ايؿال٠ 
 .ٚال تككٞ ايؿال٠  ايؿّٛإٔ اؿا٥ض تككٞ : َٚٓٗا

ٚدذٌ عًذ٢    ٚمما ٜباعد سهِ ايؿال٠ َٔ ايصنا٠ أٜكًا إٔ ايؿال٠ إمنا ٖٞ سل جيب هلل عص
َذٔ سكذٛم ايؿكذسا٤ يف أَذٛاٍ      ايعباد ؾُٝا بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ ، ٚإٔ ايصنا٠ غئ دعًذ٘ اهلل سكذاً  

 .(4)األغٓٝا٤ ; ؾايؿال٠ ٚايؿّٛ َٔ أؾعاٍ األبدإ ، ٚايصنا٠ َٔ سكٛم املاٍ
                                                 

 (.4/116)اؿاٟٚ : ٜٓظس (   )

، َٚطًِ ، نتاب  2، ف ( 8)ايبدازٟ ، نتاب اإلميإ ، باب دعاؤنِ إمياْهِ ، بسقِ  أخسد٘(   )
 .683، ف  16اإلميإ ، باب بٝإ أزنإ اإلضالّ ، بسقِ 

 ( .2/38)بدا٥ع ايؿٓا٥ع  :ٜٓظس(  )

 (.4/117)، ٚاؿاٟٚ  554األَٛاٍ ألبٞ عبٝد ف : ٜٓظس(   )
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  :َٚٓٗا   أقٛاٍ ايؿشاب١  -1

نإ  ٚدٛب ايصنا٠ يف َاٍ ايٝتِٝ إذأْ٘ ال ٜسٟ   َا ٚزد عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد   -أ
ؾأخربٙ ; ؾلٕ غا٤  آًًَ٘ زغديف ايٝتِٝ َٔ ايصنا٠ ؾلذا بًؼ ٚآْطو  َاأسـ  ): ٜكٍٛ 

 .((1)شن٢ ٚإٕ غا٤ تسى

 (.(2)ال جيب يف َاٍ ايؿػري شنا٠: ) أْ٘ قاٍ   عٔ عبد اهلل بٔ عباع  -ب
إٔ ايؿشاب١ الٜسٕٚ ٚدٛب ايصنا٠ يف َاٍ ايٝتذِٝ ٜٚكذاع عًٝذ٘ املذسٜض     :  ٚد٘ ايدالي١

 ايرٖاْٞ ظاَع عدّ ايتهًٝـ يف نٌ َُٓٗا 
قعٝؿإ ؾال تكّٛ بُٗا سذ١ نُا ثبو يف ؽسجيُٗا ٚيذٛ ؾذح قذٍٛ    بإٔ األثسٜٔ : ْٛقؼ

بذٔ   َا أؾت٢ غالؾ٘، ٖٚٛ َع ٖذرا نًذ٘ يذٛ ثبذو عذٔ عبذد اهلل        بٔ َطعٛد   عبد اهلل
يهإ إىل قٍٛ َٔ ٜٛدب عًٝ٘ ايصنا٠ أقسب أال تس٣ أْ٘ قذد أَذسٙ إٔ يؿذٞ      َطعٛد 

   (3)إ يإلسؿا٤ ٚاإلعالّ َع٢َٓاي٘ ٜٚعًُ٘ ذيو بعد ايبًٛؽ ٚيٛال ايٛدٛب عٓدٙ مما ن
 .(4)ٖٚهرا زٟٚ عٔ مجاع١ َٔ ايتابعني أِْٗ ال ٜسٕٚ ايصنا٠ يف َاٍ غري املهًـ -ز
 

 :اي دٝح
املسق٢ ايٓؿطٝني ع٢ً   ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ إٔ ايصنا٠ ػب يف َاٍ  -ٚاهلل أعًِ–ايسادح 

ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ يف اؾ١ًُ  ِ،ٚيٝٗ ِٚخيسز عٓٗاختالف أْٛاعِٗ ايرٖاْٞ ٚايُعؿابٞ  
ٚزد عًٝٗا َٔ َٓاقػ١ ، ٚألٕ ايكٍٛ بٛدٛب ايصنا٠  يف َاٍ  ا، ٚقعـ أدي١ املدايؿني مب

 .ؼكٝل ملكاؾد ايػسع َٔ ٚدٛب ايصنا٠ يف َاٍ ايػين َطًكًا ٚاهلل أعًِ سٜض ايٓؿطٞامل

 

                                                 

 ( :2/735)، ٚقاٍ ابٔ سذس يف ايتًدٝـ (7441)، بسقِ (4/183)زٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ضٓٓ٘ (   )
 (ٚأعً٘ ايػاؾعٞ باالْكطاع، ٚبإٔ يٝجًا يٝظ عاؾظ)

ٚقعؿ٘ ابٔ . (ابٔ هلٝع١ ال يتر ب٘): ٚقاٍ( 1956)، بسقِ (2/284)زٚاٙ ايدازقطين يف ضٓٓ٘ (   )
 (.2/735)سذس يف ايتًدٝـ 

 .555األَٛاٍ ألبٞ عبٝد ، ف (   )

ٔ بٔ غسٜح ، ٚسؿـ بٔ غٝاخ ، ٚأبٛ ٚا٥ٌ ، ٚإبساِٖٝ ايٓدعٞ، ٚفايد بٔ عبد ايسمح: َِٓٗ (   )
 .551ضعٝد ، ٚايػعيب ، زٚاٙ عِٓٗ أبٛ عبٝد يف نتاب األَٛاٍ ف 
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 صيان المريض الهفسي: المبحث السادس

 :ٚفٝ٘ ث٬ث١ َطايب 
 

 الهفسي  حكن صيان المريض : المطلب األول 

 :ٚفٝ٘ ث٬خ َضا٥ٌ 
 سهِ صٝاّ املزٜض با٫نت٦اب ٚاضطزاب اهلًع :  املضأي١ ا٭ٚىل

أٚ ْٛب١ َٔ , ايٓفضٞ بٓٛب١ َٔ ا٫نت٦اب أٚ ايٛصٛاظ ايكٗزٟ إذا أصٝب املزٜض 
ت٪ثز يف اإلدراى  ايكًل ٚحنٛ ذيو َٔ ا٭َزاض ايُعصاب١ٝ ، اييت ٫ أٚ, اضطزاب اهلًع 

 ٌٖ جيب عًِٝٗ ايصٝاّ ؟
ٜطز به٘ ٫ٚ ٜشٜه ٙ    جيب ايصٝاّ ع٢ً املزٜض ايٓفضٞ  مبزض ُعصابٞ إذا نإ ايصٝاّ ٫

ٜطزٙ نُا يف َزض ا٫نت٦اب ايذٟ ٜهٕٛ فٝ٘ املزٜض فاق ا يًغه١ٝٗ  أَا إذا نإ , ضعفَّا 
املع ١ْٝ يف ازبضهِ اها قه  ٜه٪دٟ إىل      ٠ٚايصٝاّ  ق  ٜشٜ ٙ ضعفا بضبب اخت٬ٍ تأثري املاد

 . ذبُ  عكباٖا َغانٌ ٫
أٚ أصٝب بٓٛب١ َٔ املزض ايٓفضٞ  يف ْٗار رَطإ ، ٚاستاز يتٓاٍٚ ايع٬ز فًه٘ ايفطهز   

زاب اهلًع ايذٟ ميهٔ إٔ ٜٗادِ ايغدص دٕٚ أٟ َك َات ، ٚجيب اضط نُا يف َزض
ع٢ً املزٜض بٗذا ا٫ضطزاب إٔ ٜتٓاٍٚ ع٬دًا َعًٝٓا يتٗ ١٥ ْٛب١ اهلًع ست٢ ٚيٛ أصهٝب  

ٖٚذٙ ايٓٛب١ ق  تأتٝ٘ َز٠ يف ا٭صبٛع أٚ َهز٠ يف ايٝهّٛ    ،بٗا يف ْٗار رَطإ عًٝ٘ إٔ ٜفطز
١ٝ إٔ ٜصاب بٓٛبه١ ًٖهع ، ٚيههٔ إذا تعهزض هلها      ، أٚ َز٠ يف ايغٗز ٫ٚ ٜفطز ًَٜٛٝا خغ

أفطز يٝأخذ ايع٬ز يتٗ ٥تٗا ٜٚكط٢ ٖذا ايّٝٛ يف ٚقه  خخهز ٖٚههذا نهٌ َهٔ اضهطز       
 (1)يًفطز ٭خذ اي ٚا٤ َٔ ٖ٪٤٫ املزض٢ أفطز ٚقط٢ يف ّٜٛ خخز

                                                 

سضني إبزاِٖٝ .َكاٍ املزض٢ ايعكًٝني ٚايٓفضٝني ٌٖ جيب عًِٝٗ صٝاّ رَطإ ؟ د: ٜٓعز(   )
 (www.alamalmed.sa)اشبطري َٓغٛر ع٢ً َٛقع صبُع ا٭ٌَ 

http://www.alamalmed.sa/
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ع٢ً إباس١ ايفطز يًُزٜض إذا نهإ ايصهّٛ    –رمحِٗ اهلل  - (1)ايفكٗا٤ ربزجًيا ع٢ً اتفام
ضعفًا أٚ خيغ٢ تباط٪ بز٥٘ ٜٚعزف ذيهو بادتٗهاد املهزٜض; ٚ ا٫دتٗهاد     ٙ ٜطز ب٘ ٜٚشٜ 

ٚنهذا   ، غًب١ ايعٔ عٔ أَار٠ أٚ دبزب١ أٚ بإخبار طبٝب ساذم ثك١ غري صبزد ايِٖٛ بٌ ٖٛ
ٚملهٔ   ميهٓه٘ ايته اٟٚ يف َزضه٘ إ٫ بفطهزٙ ، فًه٘        ،ٜباح ايفطز يصشٝح َزض يف َٜٛ٘

 .، ٚعًٝ٘ ايكطا٤ب٘  ايت اٟٚ مبا ٜفطز ب٘ إذا نإ تزى ايت اٟٚ ٜطز
 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ

 +:  قاٍ تعاىل -1                      "(2)  

رخص١  ٖٚذا  ،أباح ايفطز يهٌ َزٜض ٜتطزر بايصّٛ  إٔ اهلل صبشاْ٘  :ٚد٘ اي ٫ي١ 
 .(3)ٚيذيو قزْ٘ بايضفز ٚإذا   ٜٛد   ايطزر ف٬ َع٢ٓ يًفطز ،ُغك١ عٓايً يٓا ٚدفع

 +:  تعاىل قاٍ  -2                 "(4)  

 + : تعاىل قاٍ -3                 "(5) . 
إٕ اهلل حيب إٔ ته٪ت٢ رخصه٘، نُها ٜههزٙ إٔ ته٪ت٢      : ) قاٍ :   عٔ ابٔ عُز  -4

 .(6)(َعصٝت٘

                                                 

، ٚابٔ ( 4/403)ٚابٔ ق ا١َ يف املػين ( 2/365)سه٢ اإلمجاع ايٟٓٛٚ يف رٚض١ ايطايبني (   )
، (2/492)ايزا٥ل  ، ٚايبشز(2/350)فتح ايك ٜز : ٜٓعز(. 3/221)عب  ايرب يف ا٫صتذنار

، ٚايجُز اي اْٞ عزح رصاي١ (2/447)، ٚ َٛاٖب ازبًٌٝ(1/207)ٚايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ
، ٚاإلقٓاع (6/169)، ٚاجملُٛع(2/104) ٚا٭ّ ( 2/496)، ٚايذخري٠ ( 1/300)ايكريٚاْٞ
، (4/436)ٚساع١ٝ ابٔ قٓ ظ َع ايفزٚع ( 436، 4/435)، ٚايفزٚع(1/244)يًغزبٝين 

 (.1/476)٢ٗ اإلرادات ، ٚعزح َٓت(3/963)ٚنغاف ايكٓاع 

 .184صٛر٠ ايبكز٠، خ١ٜ (   )

 (.2/589)، ٚعزح ايشرنغٞ (2/492)ايبشز ايزا٥ل : ٜٓعز(   )

 .185صٛر٠ ايبكز٠ ، خ١ٜ (   )

 .78صٛر٠ اسبر ، أ١ٜ (   )

إصٓادٙ  ): ، قاٍ ععٝب ا٭رْا٩ٚط (354)، بزقِ ( 2/69)أخزد٘ ابٔ سبإ يف صشٝش١ (  6)
 ):ٚقاٍ ( 5516)بزقِ ( 3/209)، ٚأخزد٘ ايبٝٗكٞ يف صٓٓ٘  (صشٝح ع٢ً عزط ايبدارٟ 

نُا ٜهزٙ إٔ ):عٔ َٛص٢ بٔ عكب١ ; إ٫ أْ٘ قاٍ دٟاِٚرٚنذيو رٚاٙ إبزاِٖٝ بٔ محش٠ عٔ اي َر
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إٔ يف إجياب أدا٤ ايصّٛ َع خٛف سٜاد٠ املزض ايٓفضهٞ  :  ٚد٘ اي ٫ي١ َٔ ايٓصٛص
 (1). ٜٚرتخص بايفطز , بضبب ايصٝاّ عضز ، فٝٓبػٞ ي٘ إٔ ٜأخذ بايٝضز فٝ٘ 

 : فٝذب عًٝ٘ ايصٝاّ ملا ًٜٞ , ٜطزب٘  أَا إذا نإ ايصٝاّ ٫

 +: يعُّٛ ا٭دي١ اي اي١ ع٢ً ٚدٛب ايصٝاّ ع٢ً املهًف نكٛي٘ تعاىل   -1     

                           

  "(2 ) 
فا٥ ٠ نبري٠ يًُزض٢ ايٓفضٝني تفهٛم نهٌ فٛا٥ه ٙ بايٓضهب١ يػريٖهِ        ايصٝاّٚ٭ٕ يف  -2

يطفهٞ  . ايٓفضهٝني ٜكهٍٛ د  ههجري َهٔ ا٭طبها٤ عٓه  َعهازبتِٗ يًُزضه٢       يٚق  ظٗز ٖذا 
تهْٛ  ي ٟ قٓاع١ َ٪ن ٠ إٔ ايصٝاّ ي٘ فا٥ه ٠ نهبري٠ يًُزضه٢ ايٓفضهٝني     ) : (3)ايغزبٝين

تفٛم نٌ فٛا٥ ٙ بايٓضب١ يػريِٖ ، َٔ خ٬ٍ امل٬سع١ فإْين أ٩نه  إٔ ذبضهًٓا ًَُٛصهًا يف    
 اسباي١ ايصش١ٝ ٚايٓفض١ٝ يًُزض٢ ايذٜٔ ْكّٛ بع٬دِٗ َٔ ا٭َزاض ايٓفض١ٝ حي خ َهع 

ايكًل ٜضهِٗ ايصهٝاّ يف ذبكٝهل يهٕٛ َهٔ اهله ف ايٓفضهٞ يه٘         بصٝاّ رَطإ ، فاملزٜض 
َٚزٜض ا٫نت٦اب ٜتدًص َٔ ايهجري َٔ املغاعز ايضًب١ٝ ٚا٭فهار ايضٛدا٤ َع ايصهّٛ،  
َٚزض٢ ايفصاّ ايذٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايعشي١ ٚتزادع اإلدار٠; ٜهٕٛ يًصّٛ أثز إجيابٞ ٖا٥ٌ 

                                                                                                                                            

، ٚأٚردٙ اهلٝجُٞ يف (2027)بزقِ ( 3/259)ٚابٔ خشمي١ يف صشٝش١ . (ت٪ت٢ َعاصٝ٘
رداي٘ رداٍ ايصشٝح  ٚرٚاٙ ايبشار ٚايطرباْٞ يف ):ٚعشاٙ إىل أمح  ٚقاٍ( 3/162)اجملُع

 (صشٝح )(:3/9: )، ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف اإلرٚا٤ (ا٭ٚصط ٚإصٓادٙ سضٔ 

 ( .3/151) املبضٛط : ٜٓعز ( 1)

 183خ١ٜ , صٛر٠ ايبكز٠ (  2)
يطفٞ عب  . ٚد(  www.elazayem.com)ٚاس١ ايٓفط املط١ٓ٦ُ: َكاٍ َٓغٛر يف َٛقع (  3)

ايعشٜش َصطفٞ  ايغزبٝين ، اصتغارٟ ايطب ايٓفضٞ، ساصٌ ع٢ً اي نتٛراٙ يف ايعًّٛ ايٓفض١ٝ 
ا٭َزٜه١ٝ ، ي٘ خرب٠ ٚاصع١ يف ايعٌُ يف صباٍ ايطب ايٓفضٞ يف َصز  أَ داَع١ نٛيَٛبٝ

ايت خني ٚاإلدَإ يف َصز ٚاي ٍٚ ايعزب١ٝ ،  ٚاي ٍٚ ايعزب١ٝ ٚبزٜطاْٝا ، ٚخرب٠ يف صباٍ َهافش١
ا٫نت٦اب : عارى يف ع ٠ َ٪متزات ٚسا٥ش ع٢ً ع ٠ دٛا٥ش يًُتُٝشٜٔ ، ي٘ ع ٠ َ٪يفات َٓٗا 

ٜٓعز يف تزمجت٘ .َٚعًَٛات َزض ايعصز ، نٝف تتػًب ع٢ً ايكًل ا٭َزاض ايٓفض١ٝ ، سكا٥ل 
 ( www.hayathafs.com/cv/lofty.htm: )َٛقع 

http://www.elazayem.com/
http://www.elazayem.com/
mailto:www.hayathafs.com/cv/lofty.htm
mailto:www.hayathafs.com/cv/lofty.htm
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َٔ سٛهلِ أثٓا٤ ايصّٛ ٚ تك١ٜٛ اإلراد٠ ي ِٜٗ مبا ٜضِٗ  يف خزٚدِٗ َٔ عشيتِٗ ملغارن١
عًًُٝا يف ذبضٔ سايتِٗ خ٬ٍ عٗز رَطإ ; يذيو أدعٛ يصهٝاّ املزضه٢ ايٓفضهٝني ٭ٕ    

 .(ي٘ تأثريًا ع٬دٝا ع٢ً نجري َٔ املزض٢ ايٓفضٝني ق  ٜفٛم تأثري ٚصا٥ٌ ايع٬ز ايطب١ٝ
 ٭نٌسهِ صٝاّ املزٜض باضطزابات ا: املضأي١ ايجا١ْٝ  

 :ٚفٝ٘ ث٬خ سا٫ت 
 ( anorexia nervosa)  (1)صٝاّ املزٜض بايكِٗ ايعصيب: اسباي١ ا٭ٚىل  

َزض ٜتُٝش بفك  َتعُ  يف ايهٛسٕ حي ثه٘ ٚحيهافغ عًٝه٘ املهزٜض ْفضه٘ ، َهٔ        ( ايكِٗ )
خ٬ٍ تكًٌٝ ن١ُٝ ا٭نٌ َع خٛف ع ٜ  َٔ ايب ا١ْ ، ٚخًٌ يف اإلدراى ايذاتٞ يصهٛر٠  

ٍ ٚصٛاصٞ بهٌ َا ٜتعًل با٭نٌ ٚبٛسٕ ازبضه  ، ٚبأصهايٝب اسبُٝه١    ازبض  ، َع اْغػا
املدتًف١ ، اا ٜٓتر عٓه٘ ْكهص يف ٚسٕ ازبضه  بغههٌ ٜعهزض سٝها٠ املهزٜض يًدطهز ،         

    ٍ ٫ٚ عهو إٔ   (2)ٜٚضبب اْكطاع ايطُح يف اإلْاخ ٚضهعف ايطاقه١ ازبٓضه١ٝ يف ايزدها
زٜض يًه٬ٗى فٝذهب عًٝه٘    ايصٝاّ يف َجٌ ٖذٙ اسباي١ ق  ٜشٜ  ا٭َز ص٤ًٛا ٜٚعهزض امله  

 (3)ايفكٗها٤  ايفطز ٚحيزّ عًٝ٘ ايصٝاّ إذا أخرب باملزض طبٝب ساذم ، ربزجًيا عًه٢ اتفهام  
ٚدهب عًٝه٘ ايفطهز،     َهٔ  ايصهٝاّ    خاف ٬ٖنهًا أٚ عه ٜ  أذ٣   ٕ  َٔأ –رمحِٗ اهلل -

 .ٚعًٝ٘ ايكطا٤

                                                 

ِِٗ ، ٚأقِٗ عٔ ايطعاّ     )) َِ أٟ قً  عٗٛت٘ يًطعاّ َٔ َزض ، فٗٛ َق ِٗ   ٜغتٗٝ٘ ، ٚأقِٗ إيٝ٘ :َق
 (. 3/13)،  ٚا٭فعاٍ(12/496)يضإ ايعزب : اعتٗاٙ ، ٜٓعز:

 

، ٚاملزع  إىل  50 ، ٚايطب ايٓفضٞ املعاصز ص 187ايتصٓٝف اي ٚيٞ ايعاعز ص : ٜٓعز (   )
اضطزابات ايكِٗ : ، َٚكاٍ يً نتٛر ٚا٥ٌ أبٛ ٖٓ ٟ بعٓٛإ  81فشص املزٜض ايٓفضاْٞ ص 

 ( com.maganin.www   (:ايعصيب َٓغٛر ع٢ً َٛقع صباْني 
، ٚابٔ ( 4/403)ٚابٔ ق ا١َ يف املػين ( 2/365)سه٢ اإلمجاع ايٟٓٛٚ يف رٚض١ ايطايبني (   )

، (2/492)، ٚايبشزايزا٥ل (2/350)فتح ايك ٜز : ٜٓعز(. 3/221)عب  ايرب يف ا٫صتذنار
، ٚايجُز اي اْٞ عزح رصاي١ (2/447)، ٚ َٛاٖب ازبًٌٝ(1/207)ٚايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ

، ٚاإلقٓاع (6/169)، ٚاجملُٛع(2/104) ٚا٭ّ ( 2/496)، ٚايذخري٠ ( 1/300)ايكريٚاْٞ
، (4/436)ٚساع١ٝ ابٔ قٓ ظ َع ايفزٚع ( 436، 4/435)، ٚايفزٚع(1/244)يًغزبٝين 

 (.1/476)، ٚعزح َٓت٢ٗ اإلرادات (3/963)ٚنغاف ايكٓاع 

http://www.maganin.com/
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 : ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ 

 +: قٛي٘ تعاىل  -1    "(1).  

 +: قٛي٘ تعاىل  -2            "(2). 

  (3)ايطزر ٜشاٍ: ٚيكاع ٠  -3
 ( :Bulimia Nervosa)  سهِ صٝاّ  املزٜض بايٓٗاّ ايعصيب: اسباي١ ايجا١ْٝ 

ٖذُات َتهزر٠ َٔ اإلفزاط يف ا٭نٌ يف فرتات قصري٠ ٚغايبًا َا تٓتٗهٞ اهلذُهات    ٖٚٛ
، إذا صهادف  ٖهذٙ ايٓٛبه١     (4)اإلرادٟ بكص  ع ّ سٜاد٠ ايٛسٕ ٚخٛفًا َٔ ايب ا١ْبايتكٝ٪ 

 يف ْٗار رَطإ ٚتكٝأ املزٜض ٌٖ ٜفض  صَٛ٘ ؟
ري فض  صَٛ٘ َا  ٜهٔ ذب  تأث, يف ْٗار رَطإ ٤ٞإذا تعُ  املزٜض بايٓٗاّ ايعصيب ايك
 –رمحٗهِ اهلل   -(5)ربزجيهًا عًه٢ اتفهام ايفكٗها٤     ,  املزض فٗٛ يف سهِ َٔ ذرع٘ ايك٤ٞ

 .   ٜفطز صٛا٤ قٌ أٚ نجز ، َٚٔ اصتكا٤ عُ ًا فعًٝ٘ ايكطا٤ ع٢ً إٔ َٔ ذرع٘ ايك٤ٞ 

 : ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ
ٖٚٛ صا٥ِ فًٝط عًٝه٘ قطها٤    َٔ ذرع٘ ايك٤ٞ: )  قاٍ  س ٜح أبٞ ٖزٜز٠   -1

 .(6)  (، ٚإٕ اصتكا٤ فًٝكض

                                                 

 .29صٛر٠ ايٓضا٤ ، خ١ٜ (  1)

 195صٛر٠ ايبكز٠، خ١ٜ (  2)

 201ٚايٛدٝش يف إٜطاح ايكٛاع  ص,  83ا٭عباٙ ٚايٓعا٥ز يًضٝٛطٞ ص: ٜٓعز  (3)

 .189ايتصٓٝف اي ٚيٞ ايعاعز ص : ، ٜٚٓعز  81املزٜض ايٓفضٞ ص املزع  إىل فشص (  4)

، ( 1/604)، ٚب ا٥ع ايصٓا٥ع ( 3/60)املبضٛط : ، ٜٚٓعز  59سهاٙ ابٔ املٓذر يف اإلمجاع ص (  5)
، ٚرٚض١ ايطايبني (2/441)، َٚٛاٖب ازبًٌٝ(2/507)، ٚايذخري٠ (2/479)ٚايبشز ايزا٥ل 

، (03/17، ٚاملب ع (4/368)، ٚاملػين (3/270)ٟٚ ، ٚاسبا(6/223)، ٚاجملُٛع(2/356)
 (.2/589)ٚعزح ايشرنغٞ

ص ( 2380)أخزد٘ أبٛ داٚد يف صٓٓ٘ نتاب ايصّٛ ، باب ايصا٥ِ ٜضتك٧ عُ ًا ، بزقِ (   )
ص ( 720)، ٚايرتَذٟ يف نتاب ايصّٛ ، باب َا دا٤ فُٝٔ اصتكا٤ عُ ًا بزقِ 1399
أبٛاب ايصٝاّ، باب َا دا٤ يف ايصا٥ِ ٜك٧، ، ٚابٔ َاد٘ ، )سضٔ غزٜب(:، ٚقاٍ (1718
، ٚايبٝٗكٞ يف صٓٓ٘ (10468)بزقِ ( 2/498)ٚأمح  يف َضٓ ٙ  2577ص ( 1676)بزقِ 
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، (1)نهٌ َها غًهب عًه٢ اإلْضهإ      ,  ٤ٜٞ خٌ يف َع٢ٓ َٔ ذرع٘ ايك: ٚد٘ اي ٫ي١ 
 .   بضبب املزض ايٓفضٞ ، ٭ْ٘ يف سهِ املهزٙ  ٚنإ بػري إراد٠ َٓ٘ نايك٤ٞ

، ٭ٕ   ايلٚ٭ٕ املزٜض بايٓٗاّ ايعصيب ٫ ميهٓ٘ ايضٝطز٠ ع٢ً رغبت٘ ايغ ٜ ٠ يف  -2
    (2)ٖذا املزض ٜ٪ثز يف اإلراد٠ فٗٛ يف سهِ املهزٙ 

  (Pica)سهِ صٝاّ املزٜض بايكطا : اسباي١ ايجايج١  
ٖٚٛ َزض ٜتُٝش بٛدٛد اعتٗا٤ ًٍَح ٭نٌ َهٛاد غهري غذا٥ٝه١ نهايطني أٚ قغهز ايبهٝض       

،  إذا أنٌ  املزٜض ايٓفضٞ َجٌ ٖهذٙ املهٛاد  يف ْٗهار رَطهإ ٖهٌ ٜفضه         (3)ٚحنٛ ذيو
 صَٛ٘ ؟

ٛظ ٚحنهٛ ذيهو ، ٫ٜفضه     إذا نإ  بضبب َزض ْفضٞ َ٪ثز يف اإلدراى نايفصاّ أٚ اهل
 .صَٛ٘ ;٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ٚاجملٕٓٛ ٫جيب عًٝ٘ ايصٝاّ 

أَا إذا نإ بضبب َزض ْفضٞ ٫ٜ٪ثز يف اإلدراى ٚميهٓ٘ ايضٝطز٠ عًه٢ رغبته٘ يف أنهٌ     
رمحٗهِ اهلل   -(4)َٛاد غري َػذ١ٜ ، فٝفض  صَٛ٘ ٚعًٝ٘ ايكطا٤ ربزجًيا ع٢ً اتفام ايفكٗها٤ 

 .ا٠ أٚ ْٛا٠ َٚا٫ ٜػذٟ عاَ ًا فض  صَٛ٘، ٚعًٝ٘ ايكطا٤ع٢ً إٔ َٔ ابتًع سص –

 :اصت يٛا مبا ًٜٞ

                                                                                                                                            

إصٓاد أبٞ داٚد فٝ٘  ((:6/219)قاٍ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع (. 8116) ، بزقِ (4/369)ايهرب٣ 
ٜطعف٘ أبٛداٚد فٗٛ عٓ ٙ  ، ٚ  ٜطعف٘ أبٛداٚد يف صٓٓ٘، ٚق  صبل َزات إٔ َا  صشٝحايإصٓاد 

 (923)بزقِ ( 4/51)، ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف اإلرٚا٤  ) سذ١ إَا صشٝح أٚ سضٔ 

 (2/112) َعا  ايضٓٔ : ٜٓعز ( 1)

 عب  ايزسام اسبُ   . نُا أفاد بذيو املغزف د(   )

 192ايتصٓٝف اي ٚيٞ ايعاعز ص: ٜٓعز  ( )
، ٚايذخري٠ (1/202)، ٚايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ ( 2/479)، ٚايبشز ايزا٥ل (3/96)املبضٛط : ٜٓعز (   )

، ٚاجملُٛع  80، ٚايكٛاْني ايفك١ٝٗ ص (1/126)، ٚايهايف ٫بٔ عب  ايرب (2/507)
، ( 1/427)، َٚػين احملتاز(3/319)، ٚاسباٟٚ  )ب٬ خ٬ف عٓ ْا (:ٚقاٍ ( 6/221)

ذيو إ٫ اسبضٔ  ٚ  خيايف يف( 3/975)، ٚنغاف ايكٓاع (5/5)، ٚايفزٚع ( 4/350)ٚاملػين 
إْ٘ ٫ ٜفطز ; ٭ْ٘ يٝط بأنٌ ٫ٚ عزب ٚايفكٗا٤ صبُعٕٛ ع٢ً  (:بٔ صاحل َٔ املايه١ٝ ٚقاٍ

 ).خ٬ف٘
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 +:عُّٛ قٛي٘ تعهاىل  -1                        

                     (1)"الليل. 
ا٭نٌ ٚايغزب ٖٛ إدخاٍ ايغ٧ إىل املع ٠  ﴾ ٚنًٛا ٚاعزبٛا ﴿: قٛي٘ تعاىل: ٚد٘ اي ٫ي١ 

، ٚق  أباح  اهلل تعاىل  ا٭نٌ ٚايغهزب إىل غاٜه١    (2)عٔ طزٜل ايفِ صٛا٤ نإ َػذٜاًُ أٚ ٫
ثِ أمتٛا ايصهٝاّ إىل  :) ، ٚيف قٛي٘ (3)ٖٚٞ تبني ايفذز ، ثِ أَز باإلَضاى عُٓٗا إىل ايًٌٝ 

، ٭ْ٘ آٛع َٔ ابت٬ع َا يٝط بطعهاّ باإلمجهاع     ٤ٞاإلَضاى عٔ نٌ ع: ايصٝاّ ( ٌٝ ايً
 .(4)، ٚإمنا َٓع َٓ٘ ٭ْ٘ ٜفطز  

 إمنا ايٛض٤ٛ اها خيهزز ٚيهٝط اها ٜه خٌ ، ٚإمنها        (:أْ٘ قاٍ   عٔ ابٔ عباظ  -2
 .) (5)ايفطز اا دخٌ ٚيٝط اا خزز

 .قٛي٘ اا دخٌ عاّ فٝ خٌ فٝ٘ ايطعاّ ٚغريٙ :  ٚد٘ اي ٫ي١

ٚ٭ٕ أنٌ َا يٝط بطعاّ  ٜجكٌ املع ٠ ، ٜٚهضهز صهٛر٠ ازبهٛع ; ٚتٛده  صهٛر٠       -3
 .(6)ايفطز ب٘ 

 
 سهِ صٝاّ املزٜض با٭َزاض اييت ت٪ثز يف اإلدراى:املضأي١ ايجايج١

ايٛده اْٞ  إذا أصٝب املزٜض ايٓفضٞ مبهزض ٜه٪ثز يف اإلدراى نايفصهاّ ٚ ا٫ضهطزاب     
ايذٖاْٞ ايغ ٜ  ٚحنٛ ذيو يف عٗز رَطإ ٌٖ  ا٫نت٦اب ثٓا٥ٞ ايكطب ناهلٛظ اسباد أٚ

 جيب عًٝ٘ ايصٝاّ ؟
 
 

                                                 

 .187صٛر٠ ايبكز٠ ، خ١ٜ (   )

 (.6/378)ايغزح املُتع : ٜٓعز (   )

 (.3/975)نغاف ايكٓاع  :ٜٓعز (  )

 (.3/319)اسباٟٚ  :ٜٓعز (  )

( : 6/221)قاٍ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع ( 8345)بزقِ ( 4/431)أخزد٘ ايبٝٗكٞ يف صٓٓ٘ ايهرب٣ (   )
 .)إصٓادٙ سضٔ أٚ صشٝح (

 (.2/479)، ٚايبشز ايزا٥ل ( 2/507) ايذخري٠ : ٜٓعز (   )
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ع٢ً إٔ  -رمحِٗ اهلل - (1)٫جيب ايصٝاّ ع٢ً املزٜض ايذٖاْٞ ربزجًيا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤
 .اجملٕٓٛ ٫ جيب عًٝ٘ ايصٝاّ

 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ
اجملٕٓٛ ست٢ : )..ٚذنز َِٓٗ ( رفع ايكًِ عٔ ث٬خ : )قاٍ   س ٜح عًٞ    -1

  (.(2)ٜفٝل

 .إٔ املزٜض بايذٖإ َزفٛع عٓ٘ قًِ ايتهًٝف ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  :ٚد٘ اي ٫ي١ 
ٚ٭ٕ َٔ عزٚط ايصّٛ ايعكٌ ، ٚاملزض ايذٖاْٞ َ٪ثز يف ايعكهٌ ،  فه٬ ٜصهح     -2

 .(3)صَٛ٘ يفك  اي١ٝٓ
 المرض الهفسي فساد الصون بسبب :  المطلب الثاهي 

 :ٚفٝ٘  َضأيتإ  
 فضاد ايصّٛ بضبب َزض ايٛصٛاظ ايكٗزٟ : املضأي١ ا٭ٚىل 

 :٫ خيًٛ َٔ سايتني 
 ايٛصٛص١ يف ١ْٝ ايصّٛ : اسباي١ ا٭ٚىل 

، ٜٚهز٣ إٔ  ٜعاْٞ نجري َٔ املٛصٛصني َهٔ صهعٛب١ اصتشطهار ايٓٝه١ يف صهّٛ رَطهإ       
 ٝاّ بايٛصٛص١ يف اصتشطار اي١ٝٓ ؟ فٌٗ ٜفض  ايص, صٝاَ٘ ٜفض  ٭ْ٘   حيطز اي١ٝٓ 

٫ ٜفض  ايصّٛ بايٛصٛص١ يف اي١ٝٓ ، ٚصٝاَ٘ صشٝح ; ٭ٕ اي١ٝٓ تصح بهأد٢ْ فعهٌ ٜه ٍ    
ٚايٛصٛصه١   , عًٝٗا  ، نُا يٛ تضشز أٚ اَتٓع َٔ ا٭نٌ ٚايغزب خغه١ٝ طًهٛع ايفذهز    

ع٢ً أْه٘   –رمحِٗ اهلل  – (4)م ايفكٗا٤ااتفيف اي١ٝٓ ٫ ت٪ثز يف صش١ ايصٝاّ ، ربزجيًا ع٢ً  

                                                 

( 2/594)، ٚب ا٥ع ايصٓا٥ع ( 3/96)املبضٛط : ، ٜٚٓعز ( 6/165)سهاٙ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع (   )
، ٚايتاز ( 2/422)، َٚٛاٖب ازبًٌٝ(2/494)، ٚايذخري٠ (1/204)ا٭حبز ، ًَٚتك٢ 

، ( 2/432)، َٚػين احملتاز (2/366)ٚرٚض١ ايطايبني ( 2/422)ٚاإلنًٌٝ بٗاَػ َٛاٖب 
 (.3/936)، ٚنغاف ايكٓاع (   3/359)َع اإلْصاف  ٚايغزح ايهبري( 3/382)ٚاملضتٛعب 

 . 91صبل ربزجي٘ ص(   )

 (.3/963)، ٚنغاف ايكٓاع( 2/432)احملتازَػين : ٜٓعز(   )

أصٌ اي١ٝٓ يف  ((:2/563)ٖٚذا يف ازب١ًُ ٚاختًفٛا يف بعض ايصٛر قاٍ ايشرنغٞ يف عزس٘ (   )
، ٚب ا٥ع ( 3/64)املبضٛط : ، ٜٚٓعز )..يف ايصّٛ ٚإٕ نإ تطٛعًا صبُع عًٝ٘
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أْ٘ جيب تعٝني اي١ٝٓ َٔ ايًٌٝ ، ٚإٔ املكصٛد َٓٗا إٔ ٜعًِ بكًب٘ أْ٘ ٜصهّٛ ، أٚ ٜعًهِ إٔ   
فٝهفهٞ يف ايٓٝه١    غ ًا رَطإ ٖٚٛ ٜزٜ  صَٛ٘ ، أٚ ٜتعغه٢ عغها٤ َهٔ ٜزٜه  ايصهّٛ  ،     

 .ا٭نٌ ٚايغزب ب١ٝٓ ايصّٛ
 .ايٛصٛص١ باْتكاض ايصّٛ بأس  املفطزات: اسباي١ ايجا١ْٝ 

ٜبايؼ نجري َٔ املٛصٛصني يف ا٫سرتاس َٔ دخٍٛ أٟ ع٧ إىل فُ٘ ٖٚٛ صا٥ِ  نايكغهٛر   
اييت ع٢ً ايغفاٙ أٚ ايػبار ٚحنٛ ذيو ،  أٚ ٜغو  أْ٘  بًع ع٦ًٝا َٔ املا٤ عٓ   املطُطه١ ،  

 ٌ ٜفضه     ٜٚعتك  إٔ ذيو ٜفض  صَٛ٘ ٚإٔ عًٝ٘ ايكطا٤ اا أٚقع٘ يف اسبزز ٚاملغك١ ، فٗه
 ؟ ايصّٛ مبجٌ ذيو 

ميهٔ ايتشزس َٓٗا ربزجيًا  ع٢ً  ٜفض  صّٛ املزٜض بايٛصٛص١ مبجٌ ٖذٙ ا٭َٛر اييت ٫ ٫
(1)اتفام ايفكٗا٤

ع٢ً إٔ َا٫ ميهٔ ايتشهزس َٓه٘ ٫ ٜفطهز نُها يهٛ دخهٌ        -رمحِٗ اهلل –
 .سًك٘ غبار أٚ ذباب أٚ بكٞ بًٌ بع  املطُط١ فابتعً٘ َع ايبشام ْاصًٝا   ٜفطز

 : ٚاصت يٛا 
َٓ٘  ٫ ٜضتطاع ا٫َتٓاع َٓ٘ ; فايتٓفط ٫ ب  َٓه٘ يًصها٥ِ    ميهٔ ايتشزس بإٔ َا٫ -1

ٚايتهًٝف حبضب ايٛصع، ٚإتكا٤ ذيو ٜغهل ، ٚاملهزٜض بايٛصٛصه١  ٜعهذر َهٔ      
 .(2 )باب أٚىل 
 فضاد ايصّٛ بضبب طز٤ٚ املزض ايذٖاْٞ :  املضأي١ ايجا١ْٝ

فصهاّ ٚاهلههٛظ  إذا أصهٝب املهزٜض ايٓفضهٞ بٓٛبه١ سهاد٠ َهٔ املهزض ايهذٖاْٞ ناي        
َا ٜعهزف با٫ْٗٝهار   ) ْٛب١ َٔ ايُعصاب ايغ ٜ  نايكًل اسباد  ٚا٫نت٦اب ايغ ٜ  ، أٚ

                                                                                                                                            

، (6/207) ، ٚاجملُٛع (3/263)، ٚاسباٟٚ(2/418)ٚايبشز ايزا٥ل( 2/581)ايصٓا٥ع
 (.3/18)، ٚاملب ع ( 4/541)، ٚايفزٚع( 4/333)، ٚاملػين(1/235)ٚاإلقٓاع يًغزبٝين 

، ٚ اهل ا١ٜ َع فتح (3/108)املبضٛط : ٜٚٓعز . 59سهاٙ ابٔ املٓذر يف نتاب اإلمجاع ص (   )
َٚٛاٖب ازبًٌٝ ( 1/270)، ٚامل ١ْٚ ( 1/203)، ٚ ايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ ( 2/331)ايك ٜز 

، ٚايٛصٝط ( 360،  2/359)، ٚرٚض١  ايطايبني (2/494)يذخري٠ ، ٚا( 2/441)
، ٚنغاف ايكٓاع ( 3/29)ٚاملب ع ( 4/354)، ٚاملػين  188، ْٗا١ٜ ايشٜٔ ص ( 2/1528)
(3/979.) 

 (.4/354)، ٚاملػين ( 3/108)املبضٛط : ٜٓعز (   )
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أٚ ْٛب١ َٔ اضطزاب َها بعه  ايصه ١َ يف ْٗهار رَطهإ ، ٖهٌ ٜفضه         , ( ايعصيب 
 صَٛ٘ بذيو ؟  

 :يف ٖذٙ املضأي١ ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ -رمحِٗ اهلل–اختًف ايفكٗا٤ 
املزٜض ايٓفضٞ  بٓٛب١ ساد٠ َٔ املهزض ايهذٖاْٞ أٚ ايُعصهابٞ    إذا أصٝب : ايكٍٛ ا٭ٍٚ

ايغ ٜ   ٜفض  ايصّٛ إذا اصتػزق  ايٓٛب١  مجٝع ايٓٗار; أَا إذا أفام يف دش٤ َٔ ايٓٗهار    
 .ٜبطٌ صَٛ٘

. (3)، ٚاملغٗٛر َٔ َهذٖب اسبٓابًه١  (2)، ٚقٍٛ يًغافع١ٝ (1)َكتط٢  َذٖب املايه١ٝ ٖٚذا
ٜفض  ايصّٛ إذا اصهتػزم مجٝهع ايٓٗهار ، إ٫ إذا أفهام يف     سٝح ٜزٕٚ إٔ ازبٕٓٛ ايطار٨ 

 دش٤ َٓ٘   ٜبطٌ صَٛ٘ 
 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ

 :أَا نْٛ٘ ٫ ٜصح صَٛ٘ ; فًُا ًٜٞ  
نهٌ عُهٌ ابهٔ خدّ يه٘ إ٫     : ٜكهٍٛ اهلل تعهاىل   :)   قاٍ:  قاٍ   س ٜح أبٞ ٖزٜز٠   

  (4) (ايصٝاّ ، فإْ٘ يٞ ، ٚأْا أدشٟ ب٘ ، ٜ ع طعاَ٘ ٚعزاب٘ َٔ أدًٞ

إٔ اهلل أضاف تزى ايطعاّ ٚايغزاب إىل املهًف ، فايٛادب إَضهاى     :ٚد٘ اي ٫ي١ 
َطاف إيٝ٘ ، ٚاإلَضاى ٫ ٜهٕٛ إ٫ َع سطٛر ايعكهٌ ، ٚ َهٔ أصهٝب بٓٛبه١ َهٔ      

إ  مجٝع ْٗار رَطإ   ٜطف إيٝ٘ أَضاى اي١ٝٓ،٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  فًِ ٜصهح  ايذٖ

                                                 

، َٚٓح (2/422)، ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ بٗاَػ َٛاٖب ازبًٌٝ(2/422)َٛاٖب ازبًٌٝ: ٜٓعز(  )
 (.2/130)ازبًٌٝ

، (2/366)، ٚرٚض١ ايطايبني(6/249)، ٚاجملُٛع(6/248)املٗذب َع اجملُٛع: ٜٓعز ( )
 (.3/298)ٚاسباٟٚ

، (1/45)، ٚعزح ايعُ ٠ ، يغٝذ اإلص٬ّ (4/434)، ٚايفزٚع ( 3/388)املضتٛعب : ٜٓعز(   )
: ٜٓعز .أصاب يف بعض ن٬َ٘ ف٬سٚاٍ مجٝع َا ب٘ َٔ ازبٕٓٛ فأَا إذا : ٚاملكصٛد باإلفاق١ 
 (.1/194)ايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ 

، َٚضًِ ،  148، ٚص ( 1894)أخزد٘ ايبدارٟ، نتاب ايصٝاّ ، باب فطٌ ايصّٛ، بزقِ(  )
 (.862)ص ( 1151)نتاب ايصٝاّ ،باب فطٌ ايصٝاّ ، بزقِ 
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صَٛ٘ ; إذ املزنب ٜٓتفٞ باْتفا٤ دش٥٘ ; ٭ٕ ايٓٝه١ أسه  رنهين ايصهّٛ ، فه٬ دبهش٨       
(1)ٚس ٖا ، ناإلَضاى ٚس ٙ

 

 

 :ٚأَا نْٛ٘ ٜصح صَٛ٘ إذا أفام دش٤َا َٔ ايٓٗار فًُا ًٜٞ  
ف إىل املهًهف ، ٚ  ٜغهرتط ٚدهٛد اإلَضهاى يف مجٝهع      ٭ْ٘ ٚد  اإلَضهاى املطها    -1 

ٜه ع طعاَه٘   :) ايٓٗار، بٌ ٜهفٞ ٚدٛدٙ يف بعض ايٓٗهار  ; ٭ْه٘ دخهٌ يف عُهّٛ قٛيه٘      
 (.(2)ٚعٗٛت٘ َٔ أدًٞ

ٚ٭ٕ ْٛب١ املزض ايذٖاْٞ  ٖٞ يف اسبكٝك١   سٚاٍ عكٌ يف بعهض ايٓٗهار، فًهِ ميٓهع      -2
 . (3)صش١ ايصّٛ ناإلغُا٤ ٚايّٓٛ

 
ٜفضه  صهَٛ٘ سته٢ يهٛ        إذا أصٝب املزٜض ايٓفضٞ بٓٛب١ َٔ  ايذٖإ ٫: يجاْٞايكٍٛ ا

سٝح ٜزٕٚ إٔ ازبٕٓٛ ايطار٨ ٫ ٜفضه  ايصهّٛ   .(4)ٜفل  ، ٖٚذا  َكتط٢ َذٖب اسبٓف١ٝ
 .  ٜفل َطًكَا، ست٢ يٛ

 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ
إٔ ايعكٌ يٝط َٔ عزا٥ط صش١ ا٭دا٤ عٓه ْا فًهٛ ْه٣ٛ ايصهّٛ َهٔ ايًٝهٌ ثهِ         -1

أصٝب بٓٛب١ َٔ ايذٖإ يف ايٓٗار صح صَٛ٘ يف ذيو ايّٝٛ ، ٫ٚ ٜصهح صهَٛ٘   
يف ايّٝٛ ايجاْٞ ; ٫ يع ّ أ١ًٖٝ ا٭دا٤ ، بٌ يعه ّ ايٓٝه١ ; ٭ٕ ايٓٝه١ َهٔ املهزٜض      

 .(5)ايذٖاْٞ ٫ تتصٛر ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

                                                 

زح ، ٚع(3/970)، نغاف ايكٓاع ( 2/567)، ٚعزح ايشرنغٞ ( 4/342)املػين : ٜٓعز( 1)
 (. 2/250)، ٚاملُتع عزح املكٓع ( 1/47)ايعُ ٠ 

، ٚعزح (3/970)، نغاف ايكٓاع ( 2/567)، ٚعزح ايشرنغٞ ( 4/342)املػين : ٜٓعز(  2)
 (.2/250)، ٚاملُتع عزح املكٓع ( 1/47)ايعُ ٠ 

 (.4/345)املػين (  3)

تار َع ساع١ٝ ابٔ عاب ٜٔ ، ٚاي ر احمل(2/449)، ٚايبشز ايزا٥ل( 2/580)ب ا٥ع ايصٓا٥ع: ٜٓعز(  4)
 (.1/196)، ٚايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ (2/408)

 (.2/580)ب ا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعز(   )
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بإٔ اي١ٝٓ ق  صش  ، ٚسٚاٍ ا٫صتغعار بعه  ذيهو ٫ ميٓهع صهش١     : ٍ هلِٚاصت  -2
 .(1)ايصّٛ نُا يٛ ْاّ مجٝع ايٓٗار 

ٚايكٝاظ عًه٢ ايٓهّٛ   (2)بأْ٘ أت٢ ب١ٝٓ صبزد٠ عزٜ  عٔ قص  ٚ عٌُ ف٬ عرب٠ بٗا : ْٛقػ
 .قٝاظ َع ايفارم; ٭ٕ ازبٕٓٛ ٜشٌٜ ايعكٌ بايه١ًٝ ٚ ٜزفع ايتهًٝف خب٬ف ايّٓٛ

 
إذا أصٝب املزٜض ايٓفضٞ بٓٛب١ َٔ ايذٖإ فض  صهَٛ٘ سته٢ يهٛ أفهام     : يجايحايكٍٛ ا

سٝهح ٜهزٕٚ إٔ ازبٓهٕٛ    .(4)، ٚقٍٛ يًشٓاب١ً(3)بع  ذيو ٚ ٖذا َكتط٢ َذٖب ايغافع١ٝ
 .ايطار٨ َفض  يًصّٛ َطًكَا ست٢ يٛ أفام بع  ذيو

 :اصت يٛا مبا ًٜٞ
يصهّٛ نهاسبٝض   إٔ ْٛب١ املزض ايذٖاْٞ عارض ٜضكط فزض ايص٠٬،  فأبطهٌ ا  -1

 .(5)بٌ ٖٛ أٚىل يع ّ تهًٝف املزٜض ايذٖاْٞ ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 
إٔ ْٛب١ املزض ايذٖاْٞ  سٚاٍ عكٌ يف بعض ايٓٗار، فًهِ ميٓهع صهش١ ايصهّٛ;     ب: ْٛقػ

ناإلغُا٤ ، ٚ ايكٝاظ ع٢ً اسبٝض قٝاظ َع ايفارم  ; ٭ٕ اسبهٝض ٫ ميٓهع ايٛدهٛب ،    
، ٜٚتعًهل به٘ ٚدهٛب ايػضهٌ ٚذبهزِٜ ايصه٠٬        ٚإمنا ميٓع ايصش١ ٚحيهزّ فعهٌ ايصه٠٬   

 .(6)ٚايكزا٠٤ ٚايًبح يف املضذ  ٚايٛط٤ ; ف٬ ٜصح ايكٝاظ عًٝ٘
 :ايرتدٝح
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ إٔ املزٜض ايٓفضٞ إذا أصٝب بٓٛب١ َٔ ايهذٖإ   -ٚاهلل أعًِ–ايزادح 

 َ ٘  ، نايفصاّ ٚاهلٛظ أٚ ايعصاب ايغ ٜ  نايكًل اسباد  ٚق   ٣ْٛ َٔ ايًٌٝ  فض  صهٛ
ط بهني ايكهٛيني ، ٚيكه٠ٛ أديهتِٗ يف     إ٫ إذا أفام يف دش٤ َٔ ايٓٗار  ٚذيو ٭ْ٘ قٍٛ ٚصه 

                                                 

 (.7/387)ايغزح ايهبري َع اإلْصاف  : ٜٓعز (  )

 (.3/298)اسباٟٚ: ٜٓعز (   )

، ٚرٚض١ (3/299)، ٚاسباٟٚ(6/248)، ٚاجملُٛع(2/248)املٗذب َع اجملُٛع: ٜٓعز ( )
 (.2/366)ايطايبني

اختارٙ ابٔ ايبٓا، ):، ٚقاٍ(7/388)، ٚاإلْصاف َع ايغزح ايهبري(3/18)املب ع : ٜٓعز(   )
 .(ٚاجمل 

 (.3/18)، ٚاملب ع ( 6/248)ا ملٗذب َع اجملُٛع (  )

 (.4/345)املػين : ، ٜٚٓعز ( 7/388)ايغزح ايهبري َع اإلْصاف (   )
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ٜضهكط   ازب١ًُ ، ٚيطعف أدي١ املدايفني مبا ٚرد عًُٝٗها َهٔ َٓاقغه١، ٚ٭ٕ املٝضهٛر ٫    
 ( 1)باملعضٛر

 
 قضاء المريض الهفسي  الصون : المطلب الثالث   

ٚ إذا عفٞ املزٜض ايٓفضٞ َٔ املزض  ايهذٖاْٞ   ا٫نت٦هاب  ايذٖاْٞ نايفصاّ أٚ اهلهٛظ أ
أٚ ايعصابٞ ايغ ٜ  نايكًل اسباد ٚحنٛ ذيو َٔ ا٭َزاض امله٪ثز٠ يف اإلدراى  إذا عهفٞ   

 يف أثٓا٤ رَطإ ٌٖ جيب عًٝ٘ اإلَضاى ٚ قطا٤ َا فات٘ َٔ ايصٝاّ  ؟  
 :٫ ربًٛ ٖذٙ املضأي١ َٔ أربع سا٫ت

ٓفضٞ  يف أثٓا٤ ّٜٛ َٔ أٜاّ رَطإ فٗهٌ ًٜشَه٘ قطها٤    إٔ ٜغف٢ املزٜض اي: اسباي١ ا٭ٚىل
 ٖذا ايّٝٛ؟

 :يف ٖذٙ املضأي١ ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ -رمحِٗ اهلل–اختًف ايفكٗا٤ 
٫ جيب ع٢ً  املزٜض ايٓفضٞ قطا٤ ايّٝٛ ايذٟ عفٞ فٝ٘ َٔ ْٛب١ ايذٖإ :  ايكٍٛ ا٭ٍٚ

ٖ  ،(2)أٚ ايُعصاب ايغ ٜ  ، ٖٚذا َكتط٢  ايصهشٝح عٓه  اسبٓفٝه١    ، (3)ب ايغهافع١ٝ َٚهذ
جيهب عًه٢ اجملٓهٕٛ قطها٤      سٝح ٜهزٕٚ أْه٘ ٫   (4)ٚرٚا١ٜ عٓ  اسبٓاب١ً ٖٞ ظاٖز املذٖب

 .  ايّٝٛ ايذٟ أفام فٝ٘ 
 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ

يع ّ متهٔ  املزٜض ايٓفضٞ َٔ سَهٔ ٜضهع ا٭دا٤ ، ٚايتهُٝهٌ عًٝه٘ ٫ ميههٔ ،       -1
 .(5)فأعب٘ َا يٛ أدرى َٔ أٍٚ ايٛق  رنع١ ثِ دٔ ف٬ قطا٤ عًٝ٘ 

                                                 

 348إٜطاح ايكٛاع  ص ،ايٛدٝش يف 159ا٭عباٙ ٚايٓعا٥ز يًضٝٛطٞ ص: ٜٓعز  1))

، (2/409)، اي ر احملتار َع ساع١ٝ ابٔ عاب ٜٔ (2/364)ايعٓا١ٜ َع فتح ايك ٜز: ٜٓعز ( 2)
 (.1/208)ٚايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ

، ٚاملٗذب َع  )ٖذا ٖٛ املٓصٛص يف ايبٜٛطٞ (:، ٚقاٍ (6/165)اجملُٛع : ٜٓعز( 3)
 (.2/366)، ٚ رٚض١ ايطايبني (3/329)، ٚاسباٟٚ(6/166)اجملُٛع

(  7/389)، ٚاإلْصاف(7/359)، ٚايغزح ايهبري َع اإلْصاف(3/291)املضتٛعب : ٜٓعز ( 4)
 (25/109)صبُٛع ايفتا٣ٚ : اختارٖا عٝذ اإلص٬ّ ، ٜٓعز 

 (.1/437)َػين احملتاز  : ٜٓعز( 5)
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ٚ٭ٕ املزٜض ايٓفضٞ    ٜ رى ٚقتَا ميهٓ٘ ايتًبط بايعباد٠ فٝ٘ ، أعهب٘ َها يهٛ ساٍ     -2
 .(1)عذرٙ بع  خزٚز ايٛق 

ٚ٭ٕ إجياب ايكطا٤ إذا نإ ايرتى بػري تفزٜط ٜفتكز إىل ديٌٝ ، ٚاملزٜض ايٓفضهٞ   -3
تزى ايصٝاّ بػري تفزٜط بٌ  بضبب املزض ايذٖاْٞ ،  ف٬ سزز عًٝه٘  ; ٭ْه٘ يف   

 .(2 )سهِ اجملٕٓٛ   

٫ٚ فزم بني إٔ ٜهٕٛ ٣ْٛ َٔ ايًٌٝ أٚ   ٜٓٛ ; ٭ْ٘ إٕ نإ ٣ْٛ َٔ ايًٌٝ فا٭َز ظاٖز 
 .(3)إ   ٜٓٛ فعاٖز ساي٘ اي١ٝٓ; ٚايعٌُ بعاٖز اسباٍ ٚادب، ٚإٕ ن

٘  : ايكٍٛ ايجاْٞ ٖٚهذا َكتطه٢    ،   جيب ع٢ً املزٜض ايذٖاْٞ قطا٤ ايّٝٛ ايذٟ عهفٞ فٝه
سٝح ٜزٕٚ أْ٘ جيهب عًه٢ اجملٓهٕٛ قطها٤     .(5)، ٚرٚا١ٜ عٓ  اسبٓاب١ً (4)ٚد٘ عٓ  ايغافع١ٝ

 . ايّٝٛ ايذٟ أفام فٝ٘ 
 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ

املزٜض ايذٖاْٞ  أدرى دش٤ًا َٔ ٚق  ايفزض ، ٫ٚ ميهٔ فعٌ ذيو ازبهش٤  ٭ٕ  -1
 .(6)َٔ ايصّٛ إ٫ بّٝٛ فٛدب إٔ ٜكطٝ٘ بّٝٛ

ٚ٭ٕ املزٜض ايذٖاْٞ  أدرى بعض ٚق  ايعباد٠ ، فًشَ٘ ايكطا٤  نُها يهٛ أدرى    -2
 .(7)بعض ٚق  ايص٠٬

٠٬ ميهٔ إٔ ت٪د٣ إٔ ايكٝاظ ع٢ً ايص٠٬ قٝاظ َع ايفارم ; ٭ٕ ايص: ميهٔ إٔ ٜٓاقػ 
      ٌ ثهِ إٕ إجيهاب   . يف أٟ دش٤ َٔ ٚق  ايصه٠٬ خبه٬ف ايصهّٛ ٫ ٜصهح إ٫ بٝهّٛ ناَه

ايكطا٤ ع٢ً َٔ تهزى بػهري تفهزٜط حيتهاز إىل ديٝهٌ ، ٚاملهزٜض ايٓفضهٞ ايهذٖاْٞ غهري          
 .(8)َفزط

                                                 

 (.7/360)، ٚايغزح ايهبري َع اإلْصاف(4/389)املػين  : ٜٓعز  (1)

  (.25/110)صبُٛع ايفتا٣ٚ: ٜٓعز  (2)

 (.1/208)ايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ: ٜٓعز(  3)

 (.2/366)، ٚرٚض١ ايطايبني(6/167)، ٚاجملُٛع(6/167)املٗذب َع اجملُٛع: ٜٓعز(  4)

 (.4/389)، ٚاملػين(2/245)، ٚاملُتع عزح املكٓع(3/319)املضتٛعب: ٜٓعز(  5)

 (.6/167)املٗذب َع اجملُٛع: ٜٓعز (   )

 (.7/360)ٚايغزح ايهبري َع اإلْصاف ،(4/389)املػين : ٜٓعز  (  )

 250، ٚازبٕٓٛ ٚ أثزٙ يف ا٭سهاّ ص (25/110)صبُٛع ايفتا٣ٚ : ٜٓعز (   )



صٝاّ املزٜض ايٓفضٞ   

 

 

 

 

 411 

إٕ عفٞ املزٜض ايذٖاْٞ  ٚق  ايفذز ; ف٬ قطا٤ عًٝ٘ ، ٚإٕ  عفٞ َهع  : ايكٍٛ ايجايح
 .ع  َط٢ نٌ ايّٝٛ أٚ دً٘ يشَ٘ ايكطا٤ ايفذز أٚ ب

سٝح ٜزٕٚ إٔ اجملٕٓٛ إذا أفام ٚق  ايفذز فه٬ قطها٤    (1)ٖٚذا َكتط٢  َذٖب املايه١ٝ
 .عًٝ٘ ، ٚإٕ أفام َع ايفذز أٚ بع  َطٞ نٌ ايّٝٛ أٚدً٘ يشَ٘ ايكطا٤ 

 :اصت يٛا مبا ًٜٞ
صهش١ صهَٛ٘ يهشٚاٍ    إذا أصٝب ايصا٥ِ  بٓٛب١ َٔ ايذٖإ َع ايفذز فعًٝ٘ ايكطا٤ يع ّ 

 .(2)عكً٘ ٚق  اي١ٝٓ ،  أَا إذا عفٞ  ٚق  ايفذز ف٬ قطا٤ عًٝ٘ يض١َ٬ ٚق  اي١ٝٓ 
ٚ ايعٌُ بعاٖز اسباٍ ٚادهب ،    بإٔ ظاٖز ساٍ املزٜض ايذٖاْٞ  اي١ٝٓ: ميهٔ إٔ ٜٓاقػ 

 . (3)ٚ ٭ٕ د٫ي١ ساٍ املضًِ ناف١ٝ يف ٚدٛد اي١ٝٓ
 :ايرتدٝح
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ ع ّ ٚدهٛب قطها٤ ايٝهّٛ ايهذٟ  عهفٞ فٝه٘        -ٚاهلل أعًِ -ايزادح 

املزٜض ايٓفضٞ َٔ ْٛب١ ايذٖإ أٚايُعصهاب ايغه ٜ  ; ٚذيهو يكه٠ٛ أديهتِٗ ٚٚداٖتٗها       
ٚضعف أدي١ املدايفني مبا ٚرد عًٝٗا َٔ َٓاقغ١ ; ٚ٭ٕ املزض أَهز خهارز عهٔ ايٛصهع     

 +قاٍ تعاىل          "(4)  َٔ فا٭خذ بٗذا ايكٍٛ ٜٛافل َكص ًا ;
 .َٔ َكاص  ايغزٜع١ ٚاهلل أعًِ

 .إٔ ٜغف٢ املزٜض ايٓفضٞ  يف أثٓا٤ عٗز رَطإ : اسباي١ ايجا١ْٝ
 :ذبزٜز ضبٌ ايٓشاع

                                                 

، (2/413)، َٚٛاٖب ازبًٌٝ( 1/575)، ٚنفا١ٜ ايطايب( 1/575)ساع١ٝ ايع ٟٚ : ٜٓعز (   )
 (.1/195)ٚاشب٬ص١ ايفك١ٝٗ

 (.1/575)،ٚ نفا١ٜ ايطايب (1/195)اشب٬ص١ ايفك١ٝٗ  :ٜٓعز(  )

  (.2/396)، ٚفتح ايك ٜز( 1/208)ايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ : ٜٓعز ( )

 .286صٛر٠ ايبكز٠ ، خ١ٜ  (4)
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ع٢ً أْ٘ ًٜشَ٘ صٝاّ َا بكٞ َٔ ا٭ٜهاّ ٚاختًفهٛا يف قطها٤     -رمحِٗ اهلل–( 1)اتفل ايفكٗا٤
 :ع٢ً قٛيني  َا َط٢ َٓ٘
٫ جيب ع٢ً املزٜض ايٓفضٞ  قطا٤ َا َط٢ َٔ ايغٗز إذا عفٞ يف أثٓا٥ه٘  : ايكٍٛ ا٭ٍٚ

، ٚايصهشٝح َهٔ َهذٖب    (3)َٚهذٖب ايغهافع١ٝ   ، (2)ٖٚذا َكتط٢  قٍٛ بعهض اسبٓفٝه١  
سٝح ٜزٕٚ أْ٘ ٫ جيب ع٢ً اجملٕٓٛ قطا٤ َا َطه٢ َهٔ ايغهٗز إذا أفهام يف     . (4)اسبٓاب١ً
 . أثٓا٥٘ 

 :مبا ًٜٞٚاصت يٛا 
رفع ايكًِ عٔ ث٬خ ٚذنز َِٓٗ اجملٓهٕٛ  : ) قاٍ  ايٓيب : قاٍ   س ٜح ع٢ً  -1

  (.5)(ست٢ ٜفٝل
إٔ َٔ نإ َزفٛعًا عٓه٘ ايكًهِ ٫ ٜتٛده٘ عًٝه٘ اشبطهاب بهأدا٤ ايصهّٛ ،        : ٚد٘ اي ٫ي١

 .(6). ٚايكطا٤ ٜبين عًٝ٘ ، ٚاملزٜض ايذٖاْٞ َزفٛع عٓ٘ ايكًِ ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 
املزض ايذٖاْٞ ٜ٪ثز يف  ايعكٌ ف٬ ٜتشكل َع٘ عٗٛد ايغٗز ٖٚهٛ ايضهبب   ٚ٭ٕ  -2

 .(7)املٛدب يًصّٛ

ٚ٭ٕ املزض ايذٖاْٞ  يٛ اصتٛعب ايغٗز نً٘ َٓع ايكطا٤ يف ايهٌ ; فهإذا ٚده     -3
 .(8)يف بعط٘ ميٓع ايكطا٤ بك رٙ اعتبارًا يًبعض بايهٌ

                                                 

، ( 2/447)، ٚايبشز ايزا٥ل( 3/96)املبضٛط : ، ٜٓعز(4/415)هاٙ ابٔ ق اَ٘ يف املػين س (1)
  (.3/382)، ٚاملضتٛعب(3/283)،ٚاسباٟٚ ( 1/267)ٚامل ١ْٚ

 (.2/448)، ٚايبشز ايزا٥ل(3/96)املبضٛط: ٜٓعز (   )

ٖذا ٖٛ املذٖب ): ، ٚقاٍ( 6/166)، ٚاجملُٛع (6/165)املٗذب َع اجملُٛع:  ٜٓعز(   )
، َٚػين (2/366)ٚرٚض١ ايطايبني . (ٚاملٓصٛص ٚ ب٘ قطع املصٓف ٚازبُٗٛر

 (.2/437)احملتاز

، ٚاإلْصاف َع ايغزح ( 2/244)، ٚاملُتع عزح املكٓع(4/415)املػين :  ٜٓعز(   )
 (.3/18)، ٚاملب ع (7/389)ايهبري

 91صبل ربزجي٘ ص( 5)

  (.3/235)، ٚا٫صتذنار(3/96)املبضٛط : ٜٓعز (6)

 (.3/96)املبضٛط  :ٜٓعز( 7)

 (.4/415)، ٚ املػين ( 3/96)املبضٛط  : ٜٓعز (8)
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ٛب ايكطها٤  ايكٝاظ ع٢ً ايصيب ، فإذا نهإ ايصهػز يف بعهض ايغهٗز ميٓهع ٚده       -4
٭ْ٘ صهّٛ فهات يف سهاٍ صهكط     . (1)فاملزٜض ايذٖاْٞ أٚىل ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

فٝ٘ ايتهًٝف بضبب املزض  ايذٖاْٞ امل٪ثز يف ايعكٌ فًِ جيب قطها٩ٙ ، نُها يهٛ    
 .(2)فات يف ساٍ ايصػز

جيب ع٢ً املزٜض ايٓفضٞ  قطا٤  َا َط٢ َٔ عٗز رَطهإ إذا عهفٞ يف   : ايكٍٛ ايجاْٞ
، (4)، ٚاملغهٗٛر َهٔ َهذٖب املايهٝه١    (3)ذا َكتط٢ ايصشٝح َٔ َذٖب اسبٓف١ٝأثٓا٥٘  ٖٚ

سٝح ٜزٕٚ أْه٘ جيهب عًه٢ اجملٓهٕٛ     .(6)، ٚرٚا١ٜ عٓ  اسبٓاب١ً(5)ٚٚد٘ عاذ عٓ  ايغافع١ٝ
 .قطا٤ َا َط٢ َٔ ايغٗز إذا أفام يف أثٓا٥٘ 

 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ

+ :قاٍ تعاىل -1        "(7). 
إٔ املزاد َٓ٘ عٗٛد بعض ايغٗز; ٭ْ٘ يٛ نإ ايضبب عهٗٛد مجٝهع ايغهٗز    : ٚد٘ اي ٫ي١

يٛقع ايصّٛ يف عٗز عٛاٍ فصار بٗذا ايٓص عٗٛد دش٤ َٔ ايغٗز صببًا يٛدٛب صهّٛ  
 .(8)ايغٗز إ٫ يف َٛضع قاّ اي يٌٝ ع٢ً خ٬ف٘

أدرى دش٤ّا َٔ ايغٗز فًٝصِ َها   بإٔ املزاد باآل١ٜ غري َا ذنز ، ٚإمنا أراد بٗا َٔ: ْٛقػ 
أدرنهه٘ ، فههإٕ أدرى مجٝههع ايغههٗز يشَهه٘ صههٝاّ مجٝعهه٘ ، ٚإٕ أدرى بعطهه٘ ، يشَهه٘ صههٝاّ 

 .(9)بعط٘

                                                 

 (.3/96)املبضٛط  : ٜٓعز (1)

 (.4/415)، ٚ املػين( 6/165)املٗذب َع اجملُٛع : ٜٓعز(  2)

، (1/200)، ٚ ًَتك٢ ا٭حبز(2/448)، ٚايبشز ايزا٥ل(2/594)ب ا٥ع ايصٓا٥ع :  ٜٓعز ( )
 .(ٖٚٛ املعتُ  يهْٛ٘ ظاٖز ايزٚا١ٜ ٚاملتٕٛ: ٚقاٍ )(:2/476)ٚساع١ٝ ابٔ عاب ٜٔ 

 (.2/495)، ٚايذخري٠ (3/235)ٚا٫صتذنار، (2/148) ساع١ٝ اي صٛقٞ : ٜٓعز (   )

 (.1/437)، َٚػين احملتاز(2/366)، ٚ رٚض١ ايطايبني (6/165)اجملُٛع: ٜٓعز (   )

 (.7/398)، ٚ اإلْصاف َع ايغزح ايهبري(3/964)، ٚنغاف ايكٓاع(4/415)املػين : ٜٓعز(   )

 .185صٛر٠ ايبكز٠ ، خ١ٜ (   )

 (.2/507)، ٚايبشز ايزا٥ل (2/368)ك ٜز فتح اي: ، ٜٚٓعز(3/97)املبضٛط (   )

 (.3/330)اسباٟٚ: ٜٓعز(   )
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إٕ املزض ايذٖاْٞ  عارض أعذشٙ عٔ صّٛ بعض ايغٗز َع بكا٤ أثهز اشبطهاب    -2
 .(1)فًٝشَ٘ ايكطا٤ إذا عفٞ  ناإلغُا٤

; ٭ٕ اإلغُا٤ ٫ ٜشٜهٌ ايعكهٌ ، ٫ٚ    ايفارم بإٔ ايكٝاظ ع٢ً اإلغُا٤ قٝاظ َع: ْٛقػ 
 .(2)ٜٛدب اي١ٜ٫ٛ ، ٚجيٛس ع٢ً ا٭ْبٝا٤ خب٬ف املزض ايذٖاْٞ ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

ايغٗز نً٘ مبٓشيه١ املهزض ايعطهٟٛ  ٫     بٚ٭ٕ املزض ايذٖاْٞ ايذٟ    ٜضتٛع -3

 +: ميٓع ايٛدٛب ٚق  قاٍ تعاىل                

      " (3) (4)، فايكطا٤ بأَز د ٜ  ب يٌٝ اآل١ٜ . 

بإٔ ايكٝاظ عًه٢ املهزض ايعطهٟٛ قٝهاظ َهع ايفهارم ٭ٕ املهزٜض        :  ميهٔ إٔ ٜٓاقػ
َهًف ٚاملزٜض ايذٖاْٞ  غري َهًهف ٭ْه٘ يف سههِ احملٓهٕٛ  ،ٚاهلل   ٜهًهف بايصهّٛ       

 .املهًف ٫ ٜ خٌ  يف ٖذٙ اآل١ٜٚايكطا٤ إ٫ َٔ نإ َهًفًا ،  ٚغري 
ٚ٭ٕ املههزض ايههذٖاْٞ َعٓهه٢ ٫ ٜٓههايف ايصههّٛ، فٛدههب إٔ ٫ ٜضههكط ايكطهها٤   -4

 .(5)ناإلغُا٤

ٚع٢ً فزض ذيو ; ٫ ٜه ٍ  ,  ٫ ْضًِ أْ٘ ٫ ٜٓايف ايصّٛ،٭ْ٘ َ٪ثز يف ايعكٌ : ْٛقػ 
 .(6)ع٢ً إجياب ايكطا٤ ، نايصػز ٫ ٜٓايف ايصّٛ ، ٫ٚ ٜٛدب ايكطا٤ 

 :ايزادح
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ ع ّ ٚدهٛب قطها٤ َها َطه٢ َهٔ ايغهٗز إذا        -ٚاهلل أعًِ–ايزادح 

عفٞ املهزٜض ايٓفضهٞ  يف أثٓا٥ه٘  ، ٚعًٝه٘ صهٝاّ َها بكه٢ َٓه٘ ، ٚذيهو يكه٠ٛ أديهتِٗ            
 .ٚٚداٖتٗا ٚضعف أدي١ املدايفني مبا ٚرد عًٝٗا َٔ َٓاقغ١

 .إذا عفٞ املزٜض ايٓفضٞ بع  َط٢ نٌ ايغٗز : اسباي١ ايجايج١
 :يف ذيو ع٢ً قٛيني -رمحِٗ اهلل–تًف ايفكٗا٤ اخ

                                                 

 (.3/329)املبضٛط (   )

 (.3/329)اسباٟٚ: ٜٓعز (   )

 .184ايبكز٠ ، خ١ٜ (   )

 (.2/149) ، ٚساع١ٝ اي صٛقٞ (2/449)ساع١ٝ ابٔ عاب ٜٔ : ٜٓعز (   )

 (.4/415)املػين : ، ٜٚٓعز( 3/329)اسباٟٚ  :ٜٓعز (  )

 (.3/330)اسباٟٚ : ٜٓعز(   )
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٫ جيب ع٢ً املزٜض ايٓفضٞ ايكطا٤ إذا عفٞ  بع  َط٢ عهٗز رَطهإ،   : ايكٍٛ ا٭ٍٚ
، ٚاملغههٗٛر َههٔ َههذٖب (2)، ٚقههٍٛ بعههض املايهٝهه١(1)ٖٚههذا َكتطهه٢ َههذٖب اسبٓفٝهه١

سٝهح ٜهزٕٚ أْه٘ ٫جيهب عًه٢ اجملٓهٕٛ       .(4)، ٚايصشٝح َٔ َهذٖب اسبٓابًه١  (3)ايغافع١ٝ
 . ايكطا٤ إذا أفام بع  َط٢ ايغٗز 

 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ
رفع ايكًِ عٔ ث٬خ ٚع  َِٓٗ ٚعٔ اجملٕٓٛ سته٢  :)  قٍٛ    س ٜح عًٞ   -1

  (.(5)ٜفٝل
إٔ ٖذا اسب ٜح ٜكتطٞ ايزفع عٔ املزٜض ايذٖاْٞ  َطًكًا  ٭ْه٘ يف سههِ   : ٚد٘ اي ٫ي١

يغهزع َها ٜٛدهب ايكطها٤ ; إذ ٫     اجملٕٓٛ ، ٚإجياب ايكطا٤ حيتاز إىل ديٌٝ ، ٚيهٝط يف ا 
 .(6)ٜصح قٝاص٘ ع٢ً غريٙ ٭ْ٘ غري َهًف  ْص يف املضأي١ ، ٫ٚ

 .(7)إٔ يف إجياب قطا٤ ايصّٛ سزدًا ٚ َغك١ ; ٭ٕ املزض ايذٖاْٞ  ق  ٜطٍٛ -2

جيب ع٢ً املزٜض ايٓفضٞ ايكطا٤ إذا عفٞ بع  َط٢ عٗز رَطإ، ٖٚذا : ايكٍٛ ايجاْٞ
، ٚرٚا١ٜ عٓ  اسبٓاب١ً (9)، ٚٚد٘ عاذ عٓ  ايغافع١ٝ (8)املايه١َٝكتط٢ املغٗٛر َٔ َذٖب 

 .  سٝح ٜزٕٚ أْ٘ جيب ع٢ً اجملٕٓٛ ايكطا٤ إذا أفام بع  َطٞ ايغٗز .(10)اسبٓاب١ً 

                                                 

، ٚ اهل ا١ٜ (2/366)، ٚ فتح ايك ٜز (2/595)، ٚب ا٥ع ايصٓا٥ع(3/96)املبضٛط: ٜٓعز ( )
 .(ٚعًٝ٘ ايفت٣ٛ, .....ٖٚٛ ايصشٝح  ):ٚ قاٍ( 1/194)، ٚايفتا٣ٚ اهلٓ ١ٜ (2/366)

 (.2/422)، َٚٛاٖب ازبًٌٝ(2/494)ايذخري٠ : ٜٓعز(   )

، َٚػين (ٖذا َذٖب صا٥ز ايفكٗا٤ ):ٚقاٍ( 3/329)ٚاسباٟٚ ، (6/165)اجملُٛع: ٜٓعز(   )
 (.1/437)احملتاز

 (.1/42)، ٚعزح ايعُ ٠ (7/389)ٚاإلْصاف َع ايغزح ايهبري , ( 4/415)املػين : ٜٓعز(   )

 91صبل ربزجي٘ ص(   )

 (.1/45)عزح ايعُ ٠   : ٜٓعز ( )

 (.2/366)فتح ايك ٜز : ٜٓعز(   )

 (.2/495)، ٚايذخري٠ (2/148) ، ٚساع١ٝ اي صٛقٞ(1/276)امل ١ْٚ : ٜٓعز(   )

 (.1/437)، َٚػين احملتاز(2/366)، ٚرٚض١ ايطايبني (6/165)اجملُٛع: ٜٓعز(   )

، ٚ عزح (7/389)، ٚاإلْصاف َع ايغزح ايهبري(3/383)املضتٛعب : ٜٓعز(   )
 (.1/43)ايعُ ٠
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 :ٚاصت يٛا مبا ًٜٞ

 +أْ٘ َزٜض ٚق  قهاٍ تعهاىل   -1                 

    " (1)  

 .  (2)فايكطا٤ بأَز د ٜ  ب يٌٝ اآل١ٜ
بإٔ ايكٝاظ ع٢ً املزٜض قٝاظ َع ايفارم; ٭ٕ املزٜض َهًف ابته ا٤ًا  : ميهٔ إٔ ٜٓاقػ

 .ٚاملزٜض ايذٖاْٞ غري َهًف ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 
ايكٝاظ ع٢ً اسبا٥ض ، ٚقطا٤ ايصٝاّ أٚد٘ َٔ قطا٤ ايصه٠٬ ; ٭ٕ َها أصهكط     -2

ٜضكط قطا٤ٖا ; خبه٬ف ايصهّٛ ; فإْه٘ ٜكطهٞ َهع      أدا٤ ايص٠٬ يف ايػايب فإْ٘ 
 .(3)اسبٝض ٚايضفز ٚاملزض ٚغري ذيو ، ٚإٕ   جيب ا٭دا٤ َع ٖذٙ ا٭صباب

بإٔ ايكٝاظ ع٢ً اسبا٥ض قٝاظ َع ايفهارم ; ٭ٕ اسبها٥ض َهٔ أٖهٌ ايتهًٝهف      : ْٛقػ
سني اْعكاد صبب ايٛدٛب ، ٖٚٛ اصت٬ٍٗ ايغٗز، فجب  ايٛدٛب يف ذَتٗها نُها جيهب    

َٔ ايفزا٥ض ، ٚاملزٜض ايذٖاْٞ  يٝط َٔ أٌٖ ايتهًٝف ; ٭ْ٘ يف سههِ اجملٓهٕٛ ،     غريٙ
 .(4)ف٬ ٜصح اإلجياب عًٝ٘

ٚ٭ٕ إجياب ايكطا٤ ع٢ً املزٜض ايٓفضٞ  ٫ َغك١ فٝه٘ ، خبه٬ف إجيهاب قطها٤      -3
 .(5)ايص٠٬ 

 . بإٔ  املزض ايذٖاْٞ ميت  غايبًا فاملغك١ ساص١ً: ْٛقػ 

َجًه٘ بعه  عهفا٤ املهزٜض ايٓفضهٞ  فٝفطهٞ إىل تزنه٘         ٚ٭ٕ ايصّٛ ق  ٫ ٜتهزر -4
 .(6)بايه١ًٝ خب٬ف ايص٠٬

بإٔ ايكًِ َزفٛع عٔ املهزٜض ايهذٖاْٞ ٭ْه٘ يف سههِ اجملٓهٕٛ  ، فٗهٛ        :ميهٔ إٔ ٜٓاقػ
 .َعذٚر بايرتى

                                                 

 .184صٛر٠ ايبكز٠ ، خ١ٜ (   )

 (.2/495)ٚايذخري٠  ،(2/149)ساع١ٝ اي صٛقٞ (   )

 (.1/43)عزح ايعُ ٠ (   )

 (.1/45)عزح ايعُ ٠ : ٜٓعز(   )

 (.1/43)عزح ايعُ ٠ (   )

 .املص ر ايضابل(   )
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ٚ٭ٕ املزض ايهذٖاْٞ َه٪ثز يف ايعكهٌ ، فًهِ ميٓهع ٚدهٛب ايكطها٤ ناإلغُها٤          -5
 .(1)ٚايضهز

ع٢ً اإلغُا٤ قٝاظ َهع ايفهارم; ٭ٕ اإلغُها٤ َهزض حيه خ َجًه٘       بإٔ ايكٝاظ : ْٛقػ
 .(2)با٭ْبٝا٤ ، ٚازبٕٓٛ ْكص ٜشٍٚ َع٘ ايتهًٝف، ٫ٚ جيٛس س ٚخ َجً٘ با٭ْبٝا٤

إٕ ناْ  صٓٛات املزض ايٓفضٞ  ق١ًًٝ نايج٬خ ٚاشبُط ٚدب ايكطا٤، : ايكٍٛ ايجايح
سٝهح ٜهزٕٚ أْه٘    .(3)ايهٝه١ ٚإٕ ناْ  نجري٠ نايعغز   جيب ٖٚذا َكتط٢  قٍٛ  بعض امل

 . ٚإٕ ناْ  نجري٠   جيب , إذا ناْ  ايضٓٛات ق١ًًٝ ٚدب ايكطا٤ 
 .(4)بأْ٘ إذا نجزت ايضٕٓٛ عل ايكطا٤: ٚاصت يٛا 

 .(5)بإٔ ايتفزٜل حيتاز إىل ديٌٝ ٫ٚ ديٌٝ :ْٛقػ
 :ايزادح
طإ ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ إٔ املزٜض ايٓفضٞ ٫ جيب عًٝ٘ قطا٤ رَ -ٚاهلل أعًِ -ايزادح

ٚذيو صاب ايغ ٜ  بع  َط٢ عٗز رَطإ ،َطًكًا ست٢ يٛ عفٞ َٔ ْٛب١ ايذٖإ أٚايُع
 .يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا ، ٚيطعف أدي١ املدايفني مبا ٚرد عًٝٗا َٔ َٓاقغ١

 

                                                 

 (.1/43)عزح ايعُ ٠ (   )

 (.1/329)اسباٟٚ (   )

ْٚضب٘ إىل ايًدُٞ، ٚساع١ٝ ( 2/422)، َٚٛاٖب ازبًٌٝ(2/495)ايذخري٠ : ٜٓعز (   )
 .ْٚضب٘ إىل سبٝب، ( 2/148)اي صٛقٞ

 (.2/495)ايذخري٠ : ٜٓعز(   )

 .249أثز ازبٕٓٛ يف ايفك٘ ص : ٜٓعز(   )
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 .حح النريض الوفسي: النبحث السابع

 

 : ٚؾٝ٘ ثالخ َطايب  
 العجز عن الحح بسبب النرض الوفسي : النطلب األوم 

 :ٚؾٝ٘ ثالخ َضا٥ٌ  
 ايعذش عٔ اؿر بضبب َزض ايٛصٛاظ : املضأي١ األٚىل

بايٛصٛاظ ال ٜضتططٝ  اؿتر بضتبب نجتز٠ ايغتو    عتاط  عتٛا         إذا نإ  املزٜض    
ايطٛاف ،  ٚ   عاط اؿص٢   اؾُار  ٚ   عاط األعٛا    ايضعٞ ، ٚحنٛ ذيو  ؾٌٗ 

 دنب عًٝ٘ اؿر ؟ ٌٖٚ تؤثز ٖذٙ ايغهٛى   صش١ اؿر ؟
 :ال رنًٛ األَز َٔ سايطني 

  ٕ ٜضططٝ  ايضٝطز٠ ع٢ً ايٛصٛاظ : اؿاي١ األٚىل 
ب اؿر ع٢ً املزٜض بايٛصٛاظ إذا اصططاع ، ٚال تؤثز ايغتهٛى ايٓاػت١ عتٔ َتزض     دن

ايٛصٛاظ ع٢ً صش١ ايطٛاف ٚايضعٞ ٚغريٖا َٔ  ؾعاٍ اؿتر ، ٚيت٘  ٕ ٜصتشب ثكت١     
(1)ٜزد  إيٝ٘ إذا عو   عاط ايطٛاف  ٚ ايضعٞ ، ؽزدًنا عًت٢ اتؿتام ايؿكٗتا٤    

رمحٗتِ  –
ع٢ً  ٕ َٔ عو   عاط ايطٛاف ب٢ٓ ع٢ً ايٝكني ألْٗا عباط٠ ، ٚإٕ  خربٙ ثك١ عتٔ   -اهلل

 .ؾزاغ٘ َٔ ايطٛاف ، مل ًٜطؿت إيٝ٘عاط طٛاؾ٘ ، رد  إيٝ٘ إذا نإ عااًل ، ٚإٕ عو بعا 
 : ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ 

 +: قاٍ تعتاىل   -1                                

            " (2). 

                                                 

، ٚايٟٓٛٚ   (5/224)، ٚابٔ قااَ٘   املػين 70نطاب اإلمجاع ص  سهاٙ ابٔ املٓذر  (   )
، ٚ ساع١ٝ (2/33)، ٚايغزح ايهبري (2/546)ساع١ٝ ابٔ عابأٜ : ، ٜٚٓظز( 8/21)اجملُٛع 
، ٚ ص٢ٓ املطايب (1/486)، َٚػين احملطاز (2/248)، َٚٓح اؾًٌٝ( 2/316)اـزعٞ 

، (8/147)ْصاف َ  ايغزح ايهبري ، ٚاإل(1/324)، ٚاملٓجٛر َٔ ايكٛاعا (1/485)
 .374، ٚايكٛاعا البٔ ردب ص(4/1166)ٚنغاف ايكٓاع 

 .97صٛر٠ آٍ عُزإ ، آ١ٜ (   )
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ٜا  ٜٗا ايٓاظ ، قتا ؾتزض اهلل عًتٝهِ اؿتر     :) قاٍ     ساٜح  بٞ ٖزٜز٠   -2
 نٌ عاّ ٜا رصٍٛ اهلل ؟ ؾضهت سط٢ قاهلتا ثالثتًا ، ؾكتاٍ     : ، ؾكاٍ ردٌ(ؾشذٛا

ٍ  ( قًت ْعِ يٛدبت ٚملتا اصتططعطِ    يٛ : ) رصٍٛ اهلل  ذرْٚتٞ َتا    : ) ثتِ قتا
تزنطهِ ، ؾإمنا  ًٖو َٔ نإ قبًهِ بهجز٠ صؤاهلِ ، ٚاخطالؾِٗ عًت٢  ْبٝتا٥ِٗ ،   

 (.(1)ؾاعٛٙ ع٤ٞؾإذا  َزتهِ بغٞ ؾأتٛا َٓ٘ َا اصططعطِ ، ٚإذا ْٗٝطهِ عٔ 

طيت ايٓصٛص عًت٢ ٚدتٛب اؿتر عًت٢ املضتططٝ  ،      :  ٚد٘ اياالي١ َٔ ايٓصٛص
ؾٝذب عًٝ٘ إذا نإ ايٛصتٛاظ خؿٝؿتًا نهتٔ    , املزٜض بايٛصٛاظ َضططٝ  يًشر ٚ

 .ايضٝطز٠ عًٝ٘ 
  ٕ ٜػًب عًٝ٘ ايٛصٛاظ : اؿاي١  ايجا١ْٝ 

إذا غًبت ايٛصاٚظ ع٢ً املزٜض ٚمل ٜضطط   ٕ ٜأتٞ بايطٛاف ألْ٘ ٜز٣  ْت٘ ال ٜتطِ   
ايٛض٤ٛ ، ٚمل ٜضطط   ٕ ٜضع٢ ألْ٘ ٜز٣  ْ٘ ال ٜطِ األعٛا  ٜٚغو نجريا   ايعاط ، 
ٜٚغو    ط٢ْ تصزف ٜعًُ٘ بأْ٘ ارتهب قظٛرا ؾًٛ صكطت َٓ٘ ععز٠  ٚ  صتابت  

ًٛا ٜز٣  ٕ عًٝ٘ ايؿا١ٜ دنتب عًٝت٘ اؿتر   َجتٌ ٖتذٙ      ٖتٌ  ,ٖٚهذا املظ١ً ر ص٘ صٗ
 ؟ اؿاي١

 ْ٘ إذا نإ ايٛصٛاظ عاٜاا ، صكط عٓت٘ ؾتزض اؿتر ;     –ٚاهلل  عًِ  -ايذٟ ٜظٗز
عًت٢  ٕ اؿتر ال    -رمحٗتِ اهلل – (2)ألْ٘   سهِ اجملٕٓٛ  ؽزدًنا ع٢ً اتؿام ايؿكٗتا٤ 

 .دنب ع٢ً اجملٕٓٛ 
 

 :ٚنهٔ  ٕ ٜضطاٍ مبا ًٜٞ  

                                                 

 .901ص ( 1337) خزد٘ َضًِ ، نطاب اؿر ، باب ؾزض اؿر َز٠   ايعُز ، بزقِ (   )

، (1/216)اهلٓا١ٜ ، ٚايؿطا٣ٚ (2/410)ؾطح ايكاٜز : ، ٜٚٓظز(5/6)سهاٙ ابٔ قاا١َ   املػين  ( )
، ( 2/203)، ٚ ساع١ٝ اياصٛقٞ (1/475)، َٚٛاٖب اؾًٌٝ (1/208)ًَٚطك٢ األعز 

، ٚاملكٓ  ( 1/461)، َٚػين احملطاز (7/15)، ٚاجملُٛع (5/6)، ٚاؿاٟٚ (3/179)ٚايذخري٠ 
 (.8/10)َ  ايغزح ايهبري َ  اإلْصاف 
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 +: قٛي٘ تعاىل  -1                                

            " (1) . 
 ٕ اهلل عز  يٛدٛب اؿر االصططاع١ ، َٚٔ غًب عًٝت٘ ايٛصتٛاظ   :  ٚد٘ اياالي١

 .ال ٜضططٝ  اؿر يػًب١ ايٛصٛاظ عًٝ٘  ، ؾال دنب عًٝ٘ بٓص اآل١ٜ 
 

   +: قاٍ تعاىل  -2       "(2) 
  ٕ إدناب اؿر َ  غًب١ ايٛصٛاظ ، خارز عٔ ايٛص  :  ٚد٘ اياالي١

 .ايعذش عٔ اؿر بضبب َزض ايزٖاب ٚاضطزاب اهلً   : ايجا١ْٝاملضأي١ 
إذا نإ املزٜض ايٓؿضٞ ٜعاْٞ َٔ َزض ايزٖاب ايذٟ نٓع٘ َٔ اـزٚز َٔ ايبٝتت ،  ٚ  
نإ  َصابا باضطزاب اهلً  ايذٟ نٓع٘ َٔ ايضؿز ٚرنتٛب ايضتٝار٠  ٚ ايطتا٥ز٠  ـٛؾت٘     

عًٝ٘ اؿر  ٚ ايعُز٠    َجتٌ ٖتذٙ    َٔ  ٕ تصٝب٘ ايٓٛب١ ٖٚٛ   ٖذٙ األَانٔ ، ٌٖ دنب
 اؿاي١ ؟ 

ال دنب اؿر ع٢ً املزٜض بايزٖاب  ٚ اضطزاب اهلً  ٚحنٖٛا َتٔ األَتزاض ايٓؿضت١ٝ     
عًت٢   -رمحٗتِ اهلل -(3)اييت تصٝب املزٜض بإعاق١ ادطُاع١ٝ ،  ؽزدًنا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 

طٌ  ستا ايغتزٚ  مل دنتب     ٕ اؿر دنب ع٢ً املضًِ ايبايؼ ايعاقٌ اؿز املضططٝ  ؾإٕ اخ
 . اؿر 

 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

                                                 

 .97صٛر٠ آٍ عُزإ ، آ١ٜ (   )

 ( 286) صٛر٠ ايبكز٠ ، آ١ٜ ( 2)
، (3/105)، ٚايبشز ايزا٥ل ( 2/410)ؾطح ايكاٜز : ٜٚٓظز( 7/15)سهاٙ ايٟٓٛٚ   اجملُٛع (   )

، ( 2/203)، ٚساع١ٝ اياصٛقٞ (3/190)، ٚايذخري٠ ( 2/658)ٚساع١ٝ ابٔ عابأٜ 
إلْصاف ، ٚايغزح ايهبري ٚا(5/6)، ٚاملػين ( 1/462)، َٚػين احملطاز (5/17)ٚاؿاٟٚ 

 (.3/1062)، ٚنغاف ايكٓاع (8/10)
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 +: قتتاٍ تعتتاىل  -1                              

              " (1). 
ٜا  ٜٗا ايٓاظ ، قا ؾزض اهلل عًتٝهِ اؿتر   :)  قاٍ    ساٜح  بٞ ٖزٜز٠  -2

 نٌ عاّ ٜا رصتٍٛ اهلل ؟ ؾضتهت سطت٢ قاهلتا ثالثتًا ،       : ، ؾكاٍ ردٌ(ؾشذٛا
ذرْٚٞ : ) ثِ قاٍ( قًت ْعِ يٛدبت ٚملا اصططعطِ  يٛ : ) ؾكاٍ رصٍٛ اهلل 

َا  تزنطهِ ، ؾإمنا  ًٖو َٔ نتإ قتبًهِ بهجتز٠ صتؤاهلِ ، ٚاختطالؾِٗ عًت٢       
إذا  َزتهِ بغ٧ ؾأتٛا َٓت٘ َتا اصتططعطِ ، ٚإذا ْٗٝتطهِ عتٔ عت٧        ْبٝا٥ِٗ ، ؾ

 (.(2)ؾاعٛٙ

 

 ٕ اهلل عتز  إلدنتاب اؿتر االصتططاع١ ، ٚاملتزٜض      : ٚد٘ اياالي١ َٔ ايٓصٛص  
 .بايزٖاب  ٚ اضطزاب اهلً  غري َضططٝ  ، ؾال دنب عًٝ٘ اؿر بٓص اآل١ٜ 

  ايعذش عٔ اؿر بضبب املزض ايذٖاْٞ :املضأي١ ايجايج١ 
إذا نإ املزٜض ايٓؿضٞ َصاًبا مبزض ٜتؤثز عًت٢ اإلطراى ، نايؿصتاّ  ٚ اهلتٛظ  ٚ      

االنط٦اب ايذٖاْٞ  ٚ ايُعصاب ايغاٜا ناضطزاب َا بعتا ايصتا١َ ٚحنتٛ ذيتو َتٔ      
 األَزاض ايٓؿض١ٝ املؤثز٠   اإلطراى ، ٌٖ دنب عًٝ٘ اؿر ؟ 

عًت٢   -رمحِٗ اهلل– (3)دنب اؿر ع٢ً املزٜض ايذٖاْٞ ؽزدًنا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ ال
 . ٕ اؿر ال دنب ع٢ً اجملٕٓٛ 

 
 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

                                                 

 .97صٛر٠ آٍ عُزإ ، آ١ٜ (   )

 .166صبل ؽزدن٘ ص  (   )

، ٚايؿطا٣ٚ اهلٓا١ٜ (2/410)ؾطح ايكاٜز : ، ٜٚٓظز(5/6)سهاٙ ابٔ قاا١َ   املػين (   )
، ٚ ساع١ٝ اياصٛقٞ (1/475)، َٚٛاٖب اؾًٌٝ (1/208)، ًَٚطك٢ األعز (1/216)
، َٚػين احملطاز (7/15)، ٚاجملُٛع (5/6)، ٚاؿاٟٚ (3/179)ذخري٠ ، ٚاي( 2/203)
 (.8/10)، ٚاملكٓ  َ  ايغزح ايهبري َ  اإلْصاف ( 1/461)
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ٚذنز َتِٓٗ  ... رؾ  ايكًِ عٔ ثالث١:)  قاٍ ايٓيب :  قاٍ    ساٜح ع٢ً   -1
 .(1)(اجملٕٓٛ سط٢ ٜؿٝل

ٚاجملٓتٕٛ  ,  ٕ املزٜض ايذٖاْٞ َزؾٛع عٓ٘ ايكًِ ألْ٘   سهِ اجملٕٓٛ :  ٚد٘ اياالي١
 . الدنب عًٝ٘ اؿر 

 .(2)ٚألٕ املزٜض ايذٖاْٞ  يٝط َٔ  ٌٖ ايعباطات ألْ٘   سهِ اجملٕٓٛ  -2

 ٌٖٚ ٜصح َٔ املزٜض ايذٖاْٞ اؿر ٚايعُز٠؟
 :ؼزٜز قٌ ايٓشاع

ال ٜصح اؿر َٔ املزٜض ايذٖاْٞ إذا عكاٙ بٓؿض٘ ، ٚيٛ سر ثِ عؿٞ ال ػش٥٘ عتٔ  
عًت٢   -رمحِٗ اهلل-(3)سذ١ اإلصالّ ٚعًٝ٘ سذ١  خز٣ ،  ؽزدنًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤

 ٕ اجملٕٓٛ ال ٜصح َٓ٘ اؿر إٕ عكاٙ بٓؿض٘، ٚع٢ً  ْ٘ إذا سر ثِ  ؾام ال ػش٥٘ عٔ 
     (4).سذ١ اإلصالّ ٚ ٕ عًٝ٘ سذ١  خز٣

 
 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

ٚذنتز َتِٓٗ   ... رؾت  ايكًتِ عتٔ ثتالخ    :)  قتاٍ   : قاٍ   ساٜح عًٞ  -1
 (.(5)اجملٕٓٛ سط٢ ٜؿٝل

 . ايذٖاْٞ َزؾٛع عٓ٘ ايكًِ ; ألْ٘   سهِ اجملٕٓٛ   ٕ املزٜض: ٚد٘ اياالي١ 
 .(6)ٚألٕ املزٜض ايذٖاْٞ  غري كاطب بؿزٚع اإلصالّ -2

                                                 

 . 91صبل ؽزدن٘ ص(   )

 (.5/6)املػين (   )

 – 2/554)َٓش١ اـايل ع٢ً ايبشز ايزا٥ل : ، ٜٚٓظز(8/12)سهاٙ املزطاٟٚ   اإلْصاف (   )
، (7/16)، ٚاجملُٛع (2/475)، َٛاٖب اؾًٌٝ ( 2/504)ابأٜ ، ٚساع١ٝ ابٔ ع(555

 (.3/1049)، ٚنغاف ايكٓاع (4/9)، ٚاملضطٛعب ( 5/207)، ٚايؿزٚع 69ٚايطٓبٝ٘ ص 

َٓش١ : ، ٜٚٓظز(2/476)، ٚاؿطاب   َٛاٖب اؾًٌٝ 77سهاٙ ابٔ املٓذر   اإلمجاع ص (   )
، ٚرٚض١ (2/513)ابٔ عابأٜ  ، ٚساع١ٝ(3/44)، ٚباا٥  ايصٓا٥  (2/554)اـايل 

 ( .1/462)، َٚػين احملطاز (7/25)، ٚاجملُٛع ( 3/3)ايطايبني 

 . 91صبل ؽزدن٘ ص(   )

 (.2/307)املُط  عزح املكٓ  (   )
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ٚألٕ اؿر ٚايعُز٠ عبتاط٠ َتٔ عتزطٗا ايٓٝت١ ٚ ٖتٞ ال تصتح َتٔ املتزٜض          -3
 .(1)ايذٖاْٞ 

 نا صيب سر ثِ بًؼ ؾعًٝ٘ سذت١  :)  ٚ َا نْٛ٘ ال ػش٥٘ عٔ سذ١ اإلصالّ ؾًكٛي٘ 
ٜٚكاظ عًٝ٘ املزٜض ايتذٖاْٞ   (2) ( نا عبا سر ثِ عطل ؾعًٝ٘ سذ١  خز٣ خز٣ ، ٚ

 .ظاَ  عاّ ايطهًٝـ   ايصيب ٚاجملٕٓٛ ٚاملزٜض ايذٖاْٞ   سهُ٘ 
 .(3)ٚألٕ اؿر ٚظٝؿ١ ايعُز ال ٜطهزر ؾاعطرب ٚقٛع٘   ساٍ ايهُاٍ

 
 :ٚاخطًؿٛا   صش١ سر املزٜض ايذٖاْٞ  إٕ عكاٙ ي٘ ايٛيٞ ع٢ً قٛيني

ٖٚذا َكطط٢  َتذٖب  ،  ٜصح سر املزٜض ايذٖاْٞ إٕ عكا ي٘ ايٛيٞ:  ايكٍٛ األٍٚ
ٚقتٍٛ عٓتا    (6)، ٚٚدت٘ عٓتا ايغتاؾع١ٝ    (5)، ٚاملغٗٛر َٔ َذٖب املايهٝت١  (4)اؿٓؿ١ٝ
 . سٝح ٜزٕٚ  ْ٘ ٜصح سر اجملٕٓٛ إٕ عكاٙ ي٘ ايٛيٞ .(7)اؿٓاب١ً

 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ
ؾٝكاظ عًٝٗا املزٜض ايذٖاْٞ  ظتاَ   ايٓصٛص ايٛارط٠   صش١ سر ايصيب  -1

 .عاّ ايطهًٝـ
 :ؾُٔ ذيو 

                                                 

 (.2/307)املُط  (   )

 (: ( 7/31)ٚقاٍ ايٟٓٛٚ   اجملُٛع ( 9952)بزقِ ( 5/290) خزد٘ ايبٝٗكٞ   صٓٓ٘ (   )
 .)إصٓاطٙ دٝا

 (.1/462)َػين احملطاز (   )

، ٚساع١ٝ (1/236)، ٚايؿطا٣ٚ اهلٓا١ٜ (2/6)، ٚتبٝني اؿكا٥ل (2/423)ؾطح ايكاٜز : ٜٓظز(   )
 (.2/513)ابٔ عابأٜ 

، (2/475)، َٚٛاٖب اؾًٌٝ(1/184)، ٚداَ  األَٗات (2/3)ايغزح ايهبري : ٜٓظز(   )
 (.2/201)ٚساع١ٝ اياصٛقٞ 

، ٚاملٓٗر ايكِٜٛ (3/3)، ٚرٚض١ ايطايبني (2/281)، ٚإعا١ْ ايطايبني (7/16)اجملُٛع : ٜٓظز(   )
 .551ص 

، ْٚضبٛٙ ( 7/17)، ٚايغزح املُط  (5/207)، ٚايؿزٚع (8/12)اإلْصاف َ  ايغزح: ٜٓظز(   )
 .إىل  بٞ بهز
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رصتٍٛ اهلل  هلتذا   ٜا (:  ٕ اَز ٠ رؾعت صتبًٝا ؾكايتت      عٔ عبا اهلل بٔ عباظ 
(1)ْعِ ٚيو  دز: سر؟ قاٍ

(. 
  ٚعٔ ايضا٥ب بٔ ٜشٜا 

  سذ١ ايتٛطاع   سر بٞ َ  رصٍٛ اهلل  (:قاٍ   (2)
(3)ٚ ْا ابٔ صب  صٓني

(. 

َعٓتا ايٓضتا٤ ٚايصتبٝإ ؾًبٝٓتا      سذذٓا َ  رصٍٛ اهلل  (: قاٍ   ٚعٔ دابز  
 ).(4)عٔ ايصبٝإ ٚرَٝٓا عِٓٗ

 .(5)ٚألٕ إسزاّ ايٛيٞ عٔ املزٜض ايذٖاْٞ ، ٖٚٛ عادش نإسزاَ٘ بٓؿض٘ -2

٘  :ايكٍٛ ايجاْٞ ٖٚتذا َكططت٢  قتٍٛ    .ال ٜصح سر املزٜض ايذٖاْٞ  ٚيٛ  سزّ عٓ٘ ٚيٝت
 ،(6)بعض املايه١ٝ 

                                                 

 .901ص  1336 خزد٘ َضًِ ، نطاب اؿر ، باب صش١ سر ايصيب ، بزقِ (   )

 بٛ عطا٤، : األصاٟ ، نٓٝط٘ : ايضا٥ب بٔ ٜشٜا بٔ صعٝا بٔ مثا١َ بٔ األصٛط ايهٓاٟ ٜٚكاٍ(   )
ٚعٔ سٜٛطب بٔ عبا ايعش٣ ٚراؾ   ٖٚٛ ابٔ  خت ايُٓز، ي٘ ٚألبٝ٘ صشب١، ر٣ٚ عٔ ايٓيب 

إبزاِٖٝ بٔ قارظ ٚإصشام بٔ طًع١ بٔ عبٝا اهلل ٚغريِٖ، ٚنإ : بٔ خاٜر ٚآخزٜٔ ٚعٓ٘
َا : ط٘ إىل َكاّ ر ص٘ ٚصا٥ز ر ص٘ َؤخزٙ ٚعارضاٙ ٚؿٝط٘  بٝض ؾكًتر ص٘  صٛط َٔ ٖاَ

َز بٞ ٚ ْا  يعب   ٚ تارٟ مما ذاى ٜا بين ، إٕ رصٍٛ اهلل : ر ٜت  عذب ععزًا َٓو ؾكاٍ يٞ
، ؾٗٛ ال ٜغٝب  باًا ٜعين َٛض  نؿ٘، تٛ  ( بارى اهلل ؾٝو ) :ؾُضح ٜاٙ ع٢ً ر صٞ ٚقاٍ

، ٚصري  عالّ (10/195)تٗذٜب ايهُاٍ : ٜٓظز   تزمجط٘ .  ٖت86: ، ٚق91ٌٝباملا١ٜٓ ص١ٓ 
 (.3/1146)، ٚ ايطعاٌٜ ٚايطذزٜح (3/438)ايٓبال٤ 

 .145ص ( 1858) خزد٘ ايبدارٟ ، نطاب دشا٤ ايصٝا ، باب سر ايصبٝإ بزقِ (   )

ص ( 3038) خزد٘ ابٔ َاد٘   صٓٓ٘ ، نطاب املٓاصو ، باب ايزَٞ عٔ ايصبٝإ، بزقِ (   )
( 927)، ٚايرتَذٟ ، نطاب اؿر ، باب ايطًب١ٝ عٔ ايٓضا٤ ٚ ايزَٞ عٔ ايصبٝإ ، بزقِ 2660
، ٚابٔ  بٞ (9811)، بزقِ (5/253)، ٚايبٝٗكٞ   صٓٓ٘ (ساٜح غزٜب:) ، ٚقاٍ 1739ص 

( 3/907)قاٍ ابٔ سذز   ايطًدٝص اؿبري( 13841)بزقِ ( 3/242)عٝب٘   َصٓؿ٘ 
عٝب١   َصٓؿ٘ ، ٚ  إصٓاطُٖا  ععح بٔ صٛار ٖٚٛ رٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚابٔ  بٞ (:

 .."ٚقاٍ ابٔ ايكطإ ٚيؿظ ابٔ  بٞ عٝب٘  عب٘ بايصٛاب...ضعٝـ

 (.2/504)ساع١ٝ ابٔ عابأٜ : ٜٓظز(  5)

 (.2/475)َٛاٖب اؾًٌٝ : ٜٓظز(  6)
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سٝح ٜزٕٚ  ٕ اجملٕٓٛ ال ٜصتح  . (2)، ٚقٍٛ عٓا اؿٓاب١ً (1)ٚٚد٘ ضعٝـ عٓا ايغاؾع١ٝ 
 . سذ٘ إٕ عكاٙ عٓ٘ ٚيٝ٘ 

 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ
 .(3)ألٕ املزٜض ايذٖاْٞ  يٝط َٔ  ٌٖ ايعباطات -1
ٚ َا نْٛ٘ ٜصتح َتٔ ايصتػري طٕٚ ايطُٝٝتش إذا عكتاٙ يت٘ ٚيٝت٘ ، يًٓصتٛص          -2

 .(4)ع٢ً ايٓص   ايطؿٌ ٚال ٜكاظ عًٝ٘ غريٙايٛارط٠ ؾٝ٘ ، ؾٝٓبػٞ االقطصار 

 .(4)غريٙ

 : نهٔ  ٕ ٜٓاقػ
بإٔ ايكٝاظ ع٢ً ايصيب غري املُٝش دًٞ ؾال ٚد٘ يالقطصار ع٢ً ايٓص   ايطؿتٌ ٚنْٛت٘   

 .يٝط َٔ  ٌٖ ايعباطات ال نٓ  َٔ صش١ إسزاّ ايٛيٞ عٓ٘
 :ايزادح 
إذا  سزّ عٓ٘ ٚيٝ٘ ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ صش١ إسزاّ املزٜض ايذٖاْٞ  -ٚاهلل  عًِ–ايزادح 

 .ٚذيو يك٠ٛ  طيطِٗ ٚٚداٖطٗا ٚضعـ  طي١ املدايؿني مبا ٚرط عًٝٗا َٔ َٓاقغ١ 

 

 إقانة وائب لنن عجز عن الحح بسبب النرض الوفسي : النطلب الثاوي  

إذا عذش املزٜض ايٓؿضٞ عٔ اؿر بضبب عا٠ ايٛصٛاظ  ٚ ايزٖاب  ٚ اضطزاب اهلً  
 ٚاهلٛظ ٌٖ ي٘  ٕ ٜٓٝب َٔ ذنر عٓ٘ ؟  ٚ بضبب املزض ايذٖاْٞ نايؿصاّ

 

 :رنًٛ األَز َٔ سايطني  ال
   ٕ ٜهٕٛ املزض ايٓؿضٞ ٜزد٢ سٚاي٘ :اؿاي١ األٚىل 

دنٛس يًُزٜض ايٓؿضٞ   َجٌ ٖذٙ اؿاي١ إقا١َ ايٓا٥ب يٝشر عٓ٘ ، ؽزدنًا عًت٢ اتؿتام    ال
 ٜضطٓٝب ع٢ً  ٕ املزٜض غري املٝؤظ َٓ٘ ال دنٛس  ٕ  -رمحِٗ اهلل  –ايؿكٗا٤ 

                                                 

 (.1/461)، َٚػين احملطاز ( 7/24)اجملُٛع : ٜٓظز(  1)

 (3/1049)، ٚنغاف ايكٓاع (5/207)، ٚايؿزٚع (8/12)اإلْصاف َ  ايغزح : ٜٓظز(  2)

 (.7/24)اجملُٛع  : ٜٓظز( 3)

 (5/207)، ٚايؿزٚع(8/12)، ٚاإلْصاف (3/1049)نغاف ايكٓاع : ٜٓظز(  4)



املزٜض ايٓؿضٞ سر   

 
 

 

 

 511 

 .(1)ٚيٛ اصطٓاب َٚات مل دنش٥٘ 
 : ٚاصطايٛا 

ٜتا رصتٍٛ اهلل ، إٕ ؾزٜطت١ اهلل    :  ٕ اَز ٠ َٔ ختجعِ قايتت   مبا رٚاٙ ابٔ عباظ   
ع٢ً عباطٙ   اؿر  طرنت  بتٞ عتٝدًا نتبريًا ال ٜضتططٝ   ٕ ٜجبتت عًت٢ ايزاسًت١،        

)ْعِ(:  ؾأسر عٓ٘؟ قاٍ
(2). 

بني اؿاٜح  ٕ االصططاع١ ال ؽطص بايشاط ٚايزاس١ً ، بٌ تطعًل باملاٍ :  ٚد٘ اياالي١
، ٚٚصؿت املز ٠   باٖا بصؿطني ُٖا عٝذ نبري ٚال  ٜضتططٝ  ايجبتات عًت٢     (3)ٚايبإ

ايزاس١ً ، ٚنًٗا تاٍ ع٢ً ايعذش املضطُز ، ؾٝكاظ عًٝ٘ َٔ ٖٛ   َجٌ سهُ٘ ، ممتٔ  
ٞ ؾريدت٢ سٚاٍ َزضت٘ ، ؾًتٝط يت٘  ٕ     ال ٜزد٢ سٚاٍ عذشٙ ، ٚ َا املتزٜض ايٓؿضت  

 .ٜٓٝب عٓ٘ 

 . ٕ ٜهٕٛ املزض ايٓؿضٞ ال ٜزد٢ سٚاي٘: اؿاي١ ايجا١ْٝ 

إذا نإ املزض ايٓؿضٞ َشَٓا ٚ َؤثزًا   اإلطراى ، نايؿصاّ ٚاالضطزاب ايٛدتااْٞ  
ٚحنٛذيو ، ؾال ًٜشّ ٚيٝ٘  ٕ ٜٓٝب عٓ٘ ، ألْت٘   سهتِ اجملٓتٕٛ ، ٚاجملٓتٕٛ ال دنتب      

 . ( 4)ر  ، ٚإذا صكط األصٌ صكط  ايؿزععًٝ٘  اؿ
نن دخم في الوسك ثه عجز عن إتنانه  بسهبب النهرض    : النطلب الثالث 

 .الوفسي

قا ٜاخٌ املزٜض   ايٓضو ، ٜٚغزع   ايطشًٌ بايطٛاف ثِ ٜصاب بٓٛبت١ َتٔ املتزض    
 ايٓؿضٞ  ٜعذش َعٗا َٔ إمتاّ ْضه٘ ، ؾُا اؿهِ؟

 :ال رنًٛ األَز َٔ سايطني
                                                 

 ، َٚٛاٖب اؾًٌٝ( 2/658) ، ٚساع١ٝ ابٔ عابأٜ ( 2/410) ؾطح ايكاٜز: ٜٓظز   (1)
 ، ( 17/ 5) ، ٚاؿاٟٚ ( 7/15) جملُٛع ، ٚا( 224/ 2) ، ٚساع١ٝ اياصٛقٞ ( 1/493)      

 ، ٚاملكٓ  َ  ايغزح ايهبري ٚاإلْصاف ( 19/ 5) ، ٚاملػين ( 468/ 1) َٚػين احملطاز     
 ( . 1062/ 3) ، ٚنغاف ايكٓاع (  8/53)     

، َٚضًِ 120، ص (1513)اؿر ، باب ٚدٛب اؿر ٚؾطً٘ ، بزقِ  خزد٘ ايبدارٟ، نطاب(  2)
 .900ص ( 1334)نطاب اؿر، باب اؿر عٔ ايعادش يشَا١ْ ٖٚزّ ٚحنُٖٛا ، رقِ 

 (3/443) ؾطح ايبارٟ : ٜٓظز(  3)
  283ايٛدٝش   إٜطاح ايكٛاعا ص: ٜٓظز( 4)
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 .إذا  صٝب بٓٛب١ َؿاد١٦ َٔ  املزض ايٓؿضٞ : األٚىل اؿاي١ 
ٚمل ٜضطط  إنُاٍ ْضه٘ نُا يٛ  صٝب بٓٛب١ َؿاد١٦ َٔ اضطزاب اهلًت   ٚ ايزٖتاب  ٚ    

 ايكًل ايعاّ  ٚحنٛذيو ، ؾُا اؿهِ ؟
َطت٢ عتزض يت٘ عتارض َتٔ َتزض        (1)إٕ نإ  عز  عٓا إسزاَ٘ ايطشًٌ َٔ ايٓضو 

، ؾُشًٞ سٝح سبضطين ،   صح ٚؼًٌ ٚال ع٧ عًٝ٘  إٕ سبضين سابط: ٚحنٛٙ،  ٚ قاٍ 
  ( 2)، ٚإٕ نإ عز  قبٌ إسزاَ٘  ٚ بعاٙ ، مل ٜٓعكا عزط٘

 : ٜاٍ يذيو األطي١ ايااي١ ع٢ً دٛاس االعرتا    ايٓضو ؾُٓٗا 
،  (3)ع٢ً ضباع١ بٓت ايشبري بتٔ عبتا املطًتب    طخٌ ايٓيب :) قايت عٔ عا٥غ١   -1

سذتٞ ٚاعترتطٞ   :  ٜا رصٍٛ اهلل إْٞ  رٜا اؿر ٚإْٞ عان١ٝ ، ؾكاٍ ايتٓيب : ؾكايت
 .(4)( ٕ قًٞ سٝح سبضطين

                                                 

املُٓٛع َٔ ايبٝت : ٘ ، َا يٛ قاٍ ٟ رنً  ثٝاب اإلسزاّ ٚ ًٜبط ثٝاب٘ ٜٚزد  إىل  ًٖ: ايطشًٌ ( 1)
مبزض  ْا  تزى إسزاَٞ ٚ سٌ ; ؾإٕ إسزاَ٘ ال ٜزتؿض بٗذا ; ألْ٘ عباط٠ ال رنزز َٓٗا بايؿضاط 

ٚايغزح ( 3/173)، ٚعزح ايشرنغٞ (5/204)املػين : ؾال رنزز َٓٗا بايزؾض ٜٓظز
  (    .7/412)املُط 

َٛاٖب ) ملايه١ٝ ٖٚٛ َذٖب ايغاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٜٓظزٖذا ايكٍٛ املدطار   املضأي١ ٚب٘ قاٍ بعض ا (2)
 ( 5/204) ، ٚاملػين ( 8/184) ، ٚاجملُٛع ( 3/196)اؾًٌٝ 

الٜصح االعرتا     اؿر َطًكا ، ٚب٘ قاٍ  بٛ سٓٝؿ١ ٚ َذٖب املايه١ٝ ٚايكٍٛ : ٚايكٍٛ ايجاْٞ 
، ٚاجملُٛع ( 3/190)، ٚايذخري٠ 115اآلثار ألبٞ ٜٛصـ ص:  ايكاِٜ عٔ ايغاؾع١ٝ ٜٓظز 

 ٕ :  116ٚاخطار عٝذ اإلصالّ    االخطٝارات ايؿك١ٝٗ ص( 5/473)ٚاؿاٟٚ ( 8/184)
 .االعرتا  ص١ٓ   سل َٔ خاف املاْ  ، ٚهلِ  طي١ َٚٓاقغات يٝط ٖذا َٛض  تؿصًٝٗا 

ناْت ؼت املكااط بٔ األصٛط،  ضباع١ بٓت ايشبري بٔ عبا املطًب اهلامش١ٝ بٓت عِ ايٓيب (  3)
ٚعٔ سٚدٗا ٚعٓٗا ابٓطٗا نزن١ بٓت املكااط ٚابٔ عباظ ٚعا٥غ١ ٚابٔ  ٚت عٔ ايٓيب ر

مل ٜهٔ يًشبري بٔ عبا املطًب بك١ٝ إال : املضٝب ٚعز٠ٚ ابٔ ايشبري ٚغريِٖ ، قاٍ ايشبري بٔ بهار
، ٚتٗذٜب (12/460)تٗذٜب ايطٗذٜب : َٔ بٓت ضباع١ ٚ ّ سهِٝ ، ٜٓظز   تزمجطٗا

 (.35/347)ايهُاٍ

، َٚضًِ ، 440ص ( 5089) خزد٘ ايبدارٟ، نطاب ايٓهاح، باب األنؿا٤   ايأٜ بزقِ(  4)
 .876ص ( 1207)نطاب اؿر باب دٛاس اعرتا  احملزّ ايطشًٌ بعذر املزض ٚحنٛٙ بزقِ 
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ٌ        : ٚد٘ اياالي١   (1)ؾٝ٘ دتٛاس اعترتا   اؿتاز ٚاملعطُتز   إسزاَت٘  ْت٘ إٕ َتزض ؼًت
   . ٚاملزض ايٓؿضٞ ٜاخٌ   عُّٛ اؿاٜح 

 ٜا  با  ١َٝ سر :  قاٍ يٞ عُز بٔ اـطاب  (: قاٍ (2)ٚعٔ َصٜٛا بٔ غؿ١ً -2

)ٚهلل عًٝو َا اعرتطت تٚاعرت  ، ؾإٕ يو َا اعرتط
(3)

 

ايًِٗ اؿر  رطت ، ٚيتو  : سر ٚاعرت  ، ٚقٌ  (قاٍ ٚعٔ ابٔ َضعٛط   -3
)عُات ، ؾإٕ تٝضز ٚإال عُز٠

(4) 
اخطًتـ   َا إٕ  َٓع٘ املزض ايٓؿضٞ َٔ إمتتاّ ايٓضتو ٚمل ٜغترت  عٓتا إسزاَت٘ ؾكتا         

   : ايؿكٗا٤   ٖذٙ املضأي١ ع٢ً قٛيني 
 ٕ َٔ  سزّ بايٓضو ثِ  صٝب بٓٛب١ َٔ املزض ايٓؿضٞ ايذٟ ال ٜضتططٝ    :ايكٍٛ األٍٚ

ًَا ٚخغتٞ  ٕ   َع٘ إمتاّ ْضه٘ إٕ عا٤ صرب إىل  ٕ ٜشٍٚ َزض٘ ، ٚإٕ عل عًٝ٘ ايبكا٤ قز
،  (5)َذٖب اؿٓؿٝت١  ٜطٍٛ َزض٘، ؼًٌ بذبح اهلا٣ ٚاْصزف إىل  ًٖ٘ ،  ٖٚذا َكطط٢ 

، سٝح ٜزٕٚ  ْ٘ َٔ سصز عتٔ إمتتاّ ْضته٘ بعتذر  ٚ مبتزض  ٚ       (6)ٚرٚا١ٜ عٓا اؿٓاب١ً

                                                 

 (.8/131)عزح صشٝح َضًِ: ٜٓظز(  1)

١ًََ بٔ عٛصذ١ بٔ عاَز، ٜه٢ٓ(  2)   با  ١َٝ ٚيا عاّ ايؿٌٝ، رسٌ إىل رصٍٛ اهلل : ُصٜٛا بٔ َغَؿ
ؾصشب  با بهز ٚعُز ٚعجُإ ٚعًٞ ، َٔ نبار  ؾٛصٌ  إىل املا١ٜٓ ٚقا قبض رصٍٛ اهلل 

ص١ًُ بٔ نٌٗٝ ٚعبا٠ بٔ  بٞ : عٗا ؾطح تبٛى مس   با بهز ، ٚعا٠ ، ٚر٣ٚ عٓ٘ . ايطابعني 
صؿ٠ٛ : ص١ٓ  ٚ تشٜا ، ٜٓظز   تزمجط٘  130ٖت ٚعُزٙ  81إَاّ ساٖا قٛاّ تٛ  ص١ٓ  يباب١، ثك١
 (.4/244)، ٚتٗذٜب ايطٗذٜب (1/473)، ٚايهاعـ(3/21)ايصؿ٠ٛ 

، ٚقاٍ ايٟٓٛٚ   اجملُٛع (5/364( )10249) خزد٘ ايبٝٗكٞ   صٓٓ٘ ايهرب٣ ، بزقِ (  3)
 .(إصٓاطٙ صشٝح)( :8/183)

، ٚقاٍ ايٟٓٛٚ   (5/365( )10250)ٟ صٓٓ٘ ايهرب٣ ، بزقِ  خزد٘ ايبٝٗكٞ (  4)
 .(إصٓاطٙ سضٔ)(:8/183)اجملُٛع

 ( .3/124)، ٚؾطح ايكاٜز(1/325)، ٚ سهاّ ايكزإٓ يًذصاص (2/182)اؿذ١ : ٜٓظز( 5)

 ) :، ٚقاٍ(2/162)، ٚعزح ايشرنغٞ (5/203)املػين : ٜٓظز ٚاخطارٖا عٝذ اإلصالّ ،( 6)
، ٚاإلْصاف 119،ٚ االخطٝارات ايؿك١ٝٗ ص (2/492)ُط  عزح املكٓ  ٚامل، ( ٚيعًٗا  ظٗز

  (.9/325)َ  ايغزح ايهبري 
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بػريٙ ؾإْ٘ ٜٓشز ٖاٜ٘ سٝح سصز، ٜٚطشًٌ ٜٚٓصزف ٚإذا مل دنا اهلاٟ سٌ ٚاْصتزف ،  
  .ٚإٕ ؾات٘ اؿر ؼًٌ بعُز٠

 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

 +: عُّٛ قٛي٘ تعاىل -1           "(1). 
اإلسصار ٖٛ املٓ  بأٟ عذر نإ صتٛا٤ نتإ سصتز ايعتاٚ  ٚ َتزض  ٚ      : ٚد٘ اياالي١ 

، ٚاملتزض ايٓؿضتٞ َتٔ مجًت١      (  2)غريٙ ، ٚايعترب٠ بعُتّٛ ايًؿتظ ال غصتٛص ايضتبب     
 .األَزاض اييت قا متٓ  َٔ إمتاّ ايٓضو 

 :ْٛقػ مبا ًٜٞ
 إٕ اآل١ٜ   اإلسصار باملزض، ؾاصا; ألْٗا ْشيت عاّ اؿاٜبٝت١ ٚرصتٍٛ اهلل   : قٛيهِ 

 .(3)قاصزٕٚ بايعاٚ ٚ صشاب٘ 
ٍ :   دٝب  سصتزٙ املتزض ، ٚسصتزٙ    : بإٔ ايًؿظ َضطعٌُ   إسصار املزض; ألْ٘ ٜكتا

ايعاٚ ثِ ملا نإ صبب ْشٍٚ اآل١ٜ ٖٛ ايعاٚ ، ثِ عتاٍ عتٔ ذنتز اؿصتز ٖٚتٛ رنتطص       
ٚإىل اإلسصار ايذٟ رنتطص بتاملزض ، طٍ ذيتو عًت٢  ْت٘  راط إؾتاط٠ اؿهتِ           بايعاٚ

 صشاب٘ باإلسالٍ ٚسٌ ٖتٛ ، طٍ   املزض يٝضطعٌُ ايًؿظ ع٢ً ظاٖزٙ ، ٚملا  َز ايٓيب 
ع٢ً  ْ٘  راط سصز ايعاٚ َٔ طزٜل املع٢ٓ ال َٔ د١ٗ ايًؿظ ، ؾهإ ْتشٍٚ اآلٜت١ َؿٝتاًا    

اهلل تعاىل ؽصٝص ايعتاٚ بتذيو طٕٚ املتزض يتذنز     يًشهِ   األَزٜٔ ، ٚيٛ نإ َزاط 
 (4)يؿظا رنطص ب٘ طٕٚ غريٙ

 (.(5)َٔ نضز  ٚ عزز ؾكا سٌ ٚعًٝ٘ سذ١:)  ساٜح -2

                                                 

 .196صٛر٠ ايبكز٠، آ١ٜ (  1)

) ، ٚاؿاٟٚ ( 3/186) ، ٚباا٥  ايصٓا٥  ( 2/370) اؾاَ  ألسهاّ ايكزإ : ٜٓظز (  2)
 ( .3/170) ، ٚعزح ايشرنغٞ ( 5/470

 (.5/471)اؿاٟٚ (  3)

 (.1/326)، ٚ سهاّ ايكزإٓ يًذصاص ( 5/471)اؿاٟٚ : ٜٓظز(  4)

ساٜح صشٝح ع٢ً عز   (:، ٚقاٍ(1725)، بزقِ (1/632) خزد٘ اؿانِ   َضطارن٘ (  5)
ص ( 1862)، ٚ بٛ طاٚط   صٓٓ٘ نطاب اؿر، باب اإلسصار بزقِ  )ايبدارٟ ٚمل رنزد٘

، ٚايرتَذٟ ، نطاب اؿر ، ( 3077)، ٚابٔ َاد٘ ، نطاب املٓاصو ، باب احملصز ، بزقِ 1361
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   ٕ اإلسصتار ٜهتٕٛ بتاملزض ٚايعتذر ٜعتزض        ٕ اؿتاٜح سذت١  : ٚد٘ اياالي١ 
 .َٚٔ ذيو املزض ايٓؿضٞ , (1)يًُشزّ 

َٚتٔ بتاب    (2)ايهضز ٚايعزز ال ٜصري ب٘ ستالالً بأْ٘ َرتٚى ايظاٖز ; ؾإٕ فزط : ْٛقػ 
 . ٚىل األَزاض ايٓؿض١ٝ 

 .(3)بإٔ ٖذا فاس صا٥ؼ; إذ َٔ  بٝح ي٘ ايطشًٌ ؾكا سٌ : دٝب
ٍ      ص٦ٌ ابٔ َضعٛط   -3 ٜبعتح بٗتاٟ    (:عٔ ردٌ ياؽ ٖٚتٛ قتزّ بعُتز٠ ؾكتا

)ٜٚٛاعا  صشاب٘ َٛعاًا ، ؾإذا حنز عٓ٘ سٌ
(4). 

ؾٝكتاظ عًٝت٘ املتزض ايٓؿضتٞ     ,  َز َٔ ياؽ بايطشًٌ    ٕ ابٔ َضعٛط:  ٚد٘ اياالي١
 .ظاَ  املغك١ اؿاص١ً   نٌ َُٓٗا 

ٚألٕ املزٜض ايٓؿضٞ َصاٚط عٔ ايبٝت بضتبب َزضت٘ ، ؾذتاس يت٘ ايطشًتٌ       -4
 .(5)ناحملصز َٔ ايعاٚ

بإٔ ايكٝاظ غري َضًِ ; ألٕ املزٜض ايٓؿضٞ  غري َصاِٚط عتٔ ايبٝتت ، ثتِ  إٕ    : ْٛقػ
اإلسصار بايعاٚ ،  ْ٘ ٜضطؿٝا بايطشًتٌ ايتطدًص َتٔ األذ٣ ايتذٟ ٖتٛ ؾٝت٘ ،       املع٢ٓ   

 .(6)ٚيٝط نذيو املزٜض
ال ْضًِ  ٕ املتزٜض  ايٓؿضتٞ  ال ٜضتطؿٝا َتٔ ايطشًتٌ عت٦ًٝا بتٌ ٖتٛ ٜضتطؿٝا          :   دٝب

 ايطدًص َٔ َغك١ بكا٥٘ ع٢ً اإلسزاّ ، ثِ ردٛع٘ إىل بًاٙ  خـ عًٝ٘ َٔ بكا٥٘ ع٢ً 
 

                                                                                                                                            

ساٜح  (:، ٚقا1741ٍص ( 940)باب َا دا٤   ايذٟ ٌٜٗ باؿر ؾٝهضز  ٚ ٜعزز ، بزقِ 
ص ( 2863)ب ؾُٝٔ  سصز بعاٚ، بزقِ ، ٚايٓضا٥ٞ ، نطاب املٓاصو ، با)سضٔ صشٝح

 .)إصٓاطٙ صشٝح ((:8/184)، قاٍ ايٟٓٛٚ   اجملُٛع2272

 (2/188) َعامل ايضٓٔ : ٜٓظز  (1)

 (.5/204)املػين (   )

 (.3/171)عزح ايشرنغٞ (   )

ٚابٔ  بٞ عٝب١   َصٓؿ٘ بزقِ (. 10233)بزقِ ( 5/361) خزد٘ ايبٝٗكٞ   صٓٓ٘ (   )
(13078( )2/163.) 

 (.3/187)باا٥  ايصٓا٥  : ، ٜٚٓظز(5/472)اؿاٟٚ  : ٜٓظز (  )

 (.5/472)اؿاٟٚ   :ٜٓظز ( )
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 .(1)٢ ايبٝت ثِ ٜزد  إىل بًاٙاإلسزاّ سط٢ ٜكار عً

ٚألٕ اإلسصار باملزض َٚٓ٘ املزض ايٓؿضٞ   عا َٔ اإلسصار بايعاٚ; ألْ٘  -5
ال ٜكار ع٢ً طؾ  املزض عٔ ْؿض٘ ، ٜٚكار ع٢ً طؾ  ايعتاٚ عتٔ ْؿضت٘ إَتا     
بكطاٍ  ٚ مباٍ، ؾًُا داس ي٘ ايطشًٌ مبا قا نهٓت٘  ٕ ٜاؾعت٘ عتٔ ْؿضت٘ ، نتإ      

 . (2)ع٘ عٔ ْؿض٘  ٚىلؼًً٘ ؾُٝا ال نهٓ٘  ٕ ٜاؾ

  

 ٕ َٔ تعذر عًٝ٘ ايٛصٍٛ إىل ايبٝت بضتبب املتزض ايٓؿضتٞ ال دنتٛس يت٘      : ايكٍٛ ايجاْٞ
ايطشًٌ ، ٚنإ ع٢ً إسزاَ٘ سط٢ ٜكار ع٢ً ايبٝت ؾإٕ بز٨ َط٢ إىل ايبٝت ٚ مت سذطت٘  

، (4)ٚايغتاؾع١ٝ  (3)ٚعُزت٘ ، ٚإٕ ؾات٘ اؿر ؼًٌ بعُتز٠ ٖٚتذا َكططت٢ َتذٖب املايهٝت١     
 ٕ َٔ تعذر عًٝ٘ ايٛصٍٛ يًبٝتت بضتبب املتزض     سٝح )5)ٗٛر َٔ َذٖب اؿٓاب١ًٚاملغ

 . ٚنإ ع٢ً إسزاَ٘ سط٢ ٜكار ع٢ً ايبٝت ثِ ٜطِ ْضه٘, ال دنٛس ي٘ ايطشًٌ 
 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

إْتٞ  : تزٜأٜ اؿر؟ ؾكايتت   (:  َز ضباع١ بٓت ايشبري، ؾكاٍ هلا   ٕ ايٓيب  -1
)سذٞ ٚاعرتطٞ  ٕ قًٞ سٝح سبضطين (:عان١ٝ، ؾكاٍ

(6). 

 :ٚد٘ اياالي١ َٔ ٚدٗني
 ْ٘ يٛ داس هلا اـزٚز باملزض َٚٓ٘ املزض ايٓؿضٞ َتٔ غتري عتز  ، ألخربٖتا     : ساُٖا

 .(7)ٚمل ٜعًك٘ بايغز  
                                                 

 (.3/171)عزح ايشرنغٞ (   )

 (.3/125)، ٚؾطح ايكاٜز (3/187)باا٥  ايصٓا٥  : ، ٜٚٓظز ( 5/470)اؿاٟٚ (  2)

، ٚساع١ٝ (5/166)، ٚؾطح ايرب   تزتٝب ايطُٗٝا (3/190)ايذخري٠ : ٜٓظز (3)
 (.3/474)، ٚاالصطذنار (2/343)ياصٛقٞا

، َٚػين (5/470)، ٚاؿاٟٚ(8/167)، ٚاجملُٛع(8/177)املٗذب َ  اجملُٛع: ٜٓظز (4)
 (.1/533)احملطاز

، ٚاإلْصاف (2/492)، ٚاملُط  عزح املكٓ (3/168)، ٚعزح ايشرنغٞ (5/203)املػين:ٜٓظز( 5)
 (.9/325)َ  ايغزح

 174صبل ؽزدن٘ ص(  6)

 (.4/1214)، ٚنغاف ايكٓاع (5/204)املػين : ، ٜٚٓظز( 5/470)اؿاٟٚ   :ٜٓظز ( )
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 ْ٘ عًل دٛاس إسالهلا َٔ املتزض بايغتز  ، ٚاؿهتِ املعًتل ال ٜطعًتل بػتريٙ       : ٚايجاْٞ
(1)ٜٚٓطؿٞ عٓا عاَ٘

 . 
 :قػْٛ

(2)ؾٝ٘ ؾا٥ا٠ غري اؿٌ، ٖٚٛ عاّ ٚدٛب ع٧  بإٔ ساٜح ضباع١  
 . 

 
احملصز مبتزض ال ذنتٌ سطت٢ ٜطتٛف بايبٝتت       (:ٚعٔ عبااهلل بٔ عُز  ْ٘ قاٍ -2

ٜٚضع٢ بني ايصؿا ٚاملز٠ٚ ، ؾإذا اضطز إىل يبط ع٧ َٔ ايجٝاب اييت ال با يت٘  
(3)َٓٗا ،  ٚ اياٚا٤ ، صٓ  ذيو ٚاؾطا٣

( . 

)احملزّ ال ذنً٘ إال ايبٝت (:  ْٗا ناْت تكٍٛ ٚعٔ عا٥غ١   -3
(4). 

(5)ٚألْ٘ إمجاع ايصشاب١ -4
    ردتاًل    (:ٚذيو َا ر٣ٚ ايغاؾعٞ عٔ َايو ٕ 

رداًل َٔ ايبصز٠ خزز يٝشر ، ؾٛق  َٔ بعريٙ ، ؾاْهضزت ؾدتذٙ ، ؾُطتٛا   
إىل َه١ ٚبٗا عبا اهلل بٔ عُز ، ٚعبا اهلل بٔ عباظ ٚايٓاظ ، ؾًتِ ٜتأذٕ يت٘    

، ٚيٝط ٜعزف َتٔ   (6)( ٌ ، ؾبكٞ صبع١  عٗز ، ثِ  ؼًٌ بعُز٠  ايطشً  سا
(7)َٔ ايصشاب١ كايـ هلذا ايكٍٛ ، ؾجبت  ْ٘ إمجاع

 . 

 ٕ احملزّ ال ذنً٘ َتٔ إسزاَت٘ إال إمتتاّ ْضته٘ ، ٚال ٜعتذر بتاملزض       :    ٚد٘ اياالي١
 .ايٓؿضٞ ٚال غريٙ 

 .(8)بأْ٘ تكاّ عٔ ابٔ َضعٛط   قص١ ايًاٜؼ َا رنايؿ٘ :ْٛقغت ٖذٙ اآلثار

                                                 

 (.471 – 5/470)اؿاٟٚ  :ٜٓظز(  )

 (.3/171)عزح ايشرنغٞ   :ٜٓظز ( )

 (.1/361( )802)رٚاٙ َايو   املٛطأ ، بزقِ (   )

 (.1/361( )803)رٚاٙ َايو   املٛطأ ، بزقِ (   )

 (.5/471)ٟ   اؿاٟٚ  سهاٙ املاٚرط(   )

( 13077)، ٚابٔ  بٞ عٝب١   َصٓؿ٘ بزقِ ( 1/361( )804) خزد٘ َايو   املٛطأ بزقِ (   )
 (.5/359( )10226)ٚايبٝٗكٞ   صٓٓ٘ بزقِ( 3/163)

 (.5/471)اؿاٟٚ (   )

 (.3/171)عزح ايشرنغٞ : ٜٓظز(   )
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ال سصز إال سصز ايعاٚ ، ؾأَا َٔ سبضت٘ اهلل   ): ْ٘ قاٍ ٚعٔ ابٔ عباظ  -5
 .((1) بهضز  ٚ َزض ؾًٝط عصز

 ٕ   ٟ ال سصز ذنٌ َٓ٘ احملصز إال سصز ايعتاٚ، ؾتأخرب ابتٔ عبتاظ      : ٚد٘ اياالي١
 (2)ملزض ايٓؿضٞ ال ٜض٢ُ سصزًااؿصز رنطص بايعاٚ ، ٚ ٕ املزض َٚٓ٘ ا

بأْ٘ يٝط   ذيو طالي١ ع٢ً  ٕ املزٜض ال دنٛس ي٘  ٕ ذنتٌ ٚال ٜهتٕٛ قصتزًا ;    : ْٛقػ
ألْ٘ إمنا  خرب عٔ َع٢ٓ االصِ ٚمل رنرب عتٔ َعٓت٢ اؿهتِ ، ؾتاعًِ  ٕ اصتِ اإلسصتار       

(3)رنطص باملزض َٚٓ٘ املزض ايٓؿضٞ ، ٚاؿصز رنطص بايعاٚ
 

ايتذٟ ال ٜتؤثز   اإلطراى َعٓت٢ ال نٓت  َتٔ ٚدتٛب       ٚألٕ املزض ايٓؿضٞ  -6
 .(4)اؿر ، ؾٛدب  ٕ ال ٜؿٝا ايطشًٌ َٓ٘ نايصااع طزطًا

 

 :نهٔ  ٕ ٜٓاقػ
ال ْضًِ  ْ٘ ال نٓ  ٚدٛب اؿر; ألٕ ٖٓاى َٔ األَزاض ايٓؿض١ٝ  َٔ ٜعذتش َعت٘ َتٔ    

 .إمتاّ ْضه٘ 
 :ايرتدٝح
مبزض ْؿضٞ ٜعذش َع٘ َٔ إمتتاّ   ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ  ٕ َٔ  صٝب -ٚاهلل  عًِ–ايزادح 

ْضه٘ إٕ عا٤ صرب سط٢ ٜغؿ٢ ٜٚطِ ْضه٘، ٚ ٕ عل عًٝ٘ ايبكا٤ ٚخغٞ  ٕ ٜطٍٛ َزض٘ 
ٚذيتو يكت٠ٛ   . ي٘  ٕ ٜطشًٌ سٝح سصز ٜٚٓصزف إىل  ًٖ٘  ٚإٕ ؾات٘ اؿر ؼًٌ بعُتز٠  

 طيطِٗ ٚٚداٖطٗا   اؾ١ًُ ٚيطعـ  طي١ املدايؿني مبا ٚرط عًٝٗتا َتٔ َٓاقغت١ ، ٚألْت٘     
ٛاؾل ملكاصا ايغزٜع١ َٔ رؾ  اؿزز ٚايطزر عٔ املهًؿتني ، ٚألٕ بكتا٤ٙ قزَتًا سطت٢     َ

                                                 

، ٚقاٍ (1/367)َضٓاٙ ، ٚايغاؾعٞ   (10223)، بزقِ (5/358) خزد٘ ايبٝٗكٞ   صٓٓ٘ (   )
 .)إصٓاطٙ صشٝح (( :3/934)ابٔ سذز   ايطًدٝص اؿبري

 (.1/325)،  سهاّ ايكزإٓ يًذصاص ( 2/163)األّ : ٜٓظز(   )

 (.1/325) سهاّ ايكزإٓ يًذصاص  :ٜٓظز(  )

 (.5/471)اؿاٟٚ  : ٜٓظز(  )
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ٜرب  ؾٝ٘ َغك١ خصًٛصا إٕ بعض األَزاض ايٓؿض١ٝ قا   ٜطٍٛ عؿا٤ٖا ، ٚاملغتك١ ػًتب   
  (1)ايطٝضري

 ؾإٕ مل دنا املزٜض ايٓؿضٞ  اهلاٟ ٌٖ عًٝ٘  ٕ ٜصّٛ عغز٠  ٜاّ ثِ ذنٌ؟
مبزض  ٜٓشز ٖاٜ٘ ثِ ذنٌ إذا مل دنا اهلاٟ ٌٖ ٜصّٛ عغز٠ اخطًـ ايكا٥ًٕٛ بإٔ احملصز 

 : ٜاّ باٍ اهلاٟ  ٚ ال ؟ اخطًؿٛا ع٢ً قٛيني
ٌ  : ايكٍٛ األٍٚ ٖٚتذا َكططت٢    ،  إذا ؾكا املزٜض ايٓؿضٞ  اهلاٟ صاّ عغز٠  ٜاّ ثتِ ست

سٝح ٜزٕٚ  ٕ َٔ ؾكا اهلاٟ صاّ عغز٠ . (3)، ٚرٚا١ٜ عٓا اؿٓاب١ً (2)قٍٛ بعض اؿٓؿ١ٝ
 . ثِ سٌ  ٜاّ 

 
 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

، سر َٔ ايغتاّ ؾكتاّ ٜتّٛ ايٓشتز ؾكتاٍ يت٘       (4)ملا ر٣ٚ  ٕ ٖبار بٔ األصٛط  -1
اْطًل إىل ايبٝت ؾطـ ب٘ صبعًا ٚإٕ نإ َعتو ٖاٜت١ ؾاحنزٖتا ثتِ إذا      (:عُز

نإ عاّ قابٌ ؾاسذر إٕ ٚدات صع١ ؾاٖا ، ٚإٕ مل ػا ؾصِ ثالث١  ٜتاّ    
(5)اؿر ٚصبع١ إذا ردعت

(. 

 َز َٔ مل دنا اهلاٟ  ٕ ٜصّٛ عغز٠  ٜاّ ، ٖٚهذا املتزٜض    ٕ عُز :اياالي١ ٚد٘
 .ايٓؿضٞ إذا مل دنا اهلاٟ صاّ عغز٠ ثِ ذنٌ 

                                                 

 157ا ص، ٚايٛدٝش   إٜطاح ايكٛاع 76األعباٙ ٚايٓظا٥ز يًضٝٛطٞ ص: ٜٓظز (  )

 (.3/127)ؾطح ايكاٜز :ٜٓظز(   )

 (.2/491)، ٚاملُط  عزح املكٓ (5/200)املػين : ٜٓظز(   )

ٖبار بٔ األصٛط بٔ املطًب بٔ  صا بٔ عبا ايعش٣  بٔ قصٞ ايكزعٞ ،  صًِ باؾعزاْ٘ ، ٖٚٛ (   )
  صؿٗا٤ َٔ قزٜػ سني بعح بٗا  بٛ ايعاص سٚدٗا  ايذٟ عزض يشٜٓب بٓت رصٍٛ اهلل 

إٕ ٚدامت ٖبارًا (: ىل املا١ٜٓ ؾأ٣ٖٛ إيٝٗا ٖبار ٖذا ٚخنط بٗا ؾأيكت َا   بطٓٗا ؾكاٍ ايٓيب إ
ؾًِ ٜٛدا ثِ  صًِ بعا  )اقطًٛٙ ؾإْ٘ ال ٜعذب بايٓار إال رب ايٓار (: ثِ قاٍ  )ؾأسزقٛٙ بايٓار

، ٚاالصطٝعاب (6/524)ٜٓظز   تزمجط٘ اإلصاب١ .  ايؿطح ٚسضٔ إصالَ٘ ٚصشب ايٓيب 
 (.3/207)، َٚعذِ ايصشاب١ (4/1536)

 (.1383( )857)، َٚايو   املٛطأ بزقِ (9920)، بزقِ ( 5/282) خزد٘ ايبٝٗكٞ   صٓٓ٘ (   )
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مل ٜأَزٙ بايصٝاّ باٍ ٖاٟ احملصز، ٚإمنا بتاٍ اهلتاٟ َتٔ      بإٔ عُز : نهٔ  ٕ ٜٓاقػ
 .اؿر إذا نإ َطُطعًا  ٚ قارًْا

 .ايكٝاظ ع٢ً طّ املطُط  -2

 :ٚدٗنيْٛقػ َٔ 
  اؿاٜب١ٝ ِٖٚ  يـ ٚ ربعُا٥ت١    ٕ ظاٖز ساٍ ايصشاب١ ايذٜٔ ناْٛا َ  ايٓيب : األٍٚ
َٔ مل دنا اهلاٟ ؾًٝصتِ عغتز٠   : قاٍ هلِ  ٕ ؾِٝٗ ايؿكزا٤ ، ٚمل ٜزط  ٕ ايزصٍٛ  (1)ْؿز

 .(2) ٜاّ ٚاألصٌ بزا٠٤ ايذ١َ
 ،  َتا ٖتذا ؾٗتٛ     ٕ اهلاٟ ايٛادب   ايطُط  ٖاٟ عهزإ يًذُ  بني ايٓضتهني : ايجاْٞ

 ؟(3)عهط ايطُط ; ألٕ ٖذا سزّ َٔ ْضو ٚاسا ؾهٝـ ٜكاظ عًٝ٘
إذا ؾكا املزٜض ايٓؿضٞ اهلاٟ ؾال ذنٌ بايصّٛ بٌ ٜبك٢ قزًَا سطت٢ ٜتذبح   : ايكٍٛ ايجاْٞ

اهلاٟ  ٚ ٜذٖب إىل َه١ ؾٝشٌ  َتٔ إسزاَت٘ بأؾعتاٍ ايعُتز٠ ، ٖٚتذا َكططت٢ َتذٖب        
 .ٟ الذنٌ بايصّٛ بٌ ٜبك٢ ع٢ً إسزاَ٘ سٝح ٜزٕٚ  ٕ َٔ ؾكا اهلا.(4)اؿٓؿ١ٝ

 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

  +:قاٍ تعاىل -1                "(5) . 

 ٕ اهلل ٢ْٗ عٔ سًل ايز ظ سط٢ ٜبًؼ اهلتاٟ قًت٘ ؾٝتذبح ، ٚاؿهتِ     : ٚد٘ اياالي١
ؾٝكططٞ  ال ٜطشًٌ املزٜض ايٓؿضٞ  َتا  املُاٚط إىل غاٜط٘ ال ٜٓطٗٞ قبٌ ٚدٛط ايػا١ٜ; 

 .(6)مل ٜذبح اهلاٟ ، صٛا٤ صاّ  ٚ  طعِ  ٚ ال
ٚألٕ ايطشًٌ باياّ قبٌ إمتاّ َٛدب اإلسزاّ عزف بايٓص ; غالف ايكٝاظ ؾال  -2

 .(7)دنٛس إقا١َ غريٙ َكاَ٘ بايز ٟ

                                                 

 .341ص ( 4154) خزد٘ ايبدارٟ، نطاب املػاسٟ ، باب غش٠ٚ اؿاٜب١ٝ ، بزقِ (   )

 (.7/416)ايغزح املُط  : ٜٓظز(   )

 (.7/416)ايغزح املُط  : ٜٓظز(   )

 (.1/255)، ٚايؿطا٣ٚ اهلٓا١ٜ (3/97)، ٚايبشز ايزا٥ل (3/197)باا٥  ايصٓا٥  : ٜٓظز(  4)

 .196ايبكز٠ ، آ١ٜ (  5)

 (.3/198)باا٥  ايصٓا٥   :ٜٓظز( 6)

 .املزد  ايضابل(  7)
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َتا مل ٜٗتا     ٚيٛ نإ ٚادبا ألَز ايتٓيب  بإٔ ايٓص ؾضزٙ ؾعٌ ايٓيب :  نهٔ  ٕ ٜٓاقػ
َكاَت١ عًت٢    َٔ  صشاب٘ بايصّٛ ٚملا مل ٜٓكٌ طٍ ع٢ً عتاّ  ٚدٛبت٘  ٚ صت١ٓ ايتٓيب     

 .ايكٝاظ
 :ايرتدٝح 
 ٕ املزٜض ايٓؿضٞ إذا  سصز بضبب َزض٘ ٚ مل دنا اهلتاٟ ؼًتٌ    -ٚاهلل  عًِ–ايزادح 

ٚال ع٧ عًٝ٘ ; ٚذيو يك٠ٛ  طيطِٗ ٚٚداٖطٗا ٚضعـ  طي١ املدايؿني مبا ٚرط عًٝٗتا َتٔ   
 .(1)اقغ١ َٓ
 

ٚإذا  سصز املزٜض ايٓؿضٞ عٔ إمتاّ ْضه٘ بضبب َزض٘  ٚ سٌ  َٔ إسزاَ٘ ٌٖ عًٝت٘  
 قطا٤ اؿر َٔ ايعاّ ايكابٌ  ؟

  :اخطًـ ايكا٥ًٕٛ بإٔ احملصز باملزض ذنٌ ٌٖ دنب عًٝ٘ ايكطا٤  ٚال ؟ ع٢ً قٛيني

، ٖٚتذا   ال دنب ع٢ً املزٜض ايٓؿضٞ إذا  سصز باملزض ثِ ؼًٌ ايكطتا٤ : ايكٍٛ األٍٚ
سٝح ٜزٕٚ  ْ٘ ال دنب ع٢ً َٔ  سصز بتاملزض ثتِ ؼًتٌ    .(2)َكطط٢ رٚا١ٜ عٓا اؿٓاب١ً

 .ايكطا٤ 
 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

ناْٛا  يؿا ٚ ربعُا١٥ ٚايذٜٔ اعطُتزٚا َعت٘     ٕ ايذٜٔ ُصاٚا َ  رصٍٛ اهلل  -1
 .(3) َز ايباقني بايكطا٤ َٔ قابٌ ناْٛا ٜضرًيا ، ٚمل ٜٓكٌ  ْ٘ 

ايطشًٌ َٓ٘ َ  صالح ايٛقت ؾًِ دنب عًٝ٘ ايكطتا٤ ; نتِ    ٚألْ٘ تطٛع داس -2
 .(4)يٛ طخٌ   ايصّٛ ٜعطكا  ْ٘ ٚادب ؾًِ ٜهٔ 

 

                                                 

 (.7/416)ٚ اخطارٙ ايغٝذ ابٔ عجُٝني   ايغزح املُط  (  1)

 (.3/272)، ٚاملباع (2/491)عزح املكٓ  ، ٚاملُط  ( 3/171)عزح ايشرنغٞ : ٜٓظز(   )

 (.3/272)، ٚاملباع ( 2/491)املُط  (   )

 (.3/272)، ٚاملباع ( 2/491)املُط  (   )
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دنب ع٢ً املزٜض ايٓؿضٞ إذا  سصتز بتاملزض ثتِ ؼًتٌ ايكطتا٤ ٖٚتذا       :  ايكٍٛ ايجاْٞ
سٝح ٜزٕٚ  ْ٘ دنب ع٢ً  َٔ  سصتز  .(2)، ٚرٚا١ٜ عٓا اؿٓاب١ً(1)َكطط٢  َذٖب اؿٓؿ١ٝ

 .ؼًٌ ايكطا٤ باملزض ثِ 
 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

 .ملا سٌ   اؿاٜب١ٝ قط٢ َٔ قابٌ     ٕ ايٓيب -1
 ٚ صشاب٘   ايعاّ املكبٌ َٔ عاّ اؿاٜب١ٝ إمنا نإ  ٕ اعطُار ايٓيب :  ٚد٘ اياالي١

 .(3)ٚيذيو قٌٝ عُز٠ ايكطا٤, قطا٤ يطًو ايعُز٠  
مل ٜأَز  ساًا َٔ  صشاب٘ ٚال ممٔ نإ َع٘  ٕ ٜكطٛا عت٦ًٝا ،   بإٔ ايزصٍٛ :  ْٛقػ

إٕ عُزتٞ ٖذٙ قطا٤ : ٚال سؿظ ذيو عٓ٘ بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ، ٚال قاٍ   ايعاّ املكبٌ
عٔ ايعُز٠ اييت سصزت ؾٝٗا ، ٚمل ٜٓكٌ ذيو عٓ٘ ، ٚعُز٠ ايكطا٤ ٚايكط١ٝ صتٛا٤ ،  

ِ   ٚإمنا مسٝت بذيو ; ألٕ ايزصٍٛ    ذيتو ايعتاّ عًت٢     قاض٢ قزٜغتًا ٚصتاؿٗ
 .(4)ايزدٛع عٔ ايبٝت ٚقصاٙ َٔ قابٌ ; ؾضُٝت بذيو عُز٠ ايكط١ٝ

، إٕ ستبط    يٝط سضبهِ ص١ٓ رصتٍٛ اهلل  :)  ْ٘ قاٍ  ٚعٔ ابٔ عُز   -2
 سانِ عٔ اؿر طاف بايبٝت ٚبايصؿا ٚاملز٠ٚ ثِ سٌ َٔ نٌ عت٧ ، سطت٢   

 .ً(5)(ذنر عاًَا قاباًل ، ؾٝٗاٟ  ٚ ٜصّٛ إٕ مل دنا ٖاٜا

بأْ٘ ال ْشاع   ايكطا٤ ، ٚإمنا ايٓشاع   ٚدٛب٘ ، ٚقٍٛ ابٔ عُز ذنٌُ ع٢ً َتٔ  :  ْٛقػ
 .(6)ؼًٌ َٔ سر ٚادب ؾإْ٘ ال ْشاع   قطا٤ ذيو ْظزًا يًٛدٛب ايضابل

ٚألٕ املزٜض ايٓؿضٞ  ؼًٌ َٔ إسزاَ٘ قبٌ إمتاّ ْضه٘ ؾًشَ٘ ايكطا٤ نُا يتٛ   -3
(7)ؾات٘ اؿر

 

                                                 

 (.3/98)، ٚايبشز ايزا٥ل(3/131)، ٚؾطح ايكاٜز ٚايعٓا١ٜ (3/131)اهلاا١ٜ َ  ايؿطح : ٜٓظز(   )

  (.3/272)، ٚاملباع(2/491)، ٚاملُط  عزح املكٓ (3/171)عزح ايشرنغٞ : ٜٓظز(  )

 (.2/375)اؾاَ  ألسهاّ ايكزإٓ(   )

 (.3/171)، ٚعزح ايشرنغٞ (2/375)اؾاَ  ألسهاّ ايكزإٓ : ٜٓظز(   )

 .  141،ص1810 خزد٘ ايبدارٟ ، نطاب اؿر، باب اإلسصار   اؿر ،بزقِ  (   )

 (.3/172)عزح ايشرنغٞ (   )

 (.2/491)املُط  (   )
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 :ايرتدٝح
ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ  ْ٘ إذا  سصز بتاملزض  ايٓؿضتٞ ٚ ؼًتٌ ال     -ٚاهلل  عًِ–ايزادح 

قطا٤ عًٝ٘ ٚذيو يك٠ٛ  طيطِٗ ٚٚداٖطٗا ٚ يطعـ  طي١ املدايؿني مبا ٚرط  عًٝٗا َتٔ  
 (.1)َٓاقغ١ ، ٚألٕ األصٌ بزا٠٤ ايذ١َ

 

 إذا  صٝب بٓٛب١ َٔ املزض ايذٖاْٞ   ايٓضو  : اؿاي١ ايجا١ْٝ 
طز  عًٝ٘ ْٛب١ َٔ املتزض ايتذٖاْٞ املتؤثز   اإلطراى بعتا     إذا  سزّ املهًـ بايٓضو ثِ 

إسزاَ٘ ، ٚقبٌ االْطٗا٤ َٔ ْضه٘ نٓٛب١ َٔ ايؿصاّ  ٚ اهلتٛظ  ٚ االنط٦تاب ايتذٖاْٞ  ٚ    
 ٚ اضتطزاب َتا بعتا    (  االْٗٝتار ايعصتيب   ) ْٛب١ َٔ ايعصاب ايغاٜا نايكًل ايغتاٜا  

 ايصا١َ   ؾٌٗ ٜؤثز ٖذا ع٢ً إسزاَ٘؟
 :ٖذٙ املضأي١ ع٢ً قٛيني اخطًـ ايؿكٗا٤  

إذا  سزّ املتزٜض ايٓؿضتٞ ٖٚتٛ صتشٝح ثتِ  صتٝب بٓٛبت١ َتٔ املتزض          : ايكٍٛ األٍٚ
 (3)، ٚٚدت٘ عٓتا اؿٓابًت١   (2)ايذٖاْٞ  مل ٜبطٌ إسزاَ٘ ٖٚذا َكطط٢ قٍٛ مجٗتٛر ايؿكٗتا٤  

 . سٝح ٜزٕٚ  ٕ َٔ  سزّ ٖٚٛ صشٝح ثِ دٔ مل ٜبطٌ إسزاَ٘ 
 :ٚاصطايٛا مبا ًٜٞ

 .(4)َٔ ايّٝٛ مل ٜبطٌ صَٛ٘ ؾهذيو ٖٓا ّ إذا عؿٞ   دش٤ِايكٝاظ ع٢ً ايصٛ -1

 .(5)ايكٝاظ ع٢ً عاّ بطالٕ اإلسزاّ باملٛت -2

                                                 

 116ٚايٛدٝش   إٜطاح ايكٛاعا ص,  52ٚايٓظا٥ز يًضٝٛطٞ ص األعباٙ: ٜٓظز  (1)

، ٚايؿطا٣ٚ ( 2/580)، ٚايار احملطار َ  ساع١ٝ ابٔ عابأٜ ( 2/513) ؾطح ايكاٜز: ٜٓظز (  2)
 (.7/24)، ٚاجملُٛع (2/34)، ٚبًػ١ ايضايو (3/254)َٚٛاٖب اؾًٌٝ ( 1/236)اهلٓا١ٜ 

، (5/207)، ٚايؿزٚع (8/12)  ايغزح ايهبري ، ٚاإلْصاف َ(4/69)املضطٛعب : ٜٓظز (   )
 (.3/85)ٚاملباع 

 (.5/207)،ٚايؿزٚع (8/12)اإلْصاف َ  ايغزح : ٜٓظز(   )

 (.5/207)، ٚايؿزٚع (8/12)اإلْصاف : ٜٓظز(   )
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إذا  سزّ املزٜض ايٓؿضٞ ٖٚٛ صشٝح ثِ  صٝب بٓٛب١ َٔ املزض ايذٖاْٞ  : ايكٍٛ ايجاْٞ
سٝح ٜزٕٚ  ٕ َا  سزّ ٖٚتٛ صتشٝح    (1)ٜبطٌ إسزاَ٘ ، ٖٚذا َكطط٢ ٚد٘ عٓا اؿٓاب١ً

 .ثِ دٔ بطٌ إسزاَ٘ 
 

 .(2)بإٔ املزٜض ايذٖاْٞ  مل ٜبل َٔ  ٌٖ ايعباطات : ٚاصطايٛا
بأْ٘ يٝط ٖٓتاى ْتص    ٕ اإلستزاّ ٜبطتٌ بتاؾٕٓٛ   إذا  ستزّ ٖٚتٛ        : نهٔ  ٕ ٜٓاقػ

 .صشٝح ٚاملزٜض ايذٖاْٞ   سهُ٘ 
 :ايزادح
ِ -ايتزادح   ٜبطتٌ بتتاملزض ايتذٖاْٞ ، ٚذيتو يكت٠ٛ  طيتتطِٗ      ٕ اإلستزاّ ال   -ٚاهلل  عًت

 .ٚضعـ  طي١ املدايؿني مبا ٚرط عًٝٗا َٔ َٓاقغ١ 
 :مثز٠ اـالف

ع٢ً ايكٍٛ بإٕ اإلسزاّ ال ٜبطٌ  باملزض ايذٖاْٞ ; ؾإْت٘ إذا  صتٝب بٓٛبت١ َتٔ املتزض      
بعتا  عؿٞ ٚإٕ  ْضه٘ ، بعزؾ١  مت عؿٞ إٕ ايٓؿضٞ املؤثز   اإلطراى ٜبك٢ ع٢ً إسزاَ٘ ، ؾ

ٛ ، اصتطُز َزضت٘   ٜٚطُ٘ عُز٠ ، ٚإٕ   رؾات٘ اؿ عزؾ٘   ْت٘ ٜطشًتٌ ،   : ناحملصتز  ٟ   ؾٗت
، ؾإْت٘ إذا  زض ايتذٖاْٞ  بتامل  ٜبطتٌ   ع٢ً ايكٍٛ بإٔ  اإلسزاّ َا  . ٜٚذبح ٖاٜا إٕ تٝضز

 .   ثٓا٤ اإلسزاّ بطٌ   صٝب
 

ٜبطٌ ٚإٕ نإ  َٜٛا  ٚ ي١ًٝ ثِ ٜؿٝل ; ؾايٓضو التضطُز ايٓٛب١ نإ َٔ عاطت٘  ٕ   َا إٕ 
 .(3)ال ٜار٣ عٓ٘ ، ؾٗٓا ٜطٛدب ايكٍٛ بايبطالٕ ; ألْ٘ صار غري  ٌٖ ايعباط٠

                                                 

، ٚايؿزٚع  (ٚبطالْ٘ َٔ َؿزطات املذٖب):ٚقاٍ( 8/12)اإلْصاف َ  ايغزح ايهبري : ٜٓظز(   )
(5/207.) 

 (.5/207)ٚايؿزٚع ( 8/12)اإلْصاف : ٜٓظز(   )

 (.18/7)ايغزح املُط   :ٜٓظز  (  )
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 جهاد المريض الهفسي: المبحث الثامن

 

 :ٚفٝ٘ َطًبإ
 حكن جهاد المريض الهفسي   : المطلب األول 

 :ال خيًٛ َٔ ثالخ حاالت  
 إٔ ٜهٕٛ املرض ايٓفصٞ خفٝفا :  اذتاي١ األٚىل

, نايٛشريٛاط ارتفٝري، و ٚاالنا٦ريا  ر َراحًري٘ األٚىل     إذا نإ املرض ايٓفصٞ ٜصرياا ;  
ٚاضطرا  اهلًع غا اذتاد و ٚحنٖٛا َرئ األَريراض ايري  ال ررييفثر ر اكد اىو ٚال  ٓريع      

عًري٢   – محِٗ اهلل  – (1)إَهإ ادتٗاد و ال  ٓع ٚدٛ  ادتٗاد خترجًيا ع٢ً  ارفام ايفكٗا٤
ع ايطريرط ٚ ايدريعاا ارتفٝري، و    إٔ املرض ايٝصا ايذٟ ال ميٓع إَهريإ ادتٗرياد ; نٛدري   

 .الميٓع ٚدٛ  ادتٗاد 
 . (2)فٗٛ نايعٛ , بإٔ املرض ايٓفصٞ ارتفٝ، ال ٜاعذ  َع٘ ادتٗاد : ٚاشاعيٛا

 إٔ ٜهٕٛ املرض ايٓفصٞ ظعٜعا :  اذتاي١ ايجا١ْٝ
نبعض األَراض ايعداب١ٝ  ايععٜع٠ نايرٖا  ٚاضريطرا  اهلًريع ايعريعٜعو ٚحنٖٛريا َرئ      

اي  ٜاعذ  َعٗا ايكااٍ وأٚ رععِ َعكا٘ فٝ٘  و ٜٚٓبغٞ ملرئ ٜكريع  عًري٢     األَراض ايٓفص١ٝ
ارترٚج َٔ املرض٢ ايٓفصٝني إٔ خيرج يٝهجر شٛاد املصًُني إ ٖاًبا يًعريعٚ; خترجًيريا عًري٢    

ع٢ً إٔ املرض ايععٜع ٜصريك  فريرض ادتٗرياد بايبريعٕ إذا      – محِٗ اهلل -(3)ارفام ايفكٗا٤
كا٘ و ٚإٔ َٔ ٜكع  ع٢ً ارترٚج ٜٓبغريٞ يري٘ إٔ خيريرج    نإ ٜاعذ  عًٝ٘ ايكااٍ أٚ رععِ َع

 .يٝهجر شٛاد املصًُني ٜٚرٖبٕٛ ب٘ ايععٚ
                                                 

و (3/393)و ٚايذخا٠ (4/300)و ٚحاظ١ٝ ابٔ عابعٜٔ (2/189)ايفاا٣ٚ اهلٓع١ٜ : ٜٓعر(   )
و (5/126)و ٚحاظ١ٝ ايبذاَٞ (21/85)و ٚره١ًُ اجملُٛا(2/476)ٚحاظ١ٝ ايعشٛقٞ

 (.10/9)و ٚاكْداف َع ايعرح ايهبا ( 2/531)و ٚاملُاع (13/8)ٚاملغين 

 ( 9/ 13) املغين : ٜٓعر  ( 2)

و ٚبعا٥ع ايدٓا٥ع (5/443)فاح ايكعٜر : و ٜٚٓعر(1/708)حهاٙ ابٔ  ظع ر بعا١ٜ اجملاٗع (   )
و ٚره١ًُ اجملُٛا ( 2/476)و ٚحاظ١ٝ ايعشٛقٞ ( 2/393)و ٚايفاا٣ٚ اهلٓع١ٜ (9/382)
و (10/9)و ٚايعرح ايهبا (13/8)و ٚاملغين (5/126)ايبذاَٞ و ٚحاظ١ٝ ( 26/85)

   (.4/1256)ٚنعاف ايكٓاا 
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 :ٚاشاعيٛا مبا ًٜٞ

  +:قريريريرياٍ رعريريريرياىل   -1                       

      "(1). 

ْسيت ٖذٙ اآل١ٜ  ر أصخا  األعذا  و ٚفٝٗا إظريعا  بريإٔ َرئ عذريس     :  ٚد٘ ايعالي١
فٝعخٌ فٝٗا َٔ عذس عٔ ادتٗرياد  , (2)عٔ ادتٗاد بصبب َٔ األشبا  مل ٜفرض عًٝ٘ 

 .بصبب املرض ايٓفصٞ ايععٜع 

 يٝض+:ٚيكٛي٘ رعاىل -2                     

            " (3). 

إٔ ٖذٙ  اآل١ٜ أصٌ ر شكٛط اياهًٝ، عٔ ايعادس; فهريٌ َرئ عذريس     :ٚد٘ ايعالي١ 
عٔ ظ٧ شك  عٓ٘ فاا ٠ إىل بعٍ ٖٛ فعٌ و ٚرا ٠ إىل بعٍ ٖريٛ غريرّ و ٚال فريرم بريني     

ذيريو َرئ عذريس عرئ      ٜٚريعخٌ ر .(4)ايعذس َٔ د١ٗ ايك٠ٛ و أٚ ايعذس َٔ د١ٗ املاٍ
 .ادتٗاد بصبب املرض ايٓفصٞ ايععٜع 

يكع ررناِ باملع١ٜٓ أقٛاًَا َريا شريرم َصرياًا ٚال    : ) قاٍ  عٔ أْض بٔ َايو   -3
ٜريا  شريٍٛ اهلل و   : قريايٛا  ( َٔ ٚاد إال ِٖٚ َعهِ فٝ٘ ِقطعا أْفكاِ َٔ ْفك١ ٚال 

)حبصِٗ ايعذ : ) ٚنٝ، ٜهْٕٛٛ َعٓا ِٖٚ باملع١ٜٓ ؟ قاٍ
(5). 

 

و (6)املراد بايعذ  َا ٖٛ أعِ َرئ املريرض ٚعريعّ ايكريع ٠ عًري٢ ايصريفر      : ايعالي١  ٚد٘
 .عذس عٔ ادتٗاد بصبب املرض ايٓفصٞ ايععٜع  ٜٚعخٌ فٝ٘ َٔ

                                                 

 .61شٛ ٠ ايٓٛ  و آ١ٜ (  1)

 (4/301) حاظ١ٝ ابٔ عابعٜٔ (  2)

 .91شٛ ٠ اياٛب١ و آ١ٜ (  3)

 (.8/207)ادتاَع ألحهاّ ايكرإٓ : ٜٓعر(  4)

( 2839)بص٘ ايعذ  عٔ ايغسٚ و برقِ أخرد٘ ايبدا ٟ ر صخٝخ٘ و ناا  ادتٗاد و با  َٔ ح(  5)
 .228ص 

 ( 56/  6)فاح ايبا ٟ : ٜٓعر ( 6)
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ٚذيو يكٛي٘ رعاىل . (1)َٚا٢ عذس املرٜض ايٓفصٞ  عٔ ادتٗاد ببعْ٘ يسَ٘ ادتٗاد ر َاي٘  

:+                              

      "(2) . 
إٔ اهلل  أٚدب  فرض ادتٗاد باملاٍ ٚايٓفض مجٝعًاو فُٔ نإ ي٘ َاٍ ٖٚريٛ   :ٚد٘ ايعالي١ 

َرٜض أٚ َكعع أٚ ضعٝ، ال ٜدًح يًكااٍ فعًٝ٘ ادتٗاد مباي٘ إٔ ٜعطٝ٘ غاٙ فٝغريسٚ بري٘و   
      ٘ ٖٚهريذا املريرٜض   .(3)َٚٔ نإ عادسًا بٓفصري٘ َعريعًَا فعًٝري٘ ادتٗرياد بايٓدريح هلل ٚ شريٛي

ادتٗاد مباي٘ و ٚإٕ مل ٜهٔ يري٘ َرياٍ ْفريع املصريًُني      ايٓفصٞ إٕ عذس عٔ ادتٗاد ببعْ٘ يسَ٘
 . برأٜ٘ ٚدعا٥٘ 
 إذا نإ املرض ايٓفصٞ َيفثرا ر اكد اى : اذتاي١ ايجايج١ 

إذا نإ املرٜض ايٓفصٞ َدرياًبا بٓٛبري١ َرئ املريرض ايريذٖاْٞ نايفدرياّ أٚ اهلريٛط اذترياد         
ًريريل ايعريريعٜع أٚاملريريرض ايعدريريابٞ املريرييفثر ر اكد اى ناضريريطرا  َريريا بعريريع ايدريريع١َ أٚ ايك

ٚحنٛ ذيو َرئ األَريراض ايٓفصري١ٝ املرييفثر٠ ر اكد اى و ٖريٌ جيريب       ( ناالْٗٝا  ايعديب )
 عًِٝٗ ادتٗاد ؟

ال جيب ادتٗاد ع٢ً املرٜض ايذٖاْٞ أٚ ايعدابٞ ايععٜع املرييفثر ر اكد اى خترجًيريا عًري٢    
(4)ارفام ايفكٗا٤

 .ع٢ً إٔ ادتٗاد ال جيب ع٢ً اجملٕٓٛ  - محِٗ اهلل - 
 

 :ا مبا ًٜٞٚاشاعيٛ

                                                 

 (3/151)و ٚأحهاّ ايكرإٓ يًذداص ( 10/9)اكْداف : ٜٓعر(   )

 .41شٛ ٠ اياٛب١ و آ١ٜ (   )

 (.3/151)أحهاّ ايكرإٓ يًذداص : ٜٓعر (   )

و (2/189)فاا٣ٚ اهلٓع١ٜ و ٚاي(5/121)و ٚايبخر ايرا٥ل (9/382)بعا٥ع ايدٓا٥ع: ٜٓعر(   )
و ٚ ٚض١ (1/807)و ٚبعا١ٜ اجملاٗع (2/477)و ٚحاظ١ٝ ايعشٛقٞ(3/393)ٚايذخا٠ 
و ٚاملغين (5/126)و ٚحاظ١ٝ ايبذاَٞ (21/85)و ٚره١ًُ اجملُٛا(6/370)ايطايبني

 (.10/225)و ٚايفرٚا (2/531)و ٚاملُاع ظرح املكٓع (13/8)
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  +:قريريريرياٍ رعريريريرياىل  -1                          

                "(1) .  

إٔ اهلل عذ  املرٜض ٚايطعٝ، ايذٟ ال قع ٠ يري٘ عًري٢ ادتٗرياد ٚ فريع     : ٚد٘ ايعالي١ 
املرٜض ايذٖاْٞ جباَع ععّ ايكع ٠ ع٢ً ادتٗرياد بصريبب    فٝعخٌ فٝ٘و  (2)عِٓٗ اذترج

 . املرض ايٓفصٞ ايذٖاْٞ  
 فع ايكًِ عٔ ثريالخ ٚذنرير َريِٓٗ اجملٓريٕٛ     :)  قاٍ شٍٛ اهلل  حعٜح ع٢ً  -2

  (.(3)حا٢ ٜفٝل

ٚألٕ ادتٗاد بذٍ ايٛشع ٚايطاق١ بايكااٍ و ٚاملرٜض ايذٖاْٞ ال ٚشع يري٘و فهٝري،    -3
(4)ٜبذٍ ايٛشع ٚايعٌُ

 . 

 و  (5)ٚألٕ املرٜض ايذٖاْٞ ال جيب عًٝ٘ شا٥ر فريرٚا اكشريالّ فهريذيو ادتٗرياد     -4
  . ألْ٘ ر حهِ اجملٕٓٛ 

 

 شهود المريض الهفسي ألرض المعركة : المطلب الثاهي 

 ٚإذا حطر املرٜض ايٓفصٞ  أ ض املعرن١ ٌٖ ٜصِٗ ي٘ َٔ ايغ١ُٝٓ ؟
 :ال خيًٛ األَر َٔ  ثالخ حاالت  

إذا نريريإ املريريرض ايٓفصريريٞ ٜصرياا ; نايٛشريريٛاط ارتفٝريري، و ٚاالنا٦ريريا  ر  : اذتايري١ األٚىل 
ٚاضطرا  اهلًع غا اذترياد و ٚحنٖٛريا َرئ األَريراض ايري  ال ررييفثر ر       , َراحً٘ األٚىل 

اكد اىو ٚال  ٓع إَهإ ادتٗاد وفٝصِٗ ي٘ َٔ ايغ١ُٝٓ ٚمل يٛ ٜكارٌ و خترجيًا عًري٢ ارفريام   

                                                 

 .91شٛ ٠ اياٛب١ و آ١ٜ (  1)

 (9/383) بعا٥ع ايدٓا٥ع :  ٜٓعر( 2)
 . 91شبل خترجي٘ ص(  3)

 (.9/382)بعا٥ع ايدٓا٥ع (  4)

 (.2/531)املُاع ظرج املكٓع : بٓعر(  5)
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بكدريع ايكارياٍ اشرياخل ايصريِٗ و شريٛا٤ قارريٌ أٚ مل       ع٢ً إٔ َٔ حطر املعرن١  (1)ايفكٗا٤
 .       ٜكارٌ وٚشٛا٤ نإ َرٜطأ أٚ صخٝخًا 

 :ٚاشاعيٛا مبا ًٜٞ
(2)ألٕ املرٜض ايٓفصٞ  َٔ أٌٖ ايكااٍ -1

 .إذا نإ َرض٘ الٜيفثر ع٢ً اكد اى  
ٚألٕ اكْصريريإ ال خيًريريٛ َريرئ االنا٦ريريا  ارتفٝريري، أٚ ايٛشريريٛاط ٚحنريريٛ ذيريريو َريرئ  -2

(3)٠  فال ٜصك  شُٗ٘اكَراض ايٓفص١ٝ ايٝصا
 . 

ٚألٕ ادتٗاد ٚايكااٍ حيدٌ بجبات ايكعّ ر ص، ايكااٍ  دًا يًُكار١ً ٚخع١ٝ نرير   -3
(4)ايععٚ عًِٝٗ

 .ٖٚذا ممهٔ َٔ املرٜض ايٓفصٞ إذا نإ َرض٘ ٜصاًا   

 ع٢ً ايكااٍ بصبب املرض   إٔ ٜهٕٛ املرٜض ايٓفصٞ ال ٜكع : اذتاي١ ايجا١ْٝ
اي  ال ٜصاطٝع َعٗا ايكااٍ ناضريطرا  اهلًريع ٚ ايرٖريا  أٚ    نبعض األَراض ايعداب١ٝ 

فٗريٌ ٜصرياخل شريًُٗا َرئ     . االنا٦ا  أٚ اضطرا  َا بعع ايدع١َ غا اذتاد ٚحنٛذيريو   
 ايغ١ُٝٓ إذا حطر ايٛقع١؟

 : ر ٖذٙ املصأي١ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ - محِٗ اهلل-اخاً، ايفكٗا٤
 ٖٛ َرٜض َرضًا ميٓع٘ َٔ ايكااٍ ال إٔ املرٜض ايٓفصٞ إذا  ظٗع ايٛقع١ ٚ: ايكٍٛ األٍٚ

 و (6)و ٚٚد٘ عٓع ايعافع١ٝ (5)حل ي٘ ر ايغ١ُٝٓ ٖٚذا َكاط٢  قٍٛ عٓع املايه١ٝ
 
 

                                                 

و (3/370)و َٚٛاٖب ادتًٌٝ (2/208)و ٚايفاا٣ٚ اهلٓع١ٜ (9/502)بعا٥ع ايدٓا٥ع : ٜٓعر(   )
و ٚاذتاٟٚ (2/505)و ٚايعرح ايهبا َع حاظ١ٝ ايعشٛقٞ (2/505)ٚحاظ١ٝ ايعشٛقٞ 

وٚايعرح ايهبا (21/168)و ٚره١ًُ اجملُٛا(21/167)و ٚاملٗذ  َع اجملُٛا (10/472)
 (.4/1309)و ٚنعاف ايكٓاا (10/218)ٚاكْداف 

 (.21/167)املٗذ  َع اجملُٛا (   )

 .املردع ايصابل(   )

 (.9/502)بعا٥ع ايدٓا٥ع (   )

 (.3/370)ٚاكنًٌٝ َع َٛاٖب ادتًٌٝ و ٚايااج (3/370)َٛاٖب ادتًٌٝ : ٜٓعر(   )

 (.21/167)و ٚره١ًُ اجملُٛا (21/167)و ٚاملٗذ  َع اجملُٛا (10/470)اذتاٟٚ : ٜٓعر(   )
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(1)َٚذٖب اذتٓاب١ً
حٝح ٜرٕٚ إٔ َٔ حطر ايٛقع١ ٖٚٛ َرٜض َرضًا ميٓع٘ َٔ ايكااٍ . 
 .الحل ي٘ ر ايغ١ُٝٓ 
 : ٚاشاعيٛا مبا ًٜٞ

بريرياملرض بايٓفصريريٞ  و فدريريا  نايدريرييب  إٔ املريريرٜض ايٓفصريريٞ  َصريريًٛ  ايٓٗريريٛض -1
 .(2)ٚاجملٕٓٛ

 .(3)ٚألٕ املرٜض ايٓفصٞ خرج عٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايكااٍ -2

إٔ املرٜض ايٓفصٞ إذا  حطر ايٛقع١ ٖٚٛ َرٜض َرضًا ميٓعري٘ َرئ ادتٗرياد    : ايكٍٛ ايجاْٞ
 ٌ (4)ٖٚريذا َكاطري٢ قريٍٛ اذتٓفٝري١    و  ٜصِٗ ي٘ َٔ ايغ١ُٝٓ ٚإٕ مل ٜكارري

و ٖٚريٛ قريٍٛ عٓريع      
(5)املايه١ٝ

  ِ (6)و ٚٚد٘ عٓع ايعافع١ٝ ٖٛ األظٗر عٓريعٖ
حٝريح  .(7)و ٚقريٍٛ عٓريع اذتٓابًري١    

 .ٜرٕٚ إٔ املرٜض إذا حطر ايٛقع١ اشاخل شًُٗا َٔ ايغ١ُٝٓ ٚإٕ مل ٜكارٌ 
 

 :ٚاشاعيٛا مبا ًٜٞ
)ايغ١ُٝٓ ملٔ ظٗع ايٛقع١: ) قٍٛ عُر  -1

(8).  

                                                 

ٚعًٝ٘ مجاٖا األصخا   ) :و ٚقاٍ ر اكْداف (10/218)ايعرح ايهبا َع اكْداف : ٜٓعر( 1)
 (.4/1309)و ٚنعاف ايكٓاا ( ٚقطع ب٘ أنجرِٖ 

  (.10/473)اذتاٟٚ ( 2)

 (.2/583)و ٚاملُاع (10/218)ايعرح ايهبا : و ٜٚٓعر(21/167)ره١ًُ اجملُٛا ( 3)

 (.2/208)و ٚايفاا٣ٚ اهلٓع١ٜ (9/502)بعا٥ع ايدٓا٥ع : ٜٓعر(  4)

 (.2/476)و ٚحاظ١ٝ ايعشٛقٞ(3/370)و ٚايااج ٚاكنًٌٝ (3/370)َٛاٖب ادتًٌٝ : ٜٓعر(  5)

 (.3/103)َٚغين احملااجو (10/471)اذتاٟٚ : ٜٓعر(  6)

 (.10/218)اكْداف: ٜٓعر(  7)

و )ٖذا ٖٛ ايدخٝح عٔ عُر(:و ٚقاٍ( 18457)و برقِ (9/88)أخرد٘ ايبٝٗكٞ ر شٓٓ٘ (  8)
و برقِ (6/493)ٚابٔ ظٝب١ ر َدٓف٘ ( 2791)و برقِ (2/332)ٚشعٝع بٔ َٓدٛ  ر شٓٓ٘ 

ٚأٚ دٙ اهلٝجُٞ ر زتُع  و(9689)برقِ ( 2/302)و ٚعبع ايرزام ر َدٓف٘ (33225)
و ٚصخح إشٓادٙ ابٔ حذر ر  ( داي٘  داٍ  ايدخٝح  ):ايسٚا٥ع ٚعساٙ إىل ايطرباْٞ ٚقاٍ

 (.6/259)فاح ايبا ٟ 
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ٚألٕ ادتٗاد ٚايكااٍ إ ٖا  ايععٚ ٚإذا نإ حيدٌ مبباظر٠ ايكاريٌ حيدريٌ بجبريات     -2
ايكعّ ر ص، ايكااٍ  دًا يًُكار١ً خعري١ٝ نرير ايعريعٚ عًريِٝٗ و فٛدريٛد املريرٜض       

(1)ايٓفصٞ ر أ ض املعرن١  حتدٌ ب٘ اهلٝب١ ٚايهجر٠ نايدخٝح 
  . 

(2)بكااي٘ٚألْ٘ قع ٜٓفع برأٟ املرٜض ايٓفصٞ  ٚدعا٥٘ أنجر َٔ ْفع٘  -3
 . 

إٕ نإ املرض  ايٓفصٞ ٜرد٢ زٚاي٘ نايٛشٛاط ٚاضريطرا  اهلًريع ٚحنريٛ    : ايكٍٛ ايجايح
(3)ٖٚذا َكاط٢ ٚد٘ عٓع ايعافع١ٝو  ذيو فٝصِٗ ي٘ ٚإال فال

حٝح ٜرٕٚ إٔ املرض إذا   
 .  إذا نإ ٜرد٢ زٚاي٘ فٝصِٗ ي٘ ٚإال فال 

ًُا َٔ ايغ١ُٝٓ َٚٔ  بإٔ َٔ ٜرد٢ زٚاٍ َرض٘ جيب عًٝ٘ ادتٗاد فٝصاخل: ٚاشاعيٛا  شٗ
فُرئ فريرم بريني    . ال ٜرد٢ زٚاي٘ ال جيب عًٝ٘ ادتٗاد ٚال ٜصرياخل شريًُٗا َرئ ايغُٓٝري١     

 .(4)األَرٜٔ ر فرض ادتٗاد فرم بُٝٓٗا ر اشاخكام ايصِٗ 
 :ايرتدٝح
إٔ املرٜض ايٓفصٞ إذا  حطر ايٛقع١ ٖٚٛ َرٜض ٚ ْفع املصًُني  -ٚاهلل أعًِ –ايرادح 

خل شًُٗا َٔ ايغ١ُٝٓ ٚ إال فال و ٚذيو ألٕ املكدريٛد َرئ ادتٗرياد  د    برأٜ٘ ٚ بععا٥٘ اشا
بأٟ ٚش١ًٝ ناْت شٛا٤ بايكااٍ أّ بايرأٟ ٚ املهٝع٠  ٚايععا٤ ملٔ عذريس عرئ    ٤نٝع األععا

 .ايكااٍ ٚحطر يٓفع املصًُني 
 إذا ظٗع املرٜض ايذٖاْٞ أ ض املعرن١ :  اذتاي١ ايجايج١

أٚ أصٝب برياملرض ايٓفصريٞ بعريع املعرنري١       , عاْٞ ناملرٜض بايفداّ أٚ االضطرا  ايٛد 
و أٚ اضريطرا  َريا بعريع ايدريع١َ اذترياد      (االْٗٝا  ايعديب)نُا يٛ أصٝب بايكًل  ايععٜع 

 ٚحنٛ ذيو َٔ األَراض اي  ريفثر ر اكد اى و ٌٖ ٜصِٗ ي٘ َٔ ايغ١ُٝٓ؟
إذا حطر املرٜض ايذٖاْٞ أ ض املعرن١ ال شِٗ ي٘ َرئ ايغُٓٝري١ و ٚإذا أصريٝب برياملرض     
ايٓفصٞ امليفثر ر اكد اى بعع املعرنري١ اشرياخل شريُٗ٘ َرئ ايغُٓٝري١ خترجيرياا عًري٢ ارفريام         

                                                 

 (.10/471)و ٚاذتاٟٚ (9/502)بعا٥ع ايدٓا٥ع : ٜٓعر(  1)

 (.10/218)و ٚايعرح ايهبا َع اكْداف (3/103)َغين احملااج : ٜٓعر(  2)

 (.10/4715)ذتاٟٚ ا: ٜٓعر(  3)

 .املدع  ايصابل(  4)
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ع٢ً إٔ اجملٕٓٛ إذا ظٗع املعرن١ ال شِٗ ي٘ ألْ٘ يٝض َرئ أٖريٌ    - محِٗ اهلل – (1)ايفكٗا٤
(2)ادتٗاد

 .(3)اْكطا٤ ايكااٍ اشاخل شُٗ٘ َٔ ايغ١ُٝٓ ٚإذا دٔ بعع  
 :يًُرٜض ايذٖاْٞ  إذا ظٗع املعرن١ ع٢ً قٛيني(4)ٚاخاًفٛا ر ايرضذ 

 .ٜرضذ يًُرٜض ايذٖاْٞ  إذا ظٗع املعرن١ ٚنإ فٝ٘ ْفع ٚإال فال: ايكٍٛ األٍٚ

(5)ٖٚذا َكاط٢ قٍٛ اذتٓف١ٝ
(6)و َٚذٖب ايعافع١ٝ 

حٝح ٜرٕٚ أْري٘ ٜرضريذ  يًُذٓريٕٛ    . 
 .ٚنإ فٝ٘ ْفع ٚإال فال , ظٗع املعرن١ إذا 

بإٔ املرٜض ايذٖاْٞ  نجر شٛاد املصًُني ْٚفعِٗ مبا ٜصرياطٝع فريال حيريرّ َرئ     : ٚاشاعيٛا 
(7)األخذ َٔ ايغ١ُٝٓ ٚيٛ قًٝاًل

  
ال ٜرضذ يًُرٜض ايذٖاْٞ َٔ ايغ١ُٝٓ إذا ظٗع املعرن١ شريٛا٤ ْفريع أّ ال و   :ايكٍٛ ايجاْٞ

(8)ٖٚذا َكاط٢  َذٖب املايه١ٝ
(9)و ٚاذتٓاب١ً 

حٝريح ٜريرٕٚ إٔ اجملٓريٕٛ الٜرضريذ يري٘ إذا       
 .شٛا٤ ْفع أٚ مل ٜٓفع, ظٗع املعرن١ 
 .(10)بإٔ املرٜض ايذٖاْٞ  ال ٜدًح يًكااٍ :ٚاشاعيٛا 

                                                 

و ٚايفاا٣ٚ اهلٓع١ٜ ( 5/152)ايبخر ايرا٥ل: و ٚ ٜٓعر(1/729)حهاٙ ابٔ  ظع ر بعا١ٜ اجملاٗع (  )
و ٚإعا١ْ (3/132)و ٚظرح خمادر خًٌٝ(2/504)و  ٚايعرح ايهبا َع ايعشٛقٞ(2/214)

و (10/218)ايعرح ايهبا و ٚاكْداف َع(2/564)و ٚاكقٓاا يًعربٝين (2/205)ايطايبني
 (.4/1309)ٚنعاف ايكٓاا

 (.4/1309)نعاف ايكٓاا: ٜٓعر(   )

 (.7/146)حٛاظٞ ايعرٚاْٞ : ٜٓعر(   )

ايبخر ايرا٥ل : ٜٓعر. ٖٛ إعطا٤ ايكًٌٝ َٔ ايغ١ُٝٓ دٕٚ ايصِٗ ٜردع ركعٜرٙ يإلَاّ: ايرضذ(  )
 (.1/43)و ٚايفٛان٘ ايعٚاْٞ(13/92)و ٚاملغين (5152)

 (.2/214)و ٚايفاا٣ٚ اهلٓع١ٜ (5/152)ايبخر ايرا٥ل: رٜٓع(  5)

 (.3/105)و َٚغين احملااج (2/564)و ٚاكقٓاا يًعربٝين(2/205)إعا١ْ ايطايبني: ٜٓعر(  6)

 (.3/93)أش٢ٓ املطايب: ٜٓعر(  7)
و َٚٓح (2/192)و ٚبًغ١ ايصايو (3132)وٚحاظ١ٝ ارترظٞ (3/429)ايذخا٠ : ٜٓعر(  8)

 (.3/189)ادتًٌٝ

 (.1/644)و ٚظرح َٓا٢ٗ اك ادات (10/218)اكْداف : ٜٓعر(  9)

 (.1/644)ظرح َٓا٢ٗ اك ادات : ٜٓعر(  10)
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 :ميهٔ إٔ ٜٓاقغ 
بإٔ املرٜض ايذٖاْٞ  ميهٔ إٔ ٜٓفع املصًُني بغا قااٍ إذا نإ ال ٜطٝك٘ ; ٚذيريو باهريجا   

ايععٚ ٚبععا٥٘ ٚحنٛ ذيو فال حيرّ األخريذ َرئ ايغُٓٝري١  صريب     شٛاد املصًُني ٚررٖٝب 
 .ْفع٘

 :ايرتدٝح 
ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ إٔ املرٜض ايذٖاْٞ إذا حطر املعرن١ ٚاْافع بري٘   -ٚاهلل أعًِ–ايرادح 

املصًُٕٛ  ضذ ي٘و ٚإال فال ٚذيو يك٠ٛ أدياِٗ ٚٚداٖاٗا ٚضريع، أديري١ املدريايفني مبريا     
 .ٚ د عًٝٗا َٔ َٓاقع١ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دٗاد املشٜض ايٓفظٞ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 أحكام املريض الهفسي يف املعامالت 
 

 :وفيه مبحثان
 

أثر األمراض النفسية يف التصرفات : املبحح األول 

 .الناقلة للنلكية

أثر األمراض النفسية يف التصرفات غري :املبحح الجاني

 .للنلكيةالناقلة 
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 الفصل الثاني

 أحكام املريض الهفسي يف املعامالت
 :ٚفٝ٘ َبخجإ

 أثر األمراض النفسىة في التصرفات الناقلة للملكىة:  المبحج األول

 : ٚفٝ٘ َطًبإ 
 .بىع المرىض النفسي وشراؤه : المطلب األول 

 :ٚفٝ٘ ثالخ حاالت 
 .ٚايؼشا٤ َٓ٘  بٝع املشٜض باالنت٦اب: اذتاي١ األٚىل 

ٜضٖدذٙ يف ايدذْٝا    إرا باع املشٜض باالنت٦اب َا ميًه٘ ْتٝذ١ يًخضٕ ايؼذٜذ ايزٟ ٜعٝؼ٘ مما
ٚايتخفف َٓٗدا   فٗدٌ ٜٓفدز بٝعد٘     , ٚتظٝطش عًٝ٘ سغب١ داست١ يف ايتخًص َٔ حطاَٗا 

 ٖٚٛ يف َجٌ ٖزٙ اذتاي١ ؟ 
ال ٜٓفز بٝع املشٜض باالنت٦اب ٚحنٛٙ َٔ األَشاض ايٓفظد١ٝ املدرثش٠ يف ااساد٠ ٚااليتٝداس    

 إرا أدداصٙ بعدذ ػدفا٥٘    إرا باع أٚ اػرت٣ ٖٚٛ حتت ٚطأ٠ املشض ألْ٘ يف حهِ املهشٙ إال
ٚإٔ , ع٢ً إٔ َٔ ػشٚط صخ١ ايبٝع ايشضدا   -سمحِٗ اهلل- (1)ختشجًيا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤

َٔ أنشٙ ع٢ً ايبٝع مل ٜٓعكذ إال إرا أداصٙ املهشٙ بشضاٙ بعذ صٚاٍ اانشاٙ  ٜٚهشٙ ايؼدشا٤  
 .(2)َٓ٘ ٚال ٜصح

 :ٚاطتذيٛا مبا ًٜٞ

 ﴿:قداٍ تعداىل   -1                
                                                 

ٚدسس اذتهاّ ػشح زت١ً   (5/6)  ٚحاػ١ٝ ابٔ عابذٜٔ (5/341)ٜٓظش ايبخش ايشا٥ل (  1)
  (4/9)  ٚحاػ١ٝ ايذطٛقٞ( 4/245)  َٚٛاٖب ادتًٌٝ(5/34)  ٚايزيري٠(1/35)األحهاّ
  ٚاملكٓع َع ايؼشح ايهبري ( 2/3)  َٚػين احملتاج (3/344)سٚض١ ايطايبني ( 6/16)ٚاذتاٟٚ
 (.2/4)  ٚػشح ايضسنؼٞ(11/16)ٚااْصاف

  (5/9)ٚحاػ١ٝ ابٔ عابذٜٔ,(5/437)ايشا٥ل ايبخش : ْص ع٢ً ريو بعض ايفكٗا٤ ٜٓظش(  2)
ٚنشٙ :)ٚقاٍ( 11/16)  ٚااْصاف (1/311)  ٚاحملشس يف ايفك٘(1/163)ٚايكٛاْني ايفك١ٝٗ

 (.4/1380)  ٚنؼاف ايكٓاع (ايؼشا٤ َٓ٘   ٚصح ع٢ً ايصخٝح َٔ املزٖب
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                 ﴾ (1). 

 .(2)(إمنا ايبٝع عٔ تشاض:) قاٍ : قاٍ  عٔ أبٞ طعٝذ ارتذسٟ  -2

ٚاملددشٜض , يصددخ١ ايبٝددع ايشضددا  إٔ اهلل ػددشط: ٚددد٘ ايذاليدد١ َددٔ ايٓصددٛ  
ٜتخكل َٓ٘ ايشضا بظبب املشض ايٓفظٞ املدرثش   يف ااساد٠ ٚااليتٝداس   باالنت٦اب ال 

 .فال ٜصح َٓ٘ ايبٝع بٓص اآل١ٜ , 
ٚأَا نٕٛ بٝع٘ ٚػشاؤٙ ال ٜٓفز فًًُخافظ١ ع٢ً َاٍ املشٜض ايٓفظدٞ ; إر ال   -3

جيٛص إيشاد٘ َٔ حٛص٠ صاحب٘ إال بشضا َٓ٘ إرا    أداصٙ بشضا٥٘ بعذ صٚاٍ 
 .  ألْ٘ يف حهِ املهشٙ  (3)ًااملشض  فٝصبح ايبٝع ْافز

   ( 4)ال أثش يكٍٛ املهشٙ :ٚيكاعذ٠  -4

 يف اادساى   بٝع املشٜض ايٓفظٞ مبشض ٜرثش:  اذتاي١ ايجا١ْٝ
املشٜض بايفصداّ اذتداد أٚ املدضَٔ أٚ املدشٜض بداوٛغ أٚ االنت٦داب ايدزٖاْٞ أٚ          

االْٗٝداس  ) ًل ايعاّأٚ ايك (5)املشض ايُعصابٞ ايؼذٜذ أٚ يف حاي١ ْٛبات اوًع ايؼذٜذ
ٚحنٛ ريو َٔ األَشاض اييت ترثش يف اادساى ٜٚفكذ فٝٗا املشٜض  ايكدذس٠  ( ايعصيب 

  ٌ إْفاقد٘  : ع٢ً االطتبصاس عايت٘   يف اختار ايكشاسات َٔ غري ايتفهري يف عٛاقبٗدا َجد
نُٝات نبري٠ َٔ ايٓكٛد ببزخ  أٚ ايؼشٚع يف َؼشٚعات غري َذسٚط١ أٚ االطتجُاس 

 فٌٗ ٜصح بٝع٘ يف َجٌ ٖزٙ اذتاٍ ؟  ١ُٖٝٚيف أػٝا٤ 

                                                 

 .29طٛس٠ ايٓظا٤  آ١ٜ (  1)
ٚابٔ َاد٘ يف طٓٓ٘   نتاب  (4967)بشقِ ( 11/340)أيشد٘ ابٔ حبإ يف صخٝخ١ (  2)

  ٚقاٍ ايبٛصريٟ يف َصباح ايضداد١ َع 2607   2185ايتذاسات باب بٝع ارتٝاس   بشقِ 
بشقِ ( 6/28)  ٚايبٝٗكٞ يف طٓٓ٘ (ٖزا إطٓادٙ صخٝح سداي٘ ثكات)(:3/29)ايظٓٔ 

 (.19976)بشقِ (4/286)  ٚابٔ أبٞ ػٝب١ يف َصٓف٘(11247)

 (.1/35)١ً األحهاّ دسس اذتهاّ ػشح زت: ٜٓظش (  3)

 ( 313/ 1) قٛاعذ ابٔ املًكٔ : ٜٓظش (  4)

قاٍ َايو إٕ املزعٛس ال ًٜضَ٘ َا صذس َٓ٘ يف حاٍ   )(  : 244/ 4)دا٤ يف َٛاٖب ادتًٌٝ  (5)
  (رعشٙ َٔ بٝع ٚإقشاس ٚغريُٖا 
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ال ٜصح بٝع ٚػشا٤ املشٜض ايزٖاْٞ أٚ ايعصابٞ ايؼذٜذ إال إرا أفام طدٛا٤ بدضٚاٍ    
(1)ايٓٛب١ أٚ بعذ ايتذاٟٚ ختشجيًا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤ 

ع٢ً إٔ مجٝع تصشفات  -سمحِٗ اهلل–
 .  تصشفات٘ اجملٕٓٛ املاي١ٝ غري صخٝخ١ حت٢ ٜفٝل فإٕ أفام صخت مجٝع 

 :ٚاطتذيٛا مبا ًٜٞ    
اجملٓدٕٛ  )ٚرندش َدِٓٗ   ( سفع ايكًِ عدٔ ثدالخ  :) قاٍ  : قاٍ  عٔ عًٞ  -1

 (. (2)حت٢ ٜفٝل

; ألْ٘  (3)إٔ َكتضٞ اذتذٜح إطكاط أقٛاٍ املشٜض ايزٖاْٞ  ٚأفعاي٘:  ٚد٘ ايذالي١ 
 .يف حهِ اجملٕٓٛ 

 (.(4)ٝع ٚال ػشا٤ال جيٛص ملعتٛٙ طالم ٚال ب:)قاٍ إٔ ايٓيب  عٔ دابش  -2

أبطدٌ تصدشف املعتدٛٙ اليدتالٍ ايعكدٌ ٚفكدذ ػدشط         إٔ ايدٓيب  :  ٚد٘ ايذاليد١ 
 .ٚاملشٜض ايزٖاْٞ يف حهُ٘ , ايتهًٝف 

ٚألٕ أ١ًٖٝ املتصشف ػشط اْعكاد ايتصشف ٚ األ١ًٖٝ ال تجبت بدذٕٚ ايعكدٌ    -3
 ٘ ٚاملدشض ايدزٖاْٞ ٜدرثش يف ايعكدٌ ٜٚظدك  بد٘       .(5)فال ٜجبت االْعكاد بذْٚد

 .ايتهًٝف

 .(6)ٚألْ٘ تصشف يف املاٍ ٜفٛض إىل  املشٜض ايزٖاْٞ  نخفظ املاٍ -4

ٚألْ٘ قٍٛ ٜعترب ي٘ ايشضا   فًِ ٜصح َٔ غري عاقٌ نااقشاس طدٛا٤ أرٕ يد٘    -5

                                                 

ٚابٔ   (1/49)  ٚاألطٝٛطٞ يف دٛاٖش ايعكٛد(9/111)حهاٙ مجاع١ َِٓٗ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع (  1)
  ٚايبخش (6/533)بذا٥ع ايصٓا٥ع:   ٜٚٓظش(1/345)ٖبري٠ يف ايتالف أ١ُ٥ ايعًُا٤ 

  ٚايتاج ٚاانًٌٝ َع ( 4/244)  َٚٛاٖب ادتًٌٝ (1/325)  ٚدسس اذتهاّ (5/432)ايشا٥ل
  ٚاملكٓع (2/7)َػين احملتاج( 9/111)  ٚاملٗزب َع اجملُٛع(4/244)َٛاٖب ادتًٌٝ

 (.6/125)  ٚايفشٚع(11/18)بري ٚااْصاف  َٚع٘ ايؼشح ايه(11/18)

 91طبل ختشجي٘  (  2)

 (.9/111)اجملُٛع   : ٜٓظش (3)

 (1/222)سٚاٙ أبٛ حٓٝف١ يف َظٓذٙ (  4)

 (.6/533)بذا٥ع ايصٓا٥ع (  5)

 (.9/111)اجملُٛع  : ٜٓظش( 6)
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 .(1)ٚيٝ٘ أٚمل ٜأرٕ ي٘

 :ٚأَا نْٛ٘ إرا ػفٞ طٛا٤ بضٚاٍ ايٓٛب١ أٚ بعذ ايتذاٟٚ صخت تصشفات٘  فًشٚا١ٜ 
 (2) ( ٚعٔ اجملٕٓٛ حت٢ ٜربأ) 

إٔ اذتذٜح اقتض٢ تعًٝل سفع ايكًِ بادتٕٓٛ   ٚصٚاٍ سفع٘ باافاق١   : ٚد٘ ايذالي١ 
 (3)فإرا بشأ يف بعض األٚقات أٚ بعذ ايتذاٟٚ بشدٛع عكً٘ تعًل ب٘ ايتهًٝف 

 
 بٝع املشٜض بايفصاّ ايضٚساْٞ ٚايؼشا٤ َٓ٘ :  اذتاي١ ايجايج١

األيدش٣ َدٔ ايفصداّ حٝدح  تكدٌ ْظدب١       املشٜض بايفصاّ ايضٚساْٞ خيتًف عٔ األْٛاع 
ايتذٖٛس يف ػخصٝت٘   ٚحيافظ ع٢ً متاطو ػخصٝت٘    يزا ٜتُهٔ َٔ ايبكا٤ َذ٠ ط١ًٜٛ 

  ٚقدذ ال ٜظٗدش   ( 4)يف اجملتُع شتفًٝا ضالالت٘ ايزٖا١ْٝ ٚسمبا بذا بعضدِٗ أػدب٘ باألطدٜٛا٤   
ٚايؼشا٤ ٚحنُٖٛا  َشض٘ إال فُٝا ٜتعًل بادتاْب األطشٟ فك    أَا باقٞ َعاَالت٘ نايبٝع

 ال ٜظٗش فٝٗا املشض   فٌٗ ٜصح ايبٝع ٚايؼشا٤ َٓ٘ ؟
ٜصح ايبٝع ٚايؼشا٤ َٔ املشٜض بايفصاّ ايضٚساْٞ َاداّ ٜعكٌ َع٢ٓ ايبٝع ٚايؼشا٤ ختشجًيا 

ع٢ً إٔ َٔ ندإ خيٓدل أحٝاْدا ثدِ ٜفٝدل  فٗدٛ يف        –سمحِٗ اهلل  – (5)ع٢ً اتفام ايفكٗا٤
 .صح َعاَالت٘ ٚطا٥ش تصشفات٘ حهِ ايصخٝح يف حاٍ إفاقت٘    ت

 

                                                 

 (.11/18)ايؼشح ايهبري َع ااْصاف(  1)

  ٚأبٛ داٚد يف طٓٓ٘  نتاب اذتذٚد   باب يف ( 1183) بشقِ (  1/140) أيشد٘ أمحذ يف َظٓذٙ  (2)
 .  1544    ( 4399) اجملٕٓٛ ٜظشم أٚ ٜصٝب حذًا بشقِ 

(3)
  96إبشاص اذتهِ َٔ حذٜح سفع ايكًِ   : ٜٓظش  

سم اذتبٝب   ٚايفصاّ طا70  ٚايطب ايٓفظٞ املبظ   289ايطب ايٓفظٞ املعاصش  : ٜٓظش  (4)
 92 . 

/ 1)    أصٍٛ ايبضدٟٚ ( 2/138)  ٚ اوذا١ٜ ػشح ايبذا١ٜ ( 113/ 9) املبظٛط : ٜٓظش ( 5)
)    َٚٛاٖب ادتًٌٝ( 360/ 1)   ٚايهايف البٔ عبذ ايرب (  3/253)  دسس اذتهاّ (330
  ٚػشح ايعُذ٠   96    ٚ إبشاص اذتهِ َٔ حذٜح سفع ايكًِ  (253/ 5)  ٚاألّ ( 2/480
 (2 /258).  
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سفع ايكًِ عدٔ ثالثد١ ٚرندش َدِٓٗ     :)  قاٍ : قاٍ  عذٜح ع٢ً :  ٚميهٔ إٔ ٜظتذٍ
 (1)(اجملٕٓٛ حت٢ ٜفٝل 

إٔ ايؼاسع سفع عٔ اجملٕٓٛ ايتهًٝف  يػا١ٜ ٖٚدٞ اافاقد١    ٚادتٓدٕٛ قدذ      :ٚد٘ ايذالي١ 
  فإٕ املٓكطع ٜجبدت حهُد٘    ٜهٕٛ َٓطبكا ٚقذ ٜهٕٛ َٓكطعًا ٚ قذ مشٌ اذتذٜح ايٓٛعني

  فإْ٘ اقتض٢ تعًٝدل  ( حت٢ ٜفٝل :) ٜٚضٍٚ نًُا صاٍ   ٚريو َكتض٢ قٛي٘  , نًُا طشأ 
ٚاملشٜض بايفصاّ ايضٚساْٞ يٝع يف حهِ ادتٓدٕٛ  ( 2)سفع ايكًِ بادتٕٓٛ   ٚسفع٘ باافاق١
ٔ ٖدزٙ  ع٢ً دض٤ َٔ تفهريٙ  فٝفكدذ اادساى َد   قاصشااملطبل ألٕ دْٓٛ٘ يٝع نًًٝا   بٌ 

ايٓاحٝدد١ ٜٚبكدد٢ َتُتعاددا بدداادساى يف غريٖددا َددٔ ايٓددٛاحٞ   فتصددح َعاَالتدد٘ ٚطددا٥ش  
 (3)تصشفات٘

 هبة مال المرىض النفسي والتبرع به  : المطلب الثاني   

ٜعُذ املشٜض بٛطٛاغ ايٓفام إىل ايتصذم مباي٘ يٝهفش عٔ رْب٘ يف ايتفهري بدأَٛس ال  
ٔ ايدذٜٔ بظدبب ٖدزٙ األفهداس ايهفشٜد١        تًٝل بايزات ااو١ٝ أٚ ٜعتكذ يشٚدد٘ َد  

االْٗٝداس  ) فٝتصذم مباي٘ يٝهفش عٔ رْب٘     أٚ ٜكّٛ ٚيدٞ املدشٜض بدايكًل ايؼدذٜذ     
, أٚ باضطشاب َا بعذ ايصذ١َ إىل ايتصذم مبداٍ املدشٜض طًبدًا يًؼدفا٤     ( ايعصيب 

ح ٚدفعًا يًبال٤ فٌٗ ٜصح تربع املشٜض ايٓفظٞ باملاٍ يف َجٌ ٖزٙ اذتاي١   ٌٖٚ ٜصد 
 يٛيٝ٘ ايتصذم مباي٘ ؟ 

 :أَا تصذم املشٜض بايٛطٛاغ فال خيًٛ َٔ حايتني  
إرا تصذم ٖٚٛ ٜظدتطٝع ايظدٝطش٠ عًد٢ ايٛطدٛاغ   فصدذقت٘ صدخٝخ١       :  اذتاي١ األٚىل

–سمحِٗ اهلل  –ختشجيًا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤ 
ع٢ً إٔ َٔ ػشط صخ١ ايٛاٖدب إٔ ٜهدٕٛ    (4)

 .ممٔ ميًو ايتربع 

                                                 

 91طبل ختشجي٘   (1)
 96إبشاص اذتهِ َٔ حذٜح سفع ايكًِ  : ٜٓظش ( 2)
 (1/586)ايتؼشٜع ادتٓا٥ٞ ااطالَٞ   عبذ ايكادس عٛد٠ : ٜٓظش ( 3)

  ٚ ايذسس احملتاس َع حاػ١ٝ ابٔ ( 102/ 5)   تبٝني اذتكا٥ل ( 8/94)بذا٥ع ايصٓا٥ع :  ٜٓظش ( 4)
  ٚايكٛاْني (4/374)  ٚايفتا٣ٚ اوٓذ١ٜ (2/838)ايضُاْات  ٚزتُع (6/255)عابذٜٔ
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فال ميًهٗا َٔ ال ميًو ايتربع   يهْٛٗا ضشساا ستضًا ال ٜكابًد٘  , بإٔ اوب١ تربع  :ٚاطتذيٛا
  (. 1)ْفع دْٟٝٛ

إرا تصذم ٖٚٛ حتت طٝطش٠ ايٛطٛاغ ٚال ٜظدتطٝع ايتػًدب عًٝد٘   فدال     : اذتاي١ ايجا١ْٝ 
عًد٢ إٔ   -سمحٗدِ اهلل –ٜصح تربع٘ ألْ٘ يف حهِ اجملٕٓٛ   ختشجيا ا عًد٢ اتفدام ايفكٗدا٤    

; ألٕ املشٜض بايٛطدٛاغ ايكٗدشٟ ايؼدذٜذ      (2)صشفات اجملٕٓٛ املاي١ٝ غري صخٝخ١مجٝع ت
 . (3)ستذٛس عًٝ٘ ذتظ ْفظ٘     فًِ ٜصح تربع٘ نايظفٝ٘

أَا صذق١ ايٛيٞ عٔ املشٜض ايٓفظٞ  املرثش يف اادساى  ناملشٜض بايفصاّ أٚ اودٛغ أٚ   
سمحٗدِ   –جيًا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤ االنت٦اب ايزٖاْٞ أٚ ايكًل اذتاد ٚحنٖٛا   فال تصح ختش

  . (4)ع٢ً أْ٘ يٝع يًٛيٞ إٔ ٜٗب َاٍ اجملٕٓٛ أٚ ٜتربع ب٘ بذٕٚ عٛض -اهلل 
 :ٚاطتذيٛا مبا ًٜٞ 

 +:قاٍ تعاىل -1                  "(5). 

املرثش يف اادساى   يدٝع َدٔ   إٔ ايتربع مباٍ املشٜض باملشض ايٓفظٞ : ٚد٘ ايذالي١ 
ااصالح املأَٛس ب٘ ػشعًا ٚ املشٜض ايٓفظٞ    نايصدػري ظداَع ايٛالٜد١ عًُٝٗدا يف     

 .َاوُا
 

                                                                                                                                            

  ٚايتٓبٝ٘   (2/366)  ٚااقٓاع يًؼشبٝين (3/142)  ٚإعا١ْ ايطايبني211ايفك١ٝٗ   
 (.5/360)  ٚاملبذع( 7/12)  ٚايفشٚع102

 
 ( 94/ 8) بذا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظش (  1)

 . 198طبل تٛثٝل االتفام يف املظأي١ ايظابك١   (  2)

 (17/37)  ٚايؼشح ايهبري َع ااْصاف(8/255)املػين (  3)

ايذسس احملتاس َع حاػ١ٝ ابٔ :   ٜٚٓظش( 8/94)حهاٙ ايهاطاْٞ يف بذا٥ع ايصٓا٥ع  (4)
  ٚايكٛاْني (4/374)  ٚايفتا٣ٚ اوٓذ١ٜ(2/838)  ٚزتُع ايضُاْات(6/255)عابذٜٔ

  102  ٚايتٓبٝ٘   (2/366)ين  ٚااقٓاع يًؼشبٝ(3/142)  ٚإعا١ْ ايطايبني211ايفك١ٝٗ   
 (.5/360)  ٚاملبذع( 7/12)ٚايفشٚع

 .220طٛس٠ ايبكش٠   آ١ٜ (  5)
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  +:قاٍ تعاىل -2                 "(1). 

إٔ املتربع مباٍ املشٜض ايٓفظٞ  قشبإ َاي٘ ال ع٢ً ٚد٘ األحظٔ   ٚ :  ٚد٘ ايذالي١
 (2)املشٜض  مبشض ْفظٞ َرثش يف اادساى  نايصػري ظاَع ايٛال١ٜ عًُٝٗا يف َاوُدا 

 .    ألْ٘ يف حهِ اجملٕٓٛ 

ٚألٕ ايتربع مباٍ املشٜض ايٓفظٞ  ال ٜكابً٘ ْفع دْٟٝٛ   ٚإرا مل ٜكابً٘ عٛض   -3
إٔ   ( 4)عباد٠ بٔ ايصاَت     ٚقذ س٣ٚ   (3)َادٟ نإ ايتربع ضشاسًا ستضًا

 . (5)(ال ضشس ٚال ضشاس :) ٢ إٔ قض سطٍٛ اهلل  
 

 

 

 

 

                                                 

 .152طٛس٠ األْعاّ آ١ٜ (  1)

 (.8/94)بذا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظش(  2)

 (.8/94)بذا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظش(  3)

عباد٠ بٔ ايصاَت أبٛ ايٛيٝذ ارتضسدٞ َٔ بين عُشٚ بٔ عٛف بذسٟ ْكٝب   نإ َٔ طادات (  4)
ٚس٣ٚ عٓ٘ أبٓاؤٙ ايٛيٝذ ٚداٚد ٚ عبٝذاهلل  ٚأْع ٚدابش ٚيًل  ايصخاب١    س٣ٚ عٔ ايٓيب 

نجري أسطً٘ عُش إىل فًظطني يٝعًِ أًٖٗا ايكشإ ٚبكٞ فٝٗا إىل إٔ َات  ٖٚٛ أٍٚ َٔ ٚيٞ 
   ٖٚٛ أحذ َٔ مجع ايكشإ  ػٗذ بذسًا َٚا بعذٖا  ٚنإ طٜٛال دظًُٝا  مجٝال َات  ايكضا٤ بٗا
 ( 97/ 5)   ٚتٗزٜب ايتٗزٜب ( 533/ 1)ايهاػف : ٖد ٜٓظش يف تشمجت٘  34بايش١ًَ ط١ٓ 

ٖزا حذٜح صخٝح ااطٓاد ع٢ً :)   ٚقاٍ(2345) بشقِ(2/66) أيشد٘ اذتانِ يف َظتذسن٘( 5)
ٚابٔ َاد٘ يف نتاب ايبٝٛع  باب َٔ ب٢ٓ يف حك٘ َا ٜضش ظاسٙ    (ػشط َظًِ ٚمل خيشداٙ

ٖزا إطٓاد سداي٘ (:) 3/106)   ٚقاٍ ايبٛصريٟ يف َصباح ايضداد2617١ ( 2340) بشقِ
سٚاٙ َايو عٔ :) ٚقاٍ( 11571) بشقِ( 6/110) ٚايبٝٗكٞ يف طٓٓ٘( ثكات إال أْ٘ َٓكطع

  ٚأمحذ يف (4459)   بشقِ(3/469) ٚايذاسقطين يف طٓٓ٘(. عُشٚ بٔ حي٢ َشطاًل
  ٚعضاٙ إىل (4/110)   ٚأٚسدٙ اوٝجُٞ يف َعذِ ايضٚا٥ذ(2867) بشقِ( 1/313)َظٓذٙ

ٚصخخ٘ األيباْٞ يف صخٝح ( مسش بٔ أمحذ بٔ سػذٜٔ نزبٛٙ:) ايطرباْٞ يف األٚط  ٚقاٍ
 (. 7517) بشقِ( 2/1250)ادتاَع 
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 .أثر األمراض النفسية في التصرفات غير الناقلة للملكية: المبحج الثاني

 :ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب
 .إحارة مال المريض النفسي: المطلب األول 

ْٛب١ اهلوٛع أٚ  إذا تصسف املسٜض مبسض ْؿطٞ ٜؤثس يف اإلدزاى نايؿصاّ أٚ         
االنت٦اب ايرٖاْٞ ايػدٜد يف َاي٘ بإٔ أدس عكازٙ  بأدس٠ أقوٌ َؤ أدوس٠ املجوٌ   أٚ     

 أدسٙ ملٔ ال ٜؤمتٔ ع٢ً ايعني املؤدس٠   ؾٌٗ تصح اإلداز٠ يف َجٌ ٖرٙ اذتاي١ ؟
ال تصح إداز٠ املسٜض ايورٖاْٞ أٚ ايعصوابٞ املوؤثس يف اإلدزاى إال إذا غوؿٞ بعود      

عًو٢ إٔ َؤ   -زمحٗوِ ال -(1)ٓٛب١ ختسجيًا عًو٢ اتؿوام ايؿكٗوا٤   ايتداٟٚ أٚ بصٚاٍ اي
غسٚط صخ١ اإلداز٠ إٔ تهٕٛ َٔ دا٥ص ايتصسف; ؾال تٓعكد اإلداز٠ َؤ املوسٜض   

ألْ٘ يف  حهِ اجملٓوٕٛ  ;    (2)ايرٖاْٞ  ٚايصيب ايرٟ ال ٜعكٌ نُا ال ٜٓعكد َٓ٘ ايبٝع
يبٝوع َؤ املوسٜض ايورٖاْٞ      ؾوذذا   ٜصوح ا  (3)ألْ٘ عكد متًٝو يف اذتٝا٠ أغب٘ ايبٝوع 

 . ؾهريو اإلداز٠ جباَع إٔ نٌ َُٓٗا عكد متًٝو يف اذتٝا٠ 
أَا إذا  تٛىل  ايٛيٞ  إداز٠ َاٍ املسٜض ايٓؿطٞ  ؾٝصح ايعكد  ختسجًيوا عًو٢ اتؿوام     

 ع٢ً إٔ يًٛيٞ إٔ ٜؤدس َاٍ اجملٕٓٛ  -زمحِٗ ال-(4)ايؿكٗا٤
 :ٚاضتديٛا 

 +:بكٛي٘ تعاىل                           "(5). 

إٔ ال ٢ْٗ عٔ قسبإ َاٍ ايٝتِٝ إال باييت  ٖٞ أحطٔ ٚإدواز٠ َواٍ     :ٚد٘ ايدالي١ 
 املسٜض ايٓؿطٞ قسبإ ي٘ باألحطٔ  ٚ تصسف يف َاي٘ ع٢ً 

                                                 

 ٚزٚض١ (4/244) َٚٛاٖب ادتًٌٝ(5/524)بدا٥ع   ايصٓا٥ع:ٜٓظس (1)
 (.14/263)  ٚايػسح ايهبري(8/7) ٚاملػين(5/173)ايطايبني

 

 (5/524)بدا٥ع ايصٓا٥ع: ٜٓظس(  2)

 (.14/263)ايػسح ايهبري ( 3)

  212  ٚايكٛاْني ايؿك١ٗٝ ص (6/287)  ٚحاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ (6/587)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظس(  4)
 (.1/127)  ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات(2/433)  ٚأض٢ٓ املطايب( 2/394)َٚػين احملتاج 

   .152ضٛز٠ األْعاّ   آ١ٜ ( 5)
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 .(1)ٚد٘ ايٓظس   ؾٝكّٛ ايٛيٞ ؾٝ٘ َكاَ٘
الححر :المطلب الثاني

( )

 .على مال المريض النفسي 

 :ال خيًٛ األَس َٔ حايتني  
 .(4)ٚاالضطسابات ايػدص١ٝ( 3)اذتذس ع٢ً املسٜض باملكاَس٠ املسض١ٝ:  اذتاي١ األٚىل

إذا نإ املسٜض ايٓؿطٞ  ضؿًٝٗا َبرزًا ملاي٘ ال حيطؤ ايتصوسف ؾٝو٘ يطو٤ٛ تودبريٙ ٚ      
حٝوح ٜصوٝب املوسٜض زغبو١      يتأثري املسض ايعصابٞ عًٝ٘ ; نُا يف املكاَس٠ املسض١ٝ

ًَخ١ غدٜد٠ يف املكاَس٠ ٜصعب عًٝ٘ ايطوٝطس٠ عًٝٗوا ؾٝدوابس بٛتٝؿتو٘ ٚ ٜطوتدٜٔ      
َبايؼ نبري٠ أٚ ٜهرب ٚحيتاٍ يًخصٍٛ ع٢ً املاٍ َٔ أدٌ املكواَس٠ بو٘    ٚنُوا يف    
حاي١ اضطساب ايػدص١ٝ حٝح ٜصٝب املسٜض َٝال غودٜداا ووٛ ايتصوسف املٓودؾع     

كد خيابس بأَٛاي٘ يف أَٛز ال تعٛد عًٝ٘ بايٓؿع    ؾٗوٌ حيول   دٕٚ َساعا٠ ايعٛاقب   ؾ
 يًٛيٞ اذتذس ع٢ً َاٍ  املسٜض ايٓؿطٞ يف َجٌ ٖرٙ اذتاالت  ؟

 :يف اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ ع٢ً قٛيني -زمحِٗ ال–اختًـ ايؿكٗا٤ 

                                                 

 (.6/587)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظس( 1)

  ٚيطإ (1/257)ايٓٗا١ٜ : ٘ مسٞ اذتساّ حذسًا  ٜٓظساملٓع ٚايتطٝٝل َٚٓ: اذتذس يف ايًػ١ (  2)
ايبخس ايسا٥ل : َٓع اإلْطإ َٔ ايتصسف يف َاي٘  ٜٓظس :   ٚيف االصطالح(4/166)ايعسب

  ٚاملػين (1/104) ٟ  ٚاإلقٓاع يًُاٚزد(  4/475)  ٚحاغ١ٝ ايدضٛقٞ(8/142)
(6/593.) 

ٛبات عدٜد٠ َٚتهسز٠ َٔ املكاَس٠   تطٝطس ٖٞ ْ( pathological gambling) املكاَس٠ املسض١ٝ ( 3)
ٚامل١ٓٝٗ ٚاملاد١ٜ   ٚايعا١ًٝ٥  , االدتُاع١ٝ  تع٢ً حٝا٠ ايػدص ع٢ً حطاب ايكِٝ ٚااليتصاَا

ٚتصداد ايسغب١ يف املكاَس٠ زغِ عٛاقبٗا االدتُاع١ٝ ارتطري٠ َجٌ ايٛقٛع يف ايؿكس ٚإضعاف 
ايدٚيٞ ايعاغس يألَساض  ـايتصٓٝ:  ٜٓظس, ايعالقات ايعا١ًٝ٥ ٚاختالٍ اذتٝا٠ ايػدص١ٝ 

 .223ايٓؿط١ٝ ص
ٖٛ اضطساب ٜتطُٔ َٝال غدٜداا وٛ (  Personality disorder)  االضطسابات ايػدص١ٝ ( 4)

ٚتهٕٛ ,ايتصسف املٓدؾع دٕٚ َساعا٠ ايعٛاقب   باإلضاؾ١ إىل َصاج غري َطتكس َٚتكًب 
 216ايدٚيٞ ايعاغس صايتصٓٝـ : ٜٓظس , قدزت٘ ع٢ً ايتدطٝط يًُطتكبٌ ض١ً٦ٝ 
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ٜصح اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ إذا نإ ال حيطٔ ايتصسف يف َايو٘   : ايكٍٛ األٍٚ
  ٚبعوض   (3)ٚاذتٓاب١ً (2)ٚايػاؾع١ٝ (1)َكتط٢  قٍٛ مجٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ املايه١ٖٝٚرا 
 . (5)حٝح ٜسٕٚ صخ١ اذتذس ع٢ً ايطؿٝ٘.(4)اذتٓؿ١ٝ

 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ

 +:قاٍ تعاىل -1               "(6). 

عًل اْؿهاى اذتذس بايبًٛؽ ٚإٜٓاع ايسغد  ؾدٍ ٖرا ع٢ً إٔ ايطبب :  ٚد٘ ايدالي١
ٚاملسٜض ايٓؿطٞ ايرٟ الحيطؤ ايتصوسف يف َايو٘ يف     (7)املكتطٞ يًخذس ٖٛ ايطؿ٘

 . حهِ ايطؿٝ٘ ؾٝصح يًٛيٞ اذتذس عًٝ٘ 

 ؾذٕ نإ ايورٟ    :+قاٍ تعاىل -2               

            "(8). 

                                                 

 (.8/245)  ٚايرخري٠(1/432)  ٚايهايف البٔ عبد ايرب(1/385)داَع األَٗات:ٜٓظس(  1)

 (.3/383)  ٚحاغ١ٝ ايبٝذريَٞ(3/68)  ٚإعا١ْ ايطايبني(8/4)اذتاٟٚ : ٜٓظس(  2)

 (.4/305)  ٚاملبدع(4/91)  ٚغسح ايصزنػٞ(6/593)املػين : ٜٓظس(  3)

  ( 8/142)  ٚايبخس ايسا٥ل( 24/179) املبطٛط   : د بٔ اذتطٔ ٜٓظسَِٓٗ أبٛ ٜٛضـ ٚستُ(  4)
 (.5/215)ٚشتتصس اختالف ايعًُا٤

َضِؿ٘ ؾالٕ زأٜ٘ إذا دًٗ٘ ٚنإ زأٜ٘ َططسباا ال : ارتؿٝـ ايعكٌ   ٜكاٍ : ايطؿٝ٘ يف ايًػ١ (  5)
 ( 499/ 13)   يطإ ايعسب ( 6/81) تٗرٜب ايًػ١ : اضتكا١َ ي٘   ٜٓظس 

ضعٝـ ايعكٌ قًٌٝ : ٚقٌٝ , ايطؿٝ٘ ٖٛ املبرز ملاي٘ املؿطد ي٘ يف ادتٗات احملس١َ : ٚيف االصطالح 
 ( 5/ 8)   ٚاذتاٟٚ ( 3/441) اذتذ١ : ٜٓظس . ايٓظس ملصًخ١ ْؿط٘ 

 (.6)ضٛز٠ ايٓطا٤   آ١ٜ (  6)

 (.2/498)  ٚبدا١ٜ اجملتٗد( 2/158)املع١ْٛ : ٜٓظس(  7)

  (.282 )ضٛز٠ ايبكس٠   آ١ٜ ( 8)
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ْصت اآل١ٜ  ع٢ً إثبات ايٛال١ٜ ع٢ً ايطؿٝ٘ ٚال ٜهٕٛ ذيو إال بعود  :  ٚد٘ ايدالي١
ٚاملسٜض ايٓؿطٞ  ايرٟ ال حيطٔ ايتصسف يف َاي٘ ٜودخٌ يف عُوّٛ    (1)اذتذس عًٝ٘ 

 . ٖرٙ اآل١ٜ ; ألْ٘ يف حهِ ايطؿٝ٘ 

+:قوواٍ تعوواىل  -3                        

             "(2). 

إٔ ال ضبخاْ٘ ٚتعاىل ٢ْٗ األٚيٝا٤ عٔ متهني ايطوؿٗا٤ َؤ ايتصوسف    : ٚد٘ ايدالي١
األٚيٝا٤ ِٖ املباغسٕٚ يًتصسف يف تًوو األَوٛاٍ عًو٢ ٚدو٘     يف أَٛاهلِ    ٚدعٌ 

ايٓظس هلِ   ؾدٍ ذيو ع٢ً صخ١ اذتذس ع٢ً ايطؿٗا٤ إذ ال ميٓوع َؤ ايتصوسف إال    
ٚاملسٜض ايٓؿطٞ ايرٟ ال حيطٔ ايتصسف  يف َاي٘ ٜدخٌ يف حهِ  (3)َٔ حذس عًٝ٘

 .حهِ ايطؿٝ٘ ؾٝصح يًٛيٞ اذتذس عًٝ٘ بٓص اآل١ٜ 
 .(4)(٢ أٜدٟ ضؿٗا٥هِخرٚا عً:)  قاٍ  - 4 

َٚٓوع املبورز ايورٟ ٜصوسف     , أَس باألخر ع٢ً ٜد ايطؿٝ٘ إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايدالي١
  ٚؾٝو٘ إغواز٠ إىل إٔ ايطوؿٝ٘ يوٝظ     (5)املاٍ ؾُٝا ال ٜٓبػٞ ٚال عًِ ي٘ حبطٔ ايتصسف

أٖاًل يًتصسف بٓؿط٘   ٚإىل قٝاّ ايٛالٜو١ عًٝو٘   ٚايٛالٜو١ ال تكوّٛ إال بعود ثبوٛت       
٘  اذتذس ألْ٘ ال ٖٚهورا املوسٜض ايٓؿطوٞ     (6) ميهٔ األخر ع٢ً ٜدٜ٘ إال بواذتذس عًٝو

                                                 

 (8/23)  ٚاذتاٟٚ(8/245)  ٚايرخري٠(5/192)  ٚتبٝني اذتكا٥ل(24/179)املبطٛط : ٜٓظس( 1)

 .5ضٛز٠ ايٓطا٤   آ١ٜ (  2)

  (5/31)  ٚادتاَع ألحهاّ ايكسإٓ (5/192)  ٚتبٝني اذتكا٥ل(24/179)املبطٛط : ٜٓظس(  3)
 .89  ٚايطؿٝ٘ ٚ أحهاَ٘ يف ايؿك٘ ص (23/ 8)ٚاذتاٟٚ

( 1/47)  ٚابٔ املبازى يف َطٓدٙ (7577)  بسقِ (6/92)ايبٝٗكٞ يف غعب اإلميإ  أٚزدٙ(  4)
  ٚايطٝٛبٞ يف ادتاَع ايصػري ْٚطب٘ يًطرباْٞ يف ايهبري   ٚزَص يطعؿ٘ ٚتبع٘ (81)بسقِ

 415ص  ( 2820)األيباْٞ يف ضعٝـ ادتاَع بسقِ 

 (.1/513)ايتٝطري بػسح ادتاَع ايصػري: ٜٓظس(  5)

 .90  ٚايطؿٝ٘ ٚأحهاَ٘ ص (2/170)  َٚػين احملتاج(8/23)ذتاٟٚ ا: ٜٓظس (  6)
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ايرٟ ال حيطٔ ايتصسف يف َاي٘ جيب األخر ع٢ً ٜدٜ٘ َٚٓع٘ َؤ تطوٝٝع َايو٘ ٚال    
 . ٜهٕٛ ذيو إال باذتذس عًٝ٘ 

نإ ٜػدي يف ايبٝاعوات آلؾو١    (1)إٔ َحّبإ بٔ َٓكر  َا زٚاٙ عبد ال بٔ عُس  - 5
ٍ   أصابت زأض٘   ؾطأٍ أًٖ٘ زضٍٛ ال  إْوٞ ال أصورب عؤ    : إٔ حيذس عًٝو٘ ؾكوا

 (.(2)إذا باٜعت ؾكٌ ال خالب١  ٚيٞ ارتٝاز ثالث١ أٜاّ:)  ايبٝع   ؾكاٍ 

 :دٍ ٖرا اذتدٜح ع٢ً اضتخكام اذتذس ع٢ً  ايبايؼ َٔ ٚدٗني:  ٚد٘ ايدالي١
 .س َجً٘  بإٔ أثبت ي٘ ارتٝاز يف عكٛدٙ ٚ  جيعًٗا َربَ٘أْ٘ حذس عًٝ٘ حذ: أحدُٖا

ٚاملوسٜض ايٓؿطوٞ    (3)عؤ اإلْهواز   ضؤاهلِ اذتذس عًٝ٘  ٚإَطاى ايوٓيب  : ايجاْٞٚ
ايرٟ ال حيطٔ ايتصسف يف َاي٘ ٜصح يًٛيٞ اذتذس عًٝ٘ ; ألْ٘ يف حهِ ايرٟ ٜػودي  

 .باألخر ع٢ً ٜدٜ٘ ٚال ٜهٕٛ ذيو إال باذتذس عًٝ٘  يف بٝع٘ ٚقد أَس ايٓيب 

أْٗا ناْت تتصدم مباهلا حت٢ زٟٚ أْٗا نإ هلا زباع ؾُٗوت   عٔ عا٥ػ١   -1
  ؾكوواٍ  ببٝووع زباعٗووا يتتصوودم بووايجُٔ ؾبًووؼ ذيووو عبوود ال بوؤ ايووصبري

ؾبًػٗا ذيو   ؾخًؿوت  ! يتٓتٗني عا٥ػ١ عٔ بٝع زباعٗا أٚ ألحذسٕ عًٝٗا ):
ؾأتاٖووا ابوؤ ايووصبري ٚاعتوورز إيٝٗووا   ؾهؿووست عوؤ ميٝٓٗووا     إٔ ال تهًُوو٘  

 (.(4)ٚنًُت٘

                                                 

بٔ َٓكر بٔ عُسٚ بٔ عط١ٝ بٔ ايٓذاز األْصازٟ ارتصزدٞ ي٘  (بؿتح أٚي٘ ٚتػدٜد املٛحد)حبإ ( 1)
غٗد أحدًا , نإ قد ضؿع يف زأض٘ يف ادتا١ًٖٝ ؾدبًت,صخب٘  ز٣ٚ عٓ٘ ابٓ٘ ٚاضع بٔ حبإ 

ت ي٘ حي٢ٝ بٔ حبإ ٚٚاضع ٖٚٛ دد ستُد بٔ حي٢ٝ  غٝذ بعدٖا ٚتصٚج شٜٓب ايصػس٣ ؾٛيد
  (1/534)  ٚأضد ايػاب١ ( 2/11)اإلصاب١ : ٜٓظس يف تسمجت٘ . تٛيف يف خالؾ١ عجُإ , َايو 

 (.3/296)ٚادتسح ٚايتعدٌٜ

  165ص  2117ٜهسٙ َٔ ارتداع يف ايبٝع   بسقِ  أخسد٘ ايبدازٟ  نتاب ايبٝٛع  باب َا( 2)
 .942  ص (1533)  باب َٔ خيدع يف ايبٝع  بسقِ  َٚطًِ نتاب ايبٝٛع

 (.24/180)املبطٛط:   ٜٚٓظس (8/23)اذتاٟٚ ( 3)

 .513ص  6073أخسد٘ ايبدازٟ   نتاب األدب   باب اهلذس٠  بسقِ ( 4)
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دٍ ع٢ً إٔ اذتذس ع٢ً ايبايؼ َػٗٛز ؾِٝٗ   ٚإٕ نوإ ابؤ  ايوصبري    :  ٚد٘ ايدالي١
ٚاملوسٜض   (1)ِٖٚ يف َٛدب٘ ; ألٕ َٔ صسف َاي٘ يف ايكوسب   ٜطوتخل بو٘ اذتذوس    

 .   ٘ ايٓؿطٞ ايرٟ ٜطٝع َاي٘ يف أَٛز ستس١َ أٚىل باذتذس عًٝ
 (3)اغوى٣ أزضوًا ضوبد١    (2)َا زٚاٙ عس٠ٚ بٔ ايصبري إٔ عبد ال بؤ دعؿوس    -2

اذتذس عًٝ٘   ؾذا٤ عبود   ؾعصّ ع٢ً إٔ ٜطأٍ عجُإ   ذيو عًًٝا  ؾبًؼ
أْوا غوسٜهو    :  ؾرنس ذيو ي٘   ؾكاٍ ايصبري إىل ايصبري ال بٔ دعؿس

ٍ  اذتذس عًو٢ عبود ال بؤ دعؿوس      ؾًُا ضأٍ ع٢ً عجُإ نٝوـ  : قوا
 . (4)أحذس ع٢ً َٔ غسٜه٘ ايصبري

 :(5)ٖرا األثس ٜدٍ ع٢ً َػسٚع١ٝ اذتذس َٔ ثالث١ ٚدٛٙ: ٚد٘ ايدالي١
 .(6)ضأٍ اذتذس ع٢ً عبد ال ٚيٛ   ٜهٔ َػسٚعًا ملا ضأٍ ذيو إٔ عًًٝا  : األٍٚ
 .(6)ذيو

أَس اذتذوس   ٚإاوا اَتٓوع عؤ اذتذوس         ٜٓهس ع٢ً عًٞ    إٔ عجُإ : ايجاْٞ
 .(7)ٚقد نإ َعسٚؾًا ببصسٙ يف ايتذاز٠ ألدٌ َػازن١ ايصبري يعبد ال 

                                                 

 (.8/24)اذتاٟٚ ( 1)

ا  عبد ال بٔ دعؿس بٔ أبٞ بايب بٔ عبد َٓاف بٔ عبد املطًب بٔ ٖاغِ ايكسغٞ   ايطٝد ايع(  2)
أمسا٤ بٓت عُٝظ ارتجع١ُٝ  ي٘ صخب١ ٚزٚا١ٜ   عدادٙ يف صػاز ايصخاب١   اضتػٗد أبٛٙ :  أَ٘

أٚالدٙ إمساعٌٝ   ٚإضخام   َٚعا١ٜٚ :   ْٚػأ يف حذسٙ   حدخ عٓ٘ ّٜٛ َؤت٘ ؾهؿً٘ ايٓيب 
   ٚصخب٘ َٔ بين ٖاغِ نإ نبري ايػإٔ   نسميًا دٛادًا    ٚآخسٕٚ   ٖٚٛ آخس َٔ زأٟ ايٓيب 

  (462-3/456)ضري أعالّ ايٓبال٤ : ٖو  ٜٓظس يف تسمجت٘ 90ٜصًح يإلَا١َ   تٛيف ض١ٓ 
 (.5/149)ٚتٗرٜب ايتٗرٜب

: ضبد١ بهطس ايبا٤ ٖٞ األزض اييت تعًٖٛا املًٛح١ ٚال تهاد تٓبت إال بعض ايػذس ٜٓظس(  3)
 ( 204/ 2)   َٚػازم األْٛاز (  603/ 2) ايٓٗا١ٜ يف غسٜب  اذتدٜح 

  ٚصخخ٘ األيباْٞ يف اإلزٚا٤ ( 6/96( )11522)سد٘ ايبٝٗكٞ يف ضٓٓ٘ ايهرب٣   بسقِ أخ(  4)
(5/273 ) 

 .92ايطؿٝ٘ ٚأحهاَ٘ ايؿك١ٝٗ ص : ٜٓظس(  5)

 (.8/246)  ٚايرخري٠ ( 24/180)املبطٛط : ٜٓظس(  6)

 (.8/24)  ٚاذتاٟٚ ( 2/159)  ٚاملع١ْٛ (24/180)املبطٛط : ٜٓظس(  7)
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 ؾودٍ عًو٢ دوٛاش        ٜٓهس َِٓٗ أحد َوا بًبو٘ عًوٞ      إٔ ايصخاب١  : ايجايح
اذتذس عٓدِٖ   ٖٚرا ٖٛ املعٗٛد يف ايطًـ ٚارتًـ ٚيوٛ صوح قوٍٛ َؤ قواٍ ال      

 .  (1)ال حيذس ع٢ً بايؼ : ٝ٘ يكاٍ ي٘ ايصبري ٜصح اذتذس ع٢ً ايطؿ
ؾذذا صح اذتذس ع٢ً َٔ ضٝع َاي٘ يف غسا٤ َوا ال ٜٓؿوع َوع ضوالَت٘ َؤ املوسض       

 .  ايٓؿطٞ   ؾُٔ ضٝع َاي٘ بطبب املسض ايٓؿطٞ أٚىل باذتذس عًٝ٘ 
ايكٝاع ع٢ً دٛاش اذتذس ع٢ً ايصيب جباَع إٔ ناًل َُٓٗوا ال حيطؤ ايٓظوس     -3

ذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطوٞ  أٚىل;  ألٕ ايصويب إاوا حيذوس     يف األَٛاٍ; بٌ اذت
 .(2)عًٝ٘ يتِٖٛ ايتبرٜس َٓ٘   ٚاملسٜض ايٓؿطٞ قد حتكل َٓ٘ ايتبرٜس

إٔ يف عدّ اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ ضسزًا عاَوًا; إذ ٜىتوب عًو٢ ذيوو      -4
ضٝاع املاٍ  ٚايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ تٓص ع٢ً حتٌُ ايطسز ارتواص ألدوٌ دؾوع    

ٜكاٍ بواذتذس ٚإٕ نوإ ؾٝو٘ ْوٛع ضوسز; ألٕ ضوسزٙ       : عًٝ٘ايطسز ايعاّ   ٚ
 . (3)خاص  ألدٌ دؾع ايطسز ايعاّ

 

الٜصح اذتذس ع٢ً املوسٜض ايٓؿطوٞ ايورٟ ال حيطؤ ايتصوسف يف َايو٘       :  ايكٍٛ ايجاْٞ
 .(5)ٚمجاع١ َٔ ايؿكٗا٤  -زمح٘ ال -(4)ٖٚرا َكتط٢  قٍٛ أبٞ حٓٝؿ١ 

 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ
ضوا٥س املعواَالت ٚ  تؿوسم بوني ضوؿٝ٘ ٚزغوٝد َٚؤ        ايعَُٛات ايٛازد٠ يف  -1

 :ذيو

+: قٛي٘ تعاىل  ( أ             "(6). 

                                                 

 (.8/24)  ٚاذتاٟٚ (8/246)  ٚايرخري٠ (5/193)ذتكا٥ل تبٝني ا: ٜٓظس(  1)

 (.2/159)  ٚاملع١ْٛ (24/180)املبطٛط : ٜٓظس(  2)

 . 87  ٚاألغباٙ ٚايٓظا٥س   يًطٝٛبٞ ص (5/193)تبٝني اذتكا٥ل : ٜٓظس(  3)

 (.10/89)  ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع ( 5/192)  ٚتبٝني اذتكا٥ل (24/179)املبطٛط : ٜٓظس(  4)

  ٚاذتاٟٚ (24/181)املبطٛط : شؾس  ٚابٔ حصّ   ٚابٔ ضرئٜ  ٚايٓدعٞ ٚغريِٖ   ٜٓظسَِٓٗ (  5)
 (.8/278)ٚاحمل٢ً ( 5/192)   ٚتبٝني اذتكا٥ل (8/22)

 . 275ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ (  6)
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أؾادت اآل١ٜ دٛاش ايبٝع   ٖٚٞ عا١َ   تؿسم بوني ايسغوٝد   : ٚد٘ االضتدالٍ
ٚاملسٜض ايٓؿطٞ ٜدخٌ يف عُّٛ ٖرٙ اآلٜو١ ؾٝصوح َٓو٘ ايبٝوع     .(1)ٚايطؿٝ٘ 
 .ٚايػسا٤ 

 +:قووواٍ تعووواىل   ( ب                 

       "(2). 

حح ايػازع املتدآٜني ع٢ً نتاب١ ايدٜٔ ٚ  ٜؿسم بوني َوا   :  ٚد٘ االضتدالٍ
إذا نإ أحدِٖ زغٝدًا أٚ غري زغٝد  ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ ايطوؿٝ٘ ٜصوح َٓو٘    
إٔ ٜتٛىل أحد بسيف ايعكد ضٛا٤ نإ دا٥ٓا ا أٚ َدًٜٓا   ٚبٓا٤ أحد بسيف ايعكود  

ض ايٓؿطوٞ  ضٛا٤ نإ دا٥ًٓا أٚ َدًٜٓا   ٚبٓا٤ عًٝ٘ ال ٜصح اذتذس عًو٢ املوسٜ  
ألْو٘ يف حهوِ ايطوؿٝ٘    إذ ال َعٓو٢ يًخذوس عًٝو٘ َوع إدواش٠ تصوسؾ٘ يف          

 .(3)َاي٘
شتصٛص١ بايٓصٛص  ايويت متٓوع إٜتوا٤     تبإٔ ٖرٙ ايعَُٛٝا: ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ

ايطؿٗا٤ األَٛاٍ ثِ إٕ يف آٜو١ ايودٜٔ املٓوع َؤ توٛيٞ ايطوؿٝ٘ نتابو١ ايعكود         
 . ٚاملسٜض ايٓؿطٞ يف حهِ ايطؿٝ٘ 

 +:٘ تعاىل نُا يف قٛي                  

              
 " (4). 

 +:قووواٍ تعووواىل  ( ت                

                                                 

 (.24/181)املبطٛط : ٜٓظس( 1)

 .282ضٛز٠ ايبكس٠  آ١ٜ (  2)

 (.24/181)املبطٛط : ٜٓظس(  3)

 .282آ١ٜ ضٛز٠ ايبكس٠  ( 4)
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               "(1)  . 

اآل١ٜ تدٍ ع٢ً ٚدٛب حتسٜس زقب١ ع٢ً املظاٖس ضٛا٤ نوإ  : ٚد٘ االضتدالٍ
َسٜطًا ْؿطوًٝا مبوسض ال ٜوؤثس عًو٢ اإلدزاى  أٚ ضوًًُٝا   ٚإذا نوإ األَوس        
نريو ؾذْ٘ ال ٜصح اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ  ; إذ نٝوـ حيهوِ بواذتذس    

نؿازت٘ ؟ ألٕ ايهؿاز٠ قود تهوٕٛ بسٜكوًا إلتوالف َايو٘      عًٝ٘ َع ايكٍٛ بٓؿاذ 
 .(2)بذٜكاع ايطبب املكتطٞ هلا

 : ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ
بإٔ ايكٝاع ع٢ً ايهؿاز٠ قٝاع َع ايؿازم; ألْٗا غسعت ع٢ً ضبٌٝ ايصدوس  
ٚايعكٛب١  ٚيٝظ املكصٛد َٓٗا ايسبح ٚايتذاز٠  ٚاملكصوٛد بواذتذس املوسٜض    

َايو٘   ٚايظٗواز قود ٜكوع َؤ املوسٜض       ايٓؿطٞ  ايرٟ ال حيطٔ ايتصسف يف 
 .ايٓؿطٞ  ٚغريٙ

نإ ٜػدي يف ايبٝاعات آلؾو١ أصوابت   :) قص١ حبإ بٔ َٓكر األْصازٟ  ٚؾٝ٘ -2
إْوٞ ال أصورب عؤ    : إٔ حيذس عًٝ٘   ؾكاٍ  زأض٘   ؾطأٍ أًٖ٘ زضٍٛ ال 

 (.(3)ال خالب١   ٚيٞ ارتٝاز ثالث١ أٜاّ: إذا باٜعت ؾكٌ:)  ايبٝع   ؾكاٍ 

 ملا ضأٍ أًٖ٘  اذتذس عًٝ٘ ملا نإ يف تصسؾ٘ َٔ  ايػدي   ٚ  ٜؿعوٌ  : دالي١ٚد٘ اي
ٚاملسٜض ايٓؿطٞ ال ٜصح اذتذس عًٝ٘   ٚإٕ نوإ  .(4)ثبت إٔ اذتذس ال جيٛش ذيو   

 .  ال حيطٔ ايتصسف يف َاي٘ 
 : ْٛقؼ

ٞ :) تسى اذتذس عًٝ٘ يكٛي٘  بإٔ ٖرا ال حذ١ يهِ ؾٝ٘ ; ألٕ ايٓيب  ال  ٜا ْيب ال إْو
  ؾأباح ي٘ ايبٝع ٚدعً٘ خاصًا ب٘   ألٕ َٔ خيودع يف ايبٝوٛع ٜٓبػوٞ    ( ايبٝع ٔأصرب ع

                                                 

 .3ضٛز٠ اجملادي١  آ١ٜ ( 1)

 .94  ٚايطؿٝ٘ ٚأحهاَ٘ ص ( 24/181)املبطٛط : ٜٓظس( 2)

 . 207ضبل ختسجي٘ ص(  3)

 (.24/183)   ٚ املبطٛط(5/38)ادتاَع ألحهاّ ايكسإٓ   يًكسبيب  : ٜٓظس ( 4)
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ٚاملسٜض ايٓؿطٞ مبوسض ٜوؤثس   .(1)إٔ حيذس عًٝ٘ الضُٝا إذا نإ ذيو رتبٌ يف عكً٘ 
يف اإلزاد٠ ٚاالختٝاز أٚىل باذتذس عًٝ٘ إذا ضٝع َايو٘ يف أَوٛز ستسَو١   أٚ ال تعوٛد     

 .عًٝ٘ بايٓؿع 
قاٍ عبد ال بٔ ايصبري يتٓتٗني عا٥ػو١ عؤ   :)ايطابل ٚؾٝ٘  ١  حدٜح عا٥ػ -3

 (. (2)..بٝع زباعٗا أٚ ألحذسٕ عًٝٗا   ؾخًؿت عا٥ػ١ أال تهًُ٘ 

ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً عدّ َػسٚع١ٝ اذتذس ألدٌ ايطوؿ٘ ; ألْٗوا ملوا بًػٗوا     :  ٚد٘ ايدالي١
ًٝا ملوا  قٍٛ ابؤ ايوصبري حًؿوت إٔ ال تهًُو٘ أبودًا   ؾًوٛ نوإ اذتذوس حهُوًا غوسع          

اضتذاشت ٖرا اذتًـ َٔ ْؿطٗا زتاشا٠ ع٢ً قٛي٘ ؾُٝا ٖوٛ حهوِ غوسعٞ   ٚبٗورا     
ٜتبني إٔ ابٔ ايصبري قاٍ ذيو نسا١ٖ إٔ تؿين َاهلا ؾتبت٢ً بوايؿكس ؾتصوري عٝوااًل عًو٢     
غريٖا   ٚاملصري إىل ٖرا أٚىل ; يٝهٕٛ أبعد عٔ ْطب١ ايطؿ٘   ٚايتبورٜس إىل ايصوخاب١   

  (3). اذتذس ع٢ً ايطؿٝ٘   ٜصح عٔ املسٜض ايٓؿطٞ ايرٟ ال حيطؤ  ؾذذا   ٜصح
 .ايتصسف يف َاي٘; ألْ٘ يف حهِ ايطؿٝ٘ 

 : ْٛقؼ
غوري َػوسٚع     حًؿت أال تهًِ ابٔ ايصبري ال ألْٗا تس٣ إٔ اذتذس أَس بإٔ عا٥ػ١ 

ألحذوسٕ  : ) ; بٌ ألْٗا زأت إٔ ابٔ ايصبري ازتهب مبا قاٍ أَسًا عظُٝوًا ٖٚوٛ قٛيو٘    
  ؾؿٝ٘ تٓكٝص يكدزٖا ْٚطب١ هلا ازتهاب َاال جيٛش َٔ ايتبرٜس املٛدب ملٓعٗوا  (عًٝٗا

َٔ ايتصسف ؾُٝا زشقٗا ال تعاىل  َع َا اْطواف إىل ذيوو َؤ نْٛٗوا أّ املوؤَٓني      
د عٓودٖا يف َٓصيتو٘   ؾهأْٗوا زأت إٔ يف ذيوو ْوٛع عكوٛم         ٚخايت٘ ٚ  ٜهؤ أحو  

ٚايػدص ٜطتعظِ ممٔ ًٜٛذ ب٘   َا ال ٜطتعظُ٘ َؤ ايػسٜوب   يوريو اضوتذاشت     
ؾذذا صح اذتذس ع٢ً َٔ ٜطٝع َاي٘ يف ارتوري صوح يف املوسٜض ايٓؿطوٞ     .(4)اذتًـ 

 .  ايرٟ ٜطٝع َاي٘ يف أَٛز ستس١َ 
    

                                                 

 (.3/368)ادتاَع ألحهاّ يكسإٓ ( 1)

 .207ضبل ختسجي٘ ص ( 2)

 (.24/183)املبطٛط ( 3)

 (.10/512)ؾتح ايبازٟ :ٜٓظس( 4)
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سؾ٘ يف َايو٘  ؾهورا املوسٜض ايٓؿطوٞ      ايكٝاع ع٢ً ايسغٝد  ؾهُا ٜصوح تصو   -4
 .(1)جباَع إٔ ناًل َُٓٗا حس شتابب

 

 :ْٛقؼ
بإٔ ايكٝاع ع٢ً ايسغٝد قٝاع َع ايؿوازم ; ألٕ ايسغوٝد حيطؤ ايتصوسف يف َايو٘      

 .(2)ٚاملسٜض ايٓؿطٞ ال حيطٔ ايتصسف يف َاي٘ ؾٗٛ يف حهِ ايطؿٝ٘
ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ٜصح اذتذوس عًو٢ املوسٜض     –ٚال أعًِ  –ايسادح : ايسادح

ايٓؿطٞ ايرٟ ال حيطٔ ايتصسف يف َاي٘   ٚذيو يك٠ٛ أديوتِٗ ٚٚداٖتٗوا ٚيطوعـ    
أدي١ املدايؿني  مبوا ٚزد عًٝٗوا َؤ َٓاقػو١ ; ٚألٕ يف ايكوٍٛ بصوخ١ اذتذوس عًو٢         
املسٜض ايٓؿطٞ  َصًخ١ ي٘ يف حؿظ َاي٘   َٚصوًخ١ يًُذتُوع حبؿوظ اقتصوادٙ       

اذتذس عًٝ٘ إال بعد ايسدٛع يًكطا٤ حت٢ ٜجبت ضوؿٗ٘   ٞٚال ٜٓبػ, أؾسادٙ  ٚتهاتـ
ٚعدّ زغدٙ   ٚإىل األببا٤ ايٓؿطٝني حت٢ ٜجبتٛا تأثري املوسض ايٓؿطوٞ عًو٢ إزادتو٘     

 . ٚاختٝازٙ 
  اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ املؤثس يف اإلدزاى: اذتاي١ ايجا١ْٝ 

أٚ ,اى نايؿصاّ اذتواد أٚ املوصَٔ   إذا أصٝب املسٜض ايٓؿطٞ مبسض ٜؤثس ع٢ً اإلدز
أٚ االنت٦اب ايرٖاْٞ   أٚ أصٝب بٓٛب١ ًٖع غودٜد٠  ٚووٛ ذيوو    , اهلٛع ايػدٜد 

األَساض ايٓؿط١ٝ اييت ال ٜطتطٝع َعٗا ايكٝاّ ع٢ً َايو٘ حبطؤ ايتصوسف ؾٝو٘        َٔ
أٚ ٜػى٣ َاال ٜطتخل  مببايؼ َايٝو١ نوبري٠      , ؾكد ٜٓؿل َاي٘ يف َػسٚعات ١ُٖٝٚ 

 صح يًٛيٞ اذتذس عًٝ٘ ؟ ؾٌٗ ٜ
جيب اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطوٞ مبوسض ٜوؤثس عًو٢ اإلدزاى ختسجيوًا عًو٢ اتؿوام        

 (3) ع٢ً ٚدٛب اذتذس ع٢ً اجملٕٓٛ يف َاي٘  -زمحِٗ ال - ايؿكٗا٤

                                                 

 (.8/24)  ٚاذتاٟٚ (10/90)  ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع (24/181)املبطٛط: ٜٓظس( 1)

 (.8/24)اذتاٟٚ : ٜٓظس ( 2)
  ٚايبخس ( 24/178) املبطٛط: ٜٓظس  ٚقد حه٢ اإلمجاع غري ٚاحد َٔ أٌٖ ايعًِ (3)

   (8/244) ٚايرخري٠(5/57)َٛاٖب ادتًٌٝٚ  (10/86)  ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع(8/142)ايسا٥ل
   ٚحاغ١ٝ ايبذريَٞ(2/165) احملتاجَٚػين  (8/9) ٚاذتاٟٚ(4/475)ٞٚحاغ١ٝ ايدضٛق
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 :ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ

 +:قاٍ تعاىل -1                      

               "(1). 

اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ ايرٟ ال حيطٔ ايتصوسف   ؾذذا قٌٝ بصخ١ :ٚد٘ ايدالي١
يف َاي٘ يتأثري املسض ع٢ً إزادت٘ ٚاختٝازٙ   صح عًو٢ املوسٜض ايٓؿطوٞ  املوؤثس يف     

 .(2)اإلدزاى  َٔ باب أٚىل

 +:قوواٍ تعوواىل  -2                    

           
 " (3). 

دعٌ ال تعاىل يًطؿٝ٘ ٚايطعٝـ َٚٔ ال ٜطتطٝع إٔ ميٌ  أٚيٝا٤ ؾدٍ : ٚد٘ ايدالي١
ايرٟ ال ٜطتطٝع إٔ ميوٌ  بواملػًٛب عًو٢ عكًو٘ ٖٚوٛ      ٚؾطس . (4)ع٢ً اذتذس عًِٝٗ

 .ٚاملسٜض ايرٖاْٞ يف حهُ٘  (5)اجملٕٓٛ
ٚألٕ صخ١ ايعباز٠ بايتُٝٝص ٚاملسٜض ايرٖاْٞ  ال متٝٝص ي٘ يتأثري املسض عًو٢   -3

 .(6)عكً٘ 

ٚألٕ ٚضع املاٍ يف ٜد َٔ ال عكٌ ي٘ إتالف ي٘ ٚاملوسٜض ايورٖاْٞ ال عكوٌ     -4

                                                                                                                                            

  ٚغسح (13/226)   ٚاإلْصاف(13/225)  ٚايػسح ايهبري(6/593)  ٚاملػين (3/383)
 (4/91)  ايصزنػٞ

 

 .5ضٛز٠ ايٓطا٤ آ١ٜ (  1)

 (.4/1647)نػاف ايكٓاع: ٜٓظس (  2)

 .282آ١ٜ  ضٛز٠ ايبكس٠(  3)

 (.3/68)إعا١ْ ايطايبني (  4)

 (.3/369)  ٚادتاَع ألحهاّ ايكسإٓ (1/330)أحهاّ ايكسإٓ البٔ ايعسبٞ : ٜٓظس (  5)

 (.8/142)ايبخس ايسا٥ل (  6)
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 .(1)ي٘ ألْ٘ يف حهِ اجملٕٓٛ 

ٚألٕ األ١ًٖٝ  غوسط دوٛاش ايتصوسف ٚاْعكوادٙ   ٚال أًٖٝو١ بودٕٚ ايعكوٌ         -5
ٚاملسض ايرٖاْٞ ٜؤثس يف األ١ًٖٝ  ؾٝطعؿٗا أٚ ٜرٖبٗا بايهًٝو١ ؾوال ٜطوتطٝع    

 .(2)ايتصسف يف َاي٘ ؾٝصح اذتذس عًٝ٘  

ٚإذا ثبت بايػسع  اذتذس ع٢ً املسٜض مبسض ٜؤثس يف اإلدزاى    ثبت بايطب أٜطًا   
; حت٢ ٜػؿ٢  إَا (3)ببا٤ ايٓؿطإْٝٛ إىل ٚضع ٚصٞ ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞؾكد دعا األ

بصٚاٍ ايٓٛب١ أٚ بايتداٟٚ   ٚال ٜٓبػٞ املطازع١ باذتذس عًٝ٘ حت٢ ٜجبت ببًٝا ع٢ً عدّ 
 .قدزت٘ ع٢ً ايتصسف يف َاي٘ 

 

 

 إعارة مال المريض النفسي: المطلب الثالج

يطؿ٘ بطبب املسض ايٓؿطوٞ  ناملكواَس٠ املسضو١ٝ    إذا نإ املسٜض  ستذٛزًا عًٝ٘             
أٚ اضطسابات ايػدص١ٝ  أٚ أصٝب مبسض ٜؤثس ع٢ً اإلدزاى نايؿصاّ اذتواد أٚ املوصَٔ   

; ع٢ً إٔ -زمحِٗ ال-(4)أٚ ْٛب١ ٖٛع حاد ؾال تصح إعازت٘ ختسجًيا ع٢ً  اتؿام ايؿكٗا٤
طوٞ احملذوٛز عًٝو٘    إٔ َٔ غسٚط صخ١ اإلعاز٠ نٕٛ املعري أٖاًل يًتربع ; ٚاملوسٜض ايٓؿ 

  .يطؿٗ٘ يٝظ أٖال يًتربع
ٚ ألٕ ايعازٜوو١  تصووسف يف املوواٍ ؾووال ميًهوو٘ ايصوويب ٚاملووسٜض ايٓؿطووٞ ألْوو٘ يف حهووِ  

 .(5)ايطؿٝ٘

                                                 

 (.10/86)بدا٥ع ايصٓا٥ع (  1)

 (.10/86)بدا٥ع ايصٓا٥ع (  2)

 ٚايصخ١ ايٓؿط١ٝ ٚادتسمي١ 369 ٚ ايؿصاّ ع٢ً نُاٍ ص 16ضًط١ حبٛخ ايطا٥ـ ص :ٜٓظس (  3)
 .101ادتٓا١ٝ٥ ص

  حاغ١ٝ (3/434)  ٚايػسح ايهبري  َع حاغ١ٝ ايدضٛقٞ (8/383)حاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ : ٜٓظس (  4)
  ٚؾتح (1/363)  ٚاملٗرب(1/170)  ٚدٛاٖس ايعكٛد (6/122)ارتسغٞ 
طايب   َٚ(2/288)  ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات(3/96)  ٚحاغ١ٝ ايبٝذسَٞ(1/390)ايٖٛاب

 (.1/363)  ٚنػـ املددزات(3/724)أٚيٞ اي٢ٗٓ

 (.1/363)  ٚاملٗرب(2/288)غسح َٓت٢ٗ اإلزادات: ٜٓظس (  5)
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 -(1)ٚنريو املسٜض مبسض ٜؤثس يف اإلدزاى ال ٜصح تربع٘ ختسجيًا عًو٢ اتؿوام ايؿكٗوا٤    
 ع٢ً أْ٘ ال تصح اإلعاز٠ َٔ اجملٕٓٛ ; -زمحِٗ ال
بإٔ َٔ غسٚط صخ١ اإلعاز٠ ايعكٌ ؾال تصح اإلعاز٠ َؤ اجملٓوٕٛ ٚايصويب    :  ٚاضتديٛا

 .(2)ايرٟ ال ٜعكٌ ٚاملسٜض ايرٖاْٞ يف حهِ اجملٕٓٛ 
ٚألٕ ايعاز١ٜ تربع بذباح١ املٓؿع١ ؾال تصح ممٔ ال ٜصح تربع٘ ناجملٕٓٛ ٚاملسٜض ايرٖاْٞ 

 .(3)يف حهُ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  ٚغسح (8383)  ٚحاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ(1/155)  ٚاجمل١ً(8/372)بدا٥ع ايصٓا٥ع: ٜٓظس (  1)
  ٚنػاف (4/426)  ٚزٚض١ ايطايبني(1/170)   ٚدٛاٖس ايعكٛد(6/122)شتتصس خًٌٝ

 (.3/724)اي٢ٗٓٞ   َٚطايب أٚي(4/63)ايكٓاع

 (.8/383)  ٚحاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ(2/372)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓظس ( 2)

 (.1/390)   ٚؾتح ايٖٛاب (2/264)َػين احملتاج : ٜٓظس ( 3)



ايٓاق١ً يًًُه١ٝ   غري أثط األَطاض ايٓفػٝ٘ يف ايتكطفات    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الجالح

أحكام املريض النفسي يف فقه األسرة  

 والعقوبات والقضاء

 

 وفيه ثالثة مباحح:

 

 املبحث األول: أحكام املريض الهفسي يف فقه األسرة .

 العقوبات.املبحث الثاني: أحكام املريض الهفسي يف 

 املبحث الثالث: أحكام املريض الهفسي يف القضاء.  
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 أحكام املريض النفسي يف فقه األسرة والعقوبات والقضاء

 
 ٚفٝ٘ ثالث١ َباسح:

 المبحث األول: أحكان المرىض الهفسي في فقه األسرة 

 ٚفٝ٘ غت١ َطايب: 
 المطلب األول: كتمان المرض الهفسي عهد الخطبة 

(1)حيطّ ع٢ً املطٜض ايٓفػٞ نتُإ َطن٘ عٓس ارتطب١ باتفام ايفكٗا٤
ضمحِٗ اهلل تعاىل  –

ع٢ً أْ٘ جيب إٔ ٜبني يًداطب َا يف املدطٛب١ َٔ َطض ٚعٝب إشا مل ٜعًِ ب٘ ;  –
 يٝهٕٛ ع٢ً ب١ٓٝ َٔ أَطٙ. 

  
 : ٜسٍ يصيو َا ًٜٞ

  ، أٚ أبٞ(3)سني اغتؿاضت٘ يف ْهاح َعا١ٜٚ   (2)سسٜح فاط١ُ بٓت قٝؼ -1

                                                 

( , 3/117(، ٚأغ٢ٓ املطايب )296/ 2( ، ايفٛان٘ ايسٚاْٞ )1/450) ( ٜٓعط:  فتا٣ٚ ايػػس1ٟ)
(، ٚفتا٣ٚ ايًذ١ٓ 5/185(  ظاز املعاز) 6/229( ، ٚايفطٚع ) 4/154ٚحتف١ اذتبٝب )

 (. 19/15ايسا١ُ٥) 
ناْت َٔ املٗادطات ،قشاب١ٝ َؿٗٛض٠ ، ( ٖٞ فاط١ُ بٓت قٝؼ بٔ خايس ايفٗط١ٜ أخت ايهشاى 2)

، ٚض٣ٚ عٓٗا ايكاغِ بٔ ستُس، ٚأبٛ بهط ف١ َعا١ٜٚ ضٚت عٔ ايٓيب األٍٚ، عاؾت إىل خال
ٚغريِٖ، ناْت شات مجاٍ ٚعكٌ، ٚيف بٝتٗا ادتُع  ،ٚأبٛ غًُ٘ بٔ عبسايطمحٔ، بٔ أبٞ ادتِٗ 

ٚتعٚدٗا  ،ناْت عٓس أبٞ عُط٠ بٔ سفل بٔ املػري٠ فطًكٗا ،أقشاب ايؿٛض٣ عٓس قتٌ عُط
بعسٙ أغا١َ بٔ ظٜس، ٖٚٞ اييت ضٚت قك١ ادتػاغ١، تٛفٝت يف خالف١ َعا١ٜٚ ، ٜٓعط يف تطمجتٗا: 

 (. 2/319(، ٚغري أعالّ ايٓبال٤) 12/471(، ٚتٗصٜب ايتٗصٜب) 1/751تكطٜب ايتٗصٜب) 
عبسايطمحٔ  ،ٜه٢ٓ بأبٞ ( ٖٛ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غفٝإ قدط بٔ سطب بٔ أ١َٝ بٔ عبس مشؼ 3)

، ٚعٔ أبٞ بهط ٚأخت٘ أّ سبٝب١ ٚض٣ٚ عٓ٘ دطٜط ٟ، أغًِ ّٜٛ ايفتح ض٣ٚ عٔ ايٓيب األَٛ
تٛيف يف ضدب غ١ٓ  ،ٚيٞ ارتالف١ عؿطٜٔ غ١ٓ،بٔ عبساهلل ايبذًٞ ٚايػا٥ب بٔ ٜعٜس ٚغريِٖ 

(، 10/187ٖـ نإ سًُٝا ٚقٛضًا طٜٛاًل أبٝض أدًح ، ٜٓعط يف تطمجت٘: تٗصٜب ايتٗصٜب) 60
 (.2/714(، ايتعسٌٜ ٚايتذطٜح) 28/176ٚتٗصٜب ايهُاٍ) 
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أبٛ دِٗ، فال ٜهع :) أَا َعا١ٜٚ فكعًٛى ال َاٍ ي٘، ٚأَا ; فكاٍ  (1)ادتِٗ
 .(2)عٔ عاتك٘( عكاٙ

بني يفاط١ُ عٝٛب ارتطاب , ٖٚصٙ ايعٝٛب ٚقف١ٝ فُٔ  : إٔ ايطغٍٛ  ٚد٘ ايسالي١
 . (3)باب أٚىل بٝإ ايعٝٛب املطن١ٝ مما ٜسٍ  ع٢ً إٔ بٝإ ايعٝب يف ايٓهاح ٚادب

ضداًل ع٢ً بعض ايػعا١ٜ، فتعٚز اَطأ٠ ٚنإ عكًُٝا، فكاٍ ي٘  بعح عُط  إٔ (2
 . (4): أعًُتٗا أْو عكِٝ؟ قاٍ: ال، قاٍ: فاْطًل فأعًُٗا ثِ خريٖاعُط

: إٔ عُط أَط ارتاطب ببٝإ عكُ٘ يًُطأ٠ , ٚايعكِ َطض فًٝشل ب٘ غا٥ط ٚد٘ ايسالي١
دا٥عًا ملا أَطٙ عُط األَطاض َٚٔ مجًتٗا األَطاض ايٓفػ١ٝ  ، ٚيٛ نإ نتِ ايعٝب 

 بإخباضٖا ٚختٝريٖا 

سطّ ع٢ً ايبا٥ع نتُإ  ايكٝاؽ ع٢ً حتطِٜ نتِ عٝب ايػًع١; فإشا نإ ايٓيب  (3
عٝب غًعت٘، ٚسطّ ع٢ً َٔ عًُ٘ إٔ ٜهتُ٘ َٔ املؿرتٟ، فهصيو ايعٝٛب يف 

  (5)ايٓهاح، بٌ بٝاْٗا أٚىل ٚأٚدب ٚنتُٗا ٚتسيٝػٗا أؾس حتطميًا

 

                                                 

ٖٛ أبٛ دِٗ بٔ سصٜف١ بٔ غامن بٔ عاَط بٔ نعب ايعسٟٚ ايكطؾٞ، أغًِ ّٜٛ ايفتح قشب  (1)
، ٚنإ َكسًَا يف قطٜـ َععًُا ٚناْت فٝ٘ ٚيف بٓٝ٘ ؾس٠ ٚععا١َ، ٚنإ عاملًا بايٓػب ايٓيب 

َٔ املعُطٜٔ ٚأسس ٚنإ  ،ٖٚٛ أسس األضبع١ ايصٜٔ ناْت قطٜـ تأخص عِٓٗ عًِ ايٓػب
، ٜٓعط يف تطمجت٘ :   خالف١ َعا١ٜٚ  آخط  يف تٛيف ، األضبع١ ايصٜٔ زفٓٛا عجُإ بٔ عفإ 

 (. 16/329(، ٚايٛايف بايٛفٝات) 4/1623(، ٚاالغتٝعاب) 5/451طبكات ابٔ غعس) 

قـ  (1480( أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘، نتاب ايطالم، باب املطًك١ ايبا٥ٔ ال ْفك١ هلا، بطقِ) 2)
931. 

 (. 5/186( ٜٓعط: ظاز املعاز) 3)
(:) 6/322( ٚقاٍ األيباْٞ يف اإلضٚا٤)10346(بطقِ) 6/126( أخطد٘ عبسايطظام يف َكٓف٘) 4)

(ٚقاٍ األيباْٞ يف اإلضٚا٤) 17646( بطقِ) 4/47مل أقف ي٘ ع٢ً إغٓاز( ٚضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١) 
مسع َٔ عُط فكس ٚيس بعس  (:) ٖصا غٓس قشٝح ع٢ً ؾطط َػًِ يٛ نإ غًُٝا6/322ٕ

 ٚفات٘ بػ١ٓ أٚ أنجط(. 
 (. 5/185( ٜٓعط: ظاز املعاز) 5)
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 تزوىح  المرىض الهفسيالمطلب الثاهي :  

 ٚفٝ٘ َػأيتإ:
 المسألة األولى : تزوىح المرىضة هفسىًا 

ٜباح تعٜٚر املطٜه١ بايفكاّ أٚ ايٛغٛاؽ أٚايطٖاب أٚ االنت٦اب ٚضتٛ شيو ، إشا ناْت 
ع٢ً  –ضمحِٗ اهلل  – (1)سايتٗا َػتكط٠ ، ٚضنٞ ايعٚز بٗا، ختطجيَا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤

 إٔ يًٛيٞ تعٜٚر اجمل١ْٛٓ غٛا٤ ناْت قػري٠ أٚ نبري٠ .

بإٔ يف تعٜٚر املطٜه١ ْفػًٝا  قٝا١ْ هلا عٔ ايفذٛض، ٚحتكٌٝ املٗط ٚايٓفك١ ٚاغتسيٛا: 
 . (2)١ْ ايعطض، ٚيسفع نطض ايؿ٠ٛٗ عٓٗاٚايعفاف، ٚقٝا

 المسألة الثاهىة : تزوىح المرىض هفسىَا 

طٜض  بايٛغٛاؽ أٚ ايطٖاب أٚ االنت٦اب أٚ ايفكاّ أٚ االنططابات ٜباح تعٜٚر امل  
ايصٖا١ْٝ إشا ضنٝت ب٘ املطأ٠ ٚأٚيٝاؤٖا ، ٚنإ َأًَْٛا يف ايػايب ,  ٚٚدس َٔ ٜتهفٌ 

، (4)، ٚ َصٖب املايه١ٝ(3)بٓفكت٘ ْٚفك١ ظٚد٘ ٚعٝاي٘ ٖٚصا َكته٢ َصٖب اذتٓف١ٝ
سٝح ٜطٕٚ إٔ يٛيٞ اجملٕٓٛ  إٔ ٜعٚد٘ إٕ نإ ستتادًا بإٔ   (6)،ٚ اذتٓاب١ً(5)ٚايؿافع١ٝ

تعٗط ضغبت٘ يف ايٓػا٤ بسٚضاْ٘ سٛهلٔ ٚتعًك٘ بٗٔ ، أٚ ٜهٕٛ ستتادًا ملٔ خيسَ٘ ٜٚتعٗسٙ، 
ٚال جيس يف ستاضَ٘ َٔ حيكٌ ٖصا، ٚايعٚد١ أضفل ب٘، أٚ إٕ قاٍ أٌٖ ايطب: إٕ عًت٘ 

 تعٍٚ بتعٚجي٘، ألٕ شيو َٔ أععِ َكاذت٘.

                                                 

(، َٚٛاٖب 1/285(، ٚايفتا٣ٚ اهلٓس١ٜ) 3/357(، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع) 4/241ٜٓعط: املبػٛط)  (1)
(، ٚضٚن١ ايطايبني) 11/97(، ٚاذتاٟٚ) 3/458(، َٚع٘ ايتاز ٚاإلنًٌٝ) 3/458ادتًٌٝ) 

(، َٚع٘ 20/139(، ٚايؿطح ايهبري) 9/412(، ٚاملػين) 3/168(، َٚػين احملتاز) 7/95
 (. 20/113اإلْكاف) 

 (. 7/2399(، ٚنؿاف ايكٓاع) 20/139( ٚايؿطح ايهبري) 9/412( املػين) 2)
 (.  1/285(، ٚايفتا٣ٚ اهلٓس١ٜ) 3/357(، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع) 4/241( ٜٓعط: املبػٛط) 3)
(، 3/458(، ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ بٗاَـ املٛاٖب) 3/458( ٜٓعط: َٛاٖب ادتًٌٝ) 4)

 (. 4/220ٚايصخريٙ)
 (. 3/168(، َٚػين احملتاز) 11/103(، ٚاذتاٟٚ) 7/95 (ٜٓعط: ضٚن١ ايطايبني)5)
 (. 20/113(، َٚع٘ اإلْكاف) 20/113(،ٚايؿطح ايهبري) 9/412( ٜٓعط: املػين) 6)
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 تسيٛا مباًٜٞ : ٚاغ

إٔ املطض ايٓفػٞ  ال ٜفكس ؾ٠ٛٗ  ايٓهاح  ٚيٛ مل ٜعٚد٘ ٚيٝ٘ نإ فٝ٘ إنطاضًا   -1
( 2). يكاعس٠ : ايهطض ٜعاٍ(1)ب٘

 

 إٔ تعٜٚر املطٜض ايٓفػٞ فٝ٘ َكاحل  عع١ُٝ َٓٗا :   -2

ٚدٛز َٔ ٜعتين ب٘، ٜٚكّٛ بؿؤْٚ٘ ٜٚٗتِ ب٘، فإٕ عكس ايٓهاح يف اإلغالّ ٜٗسف إىل   -
نرب َٔ زتطز االغتُتاع ايصٟ ٖٛ َٔ َكاقس ايٓهاح امل١ُٗ بٌ ٜطاز َع٘ حتكٝل َا ٖٛ أ

 ايطعا١ٜ ٚايتهافٌ ٚايرتاسِ قاٍ تعاىل:              

                     
(3) . 

ٚقس ٜهٕٛ ايعٚاز يًُطٜض ايٓفػٞ املػتكط٠ سايت٘ ، َٔ  أِٖ عٛاٌَ تأنٝس  -
ايتشػٔ ٚاالغتكطاض. ٚعسّ تعٚجي٘ ٜؤزٟ إىل ععي٘ عٔ اجملتُع ٚؾعٛضٙ بأْ٘ أقٌ َٔ 

 .  غريٙ مما ٜؤزٟ إىل اْتهاؽ سايت٘ ٚعٛز٠ املطض إيٝ٘ 

ٕ ايعٚاز ٜكّٛ نُا إٔ  تعٚجي٘ قس ٜهٕٛ عالدًا يهجري َٔ اذتاالت ايٓفػ١ٝ، أل -
يف األقٌ ع٢ً ايػه١ٓٝ ٚاملٛز٠ ٚايطمح١ ٖٚصٙ زعا٥ِ ايكالت اإلْػا١ْٝ قاٍ 

+تعاىل:                        

               "(4)  . 

ٚنجري ممٔ أقٝبٛا باألَطاض ايٓفػ١ٝ َٔ ِٖ ٚانت٦اب ٚٚغاٚؽ ٚضٖاب ; 
ايعٚاز َفٝس هلِ; ألٕ اإلْػإ املهت٦ب سني جيس َٔ ٜػهٔ إيٝ٘ ٜٚبازي٘ املٛز٠ ٚايطمح١ 
ٜصٖب نجري َٔ ُٖ٘ ٚغُ٘، ٚنصا املٛغٛؽ َا مل تهٔ ايٛغاٚؽ َتعًك١ باملعاؾط٠ 

                                                 

 (. 4/241( املبػٛط) 1)
 85, ٚاألؾباٙ ٚايٓعا٥طالبٔ صتِٝ م 83( ٜٓعط : األؾباٙ ٚايٓعا٥طيًػٝٛطٞ م8)
 (. 21( غٛض٠ ايطّٚ آ١ٜ) 3)

 (21ّٚ آ١ٜ )( غٛض٠ ايط (4
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يف ايصض١ٜ) ٌٖ ٖصا ابين أٚ يٝؼ بابين( أٚ نإ املطٜض ايٓفػٞ خيؿ٢ ايعٚد١ٝ، أٚ ايؿو 
، ألٕ ظٚاد٘ يف َجٌ ( 1)َٓ٘ ادتٓا١ٜ ع٢ً َٔ حتت ٜسٙ  فٝٓبػٞ هلِ ايعالز قبٌ ايعٚاز

 ٖصٙ اذتاي١ غبب ذتكٍٛ ايهطض ،  ٚايهطض ٜعاٍ . 

 

 المطلب الثالث: فسد الهكاح باألمراض الهفسىة

األَطاض ايٓفػ١ٝ تعس َٔ مج١ً ايعٝٛب اييت جيب قطضت يف املطًب ايػابل إٔ 
بٝاْٗا عٓس عكس  ايٓهاح  ، فإشا نتِ املطض ايٓفػٞ ٚمل ٜعًِ ب٘ إال بعس ايعكس فٌٗ حيل 

 ألسس ايعٚدني املطايب١ بفػذ ايٓهاح أّ ال ؟. 

إشا عًِ ايعٚز أٚ ايعٚد١ باملطض ايٓفػٞ املٛدب يًفػذ نايفكاّ اذتاز ٚ 
ط هلٛؽ اذتاز املعَٔ ٚ ضتٛ شيو  عٓس ايعكس أٚ بعسٙ ٚضنٞ ب٘ ، غكٚايع١ٓ ايسا١ُ٥ , ٚا

(2)خٝاضٙ يف ايفػذ باتفام ايفكٗا٤
ع٢ً إٔ ايعٚز أٚ ايعٚد١ إشا عًِ  –ضمحِٗ اهلل  –

أسسُٖا بايعٝب املٛدب يًفػذ عٓس ايعكس أٚ بعسٙ ٚضنٞ ب٘ ، أْ٘ ٜػكط خٝاضٙ يف 
 ايفػذ .

عٝب زيٌٝ ع٢ً ضناٙ :  بإٔ عكس ايعٚز أٚ ايٛيٞ ايٓهاح  َع ايعًِ باي ٚاغتسيٛا
 (4)نًا مبا ٜتٛيس َٓ٘ ٚاعرتاف بكشت٘بايؿ٤ٞ ض ٢يكاعس٠ : ايطن (3)، فٝػكط خٝاضٙ

أَا إشا مل ٜعًِ أسس ايعٚدني  باملطض ايٓفػٞ املٛدب يًفػذ إال بعس ايعكس فٌٗ ٜكح 
 ايفػذ ؟ 

                                                 

ًِٝ ع٢ً َٛقع :   ٜٓعط : َكاٍ ايعٚاز ٚاألَطاض ايٓفػ١ٝ ز. زتُس عبس ايع (1)
(http://islamwep.net) 

(، ٚداَع 1/319) (، ٚؾطح َٝاض1/525٠(، ٚايفتا٣ٚ اهلٓس١ٜ) 5/98( ٜٓعط: املبػٛط) 2)
(، ٚضٚن١ 3/334(، ٚإعا١ْ ايطايبني) 3/483(، َٚٛاٖب ادتًٌٝ) 1/270األَٗات) 
(، ٚايؿطح ايهبري البٔ قسا١َ 10/61(، ٚاملػين) 3/203(، َٚػين احملتاز) 7/178ايطايبني) 

 (. 2/678(، ٚؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات) 20/512) 
 (. 3/103( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ) 3)
 ( .175/ 2ابٔ املًكٔ ) ( ٜٓعط : قٛاعس 4)
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  يف ٖصٙ املػأي١ ع٢ً قٛيني : –ضمحِٗ اهلل  –اختًف ايفكٗا٤ 

ٖٚصا ، فػذ ايٓهاح  باملطض ايٓفػٞ  جيسٙ أسس ايعٚدني يف اآلخطٜكح ايكٍٛ األٍٚ : 
 (4)ٚ اذتٓاب١ً (3)ٚايؿافع١ٝ (2)ٚاملايه١ٝ (1)َكته٢ َا  شٖب مجٗٛض ايفكٗا٤ َٔ اذتٓف١ٝ

 سٝح ٜطٕٚ أْ٘ ٜفػذ ايٓهاح بايعٝب جيسٙ أسس ايعٚدني يف اآلخط . 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

  قاٍ تعاىل: -1         َغط      (5) . 

إٔ اهلل أٚدب ع٢ً ايعٚز اإلَػاى باملعطٚف أٚ ايتػطٜح بإسػإ، ٚد٘ ايسالي١: 
٤ ; فتعني عًٝ٘ ٚبكا٤ ايعٚد١ٝ َع َطٜض ْفػٞ يٝؼ َٔ اإلَػاى باملعطٚف يف ؾٞ

 . (6)باإلسػإايتػطٜح 

 (7)تعٚز اَطأ٠ َٔ بين بٝان٘ فًُا خال بٗا ٚدس يف نؿشٗا َا ض٣ٚ إٔ ايٓيب  -2
هلا:) ايبػٞ ثٝابو بٝانا فطزٖا، ٚقاٍ:) زيػتُْٛٞ( أٚ قاٍ:) زيػتِ عًٞ( ٚقاٍ 

 . (8)ٚاذتكٞ بأًٖو(

                                                 

 (.3/586(، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع) 4/297(، ٚفتح ايكسٜط) 5/95( ٜٓعط: املبػٛط ) 1)
 (.3/483(، َٚٛاٖب ادتًٌٝ) 4/419(، ٚايصخري٠) 2/142( ٜٓعط: املس١ْٚ) 2)
 (. 2/420(،ٚاإلقٓاع يًؿطبٝين ) 5/159(، ٚايٛغٝط ) 5/84( ٜٓعط: األّ ) 3)
 (. 7/2461(، ٚنؿاف ايكٓاع) 7/101(، ٚاملبسع ) 10/56( ٜٓعط: املػين) 4)
 .229( غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ 5)
 (. 3/587( بسا٥ع ايكٓا٥ع ) 6)
( ايهؿح ٖٛ: َا بني ارتاقط٠ إىل ايهًع ارتًف ٖٚٛ َٔ يسٕ ايػط٠ إىل املنت ٜٓعط: يػإ ايعطب) 7)

 (. 2/788(، ٚاملعذِ ايٛغٝط) 2/571
() 16076(، ٚأمحس يف َػٓسٙ بطقِ) 6808(بطقِ) 4/36( أخطد٘ اذتانِ يف َػتسضن٘ ) 8)

(، ٚغعٝس بٔ َٓكٛض يف غٓٓ٘ ) 14555( بطقِ ) 7/334(، ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ) 3/493
(، ٚقاٍ ابٔ 16304(، بطقِ ) 3/487(، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘) 829(، بطقِ) 1/247

ٌ بٔ ظٜس ٖٚٛ َرتٚى (،) اذتسٜح ال ٜكح، ألْ٘ َٔ ضٚا١ٜ مج4/304ٝاهلُاّ يف فتح ايكسٜط) 
ٚظٜس بٔ نعب بٔ عذط٠ زتٍٗٛ ال ٜعًِ يهعب بٔ عذطٙ ٚيس امس٘ ظٜس( ٚنعف٘ ابٔ سذط يف 
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ضز  ٚايٓيب  ،(1)إٔ ايطز إشا شنط عكٝب ايعٝب ٜهٕٛ بططٜل ايفػذٚد٘ ايسالي١: 
طأ٠ ملطض مل ٜصنط ي٘ عٓس ايعكس ٚمل ٜطض ب٘ بعسٙ مما ٜسٍ ع٢ً إباس١ ايطز ٚايفػذ امل

 يألَطاض ، َٚٔ شيو األَطاض ايٓفػ١ٝ . 

 : بإٔ اذتسٜح نعٝف ال  تكّٛ ب٘ سذ١ نُا ثبت يف ختطجي٘ .ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 

٢ إٔ :) ال نطض ٚال قه إٔ ضغٍٛ اهلل     عٔ عباز٠ بٔ ايكاَت    -3
 . (2)نطاض (

إٔ بكا٤ أسس ايعٚدني َع اآلخط املطٜض ْفػًٝا نطض عًٝ٘ ٚايهطض ٚد٘ ايسالي١: 
 ٜعاٍ نُا ٜسٍ عًٝ٘ اذتسٜح .      

 . (3)فطَٔ اجملصّٚ فطاضى َٔ األغس (:) قاٍ :  قاٍ  أبٞ ٖطٜط٠  سسٜح  -4

ٚادتصاّ ْٛع َٔ األَطاض  اييت تٛدب  (4)إٔ ايفطاض ٜجبت ايفػذ  ٚد٘ ايسالي١:
ايفػذ ألْ٘ َعسٟ ٜٚػبب ايٓفط٠ بني ايعٚدني ٚال ٜتشكل َع٘ نُاٍ االغتُتاع  ، 
فٝكاؽ عًٝ٘ فػذ ايٓهاح باألَطاض ايٓفػ١ٝ  ظاَع سكٍٛ  ايٓفط٠ بني ايعٚدني ٚ 

 ايهطض املتعسٟ َٔ نٌ َُٓٗا  . 

أٚ دصاّ، أٚ بطم،  أميا ضدٌ تعٚز اَطأ٠ ٚبٗا دٕٓٛ، (:   عُط  قٍٛ -5
)فُػٗا، فًٗا قساقٗا ناَاًل، ٚشيو يعٚدٗا غطّ ع٢ً ٚيٝٗا

(5). 

                                                                                                                                            

( 6/177(، ٚايؿٛناْٞ يف ايٌٓٝ) 10/115( ٚابٔ سعّ يف احملًٞ ) 3/1148ايتًدٝل) 
 (، ٚقاٍ:) نعٝف دسا(. 6/326ٚاأليباْٞ يف اإلضٚا٤ ) 

 (. 5/90( املبػٛط ) 1)
 202٘ م غبل ختطجي ( 2)
 . 488( م 5707( أخطد٘ ايبداضٟ نتاب ايطب، باب ادتصاّ، بطقِ) 3)
 (. 4/303( فتح ايكسٜط) 4)
يف َػين  ( ٚقاٍ ايؿطبٝين16295( بطقِ) 3/486( أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘) 5)

(:) قس قح شيو عٔ عُط ضٚاٙ عٓ٘ ايؿافعٞ ٚعٍٛ عًٝ٘، ألٕ َجً٘ ال ٜهٕٛ 3/203احملتاز)
(:) ضداٍ إغٓازٙ ثكات( ٚقاٍ األيباْٞ يف 1/263إال عٔ تٛقٝف(، ٚقاٍ يف ايسضاضٟ امله١٦ٝ) 

 يهٓ٘ َٓكطع بني غعٝس ٚعُط يصيو فٗٛ نعٝف ( .  ) (:6/328اإلضٚا٤ ) 
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تطز َٔ ايكطٕ ٚادتٕٓٛ، ٚادتصاّ، ٚايربم، فإٕ (أْ٘ قاٍ:   ٚعٔ  عًٞ  -6
زخٌ بٗا، فعًٝ٘ املٗط، إٕ ؾا٤ طًل، ٚإٕ ؾا٤ أَػو، ٚإٕ مل ٜسخٌ فطم 

)بُٝٓٗا 
(1) . 

ضز ايٓػا٤ َٔ ٖصٙ ايعٝٛب   عًٞ ٚغريِٖ َٔ ايكشاب١  ٚ ٚثبت عٔ عُط
األضبع١، ٚال شتايف هلِ، فهإ إمجاعًا  فتًشل بٗصٙ األَطاض  األَطاض ايٓفػ١ٝ 

 .(2)اَع سكٍٛ ايٓفط٠ بٗا ٚخٛف ايهطضظ

: بإٔ اآلثاض املط١ٜٚ عٔ ايػًف َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني فٝٗا َا ميٓع ايتفطٜل  ْٛقـ
، إمنا ٖٛ  بايعٝب  ٚفٝٗا َا جيٝعٙ , يهٔ ال سذ١ يف قٍٛ أسس زٕٚ ضغٍٛ اهلل 

 .  (3)ايٓهاح نُا أَط اهلل عع ٚدٌ إَػاى مبعطٚف ٚتػطٜح بإسػإ

يٝػ٘ ٚايػـ اذتطاّ ب٘ غببا :  بأْ٘ نٝف  ٜهٕٛ نتُإ ايعٝب يف ايٓهاح  ٚتسأدٝب  
ًيًعَٚ٘، ٚدعٌ شا ايعٝب غاًل الظًَا يف عٓل قاسب٘ َع ؾس٠ ْفطت٘ عٓ٘، ٚالغُٝا َع 
ؾطط ايػال١َ َٓ٘، ٚؾطط خالف٘، ٖٚصا مما ٜعًِ ٜكٝٓا إٔ تكطفات ايؿطٜع١ 

.  ٖٚهصا فإٕ إيعاّ أسس ايعٚدني ايبكا٤ َع اآلخط (4)ٚقٛاعسٖا ٚأسهاَٗا تأباٙ
ايؿطٜع١ مبجً٘ ,  ٞايصٟ مل ٜعًِ مبطن٘ إال بعس ايعكس نطض ال تأت املطٜض ْفػًٝا

 ٚيٝؼ َٔ اإلَػاى باملعطٚف ايصٟ أَطاهلل ب٘ . 

دٛاظ ايتفطٜل يًع١ٓ فط٣ٚ عٔ عُط   : ) أْ٘   أْ٘ ثبت عٔ  ايكشاب١    -7
قه٢ يف ايعٓني، أْ٘ ٜؤدٌ غ١ٓ، فإٕ قسض عًٝٗا،ٚإال أخصت َٓ٘ ايكسام 

                                                 

( 3/239( ٚايسضاقطين) 10677( بطقِ) 6/243يف َكٓف٘)  مظا( أخطد٘ ابٔ عبسايط1)
 (.14568( بطقِ) 7/336ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ) ، ( ٚقاٍ : ) ٖصا َطغٌ ( 242بطقِ)

 
 (. 4/420( ٜٓعط: ايصخري٠) 2)
 ( 15/ 9( ، ٚاملفكٌ يف أسهاّ املطأ٠ ) 115، 114/ 10( ٜٓعط : احمل٢ً ) 2)
 (. 5/186)  ( ٜٓعط :  ظاز املعاز4)
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، ٚضٟٚ عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز ٚعًٞ  (1)ٚعًٝٗا ايعس٠(َاًل، ٚفطم بُٝٓٗا نا
  ً٘ٚنإ قهاؤِٖ مبشهط َٔ ايكشاب١ (2)َج ،  ٚمل ٜٓكٌ أْ٘ أْهط ع ًِٗٝ

فتًشل  ب٘  األَطاض ايٓفػ١ٝ ظاَع سكٍٛ ايع١ٓ ( 3)أسس َِٓٗ; فٝهٕٛ إمجاعًا
 يف نٌ َُٓٗا     . 

 

حيتٌُ ايفػذ بأغباب ;   ايكٝاؽ ع٢ً ايبٝع ٚٚد٘ : إٔ ايٓهاح عكس َعاٚن١  -8
إشا  أخًت  مبككٛز ايٓهاح   ، ٚاملككٛز بايٓهاح طبعًا قها٤ ايؿ٠ٛٗ، ٚؾطعًا 

ٚاملطض ايٓفػٞ قس خيٌ مبككٛز ايٓهاح َٔ قها٤ ايؿ٠ٛٗ ٚسكٍٛ  (4)ايٓػٌ
  .ايٓػٌ فٝهٕٛ عٝبًا ٜكح ب٘ ايفػذ 

بعض  ال ٜكح فػذ ايٓهاح باملطض ايٓفػٞ ٖٚصا َكته٢  قٍٛ ايكٍٛ ايجاْٞ :
.سٝح ٜطٕٚ أْ٘  ال ٜكح  (6)َٚكته٢ َصٖب ايعاٖط١ٜ (5)ايػًف

 ايتفطٜل بايعٝب َطًكًا ، غٛا٤ نإ ايعٝب يف ايعٚز أّ يف ايعٚد١ . 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

                                                 

(، 221( بطقِ) 3/234(، ٚايساض قطين) 14631( بطقِ) 7/352( أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘) 1)
 (3/504) (، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف2009٘)  ( بطق2/79ِ) ٚغعٝس بٔ َٓكٛض يف غٓٓ٘

 (.  6/322)  ٚقشش٘ األيباْٞ يف اإلضٚا٤ (16502بطقِ)
(ٚأٚضزٙ اهلٝجُٞ يف زتُع 16490(،ٚ) 16489قِ) (بط3/503(أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘) 2)

) ضداي٘ ضداٍ ايكشٝشني خال سكني بٔ قبٝك١  ٚععاٙ إىل ايطرباْٞ، ٚقاٍ (4/301ايعٚا٥س) 
   (6/322ٚقشش٘ األيباْٞ يف اإلضٚا٤)  ٖٚٛ ثك١(.

 ( .3/587)  بسا٥ع ايكٓا٥عسهاٙ ايهاغاْٞ يف    (3)
 (. 7/2461)  (، ٜٚٓعط: نؿاف ايكٓاع5/90( املبػٛط) 4)
 ( َِٓٗ: ايٓدعٞ ٚايجٛضٟ ٚعُط بٔ عبسايععٜع ٚابٔ أبٞ يًٝٞ ٚآخطٕٚ ٜٓعط: االغتصناض5)

 (. 10/111(، ٚاحمل٢ً ) 4/424)
 (. 6/176)  (، ٚاختاض ٖصا ايكٍٛ ايؿٛناْٞ يف ٌْٝ األٚطاض10/102( ٜٓعط: احمل٢ً ) 6)
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(1)سسٜح ضفاع١ ايكطظٞ (1
  ٔٚفٝ٘: أْ٘ طًل اَطأت٘ فتعٚدت بعسٙ عبس ايطمح ،

(2)بٔ ايعبري


فكايت: ٜا ضغٍٛ اهلل: إْٗا ناْت حتت  ، فذا٤ت إىل ايٓيب  
، ضفاع١ ، فطًكٗا آخط ثالخ تطًٝكات فتعٚدت بعسٙ عبسايطمحٔ بٔ ايعبري

ٚإْٗا ٚاهلل تعاىل َا َع٘ إال َجٌ ٖصٙ اهلسب١، ٚأخصت بٗسب١ َٔ دًبابٗا، فتبػِ 
، ست٢ يعًو تطٜسٜٔ إٔ تطدعٞ إىل ضفاع١، ال )ناسهًا، ٚقاٍ: ضغٍٛ اهلل 

 . (3)ٜٚصٚم عػٝتو( تصٚقٞ عػًٝت٘

ؾهت يًٓيب عٝبًا َطنًٝا َٓع   ظٚدٗا َٔ قطباْٗا   إٔ ظٚد١ ضفاع١ ٚد٘ ايسالي١: 
ٚتطٜس َفاضقت٘ ،  ، ٚإٔ إسًًٝ٘ ناهلسب١ ال ٜٓتؿط إيٝٗا، ٚتؿهٛ شيو إىل ضغٍٛ اهلل 

.مما ٜسٍ أْ٘ ال ٜفطم يًُطض ست٢ (4)ال أدٌ هلا ؾ٦ًٝا ٚال فطم بُٝٓٗافًِ ٜؿهٗا ٚ
 ط ع٢ً قسض٠ ايعٚز يف ايٛط٤ َٚٔ شيو املطض ايٓفػٞ . ٚيٛ أث

بأْ٘ ال سذ١ هلِ يف اذتسٜح ، ألٕ تًو املكاي١ َٓٗا مل تهٔ زع٣ٛ ايع١ٓ ، بٌ ْٛقـ: 
:) ست٢ تصٚقٞ عػًٝت٘( ناْت نٓا١ٜ عٔ َع٢ٓ آخط ٖٚٛ زق١ ايكهٝب ثِ إٕ قٛي٘ 

 . (5)ست٢ ٜتأتٞ َٓ٘ شيو اقربٟإؾعاض بإَهإ شيو، فهأْ٘ قاٍ: 

( ٚألٕ ايٓهاح ثبت بٝكني , َٚا ثبت بٝكني ال ٜعٍٚ إال مبجً٘ , ٚمل ٜأت ْل 2 
قطٜح ٜجبت ظٚاي٘  فٝبك٢ ع٢ً األقٌ ٖٚٛ بكا٤ ْهاح املطٜض ايٓفػٞ ، يًكاعس٠ 

                                                 

نإ َٔ غيب قطٜع١، ،قشابٞ ي٘ ضؤ١ٜ ، ( ٖٚٛ ضفاع١ ايكطظٞ بٔ مس٤ٍٛ ٜٚكاٍ: بٔ مسٛ آٍ 1)
)  (، ٚايتشف١ ايًطٝف١ يف تاضٜذ املس١ٜٓ ايؿطٜف3/492١)  ٜٓعط يف تطمجت٘: ادتطح ٚايتعسٌٜ

1/350 .) 
املسْٞ ٚايس ايعبري بٔ عبسايطمحٔ ي٘ قشب١، ضٟٚ ،( ٖٛ عبسايطمحٔ بٔ ايعبري بٔ باطا ايكطظٞ 2)

 (. 17/94)  ت٘: تٗصٜب ايهُاٍسسٜج٘ َايو عٔ املػٛض بٔ ضفاع١، ٜٓعط يف تطمج
 ( أخطد٘ ايبداضٟ، نتاب ايطالم، باب إشا طًكٗا ثالثا ثِ تعٚدت بعس ايعس٠ ظٚدًا غريٙ، بطق3ِ)

( 1480)  ، َٚػًِ، نتاب ايطالم، باب املطًك١ ايبا٥ٔ ال ْفك١ هلا، بطق460ِ(، قـ5317)
 .931م 

 (. 3/587(، ٜٚٓعط: بسا٥ع ايكٓا٥ع) 10/62( احمل٢ً) 4)
 (.9/377(، ٚفتح ايباضٟ) 3/587( ٜٓعط: بسا٥ع ايكٓا٥ع) 5)
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س٠ األقٌ بكا٤ َا نإ ع٢ً َا ايفك١ٝٗ إٔ َا ثبت بٝكني ال ٜعٍٚ إال بٝكني , ٚقاع
 . (1)نإ

املطض ايٓفػٞ  ثبت بٝكني يهٔ بكاؤٙ َع ٚدٛز : بإٔ ايٓهاح ٚإٕ ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
  (2)ايصٟ ال ٜطناٙ  أسس ايعٚدني نطض , ٚايهطض ٜعاٍ

 ايرتدٝح: 

ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ ٜكح  فػذ ايٓهاح باملطض ايٓفػٞ جيسٙ أسس  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 
ٍ املٛز٠ ٚايطمح١ بني ايعٚدني يف اآلخط إشا نإ خيٌ   مبككٛز ايٓهاح ، ٚ  ميٓع َٔ سكٛ

ايعٚدني ، ٚشيو  يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا , ٚنعف أزي١ املدايفني مبا ٚضز عًٝٗا َٔ 
َٓاقؿ١ ، ٚألٕ ٖصا ايكٍٛ ٜٛافل َا دا٤ت ب٘ ايؿطٜع١ َٔ ايٝػط ٚضفع ايهطض ٚايعًِ 

 +عٔ ايعباز قاٍ تعاىل :       "(3) . 

 

 ؟ايٓفػ١ٝ  اييت جيٛظ ايتفطٜل بٗا إشا تكطض قش١ ايتفطٜل باملطض ايٓفػٞ ; فأٟ األَطاض 

األَطاض ايٓفػ١ٝ اييت ختٌ مبككٛز ايٓهاح َٔ االغتُتاع ٚسكٍٛ ايٛيس نايع١ٓ ايسا١ُ٥ 
,  ٚايفكاّ اذتاز  املعَٔ أٚ األَطاض اييت قس تهط بايططف اآلخط ناالنططابات 

١ٓ ، ٚاالنت٦اب ايصٖاْٞ اذتاز ٚايفكاّ ايعٚضاْٞ  ايصٟ خياف َٓ٘ ايٛدسا١ْٝ اذتاز٠ املعَ

                                                 

 59،  57ٚاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ صتِٝ م 251، 55( ٜٓعط:األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ م 1)
 85، ٚاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ صتِٝ م 192ٜٓعط : األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ م 2))
 .49( غٛض٠ ايهٗف، آ١ٜ 3)
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ع٢ً   (1)فام ايفكٗا٤ ختطجيًا ع٢ً اتفاقِٗادتٓا١ٜ  ،  فٗصٙ األَطاض ٜجبت بٗا ايفػذ بات
 ، ٚادتٕٓٛ . (3)ٚادتب(2)بايع١ٓ قش١ فػذ ايٓهاح

  ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

عٔ عُطٚ عبساهلل  بٔ ع٢ً ايتفطٜل بايعٓا١ْ نُا ض٣ٚ  إمجاع ايكشاب١    -1
ط عًِٝٗ ٚمل ٜٓكٌ أْ٘ أْه   ،ٚنإ مبشهط َٔ ايكشاب١ ( 4)َػعٛز ٚغريِٖ

 . ػٞ ايصٟ ٜؤزٟ إىل ايع١ٓ ًٜشل بٗاٚاملطض ايٓف( 5)أسس َِٓٗ; فٝهٕٛ إمجاعًا

إٔ ايٛط٤ َط٠ ٚاسس٠ َػتشل ع٢ً ايعٚز يًُطأ٠ بايعكس، ٚيف إيعاّ ايعكس  -2
ملطض ايٓفػٞ  تفٜٛت املػتشل بايعكس عٓس تكطض ايعذع عٔ ايٛقٍٛ بػبب ا

املؤثط يف  عًٝٗا، ٖٚصا نطض بٗا ٚظًِ يف سكٗا فٝكح ايفػذ باملطض ايٓفػٞ
 . (6)قسض٠ ايعٚز ع٢ً ايٛط٤

 ٚاختًفٛا يف غريٖا َٔ األَطاض ايٓفػ١ٝ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ: 

ٚزا٥ِ ٜٓفط َٓ٘ ايعٚز  ٜكح فػذ ايٓهاح بهٌ َطض ْفػٞ  سكٝك٢ ايكٍٛ األٍٚ:
اآلخط ٚال حيكٌ ب٘ َككٛز ايٓهاح نايع١ٓ املػتسا١َ ٚايفكاّ اذتاز املعَٔ ْٚتف 

                                                 

(، ٜٚٓعط: املػبٛط 2/225)  ٜل يًعٝب  سهاٙ ايػُطقٓسٟ يف حتف١ ايفكٗا٤( ايكا٥ًٕٛ بكش١ ايتفط1)
(، 2/142) (، ٚاملس4/297١ْٚ)  (، ٚفتح ايكسٜط3/586(، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع ) 5/94) 

 (، ٚإعا١ْ ايطايبني5/84)  (، ٚاأل3/483ّ)  (، َٚٛاٖب ادت4/421ًٌٝ)  ٚاالغتصناض
(، ٚؾطح 7/101)  (، ٚاملبسع10/56)  ين(، ٚاملػ3/386(، ٚساؾ١ٝ ايبذريَٞ ) 3/334)

 (. 2/678)  َٓت٢ٗ اإلضازات
(ايع١ٓ: ايعٓني ايصٟ ال ٜأتٞ ايٓػا٤ ٚال ٜطٜسٖٔ عذعًا، مسٞ عًٓٝٓا: ألْ٘ ٜعٔ شنطٙ يكبٌ املطأ٠ عٔ 2)

 (. 13/291(، ٚيػإ ايعطب) 35/414ميٝٓ٘ ٚعٔ مشاي٘ فال ٜككسٙ. ٜٓعط: تاز ايعطٚؽ) 
(، ٚتاز 1/249ٚاجملبٛب َكطٛع ايصنط، ٜٓعط: يػإ ايعطب) ،( ادتب: ايكطع دب٘ جيب٘ دبًا 3)

 (.2/117ايعطٚؽ) 
 .  226( غبل شنط األثط قـ4)
 (. 3/587( ٜٓعط: بسا٥ع ايكٓا٥ع) 5)
 (. 3/587( ٜٓعط :  بسا٥ع ايكٓا٥ع) 6)
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 ( 1)ايؿعط ايؿسٜس ايصٟ ٜؿٛٙ املطأ٠ ٜٚٛدب ايٓفط٠ ، أٚ انططابات  اهل١ٜٛ ادتٓػ١ٝ
ايصٟ ال ٜػتطٝع املبت٢ً بٗا ايتٛافل َع ايططف اآلخط ، نادتٓػ١ٝ املتدايط١ سٝح 

طٜض ضغب١ ؾسٜس٠ إىل ايتشٍٛ إىل ادتٓؼ اآلخط , أٚ ايػاز١ٜ ايصٟ ٜتهُٔ ٜٓتاب امل
ايكػ٠ٛ ايؿسٜس٠ ٚايهطب ٚاإلٖا١ْ عٓس ادتُاع ٚال حتكٌ عٓسٙ اإلثاض٠ ٚاإلؾباع إال  
بصيو , ٚال تػتطٝع املطأ٠ اذتكٍٛ ع٢ً ايػهٔ ٚاملٛز٠ َع املبت٢ً بٗصا املطض ، أَا 

اًل  أٚ طاض٥ًا بعس ايعٚاز ٜعٍٚ بعس َس٠ ، نايع١ٓ إشا نإ املطض ايٓفػٞ َتًُٖٛا َتدٝ
ايطاض١٥ اييت ميهٔ عالد٘ , ْٚٛبات اهلٛؽ أٚ ايكًل ايعاّ  ,أٚ االنت٦اب ايصٖاْٞ 
املتٓاٚب , ْٚٛبات اهلًع , ٚ ايطٖاب اإلدتُاعٞ , ٚايٛغٛاؽ ، ٚانططابات 

ٝا٠ ايعٚد١ٝ ايّٓٛ ،ٚانططابات األنٌ ، ٚاهلػرتٜا  , فٗصٙ األَطاض ال تؤثطع٢ً اذت
 (2)ٖٚصا َكته٢  قٍٛ  بعض اذتٓف١ٝ. ٚميهٔ عالدٗا ٚال ٜكح فػذ ايٓهاح بٗا 

أْ٘ ٜكح فػذ   سٝح ٜطٕٚ( 5)، ٚاختاضٙ ابٔ ايكِٝ(4)ٚاذتٓاب١ً (3)ٚبعض ايؿافع١ٝ
 ايٓهاح بهٌ عٝب ٜٓفط َٓ٘ ايعٚز اآلخط، ٚال حيكٌ ب٘ َككٛز ايٓهاح . 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

ًٗا أْ٘ قاٍ: إشا تعٚدٗا بطقا٤، أٚ عُٝا٤، فسخٌ بٗا، ف  عُط  سسٜح (1
 . (6)ايكسام، ٜٚطدع ب٘ ع٢ً َٔ غطٙ

ٖصا األثط ٜسٍ ع٢ً إٔ عُط مل  حيكط ايعٝٛب اييت ٜكح بٗا فػذ ٚد٘ ايسالي١: 
ٓهاح ب٘ َٚٔ شيو ايٓهاح ، فأٟ عٝب الحيكٌ ب٘ َككٛز ايٓهاح فً٘ فػذ اي

 . (7)األَطاض ايٓفػ١ٝ

                                                 

  227( ٜٓعط : ايتكٓٝف ايسٚيٞ ايعاؾط م 1)
 (. 3/315( ٜٓعط: اذتذ١) 2)
 (. 5/160( َِٓٗ ايكانٞ سػني ٜٓعط: ايٛغٝط) 3)
 (. 7/109( ٜٓعط: املبسع) 4)
 (.19/15ذ١ٓ ايسا١ُ٥ ) ً( ٚب٘ أفتت اي5/182( ٜٓعط: ظاز املعاز) 5)
 (. 10/112( أٚضزٙ ابٔ سعّ احملًٞ) 6)
 (. 5/184(  ٜٓعط: ظاز املعاز) 7)
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، فكاٍ: إٕ ٖؤال٤ قايٛا يٞ: إْا ْعٚدو بأسػٔ (1)إىل ؾطٜح خاقِ ضدٌ (2
 .(2)ؾطٜح: إٕ نإ زيؼ يو بعٝب مل جيعايٓاؽ، فذا٤ْٚٞ باَطأ٠ عُؿا٤ فكاٍ 

، ٜكتهٞ إٔ نٌ عٝب زيػت ب٘ ( إْ٘ نإ زيؼ يو بعٝب) قٛي٘: ٚد٘ ايسالي١: 
 . (3)َككٛز ايٓهاحفػ١ٝ اييت تؤثط ع٢ً املطأ٠، فًًعٚز ايطز ب٘ َٚٔ شيو األَطاض ايٓ

األَطاض ايٓفػ١ٝ غٛا٤ ناْت يف : ال ٜفػذ ايٓهاح بأٟ َطض َٔ ايكٍٛ ا يجاْٞ 
غ٣ٛ األَطاض اييت تؤثط ع٢ً َككٛز ايٓهاح أٚ ًٜشل املكاب   ايطدٌ أّ املطأ٠ ، 

بٗا  باجملٕٓٛ، نايفكاّ ٚاالنططابات ايصٖا١ْٝ املتعسز األؾهاٍ اذتاز بسٕٚ أعطاض 
، أٚ املطض ايٓفػٞ ايصٟ ٜؿٛٙ املطأ٠ ٜٚػبب ايٓفط٠ َٓٗا نٓتف ايفكاّ ٚضتٛ شيو 

ايؿعط ايؿسٜس  َا مل ٜؿرتط ايػال١َ َٔ األَطاض ايٓفػ١ٝ ; فإشا اؾرتط ضزت بأٟ 
 (4)مجٗٛض ايفكٗا٤ َٔ املايه١ٝ إيٝ٘ َطض ْفػٞ  نإ ،  ٖٚصا َكته٢ َا  شٖب

 (5)ٚايؿافع١ٝ

ٚايطدٌ غ٣ٛ أبأٟ عٝب يف املطأ٠  . سٝح ٜطٕٚ أْ٘ ال ٜفػذ ايٓهاح(6)ٚاذتٓاب١ً
ادتٕٓٛ ٚايع١ٓ  ٚايربم َامل ٜؿرتط ايػال١َ َٔ ايعٝٛب ، فإشا اؾرتط ضزت بأٟ 

 عٝب نإ .  

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 
                                                 

ض٣ٚ عٔ عُط ٚعًٞ ، ٚالٙ عُط ايهٛف١ ،ٜهين أبا أ١َٝ  ،بٔ اذتاضخ بٔ قٝؼ ايكانٞ ( ؾطٜح1)
ٚقٌٝ ي٘: قشب١  ٚقٌٝ: إْ٘ تعًِ َٔ َعاش بايُٝٔ  ، ٚغريُٖا ٚضٟٚ عٓ٘ إبطاِٖٝ ٚأبٛ سكني

(، 3/41غ١ٓ، ٜٓعط يف تطمجت٘: قف٠ٛ ايكف٠ٛ)  108، ٚقس بًؼ 78ٖـ ٚقٌٝ: 76تٛيف غ١ٓ 
 (. 1/265ايتٗصٜب) ( تكطٜب 1/483ٚايهاؾف) 

 (. 10/112(، ٚابٔ سعّ يف احملًٞ) 10685( بطقِ) 6/245( أخطد٘ عبسايطظام يف َكٓف٘) 2)
 (. 5/184( ٜٓعط: ظاز املعاز) 3)
 (. 1/258(، ٚايهايف البٔ عبسايرب) 2/142(، ٚاملس١ْٚ) 1/319(ٜٓعط: ؾطح َٝاض٠) 4)
( يهٔ عٓسِٖ ال خٝاض إال يف 463/ 11(، ٚاذتاٟٚ) 5/159(، ٚايٛغٝط) 5/84( ٜٓعط: األّ) 5)

 ٖصٙ ايعٝٛب ارتُػ١ ست٢ يٛ اؾرتط ايػال١َ َٔ ايعٝٛب ال خٝاض ي٘. 
(، ٚأخكط 7/2411(، ٚنؿاف ايكٓاع) 20/479(، ٚايؿطح ايهبري) 10/56( ٜٓعط: املػين) 6)

 (. 1/220املدتكطات) 
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تعٚز اَطأ٠ َٔ بين غفاض، فًُا زخٌ عًٝٗا، ٚٚنع ثٛب٘،  َا ض٣ٚ إٔ ايٓيب  (1
عٔ ايفطاف، ثِ قاٍ:) خصٟ (1)ٚقعس ع٢ً ايفطاف، أبكط بهؿشٗا بٝانًا، فّاَاظ

ثٝابو ٚاذتكٞ  ايبػٞيفغ ) عًٝو ثٝابو(، ٚمل ٜأخص مما آتاٖا ؾ٦ٝا، ٚيف 
 . (2)بأًٖو(

ألْ٘ ملا ثكٌ  (3)إٔ ايطز َت٢ شنط عكٝب ايعٝب ٜهٕٛ بططٜل ايفػذٚد٘ ايسالي١: 
ضز املطأ٠ ملطض ٜٓفط  ٚايٓيب     (4)ٕ ٜهٕٛ ايطز ألدٌ ايعٝبايعٝب ٚايطز، ٚدب أ

ع نُاٍ االغتُتاع فًٝشل ب٘ األَطاض ايٓفػ١ٝ اييت تػبب ايٓفط٠ نٓتف ايؿعط ٚميٓ
ألْٗا يف ايؿسٜس ايصٟ ٜؿٛٙ املطأ٠ ، ٚاالنططابات ادتٓػ١ٝ  بايكٝاؽ ع٢ً ايربم،

 . (5)َعٓاٙ يف َٓع االغتُتاع

بإٔ اذتسٜح ال ٜكح نُا ٜجبت يف ختطجي٘، ٚيٛ غًِ داظ إٔ ٜهٕٛ طالقًا، ْٛقـ: 
بأًٖو( َٔ نٓاٜات ايطالم، ناييت قايت: سني تعٚدٗا: أعٛش  كٞاذتفإٕ يفغ:) 

 . (7)فهإ شيو طالقًا (6)يكس اغتعصت بععِٝ، اذتكٞ بأًٖو( باهلل َٓو، فكاٍ:)

 : (8)أْ٘ ال ٜكح ٖصا ايتأٌٜٚ َٔ ٚدٗني: بأدٝب

نتعًل  أْ٘ خايف ايعاٖط; ألٕ ْكٌ اذتهِ َع ايػبب ٜكتهٞ تعًك٘ ب٘: أسسُٖا
اذتهِ بايع١ً، إٕ نإ زاعًٝا إيٝ٘، فًِ ٜكح محً٘ عًٝ٘، ٚخايف ساٍ طالق٘ 

 يًُػتعٝص٠، ألٕ االغتعاش٠ يٝػت عٝبًا ٜٛدب ايطز فعسٍ ب٘ إىل ايطالم. 
                                                 

 (.5/412( أٟ تٓشٞ عٓ٘، ٜٓعط :يػإ ايعطب) 1)
 .  223( غبل ختطد٘ قـ  2)
 (. 5/90( املبػٛط ) 3)
 (. 11/464( اذتاٟٚ) 4)
 (. 2/48( املٗصب) 5)
أخطد٘ ايبداضٟ، نتاب ايطالم، باب َٔ طًل، ٌٖٚ ٜٛاد٘ ايطدٌ اَطأت٘ بايطالم؟  (6)

 .454(، م 5254بطقِ)
(، 5/91)  (، ٚاملبػٛط3/599)  (، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع4/304ٜٓعط: فتح ايكسٜط)  (7)

 (.11/465ٚاذتاٟٚ)
 ( .11/465( اذتاٟٚ ) 8)
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: إٔ ايطز قطٜح يف ايفػذ ٚنٓا١ٜ يف ايطالم، ٚمحٌ ايًفغ ع٢ً َا ٖٛ ٚايجاْٞ
 قطٜح فٝ٘ أٚىل َٔ محً٘ ع٢ً َا ٖٛ نٓا١ٜ. 

 . (1)) فط َٔ اجملصّٚ فطاضى َٔ األغس(:  قاٍ :  قاٍ  أبٞ ٖطٜط٠  حسسٜ (2

ٚادتصاّ ْٛع  (2)ٚيٛ يعّ ايٓهاح ملا أَط بايفطاض : إٔ ايفػذ ططٜل ايفطاض،ٚد٘ ايسالي١
َٔ األَطاض اييت  تػبب ايٓفط٠ ٚمتٓع نُاٍ االغتُتاع ٚخيؿ٢ َٓٗا ايهطض فتًشل 

األَطاض ايٓفػ١ٝ اييت خيؿ٢ َٓٗا ايهطض ٚمتٓع نُاٍ االغتُتاع نايػاز١ٜ ,  بٗا
ْٚتف ايؿعط ايؿسٜس ٚاألَطاض ايصٖا١ْٝ اذتاز٠ نايفكاّ ايعٚضاْٞ ايصٟ خيؿ٢ َٓ٘ 

 ايهطض ع٢ً ايعٚد١ .

بأْا ْكٍٛ مبٛدب اذتسٜح، ٚأْ٘ جيب االدتٓاب عٓ٘، ٚايفطاض ميهٔ بايطالم ْٛقـ: 
ايفطاض يهٔ ،فٓشٔ منهٓ٘ َٔ  (3)تعٝني ططٜل االدتٓاب ٚايفطاض ال بايفػذ، ٚيٝؼ فٝ٘

 .(4)بايطالم

مل ٜعًِ ب٘ إال بعس ايعكس ,  ْ٘  إشا ٚدس يف أسس ايعٚدني عٝببأ ميهٔ إٔ جياب عٓ٘ :
غٛا٤ نإ َطنًا ْفػًٝا أٚ عهًٜٛا ,  نإ يًططف اآلخط فػذ ايٓهاح , ألٕ ايٓهاح 

ًَا يف سك٘ , فٝهٕٛ ي٘ سل ايفػذ ،  َع ٚدٛز ٖصٙ ايعٝب فٝ٘ ال ٜهٕٛ عك ًسا الظ
ٚفطق١ ايفػذ ال ٜٓكل بٗا عسز ايطالم  أَا ايطالم فال ٜهٕٛ إال بعس يعّٚ ايعكس 

 ( 5.), ٜٚٓكل ب٘ ايعسز 

: ) أميا اَطأ٠ غط بٗا ضدٌ، بٗا دٕٓٛ أٚ دصاّ أٚ بطم، فًٗا    عُط   قٍٛ (3
 . (6)ٚقسام ايطدٌ ع٢ً َٔ غطٙ(املٗط مبا أقاب َٓٗا، 

                                                 

 . 224غبل ختطجي٘ م (1)
 (.3/598بسا٥ع ايكٓا٥ع)  (2)
 ( .3/599بسا٥ع ايكٓا٥ع )  (3)
 ( .5/19( املبػٛط ) 4)
  (56/ 10ٜٓعط : املػين ) 5))
 . 224( غبل ختطد٘ قـ6)
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أْ٘ قاٍ :) تطز َٔ ايكطٕ، ٚادتٕٓٛ ٚادتصاّ ٚايربم، فإٕ    عًٞ   سسٜح (4
زخٌ بٗا، فعًٝ٘ املٗط، إٕ ؾا٤ طًل، ٚإٕ ؾا٤ أَػو، ٚإٕ مل ٜسخٌ فطم 

 ، فهإ إمجاعًا. اٚال شتايف هلُ  . فٗصا قها٤ عُط ٚعًٞ  (1)بُٝٓٗا(

تؤثط يف  اييتفػ١ٝ ثبت ايطز بٗصٙ األَطاض فتًشل ب٘ األَطاض ايٓٚد٘ ايسالي١ : 
اإلزضاى نايفكاّ اذتاز  أٚ تػبب ايٓفط٠ ٚمتٓع نُاٍ االغتُتاع نايػاز١ٜ أٚ ْتف 

 ايؿعط ايؿسٜس , ٚاييت تؤثط يف ايكسض٠ ع٢ً ايٛط٤ نايع١ٓ ايسا١ُ٥  .

خايفِٗ يف شيو فال ٜهٕٛ قٍٛ بعهِٗ سذ١    بإٔ ابٔ َػعٛز  ميهٔ إٔ ٜٓاقـ: 
 ع٢ً بعض. 

:) ادتٓبٛا َٔ ايٓهاح أضبع١: ادتٕٓٛ،  قاٍ : قاٍ  ابٔ عباؽ   سسٜح   (5
 . (2)ٚادتصاّ، ٚايربم، ٚايكطٕ (

زٍ ختكٝك٘ هلصٙ األضبع١ َٔ عٝٛب ايٓهاح ع٢ً اختكاقٗا ٚد٘ ايسالي١:  
، ٚاختل ايفػذ بٗصٙ ايعٝٛب; ألْٗا متٓع االغتُتاع املككٛز بايٓهاح، (  3)بايفػذ

ٓفؼ متٓع قطباْ٘، ٚخيؿ٢ تعسٜ٘ إىل ايٓفؼ فإٕ ادتصاّ ٚايربم ٜجريإ ْفط٠ يف اي
ٙ، ٚادتب ٚايطتل ٜتعصض ٚايٓػٌ، فُٝٓع االغتُتاع،  ٚادتٕٓٛ ٜجري ْفط٠ ٚخيؿ٢ نطض

. َٚا غٛاُٖا َٔ ايعٝٛب ال خٝاض فٝ٘; ألٕ ٖصٙ األَٛض ال تفٛت (4)َع٘ ايٛط٤
فتًشل بٗصٙ ايعٝٛب األَطاض ايٓفػ١ٝ اييت تؤثط يف اإلزضاى   (5)َككٛز ايٓهاح

نايفكاّ ألْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ , ٚايع١ٓ ايسا١ُ٥ ألْٗا متٓع االغتُتاع  ْٚتف ايؿعط 
 ايؿسٜس ٚايػاز١ٜ , فًٝشل بايربم ٚادتصاّ  ظاَع ايٓفط٠ يف نٌ َُٓٗا . 

                                                 

 233غبل ختطجي٘ م  ( 1)
(:) اذتػٔ 2/82(، ٚقاٍ يف بٝإ ايِٖٛ ٚاإلٜٗاّ) 3614(بطقِ) 3/195)  ( أخطد٘ ايساضقطين2)

 ( َٛقٛفًا ع٢ً ابٔ عباؽ. 14565(بطقِ) 7/336بٔ زٜٓاض َرتٚى( ٚأخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘) 
 (. 11/465( اذتاٟٚ) 3)
 (. 3/203(، َٚػين احملتاز) 10/57( املػين) 4)
 (. 3/203(، َٚػين احملتاز) 7/177( ضٚن١ ايطايبني) 5)
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املطض ايٓفػٞ  طدٌ إالٚال اي,  ال تطز املطأ٠ بأٟ َطض ْفػٞ نإايكٍٛ ايجايح: 
ايصٟ ٜؤثط ع٢ً قسضت٘ ع٢ً ايٛط٤ نايع١ٓ املػتسا١َ ٚايفكاّ املعَٔ اذتاز ، ست٢ يٛ 

صا َكته٢  َا شٖبت  اؾرتط ايػال١َ َٔ مجٝع األَطاض ايٓفػ١ٝ فال خٝاض ي٘ ، ٖٚ
ال تطز املطأ٠ بأٟ عٝب نإ، ٚال ايطدٌ إال بايع١ٓ  سٝح ٜطٕٚ أْ٘ (1)إيٝ٘ اذتٓف١ٝ
 رتكا٤. ست٢ يٛ اؾرتط ايػال١َ َٔ ايعٝٛب فال خٝاض ي٘.  ٚادتب ٚا

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

 .(2):)ال تطز اذتط٠ عٔ عٝب( قٍٛ عبساهلل بٔ َػعٛز  (1

ظّ ي٘ إٕ :) إشا ٚدس باَطأت٘ ؾ٦ٝا َٔ ٖصٙ ايعٝٛب فايٓهاح ال  عًٞ  قٍٛ  (2
 .(3)ؾا٤ طًل، ٚإٕ ؾا٤ أَػو(

: إٔ ايٓهاح الظّ ال ٜفػذ بأٟ عٝب ست٢ ٚيٛ أثط  ٚد٘ ايسالي١ َٔ ٖصٜٔ األثطٜٔ 
ع٢ً َككٛز ايٓهاح ، َٚٔ مل ٜطض فً٘ فطام املطأ٠ بايطالم ، َٚٔ شيو األَطاض 

 ايٓفػ١ٝ . 

بأْ٘ قٍٛ قشابٞ َعاضض مبجً٘ فال ٜهٕٛ قٍٛ بعهِٗ سذ١ ع٢ً بعض ،   أدٝب:
فػذ ايٓهاح ٚميهٔ  ختكٝل ٖصٜٔ  األثطٜٔ   بػري األَطاض اييت دا٤ت  ايػ١ٓ ب

فتًشل ب٘ األَطاض ايٓفػ١ٝ  (4)بٗا  مجعًا بُٝٓٗا، ٚقٝاغًا ع٢ً ادتب ٚايع١ٓ يف ايطدٌ
 تؤثط ع٢ً االغتُتاع .   اييت

إٔ املعكٛز عًٝ٘ يف ايٓهاح ٖٛ االغتباس١، ٚيٝؼ يف االغتباس١ عٝب ، ٚإمنا  (3
 . (5)جبت ب٘ خٝاض يػال١َ املعكٛز عًٝ٘ايعٝب يف املػتبٝش١ فًِ ٜ

                                                 

 (. 3/315(، ٚاذتذ١) 4/315(، ٚفتح ايكسٜط) 5/94( ٜٓعط: املبػٛط) 1)
 (، ٚغعٝس بٔ َٓكٛض يف غ16305٘ٓٓ(بطقِ) 3/487( أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘) 2)

 (. 10687)  (بطق6/246ِ)  (، ٚعبسايطظام يف َكٓف1/247٘)
 (. 14568(، بطقِ) 7/336يف غٓٓ٘)  (، ٚايبٝٗك3619ٞ( بطقِ) 3/197( أخطد٘ ايساضقطين ) 3)
 (. 4/419(  ٜٓعط : ايصخري٠) 4)
 (. 11/464( اذتاٟٚ) 5)
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  (1)االغتُتاع املباح، ٖٚصٙ عٝٛب فٝ٘بإٔ ٖصا فاغس، ألٕ املعكٛز عًٝ٘ ٖٛ  ْٛقـ:

إٔ عكس ايٓهاح إٕ دط٣ زتط٣ عكٛز املعاٚنات نايبٝٛع، ٚدب إٔ ٜفػذ بهٌ ( 4
عٝب ، ٚإٕ دط٣ زتط٣ غريٖا َٔ عكٛز اهلبات ٚايكالت ٚدب إٔ ال ٜفػذ 

أْ٘ ال ٜفػذ بؿ٤ٞ  بعٝب، ٚيف إمجاعِٗ ع٢ً أْ٘ ال ٜفػذ بهٌ ايعٝٛب، زيٌٝ ع٢ً
 َٚٔ شيو األَطاض ايٓفػ١ٝ .  (2)بَٔ ايعٝٛ

بأْ٘ بايبٝٛع أخل; ألُْٗا عكسا َعاٚن١ ; غري إٔ مجٝع ايعٝٛب تؤثط ْٛقـ: 
يف ْككإ ايجُٔ، فاغتشل ظُٝعٗا ايفػذ، ٚيٝؼ نٌ ايعٝٛب تؤثط يف ْككإ 

 .  (3)االغتُتاع، فًِ ٜػتشل ظُٝعٗا ايفػذ

ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ٜكح فػذ ايٓهاح   –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح ايرتدٝح: 
باملطض ايٓفػٞ اذتكٝكٞ ايسا٥ِ إشا نإ ٜؤثط ع٢ً َككٛز ايٓهاح أٚ حيكٌ ب٘ ايٓفط٠ 
بني ايعٚدني , ٚال حيكٌ ب٘ ايػهٔ ٚاملٛز٠ بني ايعٚدني   ، ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ 

ٓاقؿ١ ٚملا فٝ٘ َٔ ايٝػط ٚضفع ٚضز عًٝٗا َٔ َ اٚٚداٖتٗا ٚيهعف أزي١ املدايفني مب
   اذتطز عٔ املػًُني . 

 المطلب الرابع: طالق المرىض الهفسي

 ٚفٝ٘ ثالث١ فطٚع :

 طالق المرىض بالوسوسة   الفرع األول :

بايٛغٛغ١ يف ايطالم، فتذسٙ زا٥ِ ايتفهري ٌٖ طًل  قس ٜبت٢ً بعض املطن٢ ايٓفػٝني 
اَطأت٘ أٚ ال ؟ ٚخيٌٝ إيٝ٘ يف نٌ فعٌ أٚ قٍٛ أْ٘ ٚقع َٓ٘ ايطالم، ٜٚطٍٛ سسٜح ْفػ٘ 
بايطالم، ٚتالظَ٘ ٖصٙ ايٛغاٚؽ يف نٌ ٚقت ٚيف نٌ َهإ يف ايكال٠ ٚيف اذتُاّ ٚيف 

                                                 

 (. 11/465( اذتاٟٚ) 1)
 (. 11/464( اذتاٟٚ) 2)
 (. 11/466( اذتاٟٚ) 3)
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َع٘ ايعٓت ايؿسٜس، ٚاملؿك١ ايبايػ١ فٝطٍٛ ُٖ٘  ٢ًٜك ايعٌُ بٌ ست٢ ٖٚٛ ْا٥ِ مما
 ٜٚهجط تطززٙ ع٢ً املفتني يٝػأٍ عٔ قش١ عكس ايٓهاح، ٌٖٚ ٜكع طالق٘ أٚال ؟. 

 :  ال ختًٛ ٖصٙ املػأي١ َٔ أضبع ساالت 

 املطٜض بايٛغٛغ١ بكطٜح ايطالم قاقسًا ي٘ . :إٔ ٜتًفغ اذتاي١ األٚىل 
 ايطالم بكًب٘ َٔ غري إٔ  بايٛغٛغ١ : إٔ ٜٟٓٛ املطٜض اذتاي١ ايجا١ْٝ

 ٜتًفغ ب٘ أٚ حيسخ ب٘ ْفػ٘ .
 املطٜض بايٛغٛغ١ ْفػ٘ بايطالم َٔ غري إٔ  : إٔ حيسخ اذتاي١ ايجايج١

 ٜٓطل ب٘. 
 :املطٜض بايٛغٛغ١ بايطالم يريتاح َٔ  إٔ ٜٓطل  اذتاي١ ايطابع١

 ايٛغٛغ١. 

فٝكع طالق٘  قاقسًا ي٘ ،  ٖٚٞ إٔ ٜتًفغ املطٜض بايٛغٛغ١ بايطالم  أَا اذتاي١ األٚىل:
 ; ألْ٘ طالم قازض َٔ أًٖ٘ ٚيف ستً٘ نػري املٛغٛؽ.  ( 1) قٛاًل ٚاسسًا

ايطالم بكًب٘ َٔ غري إٔ ٜتًفغ ب٘  : ٖٚٞ إٔ ٜٟٓٛ املطٜض بايٛغٛغ١ أَا اذتاي١ ايجا١ْٝ
 .(  2) ْفػ٘ فال ٜكع ايطالم مبذطز اي١ٝٓ باتفام بايفكٗا٤  أٚ حيسخ ب٘

 :  ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ

 

                                                 

( ، 18/ 4( ، َٚٛاٖب ادتًٌٝ ) 197/ 4( ، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع ) 105/ 6ٜٓعط : املبػٛط )   ( 1)
( ، املػين 279/ 3( ، َػين احملتاز ) 22/ 8( ، ضٚن١ ايطايبني ) 570/  1ٚاملع١ْٛ ) 

  (216/ 22( ، ٚايؿطح ايهبري َع اإلْكاف ) 10/355)

(، ٚؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ أزضٜؼ يف 1/436يفتا٣ٚ املكط١ٜ) سهاٙ ؾٝذ اإلغالّ يف شتتكط ا  (2)
، سٝح قاٍ:) َٚت٢ مسعت إٔ يف ايطالم باي١ٝٓ قٛيني; فأعًِ إٔ املطاز ايطالم 26األ١َٝٓ م 

بايهالّ ايٓفػاْٞ، ٚإال فُٔ ٣ْٛ طالم اَطأت٘ أٚ اعتكسٙ أٚ ععّ عًٝ٘ ال ًٜعَ٘ طالم باتفام، 
 (. 13/3فػاْٞ( ٜٚٓعط: اذتاٟٚ) ٚإمنا ارتالف إشا طًل بايهالّ ايٓ
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    +: قٛي٘ تعاىل -1     " (1) 

مبا ال  ًا: إٔ يف إٜكاع طالم املطٜض بايٛغٛغ١ مبذطز اي١ٝٓ بسٕٚ تًفغ تهًٝف ٚد٘ ايسالي١
 ٜطام ٖٚٛ َٓفٞ بٓل اآل١ٜ . 

 .    (2)قاعس٠ : ال عرب٠ بايتِٖٛ  -2

: ٖٚٞ إٔ حيسخ املطٜض بايٛغٛغ١ ْفػ٘ بايطالم َٔ غري إٔ ٜٓطل ب٘  أَا اذتاي١ ايجايج١
 ع٢ً قٛيني:  –ضمحِٗ اهلل  –; فٗصٙ ستٌ خالف بني ايفكٗا٤ 

إال بايكٍٛ فال ٜكع عسٜح  : إٔ ايطالم ال ٜكع َٔ املطٜض بايٛغٛغ١ ايكٍٛ األٍٚ
 (5)ٚاذتٓاب١ً  (4)ٚايؿافع١ٝ(3)ٚإيٝ٘ شٖب مجٗٛض ايفكٗا٤ َٔ اذتٓف١ٝ، ايٓفؼ َا مل ٜتًفغ ب٘ 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ:.   ( 6 )ٖٚٞ ايطٚا١ٜ املؿٗٛض٠ عٓس املايه١ٝ

 +:تعاىل ٛي٘ق -1             "  (7 ) 
 
 

                                                 

 .286غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ ( 1)

 146ٜٓعط : ايٛدٝع يف إٜهاح ايكٛاعس م   (2)

(، ٚساؾ١ٝ ابٔ 4/210(، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع) 13/127عُس٠ ايكاضٟ) ٜٓعط :   (3)
 (. 3/272عابسٜٔ)

 (. 2/438) (، ٚاإلقٓاع يًؿطبٝين3/280(، َٚػين احملتاز) 13/3ٜٓعط: اذتاٟٚ)    (4)
(، ٚنؿاف 22/149(، ٚايؿطح ايهبري َع اإلْكاف) 7/355ٜٓعط: املػين)  (5)

 (.8/2603ايكٓاع)

(، ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ َع 6/161(، ٚايبٝإ ٚايتشكٌٝ) 1/265ٜٓعط: ايهايف البٔ عبسايرب)  (6)
 (.4/58املٛاٖب) 

  .286غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ  7))
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، بٌ ٖٞ أَط غايب عًٝ٘  : إٔ ارتٛاطط يٝؼ يف ٚغع املطٜض ايٓفػٞ زفعٗا ٚد٘ ايسالي١
  (1)ٚيٝػت مما ٜهتػب فٗٞ َعفٛ عٓٗا

:) إٕ اهلل جتاٚظ يٞ عٔ أَيت َا ٚغٛغت ب٘  قاٍ    أبٞ ٖطٜط٠  سسٜح   -2
  ( 2) قسٚضٖا َا مل تعٌُ أٚ تهًِ(

: زٍ اذتسٜح ع٢ً إٕ سسٜح ايٓفؼ، َٚا ٜٛغٛؽ ب٘ قًب اإلْػإ ال ٚد٘ ايسالي١
اَطأت٘ بكًب٘ ٚمل  سهِ ي٘ يف ؾ٤ٞ َٔ أَٛض ايسٜٔ، ٚعًٝ٘ إشا طًل املطٜض بايٛغٛغ١ 

    (3)ٜتهًِ ب٘ بًػاْ٘ فإٕ ايطالم غري ٚاقع

ايكٝاؽ ع٢ً ايعتل ، فهُا إٕ ايعتل ال ٜكع عسٜح ايٓفؼ فهصا طالم املطٜض   -2
     (4)عسٜح ايٓفؼ ظاَع ظٚاٍ املًو يف نًُٝٗا ٞ ال ٜكع ايٓفػ

طالم  فهُا ال ٜجبت بصيو ، فهصا ال ٜكع  ايكٝاؽ ع٢ً َا يٛ سسخ ْفػ٘ بايٓهاح   -3
   . (5)املطٜض ايٓفػٞ عسٜح ايٓفؼ

 ايٛغٛغ١ ٜكع ، ٚيٛ مل ٜتًفغ ب٘. ٖٚصٙ ضٚا١ٜ عٓس: إٔ طالم املطٜض بايكٍٛ ايجاْٞ
 ( 6) املايه١ٝ 

                                                 

 (.3/403ٜٓعط: ادتاَع األسهاّ ايكطإٓ)  (1)
  

( م 2528 بطقِ)    أخطد٘ ايبداضٟ، نتاب ايعتام، باب ارتطأ ٚايٓػٝإ يف ايعتاق١ ٚايطالم ( (2
، ٚايًفغ ي٘ ، َٚػًِ، نتاب اإلميإ، باب جتاٚظ اهلل عٔ سسٜح ايٓفؼ ٚارتٛاطط،  199 

 .699(م 127بطقِ) 

 (.9/305فتح ايباضٟ)  ٚ (، 3/248َعامل ايػٓٔ) ٜٓعط:  3) )
 (.13/3(، ٚاذتاٟٚ) 8/2603(، ٚنؿاف ايكٓاع) 7/355املػين)  ( ٜٓعط: 4)
 (.6/89ٜٓعط : ايبٝإ ٚايتشكٌٝ)  (5)

(، ٚابٔ ضؾس يف ايبٝإ 3/125قٛاٖا ابٔ ايعطبٞ، ٜٓعط: عاضن١ األسٛشٟ)  ( 6)
(، سٝح قاٍ:) َٚا أمجع عًٝ٘ يف قًب٘ َٔ طالم اَطأت٘ الظّ ي٘ فُٝا بٝٓ٘ ٚبني 6/89ٚايتشكٌٝ)
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 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

+ :تعاىل ٛي٘ق   -1                    "(1) 

املطٜض بايٛغٛغ١  : إٔ َا خيفٝ٘ اإلْػإ يف قًب٘ ستاغب عًٝ٘، فإشا سسخ ٚد٘ ايسالي١
 (6)يعَ٘ ٚإٕ مل ٜتًفغ ب٘ ْفػ٘ بايطالم 

: بإٔ اآل١ٜ يٝؼ فٝٗا إٔ احملاغب١ مبا خيفٝ٘ ايعبس إيعاَ٘ بأسهاَ٘ بايؿطع ، ٚإمنا فٝٗا ْٛقـ
ستاغبت٘ مبا ٜبسٜ٘ أٚ خيفٝ٘، ثِ ٖٛ َػفٛض ي٘ أٚ َعصب، فأٜٔ ٖصا َٔ ٚقٛع ايطالم 

 ( 2)؟عسٜح ايٓفؼ 

ٚإمنا  :) إمنا األعُاٍ بايٓٝات قاٍ   :قاٍ    عُط بٔ ارتطاب سسٜح -3
 (  3)(يهٌ اَطئ َا ٣ْٛ 

: زٍ اذتسٜح ع٢ً إٔ املطٜض بايٛغٛغ١ إشا ٣ْٛ ايطالم ٚععّ عًٝ٘ ٚد٘ ايسالي١  
 َؤاخص ب٘ ٚستاغب عًٝ٘ . 

:) ٚإمنا يهٌ اَطئ َا ٣ْٛ( ثٛاب ايكطب١ إشا فعًٗا، فًِ  بإٔ املطاز بكٛي٘  ْٛقـ:
مل ٜفطز فٝ٘ اي١ٝٓ عٔ   يٓا; ألْ٘ ٖٚصا ارترب سذ١  ، ٌٜسخٌ فٝ٘ ١ْٝ ايطالم، ألْ٘ مل ٜفع

ايعٌُ، ٚال ايعٌُ عٔ اي١ٝٓ، بٌ مجعٗا مجٝعًا، ٚمل ٜٛدب سهًُا بأسسُٖا زٕٚ اآلخط، 
ٖٚهصا ٜكاٍ: إٕ املطٜض بايٛغٛغ١ إشا ٣ْٛ ايطالم ٚمل ًٜفغ ب٘، أٚ يفغ ب٘ ٚمل ٜٓٛٙ 

                                                                                                                                            

اهلل ٚإٕ مل ٜٓطل ب٘ يػاْ٘ ٚالسغ ب٘ بٝاْ٘ ٖٚصا ٖٛ ايكشٝح ( ٜٚٓعط : ايتاز ٚاإلنًٌٝ َع 
 ( .  1/265( ٚايهايف البٔ عبسايرب ) 4/58املٛاٖب ) 

 (.248غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ)  (1)
 .350ٜٓعط: ايٛغٛغ١ ٚأسهاَٗا يف ايفك٘ م ( 6)

 (.5/204ٜٓعط: ظاز املعاز)  (2)

 ، َٚػًِ ، نتاب اإلَاض٠ ، باب قٛي٘  1( م1تاب بس٤ ايٛسٞ ، بطقِ )( أخطد٘ ايبداضٟ ، ن2)
 .1019( م1907: ) إمنا األعُاٍ بايٓٝات ( بطقِ )
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َ٘ ب١ٝٓ زٕٚ فًٝؼ طالم ست٢ ًٜفغ ب٘ ٜٜٚٓٛ٘، إال إٔ خيل ْل ؾ٦ًٝا َٔ األسهاّ بإيعا
(1)، فٓكف عٓس١ْٝٙأٚ بعٌُ زٕٚ عٌُ، 

. 

 ايرتدٝح: 

ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ إٔ طالم املطٜض بايٛغٛغ١ ال ٜكع إال  –ٚاهلل أعًِ  -ايطادح
ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا ،  ;  بايكٍٛ، ٚال ٜكع عسٜح ايٓفؼ َا مل ٜتًفغ ب٘

ٚيهعف أزي١ املدايفني مبا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ ، ٚألٕ يف ايكٍٛ بإٜكاع ايطالم عسٜح 
 ايٓفؼ سطدًا ععًُٝا ، َٚا دعٌ اهلل عًٝٓا يف ايسٜٔ َٔ سطز ٚاهلل أعًِ. 

 : ٖٚٞ إٔ ٜٓطل املطٜض بايطالم يريتاح َٔ ايٛغٛغ١. ٚأَا اذتاي١ ايطابع١

 يف ٖصٙ املػأي١ ع٢ً قٛيني:  –ضمحِٗ اهلل  –ايفكٗا٤ اختًف 

 (3)ٚاملايه١ٝ (2): إٔ طالم املٛغٛؽ ال ٜكع ٚإٕ ْطل ب٘ ٚإيٝ٘ شٖبت اذتٓف١ٝايكٍٛ األٍٚ
( 4) ٚاختاضٙ مجع َٔ احملككني 

  

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

    (5):) ال طالم ٚال عتام يف إغالم ( قايت: قاٍ   عا٥ؿ١  سسٜح   (1

                                                 

 .(9/488،   احملًٞ) (. 13/3ٜٓعط: اذتاٟٚ)  (1)
 

 (4/409(، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ) 5/79ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل) (   2)

 (.6/161(، ٚايبٝإ ٚايتشكٌٝ) 6/209(، ٚاالغتصناض) 2/83ٜٓعط: املس١ْٚ ايهرب٣)  (3)

، ٚايؿٝذ ستُس بٔ إبطاِٖٝ يف 61َِٓٗ: ابٔ ايكِٝ يف إغاث١ ايًٗفإ يف طالم ايػهبإ م  (4)
 (. ٚأفتت ب٘ ادت١ٓ ايسا١ُ٥ :13/29(، ٚايؿٝذ ابٔ عجُٝني يف ايؿطح املُتع) 11/12فتاٜٚ٘) 

(20/212.) 

(:) اإلغالم اإلنطاٙ; ألٕ املهطٙ َػًل 3/1009قاٍ ابٔ األثري يف ايٓٗا١ٜ) ، اإلنطاٙاإلغالم:  (5)
 عًٝ٘ يف أَطٙ َٚهٝل عًٝ٘ يف تكطف٘، نُا ٜػًل ايباب ع٢ً اإلْػإ(، ٜٚٓعط: يػإ ايعطب
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إٔ املبت٢ً بايٛغٛاؽ ال ٜكع طالق٘ ست٢ يٛ تًفغ ب٘ يف يػاْ٘ إشا مل ٜهٔ   ايسالي١:ٚد٘ 
عٔ قكس; ألٕ ٖصا ايًفغ بايًػإ ٜكع َٔ املٛغٛؽ َٔ غري قكس ٚال إضاز٠ بٌ ٖٛ 

  (1) َػًل َهطٙ عًٝ٘ يك٠ٛ ايسافع ٚق١ً املاْع

ٕ، بٌ البس َٔ زتطز ايتهًِ بًفغ ايطالم َٛدب يٛقٛع٘ ع٢ً أٟ ساٍ نا يٝؼ  أْ٘  (2
 ( 2) أَط آخط ٚضا٤ ايتهًِ بايًفغ ٖٚٛ ايككس ٚاإلضاز٠

ٚبعض  ،(3): إٔ املٛغٛؽ إٕ عكٌ ايطالم يعَ٘ ٖٚٛ قٍٛ اإلَاّ ايؿافعٞايكٍٛ ايجاْٞ
    (4)اذتٓاب١ً

   (5): بأْ٘ طالم َٔ َهًف يف ستٌ ميًه٘ فٝٓفص نطالم غري املٛغٛؽٚاغتسيٛا

ضاز٠ ٚايككس يػًب١ يهٓ٘ َػًٛب اإل ،َٔ َهًف: ْػًِ أْ٘ طالم ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
 نشاٍ املهطٙ بٌ أؾس.  ايٛغٛاؽ فشاي٘

 ايرتدٝح: 

                                                                                                                                            

(، ٚاذتسٜح أخطد٘ أبٛ زاٚز يف نتاب ايطالم، باب 1/454)  (، ٚأغاؽ ايبالغ10/291١)
، ٚابٔ َاد٘ يف نتاب ايطالم، باب طالم 1384( م 2193م ع٢ً ايػًط، بطقِ) يف ايطال

(، ٚايبٝٗكٞ يف 6/276، ٚاإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ) 2599(م 2046املهطٙ ٚايٓاغٞ، بطقِ) 
(، ٚقاٍ:) ٖصا سسٜح 2/216(، ٚاذتانِ يف َػتسضن٘) 15475(، بطقِ) 7/566غٓٓ٘) 

 (. 7/113أليباْٞ يف اإلضٚا٤) قشٝح ع٢ً ؾطط َػًِ ٚمل خيطداٙ( ٚسػٓ٘ ا
     (،13/30ٜٓعط: ايؿطح املُتع)  (1)

 . 61إغاث١ ايًٗفإ يف طالم ايػهبإ، البٔ ايكِٝ م  ( ٜٓعط : 2)

 (.5/253ٜٓعط: األّ)  (3)

 (.9/9(، ٚايفطٚع) 22/138ٜٓعط: اإلْكاف َع ايؿطح ايهبري)  (4)
 (.2/195ٜٓعط: تبني اذتكا٥ل)  (5)
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إٔ طالم املٛغٛؽ ال ٜكع ٚإٕ ْطل ب٘ يريتاح َٔ ايٛغٛغ١،  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 
ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا ٚملٛافكتٗا ألقٍٛ ايؿطٜع١ ٚقٛاعسٖا يف ضفع اذتطز عٔ 

 ِ.املهًفني. ٚاهلل أعً

 الفرع الثاهي : طالق المرىض الذواهي 

إشا طًل املطٜض مبطض ْفػٞ ٜؤثط ع٢ً اإلزضاى نُا يٛ نإ يف ساي١ ْٛب١ فكاّ أٚ 
ٖٛؽ أٚ يف ساي١ انت٦اب ؾسٜس َٚعَٔ أٚ يف ساي١ انططاب َا بعس ايكس١َ أٚ يف ساي١ 

فػ١ٝ املؤثط٠ ٚضتٛ شيو َٔ األَطاض ايٓ  ايكًل ايؿسٜس ) َا ٜعطف باالْٗٝاض ايعكيب ( 
 ع٢ً اإلزضاى ، ٌٖ ٜكع طالق٘ يف َجٌ ٖصٙ اذتاالت ؟

ال ٜكع طالم املطٜض ايٓفػٞ إشا طًل ٖٚٛ ال ٜؿعط مبا ٜكٍٛ ، ٚيٝؼ ي٘ قكس يف    
ايطالم ٚإمنا غًب عًٝ٘ املطض ٚتًفغ بايطالم َٔ غري قكس ; نُا يف اذتاالت ايػابك١ 

ع٢ً إٔ اجملٕٓٛ ال ٜكع طالق٘ ٚال ٜكح  – ضمحِٗ اهلل – (1)ايفكٗا٤  ختطجيًا ع٢ً اتفام
 .َ٘ٓ 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ : 

: )نٌ ايطالم دا٥ع إال طالم املعتٛٙ   قاٍ : قاٍ       أبٞ ٖطٜط٠ سسٜح  -1
 (2)املػًٛب ع٢ً عكً٘ (

                                                 

(، ٜٚٓعط : فتح ايكسٜط 5/382، ٚايعضنؿٞ يف ؾطس٘ ) 113سهاٙ ابٔ املٓصض يف اإلمجاع م   (1)
(، 2/79(، ٚاملس١ْٚ ) 3/267( ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ) 4/213(، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع ) 3/483)

(، ٚاذتاٟٚ 7/173(، ٚاألّ ) 2/44(، ٚايفٛان٘ ايسٚاْٞ ) 2/508ٚعكس ادتٛاٖط ) 
  .362(، َٚػا٥ٌ أمحس بٔ سٓبٌ بطٚا١ٜ عبساهلل م 7/251(، ٚاملبسع ) 13/96)

، 1769( م 1191أخطد٘ ايرتَصٟ يف نتاب ايطالم، باب َا دا٤ يف طالم املعتٛٙ، بطقِ)   ( 2)
. 501  ٚقاٍ:) سسٜح ال ْعطف٘ َطفٛعًا إال َٔ سسٜح عطا٤ بٔ عذالٕ ٖٚٛ نعٝف(

(، 1/310َٓكٛض يف غٓٓ٘) (، ٚغعٝس بٔ 15488(، بطقِ) 7/570ٚأخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘) 
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  (  1): )ال طالم ٚال عتام يف إغالم ( قايت : قاٍ   عا٥ؿ١  سسٜح   -2

: اإلغالم ٜتٓاٍٚ نٌ َٔ اْػًل عًٝ٘ ططٜل قكسٙ ٚتكٛضٙ نايػهطإ  ٚد٘ ايسالي١
  (. 2)أٚاملطض ايٓفػٞ املؤثط يف اإلزضاى ألْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ

: )ضفع ايكًِ عٔ ثالث١ ( ٚشنط َِٓٗ ) ٚاجملٕٓٛ   قاٍ : قاٍ   عًٞ  سسٜح    -3
   (3)ست٢ ٜفٝل(

املطٜض ايٓفػٞ مبطض ٜؤثط يف  : اذتسٜح ٜسٍ ع٢ً عسّ اعتباض أقٛاٍ ٚد٘ ايسالي١
 ( 4) اإلزضاى ألْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ، َٚٔ شيو ايطالم

إٔ ايعكٌ ؾطط أ١ًٖٝ ايتكطف ; ألٕ ب٘ ٜعطف نٕٛ ايتكطف َكًش١، ٖٚصٙ  -4
ايتكطفات َا ؾطعت إال ملكاحل ايعباز ٚاملطض ايٓفػٞ ايصٖاْٞ ٜؤثط يف ايعكٌ ٚميٓع 

 ( 5) َٔ قش١ ايتكطف 

الٜكح طالق٘ ،الٜكح بٝع املطٜض ايصٖاْٞ أْ٘ فهُا  ،ع٢ً ايبٝعايكٝاؽ     -5
 ( 6) تكطف ٜعٌٜ املًو  ُٝٗاظاَع إٔ نً

 

 

                                                                                                                                            

( ٚنعف٘ ابٔ سعّ يف احملًٞ) 17922( بطقِ) 4/72( ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘) 1112بطقِ) 
(، ٚقاٍ:) فٝ٘ عطا٤ بٔ عذالٕ ٖٚٛ َصنٛض بايهصب( ٚنعف٘ ابٔ ايكِٝ يف ظاز املعاز) 8/331
5/209 .)    

 241  غبل ختطجي٘ م(  1)

 (.4/50إعالّ املٛقعني )  ٜٓعط : ( 2)

  91 غبل ختطجي٘ م (3)

 (.5/87ٜٓعط : املػين )  (4)

 (.4/213ٜٓعط : بسا٥ع ايكٓا٥ع )   (5)

 (.10/345ٜٓعط: املػين )  (6)
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 . الفرع الثالث : طلب الطالق بسبب المرض الهفسي 

 ٚفٝ٘ َػأيتإ :

 طلب المرىضة الهفسىة الطالق  المسألة األولى : 

إشا انطط ايطدٌ إىل ساي١ ٜطًل فٝٗا ظٚدت٘ بػبب َطنٗا ايٓفػٞ; ايصٟ ٜسفعٗا إىل 
إٔ تكّٛ بكتٌ ْفػٗا أٚ  ظٚدٗا بايطالم ٚتٗسزٙ إٕ مل ٜفعٌايكطار ٚايبها٤ َٚطايب١ 

 ،َٔ قٝاَٗا بصيو ٚعذع عٔ َٓعٗا ٚقس حتكل ،بإٜصا٤ ٚيسٙ أٚ إتالف عهٛ َٔ أعها٥٘ 
فٌٗ  ،ٜككسٙ ٚإمنا قكس زفع األش٣ عٔ ْفػ٘ أٚ عٔ ٚيسٙفطًكٗا طًبًا يًػال١َ ٖٚٛ ال 

 ٜكع طالق٘ ؟

 طًب املطٜه١ ايطالم ال خيًٛ َٔ سايتني :

: إشا نإ املطض ايٓفػٞ مل ٜؤثط ع٢ً إضاز٠ املطٜه١ ايٓفػ١ٝ ٚقسضتٗا ع٢ً  اذتاي١ األٚىل
ضمحِٗ  - ( 1)ايكٝاّ عكٛم ايعٚد١ٝ ، فٝهطٙ هلا طًب ايطالم ختطجيًا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤

ع٢ً أْ٘ ٜهطٙ يًُطأ٠ غؤاٍ ظٚدٗا ايطالم إال يعصض ؾطعٞ ميٓعٗا َٔ االغتُطاض  –اهلل 
 َع٘ نػ٤ٛ عؿطت٘، ْٚفٛضٖا َٓ٘ عٝح ال تػتطٝع إٔ تؤزٟ سك٘.

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

 :) أميا اَطأ٠ غأيت ظٚدٗا طالقًا يف غري َا  قاٍ : قاٍ    (2)ثٛبإ سسٜح  (1

                                                 

(، َٚٛاٖب 2/189(، ٜٚٓعط: تبٝني اذتكا٥ل) 2/167سهاٙ ْكط املطٚظٟ يف اختالف ايعًُا٤)  (1)
َػين احملتاز) (، 3/263ٚ(، ٚساؾ١ٝ ايطًَٞ) 8/3( ٚضٚن١ ايطايبني)4/19ادتًٌٝ) 

(، ٚؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات) 7/220(، ٚاملبسع) 2/635(، ٚنؿف املدسضات) 3/307
 (. 1/57(،ٚإبطاٍ اذتٌٝ) 3/57

ٜٚكاٍ ابٔ دشسض أبٛ عبس اهلل ، ٜٚكاٍ : أبٛ عبس ايهطِٜ ، ٜٚكاٍ : أبٛ عبس  ظسزثٛبإ بٔ  ( 2)
َهإ بني َه١ ٚايُٝٔ ، ٚقٌٝ : َٔ محري َٔ أٌٖ ايُٝٔ ، أقاب٘  ايطمحٔ أقً٘ َٔ أٌٖ ايػطا٠

فأعتك٘ ٚخريٙ إٕ ؾا٤ إٔ ٜطدع إىل قَٛ٘ ٚإٕ ؾا٤ ٜجبت   غيب يف ادتا١ًٖٝ فاؾرتاٙ ضغٍٛ اهلل 
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)(  بأؽ فشطاّ عًٝٗا ضا٥ش١ ادت١ٓ  
 
(1 

    (2)( :) إٕ املدتًعات ٖٔ املٓافكات  قاٍ : قاٍ   ثٛبإ  سسٜح( 2

ٚاختٝاضٖا فطًبت ايطالم ٖٚٞ  إضازتٗاإشا نإ املطض ايٓفػٞ أثط ع٢ً  اذتاي١ ايجا١ْٝ : 
 حتت تأثري املطض ايٓفػٞ فٌٗ ٜكع ايطالم ؟

 ا ع٢ً اختالفِٗ يف املهطٙ ٌٖ ٜكع أٚال؟اختًف ايفكٗا٤ يف ٖصٙ املػأي١ ع٢ً قٛيني ختطجًي

إشا طًبت املطٜه١ ايطالم ٖٚسزت ظٚدٗا بكتٌ ْفػٗا أٚ إٜصا٤ ٚيسٖا  : ايكٍٛ األٍٚ
َٓعٗا فطًكٗا طًبًا يًػال١َ َٔ غري قكس ايطالم ، ٚحتكل َٔ قٝاَٗا بصيو ٚعذع عٔ 

فٗصا إنطاٙ ؾطعٞ ; ال ًٜعّ َع٘ طالم ، أَا إشا مل ٜتشكل َٔ قٝاَٗا بصيو أٚ نإ 
ٖٚصا َكته٢ َصٖب ، فايطالم الظّ يف َجٌ ٖصٙ اذتاي١ يٛدٛز االختٝاض  ٜػتطٝع َٓعٗا

                                                                                                                                            

ٚمل ٜفاضق٘ سهطا ٚال غفطا ست٢ تٛيف    ، فأقاّ ع٢ً ٚال٤ ضغٍٛ اهلل  ْ٘ َِٓٗ أٌٖ ايبٝت إف
ْٚعٍ محل بعس شيو ٚابت٢ٓ بٗا زاضا ٚأقاّ بٗا   َكط أٜاّ عُط ، ٚؾٗس فتح  ضغٍٛ اهلل  

ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ أمسا٤  غ١ٓ أضبع ٚأضبعني ٖٚٛ خطأ،  إىل إٔ َات غ١ٓ أضبع ٚمخػني ،ٚقٌٝ: 
ٚدبري بٔ ْفري ، ض٣ٚ ي٘ ايبداضٟ يف نتاب األزب َٚػًِ يف   َٚعسإ بٔ أبٞ طًش١  ايطسيب 

( ، ٚاإلقاب١ 3/327تطمجت٘ : ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ) ، ٜٓعط يفقشٝش٘ ٚأٌٖ ايػٓٔ األضبع١ 
 ( 112  /1) ( ، ضداٍ َػًِ   1/413)

، ٚايرتَصٟ، 1387( م 2226أخطد٘ أبٛ زاٚز يف نتاب ايطالم، باب يف ارتًع، بطقِ)  ( 1)
، ٚقاٍ: سسٜح سػٔ، ٚابٔ 1769( م 1187نتاب ايطالم، باب َا دا٤ يف ارتًع بطقِ) 

س يف َػٓسٙ مح , ٚأ2600( م 2055نطا١ٖٝ ارتًع يًُطأ٠، بطقِ)  َاد٘، نتاب ايطالم، باب
 (.2035( بطقِ) 7/100( ٚقشش٘ األيباْٞ يف اإلضٚا٤) 5/277() 22433بطقِ) 

، 1769( م 1186أخطد٘ ايرتَصٟ، نتاب ايطالم، باب َا دا٤ يف املدتًعات، بطقِ) ( 2)
(، ٚايبٝٗكٞ يف 11889( بطقِ) 6/514يف َكٓف٘)  ٚعبسايطاظم )إغٓازٙ يٝؼ بايكٟٛ (ٚقاٍ:
  ( .1934ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ادتاَع بطقِ)  (، 15232 ) ( بطق7/503ِغٓٓ٘) 
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ٚ َا اختاضٙ مجع َٔ  ( 3)١ًٚاذتٓاب ، (2)ٚايؿافع١ٝ  ،(1)مجٗٛض َٔ ايفكٗا٤ َٔ املايه١ٝ
  سٝح ٜطٕٚ إٔ طالم املهطٙ الٜكع . ( 4)احملككني

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ:

  +:تعاىل ٛي٘ق  (1              "5)   ) 

  +:تعاىل ٛي٘ق  (2                 " (6)  

: إٔ اإلنطاٙ ال ٜهٕٛ ي٘ أثط يف قش١ اإلميإ فهصيو ال أثط ي٘  ٚد٘ ايسالي١ َٔ اآلٜتني
  (7)يف قش١ ايطالم

ٚ اإلميإ ال ٜتِ إال بتكسٜل ايكًب   ع٢ً االختٝاض،  باإلميإ  أَط   : بإٔ اهلل ْٛقـ
  ( 8)ٚشيو ال حيكٌ باإلنطاٙ فال زالي١ يف اآل١ٜ ع٢ً طالم املهطٙ 

                                                 

( , َٚع٘ تاز 48/ 4( , َٚٛاٖب ادتًٌٝ) 519/ 2( ٜٓعط : عكس ادتٛاٖط البٔ ؾاؽ ) 1)
 ( .79/ 2( ، ٚاملس١ْٚ ) 34/ 4( ،  ٚساؾ١ٝ ارتطؾٞ  ) 45/ 4اإلنًٌٝ ) 

(، ٚايػطاز 7/173(، ٚاألّ) 13/96(، ٚاذتاٟٚ) 8/56ٜٓعط: ضٚن١ ايطايبني)  (2)
 (.1/412ايٖٛاز)

(، ٚاإلْكاف َع ايؿطح 5/389(، ٚؾطح ايعضنؿٞ) 10/350ٜٓعط: املػين)  (3)
 (.22/149ايهبري)

ٝذ ، ٚايؿ28(، ٚابٔ ايكِٝ يف إغاث١ ايًٗفإ م 33/110َِٓٗ ؾٝذ اإلغالّ يف ايفتا٣ٚ)  ( 4)
 (. 13/24(، ٚايؿٝذ ابٔ عجُٝني يف ايؿطح املُتع) 11/8ستُس بٔ إبطاِٖٝ يف فتاٜٚ٘) 

 (.106غٛض٠ ايٓشٌ، آ١ٜ)  ( 5)
 (.256غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ) (6)

 (.1/158ٜٓعط: ايػط٠ املٓٝف١)  (7)

 (.1/158ايػط٠ املٓٝف١)  ٜٓعط : (8)
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رتطأ ٚايٓػٝإ َٚا اغتهطٖٛا ضفع عٔ أَيت ا ) : قاٍ قاٍ :  ثٛبإ  سسٜح (3
  ( 1)(عًٝ٘

إشا ٚقع حتت ايتٗسٜس فال عرب٠ ب٘ بٓل   ايٓفػ١ٝ  طالم املطٜه١ : إٔ ٚد٘ ايسالي١
 ( 2)أٟ ضفع ارتطأ ٚتطتب أسهاَ٘ عًٝ٘   اذتسٜح ، ألٕ املطاز ) بايطفع (

 ( 3) بإٔ املطاز بايطفع ضفع اإلثِ  :  ْٛقـ

   (4)بإٔ محً٘ ع٢ً ضفع اذتهِ أٚىل; ألْ٘ أعِ، ألٕ َا ضفع اذتهِ قس ضفع اإلثِ أدٝب:

   ( 5):) ال طالم يف إغالم(   قايت : قاٍ  عا٥ؿ١  سسٜح   (4

; فإشا نٝكت املطٜه١ ايٓفػ١ٝ  : اإلغالم عٓس أٌٖ ايًػ١ اإلنطاٙ ٚايتهٝٝل ٚد٘ ايسالي١
ٚؾسزت عًٝ٘ ست٢ طًكٗا مل ٜكع سهِ طالق٘ فهأْ٘ مل ٜطًل ; ألْ٘ غري  ع٢ً ظٚدٗا  

  ( 6) قاقس يًطالم، ٚإمنا قكس زفع األش٣ عٔ ْفػ٘

 .( 7) بإٔ املطاز ب٘ ادتٕٓٛ; ألْ٘ َػًل اإلضاز٠ ْٛقـ:

 

 

                                                 

(ٚععاٙ إىل ايطرباْٞ يف ايهبري 10307(بطقِ) 4/98يف نٓع ايعُاٍ)   أٚضزٙ املتكٞ اهلٓسٟ( 1)
 (. 3515(بطقِ) 1/659ٚقشش٘ اإليباْٞ يف قشٝح ادتاَع) 

 (341/ 2( ٜٓعط : ايػٌٝ ادتطاض ) 2)

 (.13/97ٜٓعط: اذتاٟٚ)  ( 3)

  (97/ 13( ٜٓعط : اذتاٟٚ ) 4)

 241غبل ختطجي٘ م (5)
(، ٚايفك٘ اإلغالَٞ 13/97قشٝح ايبداضٟ البٔ بطاٍ، ٚاذتاٟٚ)  ٜٓعط: ؾطح( 6)

 (. 9/6885ٚأزيت٘)
 (.13/97اذتاٟٚ)  (7)
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   (1):أدٝب ظٛابني

 : إٔ أٌٖ ايًػ١ أقّٛ مبعاْٝٗا َٔ غريِٖ، فهإ محً٘ ع٢ً َا قطضٙ أٚىل. أسسُٖا

 أْ٘ حيٌُ ع٢ً األَطٜٔ فٝهٕٛ أعِ.  ٚايجاْٞ:

، ، ع٢ً عسّ ٚقٛع طالم املهطٙ ، ٚمل ٜعٗط شتايف هلِ   ( 2)إمجاع ايكشاب١   (7
 ٚظٚز املطٜه١ يف سهُ٘ .

ٜػًب٘ االختٝاض ، ٚايتكطف ايؿطعٞ ال ٜعترب  إٔ إنطاٙ املطٜه١ ظٚدٗا ع٢ً ايطالم   (9
   ( 3)بسٕٚ االختٝاض

 بأْا ال ْػًِ عسّ االختٝاض; بٌ ي٘ اختٝاض; ألٕ ايعٚز املهطٙ عطف ايؿطٜٔ ْٛقـ:
  ( 4)ُْٖٛٗا; إال أْ٘ فات ضناٙ، ٚشيو ال خيٌ بٛقٛع ايطالم ناهلاظٍفاختاض أ

: بإٔ قٝاؽ طالم ايعٚز املهطٙ ع٢ً طالم اهلاظٍ قٝاؽ باطٌ; ألٕ اهلاظٍ قاقس أدٝب
إىل إٜكاع ايطالم ٚضاض ب٘، ٚاملهطٙ غري ضاض ٚال ١ْٝ ي٘ يف ايطالم ٚيهٌ اَطئ َا 

٣ْٛ (5 ) 

ظاَع عسّ  ،ال ٜكح طالق٘  ٜكح بٝع املهطٙ ، ايكٝاؽ ع٢ً ايبٝع ; فهُا ال   -7
  (6.) ايطنا يف نٌ َُٓٗا 

                                                 

 (.13/97اذتاٟٚ)  (1)

 (. 13/97(، ٚاملاٚضزٟ يف اذتاٟٚ) 8/293سهاٙ ابٔ بطاٍ يف ؾطس٘ يًبداضٟ)  (2)
 (.3/487ٚ فتح ايكسٜط)  (، 2/195تبٝني اذتكا٥ل)  ٜٓعط :  (3)

(، ٚايكبؼ 1/158(، ٚايػط٠ املٓٝف١) 3/487(، فتح ايكسٜط) 2/195ٜٓعط: تبٝني اذتكا٥ل)  (4)
 (. 3/122ؾطح َٛطأ ابٔ أْؼ) 

 (.6/188ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز البٔ ايكِٝ)   (، 4/45ايتاز ٚاإلنًٌٝ)  ٜٓعط :  (5)

(، ٚابٔ 1/176 باإلمجاع ع٢ً إٔ بٝع املهطٙ ال ٜكح سهاٙ ْكط املطٚظٟ يف اختالف ايعًُا٤) ( 6)
  . (. 8/298بطاٍ يف ؾطح ايكشٝح ايبداضٟ) 
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: بإٔ قٝاؽ ايطالم ع٢ً ايبٝع قٝاؽ َع ايفاضم; ألٕ ايبٝع ٜٓتكض بايؿطط ْٛقـ
ثِ إٕ ايطالم َػًغ  (  1)ايفاغس، ٚارتٝاض، ٚال ٜكح ارتٝاض يف طالم ٚال عتل، ٚال ْهاح

 ( 2) دسٙ ٖٚعي٘ ٣يصيو اغتٛ ،فٝ٘

ٕ املطٜه١ ايٓفػ١ٝ إشا طًبت ايطالم ٖٚسزت٘ إٕ مل ٜفعٌ بكتٌ ْفػٗا أٚ إ: ايجاْٞ ايكٍٛ
إٜصا٤ ٚيسٙ فطًكٗا طًبًا يًػال١َ ٚقع ايطالم ٚإٕ مل ٜككسٙ ، ٖٚصا َكته٢ 

 ٚقٛع طالم املهطٙ َطًكًا.  سٝح ٜطٕٚ   (3)اذتٓف١ٝ َصٖب 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

   + : تعاىل ٛي٘ق -1                  "(4)      

: إٔ اهلل مل ٜفطم بني َهطٙ ٚشتتاض، فهإ ع٢ً عَُٛ٘ ، ٚطالم ظٚز ٚد٘ ايسالي١
 (5)املطٜه١ ايٓفػ١ٝ زاخٌ يف ٖصا ايعُّٛ

    

إٔ اَطأ٠ اعتكًت ظٚدٗا ٚدًػت ع٢ً قسضٙ، َٚعٗا ؾفط٠ فٛنعتٗا ع٢ً  -2   
سًك٘، ٚقايت: يتطًكين ثالثًا أٚ ألْفصْٗا فٓاؾسٖا اهلل أال تفعٌ، فأبت; فطًكٗا ثالثًا،ثِ 

 .  (6):) ال قًٝٛي١ يف ايطالم( ايطالم، فكاٍ  اغتكاٍ ايٓيب 

                                                 

 (.3/96(، ٜٚٓعط: ؾطح َؿهٌ اآلثاض) 5/210االغتصناض)  (1)
 (.2/137بسا١ٜ اجملتٗس)  (2)

(، ٚيػإ 4/214(، ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع) 3/487(، ٚفتح ايكسٜط) 2/195ٜٓعط: حتف١ ايفكٗا٤)  (3)
 (.1/265اذتهاّ) 

 (.230غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ) 4) )

 (.13/96اذتاٟٚ)  (5)
( ٚنعف٘ مجاع١ َٔ أٌٖ ايعًِ 1130(، بطقِ) 1/314أخطد٘ غعٝس بٔ َٓكٛض يف غٓٓ٘)   (6)

(، ٚقاٍ:) ٖصا خرب يف غا١ٜ ايػكٛط( ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ يف 10/203َِٓٗ: ابٔ سعّ يف احملًٞ) 
١: يني ايػاظٟ (،) فٝ٘ ثالخ عًٌ: إسساٖا: نعف قفٛإ بٔ عُطٚ ٚايجا5/208ْٝظاز املعاز) 
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أٟ ال ضدٛع فٝ٘، ٖٚصٙ املطأ٠ ٖسزت  قًٝٛي١ (  : إٔ املطاز بكٛي٘ :) ال ٚد٘ ايسالي١
فسٍ  طالق٘ ٚمل ٜعصضٙ باإلنطاٙ   ظٚدٗا بايكتٌ فطًكٗا طًبًا يًػال١َ ، ٚأَه٢ ايٓيب 

ع٢ً ٚقٛع ايطالم َع اإلنطاٙ ، ٚظٚز املطٜه١ ايٓفػ١ٝ ٜٓفص طالق٘ ست٢ ٚيٛ أنطٖت٘ 
( 1)ع٢ً ايطالم 

    

بإٔ اذتسٜح نعٝف نُا ثبت يف ختطجي٘ ٚع٢ً فطض قشت٘ فادتٛاب عٓ٘ َٔ  ْٛقـ:
 :(2)نيٚدٗ

 إٔ ايطدٌ أقط بايطالم ٚازع٢ اإلنطاٙ، فأيعَ٘ إقطاضٙ، ٚمل تكبٌ زعٛاٙ.  أسسُٖا:

: أْ٘ جيٛظ إٔ ٜهٕٛ ضأ٣ َٔ دًسٙ ٚنعف ظٚدت٘ َا ال ٜهٕٛ ب٘ َهطًٖا فأيعَ٘ ٚايجاْٞ
 ايطالم.

:) ثالث١ دسٖٔ دس ٖٚعهلٔ دس: ايٓهاح،  ٍ : قاٍ قا  عٔ أبٞ ٖطٜط٠  -2
  .  (3)ٚايطالم، ٚايطدع١(

 إٔ ايعٚز املهطٙ ع٢ً ايطالم ال خيًٛ إٔ ٜهٕٛ دازًا أٚ ٖاظاًل، فٛدب إٔٚد٘ ايسالي١: 

                                                                                                                                            

بٔ دب١ً، ٚايجايج١: تسيٝؼ بك١ٝ ايطاٟٚ عٓ٘، َٚجٌ ٖصا ال حيتر ب٘(، ٚنعف٘ ايؿٛناْٞ يف ٌْٝ 
 (. 6/267األٚطاض) 

 (.13/96اذتاٟٚ)  (1)

 (.13/99اذتاٟٚ) ( ٜٓعط: 2)

، 1384(م 2194أخطد٘ أبٛ زاٚز، نتاب ايطالم، باب يف ايطالم ع٢ً اهلعٍ، بطقِ)   (3)
(، م 1184اب ايطالم، باب َا دا٤ يف ادتس ٚاهلعٍ يف ايطالم، بطقِ) ٚايرتَصٟ يف نت

، ٚقاٍ:) سسٜح سػٔ غطٜب، ٚايعٌُ ع٢ً ٖصا عٓس أٌٖ ايعًِ(، ٚابٔ َاد٘، نتاب 1769
، ٚاذتانِ يف 2599(م 2039ايطالم، باب َٔ طًل أٚ ْهح أٚ ضادع العبًا، بطقِ) 

اإلغٓاز ٚمل خيطداٙ( ٚسػٓ٘ ابٔ  (، ٚقاٍ:) سسٜح قشٝح2800(، بطقِ) 2/216َػتسضن٘) 
(، ٚاأليباْٞ يف قشٝح ادتاَع بطقِ) 1597(، بطقِ) 4/1250سذط يف ايتًدٝل اذتبري) 

3027 (ٚ)1/581 .) 
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  (  1)ٜكع طالق٘ 

: بأْٓا ْكٍٛ مبٛدب٘، ٚصتعٌ ادتس ٚاهلعٍ يف ٚقٛع ايطالم غٛا٤، ٚاملهطٙ يٝؼ ظاز ْٛقـ
ٖاظٍ، فدطز عٓٗا ناجملٕٓٛ، ألٕ ادتاز قاقس ايًفغ َطٜس يًفطق١، ٚاهلاظٍ قاقس ٚال 

   (2)يًفغ غري َطٜس يًفطق١، ٚاملهطٙ غري قاقس يًفغ ٚال َطٜس يًفطق١

:) نٌ ايطالم دا٥ع إال طالم املعتٛٙ املػًٛب  قاٍ   قاٍ :  عٔ أبٞ ٖطٜط٠  (3
  ( 3)ع٢ً عكً٘( 

   ( 4)املهطٙ ٜسخٌ يف عُّٛ ادتٛاظ فٝكعإٔ طالم ايعٚز  ٚد٘ ايسالي١:

 (5): ْٛقـ يف ٚدٗني

 أْ٘ ستٍُٛ ع٢ً ساٍ االختٝاض.  أسسُٖا:

 إٔ يف اغتجٓا٤ ايكيب ٚاملعتٛٙ يفكس ايككس َٓٗا، تٓبٝ٘ ع٢ً إذتام املهطٙ بُٗا.  ٚايجاْٞ:

 ايرتدٝح : 

ٖٚٛ أْ٘ إشا طًبت املطٜه١ ايٓفػ١ٝ ايطالم ، ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 
ٖٚسزت٘ إٕ مل ٜفعٌ بايكتٌ أٚ إٜصا٤ ٚيس ٙ فطًكٗا طًبًا يًػال١َ ال ٜكع طالق٘ ، ٚشيو 
يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا يف ادت١ًُ، ٚيهعف أزي١ املدايفني مبا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ 

                                                 

 (.13/96اذتاٟٚ) ( ٜٓعط: 1)

 (. 5/204(، ٚظاز املعاز) 8/331احملًٞ)   (، 13/99اذتاٟٚ)  ٜٓعط:   (2)

 243غبل ختطجي٘ م(3)
 (.13/96اذتاٟٚ) ٜٓعط:  (4)
 (99/ 13( ٜٓعط: اذتاٟٚ ) 5)



أسهاّ املطٜض ايٓفػٞ يف فك٘ األغط٠   

 
 

 

 

 822 

ضابطت٘ بعس ٚدٛزٖا ، ٚألٕ فٝ٘ حتكٝكًا ملككس ايؿطع يف احملافع١ ع٢ً ايٓهاح ٚبكا٤ 
    (1).ٚيكاعس٠ : ال أثط يكٍٛ املهطٙ 

 الطالق .  يالذواهالمسألة الثاهىة : طلب زوجة المرىض 

نايفكاّ ايباضْٚٞ ٜكّٛ ع٢ً األفهاض االنطٗاز١ٜ  بعض األَطاض ايٓفػ١ٝ ايصٖا١ْٝ
ٚع٢ً ايؿهٛى يف اآلخطٜٔ; ٜٚكشب شيو ٖالٚؽ مسع١ٝ ٚبكط١ٜ تأَطٙ بكتٌ أٚ 
إٜصا٤ ؾدل ممٔ سٛي٘، مما جيعً٘ خططًا عًٝ٘; ألٕ َطٜض ايفكاّ ٜػتذٝب عاز٠ 

ٌ فإشا ناْت ايعٚد١ تعًِ َطض ظٚدٗا قب  ( 2)يًٗالٚؽ ٚايهالالت اييت ٜعاْٞ َٓٗا
ايعكس ٚضنٝت ب٘ ثِ مل تػتطع ايكرب عًٝ٘ بعس ايعكس بػبب َطن٘ ٚخؿٝت ادتٓا١ٜ َٓ٘ 
ع٢ً ْفػٗا أٚ ٚيسٖا ، أٚ تهطضت َٔ تككري ظٚدٗا يف ايٛط٤ ألْ٘ ال ٜكطبٗا إال نٌ 
ثالث١ أؾٗط أٚ أضبع١ أؾٗط َط٠ بػبب َطن٘ ايٓفػٞ ٚتٛز َفاضقت٘ ٚ ال ٜكح َٓ٘ 

 ٌٗ يٛيٝ٘ تطًٝكٗا ٚختًٝكٗا َٓ٘ ؟. ايطالم ألْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ، ف

 يف ٖصٙ املػأي١ ع٢ً قٛيني :  –ضمحِٗ اهلل  –اختًف ايفكٗا٤ 

ٖٚصا ، املطٜض ايصٖاْٞ ، إشا نإ فٝ٘ َكًش١ إٔ يًٛيٞ إٔ ٜطًل ظٚد١  ايكٍٛ األٍٚ :
سٝح ٜطٕٚ أْ٘ يٛيٞ    (4)ٚاإلَاّ أمحس يف ضٚا١ٜ ،(  3)َكته٢ َصٖب بعض املايه١ٝ

  اجملٕٓٛ إٔ ٜطًل ظٚد١ اجملٕٓٛ إشا نإ فٝ٘ َكًش١ 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ : 

   (5)طًل ع٢ً ابٔ ي٘ َعتٛٙ :   إٔ ابٔ عُط   (1

                                                 

 (313/ 1( ٜٓعط : قٛاعس ابٔ املًكٔ ) 1)

 .72غؤاٍ عٔ ايفكاّ م  100ٜٓعط :  (2)

 (.4/17)  ٚساؾ١ٝ ارتطؾٞ  (، 2/145ٜٓعط : ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ) ( 3)

(، ٚقاٍ : ) ٚاألظٗط دٛاظٙ إٕ ضآٙ ملكًش١(، 7/222(، ٚاملبسع ) 10/312ٜٓعط : املػين )  (4)
 (. 3/27َٚػا٥ٌ اإلَاّ أمحس ضٚا١ٜ ابٓ٘ أبٞ ايفهٌ ) 

 (، ٚععاٙ إىل اإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ، ٚمل أدسٙ يف املطبٛع 10/312أٚضزٙ ابٔ قسا١َ يف املػين ) ( 5)



أسهاّ املطٜض ايٓفػٞ يف فك٘ األغط٠   

 
 

 

 

 822 

)إٕ املعتٛٙ إشا عبح بأًٖ٘، طًل عًٝ٘ ٚيٝ٘ (:     عبساهلل بٔ عُطٚ  قٍٛ   (2
(1) 

: إٔ املطأ٠ إشا تهطضت َٔ ظٚدٗا اجملٕٓٛ طًل عٓ٘ ٚيٝ٘  ٚد٘ ايسالي١ َٔ األثطٜٔ
 ٚاملطٜض ايصٖاْٞ يف سهُ٘ . 

    (2)إٔ ايٛيٞ ٜكح إٔ ٜعٚز املطٜض ايصٖاْٞ ، فكح إٔ ٜطًل عًٝ٘ إشا مل ٜهٔ َتًُٗا  (3

: بإٔ ايٓهاح متًٝو فكح َٔ ايٛيٞ، نُا ٜكح َٓ٘ قبٍٛ اهلب١، ٚايطالم إظاي١  ْٛقـ
    (3)ًَو فًِ ٜكح َٔ ايٛيٞ نُا ال ٜكح َٓ٘ بصٍ اهلب١

 ميهٔ إٔ جياب عٓ٘ : 

أْ٘ إشا نإ ملكًش١ اجملٕٓٛ أٚ إظاي١ ايهطض عٔ ايعٚد١ قح َٔ ايٛيٞ ألْ٘ ٜسخٌ نُٔ 
 ٚالٜت٘. 

فإٕ طًل، مل ٜكع  : أْ٘ يٝؼ يًٛيٞ إٔ ٜطًل اَطأ٠ املطٜض ايٓفػٞ ايصٖاْٞ  ايكٍٛ ايجاْٞ
 (6)ٚايؿافع١ٝ(5)ٚاملايه١ٝ، (4)َصٖب مجٗٛض ايفكٗا٤ َٔ اذتٓف١ٝ طالق٘. ٖٚصا َكته٢ 

  سٝح ٜطٕٚ أْ٘ يٝؼ يٛيٞ اجملٕٓٛ إٔ ٜطًل اَطأت٘ ، فإٕ طًل مل ٜكع طالق٘ ( 7) ٚاذتٓاب١ً

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ : 

   (1)( ايطالم ملٔ أخص بايػام  ) :   قاٍ : قاٍ    ابٔ عباؽ  سسٜح       -1

                                                 

 (.17929(بطقِ ) 5/33ف٘ ) أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓ (1)

 (.12/379اذتاٟٚ )  (2)
 (379/ 12( ٜٓعط: اذتاٟٚ ) 3)
 (.6/585ٜٓعط : بسا٥ع ايكٓا٥ع )  (4)
 (.4/100)   ٜٓعط : َٛاٖب ادتًٌٝ (5)

 (.3/279(، َٚػين احملتاز ) 12/379(، ٚاذتاٟٚ ) 2/77ٜٓعط : املٗصب )  (6)

( ٚقاٍ : ) ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٞ األؾٗط(، ٚؾطح 7/222(، ٚاملبسع ) 10/311ٜٓعط : املػين )  (7)
 (. 3/59َٓت٢ٗ اإلضازات ) 
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   (2): ) إمنا ايطالم بٝس ايصٟ حيٌ ي٘ ايفطز(     عُط  قٍٛ        -2

: زال ع٢ً أْ٘ ميًو ايطالم َٔ ميًو ايبهع ٚحيٌ ي٘ ايٛط٤ ،  ٚد٘ ايسالي١ مما غبل
   (3)ميًو ايطالمال ميًو ايبهع، فًِ  ٚٚيٞ املطٜض ايصٖاْٞ 

   : بأُْٗا ال ٜؿُالٕ غري املهًفني.  ميهٔ إٔ ٜٓاقؿا

إٔ ايطالم َٔ ايتكطفات ايهاض٠ احمله١; ٚال ٜكح إٜكاع ايهطض باملطٜض    -3 
   ( 4)ايصٖاْٞ

    (5ً): بأْ٘ إشا نإ ملكًش١ مل ٜهٔ تكطفًا ناضاْٛقـ 

 ٝ٘إٔ ٜربأ ٜطًل عٓ٘ ٚيٝ٘; فهتب إي يف اَطأ٠ ظٚدٗا زتٕٓٛ ال تطدٛ (6)غ٦ٌ أبٛ قالب١ -4
  ( 7)أْٗا اَطأ٠ ابتالٖا اهلل بايبال٤ فًتكرب

                                                                                                                                            

، 2602(م 2081أخطد٘ ابٔ َاد٘، نتاب ايطالم، باب يف طالم األ١َ ٚعستٗا، بطقِ )  ( 1)
) ٖصا  (:2/532( ٚقاٍ يف َكباح ايعداد١ ) 15502(بطقِ ) 7/572ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ) 

(ٚقاٍ : 1612(بطقِ ) 4/1263إغٓاز نعٝف يهعف ابٔ هلٝع١( ٚابٔ سذط يف ايتًدٝل ) 
 (. 2041( بطقِ ) 7/108)   ، ٚسػٓ٘ األيباْٞ يف اإلضٚا٤)إغٓازٙ نعٝف (

 (.12971( بطقِ ) 7/241أخطد٘ عبسايطظام يف َكٓف٘ )  (2)

 (.12/379ٜٓعط : اذتاٟٚ )  (3)

 (.6/585) ٜٓعط : بسا٥ع ايكٓا٥ع  (4)
 .340ٜٓعط : أثط ادتٕٓٛ يف ايفك٘ م  (5)

سسخ عٔ عُط ٚأبٞ ٖطٜط٠ ٚعا٥ؿ١ ، أبٛ قالب١ ادتطَٞ امس٘ عبساهلل بٔ ظٜس َٔ أ١ُ٥ ايتابعني  (6)
نإ َٔ  ،ٖطب َٔ ايكها٤نجري، قتاز٠ ٚحيٞ بٔ أبٞ نجري ٚأٜٛب ٚخًل  : ٚآخطٜٔ، ٚعٓ٘

(، 1/211يف تطمجت٘ : طبكات خًٝف١ ) ٖـ، ٜٓعط 104ايفكٗا٤ شٟٚ األيباب، تٛيف غ١ٓ 
 (. 5/92(، ٚايتاضٜذ ايهبري ) 1/554ٚايهاؾف ) 

 (.17932(، بطقِ ) 4/73أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘ )  (7)
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: إٔ أبا قالب١ أَطٖا بايكرب ٚمل ٜطخل هلا طًب ايطالم , ألْ٘ ال ٜكح  ٚد٘ ايسالي١
حيل يٛيٝ٘  َٓ٘ ٚال َٔ ٚيٝ٘ ايطالم ، فهصيو ظٚد١ املطٜض ايصٖاْٞ عًٝٗا ايكرب ٚال

 إٔ ٜطًكٗا َٓ٘ .

  , ٚايهطض ٜعاٍ .  ًاإٔ يف بكا٥ٗا َع املطٜض ايصٖاْٞ نطضب:  ٜٓاقـ ميهٔ إٔ

 ايرتدٝح : 

ٖٚٛ ايكٍٛ بكش١ تطًٝل ظٚد١ املطٜض ايصٖاْٞ  ايكٍٛ األٍٚ  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 
; نُا يٛ تهطضت بايبكا٤ َع٘، أٚ خؿٝت ع٢ً ْفػٗا أٚ ٚيسٖا  إشا نإ يف شيو َكًش١

٘ ، ٚيهعف أزيتِٗ مبا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ . ٚملٛافكت٘ َٓ٘ ٚشيو يٛدا١ٖ َا اغتسيٛا ب
، ٚقاعس٠ : ايهطض  يكٛاعس ايؿطٜع١ َٔ ضفع ايهطض عٔ املهًفني يكاعس٠ : ايهطض ٜعاٍ 

   (1)الٜهٕٛ قسميًا

 المطلب الخامش : مخالعة المرىض الهفسي. 

إشا ناْت ايعٚد١ تعاْٞ َٔ ظٚدٗا املطٜض ْفػًٝا نُا يٛ نإ نجري ايؿو، 
ٜٚػًل عًٝٗا األبٛاب، ٜٚهطبٗا بهجط٠، نُا يف َطض ايفكاّ ايباضاْٚٞ أٚ َطض 

أٚ  نإ َطٜهًا باالنت٦اب  مما فكست َع٘ ايبٗذ١، ٚال ٜػتطٝع إٔ ، ايصٖإ االنطٗازٟ 
ٜعطٝٗا سكٗا يف ايفطاف ٚتهطضت َٔ ايبكا٤ َع٘، أٚ نطٖت أخالم ظٚدٗا; ناتكاف٘ 
بايؿس٠ ٚاذتس٠، ٚغطع١ ايتأثط ٚنجط٠ ايػهب نُا يف ايؿدك١ٝ ايعكاب١ٝ ايعٓٝف١ ، 

اد٘ بػبب َطن٘ ٚمل تػتطع ٚاالْتكاز ألزْٞ فعٌ نُا ٜفعٌ املٛغٛؽ ، ٚانططب َع
 ايكرب ع٢ً شيو; ٚضفض تطًٝكٗا فٌٗ حيل هلا شتايعت٘ ؟.

                                                 

 115( ٜٓعط : ايٛدٝع يف إٜهاح قٛاعس ايفك٘ م1)
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ٜباح يًُطأ٠ إشا مل تػتطع ايكرب ع٢ً ظٚدٗا املطٜض ْفػًٝا ٚضفض تطًٝكٗا ، إٔ 
 –ضمحِٗ اهلل  – (1)تفتس٣ ْفػٗا َٓ٘ بعٛض تبصي٘ ي٘ يٝفاضقٗا ختطجيًا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤

طٖت ظٚدٗا يػ٤ٛ عؿط٠ ٚبػه٘ ٚنرب ٚقً٘ زٜٔ ٚغ٤ٛ خًك٘ ع٢ً أْ٘ ٜباح يًُطأ٠ إشا ن
 بعٛض تفتسٟ ْفػٗا َٓ٘. (2)ٚضتٛ شيو إٔ ختايع٘

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ : 

   قاٍ تعاىل :  (1                

                         

           ....
(3) . 

دعٌ االختالع ع٢ً املطأ٠ أثاًَا، ٚأخص ايطدٌ ايفس١ٜ َٓٗا سطاًَا إال ٚد٘ ايسالي١ : 
ع٢ً عؿط٠ فٝٗا تعسٟ سسٚزٙ ، َٔ بعس شتافتُٗا عكٝإ اهلل ، ٚاإلقا١َ بُٝٓٗا 

ٚاملطأ٠ اييت مل تػتطع ايكرب ع٢ً ظٚدٗا املطٜض ْفػًٝا , ال سطز عًٝٗا يف بصٍ 
 . (4)ايفس١ٜ إلظاي١ ايهطض عٓٗا .

(5)أْ٘ قاٍ : دا٤ت سبٝب١ بٓت غٌٗ عٔ ابٔ عباؽ  (2
    ٔاَطأ٠  ثابت ب 

                                                 

غتصناض ) (، ٚاال1/589(، ٚاملع١ْٛ ) 2/268(، ٚتبني اذتكا٥ل ) 4/210ٜٓعط : فتح ايكسٜط )  (1)
(، ٚاملػين ) 12/255(، ٚاذتاٟٚ ) 7/374(، ٚضٚن١ ايطايبني ) 2/73(، ٚاملٗصب ) 5/82

 (. 2/44(، ٚاحملطض يف ايفك٘ ) 22/5(، ٚايؿطح ايهبري َع اإلْكاف ) 10/267
ارتًع : يف ايًػ١ : خًع اَطأت٘ خًعًا ٚخايعٗا ٚأقً٘ َٔ خًع ايجٛب، ٜٓعط : ايٓٗا١ٜ )  (2)

املطأ٠ بعٛض بأيفاظ شتكٛق١، ٚفا٥ست٘ : ختًٝكٗا َٔ  إٔ ٜفاضم ايفكٗا٤. (. ٚعٓس 1/404
(، ٚؾطح َٝاض٠ ) 4/118ايعٚز ع٢ً ٚد٘ ال ضدع١ ي٘ عًٝٗا إال بطناٖا ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل ) 

 (. 7/219(، ٚاملبسع ) 2/343(، ٚاإلقٓاع يًؿطبٝين ) 1/358

 (. 229غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ )  (3)
 (.1/34ٜٓعط: إبطاٍ اذتٌٝ )  (4)
، ٚنإ ايطغٍٛ ،قشاب١ٝ  ،ايٓذاض١ٜ ،سبٝب١ بٓت غٌٗ بٔ ثعًب١ بٔ اذتاضخ بٔ ظٜس األْكاض١ٜ (5)

قس ِٖ  إٔ ٜتعٚدٗا ثِ شنط غري٠ األْكاض فهطٙ إٔ ٜػ٤ِٖٛ، ٚملا طًكٗا ثابت تعٚدٗا أبٞ بٔ 
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ب ع٢ً ثابت يف فكايت : ٜا ضغٍٛ اهلل إْٞ ال أعت  إىل  ضغٍٛ اهلل    (1)قٝؼ
: ) فرتزٜٔ عًٝ٘ سسٜكت٘ ؟  زٜٔ ٚال خًل ،ٚيهين ال أطٝك٘ ، فكاٍ ضغٍٛ اهلل 

 .(2)قايت : ْعِ (

أباح يًُطأ٠ بصٍ ايفس١ٜ يفطام ظٚدٗا ; إشا  تهطضت َٔ  : إٔ ايٓيب  ٚد٘ ايسالي١
ايبكا٤ َع٘ يؿس٠ بػهٗا ي٘ ، فهصيو  إشا نطٖت املطأ٠ عؿط٠ ايطدٌ ملطن٘ ايٓفػٞ 

 داظ هلا ارتًع .      

يف إباس١ ارتًع إشا  (3)مخػ١ َِٓٗ ٚمل ٜعطف هلِ شتايف قاي٘ إمجاع ايكشاب١     (3
ٚبصيت ايعٛض ملفاضقت٘ ، ٜٚسخٌ فٝ٘  تهطضت املطأ٠ َٔ ايبكا٤ َع ظٚدٗا ،
 تهطض املطأ٠ َٔ َطض ظٚدٗا ايٓفػٞ .

المطلب السادش : حضاهة المرىض الهفسي
(4)

 

 ٚفٝ٘ َػأيتإ : 
 المسألة األولى : حضاهة  الولي للمرىض الهفسي .

                                                                                                                                            

(، 8/445غعس )  (، ٚطبكات ب12/437ٔنعب، ٜٓعط يف تطمجتٗا: تٗصٜب ايتٗصٜب ) 
 (. 7/576ٚاإلقاب١ ) 

، ٜهين أبٛ ستُس ، ٖٛ ثابت بٔ قٝؼ بٔ مشاؽ بٔ ثعًب١ بٔ ظٖري بٔ اَطئ ايكٝؼ ارتعضدٞ  (1)
ض٣ٚ عٓ٘: أْؼ بٔ َايو ٚستُس بٔ إمساعٌٝ ٚغريِٖ َٔ نباض  ،بادت١ٓ ؾٗس ي٘ ايٓيب 

قتٌ بايُٝا١َ ؾٗٝسًا ايكشاب١ ٚخطٝبِٗ اْفطز ي٘ ايبداضٟ عسٜح، ؾٗس أسسًا َٚا بعسٖا، 
ايٛيٝس. ٜٓعط يف تطمجت٘: تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل )  ٚقٝت٘ بعس َٛت٘ مبٓاّ ضآٙ خايس بْٔٚفصت 

 (. 1/57(، خالق١ تصٖٝب تٗصٜب ايهُاٍ ) 4/327

 .456(م  5275أخطد٘ ايبداضٟ، نتاب ايطالم، باب ارتًع ٚنٝف ايطالم فٝ٘، بطقِ )  (2)

(، ٚابٔ أبٞ 15222(بطقِ ) 7/501َِٓٗ عُط ٚعجُإ ٚايعبري أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ )  (3)
(بطقِ 6/505(، ٚعبسايطظام يف َكٓف٘ ) 18525(بطقِ ) 4/125ؾٝب١ يف َكٓف٘ ) 

(11851 .) 
 (. 3/378(، ٚإعا١ْ ايطايبني ) 12/257(، ٚاذتاٟٚ ) 10/269ٚ ٜٓعط : املػين )      

ملطٜض ايٓفػٞ : سفع٘ عُا ٜؤشٜ٘ َٚطاقبت٘ َٚطاعا٠ غصا٥٘، ٚعالد٘ َٚساٚات٘ (املككٛز عها١ْ ا4)
 .316غٛا٤ بايعالز املازٟ  أٚ بايطق١ٝ ايؿطع١ٝ، ٜٓعط : أثط ادتٕٓٛ يف ايفك٘ م 
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اذتاز ْٚٛب١ اهلٛؽ ،  إشا نإ املطض ايٓفػٞ أثط ع٢ً إزضاى املطٜض  نايفكاّ
ٚاالنت٦اب ايؿسٜس املعَٔ ، ٚمل ٜػتطع ايكٝاّ ع٢ً ؾؤٕٚ ْفػ٘ ، ٚاستاز ملٔ حيفع٘ 

 ٜٚكّٛ ع٢ً ضعاٜت٘ ، فٌٗ جيب ع٢ً ٚيٝ٘ سهاْت٘ ؟ 

جيب ع٢ً ٚيٞ املطٜض ايٓفػٞ سهاْت٘ ٚايكٝاّ ع٢ً ؾؤْٚ٘ إشا مل ٜٛدس غريٙ ،  
عهاْت٘ َِٓٗ  غكط إمث٘ عٔ ايباقني ختطجًيا ٚإشا ٚدس غريٙ َٔ األٚيٝا٤ ; فُٔ قاّ 

ع٢ً إٔ اذتها١ْ ٚادب١ ع٢ً اذتانٔ إشا مل  –ضمحِٗ اهلل  – (1)ع٢ً اتفام ايفكٗا٤
ٜٛدس غريٙ، ٚفطض نفا١ٜ عٓس تعسز اذتانٓني  غٛا٤ نإ  اجملٕٓٛ أْج٢ أّ شنطًا 

 قػريًا أّ نبريًا . 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ : 

٘ ٜفتكط يهافٌ ٜطبٝ٘ ست٢ ٜكّٛ بٓفػ٘ ، َٚطن إٔ املطٜض ايٓفػٞ  خًل نعٝف (1
 . (2)ٜعٜس َٔ نعف٘ ٚسادت٘ ملٔ ٜطعاٙ

 .(3)إٔ يف إُٖاٍ املطٜض ايٓفػٞ تهٝٝعًا ي٘ ٚإيكا٤ً ب٘ إىل ايتًٗه١  (2

أْ٘ إشا نإ جيب ع٢ً اإلْػإ سفغ َاي٘; فٛدٛب سفغ أٚالزٙ َٔ باب أٚىل ،  (3
 .(4)بؿؤٕٚ ْفػ٘عسّ قسضت٘ ع٢ً ايكٝاّ ٚسفغ املطٜض َِٓٗ أٚىل ي

املطٜه١ ايٓفػ١ٝ  حتتاز إىل اذتفغ ٚاملطاعا٠ أنجط مما حيتاد٘ إيٝ٘ املطٜض  إٔ   (4
  (5)ٚبًٛغٗا ال ٜعٌٜ شيو

 

                                                 

(، َٚٛاٖب ادتًٌٝ 3/621(، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ) 4/279ٜٓعط : ايبشط ايطا٥ل )  (1)
(، 9/98(، ضٚن١ ايطايٝني ) 1/641ٚاملع١ْٛ ) (، 4/216(، ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ ) 4/214)

(، ٚنؿاف ايكٓاع 24/469(، ٚايؿطح ايهبري ) 11/412(، ٚاملػين ) 15/105ٚاذتاٟٚ ) 
(8/2848 .) 

 (. 4/214ٜٓعط : َٛاٖب ادتًٌٝ )  (2)

 (. 8/2848(، ٚنؿاف ايكٓاع ) 13/533ٜٓعط : ايؿطح املُتع )  (3)

 (. 13/533ٜٓعط : ايؿطح املُتع )  (4)

 (. 1/641ٜٓعط : املع١ْٛ )  (5)
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 المسألة الثاهىة : حضاهة المرىض الهفسي لغىره.     

إشا نإ ايعٚز ٜعاْٞ َٔ ايفكاّ ايعٚضاْٞ; ٚسٍٛ سٝا٠ ظٚدت٘ إىل دشِٝ ٚسٍٛ 
ٚأقفاٍ ٚغالغٌ مما غبب هلا أنطاضًا دػ١ُٝ ْٚفػ١ٝ بٝت٘ إىل َطنع تعصٜب 

، أٚ ناْت املطأ٠ َكاب١   ٚادتُاع١ٝ،  ٚ ضفض تطًٝكٗا  إال بؿطط سها١ْ أٚالزٙ 
بانت٦اب مما غبب هلا ايهػٌ   ٚ  عسّ ضغب١ يف اذتطن١ أٚ ارتطٚز، ٚأز٣ شيو إىل 

ٌ ٖؤال٤ سها١ْ . فٌٗ حيل ملج اإلُٖاٍ يف سل ايعٚز ٚال تػتطٝع ايعٓا١ٜ باألٚالز
 األٚالز عٓس ايتٓاظع عًٝٗا ؟. 

تجبت اذتها١ْ يًُطٜض ايٓفػٞ إشا نإ َطن٘ أثط ع٢ً إزضان٘ ، ٚخؿٞ َٓ٘  ال
ايهطض ع٢ً احملهٕٛ ، ٚعسّ قسضت٘ ع٢ً ايكٝاّ مبكاذت٘ ، أٚ نإ املطض ايٓفػٞ 

ايصٟ  ٜؿػً٘ عٔ تسبري َكاحل ايٛيس ، نايٛغٛاؽ ايؿسٜس ، ٚايطٖاب اإلدتُاعٞ
ال ٜػتطٝع َع٘ ارتطٚز َٔ ايبٝت ٚايكٝاّ مبا حيتاد٘ احملهٕٛ ، أَا إشا نإ املطض 
ايٓفػٞ ال ٜؤثط ع٢ً قسضت٘ ع٢ً ايكٝاّ مبكاحل احملهٕٛ ٚسفع٘ , فال ٜػكط سك٘ 

(1)م ايفكٗا٤َٔ اذتها١ْ ختطجيًا ع٢ً  اتفا
ع٢ً إٔ َٔ ؾطٚط  –ضمحِٗ اهلل  –

١ جملٕٓٛ، ٚايكسض٠ فال سها١ْ يعادع غٛا٤ نإ اغتشكام اذتها١ْ ايعكٌ; فال سهاْ
عذعٙ يهرب غٔ أٚ َطض أؾػً٘ بؿس٠ أمل٘ أٚ أثط يف قكٛض سطنت٘ عٔ سها١ْ ايٛيس 

 ٚتسبري أَطٙ. 

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ : 

 .(2)؟ ع٢ً ضعا١ٜ ْفػ٘ ، فهٝف ٜطع٢ غريٙإٔ املطٜض ايٓفػٞ ايصٖاْٞ غري قازض  (1

 

                                                 

(، ٚايؿطح 3/621(، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ) 4/279ٜٓعط : َٓش١ ارتايل ع٢ً ايبشط ايطا٥ل )  (1)
(، 15/105(، ٚاذتاٟٚ ) 9/98(، ٚضٚن١ ايطايبني ) 3/511ايهبري َع ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ) 

(، 24/469(، ٚايؿطح ايهبريالبٔ قسا١َ  ) 11/412)  (، ٚاملػين3/452َٚػين احملتاز ) 
 (. 8/2848ٚنؿاف ايكٓاع ) 

(، َٚػين احملتاز 24/469(، ٚايؿطح ايهبري البٔ قسا١َ  ) 11/412ٜٓعط:  املػين )  (2)
(3/452 .) 
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٘ ميٓع٘ َٔ ايٓفػٞ   َٔ أًٖٗا إشا نإ َطنإٔ اذتها١ْ ٚال١ٜ، ٚيٝؼ املطٜض (  2
 .(1)ٕايكٝاّ مبكاحل احملهٛ

إٔ َساض اذتها١ْ ع٢ً ْفع ايٛيس ٚايكٝاّ مبا حيتاد٘ ، فُا أؾػٌ عٔ ايكٝاّ بصيو  ( 3
غري  ٜػكط اذتها١ْ غٛا٤ نإ َطنًا ْفػًٝا أٚ عهًٜٛا ، أٚ ؾس٠ تأي٘ ٚعباز٠ أٚ

  ( 2)شيو

ايكانٞ االغتعا١ْ بارتربا٤ يكها٤ ٚع٢ً ايتٓاظع إىل املطدع عٓس اف ،ٚع٢ً نٌ ساٍ
ايتكاضٜط ٚضفعٗا ملعطف١ األسل باذتها١ْ; األّ أٚ األب ٚأُٜٗا أقًح  ع٢ً نتاب١ 

 . (4); ألٕ َساض أَط اذتها١ْ ع٢ً ْفع ايٛيس(3)؟يًٛيس
 

                                                 

 (. 3/452ٜٓعط:  َػين احملتاز )  (1)

ايٛيس غكط سك٘ َٔ اذتها١ْ ، شٖب بعض ايفكٗا٤ إىل إٔ َٔ اؾتػٌ بايعباز٠ ست٢ خٝف ع٢ً  ( 2)
( : ) ٚع٢ً ٖصا يٛ ناْت قاذت١ نجري٠ ايكال٠ قس اغتٛىل 3/611دا٤ يف ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ) 

 عًٝٗا ستب١ اهلل تعاىل ٚخٛف٘ ست٢ ؾػالٖا عٔ ايٛيس ٚيعّ نٝاع٘ َٓٗا(. 
:  ٜٓعط : سها١ْ األطفاٍ ٚنطٚض٠ االغتعا١ْ بارتربا٤، ستُس احملُٛز َٓؿٛض ع٢ً َٛقع (3)

(http://www.alriyadh.com . ) 
: ) ٜٓبػٞ يًُفيت إٔ ٜهٕٛ شا بكري٠ يرياعٞ األقًح   (3/621)  دا٤ يف ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ (4)

عع عًٝ٘ ٜيًٛيس; فإْ٘ قس ٜهٕٛ ي٘ قطٜب َبػض ي٘ ٜت٢ُٓ َٛت٘ ٜٚهٕٛ ظٚز أَ٘ َؿفكًا عًٝ٘ 
فطاق٘; فريٜس قطٜب٘ أخصٙ َٓٗا يٝؤشٜ٘ ٜٚؤشٜٗا أٚ يٝأنٌ َٔ ْفكت٘ أٚ ضتٛ شيو، ٚقس ٜهٕٛ ي٘ 

يب، ٚقس ٜهٕٛ ي٘ أٚالز خيؿ٢ ع٢ً ايبٓت َِٓٗ ظٚد١ تؤشٜ٘ أنعاف َا ٜؤشٜ٘ ظٚز أَ٘ األدٓ
ايفت١ٓ يػهٓاٖا َعِٗ، فإشا عًِ املفيت أٚ ايكانٞ ؾ٦ٝا َٔ شيو ال حيٌ ي٘ ْعع٘ َٔ أَ٘; ألٕ 

  (.13/549(، ٚايؿطح املُتع ) 11/413َساض أَط اذتها١ْ ع٢ً ْفع ايٛيس(   ٜٓعط : املػين ) 

http://www.alriyadh.com/2008/04/04/article331649.html
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 أحكان المرىض الهفسي في العكوبات: المبحج الثاهي

 

  :ٚؾٝ٘ َطًبإ 
 أثر األمراض الهفسىة في الحهاىات  : المطلب األول

 : ٚؾٝ٘ مخؼ َػا٥ٌ 
 .حهاىة المرىض الهفسي: المسألة األولى

 :ٚؾٝ٘ ؾطعإ 
 .دٓا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ ع٢ً ايٓؿؼ: ا٭ٍٚايؿطع 

 :  ٚؾٝ٘ سايتإ
 دٓا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ ع٢ً ْؿػ٘: اؿاي١ ا٭ٚىل

ٜعٌ املطض ايٓؿػٞ ٖٛ ايعاٌَ ا٭ِٖ يف سسٚخ أٚ قاٚي١ ا٫ْتشاض ; ؾٗٓايكو زضاغكات   
َكٔ املٓتشكطٜٔ نكاْٛا ٜعكإْٛ َكٔ املكطض ايٓؿػكٞ ;         %90َتعسز٠ غطب١ٝ تؿك  ىلىل إٔ  

ؾككس قدكسض   , ٚأخطط ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ اييت قس ت٪زٟ ىلىل ا٫ْتشاض ; ا٫نت٦كا  ٚ ايؿككاّ   
ِ      %15، ٚ   َٔ َطن٢ اٱنت٦ا  %20بإٔ مٛ , َٔ َطنك٢ ايؿككاّ ٜكتًكٕٛ أْؿػكٗ

ْٗكا أقكٛات   ىلَا اغتذاب١ يٓسا٤ ٬ٖٚؽ مسع١ٝ يسٜ٘ تطايبك٘  بكتكٌ ْؿػك٘ ٚقكس ٜتكِٖٛ أ     
ٚقكس تطٚعك٘ ٖكصٙ    , ٚأِْٗ ٜطًبكٕٛ َٓك٘ إٔ ٜٓتشكط يٝهكٕٛ َعٗكِ      , أسبا٥٘ ايصٜٔ َاتٛا 

ٚىلَا نطا١ٖٝ ؾكسٜس٠  ٚقس ٜكؿع َٔ َهإ عاٍ ، , بايؿطاض  ا٭قٛات ٚتكٝب٘ بايصعط ؾًٝٛش
 . ( )ٚتطًعًا ؿٝا٠ أؾهٌ بعس املٛت , يًشٝا٠ 

; نتػُِٝ ْؿػ٘ بٛاغط١ ا٭زٜٚك١   ٚقس ًٜذأ املطٜض ايٓؿػٞ ىلىل قتٌ ْؿػ٘ بٛغا٥ٌ َباؾط٠
; نأزٜٚكك١ ا٫نت٦ككا  أٚ املػككهٓات أٚ باغككتدساّ ايطككطم ايؿٝعٜا٥ٝكك١ ; نككاؿطم ٚايؿككٓل  
ٚايطعٔ أٚ ٚغا٥ٌ غ  َباؾط٠ نا٫َتٓاع عٔ ايطعاّ ست٢ ميٛت ; ٚتعطٜض ْؿػ٘ يهاؾك١  
املداطط ; يعٌ ٚاسس٠ َٓٗا تٛزٟ عٝات٘ ٚقكس اكاٍٚ ايتدؿكٞ ٚايتػكى ستك٢ ٜكًكٌ َكٔ        

 .( )ستُاٍ ىلْكاشٙ ا
                                                 

 240ٚايٓؿؼ اْؿعا٫تٗا ٚأَطانٗا م,  309أغؼ ايطب ايٓؿػٞ اؿسٜح م: ٜٓعط (1)
 .65ٚا٫ْتشاض أغباب٘ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘ م

 ٚايطب ايٓؿػٞ زضٟ ععت, 135املطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م: ٜٓعط (2)
 .248 -247ٚايٓؿؼ اْؿعا٫تٗا ٚأَطانٗا م,  270,273م
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 ؾٌٗ اٌ يًُطٜض ايٓؿػٞ قتٌ ْؿػ٘ يٝتدًل َٔ َعاْات٘ َع املطض ؟ 
اطّ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ قتٌ ْؿػ٘ َُٗا اؾتس ب٘ املطض ; يعُكّٛ ا٭زيك١ ايسايك١ عًك٢      

 :   ؼطِٜ قتٌ ايٓؿؼ َٚٔ شيو 

 ) :قاٍ تعاىل -1            )(1) 

َٔ قتٌ ْؿػ٘ عسٜس٠ ؾشسٜست٘ يف ٜسٙ جيكأ  : )  قاٍ : قاٍ عٔ أبٞ ٖطٜط٠  -2
َٚٔ قتٌ ْؿػك٘ بػكِ ؾػكُ٘    , بٗا يف بطٓ٘ يف ْاض دِٗٓ خايسًا كًسًا ؾٝٗا أبسًا 

يف ٜسٙ ٜتشػاٙ يف ْاض دِٗٓ خايسًا كًسًا ؾٝٗا أبسًا َٚٔ تطز٣ َٔ دبكٌ ؾكتكٌ   
 .(2)(ؾٗٛ َىز يف ْاض دِٗٓ خايسًا كًسًا ؾٝٗا أبسًا , ْؿػ٘ 

ؾكاٍ اهلل , نإ بطدٌ دطاح ؾكتٌ ْؿػ٘ : )  قاٍ : قاٍ    (3)عٔ دٓس  -3
(4)(سطَت عًٝ٘ اؾ١ٓ , بسضْٞ عبسٟ بٓؿػ٘ 

 

   )عٔ ثابت بٔ ايهشاى   -4


 ايسْٝا  َٔ قتٌ ْؿػ٘ بؿ٤ٞ يف: )  قاٍ :  قاٍ )     
  

                                                 

 29آ١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
, َٚا خياف َٓ٘ ٚاـبٝح , با  ؾط  ايػِ ٚايسٚا٤ ب٘ , نتا  ايطب , ايبداضٟ أخطد٘  (2)

, نتا    اٱميإ با  بٝإ غًغ ؼطِٜ قتٌ اٱْػإ ْؿػ٘ ,َٚػًِ , ( 5778)بطقِ   493م
 .ٚايًؿغ ي٘  696م ( 109)بطقِ 

عبساهلل ، ي٘ قشب١ ،  يبذًٞ ، ٜٚٓػب ىلىل دسٙ ، ٜه٢ٓ بأبٖٞٛ دٓس  بٔ عبساهلل بٔ غؿٝإ ا (3)
٣ عٓ٘ ا٭غٛز بٔ قٝؼ ، ٚأْؼ بٔ غ ٜٔ ٚاؿػٔ ٚٚعٔ سصٜؿ١ ٚض  ض٣ٚ عٔ ايٓيب

ايهاؾـ : ايبكطٟ ٚأبٛ فًع ٚغ ِٖ ، َات  بعس ايػتني يف ؾت١ٓ ابٔ ايعب  ،   ٜٓعط يف تطمجت٘ 
 (2/101) ، ٚتٗصٜب ايتٗصٜب ( 221/ 2) ،  ٚايتاضٜذ ايهب  ( 1/298)

 106م ( 1364)بطقِ , با  َا دا٤ يف قاتٌ ايٓؿؼ , نتا  اؾٓا٥ع , بداضٟ أخطد٘ اي (4)
, ( 113)بطقِ , با  بٝإ ؼطِٜ قتٌ اٱْػإ ْؿػ٘ , نتا  اٱميإ , َٚػًِ , ٚايًؿغ ي٘ 

 .697م
ظٜس  ٜه٢ٓ بأبٞ ٖٛ ثابت بٔ ايهشاى  بٔ خًٝؿ١ بٔ ثعًب١ بٓعبس ا٭ؾٌٗ اـعضدٞ ا٭ْكاضٟ  (5)

ا٭ؾًٗٞ ، َٔ أٌٖ ايؿذط٠ ، قشابٞ َؿٗٛض ، نإ ضزٜـ ضغٍٛ اهلل ّٜٛ اـٓسم ٚزيًٝ٘ ىلىل 
ٖك  64محطا٤ ا٭غس ، ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ ق٬ب١  ٚعبساهلل بٔ َعكٌ  َات يف ؾت١ٓ ابٔ ايعب   غ١ٓ  

 (206/ 1)، ٚاٱغتٝعا  ( 391/ 1) ، اٱقاب١ ( 3/44) ايجكات : ٜٓعط يف تطمجت٘
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 .(1)(عص  ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ
إٔ ضد٬ً قاتٌ يف غبٌٝ اهلل أؾس ايكتكاٍ  :)  قاٍ : قاٍ   أبٞ ٖطٜط٠  ٚعٔ -5

ؾبُٝٓا ٖٛ ع٢ً شيو ىلش ٚدس ايطدٌ أمل , ىلْ٘ َٔ أٌٖ ايٓاض :  ؾكاٍ ايٓيب , 
 .(2)(ؾاْتعع َٓٗا غًُٗا ؾاْتشط بٗا , ؾأ٣ٖٛ بٝسٙ ىلىل نٓاْت٘ , اؾطح 

، َُٗكا اؾكتس    زيت ا٭سازٜح ع٢ً ؼطِٜ قتٌ ايٓؿؼ:  ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ ا٭سازٜح 
ٚمل ٜعصض أسس يف قتٌ ْؿػ٘ ست٢ َكٔ أقكٝب ضكطض    , ٚناقت ب٘ ايػبٌ , ب٘ ا٭مل 

 .  ْؿػٞ مل ٜػتطع ايكرب عًٝ٘ 
 

ٚ أْ٘ َٔ أنرب ايهبا٥ط ,  ع٢ً ؼطِٜ قتٌ ايٓؿؼ  (3)اٱمجاع; ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤ -6
ٚإٔ املٓتشكط أععكِ ٚظضًا  َكٔ قاتكٌ غك ٙ ; ٭ٕ ْؿكؼ       , بعس ايؿكطى بكاهلل   

ٚىلمنا ٖٞ ًَو هلل تعاىل ; ؾ٬ ٜتككطف ؾٝٗكا ىل٫ َكا    , اٱْػإ يٝػت ًَهًا ي٘ 
ٚمل ٜطض بكهكا٤ اهلل يك٘   , ٚ٭ْ٘ أغا٤ ىلىل أقط  ا٭ؾٝا٤ ىليٝ٘ ,  (4)أشٕ ي٘ ؾٝ٘

  . (5)ت ظاٖطًا سٝح اغتعذٌ املٛ
اطّ عًٝ٘ ا٫َتٓكاع عكٔ ا٭نكٌ    , ٚنُا اطّ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ قتٌ ْؿػ٘ َباؾط٠ 

ٜٚؿػس بك٘ َعستك٘ بكإٔ    , ٚايؿط  ست٢ ميٛت أٚ ست٢ ٜٓتٗٞ ب٘ اؾٛع ىلىل ساٍ ٜهطٙ
 .(6)ؼىم ؾ٬ تٓؿع با٭نٌ بعس شيو; باتؿام ايؿكٗا٤ 

                                                 

 515م ( 6105)با  َٔ أنؿط أخاٙ بػ  تأٌٜٚ بطقِ , نتا  ا٭ز  , يبداضٟ أخطد٘ ا (1)
 696م( 110)بطقِ , با  بٝإ غًغ قتٌ ؼطِٜ اٱْػإ ْؿػ٘ , نتا  اٱميإ , َٚػًِ 

( 111)بطقِ , با  بٝإ غًغ ؼطِٜ قتٌ اٱْػإ ْؿػ٘ , نتا  اٱميإ , أخطد٘ َػًِ  (2)
 697م

ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , ( 1/78)ٚايهػب حملُس ايؿٝباْٞ , ( 30/296) املبػٛط: ٜٓعط ( 3)
, ( 3/358)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/177)ٚاملس١ْٚ , ( 2/464)ؾطح َٝاض٠ ٚ, (5/361)

, ( 4/211)ساؾ١ٝ قًٛبٞ , ( 4/95)ٚساؾ١ٝ ايطًَٞ , (1/344)ٚسٛاؾٞ ايؿطٚاْٞ 
 (.25/280)ٚايؿتا٣ٚ  (3/385)ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات , ( 9/155)ٚاملبسع 

 (.4/150)ا٭سهاّ  ىلسهاّ ( 4)
 (.1/399) ساؾ١ٝ ايطشطاٟٚ ( 5)

ٚايهػب , ( 30/296)املبػٛط : ٜٚٓعط (. 1/155)سهاٙ اؾكام يف أسهاّ ايكطإٓ  (6)
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 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ  
 (1)(ىلٕ يٓؿػو عًٝو سكًا:)  ٚقس قاٍ  إٔ ايتٓاٍٚ عٓس اؿاد١ سل ايٓؿؼ -1
 .(2)ٚ٭ٕ ا٫َتٓاع َٔ ا٭نٌ ىلىل ٖصٙ ايػا١ٜ تعطٜض ايٓؿؼ ي٬ًٗى ٖٚٛ سطاّ  -2
ٚ٭ٕ ؾٝ٘ انتػا  غبب تؿٜٛت ايعبازات; ٭ْ٘ ٫ ٜتٛقٌ ىلىل أزا٤ ايعبكازات ىل٫   -3

ٚنُا إٔ تؿٜٛت ايعبكازات املػكتشك١ سكطاّ ؾانتػكا  غكبب ايتؿٜٛكت       , بٓؿػ٘
 .(3)سطاّ 

ٚ٭ٕ ايٓؿؼ َتش١ًُ بأَاْات اهلل تعاىل ; ؾإٕ اهلل تعاىل خًكٗا َعكك١َٛ يتك٪زٟ    -4
ا٭َا١ْ اييت ؼًُكٗا ; ٫ٚ ٜتٛقكٌ ىلىل شيكو ىل٫ با٭نكٌ عٓكس اؿادك١ ; َٚكا ٫        

 .(4)ؾٝهٕٛ َػتشكًا , ٜتٛقٌ ىلىل ىلقا١َ املػتشل ىل٫ ب٘ 
ٚ٭ٕ َٔ اَتٓع عٔ أنٌ املٝت١ عٓس املدُك١ ست٢ َات ٜهٕٛ عاقكًٝا ؾهٝكـ ضكٔ    -5

 .(5)تطى اؿ٬ٍ ست٢ َات باجملاع١ 

ؾٌٗ ٜػػٌ ٜٚهؿٔ ٜٚك٢ً عًٝ٘ , ٚىلشا لشت ع١ًُٝ ا٫ْتشاض َٚات املطٜض ايٓؿػٞ  
 ؟ ٌٖٚ ٜهُٔ ٜٚهؿط عٓ٘ ؟
(6)أَا ػٗٝعٙ ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤ 

غػٌ املٝت املػًِ ٚتهؿٝٓك٘  ع٢ً أْ٘ جيب  –ضمحِٗ اهلل  –
ٚمحً٘ ٚزؾٓ٘ ; غٛا٤ يف شيو قاتٌ ْؿػ٘ ٚغ ٙ ; ٭ْ٘ ٫ خيطز عٔ اٱغك٬ّ بػكبب قتًك٘    
                                                                                                                                            

ساؾ١ٝ قًٛبٞ , ( 263/ 12)ٚايصخ ٠ , (  306/  6)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/78)
 (.1/102)ٚغُع عٕٝٛ ايبكا٥ط , ( 8/335) ٚاملبسع , ( 4/211)

,  1894م ( 2413)بطقِ , با  ىلعطا٤ سكٛم ايٓؿؼ , نتا  ايعٖس , ايىَصٟ  أخطد٘( 1)
, ٚأبٛ زاٚز , ( 6900)بطقِ , ( 4/67)ٚاؿانِ يف َػتسضن٘ (( سسٜح قشٝح: ))ٚقاٍ 

ٚقشش٘  1325م( 1369)بطقِ , با  َا ٜ٪َط ب٘ َٔ ايككس يف ايك٠٬ , نتا  ايتطٛع 
 256ا٭يباْٞ يف قشٝح أبٞ زاٚز م

 (.302/ 30)ٚاملبػٛط , ( 1/86) ػبايه ( 2)

 (.30/302)ٚاملبػٛط , ( 1/86) ايهػب( 3)

 (.30/303)ٚاملبػٛط , ( 1/87) ايهػب( 4)

 (.1/102)غُع عٕٝٛ ايبكا٥ط : ٜٓعط( 5)

 ,(2/441)ْٚٗا١ٜ احملتاز  ,( 1/158)ؾتح ايٖٛا  :عًِ ٜٚٓعط سهاٙ غ  ٚاسس َٔ أٌٖ اي (6)
, ( 2/240)تاز ٚاٱنًٌٝ ٚاي, ( 1/281)٭ْٗط ٚفُع ا, ( 3/400)ٚؾتح ايكسٜط 
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ْؿػ٘ بٌ ٖٛ ؾاغل غ  غاع يف ا٭ضض بايؿػاز ; ٚىلٕ نإ باغًٝا ع٢ً ْؿػ٘ نػا٥ط ؾػكام  
 .(1)املػًُني 

ٌ ْؿػك٘ بػكبب املكطض ايٓؿػكٞ ايكصٟ ٜك٪ثط يف اٱزضاى        ٚأَا ايك٠٬ عًٝ٘ ; ؾإٕ نإ قت
اٱْٗٝكاض  ) نايؿكاّ اؿاز املعَٔ ٚا٫نت٦ا  ايصٖاْٞ ايؿسٜس أٚ يف سايك١ ايكًكل ايؿكسٜس    

; ؾٝكك٢ً عًٝك٘ ; ٭ْك٘ يف سهكِ      أٚ يف ساي١ انططا  َا بعس ايككس١َ   ( ايعكيب اؿاز
إٔ َٔ قتكٌ ْؿػك٘ خطكأ ٜكك٢ً      (2)ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ خطأ اجملٕٓٛ ٚعُس اجملٕٓٛ 

 .عًٝ٘ 
 :ٚزيٌٝ شيو

ؾطدكع غكٝؿ٘ عًك٢ ْؿػك٘     , بكاضظ َطسبكًا ٜكّٛ خكب        (3)َا ٚضز إٔ عاَط بٔ ا٭نٛع 
 . (4)ٚق٢ً عًٝ٘ ايٓيب 

ق٢ً عًٝ٘ ، ٭ْ٘ قتٌ ْؿػ٘ خطأ ؾًٝشل بك٘ املكطٜض ايٓؿػكٞ     إٔ ايٓيب  :ٚد٘ ايس٫ي١ 
ايصٟ أقسّ ع٢ً قتٌ ْؿػ٘ بػ  قكس َٓ٘ ٫ٚ اختٝاض ، بٌ بػبب املطض ايصٟ أمل ؾٗكٛ يف  

 . سهِ اجملٕٓٛ غ  َ٪اخص ب٘ 
ىلشا نإ  املطض ايٓؿػٞ مل ٜ٪ثط ع٢ً ىلزضاى املكطٜض ٚاختٝكاضٙ نُكا يف ايٛغكٛاؽ      ٚ أَا 

   ايّٓٛ أٚ ا٫نت٦ا  ايبػكٝ  أٚ ا٫نكططابات اؾٓػك١ٝ ٚمٛشيكو     ايكٗطٟ أٚ يف انططا
سهِ املتعُس ; ٭ٕ املطض ايٓؿػٞ يف َجٌ ٖكصٙ   ؾٗٛ يف يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١  ىلشا قتٌ ْؿػ٘

 . ٫ٜٚ٪ثط يف اٱختٝاض  ٫ ٜطؾع ايتهًٝـ اؿاي١ 
٢ َٔ قتٌ ٚقس اختًـ ايؿكٗا٤ يف ايك٠٬ عًٝ٘ ؽطجيًا ع٢ً اخت٬ؾِٗ يف سهِ ايك٠٬ عً

 -:ْؿػ٘ عُسًا ع٢ً قٛيني 

                                                                                                                                            

 (.1/254)ٚاملس١ْٚ
 (.6/294)ٚاملٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ,  ( 1/250)تبني اؿكا٥ل:  ٜٓعط( 1)

ٚابٔ عابسٜٔ يف , ( 1/163)ٚيف ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ, ( 2/350)ابٔ لِٝ يف ايبشط ايطا٥ل  سهاٙ( 2)
 (.2/229)ساؾٝت٘

اغتؿٗس ّٜٛ خٝرب غ١ٓ غبع يًٗذط٠ ٜٓعط , ١ًُ بٔ ا٭نٛع بٔ غٓإ ا٭ْكاضٟ عِ غ ٖٛ عاَط( 3)
 (.4/303)ٚطبكات ابٔ غعس ,( 2/788)ا٫غتٝعا  :يف تطمجت٘ 

 999م, ( 1802)بطقِ , با  غع٠ٚ خٝرب , نتا  اؾٗاز ,  أخطد٘ َػًِ( 4)
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ىلشا قتٌ ْؿػ٘ ٜكك٢ً عًٝك٘    ضطض ٫ٜ٪ثط ع٢ً اٱزضاى  إٔ املطٜض ايٓؿػٞ :ايكٍٛ ا٭ٍٚ
ٚاملايهٝك١  (1)ٚىلمث٘ عًك٢ ْؿػك٘ ٖٚكصا َكتهك٢ َكصٖب مجٗكٛض ايؿكٗكا٤ َكٔ اؿٓؿٝك١          , 

(3)ٚايؿاؾع١ٝ (2)
سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ قتٌ ْؿػ٘ عُكسًا ٜكك٢ً عًٝك٘     (4)ٚضٚا١ٜ عٓس اؿٓاب١ً 

 .ٚىلمث٘ ع٢ً ْؿػ٘, 
 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

 .(5)(قًٛا ع٢ً َٔ قاٍ ٫ ىلي٘ ىل٫ اهلل : )عُّٛ قٛي٘  -1
 , ٚع٢ً ايٓؿػا٤ َٔ ايعْا , ٜك٢ً ع٢ً ايصٟ قتٌ ْؿػ٘ : قاٍ  (6)ٚعٔ ىلبطاِٖٝ -2

 ، (7)ٚع٢ً ايصٟ ميٛت غطٜكًا َٔ اـُط
 

                                                 

قايٛا ( 1/250)ٚتبني اؿكا٥ل , ( 2/350)ٚايبشط ايطا٥ل, ( 2/150)ؾتح ايكسٜط :  ٜٓعط( 1)
 (.ٖٚٛ ا٭قح:)

ٚايتاز ٚاٱنًٌٝ َع َٛاٖب , ( 1/273)ٚايجُط ايساْٞ ,  (1/254)املس١ْٚ :  ٜٓعط( 2)
 (.2/240)اؾًٌٝ

ْٗا١ٜ ٚ, ( 2/142)ٚؾطح املٓٗر  , ( 2/143)ساؾ١ٝ اؾٌُ , ( 5/163)اجملُٛع  :ٜٓعط( 3)
:  (7/47)قاٍ ايٟٓٛٚ يف ؾطس٘ قشٝح َػًِ ( 1/149)ْٚٗا١ٜ ايعٜٔ, ( 2/441)احملتاز

ز َٚطدّٛ ٚقاتٌ ْؿػ٘ ٚٚيس قاٍ ايكانٞ َصٖب ايعًُا٤ ناؾ١ ايك٠٬ ع٢ً نٌ َػًِ قسٚ))
 (.ايعْا 

 (.3/356)ٚايؿطٚع ,(6/185)َع ايؿطح ايهب   ا٫ْكاف: ٜٓعط( 4)
  (13622)ٚايطرباْٞ يف املعذِ ايهب  بطقِ( 1737)بطقِ ,(2/193)ايساض قطين  أخطد٘( 5)

: ٚقاٍ, ضٚاٙ ايساض قطين بأغاْٝس نعٝؿ١ (: ))5/120)ٚقاٍ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع  ( 12/447)
 ((.٫ ٜجبت َٓٗا ؾ٤ٞ ٚتػين أسازٜح نج ٠ يف ايكشٝح

ؾكٝ٘ أٌٖ ايهٛؾ١ , أبٛ عُطإ نإ َٛيسٙ غ١ٓ مخػني  ،بٔ ٜعٜس بٔ عُطٚ بٔ ا٭غٛز ٖٛ ىلبطاِٖٝ( 6)
َا : ٚقاٍ ايؿعيب , نإ ق ؾًٝا يف اؿسٜح : قاٍ ا٭عُـ , َٚؿتٝٗا ٖٛ ٚايؿعيب يف ظَاُْٗا 

تطى بعسٙ أعًِ َٓ٘ ٫ٚ اؿػٔ ٫ٚ ابٔ غ ٜٔ ٫ٚ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ٫ٚ ايبكط٠ ٫ٚ اؿذاظ 
١ ٘ اهلل ضمحٚزؾٔ ي٬ًٝ ضمح, ٖٚٛ َتٛاض عٔ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ,  96أٚ  5َات غٓ٘ , ٚايؿاّ 
 (.1/37)ٚطبكات اؿؿاظ , ( 1/101)َؿاٖ  ا٭َكاض : ٜٓعط يف تطمجت٘ . ٚاغع١ 

بطقِ (3/34)ؾٝب١ يف َكٓؿ٘ ابٞ ٚابٔ , ( 2/578)ضٚاٙ ابٔ عبس ايرب يف ا٫غتصناض  (7)
(11862.) 
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 .(1)ايػ١ٓ إٔ ٜك٢ً ع٢ً قاتٌ ْؿػ٘ : ٚعٓ٘ قاٍ  

 .(3)تكًٞ ع٢ً َٔ ق٢ً ىلىل قبًتو:  قاٍ  (2)ٚعٔ عطا٤ -3

َا أعًِ أسسًا َٔ ايكشاب١ ٚايتكابعني تكطى ايكك٠٬ عًك٢     : ٚعٔ ابٔ غ ٜٔ قاٍ -4
 .(4)أسس َٔ أٌٖ ايكب١ً آمثًا 

نكإ   ؾاغل غ  غاع يف ا٭ضض بايؿػاز; ٚ ىلٕ ٚ٭ٕ املطٜض ايٓؿػٞ قاتٌ ْؿػ٘  -5
 .(5)باغًٝا ع٢ً ْؿػ٘ نػا٥ط ؾػام املػًُني

ٚ٭ٕ عُّٛ ؾكطع١ٝ قك٠٬ اؾٓكاظ٠ ٫ خيكل َٓك٘ أسكس َكٔ أٖكٌ نًُك١          -6
 .(6)ايؿٗاز٠ ىل٫ بسيٌٝ

 ٚ٭ٕ دٓا١ٜ املط٤ ع٢ً ْؿػ٘ غ  َعترب٠ يف سل أسهاّ ايسْٝا ; ىلمنا ٜ٪اخص بٗا -7

 . (7)يف اٯخط٠
 .(8)عًٝ٘ َازاّ َػًًُا; ٫ ٜػك  طًب ايك٠٬  ٚ٭ٕ عكٝاْ٘ بكتٌ ْؿػ٘ -8

  

                                                 

 (.1/254)َايو يف املس١ْٚ  ضٚاٙ( 1)
ض٣ٚ عٔ ابٔ عباؽ  ،أبٛ قُس املهٞ ،بٔ أبٞ ضباح  ٚامس٘ أغًِ ايكطؾٞ ٫َِٖٛ ٖٛ عطا٤ ( 2)

ٚاْتٗت ىليٝ٘ ؾت٣ٛ أٌٖ ,ٖٚٛ َٛىل يبين ؾٗط , ْؿأ ضه١  ، ٚابٔ عُطٚ ٚابٔ ايعب  ٚغ ِٖ نج 
قاٍ , نإ أغٛز أعٛض أؾطؼ أؾٌ أعطز ثِ عُٞ بعس ٚنإ ثك١ ؾكًٗٝا عاملًا نج  اؿسٜح , َه١ 

َا ضأٜت أسسًا : َات عطا٤ ّٜٛ َات ٖٚٛ أضن٢ أٌٖ ا٭ضض عٔ ايٓاؽ ٚقاٍ : ا٭ٚظاعٞ 
ٚايهاؾـ , (2/211)قؿ٠ٛ ايكؿ٠ٛ : ٜٓعط يف تطمجت٘  114تٛيف غ١ٓ , أخؿع هلل َٔ عطا٤ 

(2/21.) 
 (.2/578)عبس ايرب يف ا٫غتصناض  ضٚاٙ ابٔ  (3)
 (.6624)بطقِ ( 3/536)َكٓؿ١ ٚعبس ايطظام يف ( 2/578)عبس ايرب يف ا٫غتصناض  ضٚاٙ ابٔ  (4)

 (.1/250)تبني اؿكا٥ل    :ٜٓعط (5)
 (.2/71)ايػ٬ّ  غبٌ ( 6)
 (.3/400)ؾتح ايكسٜط   (7)
 (.1/290)ايسٚاْٞ  ايؿٛان٘  (8)
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ٚ٭ٕ ايػػٌ ٚايك٠٬ َت٬ظَكإ; ؾهكٌ َكٔ ٚدكب غػكً٘ ٚدبكت ايكك٠٬         -9

 (1)ٚنٌ َٔ مل جيب غػً٘ ٫ ػب ايك٠٬ عًٝ٘ , عًٝ٘
ىلشا قتكٌ ْؿػك٘ ٫ ٜككًٞ     إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ضطض ٫ٜ٪ثط عًك٢ اٱزضاى  : ايكٍٛ ايجاْٞ
سٝح ٜكطٕٚ إٔ   (2)ٜٚك٢ً عًٝ٘ غا٥ط ايٓاؽ ٖٚصا َكته٢ َصٖب اؿٓاب١ً, عًٝ٘ اٱَاّ 

 .ٜٚك٢ً عًٝ٘ غا٥ط ايٓاؽ, إٔ َٔ قتٌ ْؿػ٘ عُسًا ٫ ٜك٢ً عًٝ٘ اٱَاّ 
 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

 (4)بؿكاقل بطدٌ قس قتٌ ْؿػ٘    ايٓيب  أتٞ :   قاٍ   (3)عٔ دابط بٔ مسط٠ -1
 .(5)ؾًِ ٜكٌ عًٝ٘  (4)بؿاقل

عكٔ ضدكٌ قكس    ؾكأخربٙ   إٔ ضد٬ً اْطًل ىلىل ايٓيب  ٚعٔ دابط بٔ مسط٠   -2
قاٍ  أْت ضأٜت٘ ؟: قاٍ, ضأٜت٘ ٜٓشط ْؿػ٘: قاٍ(( َٚا ٜسضٜو ؟ : )) قاٍ , َات 

 .(6)((ىلشٕ ٫ أقًٞ عًٝ٘ : ))قاٍ . ْعِ : 

                                                 

 (.1/149)اٱنًٌٝ  دٛاٖط( 1)
ٚاختًؿٛا يف     ( 6/185)ٚاٱْكاف, ( 185/ 6)ٚايؿطح ايهب  , ( 3/504) املػين: ٜٓعط ( 2)

( 6/189)ٜٓعط اٱْكاف . ٚقٌٝ ا٭َاّ ا٭ععِ أٚ ْا٥ب٘ , يٝٗا يف ايكها٤ اٚ: املطاز باٱَاّ قٌٝ 
 (.3/356)ٚايؿطٚع , (1/201)ٚايٓهت ٚايؿٛا٥س ايػ١ٝٓ ع٢ً َؿهٌ احملطض 

ٚعٔ أبٝ٘ ٚخاي٘ غعس بٔ   دابط بٔ مسط٠ بٔ دٓاز٠ قشابٞ بٔ قشابٞ   ، ض٣ٚ عٔ ايٓيب( 3)
ٚض٣ٚ عٓ٘ مساى بٔ سط  ٚمتِٝ بٔ ططؾ١ ٚدعؿط بٔ أبٞ ثٛض ٚأبٛعٕٛ أبٞ ٚقام ٚغ ِٖ ، 

ٚدايػ٘ أنجط َٔ َا١٥ َط٠ ، ْعٍ , أنجط َٔ أيؿٞ َط٠    ايجكؿٞ ٚغ ِٖ ،  ق٢ً َع ايٓيب 
، ( 33/ 1)ايتشؿ١ ايًطٝؿ١ يف تاضٜذ املس١ٜٓ : ٖك  ٜٓعط يف تطمجت٘ 74ايهٛؾ١ ٚتٛيف بٗا غ١ٓ 

 ( .136/ 1) تٗصٜب ، ٚتكطٜب اي( 3/52) ٚايجكات 

 .َاز٠ ؾكل( 7/48)ٜٓعط يػإ ايعط  . غِٗ شٚ ْكٌ عطٜض : املؿكل   (4)
 831م( 978)بطقِ , با  تطى ايك٠٬ ع٢ً ايكاتٌ ْؿػ٘ , نتا  اؾٓا٥ع , أخطد٘ َػًِ   (5)

( 3185)بطقِ , ٔ قتٌ ْؿػ٘ با  اٱَاّ ٫ ٜكًٞ ع٢ً َ, نتا  اؾٓا٥ع , أخطد٘ أبٛ زاٚز   (6)
ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف ( . 1932)بطقِ ( 2/225)ٚايطرباْٞ يف املعذِ ايهب   1462م 

 (.2727)بطقِ ( 2/613)قشٝح أبٞ زاٚز 
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ٔ غاٚاٙ يف شيو ؾأؿل ب٘ َ, ٖٛ اٱَاّ  إٔ ايٓيب  :ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ اؿسٜجني 
نكإ يف بكس٤    تطى ق٠٬ غ ٙ ; ؾإٕ ايكٓيب   ٫ٚ ًٜعّ َٔ تطى ق٠٬ ايٓيب , 

        ٘  (1)اٱغ٬ّ ٫ ٜك٢ً ع٢ً َكٔ عًٝك٘ زٜكٔ ٫ ٚؾكا٤ يك٘ ٜٚكأَطِٖ بايكك٠٬ عًٝك
ٜٚسخٌ يف شيو املكطٜض ايٓؿػكٞ ضكطض ٫ٜك٪ثط عًك٢ اٱزضاى ىلشا قتكٌ ْؿػك٘        

 . ٫ٜكًٞ عًٝ٘ اٱَاّ 
 : (2)ْٛقـ َٔ ث٬ث١ ٚدٛٙ

 .َٓػٛر إٔ اؿسٜح  :ا٭ٍٚ
قٍُٛ ع٢ً ايعدط ست٢ ٫ ٜتػطع ايٓاؽ يف قتٌ أْؿػِٗ ٫ ٜأغًا َٔ  إٔ اؿسٜح  :ايجاْٞ

 .قبٍٛ ضمح١ اهلل هلِ
; ٭ْ٘ ق٬ت٘ ضمحك١   ; خام ب٘  اتٌُ إٔ َا نإ َٓ٘ َٔ ا٫َتٓاع َٔ ايك٠٬ :ايجايح

ع٢ً َٔ ٜك٢ً عًٝ٘ ; ٚقس نإ سٌٝ بٝٓ٘ ٚبني اؾ١ٓ ضا نإ َٔ شيكو املٓككٍٛ ; ٚقك٢ً    
 . عًٝ٘ غ ٙ ممٔ يٝػت ق٬ت٘ يف ٖصا املع٢ٓ نك٬ت٘ 

َكا مل ٜككِ عًك٢ اختكاقك٘     , ثبت يف سل غك ٙ  ,  بإٔ َا ثبت يف سل ايٓيب  :أدٝب
 . (3)زيٌٝ

ىلشا قتكٌ ْؿػك٘ عُكسًا     ؿػٞ ضكطض ٫ٜك٪ثط عًك٢ اٱزضاى    إٔ املطٜض ايٓ:  ايكٍٛ ايجايح
 (5)ٜٛغكـ َكٔ اؿٓؿٝك١    ٞٚ أب, (4)٫ٜك٢ً عًٝ٘ عاٍ ٖٚصا َكته٢ قٍٛ بعض ايػًـ 

 .سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ قتٌ ْؿػ٘ عُسًا ٫ ٜك٢ً عًٝ٘ عاٍ
                                                 

 (.3/506)املػين   (1)

ٚايػٌٝ اؾطاض , ( 2/143)ٚساؾ١ٝ اؾٌُ , ( 7/47)ؾطح قشٝح َػًِ : ٜٓعط   (2)
 (.1/107)َٚعتكط املدتكط , ( 1/354)

 (.6/187)ٚايؿطح ايهب  , ( 3/506)املػين   (3)

ٚايؿطح ايهب  , ( 3/504)املػين : ٚا٭ٚظاعٞ ٜٓعط , عُط بٔ عبس ايععٜع : َِٓٗ   (4)
(6/186.) 

 , (1/281)ًَٚتك٢ ا٭عط , ( 2/350)ٚايبشط ايطا٥ل , ( 2/150)ؾتح ايكسٜط :ٜٓعط   (5)
ايكانٞ قاسب أبٞ سٓٝؿ١ نٛيف مسع أبا ىلغشام ٜعكٛ  بٔ ىلبطاِٖٝ : ٚأبٛ ٜٛغـ ٖٛ 

قُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ ٚبؿط بٔ ايٛيٝس  :ٚض٣ٚ عٓ٘ ، ايؿٝباْٞ ٚغًُٝإ ايتُٝٞ ٚغ ِٖ
أسس يف  ٜتكسَ٘ ٚمل, أؾك٘ أٌٖ عكطٙ , أٍٚ َٔ زعٞ بكانٞ ايكها٠ يف اٱغ٬ّ , ٚآخطٕٚ 
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 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
 . (1)أتٞ بطدٌ قتٌ ْؿػ٘ ضؿاقل ؾًِ ٜكٌ عًٝ٘ َا ض٣ٚ إٔ ايٓيب  -1
 .(2)٫ ٜك٢ً عًٝ٘ اٱَاّ ٫ ٜكًٞ عًٝ٘ غ ٙ; نؿٗٝس املعطن١ ٚ٭ٕ َٔ -2

بإٔ ايكٝاؽ ع٢ً ؾكٗٝس املعطنك١ قٝكاؽ َكع ايؿكاضم; ٭ٕ تطنك٘       : ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 
 .ايك٠٬ ع٢ً ايؿٗٝس تهطميًا ي٘; ٚتطى ايك٠٬ ع٢ً قاتٌ ْؿػ٘ ظدطًا ٚ تأزٜبًا يػ ٙ

 (3)ؾًٝشل بايباغٞ  ٚ٭ٕ املطٜض ايٓؿػٞ  ظامل بكتٌ ْؿػ٘  -3
بإٔ تطى ايك٠٬ ع٢ً ايبػكا٠; ٭ْٗكِ ٜهجكطٕٚ يف املعطنك١ ؾٝؿكل       :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 

 .غػًِٗ ٚايك٠٬ عًِٝٗ غ٬ف قاتٌ ْؿػ٘
 -:ايىدٝح
يككٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚكٛ إٔ املكطٜض ايٓؿػكٞ ضكطض ٫ٜك٪ثط يف       ٖكٛ ا  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 
ىلشا قتٌ ْؿػ٘ عُسًا ٜك٢ً عًٝ٘ ; ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا ; ٚيهعـ أزي١  اٱزضاى 

 املٝت ؾؿاع١ ي٘، ٚزعا٤ بايطمحك١،  املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ ; ٚ٭ٕ ايك٠٬ ع٢ً 
 .ٖٚٛ أٚىل ايٓاؽ بصيو 

  -:أَا ايهُإ  ؾاختًـ ايؿكٗا٤ يف ٖصٙ املػأي١ ع٢ً قٛيني 
٘  إٔ املطٜض : ايكٍٛ ا٭ٍٚ غكٛا٤ نكإ    .ايٓؿػٞ ىلشا قتٌ ْؿػ٘ َتعُسًا أٚ خطأ ؾ٬ زٜك١ يك

ٔ       , املطض أثكط يف ىلزضانك٘  ٚاختٝكاضٙ أّ ٫       ٖٚكصا َكتهك٢ َكصٖب مجٗكٛض ايؿكٗكا٤ َك
  (5)ٚاملايه١ٝ (4)اؿٓؿ١ٝ

                                                                                                                                            

ٚأٍٚ َٔ ٚنع ايهتب يف أقٍٛ ايؿك٘ ٚنإ ايٓٗا١ٜ يف ايعًِ ٚاؿهِ ٚ ايطٜاغ١ ٚايكسض , ظَاْ٘ 
 (14/242)تاضٜذ بػساز : ع٢ً َصٖب أبٞ سٓٝؿ١ ْٚؿط عًُ٘ يف أقطاض ا٭ضض ٜٓعط يف تطمجت٘ 

 .(8/535)ٚغ  ا٭ع٬ّ ايٓب٤٬ 
 .269م غبل ؽطجي٘  (1)
 (.2/238)املبسع : ٜٓعط   (2)

 (.2/350)اثل ٚايبشط ايط, ( 2/150)ؾتح ايكسٜط: ٜٓعط   (3)

( 2/165)ٚتبٝني اؿكا٥ل , ( 3/400)ٚؾتح ايكسٜط , ( 21/163)املبػٛط يًػطخػٞ :ٜٓعط   (4)
 (.24/76)ٚعُس٠ ايكاضٟ , 

ًٌٝ َٚٛاٖب اؾ, ( 2/400)ٚنؿا١ٜ ايطايب , ( 2/192)ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ : ٜٓعط   (5)
(6/265.) 



ايعكٛباتأسهاّ املطٜض ايٓؿػٞ يف    

 
 

 

 

 222 

.سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ قتٌ ْؿػ٘ عُسًا أٚ خطأ ؾ٬ ز١ٜ ي٘ ، (2)ٚاؿٓاب١ً (1)ٚايؿاؾع١ٝ  
 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

 .(3)باضظ َطسبًا ّٜٛ خٝرب ؾطدع غٝؿ٘ ع٢ً ْؿػ٘ ؾُات  إٔ عاَط بٔ ا٭نٛع  -1
ٚيكٛ ٚدبكت   , قه٢ ؾٝ٘ بس١ٜ ٫ٚ غ ٖكا   أْ٘ مل ٜٓكٌ إٔ ايٓيب  :ٚد٘ ايس٫ي١ 

ًٜٚشكل بك٘ املكطٜض     (4); ىلش ٫ جيٛظ تأخ  ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١  يبٝٓ٘ ايٓيب 
 . ايٓؿػٞ ىلشا قتٌ ْؿػ٘ خطأ أٚ عُسًا ؾ٬ ز١ٜ ي٘ 

نُكا يكٛ أتًكـ     ٫ٚ ٜهُٔ يٓؿػ٘ ؾ٦ًٝا , ٢ً ْؿػ٘ ٚ٭ٕ املطٜض ايٓؿػٞ د٢ٓ ع -2
 (5)َاي٘ 

3-    ٘ ٚيكٝؼ  , ٚ٭ٕ ٚدٛ  ايس١ٜ ع٢ً ايعاق١ً ىلمنا نإ َٛاغا٠ يًذكاْٞ ٚؽؿٝؿكًا عٓك
٘   ؾ٤ٞ اتاز  املطٜض ايٓؿػٞ اؾاْٞ ع٢ً ْؿػ٘ ع٢ً  , ىلىل اٱعاْك١ ٚاملٛاغكا٠ ؾٝك

 (6).ٱجياب٘  ؾ٬ ٚد٘
بػ  َٓ٘ ٫ٚ اختٝاض بٌ يتأث  املطض عًٝ٘ ىلشا قتٌ ْؿػ٘ إٔ املطٜض ايٓؿػٞ : ايكٍٛ ايجاْٞ

نُا يف ايؿكاّ اؿاز املعَٔ ، ٚاٱنت٦ا  ايصٖاْٞ اؿاز ، ٚانططا  َكا بعكس ايككس١َ ،    
سٝح ٜطٕٚ إٔ . (7)ؿٓاب١ً يف ضٚا١ٜ ؾسٜت٘ ع٢ً عاقًت٘ ٖٚصا َكته٢ َصٖب اٚمٛشيو ، 

 .إٔ َٔ قتٌ ْؿػ٘ خطأ ؾسٜت٘ ع٢ً عاقًت٘ 

                                                 

احملتاز  َٚػين, ( 2/212)ٚاملٗص  , ( 12/177)ٚاؿاٟٚ , ( 4/264)ا٭ّ : ٜٓعط  (1)
(4/95.) 

ىلشا ناْت اؾٓا١ٜ : ))ٚقاٍ( 25/338)٫بٔ قسا١َ ٚايؿطح ايهب  , ( 12/33)املػين : ٜٓعط (2)
: ٜٚٓعط , ٖك ضعٓاٙ .أ (( ٚىلٕ ناْت خطأ ؾا٭قح َٔ ايطٚاٜتني , ؾ٬ ؾ٤ٞ ي٘ ىلمجاعًا , عُسًا 

 (.2/136)ٚاحملطض يف ايؿك٘ , ( 8/2920)نؿاف ايكٓاع 
 266  غبل ؽطد٘ م  (3)

 (.12/228)ٚؾتح ايباضٟ , ( 12/34)املػين : ٜٓعط   (4)
 (.4/87)ٚأغ٢ٓ املطايب , ( 4/264)ٚا٭ّ , ( 12/34)املػين : ٜٓعط   (5)

 (.12/34)املػين  : ٜٓعط  (6)
 (.8/290)ٚنؿاف ايكٓاع , ( 25/388)ٚايؿطح ايهب  , ( 12/34)املػين : ٜٓعط   (7)
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 ٭ْ٘ يف سهِ اجملٓكٕٛ    خطأاملطٜض ايٓؿػٞ ايصٟ ٜ٪ثط يف اٱزضاى  دٓا١ٜ  بإٔ :ٚاغتسيٛا 
 . (1)نُا يٛ قتٌ غ ٙ, ؾهإ عكًٗا ع٢ً عاقًت٘ , 

سٝكح    بإٔ ٖصا ايكٝاؽ يف َكاب١ً ْل نُا يف قك١ عاَط بٔ ا٭نكٛع   :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 
ؾًٝشل ب٘ املكطٜض ايٓؿػكٞ ىلشا قتكٌ ْؿػك٘      قتٌ ْؿػ٘ خطأ َٚع شيو مل ٜأَط عاقًت٘ بسٜت٘

 .بػ  قكس ٫ٚ اختٝاض بٌ بتأث  املطض ايٓؿػٞ عًٝ٘  ؾ٬ ز١ٜ ع٢ً عاقًت٘ 
  :ايىدٝح 
٘   إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا قتٌ ْؿػ٘ ؾك٬ زٜك١ يك٘ غكٛا٤     –ٚاهلل أعًِ -ايطادح   قتكٌ ْؿػك

, ; ٚشيو يك٠ٛ أزيكتِٗ ٚٚداٖتٗكا  بػبب املطض ايٓؿػٞ غٛا٤  أثط يف ىلزضان٘ أّ مل ٜ٪ثط  
 .ٚنعـ أزي١ املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١

 اؾاْٞ ع٢ً ْؿػ٘ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ  (2)ٚأَا نؿاض٠ ايكتٌ
 :ع٢ً قٛيني ؾكس اختًـ يف ٚدٛبٗا  

غٛا٤ أثط املطض ايٓؿػكٞ   ,إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا قتٌ ْؿػ٘ خطأ أٚ عُسًا: ايكٍٛ ا٭ٍٚ
, (4)ٚاملايه١ٝ (3)ايهؿاض٠ ٖٚصا َكته٢ َا شٖب اؿٓؿ١ٝ   ٫ ػب عًٝ٘ , يف ىلزضان٘ أّ ٫ 

 .(5)ٚضٚا١ٜ عٓس اؿٓاب١ً , (4)
 

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

                                                 

 (.12/34)املػين  : ٜٓعط  (1)

ٚىلمجاع .كٝاّ ؾٗطٜٔ َتتابعني بٓل ايكطإٓؾإٕ مل جيس ؾ,ٖٞ عتل ضقب١ َ٪١َٓ : نؿاض٠ ايكتٌ   (2)
اؿاٟٚ , ( 4/349)ٚاملبػٛط يًؿٝباْٞ , ( 6/127)تبٝني اؿكا٥ل : أٌٖ ايعًِ ٜٓعط 

 (.12/223)املػين , ( 16/308)

ٌ ايكيب ْؿػ٘ ؾ٬نُإ ع٢ً ٚأمجعٛا ع٢ً أْ٘ يٛ قت: ))قاٍ ( 6/34)ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ : ٜٓعط   (3)
 ...((.ايػاقب

, (6/268)اٱنًٌٝ ٚايتاز ٚ, (12/417)ٚايصخ ٠ , (1/507)داَع ا٭َٗات : ٜٓعط (4)
 (.4/287) يًسضزٜط ٚايؿطح ايهب 

ٚاٱْكاف َع ايؿطح ايهب  , (( ٖٚٞ ا٭قط  يًكٛا  : )) ٚقاٍ ( 12/225)املػين : ٜٓعط   (5)
(26/97.) 
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 +:قاٍ تعاىل -1                "(1). 
قاتٌ ْؿػ٘; ٫َتٓاع تكٛض ٖصا اؾكع٤  املطٜض ايٓؿػٞ  خيطز بٗصٙ اٯ١ٜ  :ٚد٘ ايس٫ي١

 . (2); ٚىلشا بطٌ اؾع٤ بطٌ ايهٌ َٔ ايهؿاض٠ ؾٝ٘
ؾٝك٘ بهؿكاض٠ ٫ٚ    ٚمل ٜكأَط ايكٓيب   , قتكٌ ْؿػك٘ خطكأ     إٔ عاَط بٔ ا٭نكٛع   -2

 .(3)ز١ٜ

،  ىلشا مل ػب نؿاض٠ يف قاتٌ ْؿػ٘ خطأ  ؾؿٞ ايعُس َكٔ بكا  أٚىل  أْ٘  : ٚد٘ ايس٫ي١ 
ًٜٚشل ب٘  املطٜض ايٓؿػٞ  ىلشا د٢ٓ ع٢ً ْؿػ٘ بايكتكٌ ؾك٬ نؿكاض٠ ؾٝك٘ ; غكٛا٤ أثكط       

 .         . املطض ع٢ً ىلزضان٘ ٚاختٝاضٙ أّ ٫ 
ِ  , ٚاقع١ عني بإٔ قك١ عاَط بٔ ا٭نٛع :ْٛقـ ٖٚكٛ ٚدكٛ     ؾٝذٛظ إٔ ٜهكٕٛ اؿهك

ِ  ايهؿاض٠ يف قاتٌ ْؿػ٘  , غاٜتك٘ أْك٘ مل ٜٓككٌ ىليٝٓكا شيكو      ِثك , نإ َكطضًا َعطٚؾًا عٓكسٖ
 .(4)ٚعسّ ايٓكٌ ٫ ٜسٍ ع٢ً ايعسّ 

٭ٕ تأخ  ايبٝإ عكٔ ٚقكت    يبٝٓ٘ ايٓيب , بأْ٘ يٛ ٚدب َٔ قتٌ ْؿػ٘ ؾ٤ٞ  : أدٝب  
 .(5)قاتٌ ْؿػ٘; يععِ دطميت٘  ٫ٚ ػب ايهؿاض٠ ع٢ً  ، اؿاد١ ٫ جيٛظ 

أثكط املكطض   إٔ ايهؿاض٠ ػب ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ قاتٌ ْؿػك٘ غكٛا٤ نكإ    : ايكٍٛ ايجاْٞ
ٖٚكصا َكتهك٢ ايككٍٛ ا٭ظٗكط َكٔ      ايكاتكٌ  ٚؽطز َكٔ تطنك٘    ايٓؿػٞ يف ىلزضان٘ أّ ٫ ، 

 سٝح ٜطٕٚ إٔ ايهؿاض٠ ػب ع٢ً قاتكٌ ْؿػك٘    (7)َٚصٖب اؿٓاب١ً , (6)َصٖب ايؿاؾع١ٝ 
 . غٛا٤ قتًٗا عُسًا أٚ خطأ  ْؿػ٘ 

 
                                                 

 92آ١ٜ ,  غٛض٠ ايٓػا٤  (1)

 269، ٚايٛدٝع يف ىلٜهاح ايكٛاعس م ( 9/154)َٓح اؾًٌٝ : ٜٓعط   ( )
 266ٚاؿسٜح غبل ؽطجي٘ م ( 12/34)املػين : ٜٓعط  ( )
 (.6/208)ؾطح ايعضنؿٞ : ٜٓعط  ( )
 (.12/417)ايصخ ٠   ( )
, ( 4/90)َٚعين احملتاز , ( 16/310)ٟ ٚٚاؿا, ( 9/331)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط   ( )

 (.1/506)ٚايػطاز ايٖٛاز 
 ( .6/207)ٚؾطح ايعضنؿٞ , ( 26/97)ٚاٱْكاف , ( 12/225)املػين : ٜٓعط   ( )
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 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

+ :عُّٛ قٛي٘ تعاىل  -1                    ..."(1) 

٘  :ٚد٘ ايس٫يك١  ٔ : )إٔ قٛيك ٚاؿكط ٚايعبكس ٚاملػكًِ    , ٜؿكٌُ ايكصنط ٚا٭ْجك٢   ( َٚك
ٚنكصيو قكس    ٚاملكطٜض ايٓؿػكٞ ٚغك  املكطٜض      ,ٚاملهًـ ٚغ  املهًـ, ٚايهاؾط

ؾٛدبت ايهؿاض٠ ع٢ً قاتً٘ نُا يٛ قتًك٘ غك ٙ   , ٭ْ٘ آزَٞ َكتٍٛ خطأ. تسخٌ ْؿػ٘
(2) 

+ :بإٔ قٛي٘ تعاىل  :ْٛقـ            "      ٙ ىلمنا أضٜكس بٗكا ىلشا قتكٌ غك ,

+ :بسيٌٝ قٛي٘        "  , ٚاملطٜض ايٓؿػٞ قاتٌ ْؿػ٘ ٫ ػب

 .(3)  بسيٌٝ قتٌ عاَط بٔ ا٭نٛع, ؾٝ٘ ز١ٜ 
ؾ٬ ػكب يًُكطٜض ايٓؿػكٞ ىلشا     ٚ٭ٕ ايهؿاض٠ ػب ؿل اهلل تعاىل ; ٫ ؿل اٯزَٞ  -2

 .(4) . قتٌ ْؿػ٘ 
بإٔ ايهؿاض٠ ٚىلٕ ناْت سكًا هلل تعاىل ; يهٓٗا تػك  عٔ قاتٌ ْؿػ٘  :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 

غٛا٤ قتٌ ْؿػ٘ يتأث  املكطض ايٓؿػكٞ عًك٢ ىلزضانك٘      دطميت٘ نايُٝني ايػُٛؽيععِ 
 . ٚاختٝاضٙ أّ ٫

  :ايىدٝح
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ إٔ املكطٜض ايٓؿػكٞ ىلشا قتكٌ ْؿػك٘  ٫ ػكب       –ٚاهلل أعًِ  -ايطادح 

 غٛا٤ قتٌ ْؿػك٘ يتكأث  املكطض ايٓؿػكٞ عًك٢ ىلزضانك٘ ٚاختٝكاضٙ أّ ٫  ،         ; عًٝ٘ ايهؿاض٠
 .٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا ٚيهعـ أزي١ املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ٚشيو يك

ْك٘ يععكِ دطَك٘ ٫     ٚأ, مثًا ععًُٝا  ىلشا تكطض إٔ املطٜض ايٓؿػٞ قاتٌ ْؿػ٘ ; اضتهب ىل
 قب يف اٯخط٠ ؟اٜهؿط عٓ٘ ٫ٚ ؽطز عٓ٘ ايس١ٜ ; ؾٌٗ ٜأثِ ٜٚع

                                                 

 92آ١ٜ , ايٓػا٤  غٛض٠ ( 1)

 (.4/95)ٚأغ٢ٓ املطايب , ( 6/207)ؾطح ايعضنؿٞ : ٜٓعط   ( )
 (.12/226)املػين : ٜٓعط   ( )
 (.4/95)أغ٢ٓ املطايب  : ٜٓعط ( )
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 -:٫ خيًٛ ا٭َط َٔ سايتني 
 املكطٜض ٚاختٝكاضٙ    ىلضاز٠ يف أثكط  إٔ ٜهٕٛ املكطض ايٓؿػكٞ ؾكسٜسًا ستك٢      :اؿاي١ ا٭ٚىل

يف ايؿكاّ اؿاز املعَٔ أٚ اهلٛؽ اؿاز أٚ ا٫نت٦كا  ايكصٖاْٞ ايؿكسٜس أٚ     ; نُاٚىلزضان٘ 
أٚ يف ساي١ انططا  َكا بعكس ايككس١َ ٚمكٛ     ( َا ٜعطف باٱْٗٝاض ايعكيب ) ايكًل اؿاز 

ؾكتكٌ ْؿػك٘ بػك  قككس َٓك٘ ٫ٚ       عًك٢ اٱزضاى ،  شيو َٔ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ ايت٢ ت٪ثط 
اختٝاض ; بٌ ْتٝذ١ يًُطض ايٓؿػٞ ايصٟ أمل ب٘ ؾ٬ ٜ٪اخص ب٘ يف اٯخكط٠ ; ٭ْك٘ يف سهكِ    

 . (1)اجملٕٓٛ
ٚعكٔ  ) ضؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١ ٚشنط َِٓٗ   قاٍ : أْ٘ قاٍ  سسٜح عًٞ :   زيٌٝ شيو

  (2)(اجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل 
 .إٔ ضؾع ايتهًٝـ يف ايسْٝا ٜطؾع اٱثِ يف اٯخط٠  :ٚد٘ ايس٫ي١ 
 ىلشا نكإ املكطض ايٓؿػكٞ مل ٜك٪ثط عًك٢ قكسض٠ املكطٜض ٚاختٝكاضٙ نُكا يف           :اؿاي١ ايجا١ْٝ

ٚايكًككل اـؿٝككـ  ٚانككططا  ايٓككّٛ ٚا٫نككططبات اؾٓػكك١ٝ ٚ  ,  ا٫نت٦ككا  ايبػككٝ  
٪شٜك١ ايكيت تػكٝطط    زؾع ايٛغكاٚؽ امل  ػتطٝعؾاملطٜض يف ٖصٙ اؿاي١ ٜ ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ 

ًٜٚذأ ٭غكايٝب كتًؿك١ َٓعكًا يتٓؿٝكصٖا ، ٜٚػكع٢      , عًٝ٘ ، ٜٚػتطٝع َكاَٚتٗا بهٌ ق٠ٛ 
٭ٕ خيؿٝٗا عٔ اٯخطٜٔ ; ٚنًُا ناْت ايسٚاؾع أنجط خططًا نًُا ناْت َكاَٚت٘ هلكا أؾكس   

ؾًٛ أقسّ ع٢ً قتٌ ْؿػ٘ يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١ عٛقب بك٘  .  (3)ٚأق٣ٛ ٚاستُاٍ تٓؿٝصٖا أقٌ 
 .اٯخط٠ ٭ْ٘ َاظاٍ َهًؿًا كتاضًا  يف

, أَا ىلشا مل ميت املطٜض ايٓؿػٞ ; عٛقب ع٢ً قاٚيت٘ ا٫ْتشكاض ٚعٛقكب َعك٘ ؾكطنا٩ٙ     
عًك٢ إٔ   –ضمحٗكِ اهلل   - (5)ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗكا٤  ،  (4)ٚعكٛب١ اؾُٝع ٖٞ ايتععٜط 

 .ايتععٜط جيب يهٌ َعك١ٝ ٫ سس ؾٝٗا ٫ٚ نؿاض٠ 

                                                 

 (http://www.islamweb.net: )ع٢ً املٛقع  (46202)بطقِ,ايؿبه١اٱغ١َٝ٬ؾتا٣ٚ :ٜٓعط (1)
 91غبل ؽطجي٘ م  ( )

 122املطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م: ٜٓعط   ( )

 (.1/174)أْٝؼ ايؿكٗا٤ : ايتععٜط ٖٛ ايتأزٜب زٕٚ اؿس ; ٜٓعط   ( )

 , ( 4/60)ٚايسض احملتاض , ( 2/116)ٚاهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ , ( 3/163)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعط   ( )
ٚاملٗص  ,  248ٚايتٓبٝ٘ م, ( 6/320) َٚٛاٖب اؾًٌٝ ( 8/74) ساؾ١ٝ اـطؾٞ 
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أَا ىلشا نإ املطض ايٓؿػٞ ؾسٜسًا ; ٚنإ ؾاقس اٱزضاى ٚقت اؾٓا١ٜ عًك٢ ْؿػك٘ نُكا يف    
نايؿككاّ ٚاهلكٛؽ ٚاٱنت٦كا  ايكصٖاْٞ ايؿكسٜس ٚانكططا  َكا         ,ا٭َطاض ايصٖاْٝك١  

ؾإْ٘ ٫ ٜععض ايتععٜط ايؿطعٞ املؿكٛض   ;( ا٫ْٗٝاض ايعكيب ) بعسايكس١َ ، أٚ ايكًل اؿاز 
ضمحٗكِ   - (1)يًكانٞ ٚيهٔ ٜ٪ز  ضا ٜهـ أشاٙ ع٢ً ْؿػ٘ ; ؽطجيًا ع٢ً اتؿكام ايؿكٗكا٤  

 .ا ٜهـ أشاٙ عٔ ْؿػ٘ ع٢ً إٔ اجملٕٓٛ ٫ ٜععض ٚيهٔ ٜ٪ز  ض –اهلل 
 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

 .(2)ٚاملطٜض ايصٖاْٞ يٝؼ َٔ أٌٖ ايعكٛب١, ٭ٕ ايتععٜط عكٛب١ ؾطع١ٝ  -1
ٚؾعكٌ املكطٜض ايكصٖاْٞ ٫  ٜٛقكـ     , ٚ٭ٕ ايتععٜط ٫ ٜهٕٛ ىل٫ ع٢ً َعكك١ٝ   -2 

 .(3)بهْٛ٘ َعك١ٝ 
٫ٚ ٜٛدكس ٖكصا املعٓك٢ يف سكل املكطٜض ايكصٖاْٞ ;       , ٚ٭ْ٘ ؾطع يًطزع ٚايعدط  -3   

 .(4)يعسّ ىلزضان٘ 
 دٓا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ ع٢ً غ ٙ : اؿاي١ ايجا١ْٝ 

َٔ اجملكطَني يكسِٜٗ    % 10اضتباط املطض ايٓؿػٞ باؾطمي١ اضتباط قًٌٝ دسًا; ٫ ٜتذاٚظ 
عٔ ايٓؿؼ ىلشا اؾتس َطن٘ ٚمل ٜعاجل َعاؾ١  أَطاض ْؿػ١ٝ; ٫ٚ ٜكع يف اؾطمي١ ىل٫ زؾاعًا

 . (5)دٝس٠ 
 -:(6)َٚٔ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ اييت قس تػبب دٓا١ٜ ع٢ً غ ٙ 

                                                                                                                                            

( 9/108)ٚاملبسع , ( 3/320)ٚايطٚض املطبع , ( 10/174)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 2/288)
 (.3/364)ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات , 

ٚأغ٢ٓ املطايب  , ( 4/354) زٜطٚايؿطح ايهب  يًسض, ( 9/270)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط   ( )
 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع , ( 4/162)

 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع , ( 8/21)ْٗا١ٜ احملتاز : ٜٓعط   ( )
 (.9/108)ٚاملبسع , ( 4/162)أغ٢ٓ املطايب : ٜٓعط   ( )

 219ٚأثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م, ( 4/192)َػين احملتاز : ط ٜٓع  ( )

عبس ايطظام اؿُس َٓؿٛض ع٢ً َٛقع . َٚكاٍ ز,  69-68ايطب ايٓؿػٞ ٚايكإْٛ م: ٜٓعط   ( )
 ( .sa.med.alamal.www)فُع ا٭ٌَ يًكش١ ايٓؿػ١ٝ 

,  293زضٟ ععت م, ٚايطب ايٓؿػٞ ,  135-134ايطب ايٓؿػٞ ٚايكها٤ م:  ينظر (  )
املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ َٔ َٓعٛض : عح , ٚغًػ١ً عٛخ زضاغات َػتؿؿ٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ 

 أثط ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ يف اؾٓاٜات: املطًب ا٭ٍٚ         أسهاّ املطٜض ايٓؿػٞ يف ايعكٛبات: ايجاْٞاملبشح 

http://www.alamal.med.sa/
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 :  (Schizophrenia)ايؿكاّ  -1

 -:َععِ املكابني بايؿكاّ ٫ ٜكىؾٕٛ أ١ٜ دٓا١ٜ ىل٫ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ 
, ايؿكاّ ايباضاْٟٛ ; ايصٟ ٜعس أنجط أْٛاع ايؿكاّ ٚايكصٖإ اضتبكاط باؾٓاٜك١      :أ٫ًٚ

 .قس ٜكٌ يف بعض ا٭سٝإ ىلىل ايكتٌ بططٜك١ َؿك١ً َٚعكس٠ 
اهل٬ٚؽ ٚايه٫٬ت ; ؾإشا اعتكس َطٜض ايؿككاّ أْك٘ غكٝٗادِ ٜٚك٪ش٣ َكٔ       :ثاًْٝا

ؼككط َكٔ ؾكأْ٘    أٚ عٓس مساع٘ ٭قٛات تػب٘ أٚ , أعسا٥٘ املتُٖٛني ٜػهب ٜٚجٛض 
ٜٚعتكس أْٗا تكسض َٔ ؾدل أَاَك٘ ؾٝكتٗذِ عًٝك٘ ٚقكس ٜٓتٗكٞ ا٭َكط بكتكٌ ٖكصا         

 .ايؿدل 
 يف ايؿكاّ ايتدؿيب ٜتشٍٛ املطٜض َٔ ساي١ ايتدؿب ؾذأ٠ ىلىل ساي١ اهلٝاز :ثايجًا

 .(1)ا٫ْؿذاضٟ املسَط زٕٚ اغتؿعاظ خاضدٞ  
 :(Maina)اهلٛؽ  -2

ٖٚكٛ بايتكايٞ   , ٚسطن١ َٔ املطٜض ايؿكاَٞ قس ٜهٕٛ املكا  باهلٛؽ أنجط ْؿاطًا  
, أنجط استُا٫ً يتػبب ا٭ش٣ ٚايعٓـ يٰخكطٜٔ ٜٚهجكط عٓكسِٖ ا٫عتكسا٤ اؾٓػكٞ      

 .ٚسٛازخ ايػٝاضات ٚتبصٜط ا٭َٛاٍ, ٚكايؿات ايػ  
 (:Depression ( ا٫نت٦ا  -3

ٚيهٔ ٖصا َٔ املُهكٔ إٔ اكسخ  يف سكا٫ت    , قًُا ٜطتب  ا٫نت٦ا  بأعُاٍ عٓـ 
َٚكٔ املُهكٔ   , ْازض٠ عٓسَا ٜعتسٟ املهت٦ب ع٢ً اٯخطٜٔ ٖٚٛ يف ساي١ ٜأؽ ؾسٜس 

إٔ ٜكاسب ا٫نت٦ا  ِٖٚ أٚ ن٬ي١ ٜا٥ػ١ ت٪زٟ ىلىل قتٌ اٯخطٜٔ بكساؾع ايؿكؿك١ ;   
أٚ . عا١ٜ عٓكسَا تككسّ عًك٢ ا٫ْتشكاض     َجٌ إٔ تكتٌ ا٭ّ طؿًٗا ست٢ ٫ ٜبك٢ بسٕٚ ض

ٜكسّ ا٭  ع٢ً قتٌ ظٚدت٘ ٚ أطؿاي٘ ضأؾ١ بِٗ خيًكِٗ مما ٜعتككس إٔ ايعكامل َطعكب    

                                                                                                                                            

َٚكاٍ ايطب ايٓؿػٞ ,  69ٚايطب ايٓؿػٞ ٚايكإْٛ م،  21أيٛيف أضنٝيب م. ز, ىلغ٬َٞ 
alrashid.www-)َػتؿؿ٢ ايطاؾس  ز ْعاّ أبٛ سذ١ً َٓؿٛض ع٢ً َٛقع.ايؿطعٞ أ

com.hospital) 
 272ايطب ايٓؿػٞ زضٟ ععت م: ٜٓعط   (1)
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٧ًَٚ بايؿطٚض ; ٫ٚ ميهٓ٘ إٔ ٜعٝـ ؾٝ٘ ٫ٚ أغطت٘ يصيو ٚعكاز٠ َكا ٜٓتشكط بعكس إٔ     
 .(1)ٜكّٛ بتٓؿٝص دطميت٘ 

   (: Erotomania)ٖٛؽ اؿب  -4

ٖٚٞ ساي١ يٝػت ْازض٠ يف قهاٜا ايطب ايٓؿػٞ ايؿطعٞ ; ٚؾٝٗكا ٜعؿكل املكطٜض أٚ    
املطٜه١ ؾدك١ٝ َؿٗٛض ; نٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ أٚ ىلع٬َٞ ; ٚااٍٚ ايٛقكٍٛ ىليٝك٘ بكأٟ    

ٚغايبًا ٜكشب ٖصٙ احملا٫ٚت َٛادٗات ٚ أسساخ عٓٝؿ١ ػاٙ َٔ ٜككـ يف  , ٚغ١ًٝ 
 .(2)ٚقس ٜهٕٛ ايهش١ٝ املعؿٛم ْؿػ٘ , ططٜكِٗ 

 
  (:  Syndrome  Othello )ايػ ٠ املطن١ٝ اؾٓػ١ٝ  -5
سٝح ٜتِٖٛ املطٜض اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ ًٜٚذأ ايعٚز أٚ ايعٚد١ ىلىل ايتؿتكٝـ ٚاملطاقبك١    

, ٚقس ااٍٚ إٔ ٜٓتعع اعىاؾكًا باـٝاْك١ ٚيكٛ بكايك٠ٛ     , بأغايٝب ؾت٢ ٱثبات اـٝا١ْ 
ٚؼكٌ عاز٠ بعس سٛايٞ عؿكط غكٓٛات   , تهٕٛ بػبب َطض ايؿكاّ أٚ غ ٙ  ٚقس

 .(3)ٚقس ت٪زٟ يف بعض اؿا٫ت ىلىل ايكتٌ , َٔ ايعٚاز 
 :  (obsessive impulses)ا٫ْسؾاعات ايٛغٛاغ١ٝ  -6

تطاٚز ايؿكدل ٚتسؾعك٘   , تأخص ا٫ْسؾاعات ايٛغٛاغ١ٝ ؾهٌ زٚاؾع ْؿػ١ٝ زاخ١ًٝ 
, اضتهكا  دطميك١ قتكٌ    : َجٌ , َٚطؾٛن١ يسٜ٘ متاًَا يًكٝاّ بأعُاٍ ؾعٝع١ َػتٓهط٠ 

 .أٚ ؾعٌ ؾاسؿ١ 
تتكـ ٖصٙ ايسٚاؾع بايكؿات ايٛغٛاغ١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ أْٗا اْسؾاعات ٫ َكربض هلكا   

ٚتػبب ي٘ اـٛف ٚايكًكل ٚاٯ٫ّ ايٓؿػك١ٝ ايؿكسٜس٠    , ضغِ َكاَٚت٘ ايؿسٜس٠ هلا , 
ٚايؿعٛض بهآب١ ؾسٜس٠ ٜٚأؽ يسضد١ ٜت٢ُٓ املكٛت  , اييت قس تكٌ ب٘ ىلىل ٖذ١ُ ًٖع 

دل ٭ٕ ٜهطض تكطؾات َع١ٓٝ غ  َك٪ثط٠  ٚقس ًٜذأ ايؿ, يٝتدًل َٔ ٖصٙ اؿاي١ 

                                                 

نُٔ غًػ١ً عٛخ َػتؿؿ٢ أمحس أضنٝيب ايٛيف . املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ َٔ َٓعٛض ىلغ٬َٞ ز: ٜٓعط   (1)
 139ايكش١ ايٓؿػ١ٝ بايطا٥ـ م

 136ايطب ايٓؿػٞ ٚايكها٤ م: ٜٓعط   (2)
alrashid.www-) :ْعاّ أبٛ سذ١ً َٓؿٛض ع٢ً َٛقع  ز.َكاٍ ايطب ايٓؿػٞ ايؿطعٞ ا: ٓعطٜ  (3)

com.hospital) 
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ٚيتُعٓك٘ َكٔ اضتهكا  تككطف     , أٚ ضَع١ٜ يف قاٚي١ ٫ ؾعٛض١ٜ يًتدؿٝـ َٔ قًك٘ 
نُجٌ أّ تػٝطط عًٝٗا زاؾع زاخًٞ قٟٛ إٔ تكتكٌ  , ًٜشل ا٭ش٣ ٚايهطض باٯخطٜٔ 

ؾٗٞ تكاّٚ ٖصا ايساؾع ايطٖٝب بؿس٠ َع خٛؾٗا , أعع أ٫ٚزٖا نًُا ؾاٖست غهًٝٓا 
ا ايؿسٜسٜٔ َكٔ إٔ تهكعـ َكاَٚتٗكا ٚتػتػكًِ هلكصا ايكساؾع ؾىتهكب ٖكصٙ         ٚقًكٗ

اؾطمي١ ايؿعٝع١ ; يصا ؾٗٞ ؼاٍٚ زًَٚا ا٫بتعاز عكٔ املطكبذ أٚ ستك٢ عكٔ أٟ ؾك٤ٞ      
ٖٚٞ زًَٚا قًك٘ َتأمل١ َٚهت٦بك١ دكسًا إٔ ٜهكٕٛ يكسٜٗا َجكٌ ٖكصا       , ٜصنطٖا بايػهني 

 .(1)ايساؾع اـبٝح مٛ ابٓٗا
 ٤ ع٢ً قتٌ غ ِٖ ٌٖ ٜ٪اخصٕٚ ب٘ ؾطعًا ؟ؾإشا أقسّ َجٌ ٖ٪٫ 

 -:٫ خيًٛ ا٭َط َٔ سايتني 
ٚقسضتك٘ عًك٢ ا٫ختٝكاض    , ىلشا نإ املطض ايٓؿػٞ ٫ٜك٪ثط يف اٱزضاى  :  اؿاي١ ا٭ٚىل

نُا يف ا٫نت٦ا  ايبػٝ  ٚ اهلػت ٜا ٚانططا  اهلًكع ٚايكًكل ٚايٛغكٛاؽ ايكٗكطٟ     
 ٚ يف ايػايككب ٫ ٜٓؿككص ايككسٚاؾع   املككطٜض ايعكككابٞ  أٚا٫ْككسؾاعات ايٛغٛاغكك١ٝ ، 

ًٜٚذكأ ٭غكايٝب كتًؿك١ َٓعكًا     , ايٛغٛاغ١ٝ اييت تػٝطط عًٝ٘ ; بٌ ٜكاَٚٗا بهٌ ق٠ٛ 
ٚنًُا ناْت ايسٚاؾع أنجكط خطكطًا ناْكت    , اٯخطٜٔ  يتٓؿٝصٖا ٜٚػع٢ إٔ خيؿٝٗا عٔ

، ٚيٛ قتكٌ يف َجكٌ ٖكصٙ اؿايك١      (2)ٚاستُاٍ تٓؿٝصٖا أقٌ , َكاَٚت٘ هلا أؾس ٚأق٣ٛ 
٘ ، ٚعٛقب ب٘ ؾكطعًا ٭ٕ املكطض ايٓؿػكٞ مل ٜك٪ثط عًك٢ ىلزضانك٘ ٜٚطؾكع عٓك٘         أخص ب

( 3) –ضمحِٗ اهلل  –ايتهًٝـ ، ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 
ع٢ً إٔ ايكاتكٌ ايكصٟ ٜككاز     

 . َٓ٘ ٜؿىط ؾٝ٘ إٔ ٜهٕٛ عاق٬ بايػا كتاضا يًكتٌ َباؾطًا غ  َؿاضى ؾٝ٘ غ ٙ 
ايٓؿػكٞ أثكط عًك٢ ىلزضاى املكطٜض ٚقسضتك٘ ايعكًٝك١       نكإ املكطض    ىلشا :  اؿاي١ ايجا١ْٝ

ٚانكططا  َكا   ٚا٫نت٦ا  ايؿكسٜس ;  , ٚاهلٛؽ ٚايػ ٠ املطن١ٝ , ايؿكاّ ٚىلضازت٘ ن

                                                 

 119املطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م: ٜٓعط   (1)

 122املطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م: ٜٓعط   (2)

: ٜٚٓعط ( 25/79)ٔ قساَ٘ يف ايؿطح ايهب  ٚاب, ( 2/701)سهاٙ ابٔ ضؾس يف بسا١ٜ اجملتٗس ( 3 )
ٚساؾ١ٝ , ( 15/238)ٚاؿاٟٚ , ( 7/51)ٚا٫غتصناض , ( 236/  10)ا٥ع ايكٓا٥ع بس

 ( .6/72)ٞ ٚؾطح ايعضنؿ, ( 7/259)ْٚٗا١ٜ احملتاز , ( 5/10)اؾٌُ 
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;  تك٪ثط يف اٱزضاى نًكٗا أَكطاض   ( اٱْٗٝاض ايعككيب  ) بعس ايكس١َ ،  ٚايكًل اؿاز 
٘  ٫ قككام  ا٭١ًٖٝ ; ؾًٛ قتٌ املطٜض ايٓؿػكٞ يف َجكٌ ٖكصٙ اؿايك١      تؿكسٚ  (1)عًٝك

عًك٢ إٔ اجملٓكٕٛ ٫    -ضمحٗكِ اهلل   - (2)ايهُإ ؽطجيًا عًك٢ اتؿكام ايؿكٗكا٤     ٚعًٝ٘
 . ٫ٚ ٜكتٌ بأسس , ٜكتل َٓ٘ 

   : ٚزيٌٝ شيو ع٢ً َا ًٜٞ
عكٔ ايككيب ستك٢    , ضؾع ايكًِ عكٔ ثك٬خ   :)  ايٓيب  قاٍ:  قاٍ  عٔ ع٢ً     -1

 (.(3)ٚعٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜػتٝكغ , ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل , ٜبًؼ 

إٔ ضؾع ايتهًٝـ ٜكتهٞ ضؾع اٱثِ يف اٯخط٠ ٚامل٪اخص٠ ع٢ً أؾعايك٘ يف  :  ٚد٘ ايس٫ي١
 .ايسْٝا ، ٚاملطٜض ايصٖاْٞ ىلشا د٢ٓ ع٢ً غ ٙ  ٫ٜكتل َٓ٘ ، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

 , أْ٘ أتٞ ىليٝ٘ ضذٕٓٛ قس قتٌ ضد٬ً  ىلىل َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ  (4)َطٚإ نتب  -2

 

 .(5)قٛز  ؾإْ٘ يٝؼ ع٢ً فٕٓٛ, ؾهتب ىليٝ٘ َعا١ٜٚ إٔ اعكً٘ ٫ٚ تكس َٓ٘ 

                                                 

ٜط٣ بعض ا٭طبا٤ ايٓؿػاْني إٔ املطض ايصٖاْٞ ٫ ٜػك  ايعكٛب١ ىلشا نإ ٜعاْٞ َٔ ن٫٬ت   (1)
أٚ أضاز اهلط  َٔ املػتؿؿ٢ ؾػطم غٝاض٠ ٚاعىن٘ ضدٌ , تأَطٙ بكتٌ ظٚدت٘ ؾكتٌ غ ٖا 

 ٚايكشٝح إٔ املطٜض ايصٖاْٞ غ  83,82ايطب ايٓؿػٞ ٚايكها٤ م: عط ٜٓ. ا٭َٔ ؾسٖػ٘ 
 .َهًـ ؾطعًا ست٢ ٚىلٕ ناْت ايه٫٬ت ٚاهل٬ٚؽ ٫ ع٬ق١ هلا باؾطمي١ 

: ٜٚٓعط ( 25/79)ٔ قساَ٘ يف ايؿطح ايهب  ٚاب, ( 2/701)سهاٙ ابٔ ضؾس يف بسا١ٜ اجملتٗس   (2)
ٚساؾ١ٝ , ( 15/238)ٚاؿاٟٚ , ( 7/51)ٚا٫غتصناض , ( 236/  10)ا٥ع ايكٓا٥ع بس

 ( .6/72)ٚؾطح ايعضنؿٞ , ( 7/259)ز ْٚٗا١ٜ احملتا, ( 5/10)اؾٌُ 

 91غبل ؽطجي٘ م  (3)
َطٚإ بٔ اؿهِ بٔ أبٞ ايعام بٔ أ١َٝ بٔ مشؼ بٔ عبس َٓاف ايكطؾٞ ٚ ا٭َٟٛ ٖٚٛ   (4)

ٚض٣ٚ عٓ٘ يف سسٜح قًح اؿسٜب١ٝ ٚض٣ٚ  قشابٞ عٓس طا٥ؿ١ نج ٠ ; ٭ْ٘ ٚيس يف سٝا٠ ايٓيب 
ٚع٢ً بٔ اؿػني ٚعط٠ٚ بٔ ايعب  , املًو  عٔ عُط ٚعجُإ ٚآخطٜٔ ٚض٣ٚ عٓ٘ ابٓ٘ عبس

ٚقس نإ , ٖٚٛ أٍٚ َٔ نط  ايسْاْ  ايؿا١َٝ نإ َٔ غازات قطٜـ ٚؾه٥٬ٗا , ٚآخطٕٚ 
: ٜٓعط يف تطمجت٘ . ٖك 65ٚىل اـ٬ؾ١ ملس٠ غت١ أؾٗط تكطٜبًا تٛيف غ١ٓ , عجُإ ٜهطَ٘ ٜٚععُ٘ 

 (.6/258)ٚاٱقاب١ , ( 8/657)ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 

ٖٚصا ٫ ٜكح ٭ٕ ا٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ مل :)) ٚقاٍ ( 10/346)أٚضزٙ ابٔ سعّ يف احمل٢ً   (5)
  ٚايبٝٗكٞ , ( 1549)بطقِ ( 2/851)ٚأخطد٘ َايو يف املٛطأ (( ٜٛيس ىل٫ بعس َٛت َعا١ٜٚ 
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إٔ اجملٕٓٛ ىلشا د٢ٓ ع٢ً غ ٙ ٫ٜكتل َٓ٘ ، ٭ْ٘ غ  َهًكـ ٚاملكطٜض   :  ٚد٘ ايس٫ي١
 .  ايٓؿػٞ يف سهُ٘ 

ّ       ٚ٭ٕ َا تعًل عككٛم   -3 ،  ا٭بكسإ ٫ جيكب عًك٢ غك  َهًكـ نايكك٠٬ ٚايككٝا
(1)ٚاملطٜض ايصٖاْٞ غ  َهًـ ؾ٬ جيب عًٝ٘ َا ٜتعًل عكٛم ا٭بسإ 

 

 .(2)ٚاملطٜض ايصٖاْٞ يٝؼ َٔ أٌٖ ايعكٛب١ , ٚ٭ٕ ايككام عكٛب١  -5 
ٚ٭ْٗا ٫ ػب ىل٫ باؾٓا١ٜ ٚؾعٌ املطٜض ايصٖاْٞ ٫ ٜٛقـ باؾٓا١ٜ ; ٚهلصا مل ػكب   -6

 .(3)عًٝ٘ اؿسٚز 
 (4)ؽطدًا ع٢ً اتؿكام ايؿكٗكا٤   , ؾعًٝ٘ ايس١ٜ , ؾإشا غك  ايككام عٔ املطٜض ايصٖاْٞ 

عًٝك٘ ايهكُإ ; ٭ٕ سككٛم ا٭َكٛاٍ ٫     اجملٕٓٛ ىلشا قتٌ غك  عٓك٘ ايكككام ؾ  ع٢ً إٔ 
ؾًكِ تػكك  بعكس    , ٚ٭ٕ ايككس ؾٝٗا غ  َعتكرب  , تػك  بعس ايتهًٝـ ; نكِٝ املتًؿات 

 .(5)ايككس ناـاط٧ 
ٚأْ٘ ٫ ٜكتل َٓك٘ يهكٔ جيكب إٔ ْأخكص يف     , ٚىلشا تكطض إٔ دٓا١ٜ املطٜض ايصٖاْٞ ٖسض 

ص ا٫ستٝاطات ا٭َٓٝك١ اي٬ظَك١   ا٫عتباض أٟ تٗسٜس بايكتٌ ٜؿهٞ ب٘ املطٜض ايؿكاَٞ بأخ
ٚميٝكٌ  , ٚىلشا ؾعط ايطبٝب ايٓؿػٞ إٔ املطٜض ايصٖاْٞ غٛف ٌُٜٗ يف قٝاز٠ ايػكٝاض٠  , 

ؾٝتعني عًٝ٘ إٔ خيرب املػ٦ٛيني ; ست٢ ٜأخصٚا ضخكك١ ايكٝكاز٠ َٓك٘ ;    , ىلىل ايكٝاز٠ بطع١ْٛ 
 . (6)٭ٕ اٱُٖاٍ يف ايكٝاز٠ خطط ع٢ً سٝا٠ اٯخطٜٔ 

                                                                                                                                            

 (.16411)بطقِ ( 8/68)غٓٓ٘ 
 (.15/238)اؿاٟٚ  : ٜٓعط  (1)
 (.10/237)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط   (2)
 (.10/237)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط   (3)
اْٞ ٚٚايؿٛان٘ ايس, ( 10/246)ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع , ( 4/493)املبػٛط يًؿٝباْٞ : ٜٓعط  (4)

ٚأغ٢ٓ , ( 5/435)يطايبني ٚضٚن١ ا, ( 1/404)ٚايهايف ٫بٔ عبس ايرب , ( 2/258)
 ( .2/261)َٚػا٥ٌ أمحس ٚابٔ ضا١ٜٖٛ ( 8/280)ٚاملبسع , ( 4/87)املطايب 

 (.15/238)اؿاٟٚ   (5)

ا٢ٝ َٓٗا نُٔ غًػ١ً عٛخ . ٚاٱعاق١ ٚ اؾطمي١ ز,  39ايطب ايٓؿػٞ ٚايكها٤ م: ٜٓعط   (6)
 139م َػتؿؿ٢ ايطا٥ـ
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 .اىة المرىض الهفسي على مادون الهفشحه: الفرع الثاهي

 :ٚؾٝ٘ سايتإ 
 .حهاىة المرىض الهفسي على هفسه بمادون الهفش  :  الحالة األولى 

قس ًٜذأ املطٜض ايٓؿػٞ ىلىل إٔ ٜكٝب ْؿػ٘ بأش٣ عُسًا أٚ خطكأ ; نكإٔ جيكطح ْؿػك٘ أٚ     
أٚ  ايكيت ٫ تكٓذح   اٱْتشكاض   قاٚيك١  ٜكطع ططؾ٘ ست٢ ًٜٗو نُا ٜكع يف بعكض سكا٫ت  

أٚ يف ,  قا٫ٚت أش٣ ايٓؿؼ يكككس يؿكت اٱْتبكاٙ أٚ ؼكٝكل َٓكاؾع خاقك١ يًُكطٜض        
سا٫ت ا٫نت٦ا  ايصٖاْٞ سٝح ٜٓتا  املكا  ؾكعٛض بكاٱثِ ٚاـط٦ٝك١ ؾٝشكاٍٚ قطكع      

أٚ خيٌٝ ىليٝ٘ إٔ أططاؾك٘ تطكٍٛ ٚتكككط ٚدػكُ٘ ٜهكرب      , باعتباضٙ َكسضًا يًدطاٜا  شنطٙ
 .(1) ؾٝعُس ىلىل قطع أقابع ٜسٜ٘, ٜٚكػط 

ع٢ً أْ٘ اطّ ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜككٝب ْؿػك٘ بكأش٣     –ضمحِٗ اهلل  – (2)ايؿكٗا٤ ٚقس اتؿل
منا ٖٞ ًَو هلل تعاىل ؾ٬ ٜتككطف   ٚىل, ٚشيو ٭ٕ ْؿػ٘ يٝػت ًَهًا ي٘ , عُسًا أٚ خطأ 

 - (4)ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ ىلشا٤ ْؿػ٘ ;  ع٢ً قاٚيت٘ ٜٚععض.(3)ا أشٕ ي٘ ؾٝ٘ ضؾٝٗا ىل٫ 
 .ع٢ً إٔ ايتععٜط جيب يهٌ َعك١ٝ ٫ سس ؾٝٗا ٫ٚ نؿاض٠  –ضمحِٗ اهلل  -

٘  أَا ىلشا نإ املطض ايٓؿػٞ ؾسٜسًا ; ٚنإ ؾاقس اٱزضاى ٚقت اؾٓا١ٜ عًك٢   نُكا يف   بسْك
نايؿككاّ ٚاهلكٛؽ ٚاٱنت٦كا  ايكصٖاْٞ ايؿكسٜس ٚانكططا  َكا         ,ا٭َطاض ايصٖاْٝك١  

ؾإْ٘ ٫ ٜععض ايتععٜط ايؿطعٞ املؿكٛض   ;( ا٫ْٗٝاض ايعكيب ) بعسايكس١َ ، أٚ ايكًل اؿاز 

                                                 

 323أغؼ ايطب ايٓؿػٞ اؿسٜح م: ٜٓعط   (1)
، (  306/  6)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/78)ٚايهػب , ( 30/296)املبػٛط  :ٜٓعط   (2)

 (  8/335)،  املبسع ( 12/357)ٟٚ ٚاؿا
 (.4/150)ىلسهاّ ا٭سهاّ   (3)

 , ( 4/60)ٚايسض احملتاض , ( 2/116)ٚاهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ , ( 3/163)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعط   (4)
ٚاملٗص  ,  248ٚايتٓبٝ٘ م, ( 6/320) َٚٛاٖب اؾًٌٝ ( 8/74) ساؾ١ٝ اـطؾٞ 

( 9/108)ٚاملبسع , ( 3/320)ٚايطٚض املطبع , ( 10/174)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 2/288)
 (.3/364)ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات , 

 أثط ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ يف اؾٓاٜات: املطًب ا٭ٍٚ         أسهاّ املطٜض ايٓؿػٞ يف ايعكٛبات: املبشح ايجاْٞ
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ضمحٗكِ   - (1)يًكانٞ ٚيهٔ ٜ٪ز  ضا ٜهـ أشاٙ ع٢ً ْؿػ٘ ; ؽطجيًا ع٢ً اتؿكام ايؿكٗكا٤  
 .ٕٓٛ ٫ ٜععض ٚيهٔ ٜ٪ز  ضا ٜهـ أشاٙ عٔ ْؿػ٘ ع٢ً إٔ اجمل –اهلل 

 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
 .(2)ٚاملطٜض ايصٖاْٞ يٝؼ َٔ أٌٖ ايعكٛب١, ٕ ايتععٜط عكٛب١ ؾطع١ٝ  ٭ -1

ٚؾعكٌ املكطٜض ايكصٖاْٞ ٫  ٜٛقكـ     , ٚ٭ٕ ايتععٜط ٫ ٜهٕٛ ىل٫ ع٢ً َعك١ٝ  -2  
 .(3)بهْٛ٘ َعك١ٝ 

٫ٚ ٜٛدس ٖصا املع٢ٓ يف سل املكطٜض ايكصٖاْٞ   , ٚ٭ْ٘ ؾطع يًطزع ٚايعدط -3
 .(4); يعسّ ىلزضان٘ 

 .  حهاىة المرىض الهفسي على  غىره فىما دون الهفش: الحالة الثاهىة

ىلىل اؾٓاٜك١ عًك٢    نايؿكاّ ٚ ٖٛؽ ىلؾكعاٍ اؿطا٥كل ،   قس ٜعُس املطٜض ايٓؿػٞ ايصٖاْٞ
طا٥ِ اؿطٜل أٚ ايتدطٜب ْتٝذ١ هلك٬ٚؽ مسعٝك١   غ ٙ بكطع ططف أٚ دطح أٚ ٜطتهب د

أٚ ٜعتككس  , مسعكت أقكٛاتًا تككٍٛ يكٞ أؾكعٌ ايٓكاض يف بٝتكو        : ; نُا ٜككٍٛ بعهكِٗ   
قاسب ايبٝت عكسٟٚ ٜٚعُكٌ نكسٟ ;    : َجٌ قٛي٘ , ن٫٬ت ٬ٖٚٚؽ تػٝطط عًٝ٘ 

 .ٚيصا أؾعًت ايٓاض يف بٝت٘ ; أٚ أؾعًت ايٓاض يف املطبذ ٭طٗط ا٭١َ 
َطتهيب ىلؾعاٍ ايٓاض ٚدكس إٔ املكطٜض ايؿككاَٞ ميجكٌ ْػكب١ عايٝك١ َكٔ         ٚيف زضاغ١ عٔ

, (5)ٚٚدس إٔ ايه٫٬ت ٚاهل٬ٚؽ متجٌ ايساؾع يف ثًح اؿا٫ت, َطتهيب ىلؾعاٍ ايٓاض 
عًك٢ َكازٕٚ ايكٓؿؼ ؾايسٜك١      تعكس   ؾإشا دين ع٢ً َازٕٚ ايٓؿؼ أٚ ْتر عٔ ٖصٙ اؿطا٥ل 

ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ اجملٕٓٛ ىلشا دٓك٢   ع٢ً عاقًت٘ نُا يٛ د٢ٓ ع٢ً ايٓؿؼ 
 .(6)ع٢ً َا زٕٚ ايٓؿؼ ؾايس١ٜ ع٢ً عاقًت٘ 

                                                 

ٚأغ٢ٓ املطايب  , ( 4/354) زٜطٚايؿطح ايهب  يًسض, ( 9/270)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط   (1)
 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع  ,( 4/162)

 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع , ( 8/21)ْٗا١ٜ احملتاز : ٜٓعط   (2)
 (.9/108)ٚاملبسع , ( 4/162)أغ٢ٓ املطايب : ٜٓعط   (3)

 219ٚأثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م, ( 4/192)َػين احملتاز : ٜٓعط   (4)

ممسٚح أبٛ ضٜإ . ز ىلىل قػِ ايطب ايٓؿػٞ ض احملٛينيزضاغ١ عٔ َطتهيب ىلؾعاٍ ايٓا: ٜٓعط   (5)
 .نُٔ غًػ١ً عٛخ ايطا٥ـ  102م

ٚساؾ١ٝ ايعسٟٚ , ( 4/345)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , ( 8/469)ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ : ٜٓعط  (6)
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عكٔ  , ضؾكع ايكًكِ عكٔ ثك٬خ     :)  ايٓيب  قاٍ:  قاٍ  عٔ ع٢ً  : ٚضز ٚاغتسيٛا ضا 
 (.(1)ٚعٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜػتٝكغ , ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل , ايكيب ست٢ ٜبًؼ 

إٔ ضؾع ايتهًٝـ ٜكتهٞ ضؾع اٱثِ يف اٯخط٠ ٚامل٪اخكص٠ عًك٢ أؾعايك٘ يف    :  ٚد٘ ايس٫ي١
ايسْٝا ، ٚاملطٜض ايصٖاْٞ ىلشا د٢ٓ ع٢ً غ ٙ  ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ  ٫ٜككتل َٓك٘ ، ٭ْك٘ يف    

 ٭ٕ سكٛم ا٭َٛاٍ ٫  سهِ اجملٕٓٛ ٚاجملٕٓٛ ٫ٜكتل َٓ٘ ،  ٚػب ع٢ً عاقتً٘ ايس١ٜ ; 
ؾًكِ تػكك  بعكس    , ٚ٭ٕ ايككس ؾٝٗا غ  َعتكرب  , تًؿات تػك  بعس ايتهًٝـ ; نكِٝ امل

 .(2)ايككس ناـاط٧ 
 :ٚأَا ىلشا أتًـ َا٫ً قىًَا يػ ٙ  ؾ٬ خيًٛ ا٭َط َٔ سايتني 

 . إٔ ٜهٕٛ بتؿطٜ  َٔ املايو: اؿاي١ ا٭ٚىل
٘    , نُا يٛ ضأ٣ املطٜض ايصٖاْٞ ٜعبح بايٓاض قط  بٝتك٘   ٚمل , أٚ اُكٌ غك٬سًا ٜٗكسز بك

 .أٚ ٜبًؼ عٓ٘ اؾٗات املػ٦ٛي١ يتهـ ؾطٙ ; بٌ تطن٘ ٚؾأْ٘ ست٢ ٚقع َا ٚقع ميٓع٘ 
اختًـ ايؿكٗا٤ يف ٖصٙ اؿاي١ ؽطجيًا ع٢ً اخت٬ؾِٗ يف نُإ اجملٕٓٛ ىلشا نإ بتؿطٜ  َكٔ  

 -:املايو ع٢ً قٛيني 
ٝك٘  إٔ املطٜض ايصٖاْٞ ٫ ٜهُٔ َكا أتًؿك٘ َكٔ َكاٍ ىلشا نكإ سككٌ عً       : ايكٍٛ ا٭ٍٚ

 (3)ٖٚصٙ َكته٢ َا شٖب ىليٝ٘ مجٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿٝك١ سب٘ أٚ بتؿطٜ  َٓ٘ ، باختٝاض قا
سٝح ٜطٕٚ إٔ اجملٓكٕٛ ٫ ٜهكُٔ َكا أتًؿك٘     . (6)ٚقٍٛ يًؿاؾع١ٝ  (5)ٚاؿٓاب١ً (4)ٚاملايه١ٝ 

 .َٔ َاٍ ىلشا نإ سكٌ عًٝ٘ باختٝاض قاسب٘
  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

                                                                                                                                            

 ): ٚقاٍ ( 13/350)ايؿطح ايهب  َع اٱْكاف ,  228ْني ايؿك١ٝٗ م ٚايكٛا, ( 2/504)
 . (ب٬ ْعاع

 91غبل ؽطجي٘ م  (1)
 (.15/238)اؿاٟٚ  : ٜٓعط (2)

 (.3/467)فُع ا٭ْٗط , ( 8/144)ٚته١ًُ ايبشط ايطا٥ل ,( 11/128)املبػٛط : ٜٓعط   (3)

 (.2/116)اْٞ ٚٚايؿٛان٘ ايس, ( 5/267)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 2/316)ؾطح َٝاض٠ : ٜٓعط   (4)

 ( .16/46)ٚايؿطح ايهب  َع اٱْكاف , ( 6/611)املػين : ٜٓعط   (5)

 ( .4/498)ٚايٛغٝ  , ( 1/359)ٚاملٗص  ,  111ايتٓبٝ٘ م: ٜٓعط   (6)
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اجملٕٓٛ ستك٢  )ٚشنط َِٓٗ ( ضؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١ : ) قاٍ :  قاٍ    عٔ عًٞ  -1
 (.(1)ٜؿٝل 

ٚاملطٜض ايكصٖاْٞ يف   غ  َهًـاجملٕٓٛ  إٔ اؿسٜح زٍ ع٢ً إٔ :  ٚد٘ ايس٫ي١     
أٚ أعطاٙ ىلٜكاٙ  , َٚكته٢ شيو إٔ َٔ غً  املطٜض ايصٖاْٞ ع٢ً َاي٘ ,  سهُ٘

 . (2)ؾأتًؿ٘ ؾ٬ نُإ
٘   ٚ٭ٕ املايو  َهٔ املطٜض ايصٖاْٞ  َٔ ىلت٬ف َاي٘  -2 نُكا يكٛ بكاع    , ؾًكِ ٜهكُٓ

  (3)ؾ٦ًٝا َٓ٘ ٚغًُ٘ ىليٝ٘ ؾأتًؿ٘ 
 ؾٗٛ ملا , ٚ٭ٕ َٔ عاز٠ املطٜض ايصٖاْٞ ىلت٬ف املاٍ يك١ً ْعطٙ يف عٛاقب ا٭َٛض -3

 .(4)َهٓ٘ َٔ شيو َع عًُ٘ عاي٘ ٜك  ناٱشٕ ي٘ يف اٱت٬ف 
َٔ َاٍ ٚيٛ نإ بتؿطٜ  َكٔ قكاسب٘   إٔ املطٜض ايصٖاْٞ ٜهُٔ َا أتًؿ٘ :  ايكٍٛ ايجاْٞ

ٚقكٍٛ   ,(6)ٚقٍٛ عٓكس ايؿكاؾع١ٝ   , (5)ٖٚصا َكته٢ َا شٖب ىليٝ٘ أبٛ ٜٛغـ َٔ اؿٓؿ١ٝ 
  سٝح ٜطٕٚ إٔ اجملٕٓٛ ٜهُٔ َطًكًا . (7)بعض اؿٓاب١ً 

 .(8)ؾٝ٘ غٛا٤  ، ٚاملطٜض ايصٖاْٞ ٚغ ٕٙ نُإ ا٫غت٬ٗى نُإ ؾعٌبكأ : ٚاغتسيٛا
 .ؾ٬ نُإ عًٝ٘ , بإٔ زؾع٘ يًُطٜض ايصٖاْٞ تؿطٜ   :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ

  :ايىدٝح
 

                                                 

 91غبل ؽطجي٘ م  (1)
 186أثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م: ٜٓعط   (2)
 ( .16/47)ٚايؿطح ايهب  , ( 4/498)ٚايٛغٝ  , ( 1/359)املٗص  : ٜٓعط   (3)
 ( .5/267)ٚايتاز ٚاٱنًٌٝ , ( 11/128)املبػٛط   (4)
ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 8/144)ٚته١ًُ ايبشط ايطا٥ل , ( 11/127)املبػٛط : ٜٓعط   (5)

(8/469. ) 
 ( .4/498)ٚايٛغٝ  , ( 1/359)ٚاملٗص  ,  111ايتٓبٝ٘ م: ٜٓعط   (6)
 (.16/47)ايؿطح ايهب  َع اٱْكاف : ٜٓعط   (7)
 (.11/128)ملبػٛط ا: ٜٓعط   (8)
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 َايه٘ ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ إٔ املطٜض ايصٖاْٞ ٫ ٜهُٔ َاٍ ؾطط –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 
 يف سؿع٘ ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا ٚيهعـ أزي١ املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١

 . ، ٚ٭ٕ يف ٖصا ايكٍٛ سجَا يًٓاؽ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً أَٛاهلِ ، ٚعسّ ايتؿطٜ  بٗا 
 .إٔ ٜهٕٛ َٔ غ  تؿطٜ  َٔ املايو  :اؿاي١ ايجا١ْٝ

يف ٖصٙ املػأي١ ؽطجيًا عًك٢ اخكت٬ؾِٗ يف َػكأي١ نكُإ      –ضمحِٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 
   :اجملٕٓٛ ىلشا نإ َٔ غ  تؿطٜ  َٔ املايو ع٢ً قٛيني

إٔ املطٜض ايصٖاْٞ ًٜعَ٘ نُإ َا أتًؿ٘ َٔ َاٍ سككٌ عًٝك٘ َكٔ غك      :  ايكٍٛ ا٭ٍٚ
 (2)ٚاملايهٝك١   (1)صٖب مجٗكٛض ايؿكٗكا٤ َكٔ اؿٓؿٝك١     ، ٖٚصا َكته٢ َ تؿطٜ  َٔ قاسب٘

سٝح ٜطٕٚ إٔ اجملٕٓٛ ًٜعَ٘ نُإ َا أتًؿ٘ َٔ َاٍ سككٌ  ،   (4)ٚاؿٓاب١ً (3)ٚايؿاؾع١ٝ 
 .قاسب٘سكٌ عًٝ٘ َٔ غ  تؿطٜ  َٔ 

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
ايجابت باٱمجاع ; ؾُت٢ أتًـ  (5)إٔ ايهُإ ٖٓا َٔ خطا  ايٛنع  -1

٭ٕ اهلل دعٌ اٱتك٬ف غكببًا يف   أتًـ املطٜض ايصٖاْٞ ؾ٦ًٝا نُٓ٘ ;
  .(6)     ٚغ ٙ  ايهُإ  ؾ٬ؾطم بني املهًـ 

  
                                                 

ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 5/192)ٚتبٝني اؿكا٥ل , ( 10/89)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط   (1)
(6/439 ) 

 ( .6/92)ح اؾًٌٝ َٓ, ( 16/97)ايبٝإ ٚايتشكٌٝ : ٜٓعط   (2)

 (.1/194)ٚؾتا٣ٚ ايػبهٞ , ( 2/497)ٚاٱقٓاع يًؿطبٝين , ( 2/166)َػين احملتاز : ٜٓعط   (3)

 (.13/350)ٚايؿطح ايهب  ٚاٱْكاف , ( 6/611)املػين : ٜٓعط   (4)

ٚخطا  , خطا  ايتهًٝـ ٖٞ ا٭سهاّ اـُػ١ ايٛدٛ  ٚؾطط ؾٝ٘ عًِ املهًـ ٚقسضت٘   (5)
ايٛنع ٖٛ اـطا  بهج  َٔ ا٭غبا  ٚايؿطٚط ٚاملٛاْع ٫ٚ ٜؿىط ؾٝٗا عًِ املهًـ ٫ٚ 

 (.6/232)ًٌٝ اؾ َٛاٖب ا: عط ٜٓ. ٫ٚ نْٛ٘ َٔ نػب٘ نهُإ ايٓا٥ِ  قسضت٘

ٚايتُٗٝس يٮغٟٓٛ , ( 2/497)ٚاٱقٓاع يًؿطبٝين , ( 1/194)ؾتا٣ٚ ايػبهٞ : ٜٓعط   (6)
اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ايٓا٥ِ ٚايكيب : ))  60يًػبهٞ ٚقاٍ م, ٚىلبطاظ اؿهِ ( 1/116)

 ...((.ٚاجملٕٓٛ ٜتعًل بِٗ خطا  ايٛنع َٔ نُإ املتًؿات ٚأضٚف اؾٓاٜات 
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(1)ٚ٭ٕ املطٜض ايصٖاْٞ غ  قذٛض عًٝ٘ يف سل ا٭ؾعاٍ -2  
 

٫ خيتًـ ىلت٬ف املطٜض ايصٖاْٞ عٔ ىلت٬ف غك ٙ ; ىلش ٫ ميهكٔ إٔ جيعكٌ    ٚ٭ْ٘   -3
ٚتطتب عًٝ٘ َٛدب٘ يتشككل ايػكبب   يكطع غ  ايكطع ; ؾاعترب يف سك٘ ٚا, ايكتٌ 

ٚٚدٛز أ١ًٖٝ ايٛدٛ  ٖٚٞ ايص١َ ; ٭ٕ اٯزَٞ ٜٛيس ٚي٘ ش١َ قكاؿ١ يٛدكٛ    
 .(2)اؿل عًٝ٘ ٚي٘ 

ٖٚصا َكتهك٢ ايككٍٛ   املطٜض ايصٖاْٞ ٖسض ٫ نُإ ؾٝ٘ ، إٔ َا ٜتًؿ٘ :  ايكٍٛ ايجاْٞ
 .سٝح ٜطٕٚ إٔ َا ٜتًؿ٘ اجملٕٓٛ ٖسض ٫ نُإ ؾٝ٘. (3)عٓس املايه١ٝ 

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
ٚشنكط َكِٓٗ اجملٓكٕٛ ستك٢     , ضؾكع ايكًكِ عكٔ ث٬ثك١     : )  قكاٍ  : قكاٍ    عٔ عًٞ  

 ( .(4)...ٜؿٝل
٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ،  إٔ اؿسٜح ٜسٍ ع٢ً عسّ تهًٝـ املطٜض ايصٖاْٞ :ٚد٘ ايس٫ي١ 

 .(5)ٚايكٍٛ بايهُإ يف َا ٜتًؿ٘ خيايـ َكته٢ ٖصا اؿسٜح 
بإٔ املطاز بايطؾع يف اؿسٜح ضؾع اٱثِ ٖٚٛ َٔ با  خطكا  ايتهًٝكـ    :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ

ؾؿٝك٘ ايهكُإ ٖٚكٛ َكٔ      أَا َا ٜتًؿ٘ َٔ ا٭َٛاٍ, ؾؿعٌ املطٜض ايصٖاْٞ ٫ ىلثِ ؾٝ٘ , 
 .(6)با  خطا  ايٛنع سؿعًا يًشكٛم 

  :ايىدٝح
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚكٛ إٔ املكطٜض ايكصٖاْٞ ٜهكُٔ َكا أتًؿك٘ َكٔ         –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 

; ٚشيكو يكك٠ٛ أزيكتِٗ ٚٚداٖتٗكا      اا٭َٛاٍ اييت سكٌ عًٝٗا َٔ غ  تؿطٜ  َٔ قاسبٗ
ٚيهعـ أزي١ املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿك١ ; ٚ٭ٕ يف ا٭خكص بٗكصا ايككٍٛ سؿعكًا      

                                                 

 (192/ 5) تبٝني اؿكا٥ل   : ٜٓعط (1)

 (.5/192)اؿكا٥ل تبٝني : ٜٓعط (2)
 ( .6/92)ح اؾًٌٝ َٓ, ( 16/97)ايبٝإ ٚايتشكٌٝ : ٜٓعط   (3)
 91غبل ؽطجي٘ م  (4)

 ( .10/344)احمل٢ً : ٜٓعط   (5)

 (.6/232)َٚٛاٖب اؾًٌٝ ,  185ٚأثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م,  35ىلبطاظ اؿهِ م: ٜٓعط   (6)
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ٚغسًا يًصضٜع١ ; ٭ٕ يف ايكٍٛ بعسّ ايهكُإ شضٜعك١ ملكٔ أضاز إٔ ٜؿػكس     , ؿكٛم ايٓاؽ 
 .(1)اٙ ايؿطٜع١َاٍ غ ٙ ٜػً  عًٝ٘ َطٜهًا شٖاًْٝا يٝتًؿ٘ ; ٭ْ٘ ٫ نُإ ؾٝ٘ ٖٚصا ؾط تأب

 

 .طروء المرض الهفسي بعد الحهاىة : المسألة الثاهىة 

ٚبك٘  ثكِ ٖكط  ٚ أثٓكا٤ ٖط   , ىلشا د٢ٓ املهًـ ع٢ً غك ٙ دٓاٜك١ يف ايكٓؿؼ أٚ َكا زْٚٗكا     
 ٌٖ ٜكتل َٓ٘ ؟,  ضهاعؿات ْؿػ١ٝ خط ٠ اقطسّ بػٝاضت٘ ٚ أقٝب يف ضأغ٘ 

نإقاب١ ايؿدل بانت٦كا  ظكطيف   أٚ ٜهٕٛ ا٫نططا  ايٓؿػٞ ظٗط ٚتطٛض بعس دٓاٜت٘ ; 
 ؾٌٗ ٜكتل َٓ٘ ؟, ْتٝذ١ يتٓؿٝص اؿهِ عًٝ٘ بايػذٔ 

 -:٫ خيًٛ ا٭َط َٔ سايتني 
نايكًل ٚا٫نت٦ا  ,  ٫ٜ٪ثط ع٢ً اٱزضاى ٚا٫ختٝاضىلشا أقٝب ضطض : اؿاي١ ا٭ٚىل 

 ٚمٛ شيو ; ٫ ٜعؿ٢ َٔ املػ٦ٛي١ٝ ٜٚكتل َِٓٗايبػٝ  ْٚٛب١ ًٖع أٚ ٖػت ٜا 
 ٜطتؿع بٗا ايتهًٝـ ايعكٌ ٫ٚ ٫ ت٪ثط ع٢ً يف ايػايب  ا٭َطاض ٖصٙ ح ; ٭ٕ نايكشٝ

 .(2)ض ايٓؿػٞ سسخ بعس اؾٓا١ٜ ٚيٝؼ قبًٗا ؾ٬ أثط ي٘ ; ٚ٭ٕ املط
نايؿككاّ أٚ   ْؿػكٞ ٜك٪ثط عًك٢ اٱزضاى ٚا٫ختٝكاض ،    ىلشا أقكٝب ضكطض    :اؿاي١ ايجا١ْٝ 

 ، ٚانططا  َا بعس ايكس١َ ، ( اٱْٗٝاض ايعكيب ) ، ٚايكًل اؿاز  ا٫نت٦ا  ايصٖاْٞ
ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ يف ٖصٙ املػأي١ ؽطجيًا ع٢ً اخكت٬ؾِٗ يف سهكِ اؾٓكٕٛ    ٚمٛ شيو ، 

 -:ايطاض٨ بعس اؾٓا١ٜ ع٢ً قٛيني
د٢ٓ ع٢ً غك ٙ ثكِ أقكٝب ضكطض ْؿػكٞ ٜك٪ثط عًك٢ اٱزضاى ،         إٔ َٔ  :ايكٍٛ ا٭ٍٚ

ٚقكٍٛ  (3)ٖٚصا َكته٢ َا قاٍ ب٘ أبٛ ٜٛغـ َٔ اؿٓؿ١ٝ أثط هلصا املطض ، اقتل َٓ٘ ٫ٚ 
 , (5)َٚصٖب ايؿاؾع١ٝ ،  (4)بعض املايه١ٝ

                                                 

 185أثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م: ٜٓعط   (1)
 370ٚاملطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م.  82ايطب ايٓؿػٞ ٚايكها٤ م: ٜٓعط   (2)
 393يػإ اؿهِ م: ٜٓعط   (3)

 (.12/274)ايصخ ٠ : ٜٓعط   (4)

ٚأغ٢ٓ , ( 4/137)َٚػين احملتاز , ( 9/149)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 6/5)ا٭ّ : ٜٓعط   (5)
 ( .4/12)املطايب 
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سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ د٢ٓ ع٢ً غ ٙ ثِ دٔ اقتل َٓ٘  (1)ٚايكشٝح َٔ َصٖب اؿٓاب١ً  
 .٫ٚ أثط هلصا اؾٕٓٛ 

  -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ
 .(2)سل آزَٞ ؾًِ ٜػك  ضطن٘ ايصٖاْٞ نػا٥ط سكٛق٘   ٭ْ٘ -1
 .(3)ٚ٭ْ٘ سل آزَٞ ٫ ٜػك  بطدٛع٘ عٔ اٱقطاض ب٘  -2
 .(4)نإ سني اؾٓا١ٜ عاق٬ً  ٚ٭ٕ املطٜض ايٓؿػٞ  -3
ؾإشا تعطٌ داْكب ايتأزٜكب ضكطض    , ٚ٭ٕ ايعكٛب١ ؾطعت يًتأزٜب ٚايعدط -4

َككًش١ اؾُاعك١ ظكاٖط٠ يف    ٭ٕ  اؾاْٞ; ؾ٬ ٜٓبػٞ تعطٝكٌ داْكب ايعدكط;   
 . (5)ىلٜكاع ايككام يًعدط

مل ٜككتل   د٢ٓ ع٢ً غ ٙ ثِ أقٝب ضطض ْؿػٞ ٜ٪ثط يف اٱزضاى  إٔ َٔ :ايكٍٛ ايجاْٞ
ٖٚكصا  . ؾإٕ أٜؼ َٓ٘ أخصت ايسٜك١ َكٔ َايك٘    , ٜٚٓتعط ب٘ ست٢ ٜؿٝل , َٓ٘ ساٍ َطن٘ 

 ٜؿٝلسٝح ٜطٕٚ إٔ اجملٕٓٛ ٫ ٜكتل َٓ٘ ست٢  (7) ٚاملايه١ٝ(6)َكته٢ َا شٖبت اؿٓؿ١ٝ 

 ٜؿٝل

  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
 .(8)٭ٕ َٔ ؾطٚط ٚدٛ  ايككام نْٛ٘ كاطبًا ساي١ ايٛدٛ   -1

 إٔ ايعرب٠ بٛقت اؾٓا١ٜ ٫ بعسٖاب :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ        
 

                                                 

ٚايهايف ٫بٔ قساَ٘ , ( 25/107)ٚايؿطح ايهب  ٚاٱْكاف , ( 11/482)املػين : ٜٓعط   (1)
(5/126. ) 

 (.5/126)ايهايف ٫بٔ قساَ٘   (2)
 ( .11/482)ٚاملػين , ( 4/137)احملتاز َٚػين , ( 2/497)اٱقٓاع يًؿطبٝين   (3)
 (.8/2873)نؿاف ايكٓاع   (4)

 (.1/598)ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ : ٜٓعط   (5)
 ( .7/97)ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 6/4)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , 393يػإ اؿهاّ م: ٜٓعط   (6)
 ( .6/232)َٚٛاٖب اؾًٌٝ, ( 2/401)ٚنؿا١ٜ ايطايب , ( 4/630)املس١ْٚ : ٜٓعط   (7)

 (.7/97)ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ : ٜٓعط   (8)
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 ساي١ ٫ تٓاغب ايعكٛب١ قٝاغًا ع٢ً اؿسٚز ٚ٭ٕ املطض ايٓؿػٞ امل٪ثط يف اٱزضاى  -2
  .(1).٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  

بإٔ ايكٝاؽ ع٢ً اؿسٚز قٝاؽ َع ايؿاضم; ٭ٕ اؿكسٚز ٜكبكٌ ضدٛعك٘     :ْٛقـ 
ثكِ ىلٕ اؿكسٚز تكسضأ    ،  (2)عٔ ىلقطاضٙ; ٫ٚ ٜكبٌ ضدٛع٘ عٔ ىلقطاضٙ يف ايككام 

 .بايؿبٗات ; ٭ْٗا سل هلل تعاىل غ٬ف ايككام ٭ْ٘ َٔ سكٛم ايٓاؽ 
غ  َهًكـ ؾٝهكٕٛ نكاملدط٧ يف     طٜض ايٓؿػٞ ضطض ٜ٪ثط ع٢ً اٱزضاى ٚ٭ٕ امل -3

 (3)ايككام 

بإٔ ايكٝاؽ ع٢ً املدط٧ قٝاؽ َع ايؿاضم ٭ٕ املدط٧ مل ٜهٔ  :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 
سسخ بعكس   ٓا نإ قاقسًا هلا ٚاملطض ايٓؿػٞ امل٪ثط يف اٱزضاى ٜككس اؾٓا١ٜ ٖٚ

 .شيو
 -:ايىدٝح
ٞ  ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚكٛ أْك٘ ٫ أثكط يًُكطض      –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح  ايطكاض٨ بعكس    ايٓؿػك

ٚ٭ٕ يف , اؾٓا١ٜ ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚنعـ أزي١ املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗكا َكٔ َٓاقؿك١    
   ٘  ا٭خص ب٘ سؿعًا ؿكٛم ايٓاؽ َٔ ايهٝاع ؾكس ٜكتٌ ٜٚسعٞ املطض ايكصٖاْٞ يٝعؿك٢ عٓك

ٖٚكصٙ َكٔ املؿكه٬ت    . ط ب٘ َٔ اػٔ ايتعاٖعٓس  ٚقس ٜكعب ايهؿـ عٓ٘ ٫ غُٝا , 
ؾؿكٞ أغًكب ا٭سٝكإ ٜػكتطٝع أٟ طبٝكب ْؿػكٞ إٔ       , اييت ٜٛادٗٗا ا٭طبا٤ ايٓؿػإْٝٛ 

اؾٕٓٛ اؿكٝكٞ َٔ اؾٕٓٛ املكطٓع ٚيهكٔ قكس ٜػكتطٝع بعكض ايٓكاؽ إٔ ميجكٌ زٚض       عميٝ
اؾٕٓٛ بكٛض٠ زقٝك١ ; ىلشا نإ شا خرب٠ يف ٖكصا اجملكاٍ ; نُكا يكٛ نكإ ممطنكاا غكابكًا يف        

 .(4)أٚ نإ قطٜبًا يؿدل َطٜض , ٣ املػتؿؿٝات ايٓؿػ١ٝ ىلسس
 
 

                                                 

 ( .12/274)ايصخ ٠ : ٜٓعط   (1)
 121أثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م: ٜٓعط   (2)
 (.12/274)ايصخ ٠   (3)

 243ايطب ايٓؿػٞ ٚايكها٤ م: ٜٓعط   (4)
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 .عمل المرىض الهفسي فىما فىه خطورة: المسألة الثالثة

 -:ٚؾٝٗا ؾطعإ 
 .عمل المرىض الهفسي ووو عالن بحالته: الفرع األول

أٚ ٜكٛز ايػٝاضات ٚايؿاسٓات أٚ إٔ , ٌٖ يًُطٜض ايٓؿػٞ إٔ ميتٗٔ ايطب بهٌ ؾطٚع٘
ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ قس ٜطتهب دٓاٜك١ يف أٟ ؿعك١    ٚمٛ شيو , ٜسضؽ يف ايهًٝات ايعػهط١ٜ

 ؟َٔ ؿعات عًُ٘ 
ٜٚػتطٝع َعٗكا ؼُكٌ   , ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ  اييت ٫ ت٪ثط ع٢ً ايعكٌ ٫ٚ تهعـ ايىنٝع 

 ايكًككل أٚ: ؼُككٌ أعبككا٤ ايعُككٌ ; نككا٭َطاض ايعكككاب١ٝ اـؿٝؿكك١ ; َجككٌ ٚ, املػكك٦ٛي١ٝ 
ٚإٔ , ؾً٘ إٔ مياضؽ املٗٔ اـطط٠ نايطكب  أٚ ْٛب١ ًٖع ،  ايٛغٛاؽ أٚ ايطٖا  اـؿٝـ 

 .خيسّ يف ايهًٝات ايعػهط١ٜ ; ٚعًٝ٘ ايهُإ ىلشا تعس أٚ ؾطط 
ايعٌُ ٜٚهعـ َعٗا ايىنٝع  اٱزضاى ٚىلتكإ  ت٪ثط ع٢ً أَا ىلشا ناْت ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ 

ايٛغاٚؽ ايؿسٜس٠ اييت قس تك٪زٟ   انططا  اهلًع ايؿسٜس ، أٚ  أٚ, اؿاز ايكًل : ; َجٌ 
ؾًكٝؼ يك٘   , ٚتػبب اـًٌ يف ٚظٝؿتك٘  , ٚت٪ثط ع٢ً ىلتكإ ايعٌُ , ىلىل ىلنعاف ايىنٝع 

 ايككٓاع١ يكيت ٜؿكىط ؾٝٗكا اؿكصم يف     إٔ ميتٗٔ ايطب ; ٭ٕ ١َٓٗ ايطب نػكا٥ط املٗكٔ ا  
ٚايكسض٠ ع٢ً ايتكسخٌ اؾطاسكٞ يف اؿكا٫ت    , ٚايىنٝع عٓس َباؾط٠ ايعٌُ , ٚاٱتكإ 

ٜٚعكطض  , ٚاـًٌ يف ايعٌُ ؾٝ٘ خطٛض٠ ع٢ً املطن٢, ايٓعٜـ أٚ اٱغُا٤: ايطاض١٥ َجٌ
. اَتٗٔ ١َٓٗ ايطب ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ ٫ ٜػتطٝع ايكٝاّ بٗكا  ٘; ٭ْ ايطبٝب يًُػا٤ي١ ايكها١ٝ٥

ع٢ً إٔ ايطبٝب ىلشا مل ٜتعس مل ٜهُٔ بإٔ نكإ    –ضمحِٗ اهلل  –يؿكٗا٤ ا ع٢ً اتؿام اؽطجًي
 .(1)ٚمل ػٔ ٜسٙ ; بإٔ ؾعٌ ؾع٬ً َباسًا مل ٜهُٔ غطاٜت٘, َٔ أٌٖ اؿصم يف قٓعت٘ 
دٌٗ عًِ ايطب يف ايٛاقع أٚ عًِ ٚقكط يف املعاؾك١ ستك٢   ىلشا  ٚاتؿكٛا ع٢ً إٔ ايطبٝب 

ٖٛ َطٜض بأَطاض ْؿػ١ٝ ت٪ثط عًك٢ قسضتك٘   َات املطٜض بػبب شيو أٚ اَتٗٔ ايطب ٚ

                                                 

أٟ غط٣ اؾطح ىلىل ايٓؿؼ ٚزاّ أمل٘ ست٢ سسخ َٓ٘ : ٚايػطا١ٜ , ( 5/110) املبسع : ٜٓعط  (1)
 (.1/118)ٚطًب١ ايطًب١ ( 1/428)املعذِ ايٛغٝ  : املٛت    ٜٓعط 



ايعكٛباتأسهاّ املطٜض ايٓؿػٞ يف    

 
 

 

 

 222 

ٚىلشا , ٚايهُإ عًك٢ ايعاقًك١   , ؾإْ٘ ٜهُٔ , ع٢ً مماضغ١ ١َٓٗ ايطب ٖٚٛ ٜعًِ شيو 
 .(1)مل ٜهٔ َٔ أٌٖ ايطب ؾايهُإ يف َاي٘

 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
ٚمل ٜعًِ َٓ٘ قبكٌ  , َٔ تطبب : )  قاٍ : عٔ ؾعٝب ، عٔ أبٝ٘ ، عٔ دسٙ قاٍ   -1

 (2)(ؾٗٛ نأَ , شيو ايطب 

ٜسٍ اؿسٜح ع٢ً سط١َ مماضغ١ ايطب يًذاٌٖ ، ٖٚصا ٜؿكٌُ اؾاٖكٌ   : ٚد٘ ايس٫ي١ 
بايطب عًَُٛا ، ٚاؾاٌٖ بؿطٚع ا٫ختكام  ، ٫ٚبس ي٘ َكٔ خكرب٠ ٚنؿكا٠٤ ٚغك١َ٬     

     ٘ ٚمل ٜعًكِ َٓك٘   :)  َٔ نٌ َاقس ٜ٪ثط ع٢ً قسضت٘ َكٔ أَكطاض ْؿػك١ٝ ٚغ ٖكا ، ٚقٛيك
ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً اعتباض قٍٛ أٌٖ اـرب٠ ٚايؿٔ يف ؼسٜس نؿا٠٤ ايطبٝب ٚخًٛٙ َٔ (  طب

ايعكاز٠  : ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ اييت تك٪ثط يف قسضتك٘ عًك٢ مماضغك١ َٗٓك١ ايطكب ، يكاعكس٠        
 .    (3)قه١ُ

                                                 

ٚابٔ ,  119ابٔ املٓصض يف اٱمجاع م: سه٢ ا٫تؿام يف شيو غ  ٚاسس َٔ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ  (1)
ٚايؿطبٝين , ( 742- 2/741) ٚابٔ ضؾس يف بسا١ٜ اجملتٗس , ( 7/65)عبس ايرب يف  ا٫غتصناض 

, ( 4/355)ٚايؿطح ايهب  , ( 6/568)ايسض املدتاض : ٜٚٓعط (  4/202)يف َػين احملتاز 
, ( 6/61)ا٭ّ , ( 8/110) ساؾ١ٝ اـطؾٞ ع٢ً كتكط خًٌٝ , ( 12/257)ٚايصخ ٠ 

َٚػا٥ٌ أمحس ( 5/110)ٚاملبسع , ( 5/173)ٚساؾ١ٝ اؾٌُ , ( 3/122)ٚىلعا١ْ ايطايبني 
 (.2/229)ٚابٔ ضاٖٜٛ٘ 

بطقِ , با  ؾُٝٔ تطبب ٫ٚ ٜعًِ َٓ٘ طب ؾأعٓت , نتا  ايسٜات , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (2)
, با  قؿ١ ؾب٘ ايعُس ٚع٢ً َٔ ز١ٜ ا٭د١ٓ , ايٓػا٥ٞ نتا  ايكػا١َ ٚ,  1560م( 4586)

, با  َٔ تطٝب ٚمل ٜعًِ َٓ٘ طب , نتا  ايطب , ٚابٔ َاد٘ ,  2400م( 4834)بطقِ 
: ٚقاٍ ( 7484)بطقِ , ( 4/236)ٚاؿانِ يف َػتسضن٘ ,  2686م, ( 3466)بطقِ 

يف ايػًػ١ً ايكشٝش١ بطقِ  ٚقشش٘ ا٭يباْٞ, (( سسٜح قشٝح اٱغٓاز ٚمل خيطداٙ ))
(635.) 

، (  saaid .net) ٚغِٝ ؾتح اهلل َٓؿٛض ع٢ً َٛقع قٝس ايؿٛا٥س . ا٭ضبعٕٛ ايطب١ٝ ، ز: ٜٓعط  (3)
   92، ٚا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط ٫بٔ لِٝ م89ٚا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ م
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ٚأقسّ بايتٗٛض ع٢ً , ٖذِ ظًٗ٘ ع٢ً ىلت٬ف ا٭ْؿؼ ٚ٭ٕ ايطبٝب املطٜض ْؿػًٝا -2
 .(1)ؾًٝعَ٘ ايهُإ يصيو, ؾٝهٕٛ قس غطض بايعًٌٝ, َا مل ٜعًُ٘

ؾايطبٝكب ٫ ٜ٪اخكص ؾكطعًا ىلشا مل     (2) (اؾٛاظ ايؿطعٞ ٜٓايف ايهُإ : ) ٚيًكاعس٠   -3
بكإٔ َكاضؽ ايطكب ٖٚكٜٛعًِ إٔ َطنك٘ ايٓؿػكٞ        ٜؿطط ٚمل ػٔ ٜسٙ ٚىلشا أٌُٖ

 .ؾعًٝ٘ ايهُإ نٝعٙ ٚقسضت٘ ;ٜهعـ تط
٘ ٚنصيو ىلشا مل ٜهٔ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً محٌ اي ٫  ػ٬ح يف ايهًٝات ايعػهط١ٜ ٖٚٛ ٜعًِ أْك

َكا زٕٚ ايكٓؿؼ نكُٔ     ع٢ً ؾكتٌ أٚ د٢ٓ, ايىنٝع بػبب املطض ايٓؿػٞ  َع٘ ٜػتطٝع
٭ٕ ؾإٕ قكسٙ ؾعًٝك٘ ايكككام ;   , ٚعًٝ٘ ايهؿاض٠ يتؿطٜط٘ َا مل ٜككس ايكتٌ ،شيو نً٘ 

ٜٚٓبػٞ ايطدٛع ىلىل ايطبٝكب  ,  (3)٫ ٜطتؿع ب٘ ايتهًٝـايٓؿػٞ اـؿٝـ يف ايػايب  املطض
 .املعاجل ست٢ اسز قسض٠ املطٜض ع٢ً ايعٌُ يف َجٌ ٖصٙ ايتدككات

 

 .عمل المرىض الهفسي ووو غىر عالن بحالته: الفرع الثاهي

نككإ ٫ ٜعككاْٞ َككٔ  عًكك٢ إٔ املككطٜض ايككصٖاْٞ ىلشا (4)اتؿكككت آضا٤ ا٭طبككا٤ ايٓؿػككإْٝٛ
ا٭عطاض ايٓؿط١ يًُطض ٚملؼ َكٔ ْؿػك٘ ايككسض٠ عًك٢ ا٭زا٤ ايػكًِٝ ستك٢ يف أثٓكا٤        

يهكٔ  ٚإٔ ٜأخكص عًٝك٘ أدكطًا    , ١ٓٗ ايطب سسٚخ ايٓٛبات ; ؾ٬ سطز عًٝ٘ إٔ مياضؽ َ
٭ْٗا ؼتاز ىلىل تطنٝع شٖين، ٚعُكٌ   ايسقٝك١  ناؾطاس١  ٜٓبػٞ إٔ ٜبتعس عٔ ايتدككات 

مما ٜككعب عًٝك٘ ايكٝكاّ بك٘; َكع      , ع بايعٝٓني ٚ ىلما٤ ايعٗط يٛقت طٌٜٛٚتطنٝ, بايٝسٜٔ
 .نطٚض٠ تٓاٍٚ ايع٬ز ٚا٫يتعاّ بايسٚا٤ باْتعاّ ست٢ ٫ تتٗٛض سايت٘

, ايىنٝكع أٚ ؾككسٙ بايهًٝك١     اٱضاز٠ ٚ ٚأزت ىلىل نعـ, أَا ىلشا ناْت ا٭عطاض ْؿط١ 
ض سٝا٠ اٯخطٜٔ يًدطكط يكٛيك٘   ؾ٬ جيٛظ ملٔ عًِ ساي٘ إٔ ميهٓ٘ َٔ ايعٌُ ست٢ ٫ ٜعط

                                                 

 126ايطب ايٓبٟٛ م (1)
 (.1/449)٘ ؾطح قٛاعس ايؿك, ( 1/75) ، يًربنيتقٛاعس ايؿك٘ (2)

 ٚاغتؿاضات ايؿبه١ اٱغ١َٝ٬  ,  367ع٢ً نُاٍ م. ؾكاّ ايعكٌ : ٜٓعط  (3)
ضقِ  http://islamweb.net)) :ٚايؿٝذ أمحس اهلٓساٟٚ َٓؿٛض ع٢ً َٛقع , قُس عبس ايعًِٝ . ز   

 )281180) ايؿت٣ٛ
 .  http://islamweb.net): ) قُس عبس ايعًِٝ يف َكاي٘ املٓؿٛض ع٢ً املٛقع . سهاٙ ز (4)
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  ( : ٫ نطض ٫ٚ نطاض)(1) ,   ; ٍٚع٢ً عاقًت٘ نُإ َا أتًؿ٘ َٔ ا٭ْؿكؼ أٚ ا٭َكٛا
ؾإٕ ىلقاب١ ايؿدل ضطض ْؿػكٞ ٜك٪ثط    ٚ أَا اـس١َ ايعػهط١ٜ; .(2)٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ

اٍٛ زٕٚ أًٖٝتك٘ يًدسَك١    ع٢ً اٱزضاى ،  نايؿكاّ ٚاهلٛؽ ٚا٫نططابات ايصٖا١ْٝ ، 
 أعكطاض  تيًػ٬ح ؾٝ٘ خطٛض٠ ع٢ً اٯخكطٜٔ ; ٫ غكُٝا ىلشا ناْك    ط١ٜ ; ٭ٕ محً٘ايعػه
ؾإشا ؾعط ايطبٝب ايٓؿػكٞ إٔ املكطٜض   ٚايؿاسٓات ;   أَا قٝاز٠ ايػٝاض٠،  (3)١ْؿط املطض

ت اؾٗكا ؾٝكتعني عًٝك٘ إٔ خيكرب    , ٚميٌٝ ىلىل ايكٝاز٠ بطع١ْٛ َكج٬ً , غٛف ٌُٜٗ يف ايكٝاز٠
ست٢ ٜػشبٛا َٓك٘ ضخكك١ ايكٝكاز٠; ٭ٕ اٱُٖكاٍ يف ايكٝكاز٠ خطكط عًك٢ سٝكا٠          املدتك١
 (4)اٯخطٜٔ

تخفىف العكوبة: المسألة الرابعة
( )

 عن المرىض الهفسي  

طٜض ايٓؿػٞ ع٢ً ايٓؿؼ أٚ َا زْٚٗا ، ؾٌٗ يًُطض ايٓؿػٞ أثكط يف ؽؿٝكـ   ىلشا د٢ٓ امل
 ايعكٛب١ عٓ٘ ؟ 

ؾإٕ نكإ ٫ٜك٪ثط    ; ؾٝٓعط ىلىل أثط املطض يف ىلضازت٘ ٚىلزضان٘  ىلشا نإ اؾاْٞ َطٜهًا ْؿػًٝا  
ؾٝٗا نُا يف ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ اـؿٝـ  أٚ ا٫نت٦ا  ايبػٝ  أٚ ْٛب١ اهلًكع أٚ انكططا    
ايّٓٛ  أٚ انططابات اؾٓػ١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ ٚمٛشيو ؾ٬ ٚد٘ يتدؿٝـ ايعكٛب١ عٓ٘ ; يهُكاٍ  

 .ُ٘ سهِ ايكشٝح أ ًٖٝت٘ ، ٚسه
، يف ا٫نططبات ايصٖا١ْٝ ، ٚايؿكاّأَا ىلشا نإ املطض  ٜعسّ  اٱضاز٠  أٚ ٜهعؿٗا   نُا 

ٚا٫نططبات ايٛدسا١ْٝ ناهلٛؽ اؿاز املكاسب ٭عطاض شٖاْٝك١ أٚ ا٫نت٦كا  اؿكاز ،    
 :سهِ اجملٕٓٛ ; َٚٔ قٛض ايتدؿٝـ ايؿطٜع١ خؿؿت عٓ٘ ايعكٛب١ ٭ْ٘ يفؾ ٚمٛشيو

                                                 

 .202غبل ؽطجي٘  (1)
 286نُا غبل بٝاْ٘ م (2)
قُس عبس . ٚاغتؿاضات ايؿبه١ اٱغ١َٝ٬ ز.  367ع٢ً نُاٍ م. ز.ؾكاّ ايعكٌ : ٜٓعط  (3)

ضقِ ايؿ٣ٛٓ (   (www.islamweb.net: أمحس اهلٓساٟٚ َٓؿٛض ع٢ً َٛقع : ٚايؿٝذ , ايعًِٝ 
(281180) . 

 39ايٓؿػٞ ٚايكها٤ مايطب : ٜٓعط  (4)

, ( 1/619)يػإ ايعط  : ٜٓعط ٘  أعكبت٘ ضع٢ٓ عاقبت: ٜكاٍ , إٔ ػعٟ ايطدٌ ضا ؾعٌ غ٤ًٛا  (5)
ٖٞ دعا٤ بايهط  أٚ ايكطع أٚ ايطدِ أٚ ايكتٌ ; : ٚيف ا٫قط٬ح  (1/183)ٚتٗصٜب ايًػ١ 

 (. 4/165)ٔ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜ: ٜٓعط . مسٞ بٗا ٭ْٗا تتًٛ ايصْب َٔ تعكب٘ ىلشا تبع٘ 
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 ، ملكاض٣ٚ عكٔ عًكٞ     ًٖٝت٘ خطأ ْعطًا يٓككإ أ دعًت عُس املطٜض ايصٖاْٞ : أ٫ًٚ 
  (1)( عُس اجملٕٓٛ ٚايكيب خطأ : ) أْ٘ قاٍ 

أْك٘   –ضمح٘ اهلل  –ملاض٣ٚ ايعٖطٟ  ع٢ً ايعاق١ً دعًت ز١ٜ دٓا١ٜ املطٜض ايصٖاْٞ : ثاًْٝا 
ىلٕ نإ اجملٕٓٛ ٫ٜعكٌ، ؾكتٌ ىلْػاَْا ؾايس١ٜ ع٢ً ايعاقًك١ ، ٭ٕ عُكسٙ خطكأ، ٚىلٕ    : ) قاٍ 

 (2)( ٜعكٌ ؾايكٛز
 (3)َٛضث٘ ٚضخ َٔ َاي٘ ٫ٚ اطّ َٔ امل اخ ىلشا قتٌ املطٜض ايصٖاْٞ : ثايجًا 

 : ٚزيٌٝ شيو َا ًٜٞ 

+ :قاٍ تعاىل -1        " (4) 

                                                 

 ( 8/100)، ( 16515)ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣ بطقِ   (1)
ٚايعٖطٟ ٖٛ قُس بٔ َػًِ بٔ عبٝساهلل بٔ ؾٗا  ( 7/52) ضٚاٙ ابٔ عبس ايرب يف ا٫غتصناض   (2)

ايعٖطٟ ، أبٛ بهط أسس ا٭ع٬ّ مسع غٌٗ بٔ غعس ٚأْؼ بٔ َايو ٚآخطٜٔ ، ٚض٣ٚ عٓ٘ 
قاحل بٔ نٝػإ ٚاٞ بٔ غعٝس ٚعهط١َ ٚخايس ٚخًل نج  ، نإ اعًِ ايٓاؽ ٚأسؿعِٗ ، 

ي١ َٔ ايتابعني ، ٚقؿ٘ ايؿاؾعٞ ٚايساضقطين ٚغ  ٚاسس بايتسيٝؼ تٛيف َؿٗٛض باٱَا١َ ٚاؾ٬
، ٚطبكات ( 220/ 1)،ٚايتاضٜذ ايهب  ( 1/191) ايهاؾـ : ٖك ، ٜٓعط يف تطمجت٘ 124غ١ٓ 

 ( . 1/45) املسيػني 
ٖٚصا َكته٢ َا شٖبت ىليٝ٘ اؿٓؿ١ٝ  ٚ املؿٗٛض َٔ َصٖب املايه١ٝ  ، ٚٚد٘ عٓس ايؿاؾع١ٝ ، ( 3)

املبػٛط : ٚضث٘ َطًكًا  ،  ٜٓعط, عٓس اؿٓاب١ً ،  سٝح ٜطٕٚ إٔ اجملٕٓٛ ىلشا قتٌ َٛضث٘  ٚٚد٘
، ايصخ ٠ (.6/240)ٚتبٝني اؿكا٥ل , ( 4/189)ٚاهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ , ( 30/56)
، ٚضٚن١ ايطايبني ( 9/690)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 6/588)ٚساؾ١ٝ ايسغٛقٞ , ( 13/20)
(6/31 . ) 

ايؿاؾع١ٝ يف ايكٍٛ ايكشٝح  عٓسِٖ  ٚاؿٓاب١ً  إٔ املطٜض ايصٖاْٞ ىلشا قتٌ أَا َكته٢ َصٖب   
ٚاؿاٟٚ , ( 6/31)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 7/18)ا٭ّ : َٛضث٘ ; ٫ ٜطث٘ َطًكًا  ،  ٜٓعط 

ٚايؿطح ايهب  َع اٱْكاف , ( 6/261)ٚاملبسع , ( 9/152)، ٚاملػين (10/243)
(18/369) 

 11آ١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤   (4)
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إٔ يف َٓع ايكاتٌ املطٜض ايصٖاْٞ َٔ امل اخ سطَإ ي٘ َٔ اؿكل  :  ٚد٘ ايس٫ي١
ٚؽككل قاتكٌ   , ايصٟ أثبت٘ اهلل يف نتاب٘ ; ٭ٕ َ اث٘ ثابكت بايهتكا  ٚايػك١ٓ    

(1)ؾٛدب ايبكا٤ ع٢ً ايعاٖط ؾُٝا غٛاٙ, ايعُس باٱمجاع 
.

 

اجملٓكٕٛ ستك٢   ) ٚشنط َكِٓٗ  ( ضؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١ : )  قاٍ   سسٜح ع٢ً   -2
 (2)(ٜؿٝل

اقته٢ عُّٛ اؿسٜح ضؾع ا٭سهاّ عٓ٘ ; ٚىلشا اضتؿع اؿهِ اضتؿع  :ٚد٘ ايس٫ي١
 (3)اٱثِ ; ؾ٬ ٚد٘ ؿطَإ املطٜض ايصٖاْٞ َٔ امل اخ

 ٫ ػب ع٢ً املطٜض ايصٖاْٞ نؿاض٠ ايكتٌ :  ضابعًا 
ٚشنكط  ( ضؾكع ايكًكِ عكٔ ث٬ثك١     : )  قكاٍ  : قاٍ   َاٚضز عٔ عًٞ :   ٚزيٌٝ شيو

 (4)(ٚاجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل) َِٓٗ 

ٞ    : ٚد٘ ايس٫ي١  ٭ْك٘ يف سهكِ    زٍ اؿسٜح ع٢ً اضتؿاع ايتهًٝكـ عكٔ املكطٜض ايكصٖاْ
٭ٕ املطض َع١ٓ يًتدؿٝـ .(5)ؾ٬ َع٢ٓ ٱجيا  ايهؿاض٠ عًٝ٘ ٖٚٛ غ  َهًـ اجملٕٓٛ ، 
 ; ٚىلجيا  ايهؿاض٠ ؾػٌ يًص١َ بػ  َٛدب (6)ٚا٭قٌ بطا٠٤ ايص١َ , ٚايطمح١ 

 .سكوط العكوبة عن المرىض الهفسي: المسألة الخامسة

 ع٢ً ايٓؿؼ أٚ َازْٚٗا ؾٌٗ تػك  عٓ٘ ايعكٛب١ ؟ىلشا اضتهب املطٜض ايٓؿػٞ دٓا١ٜ 
 :٫خيًٛ ا٭َط َٔ ث٬خ سا٫ت 

 أن ىموت المرىض الهفسي بعد الحهاىة :  األولىالحالة 

٘ ط املكطض ايٓؿػكٞ   ؾٝٓعكط ىلىل أثك  ىلشا اضتهب املطٜض ايٓؿػٞ دٓا١ٜ   ثكِ َكات     يف ىلضازتك
، ؾإٕ نإ ٫ٜ٪ثط ؾٝٗا نُا يف ايٛغٛاؽ ايكٗطٟ اـؿٝـ أٚ ا٫نت٦ا  اـؿٝـ أٚ ٚىلزضان٘ 

                                                 

 (.11/320)ٚايؿطح املُتع , ( 9/152)املػين : ٜٓعط   (1)
 91غبل ؽطجي٘ م  (2)
 (.10/245)اؿاٟٚ : ٜٓعط   (3)

 . 91غبل ؽطجي٘ (4)

 ( .26/310)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (5)
  59، ٚا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط ٫بٔ لِٝ م52ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ م: ٜٓعط( 6)
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(1)ايؿكٗكا٤  ما اتؿك جيًا ع٢ً ايطٖا  أٚ ْٛب١ اهلًع أٚ مٛشيو ؾإٕ ايعكٛب١ تػك  عٓ٘ ؽط
– 

بكا٤ ايؿ٧ يف غك    ضٜػك  ب٘ ايككام ; ٭ْ٘ ٫ ٜتكٛ ع٢ً إٔ َٛت اؾاْٞ –ضمحِٗ اهلل 
 .(2)قً٘

يهٔ ٌٖ تػك  ايس١ٜ عٔ املطٜض ايٓؿػٞ تبعكًا يػككٛط ايكككام  اختًكـ ايؿكٗكا٤ يف      
 -:ع٢ً قٛيني ٖصٙ املػأي١ 

ٞ  :ايكٍٛ ا٭ٍٚ بككٞ اـٝكاض يًكٛيٞ يف     اؾكاْٞ   ىلشا غك  ايككام ضٛت املطٜض ايٓؿػك
سٝح ٜطٕٚ أْ٘ ىلشا غك   (4)َٚصٖب اؿٓاب١ً (3)ٖٚصا َكته٢ َصٖب ايؿاؾع١ٝ أخص ايس١ٜ

 .غك  ايككام باملٛت بكٞ اـٝاض يًٛيٞ يف أخص ايس١ٜ 
 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

َٔ غ  ىلغكاط ؾٛدبت  َٔ املطٜض ايٓؿػٞ اؾاْٞ  ٭ْ٘ تعصض اغتٝؿا٤ ايككام -1
 (5)ايس١ٜ نكتٌ غ  املهاؾ٧

ٚ٭ٕ َا نُٔ بؿ٦ٝني ع٢ً غبٌٝ ايبسٍ ىلشا تعصض أسسُٖا ٚدب اٯخكط نكصٚات   -2
 (6)ا٭َجاٍ

 (7)ٚيؿٛات ايككام بػ  اختٝاض ايٛضث١ -3
 

                                                 

ؿطح ايهب  يًسضزٜط اي, ( 4/326)ٚفُع ا٭ْٗط , ( 10/283)ٜٓعط بسا٥ع ايكٓا٥ع  (1)
ٚأغ٢ٓ املطايب , ( 4/48)َٚػين احملتاز , ( 6/179)ٚساؾ١ٝ ايسغٛقٞ , (3/318)
 (.8/2885)ٚنؿاف ايكٓاع , ( 11/578)ٚاملػين , ( 4/42)

 .(10/283)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط (2)

 (.9/239)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 1/288)ٚغا١ٜ ايبٝإ , (4/48)َػين احملتاز : ٜٓعط  (3)
نؿاف ايكٓاع , ( 25/147)ٚايؿطح ايهب  َع اٱْكاف , ( 11/578)املػين : ٜٓعط  (4)

(8/2886.) 
 (8/300)ٚاملبسع , ( 5/180)ايهايف ٫بٔ قساَ٘ : ٜٓعط  (5)
 (.2/188)املٗص  : ٜٓعط  (6)
 (.7/123)ابٔ عابسٜٔ ساؾ١ٝ  , (  9/239)ضٚن١ ايطايبني  (7)
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ٌ     :ايكٍٛ ايجاْٞ . ىلشا غك  ايككام ضٛت املطٜض ايٓؿػٞ ٫ ػكب ايسٜك١ يف َكاٍ ايكاتك
سٝح ٜطٕٚ أْ٘  ىلشا غكك  ايكككام بكاملٛت     (2)ٚاملايه١ٝ(1)ٖٚصا َكته٢ َصٖب اؿٓؿ١ٝ

 . ٫ػب ايس١ٜ يف َاٍ ايكاتٌ

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
 .ؾإشا َات غك  ايٛادب ٚؾات بؿٛات قً٘ , ٭ٕ ايككام ٖٛ ايٛادب عٝٓا  -1

 .بإٔ ايٛادب ٜػك  ىلىل بسٍ سؿعًا ؿل املكتٍٛ :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ إٔ ايس١ٜ بسٍ عٔ ايككام عٓس  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح  :ايطادح

غكٛط٘ ; ٚشيو ٭ٕ ؾٝ٘ سؿعًا ؿل املكتٍٛ ; ْٚؿعًا يًٛضث١ بأخص ايس١ٜ ٫ غُٝا ىلشا ؾاتِٗ 
 .ايككام بأَط خاضز عِٓٗ 

أٚ قتً٘ , املطٜض ايعكابٞ اغتشل ايككام ٚىلشا َات ٯؾ١ مسا١ٜٚ ؾع٢ً ٖصا ىلشا قتٌ 
 .بعض ايٛضث١ ٚدبت ايس١ٜ يف َاي٘ 

ىلشا نإ املطض ايٓؿػٞ ٜ٪ثط يف ىلزضان٘ ٚىلضازت٘ نايؿكاّ ٚاهلٛؽ اؿاز ٚاٱنت٦ا   أَا 
 .; ٭ٕ عُسٙ خطأ ايصٖاْٞ ٚمٛ شيو ٚدبت ايس١ٜ ع٢ً ايعاق١ً بهٌ ساٍ 

 ىعفو الورثة عن المرىض الهفسي أن : الحالة الثاهىة 

 -(3)م ايؿكٗا٤ااتؿ ىلشا عؿا ايٛضث١ عٔ املطٜض ايٓؿػٞ غك  عٓ٘ ايككام ؽطجيًا ع٢ً
 .ع٢ً دٛاظ ايعؿٛ عٔ ايككام ٚأْ٘ ا٭ؾهٌ  –ضمحِٗ اهلل 

  : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

+ :قككككاٍ تعكككككاىل   -1                              

   " (4) 

                                                 

 (.4/326)ٚفُع ا٭ْٗط , ( 10/283)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (1)

 (.6/179)ٚساؾ١ٝ ايسغٛقٞ , ( 4/239)ايؿطح ايهب  يًسضزٜط : ٜٓعط  (2)
 (11/580)ٚاملػين , ( 8/296)املبسع : ٜٓعط , سهاٙ غ  ٚاسس َٔ أٌٖ ايعًِ  (3)

, ( 2/451)ؾطح َٝاض٠ , ( 4/326)فُع ا٭ْٗط , ( 10/283)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٚٓعط 
, ( 1/332)املٗص  , ( 6/13)ا٭ّ , ( 1/574)ٚايجُط ايساْٞ , ( 109/ 12)ٚايصخ ٠ 

 (.25/147)ٚايؿطح ايهب  َع اٱْكاف , ( 11/578)املػين , ( 4/48)َػ٢ٓ احملتاز 

 178آ١ٜ , غٛض٠ ايبكط٠  (4)
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 (1)َا ضؾع ىليٝ٘ ؾ٧ ؾٝ٘ ايككام ىل٫ أَط ؾٝ٘ بايعؿٛ ٚ٭ٕ ايٓيب  -2

بني إٔ , َٔ قتٌ ي٘ قتٌٝ ؾٗٛ غ  ايٓعطٜٔ : )  قاٍ :  قاٍ   عٔ أبٞ ٖطٜط٠   -3
 (2) ( ٜأخص ايس١ٜ ٚبني إٔ ٜعؿٛ

إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ٜسخٌ يف عُّٛ اؿكسٜح ، ؾكإشا دٓك٢ دٓاٜك١ عًك٢      :  ٚد٘ ايس٫ي١
  . ايٓؿؼ أٚ َا زْٚٗا ثِ  عؿا عٓ٘ ايٛضث١ غكطت عٓ٘ ايعكٛب١

 (3)ٚ٭ٕ ايككام سل يًُذين عًٝ٘ ؾذاظ تطن٘ نػا٥ط اؿكٛم-4
 أن ىصالح أولىاء المكتول مع المرىض الهفسي الحاهي : الحالة الثالثة 

 (4)م ايؿكٗا٤ااتؿىلشا قاحل أٚيٝا٤ املكتٍٛ َع املطٜض ايٓؿػٞ غك  ايككام ؽطجيًا ع٢ً 
 .ع٢ً أْ٘ جيٛظ ايكًح ع٢ً ايككام ; ٜٚػك  ب٘ ايككام  –ضمحِٗ اهلل 

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
) :عُككّٛ قٛيكك٘ تعككاىل  -1        )

ايكككًح دككا٥ع بككني  : )  ٚقٛيكك٘ , (5)
 .(6)(أٚ سطّ س٫ً٬, املػًُني ىل٫ قًشا ٶ أسٌ سطاًَا 

                                                 

, ( 4497)بطقِ , با  اٱَاّ ٜأَط بايعؿٛ يف ايسّ , نتا  ايسٜات , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (1)
,  2398م( 4787)بطقِ , با  ا٭َط بايعؿٛ , ٚايٓػا٥ٞ نتا  ايكػا١َ ,  1552م

قاٍ ,  2639م(   2692)بطقِ , با  ايعؿٛ يف ايككام , نتا  ايٛقاٜا , ٚابٔ َاد٘ 
 (( .ىلغٓازٙ قشٝح : )) املكسغٞ يف ا٭سازٜح املدتاض٠ 

( 6880)با  َٔ قتٌ ي٘ قتٌٝ ؾٗٛ غ  ايٓعطٜٔ بطقِ , نتا  ايسٜات , بداضٟ أخطد٘ اي (2)
 904م( 1355)با  ؼطِٜ َه١ بطقِ , نتا  اؿر , َٚػًِ  573م

 (.8/599)املبسع  (3)
( 8/415)ٚؾتح ايكسٜط , ( 9/44)ٚته١ًُ ايبشط ايطا٥ل ( 10/295)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (4)

ٚضٚن١ ايطايبني , ( 3/265)ٚبًػ١ ايػايو ,  ( 3/318)ٚايؿطح ايهب  يًسضزٜط , 
ٚايؿطح ايهب  َع اٱْكاف , ( 7/24)ٚاملػين , ( 4/50)َٚػين احملتاز , ( 9/242)
(13/161. ) 

 128آ١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤  (5)

بطقِ , يف ايكًح بني ايٓاؽ  با  َا شنط عٔ ضغٍٛ , نتا  ا٭سهاّ , أخطد٘ ايىَصٟ  (6)
, نتا  ا٭سهاّ , ٚابٔ َاد٘ , (( ٖصا سسٜح سػٔ قشٝح : ))ٍ ٚقا 1787م( 1352)
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ٚىلٕ , ؾكإٕ ؾكا٩ٚا قتًكٛا    , زؾع ىلىل أٚيٝا٤ املكتكٍٛ  , َٔ قتٌ عُسًا : )  قاٍ  -2
ً ؿك١  (2)ٚث٬ثكني دصعك١   (1)١ؾا٩ٚا أخصٚا ايس١ٜ ; ث٬ثكني سكك   َٚكا   (3)ٚأضبعكني خٳ

 (.(4)ٚشيو يتؿسٜس ايعكٌ , قاؿٛا عًٝ٘ ؾٗٛ هلِ 
بصيٛا يًصٟ ٚدب يك٘   (5)ٚملا ض٣ٚ إٔ اؿػٔ ٚاؿػني ٚغعٝس بٔ ايعام-3

 (7)ؾأب٢ إٔ ٜكبًٗا, بع زٜات اض(6)ايككام ع٢ً ٖسب١ بٔ خؿطّ

 .أحكان المرىض الهفسي في الحدود:  المطلب الثاهي

 -:ٚؾٝ٘ ث٬خ َػا٥ٌ 
 .إقرار المرىض الهفسي ورحوعه: المسألة األولى

  :ٚؾٝ٘ ث٬ث١ ؾطٚع 
 .إقرار المرىض الهفسي عهد الكاضي: الفرع األول

 

                                                                                                                                            

, ( 2/718)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف قشٝح اؾاَع ,  2617م( 2353)بطقِ , با  ايكًح 
 ( .3862)بطقِ 

 ( .1/62)كتاض ايكشاح : ٜٓعط . َا نإ َٔ اٱبٌ ابٔ ث٬خ غٓني زخٌ يف ايطابع١ : سك١  (1)

 ( .8/43)يػإ ايعط  : ٜٓعط . بٔ أضبع غٓني ٚزخٌ يف اـاَػ١ َا نإ َٔ اٱبٌ ا: دصع١  (2)

ً ؿ١  (3) ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح : ٜٓعط . ٖٞ اؿاٌَ َٔ ايٓٛم  –بؿتح اـا٤ ٚنػط اي٬ّ : خٳ
(1/406. ) 

با  َا , نتا  ايسٜات , ٚايىَصٟ , ( 16565)بطقِ , ( 8/112)أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘  (4)
(( سسٜح سػٔ غطٜب : )) ٚقاٍ  1792م( 1386)بطقِ , دا٤ يف ايس١ٜ نِ ٖٞ َٔ اٱبٌ 

ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ  2635م( 2626)با  َٔ قتٌ عُسًا بطقِ , نتا  ايسٜات , ٚابٔ َاد٘ , 
 ( .2199) بطقِ( 7/259)ضٚا٤ يف اٱ

نإ أَ ًا ؾطٜؿًا دٛازًا , أبٛ عجُإ ٚيس قبٌ بسض , غعٝس بٔ ايعام بٔ أبٞ أسذ١ٝ ا٭َٟٛ  (5)
ممسسًا سًًُٝا ٚقٛضًا شا سعّ ٚعكٌ ٜكًح يًد٬ؾ١ ض٣ٚ عٔ عُط ٚعا٥ؿ١ ٚعٓ٘ ابٓاٙ عُط 

ؾأقُٝت عطب١ٝ  ؾ٧ هلذ١ بطغٍٛ اهلل  ب٘ٚنإ أؾ, ٚا٢ٝ بٔ عط٠ٚ بٔ ايعب   مٚا٭ؾس
ايهاؾـ : ٜٓعط يف تطمجت٘ ٖك  58هٛؾ١ ثِ املس١ٜٓ تٛيف غ١ٓ ايكطإٓ ع٢ً يػاْ٘ ٚيٞ ىلَط٠ اي

 (. 3/445)ٚغ  أع٬ّ ايٓب٤٬ ( 10/503)ٚتٗصٜب ايهُاٍ , ( 1/439)
, ٚنإ ؾاعطًا ؾكٝشًا َتكسًَا َٔ باز١ٜ اؿذاظ , ٖٛ ٖسب١ بٔ خؿطّ بٔ نطظ بٔ أبٞ س١ٝ  (6)

 ( .10/262)ا٭غاْٞ : ٜٓعط يف تطمجت٘ , ٚنإ ضٚا١ٜ ٜطٟٚ يًشط١٦ٝ 

 (.7/24)شنطٙ ابٔ قسا١َ يف املػين  (7)
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أقط املطٜض ايٓؿػٞ ضطض ٫ٜ٪ثط يف اٱزضاى نا٫نت٦ا  اـؿٝـ ٚايٛغٛاؽ ايكٗكطٟ  ىلشا 
اـؿٝـ ْٚٛب١ اهلًع ٚ ايكًل ٚانططا  ايّٓٛ ٚ ا٫نططابات اؾٓػ١ٝ  ٚمٛشيو ىلشا أقكط  
عٓس ايكانٞ ضا ٜٛدس اؿكس أٚ ايكككام قكح ىلقكطاضٙ ، أَكا ىلشا نكإ املكطض ٜك٪ثط يف         

( اهلٛؽ اؿاز أٚ ا٫نت٦ا  ايصٖاْٞ ) طابات ايٛدسا١ْٝ اٱزضاى نايؿكاّ اؿاز أٚ ا٫نط
ضمحِٗ اهلل  -(1)ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ أٚ ا٫نططبات ايصٖا١ْٝ اؿاز٠ ؾ٬ ٜكح ىلقطاضٙ

ع٢ً أْ٘ ٫ ٜكح اٱقطاض ىل٫ َٔ عاقٌ كتاض ; ٚايعكابٞ غًِٝ ايعكٌ ناٌَ ا٭ًٖٝك١ يف   –
 .اجملٕٓٛ ؾ٬ ٜكح ىلقطاضٙ  يف سهِ اؾ١ًُ ٚأَا املطٜض ايصٖاْٞ ؾٗٛ 

 -: زيٌٝ شيو َا ًٜٞ
 (2)( ضؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١ ٚشنط َِٓٗ اجملٕٓٛ: )   قاٍ :   قاٍ   عٔ عًٞ  -1

  ؾ٬ ٜكح ىلقطاضٙ  املطٜض ايصٖاْٞ َطؾٛع عٓ٘ ايكًِإٔ  :ٚد٘ ايس٫ي١ 
ٚ٭ٕ اٱقطاض  ايتعاّ سل بايكٍٛ ؾًِ ٜككح ىل٫ َكٔ ناَكٌ ا٭ًٖٝك١ نكايبٝع ;       -2

 (.3)ٚاملطٜض ايصٖاْٞ ْاقل ا٭١ًٖٝ ; ؾ٬ ٜكح َٓ٘ اٱقطاض
 .إقرار المرىض الهفسي عهد غىر الكاضي: الفرع الثاهي

ىلشا أقط املطٜض ايٓؿػٞ ضا ٜٛدب اؿس عٓس ايطبٝب ايٓؿػٞ; ٖكٌ ٜعكس ىلقكطاضًا ؾكطعًٝا ؟     
 ٌٖٚ جيب ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜبًؼ عٓ٘ ؟ 

 كط عٓس ايكانٞ ؽطجيًا ع٢ً اتؿامست٢ ٜ ,ايطبٝب٫ ٜعترب ىلقطاض املطٜض ايٓؿػٞ عٓس 
ع٢ً إٔ َٔ ؾطٚط قش١ اٱقطاض إٔ ٜهٕٛ بني ٜسٟ ايكانكٞ ٚ   –ضمحِٗ اهلل -(4)ايؿكٗا٤

 .ٚ ىل٫ مل ٜعترب
                                                 

, ( 1/70)ٚزضض اؿهاّ , ( 2/142)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , ( 10/210)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (1)
ٚا٭ّ , ( 3/235)ٚايؿطح ايهب  يًسضزٜط , ( 2/377)ٚؾطح َٝاض٠ ,  207ٚايتًكني م

ٚايهايف ٫بٔ قساَ٘ , ( 3/317)ٚايٛغٝ  , ( 2/324)ٝين ٚاٱقٓاع يًؿطب, ( 3/235)
 .,( 9/3342)ٚنؿاف ايكٓاع , ( 6/256)

 91غبل ؽطجي٘ م  (2)

 (.8/224)ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 6/256)ايهايف ٫بٔ قسا١َ : ٜٓعط ( 3)

, ( 2/840)ٚبسا١ٜ اجملتٗس , ( 6/4)ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 9/265)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (4)
ٚظاز املعاز , ( 2/206)ٚاحملطض يف ايؿك٘ , ( 3/428)ٚساؾ١ٝ اؾٌُ , ( 8/268)ٚاؿاٟٚ 

(5/34. ) 
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 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
ٕ َاععًا أ  -1

. ىلْ٘ أقكا  ؾاسؿك١   : ؾكاٍ ي٘     دا٤ ىلىل عُط بٔ اـطا     (1)
ٚتب ىلىل , ؾاغتى بػى اهلل : قاٍ . ٫ : أخربت بٗصا أسسًا قبًٞ ؟ قاٍ : ؾكاٍ ي٘

, ؾتكب ىلىل اهلل  , ٚاهلل ٜٴِػك  ٫ٚ ٜٴعٳِٝكط   , ؾإٕ ايٓاؽ ٜٴعٳِٝطٴٕٚ ٫ٚ ٜٴػٳِٝكطٕٚ  , اهلل 
ؾًكِ تككطٙ   , عُط ؾكاٍ ي٘ َجٌ َا قاٍ , ؾاْطًل ىلىل أبٞ بهط , ٫ٚ ؽرب ب٘ أسسًا 

 (2)ؾصنط ي٘ شيو,  ست٢ أت٢ ضغٍٛ اهلل , ْؿػ٘ 
أقط بايعْا عٓس أبٞ بهط ٚعُكط ٚآخكطٜٔ ٚمل ٜ٪اخكص       ًا َاععإٔ   :ٚد٘ ايس٫ي١    

ٖكٛ ىلَكاّ املػكًُني ؾكسٍ      أخص ب٘ ; ٚايطغٍٛ  ب٘ ; ٚملا أقط ب٘ عٓس ايطغٍٛ 
ٖٚهكصا ىلشا أقكط املكطٜض     ع٢ً إٔ اٱقطاض ٫ ٜعترب ؾطعًا ست٢ ٜهٕٛ عٓس ايكانٞ

  (3)ايٓؿػٞ عٓس ايطبٝب ضا ٜٛدب اؿس مل ٜعترب ست٢ ٜكط ب٘ عٓس ايكانٞ 
عًك٢ ىلقكطاضٙ ٫ تكبكٌ     ايطبٝكب  ٚ٭ٕ املطٜض ايٓؿػٞ يٛ أقط عٓس ايطبٝب ٚؾٗس -2

 ؾككٗازت٘ ; ٭ٕ املككطٜض ىلٕ نككإ َكككطًا ؾايؿككٗاز٠ يػككٛ ; ٭ٕ اؿهككِ يٲقككطاض ٫ 
ٚايطدكٛع عكٔ اٱقكطاض يف    , ؾاٱْهكاض َٓك٘ ضدكٛع    نإ َٓهكطًا   ٚىلٕ, يًؿٗاز٠ 

  (4)قشٝح  ا هلل اؿسٚز اـايك١ سَك
ٚىلشا أؾؿك٢ ايطبٝكب غكط املكطٜض     , ٚ٭ٕ ىلقطاض املطٜض عٓس ايطبٝب ٜعترب أَا١ْ -4

 (5)ٚاـا٥ٔ ؾاغل ٚايؿاغل ٫ تكبٌ ؾٗازت٘, قاض خا٥ًٓا يٮَا١ْ

                                                 

بعس ضمج٘ ضأٜت٘  قاٍ ؾٝ٘ ايٓيب , ٖٛ َاعع بٔ َايو ا٭غًِ  ي٘ قشب١ ٚيٝؼ ضٚا١ٜ  (1)
( يكس تا  تٛب١ يٛ تابٗا طا٥ؿ١ َٔ أَيت ٭دعأت عِٓٗ : )  ٚقاٍ , دض يف أْٗاض اؾ١ٓ ٜتده

. نتابًا بإغ٬ّ قَٛ٘  نتب ي٘ ضغٍٛ اهلل , َٚاعع يكب ( بايتكػ )امس٘ عطٜب : ٜكاٍ , 
 (.3/1345)ٚا٫غتٝعا  , ( 5/70)ٚاٱقاب١ , ( 3/404)ايجكات : ٜٓعط يف تطدتُ٘ 

 
ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ , ( 1498)بطقِ ( 2/120)با  َا دا٤ يف ايطدِ , ملٛطأ أخطد٘ َايو يف ا (2)

قاٍ ابٔ ( . 13342)بطقِ ( 7/323)ٚعبس ايطظام يف َكٓؿ٘ , ( 17472)بطقِ ( 8/371)
 ((.ٚقًٗا أبٛ زاٚز ٚغ ٙ, ايكك١ َطغ١ً ( : )) 12/128)سذط يف ايؿتح 

 (.12/128)ؾتح ايباضٟ : ٜٓعط  (3)

 (.9/238)ايكٓا٥ع بسا٥ع : ٜٓعط  (4)
 370نُا غٝأتٞ يف با  ايؿٗازات م (5)
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ٜٛدكب اؿكس إٔ اجك٘ عًك٢     ؾع٢ً شيو; ٜٓبػٞ يًطبٝب ىلشا أقط عٓسٙ املطٜض ضكا  
َع َاعع    ايتٛب١ ٚغى شيو عٔ ايٓاؽ; نُا ؾعٌ أبٛ بهط ٚعُط 

(1) 

 .رحوع المرىض الهفسي عن إقراره: الفرع الثالج

ىلشا أقط املطٜض ايٓؿػٞ ضطض ٫ٜ٪ثط ع٢ً اٱزضاى يف ايػايب نا٫نت٦ا  اـؿٝـ ٚايكًل 
ٯزَٞ نايككصف ٚايكككام أٚ عكل هلل    عل  ٚايٛغٛاؽ ٚ ْٛب١ اهلًع  ٚمٛ شيو ىلشا أقط

ٚىلشا أقط عس نايعْا ٚايػطق١ قبٌ ضدٛع٘ ؽطجيًا عًك٢ اتؿكام   , عع ٚدٌ مل ٜكبٌ ضدٛع٘ 
أٚ , ع٢ً إٔ َٔ أقط عل ٯزَكٞ نايككصف أٚ ايكككام     –ضمحِٗ اهلل تعاىل  -(2)ايؿكٗا٤

 ٜكبكٌ ضدٛعك٘   سل هلل تعاىل ٫ تػكط٘ ايؿب١ٗ نايعنا٠ أٚ ايهؿاض٠ ; ثِ ضدع عٔ ىلقطاضٙ مل
أَا َٔ أقط عس نايعْكا  نُا يٛ ثبت بب١ٓٝ ، , ٙ ; ٭ْ٘ سل ثبت يػ ٙ ؾًِ ٜػك  بػ  ضنا

 .ٚايػطق١ ٚؾط  اـُط ثِ ضدع عٓ٘ قبٌ ضدٛع٘ 
  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

  زعكاٙ ايكٓيب  , ؾؿٗس ع٢ً ْؿػ٘ أضبع ؾٗازات ,     ملا أتاٙ َاعع ٭ٕ ايٓيب   -1
  ٍ(3)(ٌٖ بو دٕٓٛ ؟: )) ؾكا 

ؾدًك٢  , ٫ : ؾكايكت  , ٫ : أغكطقت ؟ قكٛيٞ   : ) يًُطأ٠ اييت غكطقت   قاٍ  -2
 (4) ( غبًٝٗا

                                                 

 420ىل٫ يف سا٫ت جيب ؾٝٗا نؿـ ايػط نُا غٝأتٞ م (1)

ٚتبٝني اؿكا٥ل , ( 10/230)ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع , ( 9/78)املبػٛط يًػطخػٞ : ٜٓعط  (2)
, ( 12/61)ٚايصخ ٠ ,  208ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م, ( 2/448)ٚايتًكني , ( 3/197)

( 1/137)َٚنت أبٞ ؾذاع , ( 9/173)ٚسٛاؾٞ ايؿطٚاْٞ , ( 2/324)ٚاٱقٓاع يًؿطبٝين 
 ( .6/356)طح ايعضنؿٞ ٚؾ, ( 6/281)ٚايهايف ٫بٔ قسا١َ , 

با  غ٪اٍ اٱَاّ املكط , نتا  احملاضبني َٔ أٌٖ ايهؿط ٚايط٠ٚ , أخطد٘ ايبداضٟ , َتؿل عًٝ٘  (3)
با  َٔ اعىف ع٢ً , نتا  اؿسٚز , َٚػًِ ,  569م( 6825)ٌٖ أسكٓت ؟ بطقِ 

 .977م ( 1691)بطقِ , ْؿػ٘ بايع٢ْ 

( 5/519)ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘ , ( 17768)بطقِ ( 8/448)أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘  (4)
ٚىلغٓازٙ دٝس ضداي٘ ثكات ضداٍ ( : )) 8/80)ضٚا٤ ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف اٱ, ( 28574)ِ بطق

 ((.ؾصنطٙ ابٔ سبإ يف ايجكات ٚض٣ٚ عٓ٘ مجاع١ , ايكشٝح غ  ٜعٜس ٖصا 
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مل ٜهٔ يًتًكني َعٓكًا  , يٛ مل ٜهٔ اؿس قت٬ًُ يًطدٛع :ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ اؿسٜجني
 ، ؾإشا أقط املطٜض ايٓؿػٞ ايصٟ ٜكح ىلقطاضٙ عس َٔ اؿسٚز عٓس ايكانٞ  ٚؾا٥س٠

 (1).ثِ ضدع عٔ ىلقطاضٙ قح ضدٛع٘ 

, اتُككٌ إٔ ٜهككٕٛ قككازقًا يف ايطدككٛع ؾكككاض ؾككب١ٗ   ٚ٭ٕ املككطٜض ايٓؿػككٞ  -3
 (2)ٚاؿسٚز تسضأ بايؿبٗات

 (3)ٚ٭ٕ اؿس سل هلل ؾكح ايطدٛع ؾٝ٘ عٔ اٱقطاض -4

٘   يًُكطٜض ايٓؿػكٞ    اؿسٚز ع٢ً ايسض٤ ٚايػى ; ؾكحٚ٭ٕ َب٢ٓ  -5  ايطدكٛع ؾٝك
بإٔ أخص ايٓكاؽ يف  , ٚقس ٜهٕٛ ز٫ي١, ٚايطدٛع عٔ اٱقطاض قس ٜهٕٛ بايٓل(4)

٫ ٜتبكع ٫ٚ  , أٚ أخص اؾ٬ز يف اؾًس ؾٗكط  ٚمل ٜطدكع  , ضمج٘ ؾٗط  ٚمل ٜطدع
 (5)ٜتعطض ي٘; ٭ٕ اهلط  يف ٖصٙ اؿاي١ ز٫ي١ ايطدٛع

ؾطمجٓكاٙ  , ؾأزضنٓكاٙ بكاؿط٠     قكاٍ دكابط   . ٖط  يف أثٓا٤ ضمج٘    َاععًا  ملا ض٣ٚ إٔ
 (6)( ؾٝتٛ  اهلل عًٝ٘, ؾ٬ٗ تطنتُٛٙ ٜتٛ  : )  ؾكاٍ ايٓيب , ست٢ َات 

ؾإشا أقكط  ,  (7)ٚإٔ ايطدٛع َػك  اؿس, زٍ ع٢ً إٔ اهلط  زيٌٝ ايطدٛع  :ٚد٘ ايس٫ي١
 ىلقا١َ اؿس عًٝ٘ قبٌ ضدٛع٘ ٚمل ٜتعطض ي٘ املطٜض ايٓؿػٞ ضا ٜٛدب اؿس ثِ ٖط  عٓس 

                                                 

, ( 2/324) ٚا٫قٓاع يًؿطبٝين, ( 12/61)ٚايصخ ٠ , ( 10/230)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (1)
 ( .6/281)ٚايهايف ٫بٔ قسا١َ 

 ( .12/362)ٚاملػ٢ٓ , ( 9/265)ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع , ( 3/197)تبٝني اؿكا٥ل  (2)
 (.2/345)ٚاملٗص  , ( 9/78)املبػٛط : ٜٓعط  (3)
 (.2/324)ا٫قٓاع يًؿطبٝين  (4)
 (.9/265)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (5)

,  1546م( 4419)بطقِ , با  ضدِ َاعع بٔ َايو , نتا  اؿسٚز , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (6)
ٚايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘ ,  2630م( 2554)با  ايطدِ بطقِ , نتا  اؿسٚز , ٚابٔ َاد٘ 

ٚسػٓ٘ ابٔ ( 9808)بطقِ ( 2/420)ٚأمحس يف َػٓسٙ , ( 7204)بطقِ ( 4/290)ايهرب٣ 
 (.7/358)ضٚا٤ ٚا٭يباْٞ يف اٱ( 1757)بطقِ ( 4/1372)سذط يف ايتًدٝل 

 ( .12/362)املػين : ٜٚٓعط , ( 9/265)بسا٥ع ايكٓا٥ع  (7)
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    ٘ , ٚأَا ايطدٛع عٔ اٱقطاض بايكصف ؾ٬ ٜػك  اؿس; ٭ٕ ٖصا اؿس سكل ايعبكس َكٔ ٚدك
ٚأَا املطٜض ايكصٖاْٞ ; ؾك٬ ٜككح ىلقكطاضٙ      (1)طٚسل ايعبس بعس َا ثبت ٫ اتٌُ ايػكٛ

 .أق٬ً ; ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ;ٚاجملٕٓٛ ٫ ٜكح َٓ٘ ىلقطاض 
 .ارتكاب المرىض الهفسي ما ىوحب الحد: الثاهىة المسألة

 :ٚؾٝ٘ ث٬ث١ ؾطٚع 
 االضطرابات الهفسىة التى توحب الحد أو التعزىر : الفرع األول 

ٖٚكصٙ    (2)ٖٓاى بعض اؾطا٥ِ اييت تكٓـ يف ايطب ايٓؿػٞ نُٔ ا٫نططابات ايٓؿػك١ٝ 
ِ  اؾطا٥ِ ٚىلٕ ناْت َكٓؿ١ نُٔ ا٫نططابات ايٓؿػ١ٝ ىل٫ ىلْٗا يف  َٛدبك١   ايؿكطع دكطا٥

ٚ ٫ميٓع َكٔ ىلقاَك١ اؿكس عًٝك٘     ٬ًٖ ٱقا١َ اؿس عًٝ٘ ;  يًشس ٚايعكا  ىلشا نإ َطتهبٗا أ
      نْٛ٘ َطٜهًا ضجكٌ ٖكصٙ ا٫نكططابات َكازاّ مل ٜك٪ثط املكطض ايٓؿػكٞ يف ىلزضانك٘ ٚنكإ              

 ع٢ً إٔ –ِٗ اهلل ضمح -(3)َػًًُا َهًؿًا كتاضًا عاملًا بايتشطِٜ ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤

                                                 

 ( .6/281)ٚايهايف ٫بٔ قسا١َ , ( 9/265)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (1)

َٔ ٜطتهب املعاقٞ نايًٛاط ٚىلٜتا٤ احملاضّ أٚ ىلٜتا٤ ايب١ُٝٗ ىلىل نج  َٔ ا٭طبا٤ ايٓؿػٝني ٜٓعطٚا  (2)
ىل أْ٘ َطٜض ٜػتشل ايعطـ ٚاؿٓإ ٫ ايعكٛب١ ٚىلقا١َ اؿس عًٝ٘ ، ٭ِْٗ قٓؿٛا ٚمٛشيو ىل

ايطب ايٓؿػٞ املعاقط : )َجٌ ٖصٙ املعاقٞ أَطانًا ، ٚاملطٜض ٜعاجل ٫ٜعاقب ، ٜٓعط 
شّ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ طًب ايتدًـ عٔ دٗاز ايطّٚ َتع٬ً ضًٝ٘ ىلىل ايٓػا٤، ، ٚقس ( 527م

ٚأخص قّٛ يٛط بايعصا  ضا أقسَٛا عًٝ٘ َٔ ؾػل دٓػٞ ؾاش ٚمل ت ٚخؿ١ٝ إٔ تؿتٓ٘ ايطَٚٝا
يف املٛاؾكات  –ضمح٘ اهلل  –ٜٓـ أًٖٝتِٗ يًعصا  تػً  غًُتِٗ ع٢ً ىلضازتِٗ ٜكٍٛ ايؿاطيب 

قس تكطض إٔ قكس ايؿاضع َٔ ٚنع ايؿطا٥ع ىلخطاز ايٓؿٛؽ عٔ أٖٛا٥ٗا  (: )1/251)
  ( ...ٚعٛا٥سٖا، ؾ٬ تعترب يف ؾطع١ٝ ايطخك١ بايٓػب١ ىلىل نٌ َٔ ٖٜٛت ْؿػ٘ أَطًا

 

ٚايؿطح ايهب  يًسضزٜط , ( 4/166)ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 9/214)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (3)
َٚػين احملتاز ,( 1/168)ٚاٱقٓاع يًُاٚضزٟ ,  232ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م, ( 4/313)
ٚايطٚض املطبع , ( 3/335)ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات , ( 9/43)ٚاملبسع , ( 4/144)
(3/305. ) 
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نكإ َػكًًُا َهًؿكًا كتاضاعاملكًا بكايتشطِٜ ، ٖٚكصٙ ا٫نكططابات        اؿسٚز تكاّ ع٢ً َٔ  
ٖٞ(1): 

 
 (Homosexual )ٓػ١ٝ املج١ًٝ أٚ ايؿصٚش اؾٓػٞاؾ: أ٫ًٚ 

اؾٓػ١ٝ املج١ًٝ ، ٚنإ َػكًًُا َهًؿكًا عاملكًا بكايتشطِٜ      ىلشا  نإ املطٜض ايٓؿػٞ ٜعاْٞ َٔ 
ٖصٙ اؾطمي١ باختٝاضٙ ؾُا سهِ ٖصا ا٫نططا  يف ايؿطع ؟ َٚكا اؿكس املىتكب    ٚٚقع يف 

 عًٝ٘ ؟ 
ىلشا ناْكت  أٚ ايػكشام  , ىلشا ناْت بني شنطٜٔ  (2)تعطف ٖصٙ اؾطمي١ عٓس ايؿكٗا٤ بايًٛاط

ع٢ً أْ٘ يٝؼ يف املعاقٞ أععِ َؿػس٠ َكٔ ايًكٛاط       (3)ٚأمجع ايكشاب١بني أْجٝني ، 
ٚ٭ٕ ٜكتكٌ املؿعكٍٛ   , ٚضضا ناْت أععِ َٔ َؿػس٠ ايكتكٌ  , ط ٖٚٞ تًٞ َؿػس٠ ايهؿ, 

ٜٚصٖب خك ٙ  , ؾإْ٘ ٜؿػس ؾػازًا ٫ ٜطد٢ ي٘ بعسٙ ق٬ح أبسًا , ب٘ خ  ي٘ َٔ إٔ ٜ٪ت٢ 
ؾ٬ ٜػكتشٞ بعكس شيكو َكٔ اهلل ٚ ٫ َكٔ      , ٚمتل ا٭ضض َا٤ اؿٝا٤ َٔ ٚدٗ٘ , نً٘ 

, ايػِ يف ايبسٕ  غك٬ف قتًك٘   َا ٜعٌُ , ٚتعٌُ يف قًب٘ ٚضٚس٘ ْطؿ١ ايؿاعٌ , خًك٘ 
    ٘ ِ   .(4)ؾإْ٘ َعًّٛ ؾكٗٝس ضضكا ٜٓتؿكع يف آخطتك عًك٢ ؼكطِٜ ايًكٛاط     (5)ٚأمجكع أٖكٌ ايعًك

  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

                                                 

,  176-171ٚايطب ايٓؿػٞ املبػ  م,  232-225ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط (1)
 136زضٟ ععت م ٚايطب ايٓؿػٞ,  526-518أمحس عهاؾ١ م, ٚايطب ايٓؿػٞ املعاقط 

  135ٚايطب ايٓؿػٞ ٚايكإْٛ م,  96ٚاملطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م, 

 

ٚساؾ١ٝ ايعسٟٚ , ( 1/118)ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ : ٖٚٛ تػٝٝب اؿؿؿ١ يف زبط ايصنط ٜٓعط  (2)
(1/184.) 

 ((.سهاٙ غ  ٚاسس ىلمجاعًا يًكشاب١ : )) ٚقاٍ ,  203سهاٙ ابٔ ايكِٝ يف اؾٛا  ايهايف م (3)

 203م,  117اؾٛا  ايهايف يف م: ٜٓعط  (4)

 (.26/271)ٚيف ايؿطح ايهب  , ( 12/348)سهاٙ ابٔ قسا١َ يف املػين  (5)
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 :+ٚعا  َٔ ؾعًك٘ قكاٍ تعكاىل   , إٔ اهلل شَ٘ يف نتاب٘ -1           

                         

                         
 " (1) 

ُ ٌ عٌُ قّٛ يٛط : ) سٝح قاٍ ٚشَ٘ ايطغٍٛ  -2  يعٔ اهلل َكٔ  , يعٔ اهلل َٔ عٳ
ُ ٌ عٌُ قّٛ يٛط  ُ ٌ عٌُ قّٛ , عٳ  (2)(يٛطيعٔ اهلل َٔ عٳ

 (3)ٚ٭ٕ اهلل عص  بٗا قّٛ يٛط ضا مل ٜعص  ب٘ أسسًا ؾسٍ ع٢ً ؼطمي٘ -3
 -:يف سسٙ ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ –ضمحِٗ اهلل  –ٚاختًـ ايؿكٗا٤ 

 , ٌ ساٍ إٔ عكٛب١ ايًٛاط أغًغ َٔ عكٛب١ ايع٢ْ ٚعكٛبت٘ ايكتٌ ع٢ً ن:  ايكٍٛ ا٭ٍٚ
ٚأمحس يف أقكح   (5)ٚايؿاؾعٞ يف أسسقٛيٝ٘ (4)ٚىليٝ٘ شٖب َايوقكًٓا نإ أٚ غ  قكٔ 

  .(6)٘ايطٚاٜتني عٓ
 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ  

َٔ ٚدسمتٛٙ ٜعٌُ عٌُ قّٛ يكٛط ؾكاقتًٛا   : )   قاٍ :  قاٍ عٔ ابٔ عباؽ  -1
(7)( ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘

 

                                                 

 ( .81, 80)آ١ٜ , غٛض٠ ا٭عطاف  (1)
عُطٚ يٝؼ بايكٟٛ : )) ٚقاٍ , ( 7337)بطقِ , ( 4/322)أخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣  (2)

بطقِ , ( 1/317)ٚأمحس يف َػٓسٙ , (( تابع٘ خايس بٔ كًس عٔ غًُٝإ بٔ ب٬ٍ عٔ عُطٚ 
(2915.) 

 (.2/268)املٗص   (3)

, ( 1/184)ٟٚ ٚساؾ١ٝ ايعس, ( 1/118)ٚايؿٛان٘ ايسٚاْٞ , ( 12/65)ايصخ ٠ : ٜٓعط  (4)
 (.3/1144)ٚعكس اؾٛاٖط 

 (.6/440)ٚايٛغٝ  , ( 10/90)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 17/62)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (5)
ٚاخٓاضٖا ابٔ ايكِٝ يف ( 26/271)يؿطح ايهب  َع اٱْكاف ٚا, ( 12/349)املػين : ٜٓعط  (6)

 202اؾٛا  ايهايف م

 1800م( 1456)بطقِ ,  سس ايًٛطٞ با  َا دا٤ يف, نتا  اؿسٚز , أخطد٘ ايىَصٟ  (7)
ُ ٌ عٌُ , ٚأبٛ زاٚز نتا  اؿسٚز , ..((ٖصا سسٜح يف ىلغٓازٙ َكاٍ: )) ٚقاٍ  با  ؾُٝٔ عٳ

ُ ٌ عٌُ قّٛ , ٚابٔ َاد٘ نتا  اؿسٚز ,  1549م( 4462)بطقِ , قّٛ يٛط  با  َٔ عٳ
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بإٔ شيو يف سل َٔ اغكتشٌ شيكو ايؿعكٌ ; ؾإْك٘ ٜكك  َطتكسًا ؾٝكتكٌ         :ْٛقـ
 (1)يصيو

بأْ٘ مل ٜطز يف اؿسٜح َٔ ٚدسمتٛٙ ٜعٌُ عٌُ قكّٛ يكٛط    :عٓ٘  ميهٔ إٔ جيا 
 .َػتش٬ً يصيو ٚملا مل ٜطز زٍ ع٢ً عَُٛ٘

اضمجكٛا  : ) ايكصٟ ٜعُكٌ عُكٌ قكّٛ يكٛط       يف قكاٍ  : قاٍ  عٔ أبٞ ٖطٜط٠  -2
 (2)(ا٭ع٢ً ٚا٭غؿٌ

أْ٘ ٚدس يف بعض ْٛاسٞ ايعكط  ضدك٬ً ٜكٓهح نُكا        ٚعٔ خايس بٔ ايٛيٝس  -3
ؾهكإ  , ؾٝ٘ ايككشاب١    ؾاغتؿاض أبٛ بهط , ؾهتب ىلىل أبٞ بهط , تٓهح املطأ٠ 

عًُكتِ   ٚقس, َا ؾعٌ ٖصا ىل٫ أ١َ َٔ ا٭َِ : ؾكاٍ , أؾسِٖ ق٫ًٛ ؾٝ٘   عًٞ 
. ؾهتكب أبكٛ بهكط بكصيو ىليٝك٘ ؾشطقك٘       , أض٣ إٔ اطم بايٓاض , َا ؾعٌ اهلل بٗا 

   ؾٗكصا قكٍٛ ايككشاب١      , ٚابكٔ عبكاؽ   , ٚعًكٞ  , ٚأخص ب٘ ابٔ ايكعب   
 (3) .ٚيٝؼ هلِ كايـ ؾٝهٕٛ ىلمجاعًا

زيت ٖصٙ ايٓككٛم عًك٢ إٔ  َطتهكب ٖكصٙ ايهكب ٠      :    ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ اؿسٜجني
 . ٜكتٌ يهٔ اختًؿت ايهٝؿ١ٝ بني ايطدِ أٚ ايتشطٜل بايٓاض 

ؾٛدكب إٔ ٫ ٜػكك    , ىلش ٫ غبٌٝ ىلىل اغتباست٘ , أغًغ َٔ ايعْا  ٚ٭ٕ ايًٛاط -4
 (4)ؾٝ٘ سس ايعْا نايعْا

 

                                                                                                                                            

ش٘ ٚقش( 17492)بطقِ ( 8/377)ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ,  2630م( 2561)بطقِ , يٛط 
 ( 3350)بطقِ ( 8/17)ضٚا٤ ا٭يباْٞ يف اٱ

 ( .9/89)املبػٛط  (1)
ُ ٌ عٌُ قّٛ يٛط , نتا  اؿسٚز , أخطد٘ ابٔ َاد٘  (2) (  2562)بطقِ , با  َٔ عٳ

ٖصا ىلغٓاز ؾٝ٘ عاقِ بٔ عُط ايعُطٟ ٚقس : )) ( 3/229) ٚقاٍ يف َكباح ايعداد٘ 2630م
 (.4/1368)ايتًدٝل  ٚنعؿ٘ ابٔ سذط يف(( نعؿ٘ أمحس ٚابٔ َعني 

 ( .12/350)ٚاملػين , ( 17/61)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (3)
 (. 17/61)اؿاٟٚ  (4)
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5-  ِ ؾٝٓبػكٞ إٔ ٜعاقكب َكٔ ؾعكٌ ؾعًكِٗ ضجكٌ       , ٚ٭ٕ اهلل عص  قّٛ يٛط بكايطد
 (1)عكٛبتِٗ

ؾٝذب بك٘  , ٚغعٞ يف غس با  ايٓػٌ, ْٛع َٔ ايؿػاز يف ا٭ضض ٚ٭ٕ ايًٛاط -6
 (2)ايكتٌ ناؿطاب١

ٔ , إٔ عكٛب١ ايًٛاط نعكٛب١ ايعاْٞ :ايجاْٞايكٍٛ  ٚبك٘  . ٚجيًكس ايبهكط  , ٜطدِ ؾٝ٘ احملكك
  (5)اؿٓاب١ً  َٚصٖب (4)ٚا٭ظٗط َٔ َصٖب ايؿاؾعٞ،  (3)قاٍ أبٛ ٜٛغـ ٚقُس

 : ٚاغتسيٛا ع٢ً َا ًٜٞ 

+ :قاٍ تعاىل  -1     " (6)  

 (7)( ؾُٗا ظاْٝإ, ىلشا أت٢ ايطدٌ ايطدٌ : )  قاٍ  -2
يًتؿكاب٘ بُٝٓٗكا    , زيت ٖصٙ ايٓكٛم  ع٢ً إٔ سس ايًٛاط نشس ايعْا :  ٚد٘ ايس٫ي١

, مس٢ ايًٛاط ؾاسؿ١ٚ,  ؾإٕ اهلل مس٢ ايعْا ؾاسؿ١ يف ا٫غِ ٚاملع٢ٓ  ; ؾإَا ا٫غِ 
, ٟٛ يك٘ غكطض   ٕ ايعْا ؾعكٌ َعٓك  املع٢ٓ ؾإ َٔ سٝحأَا ٚ  ظْا ،  ٚمساٙ ايطغٍٛ 

ٖٚهكصا   ٖٚٛ ىل٬ٜز ايؿطز يف ايؿطز ع٢ً ٚد٘ قعٛض ٫ ؾب١ٗ ؾٝك٘ يكككس غكؿح املكا٤    
 (8)ايًٛاط 

                                                 

 203ٚاؾٛا  ايهايف م, ( 12/66)ٚايصخ ٠ , ( 12/350)املػين : ٜٓعط  (1)
 (.12/66)ايصخ ٠  (2)
 ( .1/269)ٚؾتا٣ٚ ايػػسٟ , ( 5/262)ٚؾتح ايكسٜط , ( 9/88)املبػٛط : ٜٓعط  (3)
, (4/144)َٚػين احملتاز ,( 17/62)ٚاؿاٟٚ , ( 10/90)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط  (4)

 ( .6/440)ٚايٛغٝ  
 ( .26/271)ٚايؿطح ايهب  َع ا٫ْكاف , ( 2/349)املػين : ٜٓعط  (5)

 80آ١ٜ , غٛض٠ ا٭عطاف  (6)

ٚنعؿ٘ ابٔ سذط يف ايتًدٝل , ( 17506)بطقِ , ( 8/380)أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘  (7)
ٚايؿٛناْٞ يف ٌْٝ , ( 2349)بطقِ ( 8/16)ٚا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ ( 1752)بطقِ ( 4/1368)

 ( .7/287)ا٭ٚطاض 

 (.12/349)ٚاملػين , ( 4/144)َٚػين احملتاز , ( 9/86)املبػٛط : ٜٓعط  (8)
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  +:قكاٍ تعكاىل     ايعْكا  بإٔ ايؿاسؿ١ ٫ ؽل يف يػ١ ايعط   : ضا ًٜٞ ْٛقـ    

                "(1) ٚأَكا اؿكسٜح      (2)ؾػ٢ُ نٌ نب ٠ ؾاسؿ١ ،
.   ؾهعٝـ نُا ثبت يف ؽطجي٘  ؾ٬ تكّٛ ب٘ سذ١

 

ايبهط بايبهط دًكس َا٥ك١ ٚتػطٜكب    : )  قاٍ  :  قاٍ  عٔ عباز٠ بٔ ايكاَت  -3
(3)( ٚايجٝب بايجٝب دًس َا١٥ ٚايطدِ, عاّ 

  
ايبهكط ٚايجٝكب ٚمل ٜؿكطم بكني إٔ     إٔ اؿسٜح زٍ ع٢ً عكٛب١  : ٚد٘ ايس٫ي١ 

 . َطتهيب ايًٛاط ٜهْٛا ظاْٝني أٚ 
ٕ     بإٔ ٖصا ايعُّٛ ككٛم با٭زي١  : ميهٔ إٔ ٜٓاقـ سكس   ايػكابك١  ايسايك١ عًك٢ بٝكا

 .ٚغ ٙ ٖصا ايعُّٛ ٚمل تؿطم بني قكٔ  ٚأْ٘ َػتج٢ٓ َٔ ايًٛاط 
 (4)سس جيب بايٛط٤ ؾاختًـ ؾٝ٘ ايبهط ٚايجٝب نشس ايعْا ٚ٭ٕ ايًٛاط  -ز

٘  , ىل٬ٜز يف ؾطز آزَٞ ٚ٭ٕ ايًٛاط -ز ؾهكإ  , ٫ٚ ؾكب١ٗ ًَكو  , ٫ ًَكو ؾٝك
 (5)ظ٢ْ; ناٱ٬ٜز يف ؾطز املطأ٠

ـ  بإٔ قٝاؽ ايًٛاط ع٢ً ايعْا قٝاؽ َع ايؿاضم ٭ٕ ايًكٛاط  :ْٛقـ  َكٔ ايعْكا  ;    أؾشك
ٚمل جيعكٌ يًكٛاط   , ٚقس دعٌ اهلل تعاىل يًعْا غكب٬ًٝ بايٓهكاح   , غس با  ايٓػٌ  ٭ٕ ؾٝ٘

 (6)غب٬ًٝ ؾهإ أقبح
ٚبك٘ قكاٍ أبكٛ    . سكس َككسض بكٌ ايٛادكب ؾٝك٘ ايتععٜكع       ي٘ إٔ ايًٛاط يٝؼ :ايكٍٛ ايجايح

 (7)سٓٝؿ١
 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

                                                 

 151آ١ٜ , غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)

 (.5/265)ٚؾتح ايكسٜط , ( 9/90)املبػٛط : ٜٓعط  (2)
 977م, ( 1690)بطقِ , با  سس ايعْٞ , نتا  اؿسٚز , ًِ أخطد٘ َػ (3)

 (.2/268)املٗص  : ٜٓعط  (4)

 (.26/272)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , ( 12/349)املػين  : ٜٓعط (5)
 (.12/66)ايصخ ٠ : ٜٓعط (6)
 (.5/262)ٚؾتح ايكسٜط , ( 9/184)ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع , ( 9/88)املبػٛط : ٜٓعط  (7)
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, ؾٝٗا سسًا َككسضًا   َعك١ٝ َٔ املعاقٞ مل ٜكسض اهلل ٫ٚ ضغٛي٘  ٕ ايًٛاط ٭ -1
 (1)ؾهإ ؾٝ٘ ايتععٜع نأنٌ املٝت١ ٚايسّ ٚؿِ اـٓعٜط

 -(2)ْٛقـ َٔ ٚدٛٙ
َٚكا ؾكطع٘ ضغكٍٛ اهلل    ,  إٔ ايػ١ٓ دا٤ت ببٝإ سس ايًٛاط ٖٚٛ ايكتٌ  :أسسٖا
  ؾإٕ أضزمت إٔ أسسُٖا غ  َعًّٛ بايؿطع ؾٗكٛ باطكٌ   , ؾإمنا ؾطع٘ عٔ اهلل ,

ٚىلٕ أضزمت أْ٘ غ  ثابت بٓل ايهتا  مل ًٜعَك٘ َكٔ شيكو اْتؿكا٤ سهُك٘ يجبٛتك٘       
 .بايػ١ٓ 
 .ؾإْ٘ ثبت بايػ١ٓ, إٔ ٖصا ٜٓكض بايطدِ :ٚايجاْٞ

 .إٔ ْؿٞ زيٌٝ َعني ٫ ٜػتًعّ ْؿٞ َطًل ايسيٌٝ ٫ٚ ْؿٞ املسيٍٛ :ٚايجايح
بٌ ضنبٗكا اهلل تعكاىل عًك٢ ايٓؿكط٠     , ٚط٤ يف قٌ ٫ تؿتٗٝ٘ ايطباع ٚ٭ٕ ايًٛاط  -2

 (3) ؾًِ ٜهٔ ؾٝ٘ سس نٛط٤ ايب١ُٝٗ, ِٗٝ َٓ٘ ست٢ اؿٝٛإ ايب

ايكشاب١ نُا أْ٘ قٝكاؽ  بأْ٘ قٝاؽ ؾاغس ا٫عتباض; َطزٚز بايػ١ٓ ٚىلمجاع : ْٛقـ 
 (4)ب١ُٝٗ َع ايؿاضم ؾ٬ ٜكح ٚط٤ ا٭َطز ع٢ً ٚط٤ اي

, ٚ٭ٕ ايكشاب١ اتؿكٛا ع٢ً إٔ ايًٛاط يٝؼ بعْكا ; ٭ْٗكِ عطؾكٛا ْكل ايعْكا      -3  
, ٫ٚ ٜعٔ بِٗ ا٫دتٗاز يف َٛنع ايكٓل , َٚع ٖصا اختًؿٛا يف َٛدب ٖصا ايؿعٌ 

٫ٚ ميهكٔ ىلجيكا  سكس ايعْكا بػك       , ا ؾهإ ٖصا اتؿاقًا َِٓٗ إٔ ٖصا ايؿعٌ غ  ايعْك 
, ؾٝذكب ايتععٜكط ؾٝك٘ ٜكٝٓكاً    , بكٝت ٖصٙ دطمي١ ٫ عكٛب١ هلا يف ايؿطع َكسض٠ , ايعْا

يف سكل   َٚا ٚضا٤ شيو َٔ ايػٝاغ١ َٛنٍٛ ىلىل ضأٟ اٱَاّ ىلٕ ضأ٣ ؾ٦ًٝا َكٔ شيكو  
 .(5)ؾً٘ إٔ ٜؿعً٘ ؾطعًا

, ٚمل خيتًكـ ؾٝك٘ َكِٓٗ ضدك٬ٕ     , أطبكٛا ع٢ً قتً٘    بإٔ ايكشاب١  :ْٛقـ 
ؾعٔ بعض ايٓاؽ إٔ شيكو اخكت٬ف َكِٓٗ    , ٚىلمنا اختًـ أقٛاهلِ يف قؿ١ قتً٘ 

                                                 

 202اؾٛا  ايهايف م: ٜٓعط  (1)
 209م – 208اؾٛا  ايهايف م: ٜٓعط  (2)

 (.9/186)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (3)

 209اؾٛا  ايهايف م: ٜٓعط  (4)
 (.5/263)ٚؾتح ايكسٜط , ( 9/185)ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع , ( 9/91)املبػٛط : ٜٓعط  (5)
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٫ , ٖٚكٞ بٝكِٓٗ َػكأي١ ىلمجكاع     , ؾشهاٖا َػأي١ ْعاع بكني ايككشاب١   , يف قتً٘ 
 (1)َػأي١ ْعاع

  :ايىدٝح
إٔ ايٓعاع بني اؾُٗٛض ٚأبٞ سٓٝؿ١ ْعاع يؿعكٞ ٭ٕ ايتععٜكط     -ٚاهلل أعًِ  –ايصٟ ٜعٗط 

ٜهٕٛ باٱسطام بايٓاض ٖٚكسّ اؾكساض ٚايتٓهكٝؼ َكٔ قكٌ       –ضمح٘ اهلل  –عٓس أبٞ سٓٝؿ١ 
ٚيكٛ اعتكاز ايًكٛاط قتًك٘ اٱَكاّ      , أٚ ايػكذٔ ستك٢ ميكٛت    , َطتؿع بإتبكاع ا٭سذكاض   

ٖٚكٛ ايتؿطٜكل بكني احملككٔ ٚغك ٙ      ٚأَا ايكٍٛ ايجاْٞ , ٖصا َا ٜطاٙ اؾُٗٛض ٚ (2)غٝاغ١
ٛ  ؾكٍٛ َطدٛح ملا ٚضز عًٝ٘ َٔ َٓاقؿ١ ٚايكٍٛ املدتاض ٖٛ ايكٍٛ ا٭ٍٚ إٔ عكٛبك١    ٖٚك
, ٚنؿكًا ؾكطِٖ   , ايًٛاط ايكتٌ بهٌ ساٍ ; ٚشيكو ٭ٕ يف ا٭خكص بك٘ زؾعكًا ملؿػكستِٗ      

 ٭ٕ ٖكصٙ اؾطميك١ ىلشا  , ٫ٚ ؾطم يف شيكو بكني املكطٜض ايٓؿػكٞ ٚغك ٙ      ٚقطعًا يسابطِٖ 
ٜٚؿعط بساؾع قكٟٛ ملُاضغكتٗا ٖٚكصا    , اعتازٖا املط٤ قاضت ي٘ عاز٠ ٫ٜطٝل ايكرب عٓٗا 

 .سكٝك١ املطٜض بٗصا ا٫نططا  
ٖٚكٛ   أَا ىلشا نإ اؾٓػ١ٝ املج١ًٝ بني َطٜهتني ْؿػٝتني ، ؾٝعطف عٓكس ايؿكٗكا٤ بايػكشام    

 س بٌ ٜٛدب ايتععٜط ىل ؼطمي٘ ٚأْ٘ ٫ ٜٛدب اؿىل(3)اتؿل ايؿكٗا٤ٚقس   ىلتٝإ املطأ٠ املطأ٠
  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

 (4)( ىلشا أتت املطأ٠ املطأ٠ ; ؾُٗا ظاْٝتإ: )  قاٍ  -1

 (5)ٚأَا نْٛ٘ ٫ سس عًٝٗا ؾٮْ٘ ٫ ٜتهُٔ ىل٬ٜدًا ؾأؾب٘ املباؾط٠ زٕٚ ايؿطز -2

                                                 

 204اؾٛا  ايهايف م: ٜٓعط  (1)
 (.4/191)ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ( 4/191)ايسض احملتاض : ٜٓعط  (2)

ٚايؿطح ايهب  يًسضزٜط , ( 1/574)ٚايهايف ٫بٔ عبس ايرب , ( 9/90)املبػٛط : ٜٓعط  (3)
, ( 10/91)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 17/6)ٚاؿاٟٚ , ( 12/66)ٚايصخ ٠ , ( 4/313)

ٚاملكٓع ٚايؿطح ايهب  ٚاٱْكاف , ( 12/350)ٚاملػين , ( 4/144)َٚػين احملتاز 
(26/283. ) 

 . 311م غبل ؽطجي٘ (4)

 (.26/282)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , ( 12/350)املػين  (5)
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ؾأؾب٘ َباؾكط٠ ايطدكٌ املكطأ٠    , ٚأَا نْٛ٘ ٜٛدب ايتععٜط ; ؾٮْ٘ ظ٢ْ ٫ سس ؾٝ٘  -3
(1)مجاعَٔ غ  

. 
  Exhibitionism  :(2)ا٫غتعطا٤ ٚا٫غتُٓا٤ -:ثاًْٝا 

املتهطض ٚ ايسا٥ِ ىلىل نؿـ ايعٛضات أَاّ ايٓكاؽ ٚيف ا٭َكانٔ    ٖٚٛ ٌَٝ املطٜض ايٓؿػٞ
زٕٚ ضغب١ يف ايٛقٛع يف ايؿاسؿ١ ثِ ا٫غتُٓا٤ بعس شيو ٜٚعكب٘ يف ايػايكب ؾكى٠   , ايعا١َ

ٜٚعكرب َععكِ َطنك٢ ا٫غكتعطا٤ عكٔ قكعٛب١       ايهكُ  ،  َٔ ايؿعٛض بايصْب ٚتأْٝكب  
ايتشهِ يف زٚاؾعِٗ ، ٚأْٗا غطٜب١ عٔ شٚاتِٗ  ، ؾُا سهِ ٖصا ا٫نططا  يف ايؿكطع ؟  

 َٚا عكٛبت٘؟
 : أَا سهُ٘ 

ع٢ً ؼطِٜ نؿـ ايعٛض٠ املػًع١ ٖٚٞ ايكبٌ ٚايكسبط   –ضمحِٗ اهلل  - (3)اتؿل ايؿكٗا٤ؾكس 
 .ٚيف غ  اـ٠ًٛ ىل٫ يهطٚض٠ , ست٢ يف اـ٠ًٛ ىل٫ ؿاد١ ناغتػاٍ ٚاغتٓذا٤ 

 
 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

ٜا ضغٍٛ اهلل عٛضاتٓكا َكا   : قًت : ) قاٍ  عٔ أبٝ٘ ، عٔ دسٙ ، (4)بٗع بٔ سهِٝ عٔ -1 
: قًكت  , اسؿغ عٛضتو ىل٫ َٔ ظٚدو أٚ َا ًَهت ميٝٓكو  : قاٍ , ْأتٞ َٓٗا َٚا ْصض 

                                                 

 .ْؿؼ املطادع ايػابك١  (1)
,  96ٚاملطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م,  231ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط  (2)

 521، ٚايطب ايٓؿػٞ املعاقط م 226َإَٔٛ َبٝض م. ز, ٚاملطؾس يف ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ 
ٚايٓؿطاٟٚ يف ايؿٛان٘ , ( 1/468)ابٔ لِٝ يف ايبشط ايطا٥ل : سهاٙ غ  َٔ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ  (3)

, ( 1/77)ايهػب : ٜٚٓعط .  40ٚابٔ دعٟ يف ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م, ( 2/310)ايسٚاْٞ 
ٚىلعا١ْ , ( 1/213)ٚبسا١ٜ اجملتٗس , ( 4/416)ٚبًػ١ ايػايو , ( 3/35)ٚتبٝني اؿكا٥ل 

ٚأخكط , ( 1/52)ٚايػطاز ايٖٛاز , ( 1/123)ٚاٱقٓاع يًؿطبٝين ,  (1/80)ايطايبني 
 ( .1/140)ٚايطٚض املطبع ( 1/140)ٚاملبسع , ( 1/108)املدتكطات 

بٗع بٔ سهِٝ بٔ َعا١ٜٚ بٔ سٝس٠ ، أبٛ عبس املًو ، ض٣ٚ عٔ أبٝ٘ ٚظاض٠ بٔ أٚؾ٢ ، ٚض٣ٚ عٓ٘ (  4)
مل أض ي٘ سسٜجًا َٓهطَا ، ٚسػٓ٘ : اٍ ابٔ عسٟ ايكطإ ٚايجٛض٣ ٚمحاز بٔ غ١ًُ ، ٚثك٘ مجاع١ ، ق

ٚدسٙ َعا١ٜٚ بٔ سٝس٠ ايكؿ ٟ  غهٔ   ٚٚثك٘ ابٔ املسٜين ٚابٔ َعني ، َات قبٌ ايػتني ، 
  (116/ 1) ، ٚاملػين يف ايهعؿا٤ ( 276/ 1) ايهاؾـ ، ( 374/ 3) ايجكات  : ٜٓعطايبكط٠ 
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: قًت , ىلٕ اغتطعت إٔ ٫ ٜطاٖا أسس ؾ٬ ٜطٜٓٗا : ؾإشا نإ ايكّٛ بعهِٗ يف بعض قاٍ 
 (1)( قاٍ اهلل تباضى ٚتعاىل أسل إٔ ٜػتشٝا َٓ٘ , ؾإشا نإ أسسْا خايًٝا 

  (2)( ٫ تربظ ؾدصى ٫ٚ تٓعط ىلىل ؾدص سٞ ٫ٚ َٝت: )   يعًٞ  ٚقاٍ  -2
 : ٚأَا عكٛبت٘ 

ادك١ أٚ نكطٚض٠ عكعض ىلشا    عهط٠ ايٓاؽ َٔ غك  س  ؾإشا نؿـ املطٜض ايٓؿػٞ  ايعٛض٠ 
٭ٕ ايتععٜط ٚادكب يف نكٌ   , نإ املطض ايٓؿػٞ  مل ٜ٪ثط  يف ىلزضان٘ ، ٚتعط٣ باختٝاضٙ  

َٔ أت٢ َعك١ٝ ٫سس ؾٝٗا : ، ٚ يًكاعس٠   ( )باتؿام ايؿكٗا٤  ؾٝٗا ٫ٚ نؿاض٠َعك١ٝ ٫ سس 
بكإٔ أثكط املكطض     ٚأخص ع٢ً ٜكسٙ ىلشا نكإ غك  َهًكـ ;    ،  ٚأز  ٚ  ( 4)٫ٚ نؿاض٠ ععض

ايٓؿػٞ ع٢ً ىلزضان٘ ;  ؾككاض ٜتعكط٣ َكٔ غك  اختٝكاضٙ ، نُكا يف ايؿككاّ ٚاهلكٛؽ ٚا         
ايتععٜط ايؿطعٞ املؿٛض يًكانٞ ٚيهكٔ ٜك٪ز    ؾإْ٘ ٫ ٜععض  نططا  َا بعس ايكس١َ ;

عًك٢ إٔ اجملٓكٕٛ    –ضمحٗكِ اهلل   - (5)ضا ٜهـ أشاٙ ع٢ً ْؿػ٘ ; ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤
 .٫ ٜععض ٚيهٔ ٜ٪ز  ضا ٜهـ أشاٙ عٔ ْؿػ٘ 

 
 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

                                                 

با  يف , نتا  اؿُاّ , ٛ زاٚز يف غٓٓ٘ ٚأب, ( 20046)بطقِ ( 5/3)أخطد٘ أمحس يف َػٓسٙ  (1)
, با  ايتػى عٓس اؾُاع , نتا  ايٓهاح , ٚابٔ َاد٘ ,  1517م( 4017)بطقِ , ايتعطٟ 

: بطقِ , با  َا دا٤ يف سؿغ ايعٛض٠ , نتا  ا٭ز  , ٚايىَصٟ ,  2592م( 1920)بطقِ 
 (.1810) بطقِ( 6/212)ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ , (( ٖصا سسٜح سػٔ )) 

,  1459م( 3140)بطقِ , با  يف غى املٝت عٓس غػً٘ , نتا  اؾٓا٥ع , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (2)
ٚأمحس ,  2564م( 1460)بطقِ , با  َا دا٤ يف غػٌ املٝت , نتا  اؾٓا٥ع , ٚابٔ َاد٘ 
نعٝـ ( : )) 1/296)ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ , ( 1248)بطقِ , ( 1/146)يف َػٓسٙ 

 ((.دسًا
, ( 2/118)ٚايصخ ٠ , ( 6/683) ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 4/60)ايسض احملتاض : ٜٓعط  (3)

 (.9/108)ٚاملبسع , ( 2/288)ٚاملٗص  
  (2/327) قٛاعس ابٔ املًكٔ : ٜٓعط(  4)

ٚأغ٢ٓ املطايب  , ( 4/354) زٜطٚايؿطح ايهب  يًسض, ( 9/270)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط   (5)
 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع , ( 4/162)
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 .(1)ٚاملطٜض ايصٖاْٞ يٝؼ َٔ أٌٖ ايعكٛب١, ٭ٕ ايتععٜط عكٛب١ ؾطع١ٝ     -1
 ٚؾعٌ املطٜض ايصٖاْٞ ٫  ٜٛقـ , ٚ٭ٕ ايتععٜط ٫ ٜهٕٛ ىل٫ ع٢ً َعك١ٝ  -2

 .(2)بهْٛ٘ َعك١ٝ 
٫ٚ ٜٛدس ٖصا املع٢ٓ يف سل املطٜض ايصٖاْٞ ; , ٚ٭ْ٘ ؾطع يًطزع ٚايعدط   -3

 .(3)يعسّ ىلزضان٘ 
 . ؼطمي٘   ع٢ً (5)ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤  (4)أَا ا٫غتُٓا٤

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

+  :قككاٍ تعككاىل   -1                       

                            

   " (6) 

ًَٚو ايُٝني ٚدعٌ َبتػكٞ ٚضا٤  إٔ اهلل سعط َا غ٣ٛ ايعٚدات : ٚد٘ ايس٫ي١
 (7)  شيو َعتسًٜا

, ؾكبابًا ٫ لكس ؾك٦ٝاً    نٓا َع ايكٓيب  : ) قاٍ     سسٜح عبس اهلل بٔ َػعٛز  -2
ٜا َعؿط ايؿبا  َٔ اغتطاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتعٚز ؾإْ٘ أغكض   ؾكاٍ يٓا ضغٍٛ 

 (8)( يًبكط ٚأسكٔ يًؿطز َٚٔ مل ٜػتطٝع ؾعًٝ٘ بايكّٛ ؾإْ٘ ي٘ ٚدا٤ 

                                                 

 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع , ( 8/21)ْٗا١ٜ احملتاز : ٜٓعط   (1)
 (.9/108)ٚاملبسع , ( 4/162)أغ٢ٓ املطايب : ٜٓعط   (2)

 219ٚأثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م, ( 4/192)َػين احملتاز : ٜٓعط   (3)

 (.11/440) اؿاٟٚ :ٜٓعط . ا٤ املين بايٝس ٖٛ اغتسع (4)
ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ , ( 6/320)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 2/169)ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ : ٜٓعط  (5)

, ( 1/231) ٚظاز املػتكٓع , ( 4/144)َٚػين احملتاز , ( 11/440)ٚاؿاٟٚ , ( 12/98)
 (.3/1185)َٚٓاض ايػبٌٝ 

 ( .6, 5, 4)آ١ٜ , غٛض٠ امل٪َٕٓٛ  (6)

 (.11/440)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (7)
,  438م( 5065)بطقِ , هاح  با  ايىغٝب يف ايٓ, نتا  ايٓهاح , أخطد٘ ايبداضٟ  (8)

 910م( 1400)بطقِ , با  اغتشبا  ايٓهاح ملٔ تاقت ْؿػ٘ ىليٝ٘ , نتا  ايٓهاح , َٚػًِ
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٘  :ٚد٘ ايس٫ي١ ٚمل , أضؾس ايؿاضع عٓس ايعذع عٔ ايٓهاح ع٢ً ايكّٛ َع َؿككت
 ٜأشٕ ٜطؾس ىلىل ا٫غتُٓا٤ َع ق٠ٛ ايساؾع ىليٝ٘ ٖٚٛ أغٌٗ َٔ ايكّٛ َٚع شيو مل 

 .ؾسٍ ع٢ً أْ٘ قطّ  (1)ب٘

+ :قاٍ تعاىل  -3                        

   "( ) 

ملا مل جيعٌ اهلل بني ايعؿ١ ٚايٓهاح زضد١ زٍ عًك٢ إٔ َكا عكساُٖا     :ٚد٘ ايس٫ي١     
 ( ) قطّ ; ؾاقته٢ شيو ؼطِٜ ا٫غتُٓا٤

نُكا يف اٱنت٦كا     ؾايتععٜط ىلشا مل ٜهٔ املطض ايٓؿػٞ أثط ع٢ً ىلزضان٘:  ٚأَا عكٛبت٘ 
ايبػٝ  ٚايٛغٛاؽ ٚايكًكل ، ٭ٕ ايتععٜكط ٚادكب يف نكٌ َعكك١ٝ ٫سكس ؾٝٗكا        

ٚاهلكٛؽ  ٚايتأزٜب ىلشا نإ املطض ايٓؿػٞ أثكط يف ىلزضانك٘ نايؿككاّ    , ٫ٚنؿاض٠ 
 . ٚا٫نططابات ايصٖا١ْٝ ; ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

 (4)  ( sadomasochism) ايػاز١ٜ ٚاملاظٚخ١ٝ: ثايجًا 

ؾإٕ نإ ٖٛ املػكتكبٌ يكٮمل ؾتػك٢ُ    , ٖٚٛ تؿهٌٝ ايٓؿاط اؾٓػٞ املىاؾل بأمل أٚ ىلٖا١ْ 
ٚىلٕ نكإ ٖكٛ َككسض ا٭مل ٚاٱٖاْك١ يًطكطف اٯخكط ؾتػك٢ُ اؿايك١         , اؿاي١ املاظٚخ١ٝ 

ايػاز١ٜ ٫ٚ ٜؿكبع دٓػكًٝا ىل٫ بتعكصٜب اٯخكط ىلَكا دػكًُٝا باؾًكس ٚايهكط  ٚايعكض          
اٱٖا١ْ ؾٝ٪زٟ ىلىل تٗذُ٘ ٚاعتسا٥٘ ع٢ً املكطأ٠ ٚاغتككابٗا   ٚايكطم أٚ َعًٜٓٛا باٱش٫ٍ ٚ

ؾإشا اعتس٣ املطٜض بايػاز١ٜ ع٢ً ا٭دٓب١ٝ ٚاغتهطٖٗا ع٢ً ايعْا ؾُا سهكِ ايؿكطع يف   ; 
 شيو ؟

                                                 

 (.9/14)ؾتح ايباضٟ  (1)

 33آ١ٜ , غٛض٠ ايٓٛض  (2)

 (.3/396)أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ  (3)
ٚعًِ ا٭َطاض ,  173ٚايطب ايٓؿػٞ املبػ  م, 232ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط (4)

ايػاز١ٜ ْػب١ يًُطنٝع زٟ غاز ايصٟ نإ ٜعص  نشاٜاٙ  بططم )) -:ٚقاٍ  386ايٓؿػ١ٝ م
 ((.ٚسؿ١ٝ ٚأقبح امس٘ عًًُا ع٢ً ايكػ٠ٛ يف اؾٓؼ 
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ىلشا نإ أ٬ًٖ ٱقا١َ اؿكس  ىلشا اعتس٣ ع٢ً املطأ٠ ا٭دٓب١ٝ جيب ع٢ً املطٜض بايػاز١ٜ اؿس 
إٔ ع٢ً املػت هطٙ املػتك ب اؿس ىلٕ ؾٗست ايب١ٓٝ عًٝك٘   (1)عًٝ٘ ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤

٫ٚ سكس عًك٢   .ٚجيًس ىلٕ نإ بهطًا , ضا ٜٛدب اؿس أٚ أقط بصيو ؾ دِ ىلٕ نإ قكًٓا 
 .ٚقٝاسٗا , ىلشا قح أْ٘ اغتهطٖٗا ٜٚعًِ شيو بكطاخٗا ٚاغتػاثتٗا ، املطأ٠ املػتكب١ 

 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

ـطأ ٚايٓػٝإ َٚا اغتهطٖٛا ضؾع عٔ أَيت ا) : قاٍ : قاٍ  عٔ ثٛبإ    -1
  ( )(ٝ٘عً

 (3)ؾسضأ عٓٗا اؿس ٚ٭ٕ اَطأ٠ اغتهطٖت ع٢ً عٗس ايٓيب  -2

, ٚ٭ٕ عُط أت٢ باَطأ٠ اغتػكت ضاعًٝا ؾأب٢ إٔ ٜػكٝٗا ىل٫ إٔ متهٓ٘ َٔ ْؿػٗا    -3 
 (4)ٚتطنٗاؾأعطاٖا ؾ٦ًٝا , ىلْٗا َهطط٠ : َا تط٣ ؾٝٗا ؟ قاٍ : ؾكاٍ يعًٞ 

 (5)ٚاؿسٚز تسضأ بايؿبٗات, ٚ٭ٕ ٖصٙ ؾب١ٗ  -4

 -:ٚاختًؿٛا يف ٚدٛ  املٗط هلا ع٢ً قٛيني 

                                                 

ٚاملٛطأ , ( 10/115)بسا٥ع ايكٓا٥ع , ( 5/23)ٚايبشط ايطا٥ل , ( 9/60)املبػٛط : ٜٓعط (1)
, ( 3/258)ٚا٭ّ ,  219ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م, ( 7/294)ٚاملٓتك٢ ؾطح املٛطأ ( 2/734)

 (.26/289)ٚايؿطح ايهب  َع اٱْكاف , ( 12/347)ٚاملػين ,  ( 8/451)ٚاؿاٟٚ 

 248غبل ؽطجي٘ م(  2)

بطقِ , با  َا دا٤ يف املطأ٠ ىلشا اغتهطٖت ع٢ً ايعْا , نتا  اؿسٚز , أخطد٘ ايىَصٟ  (3)
ٚابٔ َاد٘ , ..(( ٚيٝؼ ىلغٓازٙ ضتكٌ, ٖصا سسٜح غطٜب : ))ٚقاٍ ,  1800م( 1453)

ٚنعؿ٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ ,  2632م( 2598)بطقِ , با  املػتهطٙ , نتا  اؿسٚز , 
(7/341. ) 

ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ , ( 17522)بطقِ , ( 8/384)أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘  (4)
 (.2313)بطقِ ( 7/341)

 ( .26/289)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , ( 12/291)املػين : ٜٓعط  (5)
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 املٗكط ىلشا اغكتهطٙ اَكطأ٠ عًك٢ ايعْكا ٖٚكصا       جيب ع٢ً املطٜض بايػكاز١ٜ  :  ايكٍٛ ا٭ٍٚ
 (3)ٚاؿٓاب١ً (2)١ٚايؿاؾعٝ(1)١مجٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ املايهٝ ىليٝ٘  َكته٢ َا شٖب

 -:ًٜٞ  ٚاغتسيٛا ضا

أميا اَكطأ٠ ْهشكت بػك  ىلشٕ ٚيٝٗكا ؾٓهاسٗكا      : )  قاٍ : قايت   عٔ عا٥ؿ١  -1
 (4)( ؾإٕ َػٗا ؾًٗا املٗط ضا اغتشٌ َٔ ؾطدٗا, باطٌ 

َػكتشٌ   إٔ املطٜض بايػاز١ٜ املتٗذِ ع٢ً ا٭دٓب١ٝ َػكتهطٙ هلكا    :ٚد٘ ايس٫ي١ 
 (5)ؾاقته٢ إٔ ًٜعَ٘ َٗطٖا, يؿطدٗا 

ٚ٭ٕ َطٚإ بٔ اؿهِ قه٢ يف اَطأ٠ اغتهطٖٗا ضدكٌ بككساقٗا عًك٢ ايكصٟ      -4
ٚنكإ يك٘ عًكِ     اغتهطٖٗا ; َٚطٚإ ضدٌ قس أزضى عاَك١ أقكشا  ايكٓيب    

(7)ٚب٘ قاٍ مجاع١ َٔ ايػًـ،    (6)ٚقه٢ بٗصا يف املس١ٜٓ ٚمل ٜٓهط, َٚؿاٚض٠ 
 

(7)ايػًـ
 

املٗكط   إٔ املطٜض بايػاز١ٜ َتٗذِ ع٢ً املطأ٠ َػتهطٙ هلكا ، ؾتػكتشل  :   ٚد٘ ايس٫ي١
بٛدكٛ  املٗطعًك٢    ضا اغتشٌ َٔ ؾطدٗا ، يسخٛي٘ يف عُّٛ قها٤ ايكشاب١ 

 .َٔ املهطٙ 

                                                 

, ( 7/146)ٚا٫غتصناض , ( 7/294)ٚاملٓتك٢ ؾطح املٛطأ , ( 2/734)املٛطأ : ٜٓعط  (1)
 219ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م

 . ( 8/451)ٚاؿاٟٚ , ( 3/258)ا٭ّ : ٜٓعط  (2)

 ( .3/117)ٚايطٚض املطبع , ( 3/29)ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات , ( 7/173)املبسع : ٜٓعط  (3)
ٚايىَصٟ ,  1376م(  2083)بطقِ , ايٛيٞ   با  يف , نتا  ايٓهاح , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (4)

ٚقاٍ  1757م, ( 1102)بطقِ , با  َا دا٤ ٫ ْهاح ىل٫ بٛيٞ , نتا  ايٓهاح , 
( 1879)با  ٫ ْهاح ىل٫ بٛيٞ بطقِ , نتا  ايٓهاح , ٚابٔ َاد٘ , (( سسٜح سػٔ :))
 ( .1840)بطقِ ( 6/243)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ ,  2589م

 (.8/452)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (5)
 (.3/258)ا٭ّ : ٜٓعط  (6)
 (.6/151)عبس ايرب يف ا٫غتصناض  َِٓٗ عطا٤ ٚايعٖطٟ ٚقتاز٠ ٚابٔ دطٜر ضٚاٙ عِٓٗ ابٔ (7)
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بػ  ضنا َايه٘ ؾأٚدكب ايكُٝك١ ٖٚكٛ املٗكط      ًاهعٚ٭ٕ املطٜض ايٓؿػٞ أتًـ ب -3
 (1)نػا٥ط املتًؿات

 املكطأ٠ املػكتهطٖ٘   ٫ ٜػكك  بك٘ سكل    املطٜض بايػاز١ٜ اؿس ع٢ً  ٚدٛ   ٚ٭ٕ -5
 (2)ؾ٬ ٜهط ادتُاعُٗا, ٚضغٛي٘ , أٚدبُٗا اهلل تعاىل , ُٖٚا سكإ ٚادبإ 

٫ جيب ع٢ً املطٜض ايٓؿػكٞ املٗكط ىلشا اغكتهطٙ اَكطأ٠ عًك٢ ايعْكا ٖٚكصا         :ايكٍٛ ايجاْٞ
 (3)َكته٢ َا شٖبت ىليٝ٘ اؿٓؿ١ٝ

 : زيٌٝ شيو َا ًٜٞ 
ْٗك٢ عكٔ    ):  ايٓيب  إٔ :    (4)عٔ  أبٞ  َػعٛز ا٭ْكاضٟ اغتسٍ هلِ ضا ضٟٚ  -1

 (5)( ، ٚسًٛإ ايهأٖ  َٗط ايبػٞ مثٔ ايهًب ، ٚ

٢ْٗ عٔ َٗكط ايبػكٞ ، ٚاملكطأ٠  ٫تػكتشل املٗكط ٭ْٗكا         إٔ ايٓيب  :ٚد٘ ايس٫ي١ 
 .ظا١ْٝ

ٚيٛ ناْت بػًٝا يٛدكب  , اؿس غاق  عٓٗا  ٭ٕ  املػتهط١ٖ غ  ظا١ْٝ بإٔ   :ْٛقـ 
 (6)اؿس عًٝ٘

                                                 

 (.3/29)ؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات  : ٜٓعط (1)
 (.6/151)ا٫غتصناض : ٜٓعط  (2)

 (.2/639)ٚؾتا٣ٚ ايػػسٟ , ( 5/23)ٚايبشط ايطا٥ل , ( 9/60)املبػٛط : ٜٓعط  (3)
ي٘ أبٛ َػعٛز ا٭ْكاضٟ  ايٓذاضٟ ايبسضٟ ،  ،عكب١ بٔ عُطٚ بٔ خساض٠ بٔ عٛف بٔ اـعضز ( 4)

ٚمل ٜؿٗس بسضا ٶ ، ٚؾٗس أسسًا ، ض٣ٚ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ، , قشب١  ، ؾٗس ايعكب١ ايجا١ْٝ 
٘ ابٓ٘ بؿ  ٚأبٛ ٚا٥ٌ ٚضبعٞ  ْٚاؾع بٔ دب  بٔ َطعِ ، َات ابٛ َػعٛز أٜاّ عًٞ ٓٚ ض٣ٚ ع

املس١ٜٓ ا خطز عًٞ ىلىل قؿني ثِ ععي٘ عٓٗا ؾطدع أبٛ َػعٛز ىلىل عًٝٗا  ملبايهٛؾ١ ٚنإ ٚايًٝا ي٘ 
َات بعس : ىلسس٣ أٚ اثٓتني ٚأضبعني ، َِٚٓٗ ٜكٍٛ  : ؾُات بٗا ، اختًـ يف ٚقت ٚؾات٘ قٌٝ 

) َٚؿاٖ  ا٭َكاض ( 6/16)، ٚطبكات ابٔ غعس ( 2/30) ايهاؾـ : ايػتني ٜٓعط يف تطمجت٘ 
1/44. )  

 ,َٚػًِ ,  173م(2237)بطقِ , با  مثٔ ايهًب , نتا  ايبٝٛع , أخطد٘ ايبداضٟ  (5)
 950م(1567)بطقِ  , با  ؼطِٜ مثٔ ايهًب , ٚنتا  ايبٝٛع 

 (.8/452)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (6)
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ؾًككِ ٜٛدككب َٗككطًا ;   , أٚدككب سككسًا   املككطٜض بايػككاز١ٜ يٮدٓبٝكك١   ٚط٤ ٚ٭ٕ -2
 (1)ناملطاٚع١

بأْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم ٭ٕ املطاٚع١ جيب عًٝٗا اؿكس ٚأَكا املهكطٙ ٫ سكس     : ْٛقـ 
 .عًٝٗا 

 .(2)ىلمجاعًا غك  املٗط سذابا ؾًُا ٚدب اؿس, ٚ٭ٕ اؿس ٚاملٗط َتٓاؾٝإ  -3
إٔ تٓايف املٗط ٚاؿس قكشٝح ; يهكٔ ٜتٓكاؾ٢ ادتُاعٗكا يف املٛطك٠٤ٛ زٕٚ       :ْٛقـ 
 (3)ايٛاط٧

 (4)ؾ٬ جيٛظ ايعٜاز٠ ع٢ً شيو بايطأٟ, ٚ٭ٕ ايٛادب بايعْا اؿس  -4

بإٔ ىلجيا  املٗط يٝؼ َٔ با  ايطأٟ ; ٭ْ٘ ثبكت بكايٓل ٚؾعكٌ    : ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 
 .ايػًـ 

 
 -: ايىدٝح

ايككٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚكٛ أْك٘ جيكب املٗكط عًك٢ املكطٜض ايٓؿػكٞ ىلشا          –ٚاهلل أعًِ  -ايطادح  
اغتهطٙ اَطأ٠ ع٢ً ايعْا ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا ٚيهكعـ أزيك١ املدكايؿني ضكا ٚضز     

ٖكصا َكا مل ٜهكٔ    , عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ ٚنٕٛ املطٜض ايٓؿػكٞ املػتككب عًٝك٘ سكس ايعْكا      
ؾإٕ نإ بتٗسٜس ايػ٬ح ؾإْ٘ ٜهكٕٛ قاضبكًا ٜٚككاّ عًٝك٘ سكس      , ح اغتكاب٘ بتٗسٜس ايػ٬

طض ايٓؿػكٞ أثكط يف ىلزضانك٘    ىلشا نإ أ٬ٖ ٱقا١َ اؿس عًٝك٘ ، أَكا ىلشا نكإ املك     (5)اؿطاب١
                                                 

 ( .8/451)اؿاٟٚ  (1)
 (.8/451)اؿاٟٚ  (2)

 ( .8/452)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (3)

 (.9/60)املبػٛط  (4)
ٚأَا ا٭عطاض ؾًِ ٜصنط , ايؿكٗا٤ َتؿكٕٛ ع٢ً إٔ سس اؿطاب١ ٜكاّ ع٢ً َٔ اغتكب ا٭َٛاٍ  (5)

خطدٛا  إٔ قًَٛا قاضبٕٛ : كٍٛ ضا َعٓاٙ ٜصنط شيو ىل٫ بعض ايؿكٗا٤ َِٓٗ ابٔ ايعطبٞ سٝح ٜ
يٝػٛا ضشاضبني : ؾكايٛا , ؾأخصٚا َِٓٗ اَطأ٠ َػايب١ ع٢ً ْؿػٗا ؾػأيٛا بعض املؿتني , ىلىل ضؾك٘ 

أمل تعًُٛا إٔ اؿطاب١ يف ايؿطٚز : ؾكًت هلِ , ; ٭ٕ اؿطاب١ ىلمنا تهٕٛ يف ا٭َٛاٍ ٫ يف ايؿطٚز 
ٚاختاضت٘ ١٦ٖٝ نباض ايعًُا٤ يف ف١ً ( 2/95)أسهاّ ايكطإٓ : ٜٓعط ...( أؾشـ َٓٗا يف ا٭َٛاٍ 

ع١ًُٝ َٚٓؿٛض ع٢ً َٛقع ايط٥اغ١ ايعا١َ يًبشٛخ اي( 85)بطقِ ( 12/77)ايبشٛخ اٱغ١َٝ٬ 
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ناهلٛؽ ايصٖاْٞ ايصٟ تؿتس ضغبت٘ يف ايٓػا٤ ٚؾكس اٱضاز٠ ٚا٫ختٝاض ٚتككسٜط ايعٛاقكب ،   
 . ىلَطأ٠ ع٢ً ايعْا ، ؾ٬ سس عًٝ٘ ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  ؾاغتهطٙ 

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

+ :قكككاٍ تعكككاىل  -1                        

                             

                            

                           

  "(1) 

: ؾككايٛا  , ٚتهًُٛا باٱغ٬ّ  ٚ٭ٕ ْؿطًا َٔ عهٌ أٚ عط١ٜٓ قسَٛا ع٢ً ايٓيب  -2
, ٚاغكتٛمخٛا املسْٝك١   , ٚمل ْهكٔ أٖكٌ ضٜكـ    , ىلْا نٓا أٌٖ نطع , ٜا ْيب اهلل ) 

ؾٝؿكطبٛا َكٔ   , ٚأَكطِٖ إٔ خيطدكٛا ؾٝك٘    , بكصٚز ٚضاع   ؾأَط هلِ ضغٍٛ اهلل 
, بٓاس١ٝ اؿكط٠ نؿكطٚا بعكس ىلغك٬َِٗ      ؾاْطًكٛا ست٢ ىلشا ناْٛا, أيباْٗا ٚ أبٛاهلا 

ؾبعح ايطًكب يف  ,  ٚاغتاقٛا ايصٚز ; ؾبًؼ شيو ايٓيب ,  ٚقتًٛا ضاعٞ ايٓيب 
ٚتطنكٛا يف ْاسٝك١ اؿكط٠    , ٚقطعٛا أٜسِٜٗ , ؾأَط بِٗ ؾػًُٛا أعِٝٓٗ , آثاضِٖ 

 (2)( ست٢ َاتٛا ع٢ً سايتِٗ

اؿطاب١ يف ا٭َٛاٍ ىل٫ إٔ اؿطاب١ ٖصٙ ايٓكٛم ٚىلٕ ناْت ظاٖط٠ يف إٔ :   ٚد٘ ايس٫ي١ 
ؾإشا ثبت إٔ املطٜض بايػاز١ٜ اغكتهطٙ ىلَكطأ٠ عًك٢     (3)يف ايؿطٚز أؾشـ َٓٗا يف ا٭َٛاٍ

َٔ اؿطاب١ ; ؾإٕ اٱَاّ ك  يف اؿهِ ؾٝٗا بكني ايكتكٌ أٚ    ايعْا بك٠ٛ ايػ٬ح ، ٚإٔ ؾعً٘ 

                                                                                                                                            

دطا٥ِ اـطـ ٚايػطٛ ٫ْتٗاى سطَات املػًُني : )) ْٚك٘ (  www.alifta.net) ٚاٱؾتا٤ 
 ٖك ضعٓاٙ.أ(( َٔ نطٚ  اؿطاب١ غٛا٤ ٚقع ع٢ً ايٓؿؼ أٚ املاٍ أٚ ايعطضع٢ً غبٌٝ اجملاٖط٠ 

 (.33,34)آ١ٜ , غٛض٠ املا٥س٠  (1)
( 233)بطقِ , ػِٓ َٚطابهٗا با  أبٛا  اٱبٌ ٚاي, نتا  ايٛن٤ٛ , أخطد٘ ايبداضٟ  (2)

 972م( 1671)بطقِ , نتا  ايكػا١َ با  سهِ احملاضبني ٚاملطتسٜٔ , َٚػًِ ,  21م
 (.2/95)٫بٔ ايعطبٞ , أسهاّ ايكطإٓ : ٜٓعط  (3)
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أَا ىلشا نإ املكطض   ، ايكًب أٚ تكطٝع ا٭ٜسٟ ٚا٭ضدٌ َٔ خ٬ف أٚ ايٓؿٞ يف ا٭ضض
 . ايٓؿػٞ أثط يف ىلزضان٘ ؾإْ٘ ٜ٪ز  ضا ٜهـ أشاٙ عٔ ايٓاؽ 

 voyeurism (1) ايبكبك١: ضابعًا 

ٌَٝ ٖٛ   ٞ سا٥ِ ىلىل َؿكاٖس٠ اٯخكطٜٔ زٕٚ عًُٗكِ ٖٚكِ     ايك تهكطض أٚ  امل املكطٜض ايٓؿػك
سهكِ  ؾُكا  .طًبًا يٲثاض٠ ٚمماضغك١ ا٫غكتُٓا٤   , مياضغٕٛ اؾٓؼ أٚ ِٖ خيًعٕٛ امل٬بؼ 
 ٖصا ايعٌُ ؟ َٚا عكٛبت٘ يف ايؿطٜع١ ؟ 

 
 –ضمحٗكِ اهلل   (2)م ايؿكٗكا٤ ااتؿاطّ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ ايبكك١ ؽطجيًا ع٢ً   :سهُٗا

 .ع٢ً ؼطِٜ ايٓعط ىلىل ايعٛضات املػًع١ ىل٫ يف ايهطٚض٠ 
 

 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
ىلٕ اهلل نتب ع٢ً ابٔ آزّ سعك٘ َكٔ ايعْكا ،     : ) قاٍ : قاٍ   عٔ أبٞ ٖطٜط٠   -1

املٓطكل ، ٚايكٓؿؼ   : ٚظْكا ايًػكإ    ,  ايٓعكط  : أزضى شيو ٫قاي١ ،  ؾعْا ايعكني  
  ( 3)(٘ ٚايؿطز ٜكسم شيو نً٘ أٚ ٜهصب,   تت٢ُٓ ٚتؿتٗٞ

ايعْا سكطاّ ظُٝكع   ،  ٚ  عْااي َٔ  ْٛعٖٚصا   بؿ٠ٛٗ  ْعطإٔ  ايبكبك١  :ٚد٘ ايس٫ي١ 
 .(4) ػلايٓعط ىلىل عٛض٠ ايػ  عُسًا ؾ ٚ أْٛاع٘

        ٭ٕ أخط َٔ ايػُا٤ ؾاْكطع ْكؿني أسب ىليٞ َٔ : ) قاٍ    ٚعٔ غًُإ  -3

                                                 

 96ٚاملطؾس ىلىل ؾشل املطٜض ايٓؿػاْٞ م,  231ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط  (1)
, ( 3/194)ٚتبٝني اؿكا٥ل , ( 4/86)اهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ , ( 10/163)املبػٛط : ٜٓعط  (2)

,  41ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م, ( 3/404)ٚايتاز ٚاٱنًٌٝ , (3/406)َٛاٖب اؾًٌٝ 
ٚؾطح ايعُس٠ , ( 2/224)ٚاملبسع  , ( 2/405)ٚاٱقٓاع يًؿطبٝين ( 2/362)ٚايٛغٝ  

 (1/78)ٚنؿـ املدسضات , ( 1/404)

، ( 6243) أخطد٘ ايبداضٟ ، نتا  ا٫غت٦صإ ، با  ظْا اؾٛاضح زٕٚ ايؿطز ، بطقِ (  3) 
) ، َٚػًِ ، نتا  ايكسض ، با  قسض ع٢ً ابٔ آزّ سع٘ َٔ ايع٢ْ ٚغ ٙ ، بطقِ  526م

 1140، م( 2657

 ( 3/194)، ٚ تبٝني اؿكا٥ل   (10/154) املبػٛط  :ٜٓعط (4)
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 .(1)(أٚ ٜٓعط أسس ىلىل عٛضتٞ , إٔ أْعط ىلىل عٛض٠ أسس 
  ٭ٕ ايتععٜط ٚادب يف نٌ َعك١ٝ ٫ سس ؾٝٗا ٫ٚ نؿاض٠ايتععٜط  :  ٚعكٛب١ ؾاعٌ شيو

،  ٚأز    ( 3)َٔ أت٢ َعك١ٝ ٫سس ؾٝٗا ٫ٚ نؿاض٠ عكعض : ٚ يًكاعس٠  ،  (2)باتؿام ايؿكٗا٤ 
بإٔ أثكط املكطض ايٓؿػكٞ عًك٢ ىلزضانك٘ ;  ؾككاض        ٚأخص ع٢ً ٜسٙ ىلشا نإ غ  َهًـ ;ٚ

 مياضؽ ايبكبك١  َٔ غ  اختٝاضٙ ، نُا يف ايؿكاّ ٚاهلكٛؽ ٚا٫نكططابات ايصٖاْٝك١  ;   
ٞ ٚيهٔ ٜ٪ز  ضا ٜهكـ أشاٙ عًك٢ ْؿػك٘ ;    ؾإْ٘ ٫ ٜععض ايتععٜط ايؿطعٞ املؿٛض يًكان

ع٢ً إٔ اجملٓكٕٛ ٫ ٜعكعض ٚيهكٔ ٜك٪ز  ضكا       –ضمحِٗ اهلل  - (4)ؽطجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤
 .ٜهـ أشاٙ عٔ ْؿػ٘ 

 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
 .(5)ٚاملطٜض ايصٖاْٞ يٝؼ َٔ أٌٖ ايعكٛب١, ٭ٕ ايتععٜط عكٛب١ ؾطع١ٝ -1

ٚؾعكٌ املكطٜض ايكصٖاْٞ ٫  ٜٛقكـ     , ٚ٭ٕ ايتععٜط ٫ ٜهٕٛ ىل٫ ع٢ً َعكك١ٝ   -2 
 .(6)بهْٛ٘ َعك١ٝ 

٫ٚ ٜٛدس ٖصا املع٢ٓ يف سل املطٜض ايكصٖاْٞ ;  , ٚ٭ْ٘ ؾطع يًطزع ٚايعدط  -4
 .(7)يعسّ ىلزضان٘ 

 Fetishistic transvestism (8))) يبػ١ اؾٓؼ اٯخط ايؿٝتؿ١ٝ: خاَػًا 

 

                                                 

 (.10/163)نتب ايػٓٔ ٚاملكٓؿات ٚمل أعجط عًٝ٘ ىل٫ يف املبػٛط عجت عٓ٘ يف َعاْ٘ َٔ  (1)
, ( 2/118)ٚايصخ ٠ , ( 6/683) ابٔ عابسٜٔ  ٚساؾ١ٝ, ( 4/60)ايسض احملتاض : ٜٓعط  (2)

 (.9/108)ٚاملبسع , ( 2/288)ٚاملٗص  
  (2/327) قٛاعس ابٔ املًكٔ : ٜٓعط(  3)

ٚأغ٢ٓ املطايب  , ( 4/354) زٜطايهب  يًسضٚايؿطح , ( 9/270)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط  (4)
 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع , ( 4/162)

 ( .7/346)ٚساؾ١ٝ ايطٚض املطبع , ( 8/21)ْٗا١ٜ احملتاز : ٜٓعط   (5)
 (.9/108)ٚاملبسع , ( 4/162)أغ٢ٓ املطايب : ٜٓعط   (6)

 219ٚأثط اؾٕٓٛ يف ايؿك٘ م, ( 4/192)َػين احملتاز : ٜٓعط   (7)

 227ٚاملطؾس يف ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ م,  230ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط  (8)
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, ٬َبكؼ اؾكٓؼ اٯخكط يًشككٍٛ عًك٢ اٱثكاض٠ اؾٓػك١ٝ         املطٜض ايٓؿػٞ  ٖٛ اضتسا٤
ٚامل٬بكؼ ايساخًٝك١   , ٚنج ًا َا ٜهٕٛ طكًُا نا٬ًَ ضا ؾٝ٘ ايؿعط املػتعاض ٚأزٚات ايعٜٓك١  

 ؾُا سهِ ٖصا ايعٌُ ؟ َٚا عكٛبت٘ يف ايؿطٜع١ ؟.يًُطأ٠ 
م ااتؿك ؽطجيكًا عًك٢    ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ اضتسا٤ ٬َبكؼ اؾكٓؼ اٯخكط   اطّ : سهُٗا 

ع٢ً ؼطِٜ تؿب٘ ايطداٍ بايٓػكا٤ ٚايٓػكا٤ بايطدكاٍ غكٛا٤ يف      –ضمحِٗ اهلل  - (1)ايؿكٗا٤
 نتؿب٘ ايطداٍ بايٓػكا٤ , ايًباؽ أّ اؿطنات ٚايػهٓات ٚايتكٓع با٭عها٤ ٚا٭قٛات 

, يف يبؼ ايك٥٬س ٚا٭غٛض٠ ٚاـ٬خكٌ ٚايككطط ٚمكٛ شيكو ممكا يكٝؼ يًطدكاٍ يبػك٘         
ٚايتأْح , يف ا٭دػاّ  نايتدٓح ٚنصيو ايتؿب٘ بٗٔ يف ا٭ؾعاٍ اييت ٖٞ ككٛق١ بٗٔ 

ٚنصيو تؿب٘ ايٓػا٤ بايطداٍ يف ظِٜٗ أٚ َؿِٝٗ أٚ ضؾع قكٛتِٗ أٚ  , يف ايه٬ّ ٚاملؿٞ 
 (2)ٙٚجيب ىلْهاض. غ  شيو 

 -:يٛا ع٢ً َا ًٜٞ ٚاغتس
املتؿككبٗني َككٔ ايطدككاٍ بايٓػككا٤   يعككٔ ضغككٍٛ : ) قككاٍ   عككٔ ابككٔ عبككاؽ -1

 .(3) ( ٚاملتؿبٗات َٔ ايٓػا٤ بايطداٍ

ٚاملىدك٬ت َكٔ   , املدٓجني َٔ ايطداٍ  يعٔ ايٓيب ) :قاٍ   ٚعٔ ابٔ عباؽ  -2
 .(4) ( أخطدِٖٛ َٔ بٝٛتهِ: ٚقاٍ , ايٓػا٤ 

 ايطدٌ ًٜبؼ يبػ١ املطأ٠ ٚاملطأ٠  يعٔ ضغٍٛ اهلل : )قاٍ     ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠  -3
 .(1)( تًبؼ يبػ١ ايطدٌ

                                                 

: ٜٚٓعط . ا٫تؿام َٔ سٝح اؾ١ًُ ٚؾٝ٘ قٍٛ نعٝـ بايهطا١ٖ ٚيعٌ املككٛز بايهطا١ٖ ايتشطِٜ  (1)
ٚاجملُٛع , ( 3/264)ٚايصخ ٠ , ( 22/64)ٚعُس٠ ايكاضٟ , ( 6/741)ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 

ٚاٱْكاف َع , ( 10/345)ٚؾتح ايباضٟ , ( 2/263)ايطايبني  ٚضٚن١, ( 5/369)
 (.2/375)ٚاملبسع , ( 4/162)ٚايؿطٚع , ( 7/49)ايؿطح ايهب  

 ( .22/630)ٚعُس٠ ايكاضٟ , ( 10/345)ؾتح ايباضٟ : ٜٓعط  (2)

( 5885)بطقِ , با  املتؿبٗني َٔ ايطداٍ بايٓػا٤ , نتا  ايًباؽ , أخطد٘ ايبداضٟ  (3)
 501م

( 5886)بطقِ , با  ىلخطاز املتؿبٗني بايٓػا٤ َٔ ايبٝٛت , نتا  ايًباؽ , أخطد٘ ايبداضٟ  (4)
 501م
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 يعكٔ ضغكٍٛ اهلل   : ) ؾكايكت  , ىلٕ اَكطأ٠ تًكبؼ ايٓعكٌ    : ) ٚقٝكٌ يعا٥ؿك١      -4
 (2)( ايطد١ً َٔ ايٓػا٤

تسٍ ٖصٙ ايٓكٛم عًك٢ ؼكطِٜ ايؿٝتٝؿك١ٝ ملكا ؾٝٗكا َكٔ        : ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ ايٓكٛم
  ايتؿب٘ املُٓٛع ؾطعًا 

ؾايتععٜط ىلشا نإ املطٜض بايؿٝتٝؿ١ٝ مل ٜ٪ثط املطض ايٓؿػكٞ عًك٢ ىلزضانك٘ ،     :ٚأَا عكٛبت٘ 
٭ٕ ايتععٜط ٚادب يف نٌ َعك١ٝ ٫سس ؾٝٗا ٫ٚنؿاض٠ ، ٚايتأزٜب ٚا٭خص ع٢ً ٜكسٙ ضكا   

ملطض ايٓؿػٞ أثط يف ىلزضان٘ نُكا يكٛ نكإ َطٜهكًا بايؿككاّ أٚ      ٜهؿ٘ عٔ ايتؿب٘ ىلشا نإ ا
 .اهلٛؽ أٚ ا٫نططابات ايصٖا١ْٝ 

  :(3) (Trans - sexualism)  أٚ ايتشٍٛ اؾٓػٞ اؾٓػ١ٝ املتدايط١: غازغًا 
ٖٚٛ ضغب١ ايؿدل يف إٔ ٜعٝـ ٜٚكبٌ نؿطز َٔ اؾٓؼ اٯخكط ، ٜٚككاسبٗا يف ايعكاز٠    

ايت٩٬ّ َع أؾطاز اؾٓؼ ايتؿطاٞ يًؿدل ، ٚضغبك١ يف   ىلسػاؽ بعسّ ايطاس١ ، أٚ عسّ
اـهٛع يع١ًُٝ دطاس١ٝ ، أٚ تٓاٍٚ ع٬ز ٖطَْٛٞ يهٞ ٜتٛا٤ّ دػُ٘ بكسض اٱَهإ َكع  

 :،   ٚاؾطاس١ يتشٌٜٛ اؾٓؼ هلا سايتإ   (  )اؾٓؼ املؿهٌ يسٜ٘
  تشٌٜٛ ايصنط ىلىل أْج٢ اؾطاس١ ي  :اؿاي١ ا٭ٚىل   

ثِ ٜكّٛ ا٭طبا٤ ببٓا٤ ؾكطز قكٓاعٞ قكػ  ببكاٜكا     , اغت٦كاٍ عهٛ ايطدٌ جيطٟ ٚؾٝٗا 
ٚىلعطكا٤ ٖكصا ايؿكدل ٖطَْٛكات     , قٓاع١ٝ  نُا ٜتِ أسٝاًْا ظضع أثسا٤, نٝؼ ايكؿٔ 

ٜٚتػ  تٛظٜع ايكسٖٔ يف اؾػكِ عًك٢ ٦ٖٝك١     , ا٭ْٛث١ بهُٝات نب ٠ ست٢ ٜٓعِ ايكٛت 
قس خيسع اٱْػكإ ؾٝعٓك٘ بايؿعكٌ     ٚضغِ إٔ ايؿهٌ اـاضدٞ ملجٌ ٖصا ايؿدل, ا٭ْج٢ 

                                                                                                                                            

,  1522م( 4098)بطقِ , با  يف يباؽ ايٓػا٤ , نتا  ايًباؽ , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (1)
ٚابٔ سبإ (( قشٝح ع٢ً ؾطط َػًِ ٚمل خيطداٙ : ))ٚقاٍ ( 4/215)ٚاؿانِ يف َػتسضن٘ 

ٚقشش٘ , ( 2/292)قاٍ املٓاٟٚ يف ايتٝػ  ؾطح اؾاَع ايكػ  ( 13/62)قشٝش٘    يف
 (.3454)ا٭يباْٞ يف قشٝح أبٞ زاٚز بطقِ 

,  1522م( 4099)بطقِ , با  يف يباؽ ايٓػا٤ , نتا  ايًباؽ , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (2)
 (.3455)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف قشٝح أبٞ زاٚز بطقِ 

 .  ٠ ايت٢ بسأت تٓتؿط يف ب٬ز املػًُنيٖصا َٔ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ اـط  (3)

 227ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط ( 4)
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ٚبايتكايٞ ٫  , ٚإٔ نإ ممػكٛخًا متاَكًا   , أْج٢ ; ىل٫ إٔ ايىنٝب ايبٝٛيٛدٞ ٫ ٜعاٍ شنطًا 
 .ٜٛدس َبٝض ٫ٚ ضسِ ٫ٚ ميهٔ إٔ اٝض أٚ اٌُ قطعًا 

 يتشٌٜٛ ا٭ْج٢ ىلىل شنط  اؾطاس١:  ٚيف اؿاي١ ايجا١ْٝ 
دسٜس ٜؿكب٘ ايطدكٌ يف ؾكهً٘ اـكاضدٞ سػكب      بتػٝ  دٓػٗا ىلىل َػذ  ا٭طبا٤  ٜكّٛ  

, ٜٚكّٛ ا٭طبا٤ باغت٦كاٍ ايكطسِ ٚاملبٝهكني ٚقؿكٌ ايكٓكا٠ ايتٓاغك١ًٝ      , ضغبتٗا ايٓؿػ١ٝ 
ٜٚكٓع قهٝبًا اقطٓاعًٝا ميهٔ إٔ ٜٓتكب بٛاغط١ تٝاض نٗطبا٥ٞ َكٔ بطاضٜك١ َعضٚعك١ يف    

صٙ املطأ٠ ٖطَْٛات ٚىلعطا٤ ٖ, نُا ٜكّٛ ا٭طبا٤ باغت٦كاٍ ايجسٜني , ايؿدص عٓس اؿاد١ 
ُٜٚٓكٛ ؾكعط ايؿكاض  ٚايًشٝك١ بككٛض٠      , ايصنٛض٠ بهُٝات نب ٠ ػعٌ ايكٛت أدؿًا 

, ٚتعزاز ايعه٬ت ق٠ٛ بتأث  ٖطَْٛات ايصنٛض٠ ٚبتُطٜٓات ضٜان١ٝ , قطٜب١ َٔ ايطدٌ 
يهٔ ٫ ٜػكتطٝع إٔ ٜهكٕٛ يك٘ ٚيكس َكٔ      , ٚبصيو تتشٍٛ ىلىل َا ٜؿب٘ ايطدٌ يف ايعاٖط 

جيكب إٔ تػكتُط اهلٜٛك١ اؾٓػك١ٝ ايتشٛيٝك١ أٚ      , ٖكصا ايتؿكدٝل    ستك٢ ٜككح   (1)قًب٘
ٚأ٫ تهكٕٛ عطنكًا ٫نكططا  ْؿػكٞ آخكط َجكٌ       , املدتًط١ ملكس٠ عكاَني عًك٢ ا٭قكٌ     

ٞ    , ايؿكاّ  (2)أٚ َكاسب١ ٭ٟ ؾصٚش خٓجٟٛ أٚ ٚضاثكٞ أٚ ؾكصٚش يف ايككبػٝات اؾٓػك
  ٫ٚ َطض ايؿصٚش (1)٫ٚ َطض ايؿٝتؿ١ٝ  ( 3)عًُٝات تكشٝح اؾٓؼ ٫ٚ ٜسخٌ ؾٝٗا

                                                 

  (www.khayma.com) :قُس عًٞ ايباض ع٢ً َٛقع . ز( يٛث١ ؼٌٜٛ اؾٓؼ )َكاٍ : ٜٓعط  (1)
ٚاملطؾس يف ا٭َطاض ,  518ٚايطب ايٓؿػٞ املعاقط م,  174ٚايطب ايٓؿػٞ املبػ  م

  227ايٓؿػ١ٝ م
 227ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط  (2)

تهٕٛ ا٭عها٤ ايتٓاغ١ًٝ كتًط١ ضع٢ٓ إٔ ؾٝٗا بعض َعامل , ؾؿٞ ع١ًُٝ تكشٝح اؾٓؼ ( 3)
ٖٚٓا ٜكّٛ اؾطاح بؿشل اؿاي١ ٚؼًٜٛٗا ىلىل اؾٓؼ ا٭نجط , ٚبعض َعامل ا٭ْٛث١ , ايصنٛض٠ 

اق١ ىلشا متت ايع١ًُٝ يف غٔ َبهط٠ قبٌ ظٗٛضًا َٔ ايٓاس١ٝ ايتؿطا١ٝ ٚيٝؼ ؾٝٗا َا ميٓع طبًٝا خ
ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤ املعاقطٕٚ , إٔ ٜتُسز ايسٚض ا٫دتُاعٞ ٜٚتأنس ، ٚيٝؼ ؾٝٗا َا ميٓع ؾطعًا 

ع٢ً دٛاظ عًُٝات تكشٝح اؾٓؼ ٖصا َا قسض عٔ اجملُع ايؿكٗٞ ايتابع يطابط١ ايعامل 
 َٛقع ايطابط١ : ٜٓعط , اٱغ٬َٞ يف ايكطاض ايػازؽ َٔ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط٠ 

www.themwl.org)   ) , َٚا قسض عٔ ْس٠ٚ ايط١ٜ٩ اٱغ١َٝ٬ يبعض املُاضغات ايطب١ٝ ٚدا٤
 َٛقع املٓع١ُ : ٜٓعط (( جيٛظ ىلدطا٤ عًُٝات ٫غتذ٤٬ سكٝك١ اؾٓؼ يف اـٓج٢ : )) ؾٝٗا 

www.islamsct.com)     ) 2/287)قُس ايٓتؿ١ , ٚاملػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذس٠  .( 

http://www.themwl.org/
http://www.islamsct.com/
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 (.  )اؾٓػٞ
      ٘ ىلشٕ اٱْػكإ ايطبٝعكٞ املهتُكٌ اهلٜٛك١ اؾٓػك١ٝ عًك٢ قكعٝس ايىنٝبك١          ؾاملككٛز بك

ٚقكس  , ايكبػ١ٝ ٚا٭عها٤ ايتٓاغ١ًٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ قازض ع٢ً ايكٝكاّ بكسٚضٙ نكا٬ًَ    
ايتشكٍٛ  ٚ ؾهكط٠ ًَشك١ يف   , ٜهٕٛ َتعٚدًا ٚعٓسٙ أطؿاٍ ; يهٔ ٜتٛيس يسٜ٘ ؾعٛض عاضّ 

ٚتػكتُط ستك٢ ىلدكطا٤    , تبكسأ يف َطسًك١ َبهكط٠ دكسًا قبكٌ ايبًكٛؽ       , ىلىل اؾٓؼ اٯخط 
َع خطٛض٠ ؼٍٛ املطٜض ىلشا مل ٜعكاجل ىلىل انت٦كا    , اؾطاس١ ٚىلٕ نإ ٫ ٜٓتٗٞ متاًَا بٗا 

ؾٗكٛ ٫  , قس ٜكٌ ب٘ ىلىل ا٫ْتشاض ; ٫ٚ ٜعترب ٖصا املطض َكٔ قبٝكٌ ا٭َكطاض ايعكًٝك١     
٘ ايصٖٓٝك١ أٚ ا٫دتُاعٝك١ ٚايعك٬ز ايٓؿػكٞ هلكصا املكطض ٫ ٜؿٝكس ;        خيٌ بكسضات قاسب

خاق١ ٚإٔ َععِ ٖصٙ اؿا٫ت ٫ تهؿـ ىل٫ يف َطسًك١ َتكأخط٠ َكٔ ايبًكٛؽ ; نُكا إٔ      
ؾتكبح ؾهط٠ ايتشٍٛ ًَشك١ عًٝك٘ ٚتػكٝطط    , املطٜض ْؿػ٘ ٫ ٜعىف بأْ٘ َطض ْؿػٞ 

ًُٝكات ؼٜٛكٌ اؾكٓؼ يكس٣     ٚىلدطا٤ ع(3)ٚتسؾع٘ يًذ٤ٛ ىلىل اؾطاسٞ, ع٢ً نٌ أؾهاضٙ 
نُكا إٔ ايتشٜٛكٌ   , ايطداٍ أنجط ; ٭ٕ ايطداٍ ٜككابٕٛ بٗكصٙ ا٭عكطاض بؿكهٌ أنكرب      

ٜٚهجكط ىلدكطا٤ ٖكصٙ اؾطاسك١ يف      .ايصنط ىلىل أْج٢ باؾطاس١ أٜػط َٔ ؼٌٜٛ ا٭ْج٢ ىلىل شنط
ؾُكا سهكِ عًُٝكات     (4)بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف سا٫ت ق١ًًٝ ناْكت َجكاض دكسٍ ٚاغكع    

 ؼٌٜٛ اؾٓؼ ؟ َٚا عكٛبت٘ ؾاعً٘ ؟ 

                                                                                                                                            

  
ايطب : ٜٓعط،  ٭ْ٘ َٔ قبٌٝ ايتؿب٘ ؾك  يف ايًباؽ ٚايه٬ّ بسٕٚ ضغب١ يف تبسٍ دٓػٞ زا٥ِ (1)

 518ايٓؿػٞ املعاقط م
 

َععُِٗ ٫ ٭ٕ , بٌ ىلٕ مجعٝات ايؿصٚش يف أَطٜها ضؾهت اْتػا  املتشٛيني دٓػًٝا ىليٝٗا  (2)
َٛقع خام ملطن٢ انططا  اهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ : ٜٓعط  –ٚايعٝاش باهلل  – ٜطغب يف مماضغ١ ايؿصٚش

(com.blogspot.trasshelp://http )  
(  com.blogspot.trasshelp://http)َٛقع خام ملطن٢ انططا  اهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ : ٜٓعط  (3)

 (.2/290)املػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذس٠ 

ٚاملػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذس٠ ,  536قاحل ايؿٛظإ م.ز, أسهاّ اؾطاس١ ايتذ١ًُٝٝ : ٜٓعط  (4)
قُس عًٞ ايباض يف َٛقع٘ . ز, (يٛث١ ؼٌٜٛ اؾٓؼ )َٚكاٍ , ( 2/288)
:( maalbar/com.khayma.www) 

 أسهاّ املطٜض ايٓؿػٞ يف اؿسٚز: يجاْٞاملطًب ا         أسهاّ املطٜض ايٓؿػٞ يف ايعكٛبات: املبشح ايجاْٞ

http://trasshelp.blogspot.com/
http://trasshelp.blogspot.com/
http://www.khayma.com/maalbar
http://www.khayma.com/maalbar
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 -:اختًـ ايؿكٗا٤ املعاقطٕٚ يف سهِ ىلدطا٤ دطاس١ ؼٌٜٛ اؾٓؼ ع٢ً قٛيني
نكج  َكٔ ايبكاسجني    ٚىليٝك٘ شٖكب   ،  اطّ ىلدطا٤ عًُٝكات ؼٜٛكٌ اؾكٓؼ   : ايكٍٛ ا٭ٍٚ 

ٚاجملاَع ايؿكٗٝك١ ; نُذُكع ايؿكٗكٞ ايتكابع      َٚا قسض عٔ بعض املٓعُات (1)املعاقطٜٔ
ٚؾتكا٣ٚ ايًذٓك١ ايسا٥ُك١     (3)ٚاملٓع١ُ اٱغك١َٝ٬ يًعًكّٛ ايطبٝك١    (2)يطابط١ ايعامل اٱغ٬ّ

 (4)يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاٱؾتا٤
  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

1-
 + :قاٍ تعاىل                        

                            

           "(5) 

ىلشا نإ اهلل غبشاْ٘ ٢ْٗ عٔ فطز ايتُين ؾهٝكـ بايؿعكٌ ٚيف تػكٝ      :ٚد٘ ايس٫ي١ 
 (6)اؾٓؼ كايؿ١ قطا١ ي١ٰٜ

                                                 

ٚايٓتؿ١ يف املػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذس٠ ,  134ايؿٓكٝطٞ يف أسهاّ اؾطاس١ ايطب١ٝ م: َِٓٗ  (1)
ٚايسنتٛض عبس ايهطِٜ اـه  يف َٛقع اٱغ٬ّ غ٪اٍ ٚدٛا  , ( 2/293)

(:com.qa-islam.www://http )   ,تبسٌٜ اؾٓؼ )َكاي٘  ٚايؿٝذ عُط بٔ عبس اهلل ايؿٗابٞ يف
قاحل ايؿٛظإ . ٚز, (net.almoslim.www ):يف َٛقع املػًِ( هاغ١ ؾطط١ٜ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْت

ضقِ )بٔ اؿاز يف َٛقع فُع ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ بأَطٜها ٚا,  536يف أسهاّ اؾطاس١ ايتذ١ًُٝٝ م
  (com.amiaonlino.www  ()22813ايؿت٣ٛ 

  -:يف ايكطاض ايػازؽ َٔ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط٠ يف َٛقع ضابط١ ايعامل اٱغ٬َٞ  (2)
  )Fatwa/orq.themwl.www://http) 

دا٤ شيو يف ْس٠ٚ ايط١ٜ٩ اٱغ١َٝ٬ يبعض املُاضغات ايطب١ٝ املٓعكس٠ ّٜٛ  (3)
 .(arabic/com.islamset.www )َٓؿٛض ع٢ً َٛقع املٓع١ُ ( ٖك20/8/1407)ايػبت

 (net.alifta.www )١ٓع٢ً َٛقع ايًذ( 2688)بطقِ ( 25/45) (4)
 32آ١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤  (5)
ٚاملػا٥ٌ   )  com.qa-islam.www://http)ؾت٣ٛ ايؿٝذ عبس ايهطِٜ اـه  ع٢ً َٛقع : ٜٓعط  (6)

 (.2/293)ٚاملػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذس٠

http://www.islam-qa.com/ar/ref/21277
http://www.almoslim.net/
http://www.almoslim.net/
http://www.amiaonlino.com/
http://www.amiaonlino.com/
http://www.themwl.orq/Fatwa
http://www.islamset.com/arabic
http://www.islamset.com/arabic
http://www.alifta.net/
http://www.alifta.net/
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 +:قكككاٍ تعكككاىل  -2                

   "(1) 

ٖٚكصا  , ع٢ً ٚدك٘ ايعبكح   إٔ اٯ١ٜ تهُٓت سط١َ تػٝ  خًل اهلل  :ٚد٘ ايس٫ي١ 
ايٓٛع َٔ اؾطاس١ ؾٝ٘ تػٝ  يًدًك١ ع٢ً ٚد٘ ايعبح ; َٚٔ َعاْٞ تػٝ  خًكل اهلل  

(3); قكاٍ ايككططيب   (2)نُا دا٤ عٔ ابٔ عباؽ ; ؾهٝـ ببين آزّ, خكٞ ايسٚا  
– 

ؾإْك٘ ىلشا خككٞ بطكٌ قًبك٘     , ٚأَكا اـككا٤ يف اٯزَكٞ ؾُككٝب١     : ))  -ضمح٘ اهلل 
ٚاْكطع ْػً٘ املكأَٛض بك٘ ; ثكِ ىلٕ ؾٝك٘ أملكًا ععُٝكًا ضضكا        , عهؼ اؿٝٛإ , ٚقٛت٘ 

: ثكِ قكاٍ   ((   ْؿكؼ  ؾٝهٕٛ ؾٝ٘ تهٝٝع َكاٍ ٚىلشٖكا  , ٜؿهٞ بكاسب٘ ىلىل اهل٬ى 
ٚمل خيتًؿٛا إٔ خكا٤ بين آزّ ٫ اٌ ٫ٚ جيٛظ ; ٭ْ٘ َجً٘ ٚتػٝ  ـًل اهلل تعكاىل  ))
 (4)(ٚنصيو قطع غا٥ط أعها٥ِٗ يف غ  سس ٫ٚ قٛز , 

  + :اٍ تعكاىل ق -3                          

                                  

       "(5)    

                                                 

 (.119)آ١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ )َٚكاٍ ,  135أسهاّ اؾطاس١ ايطب١ٝ يًؿٓكٝطٞ م: ٜٓعط (2)

 (net.almoslim.www)يًؿٝذ عُط بٔ عبس اهلل ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع املػًِ ( اْتهاغ١ ؾطط١ٜ
( بإغهإ ايطا٤ ٚاؿا٤) قُس بٔ أمحس بٔ أبٞ بهط بٔ ؾطٵح أبٛ عبس اهلل،ٖٛ اٱَاّ املؿػط  (3)

ٚايعًُا٤ ايعاضؾني ايٛضعني , نإ َٔ عباز اهلل ايكاؿني , ا٭ْكاضٟ ا٭ْسيػٞ ايكططيب 
مجع يف تؿػ  ايكطإٓ نتابًا , أَٛضٙ َعُٛض٠ َا بني تٛد٘ ٚعباز٠ ٚتكٓٝـ , ايعاٖسٜٔ يف ايسْٝا 

ٚي٘ َ٪يؿات أخط٣ عع١ُٝ ايٓؿع مسع َٔ ايؿٝذ , عُٗا ْؿعًا ٚأع, نب ًا َٔ أدٌ ايتؿاغ  
: ٖك ٜٓعط يف تطمجت٘ 671تٛيف غ١ٓ, ٚسسخ عٔ اؿػٔ ايبهطٟ , أمحس ايكططيب قاسب املؿِٗ 

 (.1/92)ٚطبكات املؿػطٜٔ , ( 1/317)ايسٜباز املصٖب 
 (.4/284)تؿػ  ايطربٟ : ٜٚٓعط , ( 5/372)اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ  (4)
 (.49/50)آ١ٜ , غٛض٠ ايؿٛض٣  (5)
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ٜؿعكٌ يف  , بني غبشاْ٘ إٔ يك٘ غكًطإ ايػكُٛات ايػكبع ٚا٭ضنكني       :ايس٫ي١  ٚد٘ 
ٜٗب ملٔ ٜؿا٤ اٱْاخ ٜٚٗب ملكٔ ٜؿكا٤   , ٚخيًل َا اب خًك٘ , غًطاْ٘ َا ٜؿا٤ 

 (1)ٚيف دطاس١ ؼٌٜٛ اؾٓؼ تعس ع٢ً َؿ١٦ٝ اهلل ٚغًطاْ٘, ايصنٛض 

يعكٔ اهلل ايٛامشكات ٚاملػكتٛمشات    : ) قكاٍ   إٔ ايكٓيب     ابٔ َػكعٛز   عٔ   -4
(2)(ٚايٓاَكات ٚاملتُٓكات ٚ املتؿًذات يًشػٔ املػ ات خًل اهلل

.
 

ايكصٟ   زٍ اؿسٜح  ع٢ً أْ٘ ٫ جيٛظ تػكٝ  ؾك٧ َكٔ خًكل املكطأ٠       :ٚد٘ ايس٫ي١ 
ايتُاؽ سػٔ ايعٚز أٚ غ ٙ ; ؾإشا نكإ ٖكصا   , خًكٗا اهلل عًٝ٘ بعٜاز٠ أٚ ْككإ 

ايًعٔ يف ضغِ بعض ايطغَٛات ع٢ً اؾػس أٚ ىلظاي١ بعض ؾكع ات اؿادكب أٚ   
ػك  ايككٛض٠ ايعكاٖط٠ بأنًُكٗا ؾهكِ      ٜؾهٝـ ايؿكإٔ ضكٔ   , ايتؿطٜر بني ا٭غٓإ 

 ٓؼ ضذطز ا٭ٖٛا٤ ٚاملٍٝٛ ايٓؿػك١ٝ ; ؾتػ  اؾ(3)ٜػتٛدب َٔ ايًعٓات بؿعً٘ شيو 
ٜعترب َٔ أنرب ايطاَات اييت ظٗطت يف ْٗاٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ ْتٝذ١ ايتكسّ ايبكاضع  

 .(4)م َع ؾكسإ ناٌَ يٮخ٬
املتؿبٗني َٔ ايطداٍ بايٓػكا٤   يعٔ ضغٍٛ اهلل : )أْ٘ قاٍ   سسٜح ابٔ عباؽ  -5

 (5)( ٚاملتؿبٗات َٔ ايٓػا٤ بايطداٍ , 

ٚيعٔ , إٔ اؿسٜح ٜسٍ ع٢ً سط١َ تؿب٘ ايطداٍ بايٓػا٤ ٚايعهؼ  :ايس٫ي١ ٚد٘ 
ٖٚصا ايٓٛع َٔ اؾطاس١ غبب ٜتٛقكٌ بك٘ يتشككٌٝ ٖكصا ايؿعكٌ      , َٔ ؾعٌ شيو 

                                                 

 539ٚأسهاّ اؾطاس١ ايتذ١ًُٝٝ م, (11/161)تؿػ  ايطربٟ : ٜٓعط  (1)
 418م( 4886)بطقِ , با  َٚا أتانِ  ايطغٍٛ ؾدصٚٙ , نتا  ايتؿػ  , أخطد٘ ايبداضٟ  (2)
 (.5/374)اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ (3)

ع٢ً َٛقع َػًِ ( طط١ٜ تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾ)َكاٍ: ٜٓعط (4)
(tne.almoslim.www ) ٍع٢ً َٛقع ( يٛث١ ؼٌٜٛ اؾٓؼ)َٚكا
(maalbar/com.Khayma.www). 

 326غبل ؽطجي٘ م (5)

http://www.almoslim.net/
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٭ٕ ايطدٌ ىلشا طًب ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطاسك١  , احملطّ ايصٟ ٜعترب َٔ نبا٥ط ايصْٛ  
 (1)املطأ٠ٚنصيو , ىلمنا ٜككس أ٫ًٚ ٚقبٌ نٌ ؾ٧ َؿاب١ٗ ايٓػا٤ 

 (2)٢ْٗ عٔ املج١ً  إٔ  ايٓيب   عٔ أْؼ  -2
 (3)إٔ تبسٌٜ اؾٓؼ َٔ املج١ً اييت ٚضز ايٓٗٞ عٓٗا :ٚد٘ ايس٫ي١ 

َا دا٤ عكٔ غكعس بكٔ أبكٞ     : أسازٜح ايٓٗٞ عٔ اـكا٤ َٚٔ شيو  -3
  ٕٛ ع٢ً عجُكإ بكٔ َععك    ضز ضغٍٛ اهلل : ) أْ٘ قاٍ  ٚقام 

 . (6)((5)ٚيٛ أشٕ ي٘ ٫ختكٝٓا (4)ايتبتٌ
ٚؾٝ٘ أٜهكًا  , إٔ ايٓٗٞ يف اؿسٜح ْٗٞ ؼطِٜ ب٬ خ٬ف يف بين آزّ  :ٚد٘ ايس٫ي١ 

, َٔ املؿاغس تعصٜب ايٓؿؼ ٚايتؿٜٛ٘ َع ىلزخاٍ ايهطض ايصٟ قس ٜؿهٞ ىلىل اهل٬ى
ٚؾٝ٘ ىلبطاٍ َع٢ٓ ايطدٛي١ٝ ٚتػٝ  خًكل اهلل ٚنؿكط ايٓعُك١ ; ٭ٕ خًكل ايؿكدل      

شيو قس تؿكب٘ بكاملطأ٠ ٚاختكاض ايكٓكل عًك٢       ؾإشا أظاٍ, ضد٬ً َٔ ايٓعِ ايعع١ُٝ 
ؾهٝكـ بكايتػٝ  ايهاَكٌ ؟ ٫    , ; ؾإشا نإ ٖصا يف تػٝ  َُٗك١ ايعهكٛ   (7)ايهُاٍ 

 .(8)ؾو أْ٘ أٚىل ٚأسط٣ بايتشطِٜ 

                                                 

ٚأسهاّ اؾطاس١ , ( 2/294)س٠ ٚاملػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذ,  135أسهاّ اؾطاس١ ايطب١ٝ م (1)
 539ايتذ١ًُٝٝ م

  344م( 4192)بطقِ , با  قك١ عهٌ ٚعط١ٜٓ , نتا  املػاظٟ , أخطد٘ ايبداضٟ  (2)
: عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع املػًِ ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ  (3)

(net.almoslim.www) 
 (.14/207)تٗصٜب ايًػ١ : ٜٓعط . تطى ايٓهاح ٚايعٖس ؾٝ٘  (4)

 (. 1/327)ا٭ؾعاٍ : ٜٓعط . ٖٛ قطع اٱْػإ عٔ ايٓػا٤  (5)

 439م( 5073)بطقِ , با  َا ٜهطٙ َٔ ايتبتٌ ٚاـكا٤ , نتا  ايٓهاح , أخطد٘ ايبداضٟ  (6)

 (.9/21)ؾتح ايباضٟ  (7)
ٚأسهاّ , ( 2/295)ٚاملػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذس٠ ,  126أسهاّ اؾطاس١ ايطب١ٝ م: ٜٓعط  (8)

 541اؾطاس١ ايتذ١ًُٝٝ م

http://www.almoslim.net/


ايعكٛباتأسهاّ املطٜض ايٓؿػٞ يف    

 
 

 

 

 222 

إٔ يف ٖككصا ايٓككٛع َككٔ اؾطاسكك١ ٜؿككتٌُ عًكك٢ اغككتباس١ احملعككٛض ؾككطعًا زٕٚ ىلشٕ  -8
 .(1)نطٚض٠ ٫ٚ ساد١َٔ غ  , ايؿاضع; ىلش ؾٝ٘ نؿـ َٛنع ايعٛض٠

أْ٘ ثبت بؿٗاز٠ املدتكني َٔ ا٭طبا٤ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطاس١ ٫ تتكٛؾط ؾٝك٘ أٟ    -9
ٚأْك٘ ٫ ٜعكسٚ نْٛك٘ ضغبك١ تتهكُٔ      , زٚاع أٚ زٚاؾع َعترب٠ َكٔ ايٓاسٝك١ ايطبٝك١    

اييت اقتهت ؼسٜس دٓؼ اٱْػكإ شنكطًا   , ايتطاٍٚ ع٢ً َؿ١٦ٝ اهلل تعاىل ٚسهُت٘ 
 .(2)نإ أٚ أْج٢ 

ىلٕ املتشٍٛ دٓػًٝا ئ ٜػتطٝع اؿٝا٠ بؿهٌ طبٝعٞ ٭ٕ اٯ٫ت ايكٓاع١ٝ املطنبك١   -10
 (نٝكٗا أٚ اتػاعٗا, اؾطث١َٝٛ  اْتؿاض ا٭َطاض, اؾؿاف ) هلا كاططٖا ايكش١ٝ 

, ٚنصيو ايع٬ز اهلطَْٛٞ ي٘ كاططٙ ايكش١ٝ َٔ ظٜاز٠ ْػكب١ اؾًطكات يف ايكسّ         
 .(3)٠ ؾطق١ اٱقاب١ بايػططإ ٚظٜاز, ٚظٜاز٠ ْػب١ ايسٖٕٛ 

تبسٌٜ اؾٓؼ ٜؿهٞ ستًُا ىلىل ايًٛاط ٚايػشام ; ٭ٕ تبسٌٜ ايعاٖط ٫ ٜػك   ىلٕ   -11
ؾٝك٪زٟ ىلىل اغكتُتاع ايطدكٌ    , سكٝك١ ايباطٔ ؾٝبك٢ ايطدكٌ ضدك٬ً ٚاملكطأ٠ اَكطأ٠     

ا ممك . ٚاملطأ٠ باملطأ٠ املتشٛيك١ ظاٖطٜكًا ىلىل ضدكٌ    , بايطدٌ املتشٍٛ ظاٖطًٜا ىلىل اَطأ٠ 
 .(4)ٜػتٛدب ىلقا١َ اؿس عًِٝٗ ايٛادب ؾطعًا 

ىلٕ تبسٌٜ اؾٓؼ ٜؿهٞ ىلىل انططا  ا٭سهكاّ ايؿكطع١ٝ; ٚشيكو ٭ٕ ا٭سهكاّ      -12
ايؿطع١ٝ َبٓاٖا ع٢ً ا٫غتكطاض; ؾٝشعط َا ؾأْ٘ ىلسساخ ا٫نططا  ٚايؿٛنك٢ يف  

 -:اؿهِ ايؿطعٞ; ؾُٔ شيو 

                                                 

 136ب١ٝ مطأسهاّ اؾطاس١ اي: ٜٓعط  (1)
: ٚعح , ( 2/295)ٚاملػا٥ٌ ايطب١ٝ املػتذس٠ ,  136أسهاّ اؾطاس١ ايطب١ٝ م: ٜٓعط  (2)

org.islamset.www )َادس طٗبٛ  ع٢ً َٛقع ( دطاس١ ايتذٌُٝ بني املؿّٗٛ ايطيب ٚاملُاضغ١

قُس َٗسٟ ع٢ً َٛقع ٚاس١ ايٓؿؼ . ز( ايتشٍٛ اؾٓػٞ بني ايطب ٚايسٜٔ : ) َٚكاٍ , )
   ) com.elazayem.www://http)املط١ٓ٦ُ 

َٛقع ٚاس١ ايٓؿؼ املط١ٓ٦ُ  قُس َٗسٟ ع٢ً . ز, ( ايتشٍٛ اؾٓػٞ : ) َكاٍ : ٜٓعط  (3)
(com.elazayem.www://http (   

يًؿٝذ عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ : ٜٓعط  (4)
   (net.almoslim.www: )ػًِ َٛقع امل

http://www.islamset.org/
http://www.islamset.org/
http://www.elazayem.com/new/azayem/B(96).htm
http://www.elazayem.com/new/azayem/B(96).htm
http://www.almoslim.net/
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 .بأبٓا٥٘ ( بعس ايتشٌٜٛ ) ع٬ق١ ا٭   -أ
 .بعٚدت٘ ( بعس ايتشٌٜٛ ) ع٬ق١ ايعٚز  - 
 (1)ٚاحملطَات باملكاٖط٠ باملتشٍٛ ٌٖ ٜطتؿع ؼطميٗٔ؟, أسهاّ امل اخ -ز

ٚأٟ ؾػكاز ٚقطكع   , ىلٕ ؼٌٜٛ اؾٓؼ ىلؾػاز يف ا٭ضض ٖٚكسّ ملكاقكس ايؿكطع     -13
ٚاييت بسأت عكا٫ت ؾطزٜك١ ثكِ تؿكاقِ ا٭َكط ىلىل      , يًٓػٌ أنرب َٔ ٖصٙ ايعًُٝات 

َتشككٍٛ  ١; سٝككح تككصنط بعككض اٱسكككا٥ٝات إٔ يف أملاْٝككا ث٬مثا٥كك أعككساز كٝؿكك١
 .(2)غًٜٓٛا

ٖصٙ ايعًُٝك١ ; بايعًُٝك١ ايع٬دٝك١ أٚ عًُٝك١ ىلقك٬س١ٝ ٫ ٜػك  َكٔ         ىلٕ تػ١ُٝ -14

+ :; نُكا قكاٍ تعكاىل    (3)سكٝكتٗا ؾ٦ًٝا               

                  "(4). 
 -:تباح عًُٝات ؼٌٜٛ اؾٓؼ نُٔ ايهٛاب  ايتاي١ٝ :  ايكٍٛ ايجاْٞ
 .إٔ ٜبصٍ املطٜض ْؿػ٘ دٗسًا نب ًا يًتهٝـ َع سايت٘ اؾػس١ٜ -1
 .إٔ ٜػع٢ يًُعاؾ١ عٓس طبٝب ْؿػٞ بهٌ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ   -2

إٔ ٜػتُط ع٢ً شيو َس٠ طًٜٛك١ ٫ تككٌ عكٔ غكٓتني ٚبك٘ قكاٍ ايؿكٝذ          -3
 .(5)ؾٝكٌ َٛيٟٛ 

                                                 

 .املكاٍ ايػابل : ٜٓعط  (1)

 يًؿٝذ عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ : ٜٓعط  (2)
 (   net.almoslim.www: )املػًِ 

 .ملكاٍ ايػابل ا (3)
 (.12,  11)آ١ٜ , غٛض٠ ايبكط٠  (4)
ٖٚٛ زاع١ٝ َٚؿهط    .) net.mawlawi.www://http)ايؿت٣ٛ َٓؿٛض٠ ع٢ً َٛقع٘ : ٜٓعط  (5)

ٖٚٛ اٯٕ ْا٥ب ض٥ٝؼ اجملًؼ , ىلغ٬َٞ َعطٚف يف يبٓإ ٚايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٚا٭ٚضبٞ 
ايعامل١ٝ يًؿبا  اٱغ٬َٞ يف ايطٜاض أثٓا٤ ىلقاَت٘ يف اختاضت٘ ايٓس٠ٚ )ا٭ٚضبٞ يًبشٛخ ٚاٱؾتا٤ 

; ٚقس خايـ بٗصٙ ايؿت٣ٛ ضأٟ  (ؾطْػا نأسػٔ زاع١ٝ ىلغ٬َٞ يف أٚضبا َٚٓشت٘ دا٥ع٠ تكسٜط١ٜ
 ٚأْا مل أطًع ست٢: )) ٖٚصا َا أنسٙ بكٛي٘ , مجٗٛض ايؿكٗا٤ املعاقطٜٔ ٚمل ٜٛاؾك٘ عًٝٗا أسس  

ل ٖصٙ ايؿت٣ٛ إٔ تٌُٗ ٫ٚ تصنط ، يهٔ ملا أقبح هلا ٚس(( اٯٕ ع٢ً ضأٟ َٛاؾل ملا ططست٘
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 : ٚاغتسٍ ضا ًٜٞ 
1-  ٘ ٜتطكٛض   ،إٔ املكا  بٗصا املطض ٜكع ؼت نػ  قٟٛ قٗطٟ ٫ َسخٌ ٱضازت٘ ؾٝك

ٚايتشٌٜٛ ٜعس كًكًا َكٔ ٖكصا املكطض ايكصٟ      ،َٔ ايهٝل ٚا٫نت٦ا  ىلىل ا٫ْتشاض
ٚبٗكصا تػكتكط سايتك٘    , ٚمل ٜكٓذح َعٗكا ايعك٬ز ايٓؿػكٞ     , نابسٙ ٭ٚقات ط١ًٜٛ 

 (1)ايٓؿػ١ٝ ٚتط٦ُٔ 
  :(2)ْٛقـ َٔ ٚدٗني 

ٚإٔ اٱْػإ ٫ اختٝاض ي٘ ؾٝ٘ بٌ ٖكٛ أَكط قٗكطٟ    , إٔ تربٜط ايؿعٌ بايكسض  :ا٭ٍٚ
ؾايكاتٌ قس ٜتعًٌ بأْ٘ ٚاقع ؼت تكأث   , ٖٛ بٛاب١ يسخٍٛ مجٝع اؾطا٥ِ َٔ خ٬ي٘ 

+: ٖٚصا َٔ دٓؼ قٍٛ املؿطنني , نػ  قٗطٟ ٚايػاضم ٚايػاقب        

                  "(3). 
اعتباض ايتبسٌٜ ٖٛ سٌ املؿه١ً ٚططٜل اغتكطاض سايت٘ ايٓؿػ١ٝ غ  َػكًِ   إٔ:ايجاْٞ

بٌ ثبت َٔ زضاغات عسٜس٠ إٔ ىلدطا٤ عًُٝكات ايتشكٍٛ ٫ ٜٓٗكٞ املؿكه١ً بكٌ      , 
ٜعٌ ايؿدل يف زٚا١َ َٔ املتاعب ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ست٢ يف اجملتُعكات ايكيت   

طابات ايٓؿػ١ٝ ٚا٫ْتشاض تكبٌ ىلدطا٤ َجٌ ٖصٙ ايعًُٝات ; ٚهلصا تهجط ْػب ا٫نط
 .(4)يف ا٭ؾدام ايصٜٔ أدطٜت هلِ عًُٝات ايتشٍٛ اؾٓػٞ 

إٔ ع١ًُٝ ىلدطا٤ تبسٌٜ اؾٓؼ تتشكل ؾٝٗا ؾكطٚط ايهكطٚض٠ ايؿكطع١ٝ ايكيت تبكٝح       -2
ٚاؿٝكا٠  , ٚشيو ٭ٕ احملاؾع١ ع٢ً اؿٝا٠ تعترب َٔ ايهطٚضات ايؿكطع١ٝ  , احملعٛض 

                                                                                                                                            

ضٚادًا يف ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ، ٚقاضت تىزز بك٠ٛ عٓس َطن٢ ؼٍٛ اؾٓؼ، ؾكاض يعاًَا ايطز 
 . عًٝٗا ٚبٝإ خطٛض٠ ايكٍٛ بٗا 

 .ايؿت٣ٛ املٓؿٛض٠ ع٢ً املٛقع ايػابل : ٜٓعط  (1)
يًؿٝذ عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع ( اْتهاغ١ ؾطط١ٜ  تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ: )َكاٍ : ٜٓعط  (2)

 (  net.almoslim.www): املػًِ 
 148آ١ٜ , غٛض٠ ا٭ْعاّ  (3)
قُس َٗسٟ ع٢ً َٛقع ٚاس١ ايٓؿؼ املط١ٓ٦ُ . ز( ايتشٍٛ اؾٓػٞ بني ايطب ٚايسٜٔ : ) َكاٍ  (4)

( com.elazayem.www://http) 
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ٝكا٠ ايطبٝعٝك١ ايكيت ٫ ٜػكتبس بٗكا املكطض عٝكح        اييت ٜكتهٞ احملاؾع١ عًٝٗا ٖٞ اؿ
 .(1)اطَٗا ايػعاز٠ ٚميٓعٗا َٔ املتاع املباح 

 -:(2)بإٔ ا٫غتس٫ٍ بايكاعس٠ َطزٚز َٔ ٚدٗني : ْٛقـ 
أْكك٘ ىلعُككاٍ يًكاعككس٠ يف غكك  َٛنككعٗا ىلش ٫ نككطٚض٠ ًَذ٦كك١ يتبككسٌٜ   :ا٭ٍٚ
 .اؾٓؼ

ؾإٕ ناْكت زٕٚ  , إٔ ايكاعس٠ َكٝس٠ بأ٫ تٓكل ايهطٚض٠ عٔ احملعٛض  :ٚايجاْٞ
ٚتبكسٌٜ  , َٚكٝس٠ بأ٫ ٜهٕٛ بايؿعٌ كايؿًا يكٛاعس ايؿكطع  , احملعٛض مل ٜبح هلا 

 .(3)اؾٓؼ كايؿ١ قطا١ يكٛاعس ايؿطع ؾ٬ عرب٠ بايهطٚض٠ ؾٝ٘ 
ٔ با  ايتكساٟٚ ; ٚيكٛ   إٔ ايعًُا٤ أداظٚا قطع ا٭عها٤ ايعا٥س٠ ىلشا غببت ي٘ أملًا َ -3

ٖكٛ َكا نكإ ٭دكٌ ايتػكٝ  أٚ      , نإ ؾٝ٘ تػٝ ًا ـًل اهلل ; ٭ٕ ايتػٝ  املٓٗٞ عٓ٘ 
ٚيف ساي١ َطن٢ ايتشٍٛ اؾٓػكٞ  , ٭دٌ ايتذٌُ أَا ىلشا نإ نطٚضًٜا ؾٗٛ دا٥ع 

ميهٔ ايكٍٛ إٔ ا٭عها٤ اؾٓػ١ٝ ايعاٖط٠ ٖٞ أعها٤ ظا٥س٠ ; ٭ْٗكا ٫ تتٓاغكل َكع    
ٚبايتايٞ ؾإٕ ؼًٜٛٗا ىلىل أعها٤ دٓػك١ٝ َتٛاؾكك١   , ايٓؿػ١ٝ املعانػ١ َؿاعط اؾٓؼ 

 .(4)َع اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ ٖٛ َعاؾ١ يٮمل املٛدٛز ٚايصٟ يٝؼ ي٘ ع٬ز آخط
 -:َٔ ٚدٗني  ْٛقـ

إٔ ايكٝاؽ ع٢ً دٛاظ قطع ا٭عها٤ ايعا٥س٠ قٝاؽ َع ايؿاضم; ٚٚدٗك٘   :ا٭ٍٚ
ٚأَكا  , إٔ ا٭عها٤ اييت أداظ ايعًُا٤ ىلظايتٗا ٖٞ أعها٤ ظا٥س٠ سكٝكك١ َٚعٓك٢  

ا٭عها٤ اؾٓػ١ٝ ؾٗٞ أعها٤ سكٝك١ يهٓٗا ظا٥كس٠ يف خٝكاٍ املطنك٢ ٚسػكِٗ     
 .٫ٚ أثط ي٘ يف ايٛاقع

                                                 

 (net.mawlawi.www)ؾت٣ٛ ايؿٝذ ؾٝكٌ َٛيٟٛ يف َٛقع٘  (1)
َٛقع يًؿٝذ عُط ايؿٗابٞ ع٢ً ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ : ٜٓعط  (2)

    (.net.almoslim.www): املػًِ 
ٛض يًكٛاعس يًعضنؿٞ جٚاملٓ,  173ٚا٭ؾباٙ ايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ م, املكاٍ ايػابل : ٜٓعط  (3)

(2/319.) 
 (net.mawlawi.www : )ٜٓعط  (4)
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اهلل غاق  غ  َعترب ٜٚسٍ عًك٢ شيكو    إٔ ايباعح ايٓؿػٞ يف تػٝ  خًل :ثاًْٝا
ٚ  : )   قكاٍ  ايكٓيب   : قكاٍ     عا٥ؿ١ سسٜح املػتٛقك١ً  يعكٔ اهلل ايٛاقك١ً 

ؾايباعح ايٓؿػكٞ يًُكطأ٠ يف ايتذُكٌ ٚمكٛٙ مل     ،   (1)( ٚايٛامش١ ٚاملػتٛمش١ 
ؾٝ٘ يف ايؿطع ٖٚٛ ايتذٌُ يًكعٚز ؾهٝكـ   َطغب  ٜعتربٙ ايؿاضع َع أْ٘ يف أَط

 !؟(2)ىلشا نإ يف أَط ميٓع٘ ايؿطع ًٜٚعٔ ؾاعً٘ 
إٔ ايتشٍٛ اؾٓػٞ عًك٢ ا٭ضدكح ٫ ٜكسخٌ ؼكت َػكأي١ ايتؿكب٘ ايكيت سككطٖا          -4

 .(3)ايعًُا٤ بايًباؽ ٚايع١ٜٓ ٚاملؿٞ 
إٔ ظعِ سكط ايعًُا٤ ايٓٗٞ عٔ ايتؿب٘ يف ٖكصٙ ا٭َكٛض زعك٣ٛ عطٜهك١     : ْٛقـ 
سٝح ىلٕ ْكٛم ايؿكٗا٤ ع٢ً خ٬ؾٗكا ; ىلش جيعًكٕٛ   , ا٭زي١ ع٢ً بط٬ْٗا قاَت 

ايٓٗٞ يف نٌ َا اختل ب٘ اؾٓؼ اٯخكط ; ثكِ ىلٕ تبكسٌٜ اؾكٓؼ زاخكٌ بؿشك٣ٛ       
اـطا  يف ايٓٗٞ عٔ ايتؿب٘ بٗٔ يف ايًباؽ ٚايه٬ّ ٚاملؿٞ ٚايع١ٜٓ ; ىلش ايتؿكب٘ يف  

ٚايكصٟ ٜػكتًعّ   , يعكاٖط٠  ٖصٙ اؿا٫ت تؿب٘ بايكٛض٠ ايهًٝك١ ظُٝكع دع٥ٝاتٗكا ا   
تؿبٗ٘ بٗٔ أٜهًا بايًباؽ ٚايه٬ّ ٚاملؿٞ ٚايع١ٜٓ ؾهإ زخٛي٘ يف ايٓٗٞ َكٔ بكا    

 .(4)أٚىل
نُكا  , أَطٚا املدٓح باملعاؾ١ يىى ايتؿكب٘ بايٓػكا٤    –ضمحِٗ اهلل  –إٔ ايؿكٗا٤  -5

ىلٕ املدٓح اـًكٞ ٫ ٜتذ٘ عًٝ٘ ايًّٛ قُكٍٛ عًك٢   : )) (5)دا٤ يف ؾتح ايباضٟ 
(( مل ٜكسض ع٢ً تطى ايتجين ٚايتهػط يف املؿٞ ٚايه٬ّ بعكس تعاطٝك٘ املعاؾك١    ىلشا 

ظٗكطت اؿادك١ ىلىل دطاسك١ تعٝكس املدٓكح ىلىل      , ؾإشا مل تٓؿع املعاؾ١ ايٓؿػك١ٝ  

                                                 

َٚػًِ ، نتا    503، م5934اخطد٘ ايبداضٟ ، نتا  ايًباؽ ، با  ٚقٌ ايؿعط ، بطقِ  (1)
 1057، م 2124ايًباؽ ، با  ؼطِٜ ؾعٌ ايٛاق١ً ، بطقِ 

يًؿٝذ عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ : ٜٓعط  (2)
 (.  net.almoslim.www: )املػًِ 

 net.mawlawi.www))َٛقع  : ٜٓعط  (3)

عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع املػًِ ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ : ٜٓعط  (4)
( :net.almoslim.www   .) 

 .بتكطف ( 10/345: )ٜٓعط  (5)
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ٖٚصٙ اؾطاس١ َٔ بكا  ايتكساٟٚ ٫ َكٔ بكا  تػكٝ  خًكل       , دٓػ٘ ايطبٝعٞ 
 .(1)اهلل

 -:(2)ْٛقـ َٔ أضبع١ ٚدٛٙ 
ٜٚبكك٢  , ؾاؾٓؼ ٖٛ اؾٓؼ, إٔ ايتبسٌٜ ايعاٖطٟ ٫ ٜػ  سكٝك١ اؾٓؼ  :أ٫ًٚ 

ٚايصٟ ٜعتكرب َكٔ   , ٫ٚ ؾو أْ٘ ببكا٤ شيو , ايىنٝب ايهطَٛغَٛٞ ع٢ً ساي٘
  ٘ ؾتبكك٢ ايكصنٛض٠ ٚىلٕ اختؿٝكت    , خكا٥ل ايطداٍ َ٪ثطًا تأث ًا نكب ًا يف قكؿات

 .ؼت َػذ ع٢ً قٛض٠ اَطأ٠ 
أْك٘ غك٦ٌ    إٔ ايتساٟٚ ٫ ٜهٕٛ باحملطّ ; ؾكس ثبت يف ايكشٝح عٔ ايٓيب  :ثاًْٝا

ىلٕ : )  ٚقاٍ , (3)(ٚيٝػت زٚا٤, ىلْٗا زا٤: ) ؾكاٍ , عٔ اـُط تكٓع يًسٚا٤ 
 (4)(اهلل مل جيعٌ ؾؿا٤نِ ؾُٝا سطّ عًٝهِ

ف ٚيٛ غًُٓا ظٛاظ ايتساٟٚ باحملطّ دس٫ً ; ؾإْا ٫ ْػًِ ظكٛاظٙ يف ا٫مكطا   :ثايجًا
ًٜٚعّ َٔ قاٍ ظٛاظٙ إٔ ٜكٍٛ ظٛاظ اضتها  مجٝع احملطَكات َكٔ ظْكا    , ايٓؿػٞ 

ؾكإٕ  , ٚيٛاط ٚؾط  يًدُط َٚعاقط٠ يًُدسضات ىلشا نكإ ؾٝٗكا ع٬دكًا ْؿػكًٝا     
مجٝع ٖ٪٤٫ َطن٢ ْؿػٕٝٛ جيس نٌ َكِٓٗ ضاستك٘ ٚيصتك٘ ؾُٝكا شٖكب ىليٝك٘ َكٔ        

 .ٖٚصا َا ٫ ٜكٍٛ ب٘ َٔ ي٘ ْعض٠ َٔ عًِ , ايؿاسؿ١ 

                                                 

 (net.mawlawi.www:   )ٜٓعط  (1)
يًؿٝذ عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ : ٜٓعط  (2)

 (.net.almoslim.www: )املػًِ 
 1032م( 1984)بطقِ , با  ؼطِٜ ايتساٟٚ باـُط , نتا  ا٭ؾطب١ , ٘ َػًِ أخطد (3)

    , 481م, با  ؾطا  اؿًٛا٤ ٚايعػٌ , نتا  ا٭ؾطب١ , أخطد٘ ايبداضٟ تعًٝكًا  (4)

قاٍ ايعٝين يف عُس٠ ايكاضٟ ( 2349)بطقِ ( 5/38)ٚٚقً٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘ 
ام يف َكٓؿ٘ ٚأخطد٘ عبسايطظ(( ٝدني غٓسٙ قشٝح ع٢ً ؾطط ايؿ( : )) 21/284)
 .(1709)بطقِ ( 9/250)

قشٝح ( : )) 30)بطقِ , قاٍ ا٭يباْٞ يف غا١ٜ املطاّ يف ؽطٜر أسازٜح اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚ 
غٓازٙ َٓكطع ٚضداي٘ ضٚاٙ ايطرباْٞ ٚىل:)ٚقاٍ( 5/72)ٝجُٞ يف اجملُع ٚأٚضزٙ اهل، ((َٛقٛف

 (.ضداٍ قشٝح
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ٚيٛ غًُٓا ظٛاظٙ أٜهًا ؾإٕ ايتساٟٚ ٜكع يف قٌ املطض ايصٟ ٖكٛ ايكٓؿؼ    :عًاضاب
 .; ٭ٕ اؾػس ايػًِٝ اـًك١ تاّ ايٛظٝؿ١ 

, بكٌ ٖكٛ أٜهكًا َؿكاعط ْؿػك١ٝ      , اؾٓؼ يٝؼ فطز أعهكا٤ دٓػك١ٝ ظكاٖط٠     -6
أَا سكٝك١ اؾكٓؼ ؾٗكٞ   , ٚا٭عها٤ اؾٓػ١ٝ ايعاٖط٠ ع١َ٬ ع٢ً دٓؼ َعني 

ٚهلا تأث  ع٢ً املؿاعط ايٓؿػ١ٝ ٚايتككطؾات ايػكًٛن١ٝ   , أعُل َٔ شيو بهج  
ؾإشا تعاضض ا٭َطإ ؾ٬ بس َٔ تػًٝب أسكسُٖا عًك٢ اٯخكط    , ٫ ٜٓهطٙ أسس 

ٚىلشا تبني إٔ تػٝ  املؿاعط ايٓؿػ١ٝ غك  ممهكٔ   , ست٢ ٜتٛاؾل اؾػس َع ايٓؿؼ 
٢ ْككٌ ىلىل  مل ٜبل أَآَا ىل٫ تػٝ  َعامل اؾػس اؾٓػ١ٝ ست, بعس َعاؾ١ غٓتني 

 .(1)ٜٚعٛز اٱْػإ عٓكطًا ىلجيابًٝا يف اجملتُع, ايتٛاؾل 
 -:(2)ْٛقـ َٔ ٚدٛٙ 

: إٔ سكٝك١ ايطغب١ ايؿدك١ٝ ٖٓا ٖٛ اهل٣ٛ ايصٟ ٢ْٗ اهلل عٔ ىلتباع٘ بكٛيك٘   :ا٭ٍٚ
ٚىلتباع  (3)(ٚأَا َٔ خاف َكاّ ضب٘ ٢ْٗٚ ايٓؿؼ عٔ اهل٣ٛ ؾإٕ اؾ١ٓ ٖٞ املأ٣ٚ ) 

بإؾػكاز ايػكُٛات ٚا٭ضض قكاٍ    بٌ ٖٛ نؿٝكٌ  , اهل٣ٛ ٫ ٜهط بكاسب٘ ؾشػب 

+تعكككككككككككككاىل                      

"(4) 

إٔ املؿاعط أَط خؿٞ ٖٚٞ عطن١ يًتػٝ  ٚا٫ْتهاؽ ٚؼسٜس اؾٓؼ ٜٓبػكٞ   :ايجاْٞ
 (5)إٔ ٜب٢ٓ ع٢ً أَط ظاٖط َٓهب  ميهٔ تطتٝب ا٭سهاّ عًٝ٘ ; يصا مل ٜعترب ايؿكٗكا٤ 

بكٌ ٚستك٢ يف سكاٍ اـٓجك٢ أنكعؿٛا ز٫يك١ املٝكٌ        , ز٫يتٗا ساٍ ظٗكٛض اؾكٓؼ   
 .ٚدعًٖٛا يف َطتب١ َتأخط٠ عٔ ا٭َاضات ايعه١ٜٛ 

                                                 

 (net.mawlawi.www):  ٜٓعط  (1)
يًؿٝذ عُط ايؿٗابٞ ع٢ً َٛقع ( تبسٌٜ اؾٓؼ نطٚض٠ طب١ٝ أّ اْتهاغ١ ؾطط١ٜ : )َكاٍ : ٜٓعط  (2)

  543ٚأسهاّ اؾطاس١ ايتذ١ًُٝٝ م, .(net.almoslim.www: )املػًِ 
 (.41,  40)آ١ٜ , غٛض٠ ايٓاظعات  (3)

 ( .71)آ١ٜ , غٛض٠ امل٪َٕٓٛ  (4)

 (.7/79)ٚاملبسع , ( 10/95)ٚاملػين , ( 1/78)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط  (5)

http://www.mawlawi.net/
http://www.almoslim.net)/
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ٖٚصا ٜػتًعّ ىلعاز٠ ايعًُٝك١ عكس٠ َكطات تبعكًا     , إٔ املٌٝ ايٓؿػٞ قس ٜتػ   :يجايحا
ٚقكس سكسخ ؾك٧ َكٔ ٖكصا      , ٖٚصا عبح ٚؾٛنك٢ ٫ ميهكٔ قبٛهلكا    , يتػ  املٌٝ 

 . يف ايعامل ايػطبٞايتػٝ  يف املٍٝٛ بعس ىلدطا٤ ايع١ًُٝ يف سا٫ت َػذ١ً َٚطقٛز٠ 
  :ايىدٝح 
ٖكٛ َكا شٖكب ىليٝك٘ أقكشا  ايككٍٛ ا٭ٍٚ َكٔ ؼكطِٜ ىلدكطا٤           –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 

عًُٝات ايتشٌٜٛ اؾٓػٞ ٚشيو يك٠ٛ أزيتِٗ ٚٚداٖتٗا ٚيهعـ أزي١ املدايؿني ضكا ٚضز  
ٚ٭ٕ يف ايكٍٛ ظٛاظ َجٌ ٖصٙ ايعًُٝكات كايؿك١ قكطا١ يٓككٛم     , عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ 

٬ت ٖا١ً٥ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿاضع ٚقٛاعسٙ املتؿل عًٝٗا ٚؾٝٗا ؾتح با  ؾط َػتط  َٚؿه
ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ ; قس ٫ ٜكسضٙ ا٭ؾكدام املككابٕٛ بايتدٓكح يف غُكط٠ محاغكِٗ      

 (1)املكاحل َٚٔ قٛاعس ايؿطع إٔ زض٤ املؿاغس أٚىل َٔ دًب. ٱدطا٤ عًُٝات ايتشٍٛ 
 : أَا عكٛبت٘ 

 تععٜكط    ٚيكٞ ا٭َكط   عًك٢  ؾإشا تكطض ؼطِٜ ىلدطا٤  عًُٝات ايتشٌٜٛ اؾٓػٞ ،  ؾٝذب   
ضكا   املدٓجني ايصٜٔ ٜطايبٕٛ بايتشٌٜٛ تععٜط   ٚ, (2)نٌ طبٝب جيطٟ َجٌ ٖصٙ ايعًُٝات 

ٚىلسايتِٗ ملػتؿؿ٢ ا٭َكطاض ايٓؿػك١ٝ ملكساٚاتِٗ    ٜطزعِٗ عٔ املطايب١ ضجٌ ٖصٙ ا٭َٛض ، 
 .ٚايتدؿٝـ َٔ َعاْاتِٗ 

 انططابات يف اٱٜجاض اؾٓػٞ ٚتؿٌُ قٛضًا كتًؿ١ : غابعًا 
ا٫ستهاى باٯخطٜٔ يف ا٭َكانٔ ايعاَك١ املعزمحك١ َكٔ     ٕ ٜعُس املطٜض ايٓؿػٞ ىلىل أ: َٓٗا

 .أدٌ اٱثاض٠ 

                                                 

قُس املٗسٟ ع٢ً َٛقع ٚاس١ ايٓؿؼ . ز( ايتشٍٛ اؾٓػٞ بني ايطب ٚايسٜٔ : ) َكاٍ : ٜٓعط  (1)
 87ٚا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ م, ( com.elazayem.www )املط١ٓ٦ُ 

قس قاَت ْكاب١ ا٭طبا٤ باؾٝع٠ ضكط بإقساض قطاض تأزٜيب ضعاقب١ ايطبٝب اؾطاح ايصٟ سٍٛ  (2)
يف أٟ َٚٓع٘ َٔ َعاٚي١ امل١ٓٗ , ايطايب غٝس ىلىل أْج٢ امسٗا غايٞ ٚأغك  عهٜٛت٘ َٔ ايٓكاب١ 

قُس . ز( يٛث١ ؼٌٜٛ اؾٓؼ )َكاٍ : نُا عٛقب طبٝب ايتدسٜط بٓؿؼ ايعكٛب١  ٜٓعط , قٛض٠ 
 . (maalbar/com.Khayma.www)عًٞ ايباض ع٢ً َٛقع٘ 

http://www.elazayem.com/
http://www.elazayem.com/
http://www.khayma.com/maalbar
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ايؿ١ُٝ ٖٚٞ اؿكٍٛ عًك٢ ايًكص٠ َكٔ ٬ََػك١ ايؿكِ يٮعهكا٤ ايتٓاغك١ًٝ ٖٚكٛ         :  َٚٓٗا
 .(1)املدتًؿ١ أٚ املج١ًٝ  يف اؾٓػ١ٝ  امطاف َٓتؿط غٛا٤

اطّ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ ا٫ستهكاى بكا٫خطٜٔ  أٚ ٬ََػك١     :سهِ ٖصٙ ا٫نططابات 
ضمحٗكِ اهلل   – (2)م ايؿكٗا٤ااتؿايؿِ يٮعها٤ ايتٓاغ١ًٝ يًشكٍٛ ع٢ً اٱثاض٠ ؽطجيًا ع٢ً 

ع٢ً ؼطِٜ َباؾط٠ ا٭دٓب١ٝ زٕٚ ايؿطز غٛا٤ ضؿاخص٠ أٚ َعاْك١ أٚ قب١ً أٚ مكٛ شيكو    –
 .ؾٝ٘ ايتععٜط ضا ٜطاٙ اٱَاّ  ٚإٔ

 : يٛا ضا ًٜٞ ٚاغتس

+ :قاٍ تعاىل -1                         

          "(3) 

 إٔ َٔ سطَت َباؾطت٘ يف ايؿطز عهِ ايعْا أٚ ايًٛاط سطَت َباؾطت٘ :ٚد٘ ايس٫ي١  
 

                                                 

 شيو ملا ًٜٞ أَا ىلشا ناْت بني ايعٚدني ؾُٓع َٓ٘ بعض ايعًُا٤ َِٓٗ ايؿٝذ قاحل ايًشٝسإ ٚ (1)
 , ٚايٓؿؼ ايػ١ٜٛ ٫ تػتػٝػ٘ , إ أْ٘ تؿب٘ باؿٝٛ -1
أْ٘ َٔ املعًّٛ إٔ ايعٚدني قس ميصٜإ أثٓا٤ املساعب١ ؾهٝـ ميهٔ ملٔ متل إٔ تتك٢ ٖصا احملطّ  -2

 ,َٔ ايسخٍٛ ىلىل دٛؾٗا ايطاٖط ؟  
نإ َكب٫ًٛ  ؾًٛ, أيؿاظ َل ايصنط  ٚمل ٜطز عٔ ايطغٍٛ , إٔ ٖصا مل ٜطز عٔ ايػًـ  -3 

 .ٚغًـ ٖصٙ ا٭١َ  ٚنٌ خ  يف ىلتباع ايطغٍٛ . يصنطٚٙ ٭ٕ نتُإ ايعًِ ٫ جيٛظ 
أْ٘ مل ٜطز شنطٙ ست٢ يف ايهتب اييت تتهًِ عٔ اؾٓؼ ٚايؿبل ٚقكل ايًٗٛ اييت دا٤ت  -4

 (com.rshaqa.www://http)َٓٗاايؿت٣ٛ َٓؿٛض٠ يف َٛاقع نج ٠ : احل ٜٓعط كعٔ غًؿٓا اي

( 5/262)ٚؾتح ايكسٜط , ( 2/102)ٚاهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ , ( 1/106)بسا١ٜ املبتسٟ : ٜٓعط  (2)
, ( 4/313) ٚايؿطح ايهب  , ( 2/417)ٚساؾ١ٝ ايعسٟٚ , ( 2/15)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , 

ٚايتٓبٝ٘ ( 4/144)َٚػين احملتاز , ( 2/525)اٱقٓاع يًؿطبٝين ,  233ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م
ٚؾطح , ( 3/311)ٚايطٚض املطبع , ( 9/69)ٚاملبسع , ( 2/269)  ٚاملٗص,  241م

 ( .3/346)َٓت٢ٗ اٱضازات 
 (.6,  5)آ١ٜ , غٛض٠ امل٪َٕٓٛ  (3)

http://www.rshaqa.com/
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، ؾٝشطّ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ طًب اٱثكاض٠ ضجكٌ ٖكصٙ ا٭َكٛض     ؾُٝا زٕٚ ايؿطز بؿ٠ٛٗ  
(1). 

 .(2)(٫ خيًٕٛ ضدٌ باَطأ٠ ؾإٕ ايؿٝطإ ثايجُٗا: )  قاٍ :  قاٍ  عٔ ابٔ عُط  -2
ؾٮٕ ؼطّ املباؾط٠ َٔ با  أٚىل; ٭ْٗا , ىلشا سطَت اـ٠ًٛ با٭دٓب١ٝ :ٚد٘ ايس٫ي١

 .(3)ازع٢ ىلىل اؿطاّ 
ىلٕ اهلل نتب ع٢ً ابٔ آزّ سعك٘ َكٔ ايعْكا    : ) قاٍ  عٔ ايٓيب   ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠  -3

ٚايكٓؿؼ متكين   , ٚظْكا ايًػكإ املٓطكل    , ؾعْا ايعني ايٓعط , أزضى شيو ٫ قاي١ , 
 .(4)(ٚايؿطز ٜكسم شيو نً٘ ٜٚهصب٘ , ٚتؿت٢ٗ 

ٜطًكل  بكٌ  , ٜسٍ اؿسٜح ع٢ً إٔ ايعْا ٫ خيكتل ىلط٬قك٘ بكايؿطز    : ٚد٘ ايس٫ي١ 
ٚمسٞ ايٓعكط ٚايٓطكل ظْكا ; ٭ْك٘ ٜكسعٛ ىلىل      , ع٢ً َا زٕٚ ايؿطز َٔ ْعط ٚغ ٙ 

٢ ععِ ايكصْب ٚىلٕ نكإ ٫ ٜٛدكب سكس     ٚيف تػُٝت٘ ظْا زيٌٝ عً, ايعْا اؿكٝكٞ 
ىلٕ نإ املطض ايٓؿػٞ مل ٜك٪ثط يف اٱزضاى ٚىل٫ ايتأزٜكب    ايعْا ، بٌ ٜٛدب ايتععٜط 
 .(5)ضا ٜهـ أشاٙ عٔ ايٓاؽ 

 .ٜتا٤ ايبٗا٥ِ ٚاملٛت٢ىل: َٚٓٗا
ٜعُس املطٜض ايٓؿػٞ ىلىل ا٫عتسا٤ عًك٢ املكٛت٢ ٚايبٗكا٥ِ ، ٚقكس ٜسؾعك٘ شيكو ىلىل ْكبـ        
ايكبٛض يتشكٝل ٖصٙ ايطغب١ أٚ ايكٝكاّ بايكتكٌ ، ي٬عتكسا٤ عًك٢ دػكس املتٛؾٝك١ ، ٚنكصيو        

ٔ اؿاٍ يف ىلٜتا٤ايبٗا٥ِ سٝح ٜٓتا  املطٜض ضغب١ ق١ٜٛ يف اٱعتسا٤ ع٢ً ايبُٗٝك١ يٝعكرب عك   

                                                 

 ( .2/269)املٗص   (1)
 1869م, ( 2165)بطقِ , با  َا دا٤ يف يعّٚ اؾُاع١ , نتا  ايؿنت , أخطد٘ ايىَصٟ  (2)

ٚابٔ سبإ يف , ( 390)بطقِ ( 1/199)ن٘ ٚاؿانِ يف َػتسض(( سػٔ قشٝح : ))ٚقاٍ 
ٚأمحس يف َػٓسٙ , ( 13808)بطقِ ( 7/140)ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ , ( 10/436)قشٝش٘ 

 ( 934)بطقِ ( 1/342)شٝح ايىَصٟ ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف ق, ( 114)بطقِ ( 1/18)
 (.2/269)املٗص  : ٜٓعط  (3)
 324غبل ؽطجي٘ م  (4)
 (.11/28)ؾتح ايباضٟ : ٜٓعط  (5)
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ؾُا سهكِ ٖكصٙ ا٫نكططابات ؟ َٚكا     , (1)سكس زؾني ٚنطا١ٖٝ بايػ١ يٲْػإ ٚاٱْػا١ْٝ 
 عكٛبت٘ يف ايؿطٜع١ ؟ 

عًك٢ ؼطميك٘ ٚاختًؿكٛا يف ٚدكٛ       –ضمحٗكِ اهلل   – (2)أَا ىلٜتا٤ املٛت٢; ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤
 -:اؿس ؾٝ٘ ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ 

 
ساٍ اؿٝكا٠   بٛط٤ َٝتت١ ٚىلٕ ناْت قط١َ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ  أْ٘ ٫ سس :ايكٍٛ ا٭ٍٚ 

, (4)ٚا٭قكح عٓكس ايؿكاؾع١ٝ    , (3)اؿٓؿ١ٝ  ٚجيب ؾٝ٘ ايتععٜط ، ٖٚصا َكته٢  َصٖب , 
سٝح ٜطٕٚ أْ٘ ٫سس ع٢ً َٔ ٚط٤ املٝتك١ ٚجيكب ؾٝك٘    .(5)ٚايكشٝح َٔ َصٖب اؿٓاب١ً 

 . ايتععٜط 
 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

 .(6)هٛ َػتًٗو ٭ْ٘ ع, ٭ٕ ايٛط٤ يف املٝت١ ن٬ ٚط٤  -1
ؾ٬ ساد١ ىلىل ؾطع ايعدكط عٓٗكا   , ٚتعاؾٗا ايٓؿؼ, ٚ٭ٕ املٝت١ ٫ ٜؿت٢ٗ َجًٗا -2

 .(7)ٚاؿس ىلمنا ٚدب ظدطًا 

                                                 

  352أغؼ ايطب ايٓؿػٞ اؿسٜح م, 307ايٓؿؼ اْؿعا٫تٗا ٚأَطانٗا ٚع٬دٗا م: ٜٓعط ( 1)

ٚايؿطح ايهب  يًسضزٜط , ( 1/270)ٚؾتا٣ٚ ايػػسٟ , ( 2/150)ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ : ٜٓعط  (2)
( 4/145)َٚػين احملتاز , ( 6/440)ٚايٛغٝ  , ( 6/291)ٚايتاز ٚاٱنًٌٝ , ( 4/314)

ٚايؿطح ايهب  ٚاٱْكاف , ( 12/340)ٚاملػين , ( 2/524)طبٝين ٚاٱقٓاع يًؿ, 
(26/292. ) 

 (.1/398)ٚيػإ اؿهاّ , ( 1/270)ٚؾتا٣ٚ ايػػسٟ , ( 2/150)ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ : ٜٓعط  (3)
, ( 4/145)َٚػين احملتاز , ( 2/524)ٚاٱقٓاع يًؿطبٝين , ( 6/440)ايٛغٝ  : ٜٓعط  (4)

 (.10/92)ٚضٚن١ ايطايبني 
ٚنؿاف ايكٓاع , ( 26/292)ٚايؿطح ايهب  ٚاٱْكاف , ( 12/340)املػين : ٜٓعط  (5)

(9/3001.) 
 (.26/292)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , ( 12/341)املػين  (6)
 (.4/145)َٚػين احملتاز , ( 26/292)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , ( 12/341)املػين  (7)
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 إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا  ٚط٧ َٝتت١ ؾعًٝ٘ سس ايعْا ٖٚكصا َكتهك٢ َكصٖب    :ايكٍٛ ايجاْٞ
سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ ٚط٤ َكٔ ٚط٤ املٝتك١ ؾعًٝك٘ سكس      (2)ٚٚد٘ عٓس اؿٓاب١ً , (1)املايه١ٝ 

 . ايعْا 
  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

 .(3)ؾأؾب٘ ٚط٤ اؿ١ٝ , يف ؾطز آز١َٝ  ٤ ٭ْ٘ ٚط-1
, ٫ ٜؿكت٢ٗ َجًكٗا   بإٔ ايكٝاؽ ع٢ً ٚط٤ اؿ١ٝ قٝاؽ َع ايؿاضم ;  ٭ٕ املٝت١  :ْٛقـ 

   .(4) غ٬ف ٚط٤ اؿ١ٝ  ؾ٬ ساد١ ىلىل ؾطع ايعدط عٓٗا , ٚتعاؾٗا ايٓؿؼ
ٚأنجكط ىلمثكًا; ٭ْك٘ اْهكِ ىلىل ؾاسؿكت٘ ٖتكو سطَك١        , أععِ شْبكاً  ٚ٭ٕ ٚط٤ املٝت٘-2

 .(5)املٝت١
َٔ نبا٥ط ايصْٛ  ، يهٔ ٖصا ٫ٜكتهٞ ىلجيا  اؿكس   بايتػًِٝ إٔ ٖصا:  ميهٔ إٔ ٜٓاقـ

 .٭ٕ اؿس ٚنع يًعدط ، ٚاملٝت١ تعاؾٗا ايٓؿٛؽ , ؾٝ٘ 
يًع٢ْ ٚيًُكٛت ٖٚكصا   , ت٘ ؾعًٝ٘ سسٜٔ ٚط٧ َٝت إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا  :ايكٍٛ ايجايح

سٝكح ٜكطٕٚ إٔ َكٔ ٚط٤ املٝتك١ ؾعًٝك٘ سكسٜٔ يًعْك٢        .(6)طٚا١ٜ عٓس اؿٓابًك١  اي َكته٢ 
 .ٚيًُٛت 

 .ٚميهٔ إٔ ٜػتسٍ هلِ ضجٌ َا اغتسٍ ب٘ أقشا  ايكٍٛ ايجاْٞ
 -:ايىدٝح 
اٖك١  ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ إٔ ٚط٤ املٝت١ ٜٛدب ايتععٜط ٚشيكو يٛد  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 

ؾكإشا  أتك٢ املكطٜض     , ٚيهعـ أزي١ املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١ , َا اغتسيٛا ب٘ 

                                                 

 ( .6/291)ٚايتاز ٚاٱنًٌٝ , ( 4/314)ايؿطح ايهب  يًسضزٜط : ٜٓعط  (1)
ٚنؿاف ايكٓاع , ( 26/292)ٚايؿطح ايهب  َع اٱْكاف , ( 12/340)املػين : ٜٓعط  (2)

(9/3001.) 
 (.26/292)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ  , ( 12/340)املػين  (3)
َٚػين احملتاز , ( 26/292)بٔ قسا١َ ٚايؿطح ايهب  ٫, ( 12/341)املػين  : ٜٓعط (4)

(4/145.) 
 (.26/292)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ  , ( 12/340)املػين  (5)
 (.26/293)اٱْكاف َع ايؿطح ايهب  : ٜٓعط  (6)
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ايٓؿػٞ  املٝت٘ ٚنإ أ٬ٖ ٱقا١َ اؿس عًٝ٘ ٚ مل ٜ٪ثط  املكطض عًك٢ ىلزضانك٘ ٚدكب عًك٢      
ع٢ً ىلزضان٘ ٚدب تأزٜب٘ ضا ٜهكـ أشاٙ عكٔ    اٱَاّ تععٜطٙ ، ٚىلشا نإ املطض ايٓؿػٞ أثط

 . ايٓاؽ ا٭سٝا٤ َِٓٗ ٚا٭َٛات 
  :أَا ىلٜتا٤ ايبٗا٥ِ 

ع٢ً أْ٘ َكٔ ايؿكٛاسـ احملطَك١ ٚاختًؿكٛا يف ٚدكٛ        –ضمحِٗ اهلل  –ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤ 
 -:اؿس ؾٝ٘ ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ 

ٖٚكصا  ًا ٫ٚ سكس عًٝك٘   أت٢ ب١ُٝٗ ععض تععٜطًا بًٝػك املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا  إٔ  :ايكٍٛ ا٭ٍٚ
 (4)ٚاملصٖب عٓس اؿٓابًك١  (3)ٚ ا٭ظٗط عٓس ايؿاؾع١ٝ(2)ٚاملايه١ٝ (1)صٖب اؿٓؿ١َٝكته٢ َ

 . سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ أت٢ ب١ُٝٗ ععض تععٜطًا بًػًٝا ٫ٚسس عًٝ٘ 
 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

+ :قاٍ تعاىل -1                         

         "(5) 

إٔ اهلل مل ٜبح ايؿطز ىل٫ ع٢ً ايعٚد١ أٚ ًَو ايُٝني َٚا عكساُٖا   :ٚد٘ ايس٫ي١ 
 .ٜبك٢ ع٢ً ايتشطِٜ

 .(6)(يٝؼ ع٢ً ايصٟ ٜأتٞ ايب١ُٝٗ سس: ) أْ٘ قاٍ   عٔ ابٔ عباؽ  -2
 .(7) تٛقٝـَٚجٌ ٖصا ٫ ٜكٛي٘ ىل٫ عٔ , ظاٖط٠ : ٚد٘ ايس٫ي١

                                                 

 ( .1/270)ٚؾتا٣ٚ ايػػسٟ , ( 2/169)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , ( 5/28)ايبشط ايطا٥ل : ٜٓعط  (1)

 232ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م, ( 2/374)ساؾ١ٝ ايعسٟٚ : ٜٓعط  (2)

ٚاملٗص  ,  241ٚايتٓبٝ٘ م, ( 4/145)َٚػين احملتاز , ( 10/92)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط  (3)
(2/269.) 

ٚنؿاف ايكٓاع , ( 26/275)اٱْكاف ٚايؿطح ايهب  ٚ, ( 12/351)املػين : ٜٓعط  (4)
(9/3000.) 

 (.6,  5)غٛض٠ امل٪َٕٓٛ  (5)

,  1549م( 4465)بطقِ , با  ؾُٝٔ أت٢ ايب١ُٝٗ , نتا  اؿسٚز , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (6)
 (.2348)بطقِ ( 8/13)ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ 

 (.4/145)َٚػين احملتاز , ( 2/525)اٱقٓاع يًؿطبٝين : ٜٓعط  (7)
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 ٕؾكإ , ٚيكٝؼ ضكككٛز اتكاز يف ايعدكط عٓك٘ ىلىل اؿكس      , ٚ٭ْ٘ ٫ سط١َ يًبُٗٝك١  -3
ٚهلكصا  , ؾبككٞ عًك٢ ا٭قكٌ يف اْتؿكا٤ اؿكس     , ٚعاَتٗا تٓؿط َٓ٘, ايٓؿٛؽ تعاؾ٘

 .(1)ٚدب اؿس يف ؾط  اـُط ٚمل جيب يف ؾط  ايبٍٛ 
, ؾأٚدب ايتععٜكط  , ٫ ؾب١ٗ ي٘ ؾٝ٘ ٚ مل ٜٛدب اؿس ,  ٚ٭ْ٘ ٚط٤ يف ؾطز قطّ -4 

 .(2)نٛط٤ املٝت١ 
ي٥٬  غٛا٤ أٟ ايكتكٌ  أت٢ ايب١ُٝٗ سهُ٘ سهِ ا إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا  :ايكٍٛ ايجاْٞ

 (4)ٚضٚاٜك١ عٓكس اؿٓابًك١   , (3)قكٍٛ عٓكس ايؿكاؾع١ٝ     َكته٢  ٖٚصاع٢ً نٌ ساٍ 
  .سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ أت٢ ب١ُٝٗ سهُ٘ سهِ اي٥٬  

 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 
 .(5)(تًٖٛا َع٘ٚاق, ؾاقتًٛٙ , َٔ أت٢ ايب١ُٝٗ : )  قاٍ  : قاٍ   عٔ ابٔ عباؽ 
ٖٚصا مما ٜهعـ , ٖٚٛ ايصٟ ضٟٚ عٓ٘ , ىلٕ َصٖب ابٔ عباؽ خ٬ؾ٘   :ْٛقـ

ؾك٬ جيكٛظ إٔ ٜجبكت عكسٜح ؾٝك٘ ٖكصٙ       , اؿسٜح ٚثِ ىلٕ اؿس ٜكسضأ بايؿكبٗات   
 .(6)ايؿب١ٗ ٚايهعـ 

                                                 

 ( .4/145)َٚػين احملتاز , ( 12/352)ٚاملػين , ( 17/64)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (1)
 (.26/276)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , ( 12/352)املػين : ٜٓعط  (2)
 (.4/145)َٚػين احملتاز , ( 17/63)ٚاؿاٟٚ , ( 10/92)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط  (3)

 (.26/276)ٚاٱْكاف ٚايؿطح ايهب  , ( 12/352)املػين: ٜٓعط  (4)
,  1549م( 4464)بطقِ , با  ؾُٝٔ أت٢ ايب١ُٝٗ , نتا  اؿسٚز , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (5)

ٚقاٍ  1800م,  1455بطقِ , با  َا دا٤ ؾُٝٔ ٚقع ع٢ً ب١ُٝٗ , ٚايىَصٟ نتا  اؿسٚز 
ٚايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ ...(( سسٜح ٫ ْعطؾ٘ ىل٫ َٔ سسٜح عُطٚ بٔ أبٞ عُطٚ عٔ عهط١َ: ))

, با  َٔ أت٢ شات قطّ , نتا  اؿسٚز , ٚابٔ َاد٘ , ( 7340)بطقِ ( 4/322)ايهرب٣ 
ٚقاٍ ابٔ سذط يف ايتًدٝل , ( 1/269)ٚأمحس يف َػٓسٙ ,  2631م( 2564)قِ بط
بطقِ ( 8/13)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ , ((يف ىلغٓاز ٖصا اؿسٜح ن٬ّ ( :))4/1368)
(2348.) 

 ( .26/276)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ, ( 12/352)املػين : ٜٓعط  (6)
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س ايعْكا ؾٝؿكطم بكني احملككٔ     أت٢ ايب١ُٝٗ سٴس سٳك  إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا :ايجايحايكٍٛ 
سٝح ٜطٕٚ إٔ َكٔ أتك٢ بُٗٝك١ سٴكس      (1)قٍٛ عٓس ايؿاؾع١ٝ َكته٢  ٖٚصا ٚغ ٙ 

 .سٳس ايعْا 
 : ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

ٚايجٝكب بايجٝكب   , ايبهط بايبهط دًس َا١٥ ٚتػطٜكب عكاّ   : ))  عُّٛ قٍٛ ايٓيب  -1
 .(2)((دًس َا١٥ ٚايطدِ 

ؾ٬ ٜؿكًُٗا  , ٚايب١ُٝٗ غ  َهًؿ١, بإٔ اؿسٜح ٚضز يف املهًؿني :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ
 .ايعُّٛ

ٚ٭ْ٘ ملا أٚدب ايؿطم بني ايبهط ٚايجٝب ؾُٝا اْعككس اٱمجكاع عًك٢ ٚدكٛ  اؿكس       -2
ٜٚػتٟٛ ؾٝ٘ , نإ أٚىل إٔ ٜكع ايؿطم بُٝٓٗا ؾُٝا اختًـ يف ٚدٛ  اؿس ؾٝ٘, ؾٝ٘

 .(3)ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ 
 بإٔ اؿكس ٫ ٜجبكت ىل٫ بكٓل ٚانكح ٫ ؾكب١ٗ ؾٝك٘ ; ٭ٕ اؿكسٚز تكسضأ          : ْٛقـ 

 .(4)قٝاغ٘ ع٢ً ايٛط٤ يف ؾطز اٯزَٞ ; يًؿطم بُٝٓٗا ٫ٚ ٜكح, بايؿبٗات 
 -:ايىدٝح 

أتك٢   ٍٚ ٖٚكٛ إٔ املكطٜض ايٓؿػكٞ ىلشا    ضدشكإ ايككٍٛ ا٭   –ٚاهلل أعًكِ   –ايصٟ ٜعٗط 
٫ٚ سس عًٝ٘  ىلشا نإ املطض ايٓؿػٞ مل ٜك٪ثط عًك٢ ىلزضانك٘ ،    , تععٜطًا بًٝػًا  ايب١ُٝٗ ععض

نا٫نت٦ا  ايبػٝ  ٚايطٖا  ا٫دتُاعٞ ، ٜٚ٪ز  ضا ٜهـ أشاٙ ىلشا نإ املكطض ايٓؿػكٞ   
ٚشيككو يككك٠ٛ أزيككتِٗ أثككط عًكك٢ ىلزضانكك٘ نايؿكككاّ ٚاهلككٛؽ ٚا٫نككططابات ايصٖاْٝكك١ ، 

ٚنصيو املطأ٠ اييت متهكٔ  . عًٝٗا َٔ َٓاقؿ١  ٚضزٚٚداٖتٗا ; ٚيهعـ أزي١ املدايؿني ضا 
 .(5)ب١ُٝٗ َٔ ْؿػٗا ؾتععض تععٜطًا بًٝػًا

                                                 

 (.4/145)َٚػين احملتاز , ( 10/92)يبني ٚضٚن١ ايطا, ( 17/62)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (1)
 311غبل ؽطجي٘ م (2)
 (.17/62)اؿاٟٚ  (3)
 (.12/352)املػين : ٜٓعط  (4)
ٚنؿاف , ( 4/144)َٚػين احملتاز , ( 6/306)ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ٚايؿطح ايهب  : ٜٓعط  (5)

 (.3001 /9)ايكٓاع 
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ٚاؿكٍٛ ع٢ً , ( ايٛيع با٭ٚغار )يص٠ ايطَا١َ : َٚٔ ا٫نططابات يف اٱٜجاض اؾٓػٞ 
 .ايًص٠ باغتعُاٍ فط٣ ايبٍٛ 

سّ ٚنكٌ َكا تٓؿكط    ٜكّٛ املطٜض بًص٠ ايطَا١َ ض٬َػ١ ىلؾطاظات ا٭ْـ َٚا بني أقابع ايكك 
َٔ شٟٚ ايطبا٥ع ايػ١ًُٝ ، يًشكٍٛ ع٢ً ايًص٠ ، ٜٚهجط ٖصا املطض بني َطن٢ ايكصٖإ  
، ٚقس ٜكّٛ بعض املطن٢ ايٓؿػٝني ىلىل اغتعُاٍ فط٣ ايبكٍٛ بٛنكع ا٭زٚات ايساخًٝك١    

ؾُكا  . (1)ايت٢ قس تٓعيل ٚتسخٌ املجا١ْ ٚتػبب نطضًا بايػًا ؼتاز يتسخٌ دطاسٞ ٱظايتٗا 
 ٖصٙ ا٫نططا  ؟ َٚا عكٛبت٘ يف ايؿطع ؟ سهِ 

با٭ٚغار ٚأنًٗا ; ؾايصٟ ٜعٗط َٔ ا٫غتكطا٤ ٚتتبكع تعًك٬ٝت    أَا ٚيع املطٜض ايٓؿػٞ 
ؾكٗا٤ املصاٖب ؾُٝا اهُٕٛ عط١َ أنً٘ أْك٘ اكطّ أنكٌ ايؿك٧ َُٗكا نكإ ْٛعك٘ ٭سكس         

 -:(2)أغبا  مخػ١ 
 .يػُّٛايهطض اي٬سل بايبسٕ أٚ ايعكٌ نأنٌ ا :ايػبب ا٭ٍٚ
 .ا٫غهاض أٚ ايتدسٜط أٚ ايىقٝس ؾٝشطّ املػهط  :ايػبب ايجاْٞ

 .ايٓذاغ١ نايسّ :ايػبب ايجايح
 .نأنٌ ايبكام, ا٫غتكصاض عٓس شٟٚ ايطباع ايػ١ًُٝ :ايػبب ايطابع

اٱشٕ ؾككطعًا ؿككل ايػكك  ; نأنككٌ املػكككٛ  ٚأنككٌ ا٭ٚغككار  ّعككس :ايػككبب اـككاَؼ
. نإؾطاظات ا٭ْـ َٚا بني ا٭ضدٌ قطّ ; ٭ْ٘ ممكا ٜػكتكصض عٓكس شٟٚ ايطبكاع ايػك١ًُٝ      

 .(3)ْل ع٢ً شيو ايؿكٗا٤ 
  :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

+: قاٍ تعاىل  -1                   " (4). 
ٚدعكٌ  , إٔ اهلل دعٌ ايطٝب قؿ١ يف املباح عا١َ متٝعٙ عكٔ احملكطّ   :  ٚد٘ ايس٫ي١

ٚاملكطاز باـبٝكح ٖٓكا نكٌ َػكتدبح يف      , اـبٝح  قؿ١ يف احملطّ متٝعٙ عٔ املبكاح  
                                                 

 526ايطب ايٓؿػٞ املعاقطم: ٜٓعط  1))
 (.127-5/125)املٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ : ٜٓعط  (2)
( 19/158)ٚاؿاٟٚ , ( 9/26)ٚاجملُٛع , ( 2/247)ٚا٭ّ , ( 4/105)ايصخ ٠ : ٜٓعط  (3)

 (.1/319)ٚزيٌٝ ايطايب , ( 9/3091)ٚنؿاف ايكٓاع , 
 157آ١ٜ , غٛض٠ ا٭عطاف  (4)
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ؾًكٛ بك٘   , ايعطف ; ٭ْ٘ يٛ أضاز ب٘ اؿطاّ مل ٜهٔ دٛابًا ; ٭ِْٗ غكأيٛٙ عُكا اكٌ    
 .(1)ٚبايطٝب اؿ٬ٍ ; يهإ َعٓاٙ اؿ٬ٍ ٖٛ اؿ٬ٍ ٚيٝؼ نصيو , أضٜس اؿطاّ 

 .(2)ناض٠ ت٪شٟ ايبسٕ ; ٫ٚ نطض ٫ٚ نطاض  ٕ ٖصٙ ايكاشٚضات ٚ٭ -2
زخاٍ أزٚات ناض٠ ت٪شٟ ايبسٕ ٚتهكط  أَا اؿكٍٛ ع٢ً ايًص٠ باغتعُاٍ فط٣ ايبٍٛ ٚىل

 . ٫ٚ ميهٔ ىلخطادٗا ىل٫ باؾطاس١ , ب٘ 
 

 -:٫ ؾو يف ؼطِٜ شيو ملا ًٜٞ 
 .َٔ ايهطض ٚايهطض ٜعاٍ ملا ؾٝٗا  -1
 .٭ٕ ايبسٕ أَا١ْ ٫ جيٛظ ا٫عتسا٤ عًٝ٘ ٫ٚ ايتػبب ؾُٝا بعٛز عًٝ٘ بايهطض -2

 .٫ٚ خيؿ٢ خطٛضتٗا ع٢ً ايبسٕ , يًذطاس١  أْٗا قس تًذ٧ -3

 .(3)(٫ نطض ٫ٚ نطاض: ) ٚقس قاٍ 
ٚجيب َٓع املطٜض ضجٌ ٖصٙ ا٫نططابات َٔ ىلٜصا٤ ْؿػ٘ ضجٌ ٖكصٙ ا٭ٚغكار ، ٚتأزٜبك٘    
ضا ٜهـ أشاٙ عٔ ْؿػ٘ ، ٫ٚجيب ؾٝٗا ايتععٜط ٭ٕ غايب َٔ ٜككع يف َجكٌ ٖكصٙ ا٭َكٛض     

 .َٔ َطن٢ ايصٖإ ٖٚٛ يف سهِ اجملٕٓٛ 
 

  Inceastعؿل احملاضّ : ثآًَا 
قس ٜعتسٟ بعض املطن٢ ايٓؿػٝني ع٢ً قاضَ٘ ، ٚايػايب إٔ ٜهٕٛ بكني ايٛايكس ٚابٓتك٘ ،    

َٚكٔ أٖكِ أغكبا  ٖكصا املكطض انكططا  ايؿدكك١ٝ عٓكس         ٚا٭قٌ بني ا٭ّ ٚٚيسٖا ، 
 ؾُا سهِ ٖصٙ ايعٌُ ؟ َٚا عكٛبت٘ يف ايؿطع ؟  (4)ا٭ 

 
 

                                                 

 (.19/158)ٚاؿاٟٚ , ( 9/3091)نؿاف ايكٓاع : ٜٓعط  (1)
 (.9/26)اجملُٛع : ٜٓعط  (2)
 202غبل ؽطجي٘ م (3)
، ٚايٓؿؼ 228َإَٔٛ َبٝض  م . املطؾس يف ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ ٚانططابات ايػًٛى ، ز: ٜٓعط( 4)

 324اْؿعا٫تٗا ٚأَطانٗا ٚع٬دٗا م 
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(1)اتؿل ايؿكٗا٤ 
ٚأْ٘ َٔ أؾس ايؿٛاسـ ٚأععُٗا ع٢ً ؼطِٜ ىلٜتا٤ احملاضّ  –ضمحِٗ اهلل  –

 -:ٚاختًؿٛا يف قؿت٘ ع٢ً قٛيني , ٚأْ٘ ٜٛدب اؿس, دطًَا
ٚقع ع٢ً شات قكطّ سٴكس سٳكس ايًكٛاط أٟ ايكتكٌ       إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا  :ايكٍٛ ا٭ٍٚ

 . ساٍ ، ىلشا نإ أ٬ٖ ٱقا١َ اؿس عًٝ٘ ع٢ً نٌ 
ٔ ٚقع عًك٢ شات قكطّ   سٝح ٜطٕٚ إٔ َ  (2)ايكشٝح َٔ َصٖب اؿٓاب١ً َكته٢  ٖٚصا

 . سٴس سٳس ايًٛاط ٖٚٛ ايكتٌ  بهٌ ساٍ 
 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

(3)عٔ ايربا٤ بٔ عاظ  -1
     ٍبُٝٓا أْا أطٛف ع٢ً ىلبٌ يٞ نًت ىلش أقبٌ ضنب : قا

ىلش أتكٛا قبك١    ؾذعٌ ا٭عطا  ٜطٛؾٕٛ بكٞ ملٓكعييت َكٔ ايكٓيب     , أٚ ؾٛاضؽ َعِٗ يٛا٤ 
 .(4)(ؾػأيت عٓ٘ ؾصنطٚا أْ٘ أعطؽ باَطأ٠ أبٝ٘ , ؾاغتدطدٛا َٓٗا ضد٬ً ؾهطبٛا عٓك٘ 

ٍ  : يكٝت عُٞ َٚع٘ ضا١ٜ ؾكًت ي٘ : ) عٔ أبٝ٘ قاٍ , ٚعٔ ايربا٤  - 2  : أٜٔ تطٜكس؟ ؾككا
 .(5)(٘ ؾأَطْٞ إٔ انط  عٓك٘ ٚآخص َاي٘ىلىل ضدٌ ْهح اَطأ٠ أبٝ بعجين ضغٍٛ اهلل 

                                                 

َٚٓح , ( 12/50)ايصخ ٠ (. 2/150)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , ( 5/260)ؾتح ايكسٜط :  ٜٓعط ( 1)
ٚايؿطح , ( 12/342)املػين  ,( 17/56)اؿاٟٚ , ( 6/155) ا٭ّ(. 3/330)اؾًٌٝ 

 (26/274)ايهب  ٚاٱْكاف 

ٚنؿاف ايكٓاع ,( 26/274)ٚايؿطح ايهب  ٚاٱْكاف , ( 12/342)املػين : ٜٓعط  (2)
ٚابٔ , (34/177)ؾٝذ اٱغ٬ّ يف ايؿتا٣ٚ : َِٓٗ  ٚاختاضٖا مجع َٔ احملككني (.9/3000)

 (.14/246)ٚايؿٝذ ابٔ عجُٝني يف ايؿطح املُتع ,  210مايكِٝ يف اؾٛا  ايهايف 
 

ْعٍ , قشابٞ بٔ قشابٞ , ٖٛ ايربا٤ بٔ عاظ  بٔ اؿاضخ بٔ عسٟ ا٭ْكاضٟ ا٭ٚغٞ (3)
تكطٜب : ٜٓعط يف تطمجت٘ . مخؼ عؿط٠ غع٠ٚ  غعا َع ايٓيب , ايهٛؾ١ ٚاغتكػط ّٜٛ بسض 

 (.2/117)ٚايتاضٜذ ايهب  , ( 1/121)ايتٗصٜب 

,  1549م( 4456)بطقِ , با  يف ايطدٌ ٜعْٞ ظطمي١ , نتا  اؿسٚز , أخطد٘ أبٛ زاٚز  (4)
 (.8/21)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ 

,  1549م( 4456)بطقِ , ١ طميبا  يف ايطدٌ ٜعْٞ ع, نتا  اؿسٚز ,أخطد٘ أبٛ زاٚز  (5)
ٚقاٍ  1788م(1362)بطقِ , نتا  ا٭سهاّ با  ؾُٝٔ تعٚز اَطأ٠ أبٝ٘ , ٚايىَصٟ 

بطقِ , با  ْهاح َا ْهح اٯبا٤ , يف نتا  ايٓهاح , ٚايٓػا٥ٞ (( سسٜح سػٔ غطٜب :))
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 .(1)(َٔ ٚقع ع٢ً شات قطّ ؾاقتًٛٙ : )  قاٍ  : قاٍ  عٔ ابٔ عباؽ  -3
اسبػكٛٙ ٚغكًٛا َكٔ ٖكا ٖٓكا َكٔ       : ٚأت٢ اؿذاز بطدٌ قس اغتكب أخت٘ ْؿػٗا ؾككاٍ  

: ٜككٍٛ   مسعكت ضغكٍٛ   : ؾككاٍ   (2)ؾػأيٛا عبس هلل بٔ أبٞ َطكطف  أقشا  ايٓيب 
ؾهتكب ىليكِٝٗ     ٚنتبٛا ىلىل ابكٔ عبكاؽ   , َٔ ؽط٢ اؿطَتني ؾدطٛا ٚغط٘ بايػٝـ )

(3)ضجٌ قٍٛ عبس هلل بٔ أبٞ َططف
  ) 

إٔ ٖصٙ ا٭سازٜح تسٍ ع٢ً ٚدكٛ  قتكٌ َكٔ ٚقكع شات      :َٔ ايٓكٛم ٚد٘ ايس٫ي١ 
ٚىلمنا نإ َتدط٦ا ; ٭ْ٘ مجع بني نكب تني ىلسكسُٖا عًك٢ َكٔ سكطّ اهلل ٚايجاْٝك١       , قطّ 

ٚاملطٜض ايٓؿػٞ ٜسخٌ يف عُّٛ ٖصٙ ايٓكٛم ىلشا نإ أٖك٬   (4)ىلتٝاْ٘ ؾطدًا قطًَا عًٝ٘ 
 .ٱقا١َ اؿس عًٝ٘

ٚشيكو ٭ٕ  , بإٔ ٖصٙ ا٭سازٜح قُٛي١ ع٢ً َٔ عككس َػكتش٬ً ؾاضتكس بكصيو     :ْٛقـ 
 .(5)اؿس يٝؼ نط  ايعٓل ٚأخص املاٍ بٌ شيو ٫ظّ يًهؿط 

ىلىل ضدكٌ   بعجٓكا ضغكٍٛ اهلل   : يٛ نإ اؿسٜح اتٌُ ٖصا املع٢ٓ يكاٍ ايطاٟٚ  :أدٝب 
ٌ , اضتس باغتش٬ي٘ ْهاح اَطأ٠ أبٝ٘ ؾكتًٓاٙ ع٢ً ضزت٘  , ضاٟٚ اؿكسٜح شيكو    ؾإشا مل ٜكك

 .٫ٚ ؼٌُٝ اؿسٜح َا٫ اتٌُ, ؾ٬ جيٛظ تكًٜٛ٘ َا مل ٜكٌ 

                                                                                                                                            

( 2607)بطقِ , با  َٔ تعٚز اَطأ٠ أبٝ٘ ,نتا  اؿسٚز , ٚابٔ َاد٘ ,  2303م( 3334)
 (.2351)بطقِ ( 8/18)ٚقشش٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ , 2633م

( 1462)بطقِ ,َا دا٤ ؾُٝٔ ٜكٍٛ يٰخط ٜا كٓح  با , نتا  اؿسٚز , أخطد٘ ايىَصٟ  (1)
ٚىلبطاِٖٝ بٔ ىلمساعٌٝ ٜهعـ , ٖصا سسٜح ٫ ْعطؾ٘ ىل٫ َٔ ٖصا ايٛد٘ :)) ٚقاٍ ,  1801م

,  2631م( 2564)بطقِ , با  َٔ أت٢ قطّ , نتا  اؿسٚز , ٚابٔ َاد٘ ..(( يف اؿسٜح
 (.2352)بطقِ ( 8/22)ٚنعؿ٘ ا٭يباْٞ يف اٱضٚا٤ 

: ٜٓعط . ٚمل ٜكح ىلغٓازٙ , قٌٝ ي٘ قشب٘ : قاٍ ايبداضٟ , بس اهلل بٔ أبٞ َططف ا٭ظزٟ ٖٛ ع (2)
 (.4/221)ٚايهاٌَ يف ايهعؿا٤ ( 4/238)اٱقاب١ 

ؾٝ٘ ضؾس٠ بٔ قهاع١ : )) ٚععاٙ ايطرباْٞ ٚقاٍ , ( 6/269)أٚضزٙ اهلٝجُٞ يف فُع ايعٚا٥س  (3)
ٚنعؿ٘ ابٔ سذط يف ؾتح ايباضٟ (( كات ٚثك١ ٖؿاّ بٔ عُاض نعؿ٘ اؾُٗٛض ٚبك١ٝ ضداي٘ ث

 795م( 5515)ٚا٭يباْٞ يف نعٝـ اؾاَع بطقِ ( 12/120)

 (.6/100)ؾتح ايكسٜط : ٜٓعط  (4)
 (.5/261)ؾتح ايكسٜط : ٜٓعط  (5)
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, ٚقكصٚض ايكٛط٤   , قكصٚض ايعككس   : اضتهب قصٚضٜٔ ععكُٝني   ثِ ىلٕ املطٜض ايٓؿػٞ 
، ىلشا نإ أ٬ٖ ٱقا١َ اؿس  ؾهٝـ ؽؿـ عٓ٘ ايعكٛب١ بهِ قصٚض ايعكس ىلىل قصٚض ايع٢ْ 

 .(1)عًٝ٘ 
ايعْا أٟ ٜؿكطم بكني   ٚقع ع٢ً شات قطّ سٴس سٳس ب إٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا  :ايكٍٛ ايجاْٞ 

, (4)ٚايؿاؾع١ٝ(3)ٚاملايه١ٝ, (2)ٜٛغـ ٚقُس ٞصٖب أبَ احملكٔ ٚغ ٙ  ، ٖٚصا َكته٢ 
 . سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ ٚقع ع٢ً شات قطّ سٴس سٳس ايعْا  (5)ٚضا١ٜٚ عٓس اؿٓاب١ً 

 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ
 

  +:قاٍ تعاىل  -1                    

                 "(6). 

  :ٚد٘ ايس٫ي١

+ :يكٛيكك٘ تعككاىل  (7)إٔ ايؿاسؿكك١ يف عككطف ايؿككطع ٖككٞ ايعْككا         

                  "(8). 

+ :ٚيعُّٛ قٛي٘ تعاىل -2                    "(1). 

 "(1). 

                                                 

 (.5/135)ٚاملؿكٌ يف أسهاّ املطأ٠ ,  102ٚاؾٛا  ايهايف م, ( 11/256)احمل٢ً : ٜٓعط  (1)
 (.2/150)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , ( 5/260)ؾتح ايكسٜط : ٜٓعط  (2)

 (.3/330)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 12/50)ايصخ ٠ : ٜٓعط  (3)

 (.10/94)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 17/56)اؿاٟٚ , ( 6/155)ا٭ّ : ٜٓعط  (4)
ٚنؿاف ايكٓاع , (26/274)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , ( 12/342)املػين : ٜٓعط  (5)

(9/3000.) 
 22آ١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤  (6)
 (.17/55)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (7)
 (.15)آ١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤  (8)
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ٚايجٝب بايجٝب دًكس َا٥ك١   , ايبهط بايبهط دًس َا١٥ ْٚؿٞ غ١ٓ : )  ٚعُّٛ قٛي٘  -3
 .(2)(ٚايطدِ 

بإٔ عُّٛ ٖصٙ ا٭سازٜح ككٛم با٭سازٜح اييت تسٍ ع٢ً قتٌ َكٔ  : ْٛقـ 
 .(3) ،  ٚقع ع٢ً شات قطّ

 - :ايىدٝح 
ٚقع عًك٢ شات قكطّ    املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا  ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ إٔ  –ٚاهلل أعًِ  –ايطادح 

ؾشسٙ ايًٛاط ٖٚٛ ايكتٌ ع٢ً نٌ ساٍ ٚشيكو يكك٠ٛ أزيكتِٗ ٚٚداٖتٗكا ٚيهكعـ أزيك١       
َٓاقؿ١ ، ىلشا نإ أ٬ٖ ٱقا١َ اؿس عًٝك٘ بكإٔ مل ٜك٪ثط املكطض     املدايؿني ضا ٚضز عًٝٗا َٔ 

ايٓؿػٞ يف ىلزضان٘ نُا يف ايٛغٛاؽ اـؿٝـ ٚا٫نت٦ا  ايبػٝ  ٚايطٖكا  أَكا ىلشا أثكط يف    
٘ نُا يف ايؿكاّ ٚاهلٛؽ ٚا٫نططابات ايصٖا١ْٝ ؾ٬ سكس عًٝك٘ ٚيهكٔ ٜك٪ز  ضكا      ىلزضان

  . ٜهـ أشاٙ ، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 
 Pathological stealingأٚ ايػطق١ املطن١ٝ ٖٛؽ ايػطق١ : عاؾطًا  

تتُٝع ٖصٙ اؿاي١ بؿؿٌ َتهطض َٔ ايؿدل عٔ َكاَٚك١ ا٫ْكسؾاع مكٛ غكطق١ أؾكٝا٤ ٫      
بٌ ىلٕ ٖكصٙ ا٭ؾكٝا٤ قكس ٜكتِ ايكتدًل      , أٚ يهػب َايٞ, دساَ٘ اـاماتادٗا ٫غت

 .َٓٗا أٚ تٛظٜعٗا أٚ ؽعٜٓٗا
 : ايس٥٫ٌ ايتؿدٝك١ٝ

ٚؾكعٛضًا بايطنكا   , ٜكـ املطٜض عاز٠ ىلسػاغًا َتعاٜكسًا بكايتٛتط قبكٌ إٔ ٜؿعكٌ ؾعًتك٘      
إٔ ىل٫ , ٚبكايطغِ َكٔ اؽكاش بعكض احملكا٫ٚت يتهكتِ ا٭َكط       , أثٓا٤ٖا ٚبعسٖا َباؾكط٠  

ٚتٓؿكص زٕٚ  , نصيو تتِ ايػطق١ بؿهٌ َٓؿكطز  , ايؿدل ٫ ٜػتٓؿص نٌ ٚغا٥ٌ ايتهتِ 
ٚقس ٜعرب ايؿدل عٔ قًل ٜٚأؽ ٚؾعٛض بايصْب بني ْٛبات ايػكطق١ ;  , ٚدٛز ؾطٜو 

 .يهٔ شيو ٫ اٍٛ زٕٚ تهطاض ايػطق١
ؿٞ ؾ, ٚجيب متٝٝع ايػطق١ املطن١ٝ عٔ غطق١ احمل٬ت املتهطض٠ زٕٚ انططا  ْؿػٞ ظاٖط

 نُا ٜٛدس زاؾع ٚانح َٔ املهػب , ٖصٙ اؿا٫ت ٜػبل ا٭ؾعاٍ ؽطٝ  زقٝل
                                                                                                                                            

 (.2)آ١ٜ , غٛض٠ ايٓٛض  (1)
 . 311غبل ؽطجي٘ (2)
 (.12/343)املػين : ٜٓعط  (3)
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 ؾٌٗ اٱقاب١ بٗصا املطض ٜطؾع اؿس ؟,  (1)ايؿدكٞ

 يػطق١ أٌٖ ٱقا١َ اؿكس عًٝك٘ ; ؾٗكٛ بكايؼ عاقكٌ ; ٭ٕ      املطٜض بٗٛؽ اإٔ  ايصٟ ٜعٗط 
ٙ ، ٖٚكٛ َككط   غطم َا٫ً قىَكا َكٔ سكطظ   ض ٖٛؽ ايػطق١ ٫ ٜ٪ثط ع٢ً ايعكٌ ؾإشا َط

; ؽطجيكًا  عًٝك٘  سكس ايػكطق١    ىلقا١َ ٚدب   بصيو َعىف ب٘ ، ٫ٚ ؾب١ٗ ي٘ يف املػطٚم ;
ع٢ً إٔ ايػاضم تكطع ٜسٙ ىلشا تكٛؾطت ؾٝك٘ غكبع١     –ضمحِٗ اهلل  - (2)م ايؿكٗا٤ا اتؿع٢ً 

 -:ؾطٚط
 .إٔ ٜهٕٛ بايػًا عاق٬ً  -1
 .إٔ ٜهٕٛ املػطٚم َا٫ً قىًَا -2

 .إٔ ٜهٕٛ املػطٚم ْكابًا  -3

 .إٔ خيطد٘ ايػاضم َٔ اؿطظ -4

 .ىلْتؿا٤ ايؿب١ٗ  -5

 .ثبٛت ايػطق١ -6

 .إٔ ٜطايب املػطٚم َٓ٘ ضاي٘  -7

. ؾكس ٚدب ىلقا١َ اؿس عًٝ٘, ؾإشا بًؼ َا غطم ايٓكا  ، ٚطايب املػطٚم َٓ٘ عك٘ 
يهٔ عاز٠ ٖ٪٤٫ املطن٢ غطق١ أؾٝا٤ تاؾ١ٗ ٫ تبًكؼ ايٓككا  املككسض يف ايعكاز٠ َجكٌ      

أٚ ا٭يعا  ايكػ ٠، أٚ مٛ شيو ، ؾٝذب تععٜطِٖ ضا ٜطزعِٗ عٔ ايتعكسٟ   ا٭ق٬ّ
بكإٔ   يطؾع اؿس عٔ َطن٢ ٖكٛؽ ايػكطق١   ٫ٜٚكح ا٫ستذاز . ع٢ً أَٛاٍ ايٓاؽ 

ؾٗكصٙ  ، قكٟٛ قٗكطٟ ٫ َكسخٌ ٱضازتك٘ ؾٝك٘       املكا  بٗصا املطض ٜكع ؼت نكػ  
تعًٌ بأْ٘ ٚاقع ؼكت تكأث    بٛاب١ يسخٍٛ مجٝع اؾطا٥ِ َٔ خ٬ي٘، ؾايكاتٌ قس ٜ ايؿبٗ٘

                                                 

  576ٚايطب ايٓؿػٞ املعاقطم, 226-225ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط  (1)

, ( 9/275)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٚ ٜٓعط .ٚىلٕ اختًؿٛا يف بعض ايؿطٚط ,ٖصا َٔ سٝح اؾ١ًُ  (2)
َٚٛاٖب , ( 6/333)ٚساؾ١ٝ ايسغٛقٞ , ( 2/337)ٚاملع١ْٛ , ( 2/170)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ 

َٚػين احملتاز , (17/117)ٚاؿاٟٚ , ( 10/110)ٚضٚن١ ايطايبني , ( 6/305)اؾًٌٝ 
 (.26/468)ٚايؿطح ايهب  ٚاٱْكاف , ( 12/415)ٚاملػين , ( 4/158)
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+ نػ  قٟٛ، ٚايػاضم ٚايػاقب، ٖٚصا َٔ دكٓؼ قكٍٛ املؿكطنني            

                 "(1) 
، ؾهٝكـ بكاملطض ايٓؿػكٞ    ( 2)ثِ ىلشا نإ املطض ايبسْٞ ٫ٜسضأ اؿس باتؿام ايؿكٗكا٤ 

٭ٕ اؿس ٚادب ، ؾ٬ ٜسضأ َا أٚدبك٘   ؟ ٚ ايصٟ ٫ٜ٪ثط يف ايعكٌ ، ٫ٚ ٜعسّ اٱضاز٠ 
 (3.)اهلل بػ  سذ١ 

ٚ٭ٕ َطض ٖٛؽ ايػطق١ ٫ٜػًب املطٜض ىلضازت٘ ، ٫ٚقسضتك٘ عكٔ اٱَتٓكاع عكٔ     
ايكصٟ  ىلؿاسات ايٓؿؼ ُٖٚٗا بايػطق١ ، ٫ٚىلزضان٘ ـطأ ؾعً٘ ، ٫ٚ ٚعٝ٘ بايعطف 

ٖٛ ؾٝ٘ ، بٌ ىلٕ اغتجٓا٤ ٖ٪٤٫ املطن٢ َٔ ىلقا١َ سس ايػطق١ عًكِٝٗ قكس ٜهكٕٛ ممكا     
ٜٕٗٛ عًِٝٗ ا٫غتُطاض يف اـطأ ، ٜٚهٕٛ يف ىلقا١َ اؿس عًكِٝٗ ْٛعكًا َكٔ ايعك٬ز     

 .(4)ايػًٛنٞ هلِ 
 

 قذف المرىض الهفسي: الفرع الثاهي 

سٝح ٜكتِٗ ظٚدتك٘   , ٖٚصا ٜهجط يف ا٭َطاض ايصٖا١ْٝ خكٛقًا َطض ايؿكاّ ايعٚضٟ 
ؾٌٗ ٜعس ٖكصا  , (5)بأْٗا ع٢ً ع٬ق١ بؿدل آخط ضغِ عسّ ٚدٛز ز٥٫ٌ تؿ  ىلىل شيو 

 .؟قصؾًا ٜٛدب ىلقا١َ اؿس عًٝ٘ 

                                                 

غٛض٠ ا٭ْعاّ، : ٚا١ٜ٫( www.almoslime.net)ؾكاٍ عُط ايؿٗابٞ يف َٛقع املػًِ :ٜٓعط (1)
 148ا١ٜ 

، 366، ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ م( 5/245)ؾتح ايكسٜط : ىلمنا اختًؿٛا يف سهِ تأخ ٙ ٜٓعط ( (2
 (12/329)ٚضٚن١ ايطايبني 

 

 (12/329)املػين : ٜٓعط (  (3

عبسايهطِٜ بطا٤. قُس ايكػ  ، ٚز .ز: ا٭طبا٤ ايٓؿػٝني َِٓٗ  نُا أؾازْٞ بصيو مجع َٔ   (4)
-ايعَاي١ ايػػعٛز١ٜ يف ايطب ايٓؿػٞ ؽكل ايكش١ ايٓؿػ١ٝ يًُطأ٠ َٔ داَع١ تٛضْتٛ)َاظٟ 

 (نٓسا

 68ّ مغ٪اٍ عٔ ايؿكا 100: ٜٓعط  (5)

http://www.almoslime.net/
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قصف املطٜض بايؿكاّ ايعٚضاْٞ يعٚدت٘ ٚاتٗاَٗا بايعْا ٫ٜٛدب اؿس عًك٢ ايككاشف يف    
ع٢ً إٔ َٔ ؾطٚط قكش١ ىلقاَك١    –ضمحِٗ اهلل  - (1)م ايؿكٗا٤ااتؿٖصٙ اؿاي١ ؽطجيًا ع٢ً 

 .كػ  اي ع٢ً ٫ٚاجملٕٓٛ  ع٢ًؾ٬ سس , سس ايكصف إٔ ٜهٕٛ ايكاشف عاق٬ً 
 -:ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

 .(2)(ضؾع ايكًِ عٔ ث٬خ ٚشنط َِٓٗ ٚاجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل: )  عُّٛ قٛي٘  -1
إٔ قصف املطٜض ضطض ٜ٪ثط يف اٱزضاى  نايؿكاّ ٚاهلٛؽ ٚمٛ شيكو  :  ٚد٘ ايس٫ي١

 ٫عرب٠ ب٘ ; ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 
ـ   -2 ٚاؿكس ٫ جيكطٟ ىل٫ عًك٢ َهًكـ     , ٚ٭ٕ ايبًٛؽ ٚايعكٌ ؾكططإ يف ايتهًٝك

ٚاملطٜض بايؿكاّ ٚاهلٛؽ  ٚا٫نططابات ايصٖاْٝك١ غك  َهًكـ ، ؾكٛيك٘ يػكٛ      
 .(3)٫عرب٠ ب٘ 

 
 .(4)ؾهإ أٚىل إٔ ٫ اس يًكصف بايعْا, ٚ٭ٕ املطٜض ايصٖاْٞ ٫ اس بايعْا  -3

 ردة المرىض الهفسي:  الفرع الثالج  

قس ٜكٌ ايٛغٛاؽ ببعض ا٭ؾدام ىلىل زضد١ املطض ايٓؿػٞ ايعكًٞ سٝح تًكح عًٝك٘   
ايٛغاٚؽ بك٠ٛ ٫ ٜػتطٝع ايكتدًل َٓٗكا ضغكِ ا٫دتٗكاز ايؿكسٜس يف اٱعكطاض عٓٗكا        

ٚ ضغِ قٓاعت٘ ايتا١َ إٔ ايٛغكاٚؽ  , ٚا٫غتعاش٠ باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ َطاضًا ٚتهطاضًا
خطأ ٫ ٜٛاؾكل ايعككٌ ؾٝعكٌ نكُ ٙ ٜتكأمل ٫ٚ خيكرب       ( ش١ٖٝٓضا ؾٝٗا َٔ أؾهاض أٚ قٛض )

٫ٚ ٜكسض ع٢ً ايكتدًل َكٔ ايٛغكاٚؽ ايككاٖط٠ ايكيت اغكتشٛشت عًك٢        , بصيو أسسًا
 .تؿه ٙ َععِ ٚقت٘

                                                 

, ( 4/211)ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , ( 9/217)ٚبسا٥ع ايكٓا٥ع , ( 5/317)ؾتح ايكسٜط : ٜٓعط  (1)
ٚاؿاٟٚ , ( 1/575)ٚايهايف ٫بٔ عبس ايرب , ( 2/504)ٚايتًكني , ( 2/330)ٚاملع١ْٛ 

ٚاحملطض يف ايؿك٘ , ( 4/135)ٚأغ٢ٓ املطايب , ( 4/155)َٚػين احملتاز , ( 17/106)
 (.3/352)ٚؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات ( 3/314)طٚض املطبع ٚاي, ( 2/94)

 .91غبل ؽطجي٘  (2)

 (.2/330)املع١ْٛ : ٜٓعط  (3)
 (.17/106)اؿاٟٚ : ٜٓعط  (4)
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ٚقس ٜٓععٍ عٔ ايٓاؽ ٚضضكا تكطى زضاغكت٘    , َِٚٓٗ َٔ ٜكٝب٘ انت٦ا  ؾسٜس ٭دٌ شيو
ِ قسقٗا ؾُِٓٗ َٔ ٜعٔ أْ٘ ٜهؿكط  أٚ عًُ٘ أٚ ػاضت٘ ٚقس ٜػىغٌ َع ايٛغاٚؽ ٜٚتٖٛ

ٚبعكض  . نٌ ّٜٛ َكط٠ أٚ َكطتني   بصيو ؾٝصٖب ٜٚػتػٌ ٜٚتؿٗس يٝذسز زخٛي٘ يف ايسٜٔ
ؾٗكٌ تك٪ثط َجكٌ ٖكصٙ     ,  (1)متتٓع عٔ ظٚدٗا يف ايؿطاف تط٣ أْٗا نؿكطت بكصيو    ايٓػا٤

 ايٛغاٚؽ ع٢ً زٜٔ املبت٢ً بٗا ٚخيطز َٔ اٱغ٬ّ ؟
 : َٔ سايتني ا٭َط ٫خيًٛ 

 
 أ٫ تػًب ايٛغاٚؽ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ :  ا٭ٚىل اؿاي١

ىلشا تهًِ املٛغٛؽ به٬ّ ٜكتهٞ ايطز٠ ؾ٬ عكرب٠ بك٘ ٫ٚ  أثكط يك٘ يف قكش١ اٱميكإ ىلشا        
 ناْت ٖصٙ ايٛغاٚؽ تػٝطط عًٝ٘ ٜٚػتطٝع زؾعٗا يهٔ تػًكب عًٝك٘ أسٝاْٶكا  ،   باتؿكام     

ع٢ً إٔ املٛغٛؽ ىلشا تهًِ بهك٬ّ ٜكتهكٞ ايكطز٠ ; مل ٜهكٔ يف      –ضمحِٗ اهلل  -(2)ايؿكٗا٤
 . سك٘ ايطز٠ ; ٭ٕ شيو مما ٜبت٢ً ب٘ املٛغٛؽ ٫ٚ اعتباض ب٘

ٜأتٞ ايؿٝطإ أسكسنِ ؾٝككٍٛ   )  قاٍ  : قاٍ  عٔ أبٞ ٖطٜط٠  :ٚميهٔ إٔ ٜػتسٍ هلِ
ٚ َٔ خًل نصا َٔ خًل نصا ست٢ ٜككٍٛ َكٔ خًكل ضبهكِ ، ؾكإشا بًػك٘ ؾًٝػكتعص بكاهلل         

 (3)(يٝٓت٘
ٚعؿٞ عٓ٘ ، ؾاملطٜض   ,ىلشا نإ اٱْػإ ايػًِٝ ٫ ٜػًِ َٔ ٖصٙ اـٛاطط :ٚد٘ ايس٫ي١ 

 . بايٛغٛغ١ أٚىل بايعؿٛ عٓ٘ 
 

 إٔ ٜػًب ايٛغٛاؽ ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ :  اؿاي١ ايجا١ْٝ

                                                 

 78تٛع١ٝ املطن٢ م  (1)

 ٚ( 2/253)، ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ (3/215)ٔ عابس ٜ ، ٚساؾ١ٝ ابٔ (4/409)ضز احملتاض : ٜٓعط (2)
ٚتععِٝ  , (1/141)ٚأغ٢ املطايب(.4/136)َػين احملتاز ٚ ، (11/269) ٚاملعٝاض املعط 

 (2/725) قسض ايك٠٬ يًُطٚظٟ 

 265م,  3276بطقِ , با  قؿ١ ىلبًٝؼ ٚدٓٛزٙ , نتا  بس٤ اـًل , أخطد٘ ايبداضٟ (3)
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 ع٢ً املطٜض ايٓؿػٞ ٚمل ٜػتطع ايػكٝطط٠ عًٝٗكا ، ؾك٬ تك٪ثط عًك٢      ت ايٛغاٚؽ ىلشا غًب
ع٢ً اْك٘   –ضمحِٗ اهلل  -(1)م ايؿكٗا٤ااتؿؽطجيًا ع٢ً ، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ، قش١ ىلمياْ٘ 

 :ضا ًٜٞ اٚاغتسي٫ٛ تكح ضز٠ اجملٕٓٛ 
ضؾع ايكًِ عٔ ث٬خ ٚشنط َكِٓٗ ٚعكٔ اجملٓكٕٛ ستك٢     : ) قاٍ : قاٍ  عٔ عًٞ  -1

 .(2)(ٜؿٝل
ىلشا غًبت عًٝ٘ ايٛغٛغ١ ؾٗٛ غ  َهًـ ؾًِ ٜ٪خص به٬َك٘;   ايٓؿػٞ  ٚ٭ٕ املطٜض-2

 .(3)نُا مل ٜ٪خص ب٘ يف ىلقطاضٙ ٫ٚ ط٬ق٘ ٫ٚ ىلعتاق٘
 سكوط الحد عن المرىض الهفسي : المسألة الثالثة

 :    وفىه ثالثة  الفروع
 ثبوت المرض الهفسي فىمن ارتكب الحد : الفرع األول 

 ٜػك  املطض ايٓؿػٞ اؿس َطًكًا ؟ ٌٖ 
ٚإٔ نٌ فكطّ ؾٗكٛ   , إٔ املطض ايٓؿػٞ ٜػك  اؿس َطًكًاٜط٣  بعض ا٭طبا٤ ايٓؿػٝني  

ٚإٔ ٚقٛع٘ يف َا ٜٛدب اؿس; ؾٮَط خكاضز عكٔ   , َطٜض ْؿػٞ ٜػتشل ايطأؾ١ ٚايطمح١
أٚ ٱخت٬ٍ يف , ٜٚطدع ىلَا ـًٌ يف اهلطَْٛات أٚ ؾصٚش يف ايهطَٚٛغَٛات, (4)ىلضازت٘

   (5)اؾٝٓات
  :ؾًُا ًٜٞ  ؾأَا ؾطعا;  ٫ ٜكح ؾطعًا ٫ٚ عك٬ً ٖٚصا 

 .٭ٕ َساض ايتهًٝـ ايعكٌ، ٚيٝؼ نٌ َطض ْؿػٞ ٜ٪ثط ع٢ً ايعكٌ -1

                                                 

ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ , (4/408)احملتاض ضز: ٜٚٓعط 174سهاٙ ابٔ املٓصض يف نتاب٘ اٱمجاع م (1)
, (10/71)ٚضٚن١ ايطايبني , (3/1140)ٚعكس اؾٛاٖط, (12/15) ٠صخ ٚاي, (4/409)

 (27/117)ٚايؿطح ايهب  َع ا٫ْكاف, (12/266)ٚاملػين, (4/137)َٚػين احملتاز

 91غبل ؽطجي٘ (2)

 (27/117)ٚايؿطح ايهب  , (12/266)املػين(3)

أٚ يف ايػطق١ أٚ , املكاَط٠ضغب١ ًَش١ ؾسٜس٠ يف )ٖصا َا ٜعرب عٓ٘ امل٪يؿٕٛ يف ايطب ايٓؿػٞ  (4)
,  224,226ايتكٓٝـ ايسٚيٞ ايعاؾط م: ٜٓعط( ٖٚهصا, ضغب١ ًَش١ ؾسٜس٠ يف ا٫غتعطا٤

 .5ٚأثط املطض ايٓؿػٞ يف ايعكٛب١ م

 118ا٢ٝ َٗين م.عح اٱعاق١ ٚاؾطمي١ ز, غًػ١ً عٛخ ٚزضاغات ايطا٥ـ: ٜٓعط (5)
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بٌ ٖٛ أَط قٗطٟ َٔ دكٓؼ    ٚ٭ٕ يف ايكٍٛ بإٔ املطٜض ايٓؿػٞ ٫ اختٝاض ي٘  -2
 . (1)إٔ نٌ أؾعاٍ ايعباز انططاض١ٜ: قٍٛ اؾرب١ٜ

مل ٜطتهبٛا َا ٜٛدكب سكسًا   ٚش أٚ خًٌ ٖطَْٛٞ ،  ممٔ عٓسِٖ ؾصٚأَا عك٬ً; ؾٮٕ ايهج 
ؾ٬ ٜػك  اؿس عٔ املطٜض ايٓؿػٞ ىل٫ ىلشا أثط املطض ع٢ً ىلزضانك٘ نُكا يف   . (2)أٚ عكٛب١

ايؿكككاّ ٚاهلككٛؽ ٚا٫نت٦ككا  ايككصٖاْٞ ٚانككططا  َككا بعككس ايكككس١َ ، ٚا٫نككططابات 
ٜك٪ثط املكطض ايٓؿػكٞ     ايصٖا١ْٝ ، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ، ٚاجملٕٓٛ ٫سس عًٝ٘  ، أَكا ىلشا مل 

ع٢ً اٱزضاى نا٫نت٦ا  ايبػٝ  ٚايٛغٛاؽ اـؿٝـ ٚايطٖا  ا٫دتُكاعٞ ْٚٛبك١ اهلًكع    
ٚمٛشيو َٔ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ ايت٢ ٫تك٪ثط عًك٢ اٱزضاى ، ؾك٬ ٜػكك  عٓك٘ اؿكس ىلشا       

 .اضتهب َا ٜٛدب٘ 
 طروء المرض الهفسي على من ارتكب موحب الحد: الفرع الثاهي 

 .ًـ َا ٜٛدب اؿس ثِ ططأ عًٝ٘ املطض ايٓؿػٞ ٌٖ ٜػك  اؿس؟ىلشا اضتهب امله
ايٓؿػٞ ايصٟ ٫ٜ٪ثط يف اٱزضاى نايٛغٛاؽ اـؿٝـ ٚاٱنت٦ا  ايبػكٝ  ،   طط٤ٚ املطض 

٫ ٜك٪ثط عًك٢ ٚدكٛ  ىلقاَك١      ،   ْٚٛب٘ اهلًع ، ٚايطٖا  ا٫دتُاعٞ ٚايكًل  ٚمٛشيو 
 . ىلشا تٛؾطت ؾطٚط٘ ٚ اْتؿت املٛاْعاؿس 

أثككط املككطض ايٓؿػككٞ عًكك٢ اٱزضاى نايؿكككاّ ٚاهلككٛؽ ٚا٫نت٦ككا  ايككصٖاْٞ    أَككا ىلشا 
ـ   ممكا  (  ا٫ْٗٝاض ايعكيب ) ٚانططا  َا بعس ايكس١َ أٚ ايكًل اؿاز    ,ٜكعٍٚ بك٘ ايتهًٝك

يف ٖكصٙ املػكأي١ ؽطجيكًا     –ضمحٗكِ اهلل   –كس اختًـ ايؿكٗكا٤  املبت٢ً بٗا باجملٕٓٛ; ؾ ًٜٚشل
ٖكٌ  . ع٢ً اخت٬ؾِٗ يف َٔ اضتهب َٛدب اؿس ثِ طكطأ عًٝك٘ دٓكٕٛ قبكٌ تٓؿٝكص اؿكس      

 ٜػك  عٓ٘ اؿس أٚ ٫؟
ىلشا اضتس ٖٚٛ َهًـ ثِ أقٝب ضكطض ْؿػكٞ ٜك٪ثط عًك٢ اٱزضاى نايؿككاّ ٚاهلكٛؽ         

 - (3)ؿكٗا٤م ايااتؿٚانططا  َا بعس ايكس١َ ، ٫ٜكاّ عًٝ٘ اؿس ست٢ ٜؿؿ٢ ؽطجيَا ع٢ً 

                                                 

 (1/493)ا١ٜٚ شايعكٝس٠ ايط: ٜٓعط (1)

 124م ، عح اٱعاق١ ٚاؾطمي١  ًػ١ً عٛخ ايطا٥ـغ: ٜٓعط (2)

, (6/222)ٚ َٛاٖب اؾًٌٝ , (2/143)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ , (9/527)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط (3)
َٚػين احملتاز , (10/71)ٚضٚن١ ايطايبني , (6/5)ٚا٭ّ , (9/328)اؾًٌٝ  ٚ َٓح

 (.9/3078)اع ٚنؿاف ايكٓ, (9/179)ٚاملبسع , (12/296)ٚاملػين , (4/137)
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ع٢ً إٔ َٔ اضتس ثكِ أقكٝب ضكطض شٖكاْٞ ٫ ٜككاّ عًٝك٘ اؿكس يف أثٓكا٤          -ضمحِٗ اهلل  
 . َطن٘

 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ
ٚاملطٜض ايصٖاْٞ ٫ ٜٛقكـ با٫قكطاض   , باٱقطاض ع٢ً ايطز٠ سس ايطز٠ ٜكاّ   ٭ٕ -1

 .(1)ع٢ً ايطز٠
يكعٚاٍ  ٚ٭ٕ سس ايطز٠ ٫ٜكاّ ىل٫ بعس ا٫غتتاب١ ٚ ٫ ميهٔ اغتتابت١ املطٜض ايكصٖاْٞ   -2

 .(2)عكً٘

 .(3)ىلىل اٱغ٬ّ ٚ٭ٕ املطٜض ايصٖاْٞ   قس ٜعكٌ ٚ ٜعٛز -3

أَا ىلشا اضتهب املهًـ  َاٜٛدب اؿس غ  ايكطز٠ ثكِ أقكٝب ضكطض ْؿػكٞ ٜك٪ثط عًك٢        
 : ٖصٙ املػأي١ ع٢ً قٛيني  يف -ضمحِٗ اهلل  –اٱزضاى ؾكس اختًـ  ايؿكٗا٤ 

إٔ َٔ اضتهب َا ٜٛدب اؿس ثِ أقٝب ضطض شٖاْٞ ٫ ٜكاّ عًٝ٘ اؿكس  : ايكٍٛ ا٭ٍٚ 
  (5)ٚ املايه١ٝ (4)ٖٚصا َكته٢ َا شٖبت ىليٝ٘ اؿٓؿ١ٝ. ست٢ ٜؿٝل
 سٝح ٜطٕٚ إٔ َٔ اضتهب َٛدب اؿس ثِ دٔ ٫ٜكاّ عًٝ٘ اؿس ست٢ ٜؿٝل (6)ٚ اؿٓاب١ً

 .(7)ٚٚد٘ ايؿب١ٗ أْ٘ قس ٜطدع عٔ اٱقطاض, بإٔ اؿسٚز تسضأ بايؿبٗات : ٚاغتسيٛا 
ثِ أقكٝب ضكطض شٖكاْٞ ٫ ٜككاّ عًٝك٘      , إٔ أقط ضا ٜٛدب سس اهلل تعاىل: ايكٍٛ ايجاْٞ

٘        , اؿس ٖٚكصا  . أَا ىلٕ ثبت بب١ٓٝ أٚ أقكط بككصف ثكِ أقكٝب ضكطض شٖكاْٞ اغكتٛؾ٢ َٓك
َٔ أقط باؿس ثِ دٔ ٫ ٜكاّ عًٝ٘ اؿكس  سٝح ٜطٕٚ إٔ (8)َكته٢ َا شٖبت ىليٝ٘ ايؿاؾع١ٝ

 . ٚأَا إ ثبت بب١ٓٝ أٚ ىلقطاض ثِ دٔ اغتٛؾ٢ َٓ٘

                                                 

 .(9/179)ٚاملبسع , (12/296)املػين : ٜٓعط (1)

 .(12/296)املػين : ٜٓعط (2)

 .(4/137)َػين احملتاز : ٜٓعط (3)

 .(4/253)ٚساؾ١ٝ ابٔ ايعابسٜٔ , (9/527)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط (4)

 .(9/328)َٚٓح اؾًٌٝ , (6/222)ٜٓعط َٛاٖب اؾًٌٝ  (5)

 .(8/2873)نؿاف ايكٓاع : ٜٓعط (6)

 .(10/71)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط (7)

 .(4/137)ٚ َػين احملتاز , ( 10/71)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط (8)
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 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ
ٚأَكا  , أَا نْٛ٘ ىلشا أقط ثِ أقٝب ضطض شٖاْٞ ٫ ٜكاّ عًٝ٘; ؾٮْ٘ قس ٜطدع عٔ ىلقطاضٙ 

 .(1)نْٛ٘ ىلشا ثبت بب١ٓٝ أٚ أقط بكصف اغتٛيف َٓ٘; ؾٮْ٘ ٫ ٜػك  بطدٛع٘
 

 -:ٝحايىد
أزي١ ايؿطٜكني عك١ًٝ َعاضن١ ضجًٗا ، ٫ٜٚعٗط ضدشكإ أسكسُٖا عًك٢ اٯخكط ، ٚيعكٌ       

ُٔ اضتهكب َكا   ؾكٝ  املطدع يف شيو يٓعط ايكانٞ ، ٚقٍٛ املدتكني َٔ ا٭طبا٤ ايٓؿػٝني 
ٝب ضطض شٖاْٞ  ٌٖ ٜكاّ عًٝ٘ اؿكس يف اؿكاٍ أٚ ٜٓتعكط ؾكؿا٤ٙ  ؟     ٜٛدب اؿس ثِ أق

    .  ٚاهلل أعًِ 
 

 توبة المرىض الهفسي: الفرع الثالج  

اضتهب املطٜض ايٓؿػٞ َا ٜٛدب اؿس ٚنإ أ٬ٖ ٱقاَك١ اؿكس عًٝك٘ ، ٚتكا  قبكٌ       ىلشا 
ايكسض٠ عًٝ٘ ، أٚ تٗذِ املطٜض بايػكاز١ٜ عًك٢ املكطأ٠ ا٭دٓبٝك١  ٚاْتٗكو عطنكٗا بكك٠ٛ        

 ايػ٬ح ، ثِ تا  قبٌ ايكسض٠ عًٝ٘ ، ٌٖ ٜػك  عٓ٘ اؿس ؟ 
 ,بٌ ايكسض٠ عًٝ٘ع٢ً غكٛط سس اؿطاب١ بايتٛب١ ق –ضمحِٗ اهلل  -(2)اتؿل ايؿكٗا٤

 :ٚا٭قٌ يف ٖصا َا ًٜٞ

  +:قٛي٘ تعكاىل                            

 "(3). 

                                                 

 .(4/136)َػين احملتاز : ٜٓعط (1)

ٚابٔ قسا١َ يف , (12/135)ايكطايف يف ايصخ ٠: سهاٙ غ  ٚاسس َٔ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ (2)
يبشط ٚا, (9/232)ٜٚٓعط املبػٛط  ,(9/151)ٚابٔ َؿًح يف املبسع , (12/483)املػين

ٚاملع١ْٛ , (2/494)ٚايتًكني , (4/165)عابسٜٔ ٚساؾ١ٝ ابٔ , (5/116)ايطا٥ل 
ٚايؿطح , (17/255)ٚاؿاٟٚ, (10/159)ٚضٚن١ ايطايبني , (7/56) ٚا٭ّ, (2/300)

 (27/31)ايهب  ٚا٫ْكاف 

 (34)ا١ٜ , غٛض٠ املا٥س٠ (3)
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ٚايٓؿكٞ ٜٚبكك٢ عًٝك٘ نكٌ َكا      ؾٝػك  عٓ٘ نٌ َا ٜتعًل باؿس َٔ قتٌ ٚقًب ٚايكطكع   
  ٘ ٚشيكو ٭ٕ ا٭زيك١   , ٜتعًل عكٛم اٯزَٝني َٔ ايٓؿؼ ٚاملاٍ ٚاؾطاح ىل٫ إٔ ٜعؿك٢ عٓك

 .(1)زاي١ ع٢ً إٔ سل اٯزَٞ ٫ ٜػك  ىل٫ بطناٙ; ٭ْ٘ َبين ع٢ً ايهٝل ٚايؿح
ع٢ً إٔ سس اؿطاب١ بعس ايكسض٠ ٫ ٜػك  عٓ٘ ؾ٤ٞ َٔ سككٛم اهلل أٚ سككٛم    (2)ٚأتؿكٛا

  . اٯزَٝني
 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

  +:قاٍ تعاىل               "(3 ) 

ثككِ اغككتج٢ٓ ايتككا٥بني قبككٌ    , إٔ اهلل غككبشاْ٘ أٚدككب عًككِٝٗ اؿككس: ٚدكك٘ ايس٫يكك١ 
ٜٚسخٌ ؾٝ٘ تٛب١ املطٜض ايٓؿػكٞ قبكٌ    ؾُٔ عساِٖ ٜبك٢ ع٢ً قه١ٝ ايعُّٛايكسض٠; 

 .   (4)ايكسض٠ عًٝ٘ 

   
 :ٚاختًؿٛا يف املطٜض ايٓؿػٞ ىلشا تا  ٚعًٝ٘ سس َٔ غ  سطاب١ ع٢ً قٛيني

إٔ سس ايعْا ٜػك  عٔ املطٜض ايٓؿػٞ بايتٛب١ ٖٚصا َكتهك٢ َكا شٖكب    : ايكٍٛ ا٭ٍٚ
سٝح ٜطٕٚ إٔ اؿس  (7)ٚاملصٖب عٓس اؿٓاب١ً,(6)ايؿاؾع١ٝٚقٍٛ عٓس , (5)بعض اؿٓؿ١ٝ

 اؿس ٜػك  بايتٛب١ 
                                                 

ٚاؿاٟٚ , (6/362)ح ايهب  َع ساؾ١ٝ ايسغٛقٞٚايؿط, (9/233)املبػٛط : ٜٓعط (1)
 (.9/151)ٚاملبسع , (12/483)ٚاملػين, (17/255)

, (4/165)ٚساؾ١ٝ ابٔ ايعابسٜٔ , (5/116)ٚايبشط ايطا٥ل ,(9/233)املبػٛط: ٜٓعط (2)
, (10/159)ضٚن١ ايطايبني , (7/56)ٚا٭ّ , (2/300)ٚاملع١ْٛ , (2/494)ٚايتًكني 
 ,(27/31)ٚايؿطح ايهب  ٚا٭ْكاف , (12/483)ٚاملػين , (17/255)ٚاؿاٟٚ 

 34غٛض٠ املا٥س٠ ، آ١ٜ (  (3
 (.27/30)ٚايؿطح ايهب  , (12/483)املػين  (4)

 (4/165)ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ,(5/429)ؾتح ايكسٜط : ٜٓعط (5)

ٚاملٗص  , (ٖٚٛ أظٗط): ٚقاٍ, (17/258)ٚاؿاٟٚ , (10/158)ضٚن١ ايطايبني : ٜٓعط (6)
 .(ٖٚٛ ايكشٝح):ٚقاٍ( 2/285)

ٚعًٝ٘ أنجط ): ٚقاٍ, (27/31)ٚايؿطح ايهب  َع ا٫ْكاف , (12/483)املػين : ٜٓعط (7)
 (10/159)ٚايؿطٚع , (ا٭قشا 
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 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ

+ :قككاٍ تعككاىل يف ايعْككا  -1                     

       "(1) 

 .(2)أٍٚ ا٭َطٚىلمنا نإ يف , بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َٓػٛخ١: ْٛقـ

+ :ٚقاٍ تعاىل يف ايػطق١-2                     

       "(3).  
ٖٚكصا َكتهك٢ َكا  شٖبكت     . إٔ اؿس ٫ ٜػك  عٔ املطٜض ايٓؿػٞ بايتٛب١ :ايكٍٛ ايجاْٞ

 ,(5)ٚا٭ظٗط عٓس ايؿاؾع١ٝ, (4)املايه١ٝ
  

                                                 

 16ا١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤ (1)

 (5/429)ؾتح ايكسٜط  (2)

 (39)ا١ٜ , غٛض٠ املا٥س٠ (3)

 .(3/1171)ٚعكس اؾٛاٖط ٫بٔ ؾاؽ , (12/135)ايصخ ٠ : ٜٓعط (4)

ٚايػطاز , (17/257)ٚاؿاٟٚ , (10/158)ٚضٚن١ ايطايبني , (7/56)ا٭ّ : ٜٓعط (5)
 .(1/533)ايٖٛاز 
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 سٝح ٜطٕٚ إٔ اؿس ٫ ٜػك  بايتٛب١ (1)ٚضٚا١ٜ عٓس اؿٓاب١ً 
 :ٚاغتسيٛا ضا ًٜٞ 

+ :عُككّٛ ايٓكككٛم نكٛيكك٘ تعككاىل  -1                   

 "(2) ٚقٛي٘ تعاىل: +               "(3) 

ٚاملطٜض ايٓؿػٞ زاخٌ يف ٖكصا   أْٗا عا١َ يف ايتا٥ب ٚغ ٙ :ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ ايٓكٛم 
 .(4)ايعُّٛ 

 .بأْ٘ ؼٌُ ع٢ً َا ىلشا بًػت ايػًطإ ٚأَا قبً٘ ؾ٬ يًٓكٛم ايػابك١ :ميهٔ إٔ ٜٓاقـ 
ٚقس دكا٩ا تكا٥بني   , ٚقطع ايصٟ أقط بايػطق١, ضدِ َاععًا ٚايػاَس١ٜ ٚ٭ٕ ايٓيب  -2

ؾككاٍ يف سكل   , ؾعًِٗ تٛب١ ٚقس مس٢ ضغٍٛ اهلل , ٜطًبٕٛ ايتطٗ  بإقا١َ اؿس
ِ    :)املطأ٠ ٚ  , (5)(يكس تابت تٛب١ يٛ قػُت عًك٢ أٖكٌ املسٜٓك١ يٛغكعتٗ  ٚدكا٤ عُكط

ٕ    , ٜا ضغٍٛ اهلل : )ؾكاٍ,      ىلىل ايٓيب  (6)مسط٠ , ىلْٞ غكطقت مجك٬ً يكبين ؾك٬
    .(7)(اؿس ؾأقاّ عًٝ٘ ايٓيب , ؾطٗطْٞ

ايٓعاع; ٭ٕ قٌ ايٓعاع يف ايتٛب١ َكٔ اؿكس قبكٌ    قٌ  بأْٗا خاضد١ عٔ :ميهٔ إٔ تٓاقـ 
 . بًٛؽ ايػًطإ ٖٚٓا بًػت ايػًطإ ؾٛدب ىلقا١َ اؿس

                                                 

, (9/151)ٚاملبسع , (27/31)ٚايؿطح ايهب  ٚا٭ْكاف , (12/483)املػين : ٜٓعط (1)
 .(10/160)ٚايؿطٚع 

 .(2)ا١ٜ , غٛض٠ ايٓٛض (2)

 .(38)ا١ٜ , غٛض٠ املا٥س٠ (3)

 (11/129)٢ً ٚاحمل, (27/32)ٚايؿطح ايهب  ٫بٔ قسا١َ , (12/485)املػين  :ٜٓعط (4)

 979م ( 1696)بطقِ , با  َٔ أعىف بايع٢ْ ع٢ً ْؿػ٘, نتا  اؿسٚز, أخطد٘ َػًِ (5)

ٚقس ٜٓػب ىلىل , عُطٚ بٔ مسط٠ بٔ سبٝب بٔ عبس مشؼ ايكطؾٞ ايعبؿُٞ أخٛ عبس ايطمحٔ (6)
 (3/1179)ٚا٫غتٝعا  , (4/644)اٱقاب١ : تطمجتَ٘صنٛض يف ايكشاب١ ٜٓعط يف , دسٙ

ٚاؿسٜح أخطد٘ ( 12/485) ٚاملػين, (12/135)ٚايصخ ٠ , (5/429)ؾتح ايكسٜط : ٜٓعط (7)
قاٍ يف َكباح , 2632م ( 2588)بطقِ , با  ايػطق١ ٜعىف , نتا  اؿسٚز , ابٔ َاد٘
نعؿ٘ ا٭يباْٞ يف نعٝـ ٚ, (ىلغٓازٙ نعٝـ يهعـ عبس اهلل بٔ هلٝع١( )3/242)ايعداد١ 

 (.562)بطقِ  205ابٔ َاد١ م
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ىلشا تا  املطٜض ايٓؿػٞ قبٌ إٔ  املطٜض بٗٛؽ ايػطق١ إٔ اؿس ٜػك  عٔ :ايكٍٛ ايجايح

ٖٚكصا َكتهك٢ َكا شٖبكت ىليٝك٘      . غا٥ط اؿسٚز ٫ تػك  بايتٛب١ فٜعؿط ب٘ ٚضز املاٍ غ٬
سٝح ٜطٕٚ إٔ اؿس ٜػك  عٔ ايػطق١ ايكػط٣ ىلشا تا  قبٌ إٔ ٜعؿكط بك٘ ٚضز    (1)اؿٓؿ١ٝ

 .غ٬ف غا٥ط اؿسٚز ٫ تػك  بايتٛب١. املاٍ
 :ا ًٜٞٚاغتسيٛا ض

 ٞ  ٚأَكا نكٕٛ   . أَا نٕٛ ايتٛب١ ٫ تػك  غا٥ط اؿسٚز ؾًُا اغتسٍ ب٘ أقشا  ايكٍٛ ايجكاْ
 ؾكٮٕ اـكك١َٛ ؾكطط يف ايػكطق١     ; تػكك  بايتٛبك١   اؿس عٔ املكطٜض بٗكٛؽ ايػكطق١    

, ٚاـكك١َٛ تٓتٗكٞ بايتٛبك١   , ; ٭ْ٘ قٌ دٓاٜك١ خكام سكل ايعبكاز     ايكػط٣ ٚايهرب٣
ؾإشا ٚقٌ املاٍ ىلىل قاسب٘ مل ٜبل يك٘ سكل اـكك١َٛ    , قاسب٘ٚايتٛب١ متاَٗا بطز املاٍ ىلىل 

َع ايػاضم; غ٬ف غا٥ط اؿسٚز ؾإٕ اـك١َٛ ؾٝٗا يٝػكت بؿكطط ؾعٓكسٖا ٫ ميٓكع َكٔ      
 .(2)ىلقا١َ اؿسٚز

 :ايىدٝح 
ؾكإشا  , إٔ اؿكسٚز ايكيت مل تبًكؼ ايػكًطإ تػكك  بايتٛبك١       –ٚاهلل أعًكِ   –ايصٟ ٜعٗط  -

; ٭ٕ ايػكى   دكب اؿكس ؾإْك٘ ٫ ٜعًكِ ايكانكٞ بؿاسؿكت٘       اضتهب املطٜض ايٓؿػٞ َا ٜٛ
ٚىلشا اضتهب َا ٜٛدب اؿس ثِ تا  َٓ٘ قبٌ إٔ ٜبًكؼ ايػكًطإ غكك  عٓك٘     . َٓسٚ  ىليٝ٘

 .اؿس 
 
  
 

 

                                                 

 (5/429)ٚؾتح ايكسٜط , (9/373)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط (1)

 (6/372)بسا٥ع ايكٓا٥ع : ٜٓعط (2)
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 .أحكاه النرىض الوفسي في القضاء: النبحج الثالج

 :ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب  
 .تولي النرىض الوفسي القضاء: النطلب األوم

 ٚبٗا, ٖٚٞ ١َُٗ األْبٝا٤, َٚٓصيتٗا يف ايدٜٔ عع١ُٝ, ٚال١ٜ ايكغا٤ ٚال١ٜ غسٜؿ١
ٚأدا٤ , ٚال ٜٓبػٞ إٔ ٜتٛالٖا إال ملٔ قٟٛ ع٢ً ايكٝاّ بٗا, ٚتكاّ اذتدٚد, ٜتخكل ايعدٍ

 (1)ٚاتؿكٛا ؾٝٗا, ٚهلرا اغرتط ايؿكٗا٤ يضخ١ تٛي١ٝ ايكاعٞ غسٚطًا َع١ٓٝ, اذتل ؾٝٗا
ٜٚعسف ايضدم , بني امُلِخل ٚامُلبِطٌ ٝص ب٘ٚايبًٛؽ ٚايعكٌ ايرٟ مي, اإلضالّ ع٢ً

 ، ؾٌٗ ٜضح يًُسٜض ايٓؿطٞ تٛيٞ ايكغا٤ ؟  ٜٚكدز ع٢ً ايتُٝٝص يف ايدع٣ٛ, ٚايهرب
 :ال خيًٛ األَس َٔ حايتني

 إذا نإ املسض ايٓؿطٞ ٜؤثس يف اإلدزاى  : اذتاي١ األٚىل
ُٝٝص ٜٚستؿع ب٘ ايدزج١ اذتاد٠ ايػدٜد٠ ٚاييت تضٌ إىل حاي١ اإلطبام ٜٚؿكد َع٘ ايت    

  ;ٚاالعطساب ايٛجداْٞ, نُا يف األَساض ايرٖا١ْٝ; نايؿضاّ, ايتهًٝـ
 االْٗٝاز) ٚاهلٛع اذتاد  ، أٚ ايعضاب١ٝ ايػدٜد٠ نايكًل اذتاد  االنت٦اب ايرٖاْٞ

ٚغريٖا; ال  ، ٚاعطساب َا بعد ايضد١َ  ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ اذتاد ( ايعضيب 
ع٢ً عدّ  –زمحِٗ اهلل  - (2)ٜضح إٔ ٜهٕٛ قاعًٝا ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤

  :ديٌٝ ذيو  , صخ١ تٛي١ٝ اجملٕٓٛ ايكغا٤
ٕ غري املهًـ حتت ٚال١ٜ غريٙ ; ؾال ٜهٕٛ ٚايًٝا ع٢ً غريٙ ٚاملسٜض ايرٖاْٞ غري أ  

 .(3)َهًـ ؾال ٜهٕٛ ٚايًٝا ع٢ً غريٙ 

 

                                                 

ٚايتاج , (1/20) ٚغسح َٝاز٠, (1/214)ًَٚتك٢ األحبس , (7/377)ؾتح ايكدٜس : ٜٓعس (1)
ٚحٛاغٞ , (11/92)ٚزٚع١ ايطايبني , (6/87)َٚٛاٖب ادتًٌٝ , (6/87)ٚاإلنًٌٝ 
ٚاحملسز يف ايؿك٘ , (10/10)ٚاملبدع , (1/588)ٚايطساج ايٖٛاج , (10/106)ايػسٚاْٞ 

 (3/385)ٚايسٚض املسبع , (2/203)

ٚاملبدع , (11/92)ايطايبني ٚزٚع١ , (1/20)ٚغسح َٝاز٠, (9/86)بدا٥ع ايضٓا٥ع : ٜٓعس (2)
(10/10) 

 ( .3/385)ايسٚض املسبع : ٜٓعس  (3)
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 إذا نإ املسض ايٓؿطٞ مل ٜؤثس يف اإلدزاى  : اذتاي١ ايجا١ْٝ
 : ع٢ً دزجتني   ٖٚٛ 
 :ايدزج١ املتٛضط١: أٚاَل 
, ض ايعضاب١ٝ ; نايكًل نُا يف األَسا ٚارتؿٝؿ١ٖٚٞ املرتدد٠ بني ايػدٜد٠  

 .ٚحنٖٛا , ٚايسٖاب االجتُاعٞ , ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ , ٚاالنت٦اب
ع٢ً أْ٘ حيسّ إٔ  –زمحِٗ اهلل  - (1)ؿكٗا٤حيسّ إٔ ٜتٛىل ايكغا٤ ختسجيًا ع٢ً اتؿام اي

 ٜكغٞ ايكاعٞ ٖٚٛ غغبإ
 : ًٜٞ  ٜدٍ يريو َا 

 .(2)(ال ٜكغٞ ايكاعٞ ٖٚٛ غغبإ : )  قٛي٘   -1
اذتدٜح ٜدٍ ع٢ً أْ٘ ال ٜكغٞ ايسجٌ ٖٚٛ غغبإ ٚنإ : ٚج٘ ايدالي١ 

َعكٛاًل يف ايػغب تػري ايعكٌ ٚايؿِٗ ؾأٟ حاٍ جا٤ت عًٝ٘ ٜعًِ ٖٛ َٔ 
ْؿط٘ تػري عكً٘ أٚ ؾُٗ٘ اَتٓع َٔ ايكغا٤ ؾٝٗا ; ؾإٕ نإ إذا اغته٢ أٚجاع 

حسّ عًٝ٘ إٔ , أٚ اٖتِ أٚ حصٕ أٚ بطس ؾسحًا تػري يريو ؾُٗ٘ أٚ خًك٘ 
 أٚ , ٚغد٠ اهلِ, ؾجبت ايٓط يف ايػغب ٚقطٓا عًٝ٘ غد٠ ادتٛع.(3)ٜكغٞ 

 

                                                 

نالّ ايؿكٗا٤ يف ٖرٙ املطأي١ حيتٌُ ايهسا١ٖ ٚايتخسِٜ ٚصسح اذتٓاب١ً بايتخسِٜ ٚايديٌٝ ٜكتغٝ٘  (1)
, ( 28/350)ٚايػسح ايهبري البٔ قدا١َ , ( 28/350)اإلْضاف : ٜٓعس . ٚاهلل أعًِ , 

ٚايرخري٠ , ( 3/328)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 3/372)ٚحتؿ١ ايؿكٗا٤ , ( 7/271)ٚؾتح ايكدٜس 
ٚايتٓبٝ٘ , ( 2/619)ٚاإلقٓاع يًػسبٝين , ( 1/497)ٚايهايف البٔ عبد ايرب , ( 10/64)

 252ظ

بسقِ , باب ٜكغٞ ايكاعٞ أٚ ٜؿيت ٖٚٛ غغبإ , نتاب األحهاّ , أخسج٘ ايبدازٟ  (2)
بسقِ , باب نسا١ٖ قغا٤ ايكاعٞ ٖٚٛ غغبإ ,  َٚطًِ نتاب األقغ١ٝ,  596ظ( 7158)
 982ظ( 1717)

ٚؾتح , ( 1/554)ٚنؿا١ٜ األخٝاز , ( 2/619)اإلقٓاع يًػسبٝين : ٜٚٓعس , ( 6/198)األّ  (3)
 ( .7/271)ايكدٜس 
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ٚظاٖس ايٓٗٞ ايتخسِٜ ٚال َٛجب يضسؾ٘ عٔ . املًٌ ٚايكًل; ألْ٘ يف َعٓاٙ
 .(1)َعٓاٙ اذتكٝل إىل ايهسا١ٖ 

ٚألٕ اهلِ ٚاذتصٕ ٚايكًل تػػٌ ايكًب ؾال ٜتٛؾس ع٢ً االجتٗاد يف اذتهِ   -2
ؾإذا حسّ ع٢ً , (2)املٓضٛظ عًٝ٘  ٚتأٌَ اذتادث١ ؾٗٞ يف َع٢ٓ ايػغب

 ايكاعٞ إٔ ٜكغٞ ٖٚٛ يف حاٍ غغب أٚ غد٠ حصٕ أٚ ِٖ ; ؾهٝـ مبٔ
اهلِ ٚاذتصٕ ٚايكًل َالشّ ي٘ ع٢ً ايدٚاّ بطبب املسض ايٓؿطٞ ; ؾٝخسّ 

 .عًٝ٘ تٛيٞ ايكغا٤ َٔ باب أٚىل 
ٚايضال٠ ال حتتاج ,  (3)إٔ ٜض٢ً ايسجٌ ٖٚٛ ٜداؾع األخبجني  ٚملا ٢ْٗ ايٓيب  -3   

ؾهإ َٓع َٔ اغتػٌ قًب٘ بِٗ أٚ قًل أٚ , َٔ االجتٗاد إىل َا حيتاج إيٝ٘ يف األحهاّ 
 .(4)عجس بطبب املسض ايٓؿطٞ َٔ ايكغا٤ أٚىل 

 
 ايدزج١ ارتؿٝؿ١ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ : ثاًْٝا 

االجتُاعٞ أٚ ْٛب١ ًٖع  ايسٖاب أٚايبطٝط  االنت٦ابإذا نإ ٜعاْٞ َٔ ايكًل أٚ 
تؤثس يف اإلدزاى ، ؾٌٗ ي٘  إٔ ٜتٛىل  ال اييتحنٛذيو َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ٚ

 ايكغا٤؟  
ايكدز٠ ع٢ً ايتُٝٝص يف ٚعٓدٙ َٔ األ١ًٖٝ ٚ, إذا نإ عٓدٙ عًِ بأحهاّ ايكغا٤

ارتؿٝـ  ٚعٓدٙ جٛد٠ ذٖٔ ٚق٠ٛ إدزاى ملعاْٞ ايهالّ; ؾإٕ املسض ايٓؿطٞ, ايدعا٣ٚ
ع٢ً  –زمحِٗ اهلل  - (5)َٔ صخ١ تٛيٞ ايكغا٤ ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ ال ميٓع

 .صخ١ ايكغا٤ يف حاٍ ايػغب ايٝطري 
                                                 

 ( .4/469)ٚحتؿ١ األحٛذٟ , ( 6/97)ايهايف البٔ قدا١َ : ٜٓعس  (1)

 ( .3/500)غسح َٓت٢ٗ اإلزادات ٚ, ( 6/97)ايهايف البٔ قدا١َ : ٜٓعس  (2)
 ضبل ختسجي٘ ظ (3)

 ( .20/84)اذتاٟٚ : ٜٓعس  (4)
, ( 20/85)ٚاذتاٟٚ , ( 3/402)َٚٛاٖب ادتًٌٝ , ( 3/328)ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ : ٜٓعس  (5)

ٚغسح , ( 28/350)ٚاإلْضاف , ( 4/297)ٚأض٢ٓ املطايب , ( 1/554)ٚنؿا١ٜ األخٝاز 
 ( .3/500)َٓت٢ٗ اإلزادات 
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 -:اضتديٛا مبا ًٜٞ 
يف غساج  إٔ ايصبري بٔ ايعٛاّ ٚزجاًل َٔ األْضاز اختضُا إىل زضٍٛ اهلل  -1

, ( شزعو ٜا شبري ثِ أزضٌ املا٤ إىل جازى اضل: )   ؾكاٍ ايسضٍٛ, اذتس٠ 
: ٚقاٍ  ؾتُعس ٚج٘ زضٍٛ اهلل , إٔ نإ ابٔ عُتو : ؾكاٍ األْضازٟ 

 . (1)( اضل شزعو ٜا شبري ثِ احبظ املا٤ حت٢ ٜبًؼ أصٍٛ ادتدز)
ْٚؿٛذ حهُ٘ ٜدٍ ع٢ً , يًصبري ٖٚٛ غغبإ  إٔ قغا٤ ايٓيب  :ٚج٘ ايدالي١  

ٓع َٔ اضتٝؿا٤ ايؿهس; ال ميٓع َٔ ايكغا٤ ; ؾهريو إٔ ايػغب ايٝطري ايرٟ ال مي
بايكًل ٚاهلِ ٚاذتصٕ ايٝطري ايرٟ ال ٜػٛش ايؿهس ال ميٓع َٔ صخ١  املسٜض
 .(2)ايكغا٤ 

ٚألٕ اهلِ ٚاذتصٕ ٚايكًل ٚارتٛف ايٝطري ال خيًٛ َٓ٘ أحد يف ايػايب ; يهٔ إذا مل  -2
َٔ األَساض ٤ٞ تدع حاج١ إىل تعٝٝٓ٘ ; ؾاألٚىل أال ٜتٛىل ايكغا٤ َٔ ب٘ غ

ؾٝ٘ َػك١ بايػ١ ; , ٚحتكٝل ايعدٍ , ايٓؿط١ٝ ; ألٕ ؾضٌ ارتضَٛات ٚزد املعامل 
ٜدٍ ذيو َا ٚزد عٔ  ٚ, سض عًٝ٘ قد تٛيد عػٛطًا ْؿط١ٝ تصٜد َٔ حد٠ امل

َٔ ٚيٞ ايكغا٤ ؾكد ذبح بػري : )  قاٍ ايٓيب : أْ٘ قاٍ   أبٞ ٖسٜس٠ 
 .(3)(ضهني

, غب٘ بٗرا ; ألٕ ايطهني تعٌُ يف ايعاٖس ٚايباطٔ  إٔ ايٓيب :  ٚج٘ ايدالي١
ٚأْ٘ ٜؤثس يف ايباطٔ دٕٚ , أَا ايكتٌ بػري ضهني ؾٗٛ ايكتٌ بطسٜل ارتٓل ٚايػِ 

                                                 

, َٚطًِ ,  185ظ( 2359)بسقِ , باب ضهس األْٗاز , نتاب املطاقا٠ , أخسج٘ ايبدازٟ  (1)
 1092ظ( 2357)بسقِ ,  باب ٚجٛب إتباع٘ , نتاب ايؿغا٥ٌ 

 ( .3/286)َدٟ اإلحهاّ  يآلٚ, ( 5/214)ٚاحملضٍٛ , ( 1/63)املٛاؾكات : ٜٓعس  (2)
,  1488ظ( 3571)بسقِ , باب يف طًب ايكغا٤ ,  نتاب األقغ١ٝ, أخسج٘ أبٛ داٚد  (3)

, ( 1326)بسقِ , يف ايكاعٞ  نتاب األحهاّ باب َا جا٤ عٔ ايسضٍٛ , ٚايرتَرٟ 
باب ذنس , نتاب األحهاّ , ٚابٔ َاج٘ , (( حدٜح حطٔ غسٜب : )) ٚقاٍ  1785ظ

٘ حطٓ, ( 7145)بسقِ ( 2/230)ٚأمحد يف َطٓدٙ ,  3615ظ, ( 2308)بسقِ , ايكغا٠
بسقِ ( 2/682)ٚصخخ٘ األيباْٞ يف صخٝح أبٞ داٚد , ( 9/546)ابٔ املًكٔ يف ايبدز املٓري 

(3049. ) 
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ايعاٖس; ٚايكغا٤ نريو ال ٜؤثس يف ايعاٖس ; ألٕ ظاٖسٙ جاٙ ٚحػ١ُ ; يهٔ 
ؾإذا نإ ٖرا حاٍ ايضخٝح ؾهٝـ  (1)ٜؤثس يف ايباطٔ ؾإْ٘ ضبب اهلالى ؾػب٘ ب٘ 

 .مبٔ ابتًٞ مبسض ْؿطٞ؟
 

 .شهادٌ النرىض الوفسي: النطلب الثاوي

  -:ٚؾٝ٘ ؾسعإ 
 شهادٌ النرىض الوفسي لغىره : الفرع األوم

 : ٚؾٝ٘ َطأيتإ 
شهادٌ النرىض بالنرض الوفسي الذً الىؤثر في اإلدراك : النسألٍ األولَ 

( )
. 

ايٓؿطٞ الٜؤثس يف اإلدزاى يهٔ ٜػٛش ايرٖٔ ٚميٓع َٔ جٛد٠ ايغبط   إذا نإ املسض 
أٚ نإ يف حاي١ ,  االجتُاعٞ  أٚ ايسٖاب,   أٚ االنت٦اب ,  ; نايٛضٛاع ايكٗسٟ 

ايػٗاد٠ ٚأدا٥ٗا ؾأصبح َرتددًا ؾٝٗا  اعطساب ًٖع غدٜد ; ٚأثس يف قدزت٘ ع٢ً عبط
ع٢ً عدّ قبٍٛ غٗاد٠ املػؿٌ  (3)غري جاشّ ; مل تكبٌ غٗادت٘ ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤

  . ٙ ٚإٕ نإ عداًل ٛايرٟ ٜهجس غًط٘ ٚضٗ
 

 -:ٚديٌٝ ذيو َا ًٜٞ

+ :قاٍ تعاىل -1        "(4) 

                                                 

 ( .1/218)يطإ اذتهاّ  (1)
ألْ٘ إذا غًبت٘ غٗٛت٘ ع٢ً , ال تكبٌ غٗاد٠ آنٌ ايطني ( : )) 1/189)جا٤ يف تبضس٠ اذتهاّ  (2)

(( يسغ٠ٛ أٚ ٜػٗد يًخ١ُٝ ٚايعضب١ٝ ؾال ٜؤَٔ إٔ تػًب٘ ع٢ً إٔ ٜكبٌ ا, أنٌ َا ٜغس بدْ٘ 
 . 147نُا ضبل بٝاْ٘ ظ نٌ ايطني َسض ْؿطٞ عضابٞ ٜدخٌ عُٔ اعطسابات األنٌأٚ
 192ايتضٓٝـ ايدٚيٞ يًعاغس ظ: ٜٓعس 

ٚته١ًُ ايبخس ايسا٥ل , ( 6/20)ٚحاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 5/476)ايدز املدتاز : ٜٓعس  (3)
ٚنؿا١ٜ ايطايب , ( 4/168)ايهبري يًدزدٜس  ٚايػسح, ( 1/133)ٚغسح َٝاز٠ , ( 7/132)
اإلقٓاع يًُاٚزدٟ , ( 7/358)ٚ ايٛضٝط , ( 4/286)إعا١ْ ايطايبني , ( 2/452)
 ( . 29/335)ٚاإلْضاف َع ايػسح ايهبري البٔ قدا١َ , ( 14/178)ٚاملػين , (1/201)
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قدزت٘ ع٢ً  ٚعدّ, ٓكط عكً٘ يإٔ املػؿٌ ممٔ ال ٜسع٢ يًػٗاد٠  :ٚج٘ ايدالي١ 
 ٚأ تؿهريٙ  ٚأ إدزان٘ يف إذا أثس املسض;  ايٓؿطٞض ٜاملس  ؾهريو, عبط ايػٗاد٠ 

 .(1)مما ٜؤثس يف عبط٘ يًػٗاد٠  ايترنري ٚايتدٌٝ 

ؾسمبا , الحتُاٍ إٔ ٜهٕٛ َٔ غًطات٘ يجك١ ال حتضٌ بكٍٛ املسٜض ايٓؿطٞ ٚألٕ ا -2
, أٚ بػري َا اضتػٗد ب٘ , غٗد ع٢ً غري َٔ اضتػٗد عًٝ٘ أٚ يػري َٔ غٗد ي٘ 

 .  (2)ٚزمبا اضتصي٘ ارتضِ بػري غٗادت٘ ; ؾال حتضٌ ايجك١ بكٛي٘ 
ٛاع أٚ االنت٦اب أٚ أَا إذا نإ املسض ايعضابٞ خؿٝؿًا ; نايدزج١ ارتؿٝؿ١ َٔ ايٛض 

اعطساب اهلًع ٚمل ٜؤثس ع٢ً قدزت٘ ع٢ً عبط ايػٗاد٠ ٚأدا٥ٗا ; ؾإْ٘ تكبٌ 
عابطًا ملا ٜػٗد  إٔ َٔ نإ حاؾعًا َتٝكعًا (3)غٗادت٘ ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤

 ا قبًت غٗادت٘ ; قًٌٝ ايػًط ؾٝٗ
  :ديٌٝ ذيو 

   + :قٛي٘ تعاىل -1      "(4) 
ٚايدزج١ ; (5)َعًّٛ  إٔ اهلل غسط يف ايػٗاد٠ إٔ ٜهٕٛ حبل : ٚج٘ ايدالي١ 

 الميٓع َٔ ,ؤثس يف اإلدزاى ٚايتؿهريارتؿٝؿ١ َٔ املسض ايٓؿطٞ ايرٟ ال ٜ
 . ألْ٘ ٜعًِ ايػٗاد٠ َٚا ٜرتتب عًٝٗا;  حتٌُ ايػٗاد٠ ٚأدا٥ٗا

+ :قاٍ تعاىل -2         "(6) 

                                                 

عبد ايسمحٔ . د, ٚعًِ ايٓؿظ ايكغا٥ٞ ,  (29/330)ايػسح ايهبري البٔ قدا١َ : ٜٓعس  (1)
 39عٝطٟٛ ظ

 ( .29/335)ٚايػسح ايهبري البٔ قدا١َ , ( 14/178)املػين : ٜٓعس  (2)

, ( 9/5)ٚبا٥ع ايضٓا٥ع , ( 5/475)ٚايدزز املدتاز , ( 4/224)تبٝني اذتكا٥ل : ٜٓعس  (3)
, ( 7/175) سغٞ حاغ١ٝ ارت ,  202ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ ظ, ( 2/225)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ 

ٚاملػين , ( 2/324)ٚاملٗرب , ( 4/248)ٚإعا١ْ ايطايبني , ( 1/201)ٚاإلقٓاع يًُاٚزدٟ 
 ( .29/330)ٚاإلْضاف َع ايػسح ايهبري , ( 14/178)

 86آ١ٜ , ضٛز٠ ايصخسف  (4)

 ( .21/36)اذتاٟٚ : ٜٓعس  (5)
 81آ١ٜ , ضٛز٠ ٜٛضـ  (6)
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ؾاَتٓع إٔ ٜػٗد , أخرب ضبخاْ٘ إٔ ايػٗاد٠ تهٕٛ بايعًِ  :ٚج٘ ايدالي١
ال ميٓع َٔ حضٍٛ ايٓؿطٞ ايرٟ الٜؤثس ع٢ً اإلدزاى ٚاملسض , بػري عًِ 

 .(1)ايعًِ بايػٗاد٠ 

نإ عابطًا يػٗادت٘ حضًت ايجك١ بكٛي٘ ٚغًب  ٚألٕ املسٜض ايٓؿطٞ إذا  -3
ٚأَس ايتخكل َٔ عبط املسٜض ايعضابٞ يًػٗاد٠ ،  (2)ع٢ً ايعٔ صدق٘ 

 .ٚاهلل أعًِ . ٚعدَٗا ٜسجع يًكاعٞ

 شهادٌ النرىض بنرض وفسي ىؤثر في اإلدراك  : النسألٍ الثاوىٍ 

; ٚاالعطساب ايٛجداْٞ  اذتاد  ; نايؿضاّ إذا نإ املسض ايٓؿطٞ ٜؤثس يف اإلدزاى 
( ايعضيب  االْٗٝاز) اذتاد  ٚايكًل( اْٞ ايػدٜد اهلٛع اذتاد ٚاالنت٦اب ايرٖ)

ٚاعطساب َا بعد ايضد١َ ، ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ اذتاد ٚحنٛ ذيو َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ 
ع٢ً عدّ صخ١ (3); ال تضح غٗادت٘ ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤  املؤثس٠ يف اإلدزاى 

  .غٗاد٠ اجملٕٓٛ
 
 -:ديٌٝ ذيو  

+ :قاٍ تعاىل -1         " (4) 

ممٔ ال ٜسع٢ يف إٔ املسٜض ايٓؿطٞ مبسض ٜؤثس يف اإلدزاى  :ٚج٘ ايدالي١
ايػٗاد٠; ألٕ حتٌُ ايػٗاد٠ عباز٠ عٔ ؾِٗ اذتادث١ ٚعبطٗا; ٚال حيضٌ ذيو إال 

                                                 

 ( .21/36)اذتاٟٚ : ٜٓعس  (1)
 ( .14/178)املػين : ٜٓعس  (2)
ٚايدز املدتاز , ( 9/12)بدا٥ع ايضٓا٥ع : ٜٚٓعس  87حهاٙ ابٔ املٓرز يف نتاب اإلمجاع ظ (3)

 حاغ١ٝ ارتسغٞ  , ( 1/469)جاَع األَٗات , ( 4/224)تبٝني اذتكا٥ل , ( 5/476)
ز نؿا١ٜ األخٝا, ( 1/201)اإلقٓاع يًُاٚزدٟ ,  202ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ ظ, ( 7/175)
ٚاملكٓع َع ايػسح ايهبري , ( 14/145)ٚاملػين , ( 7/358)ٚايٛضٝط , ( 1/565)

 ( .29/324)ٚاإلْضاف 
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ٚاألَساض ايرٖا١ْٝ تؤثس يف ايعكٌ ٜٚستؿع بٗا . (1)بآي١ ايؿِٗ ٚايغبط ٖٚٞ ايعكٌ 
 .ايتهًٝـ 

ٚاجملٕٓٛ حت٢   :زؾع ايكًِ عٔ ثالث١ ٚذنس َِٓٗ: )  قاٍ   :قاٍ   عٔ عًٞ  -2
 .(2)(ٜؿٝل 

إٔ األحهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ال تضح َٔ املسٜض ايرٖاْٞ ؾهريو ايػٗاد٠  :ٚج٘ ايدالي١
 .يؿكد ايعكٌ ايرٟ ٖٛ َٔ أِٖ غسٚط ايتهًٝـ 

ٚألٕ املسٜض بايرٖإ ال ٜؤمتٔ ع٢ً حؿغ أَٛاي٘ ; ؾألٕ ال ٜؤمتٔ ع٢ً حؿغ  -3
 .(3)أٚىل حكٛم غريٙ 

 .(4)ؾؿٞ حل غريٙ أٚىل , ٚألٕ املسٜض بايرٖإ ال ٜٓؿر قٛي٘ يف حل ْؿط٘ إذا أقس -4

َٚٔ ال ٜعكٌ ال ٜعسف  ألْ٘ يف حهِ اجملٕٓٛ ، ٚألٕ املسٜض بايرٖإ ال ٜعكٌ -5
 .(5) ؟ايػٗاد٠; ؾهٝـ ٜكدز ع٢ً أدا٥ٗا

ٜأتٞ ع٢ً غهٌ ْٛبات ثِ  ٜصٍٚ ; ناالعطسابات ايٛجدا١ْٝ  ايٓؿطٞ أَا إذا نإ املسض 
; أٚ ايؿضاّ  غري ثِ ْٛب١ انت٦اب ثِ ٜصٍٚ  ثِ تصٍٚ ٖٛع  اييت تأتٞ ع٢ً غهٌ ْٛب١ 

ع٢ً  (6)املطبل ; ؾإٕ غٗادت٘ تكبٌ إذا غٗد يف حاٍ صخت٘ ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤
 -:ديٌٝ ذيو . قبٍٛ غٗاد٠ َٔ جئ ثِ ٜؿٝل إذا غٗد يف حاٍ إؾاقت٘ 

 .(7)املتكطع مبٓصي١ اإلغُا٤ ; ٚاإلغُا٤ ال ميٓع قبٍٛ ايػٗاد٠ ايٓؿطٞ  إٔ املسض -1

                                                 

 ( .9/5)بدا٥ع ايضٓا٥ع : ٜٓعس  (1)
  .91ضبل ختسجي٘ (2)
 ( .2/324)املٗرب : ٜٓعس  (3)
 ( .1/565)نؿا١ٜ األخٝاز : ٜٓعس  (4)
 ( .9/12)بدا٥ع ايضٓا٥ع : ٜٓعس  (5)

ٚايدز احملتاز , ( 3/465)ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ : ٜٚٓعس ,  88ظ اإلمجاعحهاٙ ابٔ املٓرز يف  (6)
ٚايتاج ٚاإلنًٌٝ , ( 6/151)َٚٛاٖب ادتًٌٝ , ( 6/20)حاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 5/475)
 ٚاْٞ ٚحٛاغٞ ايػس, ( 1/251)ٚزٚع١ ايطايبني , ( 2/342)ٚاملٗرب , ( 6/150)
 ( .29/324)ٚاإلْضاف ٚايػسح ايهبري , ( 14/145)ٚاملػين , ( 240/ 10)

 ( .7/132)ته١ًُ ايبخس ايسا٥ل : ٜٓعس  (7)
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ٚشٚاٍ عكً٘ يف غري حاٍ ايػٗاد٠ ال , (1)ٚألْٗا غٗاد٠ َٔ عاقٌ أغب٘ َٔ مل خيٓل  -2
 .(2)ٚاملسٜض ايرٟ ٜػ٢ُ عًٝ٘, ميٓع قبٛهلا ; نايضخٝح ايرٟ ٜٓاّ 

, ٖٚٛ يف ٚقت األدا٤ َٔ أٌٖ ايتخضٌٝ, ٚألٕ االعتباز يف ايػٗاد٠ حباٍ أدا٥ٗا -3
نٌ غسط يف ايػاٖد ؾٗٛ َعترب عٓد : يًكاعد٠  ،  (3)ٚايعكٌ ثابت ؾكبًت غٗادت٘ 

 ( 4)األدا٤ ال عٓد ايتخٌُ
 

 .الشهادٌ للنرىض الوفسي: الفرع الثاوي

 -:ٚؾٝ٘ َطأيتإ  
 .للنرىض الوفسي أو علىه شهادٌ الطبىب: النسألٍ األولَ

إىل أٌٖ ارترب٠ ؾُٝا خيتضٕٛ بعًُ٘ يٝطتعني بِٗ يف تكسٜس  يًسجٛع  حيتاج ايكاعٞ
, ٝني يتكِٝٝ حاي١ ايػدط ايعك١ًٝ َٚٔ ذيو ايسجٛع إىل األطبا٤ ايٓؿط, األحهاّ 

أٚ يتكِٝٝ قدزت٘ , ٚحتدٜد َد٣ أًٖٝت٘ يتطبٝل ايعكٛبات ايػسع١ٝ حبك٘ ; أٚ يًخجس عًٝ٘ 
ع٢ً ايكٝاّ بايٛاجبات ايػسع١ٝ ; ٚبعد إمتاّ ايؿخط ٚحتدٜد اذتاي١ ايعك١ًٝ يًُسٜض 

أٚ نتاب١ تكسٜس طيب ٜطًِ , ايٓؿطٞ ٜطًب َٔ ايطبٝب ايػٗاد٠ بٓؿط٘ أَاّ ايكغا٤ 
 .(5)يًجٗات ايكغا١ٝ٥ 

 تكبٌ غٗاد٠ ايطبٝب ايٓؿطٞ يًُسٜض أٚ ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ ؟ ؾٌٗ
ٚمل حيسظ ع٢ً أدا٤ ايػٗاد٠ قبٌ , تكبٌ غٗاد٠ ايطبٝب ايٓؿطٞ إذا نإ َطًًُا عداًل

 (6)اضتػٗادٙ; ؾإذا نإ ايطبٝب ايٓؿطٞ ناؾسًا مل تكبٌ غٗادت٘ ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤
   ع٢ً أْ٘ ال تكبٌ غٗاد٠ ايهاؾس ع٢ً املطًِ

                                                 

 ( .29/324)ايػسح ايهبري البٔ قدا١َ : ٜٓعس  (1)
 ( .14/273)املػين  (2)
 ( .14/273)املػين  (3)
 492، ٚاألغباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ظ (457/ 2) قٛاعد ابٔ املًكٔ : ٜٓعس (4)

 367املسغد إىل ؾخط املسٜض ايٓؿطاْٞ ظ: ٜٓعس  (5)
 (.4/224)ٚايصًٜعٞ يف تبٝني اذتكا٥ل ,  87حهاٙ ابٔ املٓرز يف اإلمجاع ظ (6)

, ( 2/797) ٚؾتا٣ٚ ايطػدٟ, ( 1/497)ٗس ْٚزتُع األ, ( 5/475)ايدزز املدتاز : ٜٚٓعس 
, ( 2/452)ٚنؿا١ٜ ايطايب , ( 1/469)جاَع األَٗات ,  202ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ ظ
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 -:ديٌٝ ذيو َا ًٜٞ  
+ :قاٍ تعاىل  -1             "(1). 

إٔ اهلل أخرب ايهؿاز أِْٗ ٜٓهسٕٚ اآلٜات عٓادًا َع عًُِٗ بأْٗا حل ;  :ٚج٘ ايدالي١
ؾهإ ذيو نربًا َِٓٗ ; ٚايهراب ال تكبٌ غٗادت٘ ; ؾإذا ناْٛا ال جيتٓبٕٛ ايهرب ع٢ً 

 !؟(2)اهلل ; ؾهٝـ جيتٓبٕٛ ايهرب ع٢ً املطًُني 

+ :قاٍ تعاىل  -2      " (3). 

+ :قاٍ تعاىل -3           "(4). 

 + :قاٍ تعاىل -4      " (5). 
ٚال ٖٛ َٔ , إٔ ايطبٝب ايهاؾس يٝظ برٟ عدٍ :ٚج٘ ايدالي١ َٔ اآلٜات 

 .(6)ٚال ممٔ ٜسع٢ يًػٗاد٠ , ٚال َٔ زجايٓا, املطًُني

 + :قاٍ تعاىل -5                    " (7). 
 , ؾٛجب إٔ ٜتجبت يف خربٙ, ايهاؾس ؾاضل ايٓؿطٞ  إٔ ايطبٝب :ٚج٘ ايدالي١

 
 .(8)ؾأٚجبت ايتٛقـ عٔ غٗادت٘ , ٚايػٗاد٠ أغًغ َٔ ارترب

                                                                                                                                            

ٚاملكٓع , ( 14/173)ٚاملػين , ( 4/427)َٚػين احملتاج , (2/632)ٚاإلقٓاع يًػسبٝين 
 (.29/327)ٚايػسح ايهبري 

 (.14)آ١ٜ , ضٛز٠ ايٌُٓ  (1)
 (.21/68)ٚاذتاٟٚ , ( 4/224)تبٝني اذتكا٥ل : ٜٓعس  (2)

 (.2)آ١ٜ , ضٛز٠ ايطالم  (3)
 (.282)آ١ٜ ,  ضٛز٠ ايبكس٠  (4)
 (.282)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠  (5)
ٚتبضس٠ اذتهاّ , ( 29/330)ٚايػسح ايهبري البٔ قدا١َ , ( 14/173)املػين  : ٜٓعس  (6)

(1/185.) 
 (.6)آ١ٜ , ضٛز٠ اذتجسات  (7)
 (.21/68)اذتاٟٚ : ٜٓعس  (8)
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 .(1)ايهاؾس يٝظ بأٌٖ يًػٗاد٠ ع٢ً املطًِ ايٓؿطٞ ٚألٕ ايطبٝب  -6
أَا إذا نإ ايطبٝب ايٓؿطٞ ؾاضكًا مل تكبٌ غٗادت٘ ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ يف عدّ 

  (2)قبٍٛ غٗاد٠ ايؿاضل
 -:ديٌٝ ذيو َا ًٜٞ  

+ :قاٍ تعاىل -1     "(3) 

ٚايطبٝب ايؿاضل غري عدٍ , إٔ اهلل ضبخاْ٘ أَس باضتػٗاد ايعدٍ  :ٚج٘ ايدالي١
 .ؾال تكبٌ غٗادت٘ 

+ :قاٍ تعاىل  -2                    " (4) 

 (5).ؾٝجب ايتٛقـ يف غٗاد٠ ايطبٝب ايؿاضل, إٔ ايػٗاد٠ ْبأ: ٚج٘ ايدالي١    
ٚال زتًٛد , ال جتٛش غٗاد٠ خا٥ٔ ٚال خا١ٓ٥ : ) قاٍ  إٔ ايٓيب    عٔ عا٥ػ١   -3

ٚال , ألٌٖ ايبٝت  (7)ٚال ايكاْع, ع٢ً أخٝ٘ يف عدا٠ٚ (6)ٚال ذٟ غُس, يف حد
    (8)ٚال ظٓني, زتسب عًٝ٘ غٗاد٠ شٚز 

 .(1)(ٚال قساب١ , يف ٚال٤ 

                                                 

 (.4/224)ذتكا٥ل تبٝني ا: ٜٓعس  (1)
ٚبدا٥ع , ( 3/123)اهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ : ٜٚٓعس ,  87حهاٙ ابٔ املٓرز يف نتاب اإلمجاع ظ (2)

تبضس٠ اذتهاّ ٚ , ( 8/4)حاغ١ٝ ارتسغٞ  ٚ, ( 4/242)تبٝني اذتكا٥ل , ( 9/8)ايضٓا٥ع 
, ( 14/145)ٚاملػين , (4/427) َػين احملتاج , (11/222)ٚزٚع١ ايطايبني , ( 1/185)

 (  29/336)ايػسح ايهبري ٚاإلْضاف ٚاملكٓع ٚ

 2آ١ٜ , ضٛز٠ ايطالم   (3)
 (.6)آ١ٜ , ضٛز٠ اذتجسات  (4)

 (.14/147)املػين : ٜٓعس  (5)

 ( .2/427)األؾعاٍ : اذتكد ٚايعدا٠ٚ ٜٓعس : ايِػُس  (6)

 (.4/169)َعامل ايطٓٔ : ارتادّ ٜٓعس : ايكاْع  (7)

 (.2/859)ايٓٗا١ٜ : ٖٛ ايرٟ ٜٓتُٞ إىل غري َٛايٝ٘ ٜٓعس :  ظٓني (8)
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زد غٗاد٠ ارتا٥ٔ ; ٚارتا٥ٔ يٝظ شتتضًا بأَاْات ايٓاع;  إٔ ايٓيب  :ٚج٘ ايدالي١ 
ٚاجتٓاب٘ َٔ نبري ذيو ٚصػريٙ , بٌ مجٝع َا ؾسض اهلل تعاىل ع٢ً ايعباد ايكٝاّ ب٘ 

ٚمل ٜرتى . ; ٚايطبٝب ايؿاضل خا٥ٔ ; ألْ٘ مل ٜكِ مبا ٚجب اهلل عًٝ٘ َٔ ايطاعات 
ٚيٝظ بعدٍ ; .  ايػٗاد٠ َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ َٔ املعاصٞ ; ٚال ٜؤَٔ عًٝ٘ ايهرب يف

 .(2)ألْ٘ قد يصَ٘ اضِ ارتٝا١ْ 
ٚحسظ ع٢ً أدا٥ٗا قبٌ إٔ ٜطتػٗد , إىل ايػٗاد٠ ايٓؿطٞ  ضع٢ ايطبٝب أَا إذا

أٚ قضد بايػٗاد٠ جس ْؿع إيٝ٘ أٚ دؾع عسز عٓ٘ ؾال تكبٌ غٗادت٘ ختسجيًا ع٢ً 
 .ع٢ً إٔ ٚجٛد ايت١ُٗ َاْع َٔ َٛاْع ايػٗاد٠ (3)اتؿام ايؿكٗا٤ 

 :ديٌٝ ذيو  
ال جتٛش غٗاد٠ خا٥ٔ ٚال خا١ٓ٥ ٚال ذٟ غُس : )  قاٍ : قايت   عٔ عا٥ػ١ 
 .(4)(ٚال جتٛش غٗاد٠ ايكاْع ألٌٖ ايبٝت, ع٢ً أخٝ٘ 

َع٢ٓ زد ايػٗاد٠ ايت١ُٗ يف جس ايٓؿع إىل ْؿط٘ ; ألٕ ايتابع ألٌٖ  :ٚج٘ ايدالي١ 
ايبٝت ٜٓتؿع مبا ٜضري إيِٝٗ َٔ ْؿع ; ٚنٌ َٔ جس إىل ْؿط٘ بػٗادت٘ ْؿعًا ؾٗٞ 

                                                                                                                                            

 1490ظ( 3600)بسقِ , باب َٔ تسد غٗادت٘ , نتاب ايكغا٤ , أخسج٘ أبٛ داٚد يف ضٓٓ٘  (1)
 2618ظ( 2366)بسقِ , باب َٔ ال جتٛش غٗادت٘ , نتاب األحهاّ , ٚابٔ َاج٘ يف ضٓٓ٘ , 

(( إضٓاد ععٝـ يتديٝظ حجاج بٔ أزطا٠ )) ( : 3/120)قاٍ ايبٛصريٟ يف َضباح ايصجاج١ 
 1883ظ( 2298)بسقِ , باب َا جا٤ ؾُٝٔ ال جتٛش غٗادت٘ , أبٛاب ايػٗادات , ٚايرتَرٟ 

ٚحطٓ٘ األيباْٞ يف , ( 6698)بسقِ ( 2/181)ٚأمحد يف َطٓدٙ ((. حدٜح غسٜب : ))ٚقاٍ 
 (.8/2669)اإلزٚا٤ 

 (.4/168)يطٓٔ َٚعامل ا, ( 29/343)ايػسح ايهبري : ٜٓعس  (2)
ٚحاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 6/214)ٚتبٝني اذتكا٥ل , ( 3/109)اهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ : ٜٓعس  (3)

ٚجاَع األَٗات ,  202ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ ظ, ( 1/133) ٚغسح َٝاز٠, ( 6/15)
( 2/331)ٚاملٗرب , ( 4/427)َٚػين احملتاج , ( 11/234)ٚزٚع١ ايطايبني , ( 1/469)

 (.2/270)ٚايٓهت ٚايؿٛا٥د ايط١ٝٓ , ( 10/252)ٚاملبدع , ( 14/177)ٚاملػين , 

 376ضبل ختسجي٘ ظ (4)
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; ؾهريو ايطبٝب إذا غٗد ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ أٚ غٗد ي٘ بأَس (1)َسدٚد٠ 
 .ٌ ؾإْٗا ال تكب, دؾع عسز عٔ ايطبٝب , ٜتغُٔ إثبات٘ أٚ ْؿٝ٘ 

ٚدؾع , ايػاٖد َتِٗ; ملا حيضٌ بػٗادت٘ َٔ ْؿع ْؿط٘ ايٓؿطٞ  ٚألٕ ايطبٝب -2
 .(2)ايغسز عٓٗا; ؾٝهٕٛ غاٖدًا يٓؿط٘ 

 

 .وصاب األطباء في الشهادٌ للنرىض الوفسي أو علىه: النسألٍ الثاوىٍ

إذا تكسز قبٍٛ غٗاد٠ ايطبٝب إذا نإ َطًًُا عداًل غري َتِٗ; ؾهِ عدد األطبا٤ ايرٜٔ 
 ٜطًب َِٓٗ ايػٗاد٠ يًُسٜض ايٓؿطٞ أٚ عًٝ٘ ؟

 (3)ختسجيًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤, ٜكبٌ غٗاد٠ طبٝب ْؿطٞ ٚاحد يف غري اذتدٚد إذا نإ ثك١
ع٢ً قبٍٛ غٗاد٠ طبٝب ٚاحد ؾُٝا خيتط مبعسؾت٘ أٌٖ ايطب نايعٝٛب  –زمحِٗ اهلل  -

 ;ٚادتساحات 
 -:ٚديٌٝ ذيو َا ًٜٞ  

+ :قٛي٘ تعاىل -1                     

          "(4) 

 
إٔ اهلل ضبخاْ٘ مل ٜٛجب ع٢ً اذتهاّ أال حيهُٛا إال بػاٖدٜٔ أصاًل  :ٚج٘ ايدالي١

ٖٚرا ال , ٚإمنا ُأَس صاحب اذتل إٔ حيؿغ حك٘ بػاٖدٜٔ ; أٚ غاٖد ٚاَسأتني , 

                                                 

 (.4/169)غسح َعامل ايطٓٔ : ٜٓعس  (1)
 (.14/177)املػين : ٜٓعس  (2)
ٚايرخري٠ , ( 1/287)دزز اذتهاّ : ٚقٝدٙ اذتٓاب١ً حباٍ ايغسٚز٠ ٜٚٓعس , َٔ حٝح ادت١ًُ  (3)

ٚاملػين , ( 12/4)ٚغسح صخٝح َطًِ , ( 1/229)ٚتبضسٙ اذتهاّ , ( 10/156)
أبٛ : َِٓٗ ٚب٘ قاٍ مجاع١ َٔ ايطًـ  ( 2/329)ٚايٓهت ٚايؿٛا٥د ايط١ٝٓ  ,( 14/274)

ٚايكاعٞ غسٜح ٚعُس بٔ عبد ايعصٜص ٚغريِٖ نجري , ٚعُس بٔ حصّ , ٚعًٞ ,ٚعُس , ٖسٜس٠ 
 99ايطسم اذته١ُٝ ظ: ٜٓعس 

 (.282)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠  (4)
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، ؾإذا حضًت ايجك١ بػٗاد٠ طبٝب  ٜدٍ ع٢ً إٔ اذتانِ ال حيهِ بأقٌ َٔ ذيو
 .(1)ْؿطٞ ٚاحد يف غري اذتدٚد قبًت 

 .(2)بػاٖد ٚميني  قغ٢ زضٍٛ اهلل    قاٍ ابٔ عباع  -2
، ؾإذا حضًت ايجك١ بػٗاد٠ طبٝب  ؾٝ٘ جٛاش ايكغا٤ بػاٖد ٚميني  :ٚج٘ ايدالي١

 .(3)ْؿطٞ ٚاحد قبًت 
ٛصًا إذا مل ٜط٦ُٔ يػٗاد٠ َٚت٢ أَهٔ غٗاد٠ طبٝبني اثٓني ؾٗٛ أؾغٌ ; خض 

 .(4)ايطبٝب ايٛاحد

 
 الحكه بالسحالت الطبىٍ: النطلب الثالج  

( )
. 

ٌٖ يًكاعٞ إٔ حيهِ مبا تغُٓت٘ ايطجالت ايطب١ٝ َٔ إثبات حكٛم يًُسٜض ايٓؿطٞ 
عد ايطبٝب أٚ َا ؾٝٗا َٔ بٝإ حاي١ املسٜض ايٓؿطٞ ايعك١ًٝ; مما ي٘ تأثري يف تكسٜس 

 األحهاّ ؟
يف ٖرٙ املطأي١ ختسجيًا ع٢ً اختالؾِٗ يف َطأي١ ٌٖ  –زمحِٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 

 -:ارتط اجملسد ع٢ً قٛيني يًكاعٞ إٔ حيهِ ب
 -:ٜباح يًكاعٞ إٔ حيهِ مبا تغُٓت٘ ايطجالت ايطب١ٝ بػسطني: ايكٍٛ األٍٚ

 .إٔ ٜتٝكٔ أْ٘ خط ايطبٝب ٚإٕ مل ٜرنسٙ :أحدُٖا
                                                 

 98ايطسم اذته١ُٝ ظ: ٜٓعس  (1)
 981ظ( 1712)بسقِ , باب ٚجٛب اذتهِ بػاٖد ٚميني , نتاب األقغ١ٝ , أخسج٘ َطًِ  (2)
 (.12/4)غسح صخٝح َطًِ  (3)
 تٓتػس عٓد بعض األطبا٤ ايٓؿطٝني  ( نِ تدؾع يتضبح زتًْٓٛا ؟) بعض األطبا٤ ٜعًُٕٛ باملكٛي١  (4)

  حٝح تٛجد ادتٕٓٛ يف حاي١ ازتهاب ادتسا٥ِ  إلثباتجتاز٠ ايتكازٜس ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ املػب١ٖٛ 
نِ تدؾع ) َكاٍ : ٜٓعس . ذتُا١ٜ يًتجاز٠ بٗا َع متتع٘ با( زتٕٓٛ)ِ  أد١ٜٚ  شتدزات حتت اض

جسٜد٠ ايػسم األٚضط : ضعد ايػاَدٟ َٓػٛز ع٢ً َٛقع . ؟ د( يتضبح زتًْٓٛا 
( com.aawsat.www ) 

ٖٞ ايتكازٜس املهتٛب١ َٔ قبٌ األطبا٤ ; ٚتػٌُ َعًَٛات نا١ًَ عٔ املسٜض : ايطجالت ايطب١ٝ  (5)
ات اييت حتتٜٛٗا َع احملاؾع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛ( ٚتؿاصٌٝ َسع٘ , ٜذ َٝالدٙ ٚتاز, امس٘ )

 (sa.gov.moh.www)َٛقع ٚشاز٠ ايضخ١ : ايطجالت ايطب١ٝ يهٌ َسٜض ٜٓعس

http://www.aawsat.com/
http://www.aawsat.com/
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ٚمل ٜأت ايطبٝب أٚ املسٜض , إٔ تهٕٛ ايطجالت ستؿٛظ١ يف املطتػؿٝات : ايجاْٞ 
 .ايٓؿطٞ مبا ٜجبت ايعبح بٗا أٚ تصٜٚسٖا 

ٚايسٚا١ٜ ,  (2)ٚٚج٘ عٓد ايػاؾع١ٝ. (1)كتغ٢ قٍٛ أبٞ ٜٛضـ ٚستُد َٔ اذتٓؿ١ٖٝٚرا َ
حٝح ٜسٕٚ إٔ يًكاعٞ إذا عسف املهتٛب إيٝ٘ أْ٘ خط  (3)ايضخٝخ١ عٓد اذتٓاب١ً

ٚنرا َا ٚجدٙ يف دٜٛاْ٘ ستؿٛظًا , جاش قبٛي٘ ٚايعٌُ ب٘ , ايكاعٞ ايهاتب ٚختُ٘ 
 .شتتًَٛا عٌُ ب٘ ٚإٕ مل ٜرنسٙ 

 -:َا ًٜٞ أدي١ ذيو 
إٔ ايطجالت ايطب١ٝ تعترب حج١ حاٍ ٚجٛدٖا يف املطتػؿ٢; ألٕ املكضٛد َٔ  -1

ٚيف إيػا٤ ايعٌُ بٗا تعطٌٝ يًؿا٥د٠ , نتابتٗا ٚتطجًٝٗا ايسجٛع هلا عٓد اذتاج١
 .(4)املكضٛد٠ َٓٗا 

, ٚايعبح بٗا َع ٚجٛدٖا يف املطتػؿ٢ إٔ احتُاٍ تصٜٚس ايطجالت ايطب١ٝ -2
َا مل ٜجبت غري , ؾال ٜعٍٛ ع٢ً َجً٘, ٍ نرب ايػاٖدٜٔاحتُاٍ بعٝد ناحتُا

 (5).ذيو ؾتبطٌ

حيسّ ع٢ً ايكاعٞ إٔ حيهِ مبا تغُٓت٘ ايطجالت ايطب١ٝ َا مل ٜػٗد : ايكٍٛ ايجاْٞ 
ٖٚرا َكتغ٢ قٍٛ مجٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ ،  ؾً٘ ايعٌُ بٗا, غاٖدإ عدالٕ ع٢ً صختٗا 

 ,(8)ٚايػاؾع١ٝ,  (7)ٚاملايه١ٝ, (6)اذتٓؿ١ٝ 

                                                 

 ( .4/158)دزز اذتهاّ , ( 4/214)تبٝني اذتكا٥ل , ( 7/386)ؾتح ايكدٜس : ٜٓعس  (1)

 (.4/399)َػين احملتاج : ٜٓعس  (2)

 (.21, 29/18)ٚاملكٓع ٚايػسح ايهبري ٚاإلْضاف , ( 6/136)ايهايف البٔ قدا١َ : ٜٓعس  (3)

  334أحهاّ ادتساح١ ايطب١ٝ ظ: ٜٓعس  (4)
 ( .6/136)ايهايف البٔ قدا١َ : ٜٓعس  (5)

 ( .4/214)ٚتبٝني اذتكا٥ل , ( 7/386)ٚؾتح ايكدٜس , ( 16/112)املبطٛط : ٜٓعس  (6)
ٚايرخري٠ , ( 8/60)ع٢ً شتتضس خًٌٝ  حاغ١ٝ ارتسغٞ, ( 3/1047) ادتٛاٖس عكد: ٜٓعس  (7)

(10/156. ) 

 ( .20/273)ٚاذتاٟٚ , ( 2/304)ٚاملٗرب , ( 6/215)األّ : ٜٓعس  (8)
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حٝح ٜسٕٚ أْ٘ ال حيٌ يًكاعٞ إٔ ٜعٌُ بارتط اجملسد ال ٜرنسٙ  (1)ٚزٚا١ٜ عٓد اذتٓاب١ً  
 .ٗد غاٖدإ عدالٕ ع٢ً أْ٘ خط ؾالٕحت٢ ٜػ

 -:أدي١ ذيو َا ًٜٞ 
, أْ٘ ال ٜؤَٔ ايتصٜٚس ٚايعبح بايطجالت ايطب١ٝ ; ألٕ ارتط ٜػب٘ ارتط  -1

، (2)ح حج١ يًكغا٤ٚاحملتٌُ ال ٜضً, ؾهإ ستتُاًل , ٚارتتِ ٜػب٘ ارتتِ 
  (3)الٜعتُد ع٢ً ارتط ٚالٜعٌُ ب٘ ألٕ ارتط ٜػب٘ ارتط: ٚيكاعد٠ 

بأْ٘ إذا ثبت َا ٜدٍ ع٢ً ايتصٜٚس بطٌ االحتجاج  :ٓ٘عميهٔ إٔ جياب 
 .ؾال ٜعٍٛ عًٝ٘, أَا زتسد االحتُاٍ, بايطجالت ايطب١ٝ

عدالٕ ع٢ً ; ؾإذا غٗد غاٖدإ (4)ٚألْ٘ إذا أَهٔ ايٝكني ال ٜعتُد ع٢ً ايعٔ  -2
 .عدّ ايعبح بايطجالت ايطب١ٝ صازت حج١ ٜكًٝٓا 

بإٔ ايطجالت ايطب١ٝ إذا ناْت ستؿٛظ١ يف املطتػؿ٢ ٚمل : ميهٔ إٔ جياب عٓ٘
  .ٜدٍ ديٌٝ ع٢ً ايعبح بٗا نايطُظ أٚايكطع أٚ إشاي١ ; صازت حج١ ٜكًٝٓا

 -:ايرتجٝح 
يعٌُ بايطجالت ايطب١ٝ إذا ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ٜباح يًكاعٞ ا –ٚاهلل أعًِ  –ايساجح 

, ٚذيو يٛجا١ٖ َا اضتديٛا ب٘ , ٚضًُت َٔ ايعبح ٚايتصٜٚس , تٝكٔ أْ٘ خط ايطبٝب 
ٚيغعـ أدي١ املدايؿني مبا ٚزد عًٝٗا َٔ َٓاقػ١ ٚألٕ األخر بٗرا ايكٍٛ تٛضع١ ع٢ً 

 .ٚايػسٜع١ جا٤ت حبؿغ املضاحل, ٚحؿعًا ذتكٛقِٗ , ايٓاع 

 

  

 

                                                 

 ( .10/106)ٚاملبدع , ( 29/19)ٚايػسح ايهبري َع اإلْضاف , ( 14/79)املػين : ٜٓعس  (1)

 ( .4/308)ٚأض٢ٓ املطايب , ( 14/80)ٚاملػين , ( 16/112)املبطٛط : ٜٓعس  (2)
 (2/307) ، ٚغُص عٕٝٛ ايبضا٥س  (111/ 1) يًربنيت قٛاعد ايؿك٘ : ٜٓعس( 3)

 ( .4/399)َػين احملتاج : ٜٓعس  (4)
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 الفصل الرابع

 التداوي أحكام املريض النفسي يف
 

 .طرق الوقاية من األمراض النفسية : التمهيد 

ٚضال١َ ايٓؿظ َٔ ,  ٚطُأْٝٓت٘ ٚضسٚزٙ ٚشٚاٍ َُٖٛ٘ ٚغَُٛ٘, إٕ زاس١ ايكًب 
ٚب٘ , ٖٛ املطًب يهٌ أسد , ايكًل ٚ االنت٦اب ٚايٛضٛاع ٚضا٥س األَساض ايٓؿط١ٝ 

ٚأضباب , ٚيريو أضباب د١ٜٝٓ, ٜٚتِ ايطسٚز ٚاالبتٗاز , ذبؿٌ اسبٝا٠ ايطٝب١ 
 . (1)طبٝع١ٝ

 -:  أَا األضباب ايد١ٜٝٓ ؾٗٞ
ؿط١ٝ ايعسب١ٝ ضٗا َٚا أندت عًٝ٘ ايدزاضات ايٓأععِ األضباب ٚأؾًٗا ٚأ -1

ٚغري ايعسب١ٝ ٖٛ اإلميإ باهلل ٚايعٌُ ايؿاحل ٚاالضتكا١َ ع٢ً غسع٘ ; ؾكد 
قاٍ   (2)ظٗس االزتباط اإلجيابٞ بني املتدٜٔ بتعايِٝ دٜٓ٘ ٚبني ؾشت٘ ايٓؿط١ٝ 

حبجت عٔ ضبٌٝ َٛؾ١ً ع٢ً اسبكٝك١ إىل طسد : ) (3) -زمح٘ اهلل –ابٔ سصّ 
ازباٌٖ َِٓٗ  –اتؿل مجٝع ْٛع اإلْطإ  اهلِ ايرٟ ٖٛ املطًٛب ايٓؿٝظ ايرٟ

ع٢ً ايطعٞ ي٘ ، ؾًِ أددٖا إال ايتٛد٘ إىل  –ٚايعامل ، ٚايؿاحل  ٚايطاحل 

 + : ٖٚرا َاذنسٙ اهلل ضبشاْ٘ بكٛي٘ (  تعاىل بايعٌُ يآلخس٠      

                                                 

 . 6ايٛضا٥ٌ املؿٝد٠ يًشٝا٠ ايطعٝد٠ ; البٔ ضعدٟ ف: ٜٓعس   (1)

اط٦ُٔ ٚال تكًل ,  144ٚايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ف,  6ايٛضا٥ٌ املؿٝد٠ ف: ٜٓعس  ( 2)
 أمسا٤. د , ٚاملدخٌ  املٝطس إىل ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ,  41دع ايكًل ٚابدأ اسبٝا٠ ف, 71ف

ٚأْٛاع اسبصٕ ٚدزٚب ,  461يف بٓا٥ٗا ف اإلضالّٚايػدؿ١ٝ َٚٓٗر ,  33اسبطني ف
 . 53ايطعاد٠ ف

 78يف نتاب األخالم ٚايطري ف( 3)
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         " (1) 

  + : ٚقاٍ تعاىل                   

 " (2)  ؾأخرب ضبشاْ٘ ٚٚعد َٔ مجع بني اإلميإ ٚايعٌُ ايؿاحل ,
ٚذيو ألٕ ;  ٚيف داز ايكساز , ٚبازبصا٤ اسبطٔ ؾٝٗا , باسبٝا٠ ايطٝب١ يف ٖرٙ ايداز 

املجُس يًعٌُ ايؿاحل املؿًح يًكًٛب ٚاألخالم , املؤَٔ باهلل اإلميإ ايؿشٝح 
ٜسد عًٝ٘ َٔ أضباب َع٘ أؾٍٛ ٚأضظ ٜتًك٢ ؾٝٗا مجٝع َا, ٚايدْٝا ٚاآلخس٠ 

ؾٝتًك٢ احملاب ٚاملطاز بكبٍٛ هلا , ايطسٚز ٚاالبتٗاز ٚأضباب ايكًل ٚاهلِ ٚاألسصإ 
, ٜٚتًك٢ املهازٙ ٚاملكاز ٚاهلِ ٚايػِ باملكا١َٚ ملا ميهٓ٘ َكاَٚت٘ , ٚغهس عًٝٗا , 

ٚبريو حيؿٌ ي٘ َٔ . ٚايؿرب ازبٌُٝ ملا يٝظ ي٘ َٓ٘ بد , ٚربؿٝـ َاميهٔ ربؿٝؿ٘ 
ٚايتذسب١ ٚايك٠ٛ ٚايؿرب ٚاستطاب األدس , َٚٔ املكا١َٚ ايٓاؾع١ , املهازٙ آثاز 

ؾاإلميإ باهلل أق٣ٛ األضايٝب   (3)ٚايجٛاب أَٛز عع١ُٝ تكُشٌ َعٗا املهازٙ 
ٜكٍٛ ,  (4)ٚأَكاٖا يف ٜد املطًِ يف َٛاد١ٗ مجٝع املػهالت ايٓؿط١ٝ ٚغري ايٓؿط١ٝ 

ٚايؿال٠ ضالح . (5)( ٜعاْٞ َسقًا ْؿطًٝا قط إٕ املس٤ املتدٜٔ سكًا ال) :أبسٌٜ.أ. د

+ : قاٍ تعاىل  (6)املؤَٔ ايرٟ ٜكٝ٘ َٔ ايٛقٛع يف االقطسابات ايٓؿط١ٝ        

                " (7)   

                                                 

 97ضٛز٠ ايٓشٌ آ١ٜ  ( 1)

 13, ضٛز٠ االسكاف  ( 2)

 462يف بٓا٥ٗا ف  اإلضالّٚايػدؿ١ٝ َٚٓٗر ,  7ايٛضا٥ٌ املؿٝد٠ يًشٝا٠ ايطعٝد٠ ف: ٜٓعس  ( 3)

 412ايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ف: ٜٓعس  ( 4)

 463ايػدؿ١ٝ َٚٓٗر االضالّ يف بٓا٥ٗا ف: ٜٓعس  ( 5)

 76ٚاط٦ُٔ ٚال تكًل ف 416ايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ف: ٜٓعس  ( 6)

 153آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (7)
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ٚيًؿال٠ تأثري عذٝب يف دؾع غسٚز ايدْٝا   (1)( إذا سص ب٘ أَس ؾ٢ً  ٚنإ ) 
ابتًٞ زدالٕ بعا١ٖ أٚ  َا))  –زمح٘ اهلل  - (2)قاٍ ابٔ ايكِٝ , َٚٓٗا املسض ايٓؿطٞ 

 ((.ٚعاقبت٘ أضًِ , دا٤ أٚ َٓش١ أٚ ب١ًٝ إال نإ سغ املؿًٞ َٓٗا أقٌ 
ٚايصنا٠ َٔ أضباب اْػساح ايؿدز ٚشٚاٍ اهلِ ٚايػِ املطبب يهجري َٔ األَساض  

 +: ايٓؿط١ٝ قاٍ تعاىل              

                      

"(3) 
 (4)ايؿا٥ِ مما ٜؤذٜ٘ َٔ أَساض ايٓؿظ ٚأَساض ايبدٕ  يإلْطإٚايؿٝاّ ٚقا١ٜ 

مما  ٚازب١ٓ ايٛقا١ٜ ٚايطرت (5) ( ٚايؿٝاّ دٓ٘  ) : قاٍ : قاٍ  عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 
  (6) ٜؤذٜ٘ َٔ أَساض ايٓؿظ 

يهجري َٔ  املطبب١ٚاسبر ٚايعُس٠ َٚتابع١ ذيو تكٞ اإلْطإ ٚتٓؿٞ عٓ٘ ايرْٛب 
 . (7)األَساض ايٓؿط١ٝ 

يف املطأي١ ي٘ تأثري  ٚاإلسباحَٚدا١َٚ ذنس اهلل ضبشاْ٘ ٚاالْطساح بني ٜدٜ٘ بايدعا٤ 
ٚتك١ٜٛ ايسٚح َعًٜٓٛا ٚايػعٛز باالط٦ُٓإ ايٓؿطٞ , قٟٛ يف ذبكٝل االتصإ ايٓؿطٞ 

                                                 

,  1321ف(  1316) بسقِ , باب ٚقت قٝاّ ايًٌٝ , نتاب ايتطٛع , أخسد٘ أبٛ داٚد  ( 1)
, ( 205/ 3)ٚسطٓ٘ ابٔ سذس يف ؾتح ايبازٟ ( 23347) بسقِ (  5/388) ٚأمحد يف َطٓدٙ 

 ( .1171)بسقِ ( 245/ 1) ٚاأليباْٞ يف ؾشٝح أبٞ داٚد 

 ( .332/ 4)شاد املعاد   (2)

 ( .277)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠  ( 3)

 112ٚاط٦ُٔ ٚال تكًل ف,  419ايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ف: ٜٓعس   (4)

, َٚطًِ ,  148ف(  1894)بسقِ , باب ؾكٌ ايؿّٛ , نتاب ايؿّٛ , أخسد٘ ايبدازٟ   (5)
 862ف( 1151)باب , نتاب ايؿّٛ 

 ( .125/ 4)ؾتح ايبازٟ   : ٜٓعس (6)

 240ف ايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ( 7)
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 + : قاٍ تعاىل ,  (1)ْؿطًٝا   َٔ املكطسبنياسبكٝكٞ نُا اعرتف بريو نجري 

          " (2)  
بٌ ٖٞ َجٌ غريٖا , يهٔ ال ٜع٢ٓ ٖرا إٔ املسض ايٓؿطٞ ال ٜؿٝب املؤَٔ َطًكًا   

ٚمل ٜسد يف ايهتاب ٚال يف , ؾالس٘ ض اييت قد تؿٝب املطًِ َُٗا بًؼ َٔ األَسا
 . (3)ٜٓؿٞ إَها١ْٝ إؾاب١ املطًِ باألَساض ايٓؿط١ٝ  ايط١ٓ َا

َٚٔ األضباب اييت تصٌٜ اهلِ ٚايػِ ٚايكًل ٚاالنت٦اب اإلسطإ إىل اشبًل بايكٍٛ  -2

 + : قاٍ تعاىل  (4)ٚأْٛاع املعسٚف , ٚايؿعٌ             

                         

           "(5)  ِٝدؾع األَساض : َٚٔ مج١ً األدس ايعع
 .ايٓؿط١ٝ عٓ٘ 

ايتؿسؽ َٔ ُّٖٛ ايدْٝا ٚسطٔ ايعٔ باهلل ٚؾدم ايتٛنٌ عًٝ٘ ؾٗٛ :  َٚٓٗا -3
  (6)ٚايػُّٛ املطبب١ يألَساض ايٓؿط١ٝ ضالح ٚقا١ٜ َٔ اهلُّٛ 

 
 
 
 
 

                                                 

 73اط٦ُٔ ٚال تكًل ف : ٜٓعس   (1)

 28, ضٛز٠ ايسعد   (2)
د ٚا٥ٌ . أ ( املسض ايٓؿطٞ ال ٜؿٝب املؤَٔ ايكٟٛ : ) َٚكاٍ ,  71تٛع١ٝ املسق٢ ف: ٜٓعس   (3)

 (com.maganim.www )ٚا٥ٌ اهلٓدٟ ع٢ً َٛقع 
 9ايٛضا٥ٌ املؿٝد٠ ف: ٜٓعس   (4)
 114آ١ٜ , ضٛز٠ ايٓطا٤   (5)

 13ٚايٛضا٥ٌ املؿٝد٠ ف,  199ايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ف: ٜٓعس   (6)

http://www.maganim.com/
http://www.maganim.com/
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َٔ ناْت اآلخس٠ ُٖ٘ دعٌ اهلل غٓاٙ يف :  )  قاٍ : قاٍ  عٔ شٜد بٔ ثابت 

َٚٔ ناْت ايدْٝا ُٖ٘ دعٌ اهلل ؾكسٙ , قًب٘ ٚمجع مشً٘ ٚأتت٘ ايدْٝا ٖٚٞ زاغُ٘ 
ٚقد دعا نجري  (1) (  ٚمل ٜأت٘ َٔ ايدْٝا إال َاقدز ي٘ , ٚؾسم عًٝ٘ مشً٘ , بني عٝٓٝ٘ 

ايٓؿطني إىل ايجك١ باهلل ثِ بايٓؿظ يًتػًب ع٢ً ايكًل ٚاهلُّٛ ٚاألسصإ  َٔ األطبا٤ 
 . (2)املطبب يهجري َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ 

  ايتؿاؤٍ ٚاألٌَ  : َٚٓٗا -4

ٚأنجسِٖ سعًا ٚأٚؾسِٖ زحبًا ; ألِْٗ ميًهٕٛ مثاز , إٕ املتؿا٥ًني َٔ أذن٢ ايٓاع  
 (4)ٜعذب٘ ايؿأٍ ايؿاحل ٚايه١ًُ اسبط١ٓ  ٚنإ  (3)ايٝكني ؾريحبٕٛ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ 

ٚايٓػاط يف ايعٌُ ٚيًتػاؤّ , إٕ يًتؿاؤٍ دٚزًا ؾعااًل بإذٕ اهلل يف اْػساح ايؿدز 
ٚتٛقع املسض ايٓؿطٞ أٚ ايبدْٞ أثسًا يف قعـ ايكًب َٚٔ ثِ ٚاالضتطالّ يًُؿا٥ب 

 . (5)تكعـ َكا١َٚ ايٓؿظ يًُسض 

                                                 

ٚقاٍ يف  2726ف( 4105)بسقِ , باب اهلِ بايدْٝا , نتاب ايصٖد , أخسد٘ ابٔ َاد٘   (1)
, (( إضٓاد ؾشٝح زداي٘ ثكات ( : )) 4/424)ايصداد١ بٗاَؼ ضٓٔ ابٔ َاد٘   َؿباح

, نتاب ايصٖد , ٚايرتَرٟ , ( 5990)بسقِ ( 6/123) ٚأخسد٘ ايطرباْٞ يف املعذِ األٚضط 
 ايطًط١ًٚسطٓ٘ األيباْٞ يف ,  1900ف( 2465)بسقِ , َٔ ناْت ايدْٝا ُٖ٘ : باب سدٜح 

 ( .949)بسقِ ( 633/ 2)ايؿشٝش١ 

 15,14ٚايٛضا٥ٌ املؿٝد٠ ف,  131اط٦ُٔ ٚال تكًل ف: ٜٓعس   (2)

 135اط٦ُٔ ٚال تكًل ف : ٜٓعس  ( 3)

, نتاب ايطالّ , َٚطًِ , ( 5756)بسقِ , باب ايؿأٍ , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 4)
 1073ف( 2224)بسقِ , باب ايطري٠ ٚايؿأٍ 

 136اط٦ُٔ ٚال تكًل ف: ٜٓعس   (5)
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 -: ٚأَا األضباب ايطبٝع١ٝ ؾٗٞ  
 :اسبرز َٔ ايؿساؽ  -1

إذا نإ اإلْطإ ؾازغًا َٔ غري عٌُ نإ قسٜبًا َٔ املسض ايٓؿطٞ ; ٚاالغتػاٍ  
, ٜٚؿسح ايٓؿظ , ٢ًٜٗ ايكًب , أٚ عًِ َٔ ايعًّٛ ايٓاؾع١ , بعٌُ َٔ األعُاٍ 

ٚنًُا نإ ايػػٌ ايرٟ ٜػتػٌ ؾٝ٘ مما تأْظ , ٜٚٓطٞ ايطبب ايرٟ ندزٙ ٚأقًك٘ 
ٚقد دا٤ ايٓٗٞ عٔ .  (1)كؿٛد ؾإٕ ٖرا أدع٢ سبؿٍٛ امل, ب٘ ايٓؿظ ٚتػتاق٘ 

ٚزد عٔ أبٞ  ايتػدٜد ٚإعطا٤ ايٓؿظ سكٗا َٔ ايساس١ ٚاالضتذُاّ املباح نُا 
إٕ ايدٜٔ ٜطس ٚئ ٜػاد ٖرا ايدٜٔ أسد إال غًب٘  ) :  قاٍ  : قاٍ   ٖسٜس٠ 

 (2) ( َٔ ايدزب١ ٤ٞؾطددٚا ٚقازبٛا ٚأبػسٚا ٚاضتعٝٓٛا بايػد٠ٚ ٚايسٚس١ ٚغ
 

 ايكشو ٚايتبطِ: َٚٓٗا  -2
ٚايٛقا١ٜ َٔ , ٚق٠ٛ عذٝب١ يف ؾسح ايسٚح , ؾُٗا بًطِ يًُّٗٛ َٚسِٖ األسصإ  

إٕ ايعؿس اسبدٜح ٚتكًبات٘ ايطسٜع١ دبعٌ َٔ األعؿاب . األَساض ايٓؿط١ٝ 
ٚتٛتس األعؿاب , ٚايكًب بٝت ايدا٤ ٚيٝطت املعد٠ نُا ناْٛا ٜعتكدٕٚ قدميًا 

سني إٔ ايؿسد ايؿسح املسح ايكشٛى دا٥ًُا َٔ األَساض يف  % 90ٜطبب تكسٜبًا 
قاٍ : قاٍ  عٔ أبٞ ذز    (3)تٓعدّ استُاالت إؾابت٘ باألَساض ايٓؿط١ٝ بإذٕ اهلل 

  : ( ٚتبطُو يف ٚد٘ أخٝو ؾدق١  ) (4) . 

                                                 

 482ٚايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ف,  10ٛضا٥ٌ املؿٝد٠ فاي: ٜٓعس  ( 1)

 5ف( 39)بسقِ , باب ايدٜٔ ٜطس ,  اإلميإنتاب , أخسد٘ ايبدازٟ   (2)

 129ٚاط٦ُٔ ٚال تكًل ف,  437زغا َٛض٢ ف, دزاضات يف عًِ ايٓؿظ املسقٞ : ٜٓعس  ( 3)

( 1956)بسقِ , ٚف باب َا دا٤ يف ؾٓا٥ع املعس, نتاب ايرب ٚايؿ١ً , أخسد٘ ايرتَرٟ  ( 4)
( 474)بسقِ ( 221/ 2)ٚابٔ سبإ يف ؾشٝش٘ , ( سدٜح سطٔ غسٜب : )ٚقاٍ  1848ف
بٔ أبٞ  ؾٝ٘ حيٞ: ) يبصاز ٚايطرباْٞ ٚقاٍ ٚعصاٙ إىل ا( 134/ 3)ٚأٚزدٙ اهلٝجُٞ يف صبُع٘ , 

 ( .572)بسقِ ( 116/ 2)ٚسطٓ٘ األيباْٞ يف ايطًط١ ايؿشٝش١ , ( عطا٤ ٖٚٛ صبٍٗٛ 
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  ع٢ً االٖتُاّ بعٌُ ايّٝٛ اسباقس ادتُاع ايؿهس نً٘: َٚٓٗا  -3
ٚهلرا , ٚعٔ اسبصٕ ع٢ً ايٛقت املاقٞ , ٚقطع٘ عٔ االٖتُاّ يف ايٛقت املطتكبٌ  

ايًِٗ إْٞ أعٛذ  ) :  قاٍ : قاٍ    عٔ أْظ  َٔ اهلِ ٚاسبصٕ  اضتعاذ ايٓيب 
بو َٔ اهلِ ٚاسبصٕ ٚأعٛذ بو َٔ ايعذص ٚايهطٌ ٚأعٛذ بو َٔ غًب١ ايدٜٔ ٚقٗس 

 (1)(  ايسداٍ 
ٚقد ٜكس , ؾال ٜٓؿع اسبصٕ ع٢ً األَٛز املاق١ٝ اييت ال ميهٔ زدٖا ٚال اضتدزانٗا  

ؾُٔ أزاد ايطال١َ َٔ املسض ,  (2)اهلِ ايرٟ حيدخ بطبب اشبٛف َٔ املطتكبٌ 
ٚ يٝعؼ يف , ايٓؿطٞ يف سٝات٘ ؾًٝػًل األبٛاب اسبدٜد١ٜ ع٢ً املاقٞ ٚاملطتكبٌ 

 . (3)غسف ًَؤٖا ق٤ٛ ايٓٗاز 
 

  عدّ اإلؾؿاح ٚايتٓؿٝظ عٔ االْؿعاالت ايٓؿط١ٝ بايبها٤ أٚ ايهالّ:  َٚٓٗا -4
ؾٗٛ َؿٝد يًؿش١ , عٔ َػاعسٙ  اإلْطإٜعترب ايبها٤ إسد٣ ايٛضا٥ٌ اييت ٜعرب بٗا  

ٜٚؤدٟ إىل ظٗٛز عدٜد َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ; ؾإذا مل تبو ,  ٚايهبت قاز بٗا, 
أٚ املعد٠ أٚ ايكٛيٕٛ أٚ ايكًب , بهٝت بأسد أعكا٤ دطُو َجٌ ازبًد , بعٝٓٝو 

أمجٌ إٔ تبح غهٛاى إىل َٛالى يف ضذد٠ خػٛع ٚطُأ١ْٓٝ ٜٓػسح  َٚا. ٚحنٛ ذيو 
 . (4)ٜٚدؾع بٗا ايكًل ٚاهلِ ٚاسبصٕ , بٗا ايؿدز 

 :  يريوٚمما ٜدٍ 
حيب اهلل ازبٗس بايط٤ٛ َٔ ايكٍٛ إال َٔ ظًِ ٚنإ اهلل  ال: ) قاٍ تعاىل  -1

(5)(مسٝعا عًُٝا 
 

                                                 

 535ف( 6363)بسقِ , باب ايتعٛذ َٔ ايؿنت , نتاب ايدعٛات , د٘ ايبدازٟ أخس  (1)

 10ايٛضا٥ٌ املؿٝد٠ ف: ٜٓعس  ( 2)

 28دع ايكًل ٚابدأ اسبٝا٠ ف: ٜٓعس  ( 3)

 154,151ٚاط٦ُٔ ٚال تكًل ف,  538ايطب ايٓؿطٞ املعاؾس ف: ٜٓعس   (4)

 148ضٛز٠ ايٓطا٤ ، آ١ٜ (  (5
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إٔ اهلل أباح يًُعًّٛ إٔ ٜدعٛ ع٢ً َٔ ظًُ٘ ٜٚرنسٙ مبا ؾٝ٘ ; :  ٚد٘ ايدالي١
، ألٕ صبسد ايػه٣ٛ غؿا٤ ؾهٝـ إذا ناْت هلل ألْ٘ البد يًُعًّٛ إٔ ٜٓؿظ 

(.1). ضبشاْ٘ 
 

ٚؾٝ٘ ست٢ دا٤ٙ : أٍٚ َا بدئ ب٘ ايٛسٞ : ) قايت  َا دا٤  عٔ عا٥ػ١  -2
َا أْا بكازئ ، : ، ؾكاٍ  اقسأ: اسبل ٖٚٛ يف غاز سسا٤ ، ؾذا٤ٙ املًو ، ؾكاٍ 

، ؾسدع بٗا ( ست٢ نسزٖا ثالثًا .....) ؾأخرْٞ ؾػطين ست٢ بًؼ َين ازبٗد 
شًَْٛٞ شًَْٛٞ : ؾكاٍ  ٜسدـ ؾؤادٙ ، ؾدخٌ ع٢ً خدجي١   زضٍٛ اهلل 

 (2)..(، ؾصًَٛٙ ست٢ ذٖب زٚع٘ ، ثِ أخربٖا اشبرب 
ؾٝ٘ اضتشباب تأْٝظ َٔ ْصٍ ب٘ أَس برنس تٝطريٙ عًٝ٘ ٚتٜٗٛٓ٘ يدٜ٘ ، : ٚد٘ ايدالي١ 

، ؾإذا  ٚإٔ َٔ ْصٍ ب٘ أَس اضتشب ي٘ إٔ ٜطًع عًٝ٘ َٔ ٜجل بٓؿٝشت٘ ٚؾش١ زأٜ٘
األَس  إٔ ٜهتِ َٔ اشبطأ ْؿظ عٔ ْؿط٘ باسبدٜح خؿـ ايكػٛط اييت عًٝٗا ، ٚ

بادز باألَس ايرٟ أُٖ٘   ايرٟ ُٜٗ٘ ست٢ ٜتكاعـ اهلِ يف ْؿط٘ ، ؾايسضٍٛ
  (3) . ، يتػازن٘ ُٖ٘ ٜٚٓؿظ عٔ ْؿط٘   ٚأؾك٢ ب٘ إىل خدجي١ 

  عدّ االْعصاٍ عٔ ايٓاع: َٚٓٗا  -5
ؾإذا عاؽ , إٕ يًدعِ االدتُاعٞ ٚاألضسٟ دٚز ٚقا٥ٞ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ 

ٚأٜكًا َٔ اسبه١ُ  (4)اإلْطإ ٚسدٙ ؾكد ٖٝأ ْؿط٘ يًُسض ايٓؿطٞ ٚؾاز قسٜبًا َٓ٘ 
ْؿط٘ جملُٛع١ َٔ املتػريات ايهبري٠ يف سٝات٘ يف ٚقت ٚاسد  اإلْطإإٔ ال ٜعسض 

 . (5)بٌ ٜؿؿٌ بٝٓٗا ببعض ايٛقت , نايصٚاز ٚتػٝري ايعٌُ أٚ امل١ٓٗ 
 

                                                 

 126ف،شٜد ايصٜد   ، ٚؾك٘ ايطري٠( 1/540) ايععِٝ تؿطري ايكسإ : ٜٓعس  ((1
،  3،  بسقِ  أخسد٘ ايبدازٟ ، نتاب بد٤ ايٛسٞ ، باب نٝـ نإ بد٤ ايٛسٞ إىل زضٍٛ اهلل ( 2)

  1ف

 126ف  ، ٚؾك٘ ايطري٠ ،  ( 34/ 1) ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس ( 3)

 49ٚايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚايعالز ايٓؿطٞ ف,  29املسغد يف األَساض ايٓؿط١ٝ ف: ٜٓعس   (4)

 .املسدع ايطابل : ٜٓعس   (5)
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   ايٛقا١ٜ ايطب١ٝ: َٚٓٗا  -6

 ٚ االضتػازات يف صباٍ ٚتٛؾري ايطعاّ ايهايف, ٚإشاي١ ايطُٝات , ٚذيو بؿشـ ايدّ 
 اإلؾاب١انتػاف أَساض قد تؤدٟ إىل ؾبٛاضط١ ؾشـ ايدّ أَهٔ ايٛزاث١ 

نُسض ايصٖسٟ إذا مت عالد٘ َبهسًا , ٚاملبادز٠ إىل عالدٗا , باألَساض ايٓؿط١ٝ 
ٚنريو أخر اسبٝط١ ٚاسبرز ، َٓع َٔ سدٚخ املسس١ً ايجايج٘ ي٘ مبكاعؿاتٗا ايٓؿط١ٝ 

َٔ األَساض اييت تطببٗا َجٌ  بإذٕ اهلل  ك٢سؾاف ٚايص٥بل ٜعٓد اضتعُاٍ َٛاد اي
ٚض٤ٛ اضتعُاٍ بعض األد١ٜٚ ناملَٓٛات ٚاملٗد٥ات ٜطبب بعض ، ايؿؿاّ 

ٚميهٔ ايٛقا١ٜ َٓٗا بعدّ ؾسؾٗا َٔ ايؿٝديٝات إال بٛؾؿ١ ، األَساض ايٓؿط١ٝ 
 ٚ بٛاضط١ تٛؾري ايطعاّ ايػين حبُض ايٓٝهٛتني أَهٔ ايككا٤ ع٢ً َسض  ، طب١ٝ

ٚتٛع١ٝ األطبا٤ خبطٛز٠ بعض األد١ٜٚ اييت  ،  ١ ٚايٓؿط١ٝايبالدسا بأعساق٘ ايعكًٝ
 . (1)تطبب أَساقًا ْؿط١ٝ نبعض أد١ٜٚ قػط ايدّ تطبب االنت٦اب 

    
 .باألَساض ايٓؿط١ٝ  اإلؾاب١ٖرٙ بعض ايطسم ٚايٛضا٥ٌ اييت متٓع أٚ تكًٌ  

 
 

                                                 

ٚايؿش١ ,  680ٚايطب ايٓؿطٞ املعاؾس ف,  300دزٟ عصت ف. ايطب ايٓؿطٞ : ٜٓعس   (1)
 47ايٓؿط١ٝ ساَد شٖسإ ف
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 التداوي نن األنراض الوفسية : النبحج األوم 

 -:ٚؾٝ٘ أزبع١ َطايب 
 .طلب العالج نن األنراض الوفسية : النطلب األوم 

 : َطا٥ٌ  مخظ ٚؾٝ٘
 .حكه التداوي نن األنراض الوفسية : النسألة األولى 

 -:يف ٖرٙ املطأي١ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ  –زمحِٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 
دنب ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ إٕ ظٔ ْؿع األد١ٜٚ ٖٚرا َكتط٢ َا :  ايكٍٛ األٍٚ

 (3)ٚقٍٛ ضعٝـ عٓد اؿٓاب١ً ,  (2)ٚٚد٘ عٓد ايػاؾع١ٝ ,  (1)ذٖب إيٝ٘ بعض اؿٓؿ١ٝ 
 .سٝح ٜسٕٚ إٔ ايتداٟٚ ٚادب إٕ ظٔ ْؿع٘ 

 -:ٚميهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ مبا ًٜٞ 
نإ ٜدِٜ  ٚبأْ٘ , ملٓاؾع األد١ٜٚ ٚ األطع١ُ  َا ٚقع َٔ أسادٜح نجري٠ َٔ ذنسٙ    

بأَسٙ  ٚ, بهجس٠ تداٜٚ٘ ٚبأخباز عا٥ػ١  ,  (4)يف ساٍ صشت٘ َٚسض٘  ايتطبب
 -:بايتداٟٚ يف أسادٜح نجري٠ َٓٗا 

 . (5) ( إال ي٘ غؿا٤ , أْصٍ اهلل َٔ دا٤  َا ) :  قاٍ : قاٍ  عٔ أبٞ ٖسٜس٠   -1
  

                                                 

 ( .5/354)ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ : ٜٓعس  ( 1)

 ( .3/182)سٛاغٞ ايػسٚاْٞ : ٜٓعس  ( 2)

ٚٚدٛب املداٚا٠ قٍٛ : )  (24/440)اإلْصاف قاٍ يف ٚ, ( 3/239)ايؿسٚع : ٜٓعس   (3)
( 18/12)ٚاختازٙ غٝذ اإلضالّ يف ايؿتا٣ٚ ( 245/ 3)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات ,  ( ضعٝـ

 (.قد ٜهٕٛ َٓ٘ َاٖٛ ٚادب ٖٚٛ َا ٜعًِ أْ٘ ذنصٌ ب٘ بكا٤ ايٓؿظ ال بػريٙ : )سٝح قاٍ 

  يعا٥ػ١  :قًت :ٖػاّ بٔ عس٠ٚ عٔ أبٝ٘ قاٍسدٜح  ٜدٍ يريو(.13/306)ايرخري٠ : ٜٓعس   (4)
 ؟ ٚايػعس ٚايعسب١ٝ عٔ ايعسب ؾعٔ َٔ أخرت ايطب  قد أخرت ايطٓٔ عٔ زضٍٛ اهلل 

أخسد٘   (نإ زدال َطكاَا ٚنإ أطبا٤ ايعسب ٜأتْٛ٘ ؾأتعًِ َِٓٗ  إٕ زضٍٛ اهلل :)قايت 
 (ٖرا سدٜح صشٝح اإلضٓاد ٚمل رنسداٙ: )ٚقاٍ ( 4/218)اؿانِ يف َطتدزن٘ 

  

 5678بسقِ , باب َا أْصٍ اهلل َٔ دا٤ إال ي٘ غؿا٤ , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 5)
 486ص
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بسئ بإذٕ , ايدا٤ ٝب دٚا٤ُُِصؾإذا ُأ, يهٌ دا٤ دٚا٤) :  قاٍ :   قاٍ  عٔ دابس  -2

 . ( ) ( اهلل 
ْعِ ٜاعباد : ٜا زضٍٛ اهلل أْتدا٣ٚ ؟ ؾكاٍ ) : ؾكايٛا ,  دا٤ت األعساب إىل ايٓيب  -3

غري دا٤ ٚاسد , إال ٚضع ي٘ غؿا٤ , ٚدٌ مل ٜطع دا٤  تداٚٚا ; ؾإٕ اهلل عص, اهلل 
 . ( ) ( اهلسّ : َاٖٛ ؟ قاٍ : قايٛا , 

ؾاستكٔ , أصاب٘ دسح  إٔ زداًل يف شَإ زضٍٛ اهلل ,  ( )عٔ شٜد بٔ أضًِ  -4
ؾصعِ شٜد إٔ , ؾٓعسا إيٝ٘ , ٚإٕ ايسدٌ دعا زدًني َٔ بين أمناز , ايدّ  باؾسح 

    أٚ يف ايطب خري ٜازضٍٛ اهلل ؟ : أٜهُا أطب ؟ ؾكاال : قاٍ هلُا  زضٍٛ اهلل 
 . ( )أْصٍ ايدٚا٤ ايرٟ أْصٍ األدٚا٤ : قاٍ  ؾصعِ شٜد إٔ زضٍٛ اهلل 

  :ٚد٘ ايدالي١ َٔ األسادٜح 

                                                 

 1069ص(  2204) بسقِ , باب اضتشباب ايتداٟٚ , نتاب ايطب , أخسد٘ َطًِ   (1)

,  1507ص ( 3855)بسقِ , باب يف ايسدٌ ٜتدا٣ٚ , نتاب ايطب , أخسد٘ أبٛ داٚد   (2)
 1856ص, ( 2038) باب َا دا٤ يف ايدٚا٤ ٚاؿح عًٝ٘ بسقِ , نتاب ايطب , ٚايرتَرٟ 

َا أْصٍ اهلل دا٤ إال أْصٍ ي٘ غؿا٤ : نتاب ايطب باب , ٚابٔ َاد٘ , ( سطٔ صشٝح ) ٚقاٍ 
إضٓاد صشٝح ( : )4/87)ٍ ايبٛصريٟ يف َصباح ايصداد١ ٚقا,  2684ص( 3436)بسقِ , 

 . (2/252( )2772)ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ابٔ َاد٘ بسقِ ( زداي٘ ثكات 

عامل ٚنإ  املدْٞ ثك١ ،أبٛ عبداهلل ٚ أبٛ أضا١َ،ٖٛ شٜد بٔ أضًِ ايعدٟٚ َٛىل عُس بٔ اـطاب  ( 3)
عٓ٘ َايو ٚابٔ عذالٕ ٚدسٜس  بٞ ٖسٜس٠ ٚدابس ٚآخسٜٔ ٚز٣ٚمسع ابٔ عُس ٚأ, ٜسضٌ 

( 3/342)تٗرٜب ايتٗرٜب : ٖـ ٜٓعس يف تسمجت٘  136نإ زداًل َٗٝبًا تٛيف ض١ٓ , ٚخًل نجري 
 ( .2/387)ٚايتازٜذ ايهبري , ( 222/ 1)ٚتكسٜب ايتٗرٜب , 

بسقِ ( 5/31)ٚابٔ غٝب١ يف َصٓؿ٘ , ( 2/943( )1689)بسقِ , أخسد٘ َايو يف املٛطأ   (4)
 املٛطأ َٓكطعًا عٔ شٜد بٔ ٖهرا يف( : )6/199)د ايرب يف ؾتح ايرب ٚقاٍ ابٔ عب, ( 23420)

 (.أضًِ
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َٚٔ ذيو ايتداٟٚ َٔ األَساض  يف ٖرٙ األسادٜح األَس بايتداٟٚ ٚاؿح عًٝ٘ 
ٚأْ٘ ال ٜٓايف ايتٛنٌ نُا ال ٜٓاؾٝ٘ دؾع دا٤ اؾٛع ٚايعطؼ ٚاؿس ٚايربد , ايٓؿط١ٝ 

 . ٚاألصٌ يف األَس ايٛدٛب َا مل ٜصسؾ٘ صازف عٓ٘  ( )بأضدادٖا 
ٚألٕ ايتداٟٚ ٜدخٌ يف مج١ً َا أَس ب٘ املطًِ َٔ اؿؿاظ ع٢ً بدْ٘ ; ؾُا ثبت  -2

, إٔ ميتٓع عٔ ايتداٟٚ ب٘ بايعًِ ٚايتذسب١ سصٍٛ ايػؿا٤ ب٘ ;  ال ٜٓبػٞ يًُطًِ 
 ٚإال ازتهب ظًًُا يف سل ْؿط٘ مبٓعٗا َٔ ايػؿا٤ ٚعسضٗا ؾسٜط١ يألَساض ايٓؿط١ٝ 

َٔ إيكا٤ ايٓؿظ  ًايف عدّ ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ َع تٛؾس دٚا٥ٗا ْٛع ألٕ ٚ -3

 + :ٖٚرا أَس َٓٗٞ عٓ٘ قاٍ تعاىل،ًه١ إىل ايتٗ          " ( ) 
ؾايتدخٌ بايعالز ايطسٜع يف ساالت َسض االنت٦اب ٜكًٌ َٔ استُاالت االْتشاز 

 . ( )ٜٚكٞ َٔ قاٚالت٘ 
َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ضسزًا يف ايدٜٔ ; ؾُا ٜالسع٘ األطبا٤  يف عدّ ايتداٟٚ ألٕ ٚ -4

ايٓؿطإْٝٛ خالٍ عًُِٗ َٔ تسى املسٜض ايٓؿطٞ يًصال٠ ٚإسطاض٘ بؿتٛز عالقت٘ 
َٚٔ عٛدت٘ يًصال٠ , َع اهلل عصٚدٌ نُا يف َسض االنت٦اب أٚ ايٛضٛاع ايكٗسٟ 

 . ( )بعد ؼطٔ سايت٘ ٚتٓاٍٚ ايعالز 
ؾرتى , َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ضسزًا ع٢ً األٌٖ ٚاحملٝطني ب٘  يف تسى ايتداٟٚ ٚألٕ  -5

عالز ايؿصاّ أٚ االنت٦اب أٚ االضطسابات ايٛددا١ْٝ ٜؤدٟ إىل ضسز ع٢ً األٌٖ 
ٚقد ٚزد ايٓٗٞ عٔ اإلضساز باملطًُني , ٚقد ٜكتٌ , احملٝطني ب٘ ؾكد ٜعتدٟ عًِٝٗ 

 . ( ) ( ال ضسز ٚال ضساز ) : نُا يف سدٜح  ( )

                                                 

 ( .10/142)ٚؾتح ايبازٟ ,  41ايطب ايٓبٟٛ البٔ ايكِٝ ص: ٜٓعس   (1)

 ( .195)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠  ( 2)

ايعالز ايطيب ٚإذٕ املسٜض ٚعالز : ٚعح ,  303ايطب ايٓؿطٞ دزٟ عصت ص: ٜٓعس   (3)
 ( .569/ 3)ف١ً فُع ايؿك٘ : ٜٓعس , االت املٝؤٚع َٓٗا اؿ

 د ٚا٥ٌ أبٛ ٖٓدٟ ع٢ً َٛقع. أ ( املسض ايٓؿطٞ ال ٜصٝب املؤَٔ ايكٟٛ : ) َكاٍ : ٜٓعس   (4)

( com.maganim.www) 

 ( .3/570)قُد ايباز ف١ً اجملُع . د , عح ايعالز ٚايطيب ٚإذٕ املسٜض : ٜٓعس   (5)

 202ضبل ؽسدن٘ ص ( 6)

http://www.maganim.com/
http://www.maganim.com/
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ايتدخٌ بايعالز ايطسٜع يف ساالت َسض االنت٦اب ٜكصس َٔ ؾرت٠ املسض ٚألٕ  -6
يف عالز  ٚاضتدداّ َطادات ايرٖإ, ضابٝع ايطبٝع١ٝ َٔ عد٠ أغٗس إىل عد٠ أ

ٚقـ ع١ًُٝ اإلشَإ ٚايتدٖٛز ٚأ, َسض ايؿصاّ قًٌ َٔ َعاْا٠ املسض٢ ٚ ذِٜٚٗ 
هاع َسض٢ ايؿصاّ ٚاضتدداّ ايعكاقري قًٌ َٔ استُاالت اْت, ايػدص١ٝ ٚتدٖٛز

ٚؾكدإ ايٛظٝؿ١ ٚميٓع دٕٚ اْٗٝاز ايعا١ً٥ ٚخطاز٠ اجملتُع يعطٛ عاٌَ َٓتر 
ؾُت٢ أَهٔ ايتداٟٚ َٔ املسض ايٓؿطٞ  ،خصٛصًا إذا نإ ممٔ ٜٓؿع املطًُني 

, أٚ أَهٔ ايتدؿٝـ َٔ عٛاقب٘ َٚا ٜؤدٟ إيٝ٘ َٔ شَا١ْ أٚ إعاق١ , ٚايػؿا٤ َٓ٘ 
, يف ايتداٟٚ َٔ َٓاؾع تعٛد ع٢ً املس٤ ٚع٢ً اجملتُع  ؾإٕ ايتداٟٚ ٜصبح ٚادبًا ملا

ٚقد أثبتت . ٚبايتايٞ ٜػل عًِٝٗ , ٚال ػعً٘ ناًل ع٢ً ايٓاع يف قطا٤ سادات٘ 
 (1)ايبشٛخ ايطب١ٝ اؿدٜج١ إٔ عدّ عالز نجري َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ أٚ تأخريٖا 

 .ٜؤدٟ إىل إشَإ املسض ٚغدت٘ 
َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ضسزًا ع٢ً ايصٚد١ ; ألٕ بعض  ٚألٕ يف عدّ ايتداٟٚ -7

األَساض ايٓؿط١ٝ تطبب ضعؿًا دٓطًٝا ; ؾٝذب عًٝ٘ ايتداٟٚ ست٢ ٜعـ 
 . (2)ٚايطسز ٜصاٍ ، اَسأت٘ 

 
ٖٚرا َكتط٢ َا . ٜباح ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ٚتسن٘ أؾطٌ :   ايكٍٛ ايجاْٞ

سٝح ٜسٕٚ إٔ ايتداٟٚ َباح ٚتسن٘  (5) ٚاؿٓاب١ً،  (4)املايه١ٝ ٚ  (3)ذٖب إيٝ٘ اؿٓؿ١ٝ 
 . أؾطٌ

                                                 

أمحد عهاغ٘ . د , ٚايطب ايٓؿطٞ املعاصس ,  303ايطب ايٓؿطٞ دزٟ عصت ص: ٜٓعس   (1)
  60ٚايطب ايٓؿطٞ ٚايكطا٤ ص 686ص

 (com.islamqs.www )( 23093)بسقِ  اإلضالّ ضؤاٍ ٚدٛاب ؾت٣ٛ َٛقع : ٜٓعس   (2)
ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 4/97)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ , ( 6/32)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس  ( 3)

(5/354). 

ٚعكد , ( 1/568)ٚداَع األَٗات , ( 2/294)ايؿٛان١ ايدٚاْٞ : ٜٓعس  ( 4)
 .(3/1303)اؾٛاٖس

 (.1/340)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 2/213)ٚاملبدع , ( 3/239)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 5)

http://www.islamqs.com/
http://www.islamqs.com/
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 (2)ٚمحًٛا األَس ؾٝٗا ع٢ً اإلزغاد  (1)باألسادٜح ايطابك١  ٚاضتديٛا 
 

 -:ٚأَا نٕٛ تسن٘ أؾطٌ ؾًُا ًٜٞ 
ٜدخٌ اؾ١ٓ َٔ أَيت ضبعٕٛ أيؿًا بػري : ) قاٍ  إٔ ايٓيب   عٔ ابٔ عباع  -1

 . (3)(ِٖٚ ايرٜٔ ال ٜطرتقٕٛ ٚال ٜتطريٕٚ ٚع٢ً زبِٗ ٜتٛنًٕٛ, سطاب 
َٚٔ ذيو ايتداٟٚ  ٚإٔ تسن٘ أؾطٌ, ٜدٍ اؿدٜح ع٢ً نسا١ٖٝ ايتداٟٚ :  ٚد٘ ايدالي١

 .(4) األَساض ايٓؿط١ٝ َٔ 
َا  ألٕ ايسضٍٛ ;ايتٛنٌ أؾطٌ َٔ املداٚا٠ ٚايسق٢  إٔبأْ٘ ال ميهٔ إٔ ٜكاٍ : أدٝب 

األؾطٌ  ٚن٣ٛ ٚأَس بايهٞ ٚال ٜرتى , شاٍ ٜسق٢ ْؿط٘ إىل آخس َسض َٛت٘ 
تسى ايسق٢  ٚاملدح يف.  (5)ع٢ً ذيو ٜأب٢ األؾط١ًٝ   طٍٛ عُسٙ َٚتابع١ عا٥ػ١ 

سب١ٝ َٚاالٜعسف املساد بٗا ايسق٢ اييت ٖٞ َٔ نالّ ايهؿاز أٚ اجملٗٛي١ ٚاييت بػري ايع
 . (6)َعٓاٙ ؾٗرٙ َرََٛ٘ الستُاٍ إٔ َعٓاٖا نؿس 

إْٞ أصسع ٚإْٞ : ؾكايت  اَسأ٠ ضٛدا٤ أتت ايٓيب  إٕ: ) قاٍ   عٔ ابٔ عباع  -2
ٚإٕ غ٦ت دعٛت اهلل , إٕ غ٦ت صربت ٚيو اؾ١ٓ : قاٍ , اتهػـ ؾادع اهلل يٞ 

, ؾادع اهلل إٔ ال أتهػـ  أتهػـإْٞ : ٚقايت , أصرب : ؾكايت , إٔ ٜعاؾٝو 
   (7)(اؾدعا هل

                                                 

  393-392 ص  (1)

 ( .1/340)غسح َٓت٢ٗ اإلزادات  ( 2)

,  548ص( 6541)بسقِ , باب ٜدخٌ اؾ١ٓ ضبعٕٛ أيؿًا , نتاب ايسقام , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 3)
( 218)بسقِ , املطًُني  باب ايديٌٝ ع٢ً دخٍٛ طٛا٥ـ َٔ, نتاب اإلميإ , َٚطًِ 

 717ص

 ( .7/227)طاز ٌْٚٝ األ: ٜٓعس   (4)
 (.13/306)ايرخري٠ : ٜٓعس   (5)

 (.14/169)غسح صشٝح َطًِ : ٜٓعس  ( 6)

( 5652)بسقِ , باب ؾطٌ َٔ ٜصسع َٔ ايسٜح , نتاب املسض٢ , أخسد٘ ايبدازٟ   (7)
بسقِ , َٔ َسض أٚ سصٕ باب ثٛاب املؤَٔ ؾُٝا ٜصٝب٘ , نتاب ايرب , َٚطًِ ,  484ص

 1128ص( 2576)
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ٚبني ايدعا٤ , خريٖا بني ايصرب ع٢ً ايبال٤ ٚدخٍٛ اؾ١ٓ  إٔ ايٓيب  :ٚد٘ ايدالي١ 
ٚيٛ نإ زؾع املسض ٚادبًا مل ٜهٔ يًتدٝري , ؾاختازت ايبال٤ ٚاؾ١ٓ , بايعاؾ١ٝ 
 . (1)َٚٔ ذيو املسض ايٓؿطٞ  َٛضع 

ٚإمنا أزغدٖا إىل األخر , مل ٜٓٗاٖا عٔ ايتداٟٚ  بإٔ ايٓيب  :ميهٔ إٔ دناب عٓ٘ 
ٚاألخر بايػد٠ أؾطٌ َٔ األخر بايسخص١ , بايػد٠ ملا عًِ َٔ ساهلا ايصرب ع٢ً ذيو 

 .(2)ملٔ عًِ َٔ ْؿط٘ ايطاق١ ٚمل ٜطعـ عٔ ايتصاّ ايػد٠  
ٚألٕ خًكًا َٔ ايصشاب١ ٚايتابعني مل ٜهْٛٛا ٜتدإٚٚ بٌ ؾِٝٗ َٔ اختاز املسض  -3

ؾإٕ أبا .  ( )َٚع ٖرا مل ٜٓهس عًِٝٗ تسى ايتداٟٚ , ٞ نعب ٚأبٞ ذز ٚأبٞ بهس نأب
: قايٛا , قد زآْٞ : أال ْدعٛ يو ايطبٝب ؟ قاٍ : ) سني قايٛا ي٘   بهس ايصدٜل  

َٚجٌ ٖرا ٚحنٛٙ ٜس٣ٚ عٔ أب٢  ( )( إْٞ ؾعاٍ ملا أزٜد : ؾُا قاٍ يو ؟ قاٍ 
 ( )ٚخًل نجري ال ذنصٕٛ عددًا, ٚأْظ بٔ َايو  ( )ايدزدا٤

  : بأْ٘ قد ٜهٕٛ ضبب تسنِٗ ايتداٟٚ ملا ًٜٞ : أدٝب
إٔ ٜهٕٛ املسٜض عًِ بٓٗا١ٜ أدً٘ إَا مبهاغؿ١ أٚ بسؤٜا صادق١ ٚتاز٠ : ايطبب األٍٚ 

ٚعًٝ٘ ذنٌُ ؾعٌ ايصدٜل ٚإال ؾال ٜعٔ ب٘ إْهاز ايتداٟٚ ٚقد غاٖد  ،عدع ٚظٔ
 . (7)تدا٣ٚ ٚأَس ب٘  زضٍٛ اهلل 

ٚعًٝ٘ , ؾٝٓطٝ٘ أمل املسض إٔ ٜهٕٛ املسٜض َػػٛاًل عاي٘ ٚغٛف عاقبت٘ : ايطبب ايجاْٞ 
 . (8) نالّ أبٞ ذز ٚنالّ أبٞ ايدزدا٤ذنٌُ 

                                                 

 (.21/564)فُٛع ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس   (1)

 (.7/228)طاز ٌْٚٝ األٚ, ( 10/120)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس   (2)

 ( .6/200)ٚؾتح ايرب يف تستٝب ايتُٗٝد , ( 24/269)ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس  ( 3)

 (.3/198)أٚزدٙ ابٔ ضعد يف ايطبكات ايهرب٣   (4)

 ( .23430)بسقِ ( 5/32)أخسد٘ ابٔ أبٞ غٝب١   (5)

 .(21/564)ايؿتا٣ٚ : ٜٚٓعس ,  (9/368)أٚزدٙ ابٔ عطانس يف تازٜذ دَػل   (6)

 ( .4/287)إسٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ : ٜٓعس  (7)

 (.4/287)املسدع ايطابل : ٜٓعس  ( 8)
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إٔ تهٕٛ ايع١ً َص١َٓ ٚايدٚا٤ املٛصٛف َِٖٛ ايٓؿع داز فس٣ ايهٞ : ايطبب ايجايح 
ؾكٛهلِ ٖرا َبين ع٢ً َا نإ عًٝ٘ , ؾٝرتنٗا املتٛنٌ يعدّ ايٛثٛم بايدٚا٤ , ٚايسق١ٝ 

ٚنجريًا َٓٗا ناْت ٚصؿات , ايطب يف عصسِٖ سٝح إٕ أغًب األد١ٜٚ ناْت بدا١ٝ٥ 
ِ ٚيف قا١ُ٥ األد١ٜٚ اآلٕ َاٖٛ يف سه,  َتٛازث١ ال تعطٞ ْتٝذ١ ؾعاي١ يف أغًب األسٝإ

 . (1)بٌ تعسٜض يًٓؿظ باهلالى , ٚايرٟ ال ٜعترب تسن٘ َٔ ايتٛنٌ , املكطٛع بٗا 
, إٔ ٜرتى ايتداٟٚ اضتبكا٤ يًُسض يٝٓاٍ ثٛاب٘ عطٔ ايصرب ع٢ً ايبال٤ : ايطبب ايسابع 

 . (2) ٤أٚ يٝذسب ْؿط٘ يف ايكدز٠ ع٢ً ايصرب ٚعًٝ٘ ذنٌُ قص١ املسأ٠ ايطٛدا
إٔ ٜهٕٛ ايعبد قد ضبل ي٘ ذْٛب ٖٛ خا٥ـ َٓٗا عادص عٔ تهؿريٖا : ايطبب اـاَظ 

 . (3) ؾري٣ املسض إذا طاٍ تهؿريًا ؾٝرتى ايتداٟٚ خٛؾًا َٔ إٔ ٜطسع شٚاٍ املسض
, إٔ ٜطتػعس ايعبد يف ْؿط٘ َبادئ ايبطس ٚايطػٝإ بطٍٛ َد٠ ايصش١ : ايطبب ايطادع 

ؾًُا  إٔ ٜعادً٘ شٚاٍ املسض ؾتعاٚدٙ ايػؿ١ً ٚايبطس ٚايطػٝإؾٝرتى ايتداٟٚ خٛؾًا َٔ 
 . (4) ال إٔ ايتداٟٚ ْكصًا, نجست ؾٛا٥د املسض زأ٣ مجاع١ تسى اؿ١ًٝ يف شٚاهلا 

قد ؼٌُ أقٛاٍ َٔ اَتٓع عٔ ايتداٟٚ َٔ ايطًـ ع٢ً أْٗا قًٝت نسد : ايطبب ايطابع 
ْٚطٞ ايػايف اؿكٝكٞ ٖٚٛ اهلل ؾذا٤ت ,  َٔ اعتكد إٔ ايػؿا٤ يف األد١ٜٚ ٚعًل قًب٘ بٗا

 . (5) أقٛاهلِ ترنريًا ملٔ اْكدح يف قًب٘ ذيو
ٜطتشب ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ٚإٕ تسن٘ تٛناًل ع٢ً اهلل ؾٗٛ : ايكٍٛ ايجايح 

أؾطٌ إال ملٔ نإ يف غؿا٥٘ ْؿع عاّ يًُطًُني أٚ خػٞ ع٢ً ْؿط٘ َٔ ايتطذس بدٚاّ 

                                                 

عًٞ قُد اؿُدٟ , يف اإلضالّ  ٚعح سهِ ايتداٟٚ, ( 4/287)إسٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ : ٜٓعس  ( 1)
 ( .3/44)يف ف١ً اجملُع 

 (.4/287)إسٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ : ٜٓعس  ( 2)

 (.4/288)إسٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ : ٜٓعس   (3)

 ( .4/288) ايدٜٔ  إسٝا٤ عًّٛ : ٜٓعس   (4)

سهِ ايتداٟٚ : عح ، ( 14/191)ٚغسح صشٝح َطًِ , ( 6/32)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس  ( 5)
 (3/565)ضالّ يف اإل



 ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ
 

 

 288 

سٝح ٜسٕٚ إٔ ايتداٟٚ َطتشب ٚتسن٘ أؾطٌ  (1) ايػاؾع١ٝاملسض ٖٚرا َكتط٢ َرٖب 
ايتطذس بدٚاّ املسض ٚاضتديٛا مبجٌ َا اضتدٍ  خػٞإال ملٔ نإ ؾٝ٘ ْؿع يًُطًُني أٚ 

 .ب٘ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ 
 -:ايرتدٝح 
َٔ األَساض  ٖٛ اؾُع بني ٖرٙ األقٛاٍ ; ؾٝهٕٛ ايتداٟٚ –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 

ايٓؿط١ٝ ٚغريٖا ٚادبًا إذا نإ تسن٘ ٜؿطٞ إىل تًـ ايٓؿظ أٚ أسد أعطا٥٘ أٚ عذصٙ ; 
ٜٚهٕٛ َطتشبًا إذا نإ تسن٘ ٜؤدٟ إىل ضعـ ، أٚ نإ املسض ٜٓتكٌ ضسزٙ إىل غريٙ 

ٜٚهٕٛ َباسًا إذا مل ٜٓدزز ؼت ٚىل  ، ٚال ٜرتتب عًٝ٘ َاضبل يف اؿاي١ األ, ايبدٕ 
ابكتني ٜٚهٕٛ َهسًٖٚا إذا نإ بؿعٌ رناف َٓ٘ سدٚخ َطاعؿات أغد َٔ اؿايتني ايط

نايتطاٌٖ يف تٓاٍٚ األد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ املٗد٥ات ٚاملَٓٛات بدٕٚ  ( ); ايع١ً املساد إشايتٗا
 . ٚصؿ١ طب١ٝ مما ٜطس بايبدٕ

 .ن النريض الوفسي قبم التداوي  طلب إذ: النسألة الثاوية 

 -:الرنًٛ األَس َٔ سايتني 
 .أن يكون النريض الوفسي في غير حالة الطوارئ : الحالة األولى 

ٜػرتط إذٕ املسٜض ايٓؿطٞ املهًـ أٚ ٚيٝ٘ إذا مل ٜهٔ َهًؿاّ  قبٌ ايكٝاّ بأٟ عٌُ طيب 
ع٢ً إٔ َٔ طبب بإذٕ غري َعترب يهٕٛ املسٜض  –زمحِٗ اهلل  - (3)باتؿام ايؿكٗا٤ , 

صػريًا أٚ فًْٓٛا أٚ عاجل َسٜطًا ؾطكاٙ دٚا٤ّ َٔ غري إذْ٘ ؾُات أٚ تًـ عطًٛا َٔ 
 .أعطا٥٘ ؾعًٝ٘ ايطُإ 

 : ٚميهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ مباًٜٞ 
                                                 

, ( 1/295)ٚأض٢ٓ املطايب , ( 5/71)ٚاجملُٛع , ( 2/96)زٚض١ ايطايبني : ٜٓعس   (1)
 (.2/135)ٚساغ١ٝ اؾٌُ 

َٚا صدز عٔ ,  يف سهِ ايتداٟٚ عًَُٛا (18/12)ٖٚرا َااختازٙ غٝذ اإلضالّ يف ايؿتا٣ٚ  (2)
ف١ً اجملُع : ٜٓعس ,  7/5/69ٖـ بسقِ  1412فًظ اجملُع ايؿكٗٞ يف دٚزت٘ ايطابع١ ظدٙ 

 (.5/301)َٚا اختازٙ ايػٝذ ابٔ عجُٝني يف ايػسح املُتع ( 3/729)

, ( 6/525)ٚايٛضٝط , ( 9/361)ح اؾًٌٝ َٓ ٚ, ( 8/52) ته١ًُ ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (3)
ٚايطساز ايٖٛاز , ( 10/185)ٚزٚض١ ايطايبني , ( 2/464)ٚؾتا٣ٚ ابٔ ايصالح 

 (.14/485)ٚايػسح ايهبري َع اإلْصاف , ( 8/117)ٚاملػين , ( 1/538)
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يف َسض٘ ؾذعٌ ٜػري إيٝٓا إٔ ال  زضٍٛ اهلل  (1)يددْا : قايت   سدٜح عا٥ػ١  -1
أمل أْٗهِ إٔ تًدْٚٞ ؟ : ؾًُا أؾام قاٍ . نسا١ٖٝ املسٜض يًدٚا٤ : ؾكًٓا , تًدْٚٞ 

إال , ال ٜبك٢ يف ايبٝت أسد إال يد ٚأْا أْعس ): ؾكاٍ , نسا١ٖٝ املسٜض يًدٚا٤ : قًٓا 
 . (2) ( ايعباع ؾإْ٘ مل ٜػٗدنِ 

ٚ أْ٘ إذا أغاز ,  اؿدٜح ٜدٍ ع٢ً اعتباز إذٕ املسٜض قبٌ ايتداٟٚ: ٚد٘ ايدالي١ 
،  بسؾض ايدٚا٤ أٚ صسح ب٘ ; ؾً٘ اؿل يف ذيو ٜٚهٕٛ إدبازٙ ع٢ً ايتداٟٚ تعدًٜا

ٚأَا نْٛ٘ ٜعترب إذٕ ٚيٞ غري املهًـ . (3) َٚٔ ذيو ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ 
 . (4) ؾألْ٘ ًٜٞ صٕٛ َاي٘ عٔ ايطٝاع ؾبدْ٘ أٚىل

 . ( )ايػري إال بإذٕ  ال دنٛش ألسد إٔ ٜتصسف يف ًَو: ٚيًكاعد٠  -2
 .أن يكون النريض الوفسي في حالة الطوارئ : الحالة الثاوية 

ايطٛازئ يف ايطب ايٓؿطٞ ٖٞ األَساض ايٓؿط١ٝ اييت تؤثس ع٢ً ضًٛى املسٜض ٚاحملٝطني 
أٚ يف ساالت , نُا يف ساالت االْتشاز , َباغس٠ يدزد١ تطتدعٞ ايتدخٌ ايؿٛزٟ  ب٘

مما ٜطتٛدب إعطا٤ املسٜض , اهلٝاز ايبدْٞ ايػدٜد ايرٟ قد ٜطس ب٘ أٚ مبٔ سٛي٘ 
عكاقري َٗد١٥ يًطٝطس٠ ع٢ً سايت٘ بطسع١ أٚ يف ساالت االنت٦اب ايٓؿطٞ ايػدٜد مما 

صبح يف ساي١ ضعـ غدٜد ٜطتٛدب ايتدخٌ ٜؤدٟ إىل زؾض ايطعاّ ٚايػساب ست٢ ٜ
ؾٌٗ دنٛش َداٚات٘ َٔ . ٚ ال ميهٔ االْتعاز ست٢ ٜأذٕ املسٜض أٚ ٚيٝ٘ , ايؿٛزٟ إلْكاذٙ 

 ( )غري إذْ٘ أٚ إذٕ ٚيٝ٘ ؟ 
 -:ع٢ً قٛيني  –زمحِٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 

                                                 

ًَُدُٚد   (1) ايٓٗا١ٜ : ٜٓعس . ٖٛ بايؿتح َٔ األد١ٜٚ َا ٜطكاٙ املسٜض يف أسد غكٞ ايػِ  : اي
 ( .9/138)ٚتاز ايعسٚع , ( 4/1260)

نتاب , َٚطًِ ,  488ص( 5712)بسقِ , باب ايًدٚد , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 2)
 1070ص( 2213)بسقِ , نسا١ٖٝ ايتداٟٚ بايًدٚد باب , ايطب 

 (.3/275)ف١ً اجملُع , د قُد ايباز . عح ايعالز ايطيب : ٜٓعس   (3)

 ( .4/201)َػين احملتاز : ٜٓعس  ( 4)

 341قُد ايبٛزْٛ ص. د, ايٛدٝص يف إٜطاح قٛاعد ايؿك٘ ايه١ًٝ : ٜٓعس  ( 5)

 274-270دزٟ عصت ص, ايطب ايٓؿطٞ : ٜٓعس   (6)
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٠ املسٜض ايٓؿطٞ إذا نإ يف ساي١ رنػ٢ عًٝ٘ اهلالى ٚال ادنب َداٚ  :ايكٍٛ األٍٚ 
  ( )ٚٚد٘ عٓد ايػاؾع١ٝ ,  ( )عرب٠ بإذْ٘ أٚ ٚيٝ٘ ٖٚرا َكتط٢ َا ذٖب إيٝ٘ بعض اؿٓؿ١ٝ 

 . ( )ٚقٍٛ عٓد اؿٓاب١ً سٝح ٜسٕٚ إٔ ايتداٟٚ ٚادب عٓد خٛف املٛت  
 -:ٚميهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ 

َٚكاصدٙ تدٍ ع٢ً ٚدٛب محا١ٜ ايٓؿظ ٚإٔ اإلْطإ ال ميًو  بإٔ ْصٛص ايػسع -1

+: ْؿط٘ نُا يف قٛي٘ تعاىل               

 "(4) , ٘ٚقٛي + :            "(5) . 
: ٚقاعد٠ ,  (6)املطًِ َأَٛز بإٔ ٜدؾع ضبب اهلالى عٔ ْؿط٘ : ٚعُاًل بكاعد٠  -2

 .(7)ايطسز ٜدؾع بكدز اإلَهإ  
٠ املسٜض ايٓؿطٞ ست٢ ٚإٕ نإ يف ساي١ رنػ٢ عًٝ٘ اهلالى اال دنب َداٚ:  ايكٍٛ ايجاْٞ 

سٝح  (10)ٚاؿٓاب١ً  (9)ٚاملايه١ٝ  (8)إال بإذْ٘ أٚ إذٕ ٚيٝ٘ ٖٚرا َكتط٢ َرٖب اؿٓؿ١ٝ 

                                                 

 (.5/354)ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ : ٜٓعس   (1)

 ( .182/ 3)سٛاغٞ ايػسٚاْٞ : ٜٓعس   (2)

 (.3/239)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 3)

 ( .29)آ١ٜ , ضٛز٠ ايٓطا٤  ( 4)

 ( .195)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠  ( 5)

 ( .1/121) يًربنيت قٛاعد ايؿك٘: ٜٓعس  ( 6)

، ٚدزز اؿهاّ ( 19/ 1)، ٚف١ً األسهاّ ايعدي١ٝ ( 1/88)  يًربنيت قٛاعد ايؿك٘: ٜٓعس  ( 7)
(1/37 ) 

  ( 5/354)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 4/97)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ , ( 6/32)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس   (8)

ٚعكد اؾٛاٖس , ( 1/568)ٚداَع األَٗات , ( 2/294)ايؿٛان١ ايدٚاْٞ : ٜٓعس   (9)
(3/1303 )  

 ( .1/340)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 2/213)ٚاملبدع , ( 3/239)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 10)
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ٜسٕٚ إٔ ايتداٟٚ َباح ٚأْ٘ يٛ اَتٓع عٔ ايتداٟٚ ست٢ َات ؾإْ٘ ال ٜأثِ َٚكتط٢ 
 .سٝح ٜسٕٚ أْ٘ ٜهسٙ إنساٙ املسٜض ع٢ً ايتداٟٚ  (1)َرٖب ايػاؾع١ٝ 

; ؾال سسز عًٝ٘ يف  بأْ٘ مل ٜتٝكٔ إٔ غؿا٤ٙ َٔ املسض ايٓؿطٞ  يف ايدٚا٤ : ٚاضتديٛا 
 . (2)تسن٘ 

ٚقد ٜهٕٛ , ٕ ايدٚا٤ إذا مل ٜتكٔ طسٜكًا يًعالز تعني عًٝ٘ سؿغ صشت٘ ب٘ بأ: أدٝب 
, سِٖ ؾكد ناْت أغًب األد١ٜٚ بدا١ٝ٥ بًٓٝا ع٢ً َا نإ عًٝ٘ ايطب يف عصقٛهلِ ٖرا َ

أَا اآلٕ ؾؿٞ , ٚنجريًا َٓٗا ناْت ٚصؿات َتٛازث١ ال تعطٞ ْتٝذ١ ؾعاي١ يف ايػايب 
, قا١ُ٥ األد١ٜٚ َا ٜكطع بهْٛ٘ دٚا٤ يبعض األَساض ْتٝذ١ ايتذسب١ ٚاـرب٠ ايط١ًٜٛ 

 . (3)بٌ سساًَا عٓد خٛف املٛت , ٚايرٟ ال ٜعترب تسن٘ َباسًا 
 : ايرتدٝح

ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ٘ دنب َداٚا٠ املسٜض ايٓؿطٞ إذا نإ يف  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح  
ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا ;ساي١ رنػ٢ عًٝ٘ اهلالى ٚال عرب٠ بإذْ٘ أٚ إذٕ ٚيٝ٘ 

ٚيطعـ أدي١ املدايؿني مبا ٚزد عًٝٗا َٔ , ٚملٛاؾكت٘ ملكصد ايػسٜع١ ٚقٛاعدٖا 
 .(4)َٓاقػ١

                                                 

 ( .1/309)ٚاإلقٓاع يًػسبٝين , ( 1/112)ٚايطساز ايٖٛاز , ( 5/77)اجملُٛع : ٜٓعس  ( 1)

 ( .5/355)ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ : ٜٓعس  ( 2)

 ( .3/607)ف١ً اجملُع , عح سهِ ايتداٟٚ يف اإلضالّ : ٜٓعس   (3)

ف١ً : ٜٓعس , ( 7/5/69)ٖٚرا َا قسزٙ فُع ايؿك٘ اإلضالَٞ يف دٚزت٘ ايطابع١ ظد٠ بسقِ  ( 4)
ٚبٗرا ايكٍٛ أخر ْعاّ َصاٚي١ املٗٔ ايصش١ٝ يف ايطعٛد١ٜ سٝح دا٤ يف , ( 3/734)اجملُع 

أٚ مبٛاؾك٘ َٔ ميجً٘ أٚ , دنب أال دنسٟ أٟ عٌُ طيب إال بسضاٙ : ) 16املاد٠ ايتاضع١ عػس٠ ص
ٚاضتجٓا٤ َٔ ذيو دنب ع٢ً املُازع ايصشٞ يف ساالت , يٞ أَسٙ إذا مل ٜعتد بإزادت٘ ٖٛ ٚ

اؿٛادخ أٚ ايطٛازئ أٚ اؿاالت املسض١ٝ اؿسد١ اييت تطتدعٞ تدخاًل طبًٝا بصؿ١ ؾٛز١ٜ أٚ 
ضسٚز١ٜ إلْكاذ سٝا٠ املصاب أٚ إْكاذ عطٛ َٔ أعطا٥٘ أٚ تاليف ضسز بايؼ ٜٓتر َٔ تأخري 

ز اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ املسٜض أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٚيٞ أَسٙ يف ايٛقت املٓاضب إدسا٤ ايتدخٌ ٚتعر
 ( .ايعٌُ ايطيب دٕٚ اْتعاز اؿصٍٛ ع٢ً تًو املٛاؾك١ 
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ٚايرٟ ٜكسز ٚدٛب ايتداٟٚ يف َجٌ ٖرٙ اؿاي١ ايدٚي١ َتُج١ً يف َطتػؿ٢ األَساض 
ايٓؿط١ٝ إذا نإ يف عدّ َداٚات٘ ضسز ع٢ً اآلخسٜٔ أٚ أْ٘ قد ٜطس بٓؿط٘ ًٜٚك٢ بٗا إىل 

 . (1)ايتًٗه١ دٕٚ إدزاى َٓ٘ بطبب َسض٘ ايٓؿطٞ ايػدٜد 
 .الوفسي نوع الولي نوليته نن طلب العالج : النسألة الثالثة 

ؾٌٗ يًٛيٞ َٓع َٛيٝت٘ َٔ طًب , إذا تكسز أْ٘ دنب ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ 
ايعالز َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ أٚ َٔ تٓاٍٚ األد١ٜٚ املباس١ غسعًا املٛصٛؾ١ هلا َٔ 

 ايطبٝب ايٓؿطٞ ؟
 أبًا أٚ غريٙ َٓع َٛيٝت٘ َٔ تٓاٍٚ األد١ٜٚ املباس١ غسعًا ّيًٛيٞ ضٛا٤ نإ شٚدًا أ يٝظ

 (  )قٍٛ اؿٓؿ١ٝ ٖٚرا َكتط٢ ايطبٝب ايٓؿطٞ ايجك١ ١ هلا َٔ املٛصٛؾ
سٝح ٜسٕٚ إٔ ايستكا٤ إذا طًبت ايتداٟٚ ؾإْٗا تؤدٌ ٚيٝظ  ( )ٚاملايه١ٝ( )ٚايػاؾع١ٝ

سٝح ٜسٕٚ أْ٘ دنٛش يًُسأ٠ غسب دٚا٤ َباح  ( )َٚكتط٢ قٍٛ اؿٓاب١ً يًصٚز َٓعٗا
 . يكطع سٝض ٚيٛ بال إذٕ ايصٚز

 -: مبا ًٜٞ ٚاضتديٛا 
إٔ يف املداٚا٠ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ َصًش١ هلُا َٔ غري ضسز بٛاسد َٓٗا، ؾال  -1

 . (6)ٚد٘ ملٓعٗا َٓ٘  
 , َٔ ايطسز  ٚقد ٢ْٗ ايٓيب ,  (7)ٚألٕ يف َٓعٗا َٔ ايتداٟٚ إؿاقًا يًطسز بٗا  -2

  
                                                 

 ( .3/571)قُد ايباز ف١ً اجملُع . عح ايعالز ايطيب د : ٜٓعس   (1)

 (4/213) َٚٓش٘ اـايل بٗاَؼ ايبشس ايسا٥ل, ( 4/214)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس  (2)

 (3/393)َٚٓح اؾًٌٝ  , ( 3/114)ساغ١ٝ ايدضٛقٞ : ٜٓعس (3)
 ,( 2/202)َٚػين احملتاز , ( 7/177)زٚض١ ايطايبني : ٜٓعس (4)

ٚنػـ املددزات , ( 1/256)ٚنػاف ايكٓاع , ( 1/268)َطايب أٚىل اي٢ٗٓ : ٜٓعس ( 5)
عٔ فًظ اجملُع ايؿكٗٞ ايتابع يسابط١ ايعامل اإلضالَٞ يف دٚزت٘ ايجا١ْٝ  ٖٚرا َاصدز 97ص

: َٚٛقع ايسابط١  273قسازات دٚزات اجملُع ايؿك٢ٗ ص: ٖـ ٜٓعس 1410عػس٠ يف َه١ 
(org.themwl.www)  

 ( .6/519)املػين : ٜٓعس   (6)
 . org.themwl.www ): )َٚٛقع ايسابط١  273كٗٞ صقسازات اجملُع ايؿ: ٜٓعس  ( 7)

http://www.themwl.org/
http://www.themwl.org/
http://www.themwl.org/
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 . (1)( ال ضسز ٚال ضساز : ) ؾكاٍ 
 .الوفسي وفقات العالج : النسألة الرابعة 

تكسز أْ٘ يٝظ يًٛيٞ َٓع َٛيٝت٘ َٔ طًب ايعالز َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ؾٌٗ دنب عًٝ٘ 
 ْؿكات ايعالز ؟

, ٚإٕ مل ٜهٔ هلا َاٍ , يف َاٍ املسٜط١ إٕ نإ هلا َاٍ  ؿك١ ايعالز ايٓؿطْٞ ػب 
ع٢ً  –زمحِٗ اهلل  - (2)م ايؿكٗا٤ ااتؿبت ايٓؿك١ ع٢ً َٔ تًصَ٘ ْؿكتٗا ؽسدنًا ع٢ً  ٚد

 .  إٔ ْؿك١ ايتداٟٚ ػب يف َاٍ املسأ٠ 
 : ٚاختًؿٛا يف ايصٚز ع٢ً قٛيني 

َكتط٢  ًٜصّ ايصٚز أدس٠ ايطبٝب ايٓؿطٞ ٚمثٔ األد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ٖٚرا :ايكٍٛ األٍٚ 
سٝح ٜسٕٚ إٔ ايصٚز  (5)ٚٚد٘ عٓد اؿٓاب١ً  (4)ٚبعض املايه١ٝ ,  (3)قٍٛ بعض اؿٓؿ١ٝ 

 .                              ٠ اايصٚز ًٜصَ٘ أدس ايطبٝب ٚ املداٚ
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

 +: قاٍ تعاىل  -1       " (6) 

داخاًل يف  ؾٝهٕٛ  إٔ عالز ايصٚد١ املسٜط١ ْؿطًٝا َٔ ايعػس٠ باملعسٚف: ٚد٘ ايدالي١ 
 .األَس ايٛازد يف اآل١ٜ 

  

                                                 

 202ضبل ؽسدن٘ ص ( 1)
ٚساغ١ٝ اـسغٞ ع٢ً ,  ( 3/632)ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 5/137)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعس   (2)

ٚإعا١ْ ايطايبني ,  207ٚايتٓبٝ٘ ص، ( 4/184) ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ  , ( 5/196)خًٌٝ 
سٝح ٜسٕٚ إٔ أدس٠ ( 2/92)ٚاهلدا١ٜ ألبٞ اـطاب , ( 11/354)ٚاملػين , ( 4/72)

 .ايطبٝب ٚمثٔ األد١ٜٚ تهٕٛ يف َاٍ املسأ٠ املسٜط١ ٚإال ؾع٢ً َٔ ػب ايٓؿك٘ 

ك١ اإلْطإ ز٣ٚ اؿطٔ إٔ نٌ َاٜجبت ؾٝ٘ ْؿ: )) سٝح دا٤ ؾٝ٘ ( 3/23)ؼؿ١ ايؿكٗا٤ : ٜٓعس   (3)
 .. (( .ا٤ ٚاؿذا١َ يف قٝاع قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١ ٚنإ ؾٝ٘ ايد

 ( .4/392)َٓح اؾًٌٝ : ٚابٔ شزقٕٛ ٜٓعس , َِٓٗ أبٞ سؿص بٔ ايعطاز  ( 4)

 ( .13/462)ٚاختازٙ ايػٝذ ابٔ عجُٝني يف ايػسح املُتع ( 9/293)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 5)

 ( .19)آ١ٜ , ضٛز٠ ايٓطا٤  (6)
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+: قاٍ تعاىل  -2               " (1) 

أْ٘ ْص يف ْٛع َٔ أْٛاع ايٓؿك٘ ; إذ ايٛادب ع٢ً َٔ عًٝ٘ ايٓؿك١ زشم : ٚد٘ ايدالي١ 
 . (2)ٚايسشم ٜػٌُ ايعالز , َٔ عًٝ٘ إْؿاق٘ 

  (4)( خرٟ َا ٜهؿٝو ٚٚيدى باملعسٚف )  :     ( 3)هلٓد بٓت عتب١ قاٍ  -3
خرٟ َا ٜهؿٝو ٚٚيدى باملعسٚف إٔ ذيو غري  إٔ ايعاٖس َٔ قٛي٘ : ٚد٘ ايدالي١ 

َٚٔ سادتٗا ايكٝاّ , كتص مبذسد ايطعاّ ٚايػساب بٌ ٜعِ مجٝع َا ذنتاز إيٝ٘ 
     (5)ؾٝهٕٛ داخاًل يف َط٢ُ ايٓؿك١, بعالدٗا َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ 

ٚايدٚا٤ َٔ مج١ً َا , ٗا ايٓؿط١ٝ ٚألٕ إدناب ايٓؿك١ ع٢ً ايصٚز إمنا ٖٛ ؿؿغ صشت -4
 . (6)يٝهٌُ اضتُتاع٘ بٗا , ؼؿغ ب٘ صشتٗا 

ٚقد تعازف ايٓاع ع٢ً إٔ ايصٚز , ٚألٕ ايػسع تسى أَس تكدٜس ايٓؿك١ إىل ايعسف  -5
 . (7)ٜتشٌُ ْؿكات عالز شٚدت٘ املسٜط١ ْؿطًٝا ؾٝهٕٛ ٚادبًا 

 ساٍ ايصش١ ثِ ٜسدٖا إىل ٚألْ٘ يٝظ َٔ سطٔ ايعػس٠ إٔ ٜطتُتع ايصٚز بصٚدت٘  -6
  (8)أًٖٗا ساٍ املسض ايٓؿطٞ 

                                                 

 ( .233)آ١ٜ , س٠ ضٛز٠ ايبك ( 1)

 ( .2/312)ايسٚض١ ايٓد١ٜ : ٜٓعس  ( 2)

أضًُت ّٜٛ ايؿتح ٚسطٔ , مشظ ٚأَٗا صؿ١ٝ بٓت أ١َٝ  ٖٓد بٔ عتب١ بٔ زبٝع١ بٔ عبد  (3)
ٚز٣ٚ عٓٗا ابٓٗا َعا١ٜٚ  إضالَٗا غٗدت أسدًا ٚؾعًت عُص٠ َا ؾعًت زٚت عٔ ايٓيب 

 ( .70/166)ٚتازٜذ دَػل , ( 8/155)صاب١ إلا :، ٜٓعسيف تسمجتٗا ٚعا٥ػ١ 

 
, باب إذا مل ٜٓؿل ايسدٌ ؾًًُسأ٠ إٔ تأخر بػري عًُ٘ , نتاب ايٓؿكات , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 4)

   981ص( 1714)بسقِ , باب قط١ٝ ٖٓد , َٚطًِ نتاب األقط١ٝ ,  463ص( 5374)بسقِ 

 ( .2/312)ايسٚض١ ايٓد١ٜ : ٜٓعس   (5)

 ( .2/448)ايطٌٝ اؾساز : ٜٓعس  ( 6)

 ( .34/91)فُٛع ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس  ( 7)

 ( .10/7381)ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚأديت٘ : ٜٓعس  ( 8)
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 :+ٚقد قاٍ تعاىل       "(1). 
ال ًٜصّ ع٢ً ايصٚز أدس٠ ايطبٝب ايٓؿطٞ ٚال مثٔ األد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ٖٚرا : ايكٍٛ ايجاْٞ 

 (5)ٚاؿٓاب١ً  (4)ٚايػاؾع١ٝ  (3)ٚاملايه١ٝ  (2)َكتط٢ َرٖب مجٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ 
 .يصٚز أدس٠ ايطبٝب ٚال مثٔ ايدٚا٤سٝح ٜسٕٚ أْ٘ ال ًٜصّ ا

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
 اإمنا ذنتاز إيٝٗ, يٝظ َٔ ايٓؿك١ ايساتب١  ألٕ ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ  -1

 . (6)يعازض
غايبًا إىل  اإلْطإؾال ذنتاز , مل تهٔ يف املاضٞ ساد١ أضاض١ٝ  املداٚا٠بإٔ : ْٛقؼ 

أَا اآلٕ ؾكد أصبشت اؿاد١ إىل , ايعالز ; ألْ٘ ًٜتصّ قٛاعد ايصش١ ٚايٛقا١ٜ 
بٌ أِٖ ; ألٕ املسٜض ايٓؿطٞ ٜؿطٌ غايبًا َا , ايعالز ناؿاد١ إىل ايطعاّ ٚايػرا٤ 

 . (7) ٤ٜٞتدا٣ٚ ب٘ ع٢ً نٌ غ
َا ٜكع َٔ  نُا ال ًٜصّ املطتأدس بٓا٤, ؾال ًٜصَ٘ , ٚألْ٘ ٜساد إلصالح اؾطِ  -2

 . (8)ٚسؿغ أصٛهلا , ايداز 
بإٔ ايكٝاع ع٢ً ايداز املهسا٠ قٝاع َع ايؿازم ; ألٕ ايٓهاح ٜساد  :ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ 

ثِ إٕ ايٓهاح يٝظ عكد َعاٚض١ نُا يف املعاَالت املاي١ٝ بٌ ٖٛ عكد , ب٘ ايتأبٝد 

                                                 

 ( .237)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (1)

ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 1/549)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 4/386)ؾتح ايكدٜس : ٜٓعس   (2)
(3/632 )  

 .  ( 5/196) ٚساغ١ٝ اـسغٞ, ( 2/218) ٚاإلنًٌٝايتاز : ٜٓعس   (3)

 ( .3/420)ٚأض٢ٓ املطايب , ( 3/431)َٚػين احملتاز , ( 4/72)إعا١ْ ايطايبني : ٜٓعس   (4)

, ( 9/293)ٚايؿسٚع , ( 2/92)ٚاهلدا١ٜ ألبٞ اـطاب , ( 11/354)املػين : ٜٓعس  ( 5)
 ( .21/169)اختازت٘ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ ٚ

 ( .8/227)أٚىل اي٢ٗٓ َٚطايب , ( 5/87)ايهايف البٔ قدا١َ : ٜٓعس  ( 6)

 ( .10/7381)ٚأديت٘  اإلضالَٞايؿك٘ : ٜٓعس   (7)

ٚزٚض١ ايطايبني , ( 24/301)ٚايػسح ايهبري البٔ قدا١َ , ( 11/354)املػين : ٜٓعس  ( 8)
(9/50). 



 ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ
 

 

 346 

إذا  َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ  تٗااَٚٔ ايسمح١ َداٚ. ٚاألْظ ٚايسمح١  االضتُتاعٜساد ب٘ 
 .استادت 

ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ًٜصّ ايصٚز ْؿكات ايعالز  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح  :ايرتدٝح 
أدي١ املدايؿني مبا ٚزد عًٝٗا َٔ ايٓؿطٞ ٚذيو يك٠ٛ أدي١ ايكا٥ًني بايٛدٛب ٚضعـ 

 . (1)ايطسز ٜدؾع بكدز اإلَهإ : يكاعد٠  ،َٓاقػ١ ٚيسؾع ايطسز عٔ ايصٚد١
 .نداواة الطبيب الوفسي للنرأة أو العكش : النسألة الخانسة 

ٚأْ٘ ًُٜصّ مبا , إذا تكسز أْ٘ دنب ع٢ً ايٛيٞ طًب ايعالز َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ ملٛيٝت٘ 
 ؾٌٗ دنٛش إٔ ٜداٜٚٗا عٓد طبٝب ْؿطٞ ؟, ؼتاد٘ َٔ ْؿكات ايعالز بكدز اضتطاعت٘ 

ؾإذا تعرز , ذنسّ تطبٝب ايسدٌ يًُسأ٠ األدٓب١ٝ أٚ ايعهظ إال عٓد اؿاد١ أٚ ايطسٚز٠ 
ٚدٛد طبٝب َٔ ْؿظ اؾٓظ سكٝك١ً أٚ سهًُا ; نُا يٛ نإ ايطبٝب ايرٟ َٔ دٓظ 

ٜٚٛقع٘ يف , ٜٚعٓت ب٘ , املسٜض َستؿع األدس ; مما دنشـ عل املسٜض يف ايعالز 
ؾتهٕٛ َباغست٘ يعالز املسٜض أخرًا , َٗٓت٘ أٚ ٜهٕٛ غري ساذم يف , سسز ٚضٝل 

ٚاقتصس ع٢ً َا تدعٛ إيٝ٘ اؿاد١ أٚ , ٚيٝظ بأضباب ايػؿا٤ , بأضباب اهلالى 
ايطسٚز٠ ؾإذا نإ ٚصـ املسض ناؾًٝا ؾال دنٛش ي٘ نػـ ٚد٘ املسأ٠ ٚإذا استاز إىل ْعس 

 (3)ي٘ اؿاد١ ؾال دنٛش ايًُظ ٖٚهرا ٚاقتصس يف ايهالّ ع٢ً قدز َا تدعٛ  (2)ايٛد٘ 

                                                 

 ( .1/88)يًربنيتقٛاعد ايؿك٘ : ٜٓعس   (1)

بعض األطبا٤ ايٓؿطٝني  إٔ تهػـ املسأ٠ عٔ ٚدٗٗا بداعٞ دزاض١ تعابري ايٛد٘ أثٓا٤  ٜطًب   (2)
ؾإذا أَهٔ دزاض١ تعابري ايٛد٘ عٔ طسٜل ايهالّ أٚ اَسأ٠ ذات َعسؾ١ أٚ قسّ . دًط١ ايعالز 
 .(com.ibnjebreen.www)ؾت٣ٛ ايػٝذ ابٔ دربٜٔ يف َٛقع٘ : ٜٓعس .ذٟ خرب٠ داش 

صدزت دزاض١ ددٜد٠ تعٗس إٔ دًطات ايعالز ايٓؿطٞ باحملادث١ املتبادي١ َع املسٜض تٛؾس أنرب  (3)
, ضُإ ٚأؾطٌ ؾسص١ إلْكاذ سٝا٠ َٔ ِٖ ع٢ً دزد١ عاي١ٝ َٔ خطٛز٠ اإلقداّ ع٢ً االْتشاز 

٥د٠ أنجس مما تعطٝ٘ ٚإٔ اؾُع بني ايعالز ايٓؿطٞ ٚايعالز ايدٚا٥ٞ أٚ ايطًٛنٞ ٜعط٢ َٔ ايؿا
ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ ,  413ايٓؿظ اْؿعاالتٗا ٚأَساضٗا ص: أٟ َٔ ٖرٙ ايطسم مبؿسدٖا ٜٓعس 

بتازٜذ اـُٝظ  9844ايعدد ) ٚدسٜد٠ ايػسم األٚضط  190ٚايعالز ايٓؿطٞ ص
 .(com.aawsat.www) َٛقعِٗ : ٜٚٓعس (  9/10/1426

http://www.ibnjebreen.com/
http://www.aawsat.com/
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ٌُ, ملعسؾ١ ايدا٤  أبٝح يًطبٝب َداٚا٠ املسٜط١ ايٓؿط١ٝ أٚ  (1)ٚأَٓت ايؿت١ٓ , بٗا  ٚمل رن
أْ٘ دنٛش يًطبٝب ايٓعس ٚايًُظ    –زمحِٗ اهلل  - (2)اتؿام ايؿكٗا٤ ؽسدنًا ع٢ً  ايعهظ

ٚ ٚنإ مبشطس شٚز أٚ قسّ أ, بكدز اؿاد١ يًؿصد ٚايعالز يًشاد١ املًذ١٦ إىل ذيو 
 .اَسأ٠ ثك١ إٕ عدَت اَسأ٠ تعاجل ٚنرا عهط٘ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
ْطك٢ ْٚداٟٚ  نٓا َع ايٓيب : ) قايت         (3)سدٜح ايُسَبِٝع بٓت َعٛذ  -1

 . (4)( ْٚسد ايكت٢ً إىل املد١ٜٓ , اؾسس٢ 
,  ملا نإ ّٜٛ أسد اْٗصّ ايٓاع عٔ ايٓيب : ) قاٍ     َازٚاٙ أْظ بٔ َايو  -2

ٚإُْٗا َػُستإ أز٣      ٚيكد زأٜت عا٥ػ١ بٓت أبٞ بهس ايصدٜل ٚأّ ضًِٝ 

                                                 

طات ايعالز ايٓؿطٞ البد َٔ خ٠ًٛ ايطبٝب أٚ املعاجل باملسٜط١ ٚٚدٛد املُسض١ ٜٓايف يف دً (1)
ٚدٛب نتِ ضس املسٜط١ مما قد ٜعسض ايطبٝب أٚ املعاجل أٚ املسٜط١ يًؿت١ٓ ٚتعًل أسدُٖا 

ٖٚرا ٜؤند ضسٚز٠ اؼاد . ٚنرا ايعهظ أٟ ايطبٝب١ ايٓؿط١ٝ َع املسٜض ايٓؿطٞ , باآلخس 
ٚايطب ايٓؿطٞ ,  227ايطب ايٓؿطٞ ٚايكطا٤ ص: ٜٓعس . ١ طًبًا يًطال١َ اؾٓظ عٓد املعاؾ

 112ٚايكإْٛ ص
ٚايدز احملتاز , ( 8/352)ٚته١ًُ ايبشس ايسا٥ل , ( 4/84)اهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ : ٜٓعس  (2)

ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ , ( 1/499)ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ ( 3/405)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 6/370)
ٚزٚض١ ايطايبني , ( 2/406)ٚاإلقٓاع يًػسبٝين , ( 1/689)ٚايجُس ايداْٞ , ( 1/295)
, ( 3/63)ٚايسٚض املسبع , ( 5/109)ٚايؿسٚع , ( 3/114)ٚأض٢ٓ املطايب , ( 7/29)

 ( .2/14)ٚاحملسز يف ايؿك٘ 

ٚعٓٗا ابٓتٗا عا٥ػ١ بٓت أْظ بٔ  ايسبٝع بٓت َعٛذ بٔ عؿسا٤ األْصاز١ٜ زٚت عٔ ايٓيب   (3)
ناْت َٔ املباٜعات ؼت ايػذس٠ ٚأبٖٛا َٔ نباز ايبدزٜني , َايو ٚخايد بٔ ذنٛإ ٚآخسٕٚ 

: تٛؾٝت يف خالؾ١ عبداملًو ض١ٓ بطع ٚضبعني زضٞ اهلل عٓٗا ٜٓعس يف تسمجتٗا قتٌ أبا دٌٗ 
 ( .3/198)ٚضري أعالّ ايٓبال٤ , ( 12/447)تٗرٜب ايتٗرٜب 

( 2882)بسقِ , باب َداٚا٠ ايٓطا٤ اؾسس٢ يف ايػصٚ , نتاب اؾٗاد , أخسد٘ ايبدازٟ   (4)
 232ص
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ثِ تؿسغاْ٘ يف أؾٛاٙ ايكّٛ ثِ تسدعإ , تٓكالٕ ايكسب ع٢ً َتْٛٗا  (1)خدّ ضٛقُٗا 
 . (2)( ؾتُآلْٗا ثِ ػ٦ٝإ ؾتؿسغاْٗا يف أؾٛاٙ ايكّٛ  

ْٚط٠ٛ َٔ األْصاز   ٜػصٚ بأّ ضًِٝ   نإ زضٍٛ : ) قاٍ      َا زٚاٙ أْظ  -3
 . (3)(  َع٘ إذا غصا ؾٝطكني املا٤ ٜٚداٜٚٔ اؾسس٢ 

ٜػصٚ بايٓطا٤ ؾٝداٜٚٔ  نإ زضٍٛ اهلل : ) قاٍ   َا زٚاٙ ابٔ عباع  -4
   (4)(اؾسس٢

ؾأذٕ هلا , يف اؿذا١َ  اضتأذْت زضٍٛ اهلل  إٔ أّ ض١ًُ: )     ز٣ٚ عٔ دابس -5
 . (6)( إٔ ذنذُٗا  (5)ٚأَس أبا طٝب١ , 

 -:ٚد٘ ايدالي١ مما ضبل 
ديت األسادٜح ايطابك١ ع٢ً إباس١ َعاؾ١ املسأ٠ يًسدٌ أٚ ايسدٌ يًُسأ٠ عٓد ايطسٚز٠ 

ٚ ٜدخٌ يف ذيو ,  (7)ٚتكدز بكدزٖا ؾُٝا ٜتعًل بايٓعس ٚاؾظ بايٝد ٚغري ذيو , 
ٚاملسٜض نُا يف ايعالز  (8) ايٓؿطٞ املداٚا٠ اييت تتِ عٔ طسٜل احملاٚز٠ َٔ املعاجل

 .ايٓؿطٞ َٔ باب أٚىل 

                                                 

, ( 1/231)َػازم األْٛاز : خًُٝٗا ٜٓعس بؿتح اـا٤ ٚايداٍ أٟ خال : خدّ ضٛقُٗا   (1)
 ( .1/255)ٚتؿطري غسٜب َا يف ايصشٝشني 

, ( 2880)باب غصٚ ايٓطا٤ ٚقتاهلٔ َع ايسداٍ بسقِ , نتاب اؾٗاد , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 2)
( 1811)باب غصٚ ايٓطا٤ َع ايسداٍ بسقِ , نتاب اؾٗاد ٚايطري , َٚطًِ ,  231ص
 1003ص

 1002ص 1810بسقِ , باب غصٚ ايٓطا٤ َع ايسداٍ , اب اؾٗاد نت, أخسد٘ َطًِ  ( 3)
 1003ص( 1812)بسقِ , باب ايٓطا٤ ايػاشٜات , نتاب اؾٗاد , أخسد٘ َطًِ   (4)

امس٘     ز٣ٚ سدٜج٘ أْظ ٚابٔ عباع ٚدابس بٔ عبداهلل  أبٛ طٝب١ ايرٟ سذِ ايٓيب  ( 5)
 ( .4/31) اإلنُاٍته١ًُ : َٝطس٠ ٜٓعس يف تسمجت٘ 

 1069ص( 2206)بسقِ , باب يهٌ دا٤ دٚا٤ , نتاب ايطالّ , أخسد٘ َطًِ   (6)

 ( .12/188)غسح صشٝح َطًِ : ٜٓعس  ( 7)

ٖٛ األخصا٥ٞ ايرٟ ٜكّٛ بايدٚز ايس٥ٝطٞ يف ع١ًُٝ ( :  psychotherapis) املعاجل ايٓؿطٞ   (8)
ايٓؿطٞ يف  ٜٚػرتى َع ايطبٝب, ٜٚكّٛ بؿشص ٚعالز ساالت ايعصاب . ايعالز ايٓؿطٞ 

  184ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚايعالز ايٓؿطٞ ص: عالز ساالت ايرٖإ ٜٓعس 
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ٚأَا اغرتاط تعرز ٚدٛد طبٝب َٔ ْؿظ اؾٓظ سكٝك١ أٚ سهًُا ; ؾألٕ ْعس  -5
ذٜس ٚتؤَٔ ايؿت١ٓ ٚال ٜرتتب عًٝ٘ قا, اؾٓظ إىل اؾٓظ أخـ َٔ ْعس غري اؾٓظ 

 .(1)غسع١ٝ َٔ خ٠ًٛ ْٚعس غالف َا يٛ اختًـ اؾٓظ 
ٚدب ع٢ً ايطبٝب ايتٛقـ عٔ املداٚا٠ ; , ٚإذا ٚددت طبٝب١ أثٓا٤ َساسٌ ايعالز 

 . (2)( َا داش يعرز بطٌ بصٚاي٘ ) ألٕ 
ٚأَا اغرتاط االقتصاز ع٢ً َا تدعٛ إيٝ٘ اؿاد١ أٚ ايطسٚز٠ ضٛا٤ يف ايهالّ أٚ  -6

 . (3)ٝح يطسٚز٠ ٜكدز بكدزٖا ؾألٕ َا أب ;ايٓعس
ال رنًٕٛ زدٌ : )  َٔ سدٜح ابٔ عباع  ٚأَا اغرتاط عدّ اـ٠ًٛ ; ؾًكٛي٘  -7

  (4)( ّ باَسأ٠ إال َٚعٗا ذٚ قس
 .ترك الدواء أثواء فترة العالج : النطلب الثاوي 

إىل  ؿط١ٝ ال ٜعٗس إال بعد َطٞ أضبٛعإإٔ أثس األد١ٜٚ ايٓ (5)قسز األطبا٤ ايٓؿطٕٝٛ 
ثالث١ أضابٝع َٔ بدا١ٜ ايعالز ; ايرٟ ٜبدأ عاد٠ ظسعات صػري٠ تصداد تدزدنًٝا يؿرت٠ َٔ 

إىل ضت١ أضابٝع ثِ تٓكص إىل دسعات صػري٠ ٜطتُس عًٝٗا املسٜض يؿرتات ط١ًٜٛ  ١ثالث
ٚعًٝ٘ ؾإٕ أخطس قساز ٜتدر يف عالز املسٜض ايٓؿطٞ , تصٌ يطٓٛات ملٓع االْتهاع 

ٕٚ اضتػاز٠ ايطبٝب املعاجل ; ألٕ َععِ ايدزاضات تػري إىل إٔ ٖٛ إٜكاف ايعالز د
ٚست٢ يٛ زدع املسٜض يتٓاٍٚ , ايطبب األٍٚ ٚايس٥ٝظ يالْتهاع ٖٛ إٜكاف ايعالز 

ايعالز ايرٟ نإ ٜتٓاٚي٘ َٔ قبٌ ٚباؾسع١ ذاتٗا ؾإٕ اضتذابت٘ ال تهٕٛ باملطت٣ٛ ايرٟ 
 .نإ عًٝ٘ قبٌ تٛقـ ايعالز 

                                                 

ٚايدز احملتاز , ( 8/352)ٚته١ًُ ايبشس ايسا٥ل , ( 4/84)اهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ : ٜٓعس  ( 1)
(6/370). 

، ٚف١ً ( 1/85)ألغباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ٚا, ( 1/115) يًربنيت قٛاعد ايؿك٘: ٜٓعس   (2)
 ( . 1/35) ، ٚدزز اؿهاّ ( 1/19) األسهاّ 

 ( .1/84)غباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ٚاأل, ( 2/320)  ٛزٓجامل: ٜٓعس  ( 3)

بسقِ , باب َٔ انتتب يف دٝؼ ؾدسدت اَسأت٘ ساد١ , نتاب اؾٗاد , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 4)
 241ص 3005

,  85ٚايطب ايٓؿطٞ مسري بكٕٝٛ ص,  50يٛطين يًسعا١ٜ ايٓؿط١ٝ األٚي١ٝ صايديٌٝ ا: ٜٓعس  ( 5)
 138ضؤاٍ عٔ ايؿصاّ ص( 100)ٚ , .  244ٚايطب ايٓؿطٞ دزٟ عصت ص
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 ايٓؿطٞ أٚ ٚيٝ٘ يف َجٌ ٖرٙ اؿاي١ تسى ايدٚا٤ يف أثٓا٤ ؾرت٠ ايعالز ؟ؾٌٗ دنٛش يًُسٜض 
يف ٖرٙ املطأي١ ع٢ً قٛيني ؽسدنًا ع٢ً اختالؾِٗ يف  –زمحِٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 

 .سهِ ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓؿط١ٝ 
دنب ع٢ً املسٜض ايٓؿطٞ عدّ إٜكاف ايعالز إال بعد ايسدٛع إىل  :ايكٍٛ األٍٚ 

 (2)ٚٚد٘ عٓد ايػاؾع١ٝ ,  (1)املعاجل ٖٚرا َكتط٢ َا ذٖب إيٝ٘ بعض اؿٓؿ١ٝ  ايطبٝب
, سٝح ٜسٕٚ إٔ ايتداٟٚ ٚادب إٕ ظٔ ْؿع األد١ٜٚ  (3)ٚقٍٛ ضعٝـ عٓد اؿٓاب١ً 

 .ٚاألد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ال تٓؿع إال َٔ داّٚ عًٝٗا 
 -:ٚميهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ مبا ًٜٞ 

إٕ أخٞ : ؾكاٍ  دا٤ زدٌ إىل ايٓيب : قاٍ     سدٜح أبٞ ضعٝد اـدزٟ  -1
ًِِل  إْٞ ضكٝت٘ : ثِ دا٤ٙ ؾكاٍ , اضك٘ عطاًل ؾطكاٙ  بطٓ٘ ؾكاٍ زضٍٛ اهلل  (4)اِضُتْط

اضك٘ عطاًل : ؾكاٍ , ؾكاٍ ي٘ ثالخ َسات ثِ ايسابع١ , عطاًل ؾًِ ٜصدٙ إال اضتطالقًا 
و اهلل ٚنرب بطٔ أخٝ صدم: )  يكد ضكٝت٘ ؾًِ ٜصدٙ إال اضتطالقًا ؾكاٍ : ؾكاٍ 

 . (5)(  ؾطكاٙ ؾربأ
ؾٝ٘ تٓبٝ٘ ع٢ً ضسٚز٠ َساعا٠ َكادٜس األد١ٜٚ ٚايعالز َٔ سٝح اؾسعات : ٚد٘ ايدالي١ 

 . (6)ٚايتهساز ٚاملٛاظب١ ٚإنُاٍ ايػٛط ايعالدٞ نً٘  

                                                 

 ( .5/354)ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ : ٜٓعس   (1)

 ( .3/182) ٞٚاْسٛاغٞ ايػس: ٜٓعس  ( 2)

ٚغسح َٓت٢ٗ , ( 24/440)ٚاإلْصاف َع ايػسح ايهبري , ( 3/239)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 3)
 ( .3/245)اإلزادات 

ًِِل  (4) ٚاملعذِ , ( 10/178)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس . ٜسٜد اإلضٗاٍ , أٟ نجس خسٚز َا ؾٝ٘ :   اِضُتْط
 ( .2/563)ايٛضٝط 

بسقِ , ( ؾٝ٘ غؿا٤ يًٓاع : ) اهلل  باب ايدٚا٤ بايعطٌ ٚقٍٛ, نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ   (5)
( 2217)بسقِ , باب ايتداٟٚ بطكٞ ايعطٌ , نتاب ايطب , َٚطًِ  487ص( 5684)

 1071ص
ٚشاد , ( 10/179)ٚؾتح ايبازٟ , ( 13/308)ايرخري٠ : ٜٚٓعس ,  13ايطب١ٝ ص األزبعٕٛ ( 6)

 ( .4/35)املعاد 
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ٚال ميهٔ دؾع ايطسز عٔ املسٜض ,  (1)ايطسز ٜدؾع بكدز اإلَهإ : ٚيكاعد٠ -2
 . اؾع١ ع٢ً تٓاٍٚ ايدٚا٤ ايٓؿطٞ إال باحمل

ع٢ً املسٜض ٚع٢ً َٔ  ًاٚألٕ يف إٜكاف تٓاٍٚ ايدٚا٤ َٔ غري اضتػاز٠ ايطبٝب خطس -3
 , سٛي٘ سٝح ٜتعسض ألشَات َؿادأ٠ قد ٜؤذٟ بٗا ْؿط٘ أٚ غريٙ بايكتٌ أٚ َا دْٚ٘ 

 (2)   اإلَهإٚاملطًِ َأَٛز بدؾع اهلالى عٔ ْؿط٘ قدز 

 +: ٚيكٛي٘ تعاىل       " (3) . 

ٜباح تسى ايدٚا٤ يف أثٓا٤ ؾرت٠ ايعالز ٖٚرا َكتط٢ َا ذٖب إيٝ٘ اؿٓؿ١ٝ : ايكٍٛ ايجاْٞ 
سٝح ٜسٕٚ إٔ ايتداٟٚ َباح ٚتسن٘ أؾطٌ  (7)ٚاؿٓاب١ً  (6)ٚايػاؾع١ٝ   (5)ٚاملايه١ٝ  (4)

 .أؾطٌ ؾإذا نإ ٖرا يف أصٌ ايتداٟٚ ؾبعد تٓاٚي٘ َٔ باب أٚىل 
 -:ٜطتدٍ هلِ  ٚميهٔ إٔ

ٖٛ األؾطٌ ؾإذا نإ ٖرا يف أصً٘  (8)بإٔ ايٓصٛص ديت ع٢ً إٔ تسى ايتداٟٚ مج١ً 
 .ؾبعد تٓاٚي٘ َٔ باب أٚىل 

بأْ٘ إذا تستب ع٢ً تسى ايتداٟٚ بعد األخر ب٘ ضسز ؾال دنٛش تسن٘ : ميهٔ إٔ دناب عٓ٘ 
 .; ألٕ ايػسٜع١ دا٤ت بسؾع ايطسز ٚدؾع٘ قدز اإلَهإ 

 -:ايرتدٝح 

                                                 

 ( .1/88)قٛاعد ايؿك٘  ( 1)

 ( .1/121)قٛاعد ايؿك٘ : ٜٓعس  ( 2)

 ( .29)آ١ٜ , ضٛز٠ ايٓطا٤   (3)

ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 4/97)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ , ( 6/32)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس  ( 4)
(5/354). 

ٚعكد اؾٛاٖس , ( 1/568) األَٗاتٚداَع , ( 2/294)ايؿٛان١ ايدٚاْٞ : ٜٓعس   (5)
(3/1303 )  

 ( .1/309)يًػسبٝين  ٚاإلقٓاع, ( 1/112)ٚايطساز ايٖٛاز , ( 5/77) اجملُٛع: ٜٓعس  ( 6)

 ( .1/340)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 2/213)ٚاملبدع , ( 3/239)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 7)

 396ضبل ذنسٖا ص ( 8)
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ايكٍٛ بٛدٛب االضتُساز يف تٓاٍٚ األد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ يك٠ٛ أدي١  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 
ٚيطعـ أدي١ املدايؿني مبا ٚزد عًٝٗا َٔ َٓاقػ١ ; ٚألٕ يف ايكٍٛ , ايكا٥ًني بايٛدٛب 

ملكاصد ايػسٜع١ ٚقٛاعدٖا َٔ سؿغ ايٓؿظ ٚسؿغ ايعكٌ ٚزؾع  َٛاؾك١بايٛدٛب 
, ٚألٕ يف االضتُساز ع٢ً ايعالز َصًش١ ٚيف تسن٘ َؿطد٠ , ايطسز عٔ املهًؿني 

 .ٚدز٤ املؿاضد أٚىل َٔ دًب املصاحل
 . ححز النريض الوفسي في النستصفى للعالج: النطلب الثالج 

ت ايٓؿط١ٝ أضًٛبًا عالدًٝا يف ايكسٕ يكد أصبح سؿغ املسض٢ ٚإقاَتِٗ يف املطتػؿٝا
ٚاهلدف َٓ٘ خؿض سد٠ ايكًل ٚإبعاد املسٜض عٔ ضػٛط اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ , ايتاضع عػس 

ٜٚػهٌ ايؿصإَٝٛ غايب١ٝ , يٝعٛد بعد ذيو إىل ايعامل اـازدٞ يف ٚضع ْؿطٞ أؾطٌ 
ٜٚسدع  ,املسض٢ ايرٜٔ ذنتادٕٛ إىل عٓا١ٜ ٚبكا٤ يؿرت٠ ط١ًٜٛ يف املؤضطات ايعالد١ٝ 

ذيو إىل طبٝع١ املسض ٚاألعساض ايرٖا١ْٝ ٚاالْتهاضات اييت تؤدٟ إىل تدٖٛز املسٜض 
ٚقد ٜبك٢ بعطِٗ ؾرت٠ ط١ًٜٛ قد متتد يعػسات ايطٓني ست٢ , ايٛظٝؿٞ  أدا٥َ٘ٔ سٝح 

ؾٌٗ دنٛش إيصاّ املسٜض ايٓؿطٞ بايدخٍٛ ،   (1)بعد اْتٗا٤ َتطًبات ايعالز ٚضسٚزٜات٘ 
 ؟ يًعالز ؟ ٌٖٚ دنٛش   يرٟٚ املسٜض االَتٓاع عٔ اضتالَ٘ بعد غؿا٥٘إىل املطتػؿ٢ 

 -:الرنًٛ األَس َٔ سايتني 
 .أن يكون النرض الوفسي اليستدعي التوويه في النستصفى  : الحالة األولى 

ساالت : ٚال ٜطتدعٞ ايتِٜٓٛ يف املطتػؿ٢ َجٌ , إذا نإ املسض ايٓؿطٞ خؿٝؿًا 
ٚاضطسابات , ت ايكًل ٚايسٖاب ٚاضطسابات ايتهٝـ ٚساال, االنت٦اب اـؿٝـ  
, ٚاالضطسابات ايٓؿط١ٝ اييت تعٗس يف غهٌ أعساض دط١ُٝ , ايّٓٛ غري ايعط١ٜٛ 

ؾٝشسّ سذصٙ يف املطتػؿ٢ يف َجٌ ٖرٙ . ٚاضطسابات اهلطتريٜا ايتشٛي١ٝ ٚايتؿهه١ٝ 
ٚإذا أيصَ٘ , ع٢ً ؼسِٜ إؿام ايطسز باملطًِ  (2)اتؿام ايؿكٗا٤ ؽسدنًا ع٢ً  اؿاي١

                                                 

ممدٚح أبٛ زٜإ . ٚد ؾٗد عبداهلل ايديِٝ. عح أضباب بكا٤ املسض٢ يف املطتػؿٝات د: ٜٓعس  ( 1)
 341ص– 331ضًط١ً عٛخ ٚدزاضات َطتػؿ٢ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ص

 ساغ١ٝ اـسغٞ , ( 3/52)اهلدا١ٜ , ( 7/43)ؾتح ايكدٜس ,  ( 4/68)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس   (2)
, ( 3/415)زٚض١ ايطايبني , ( 3/66)ايٛضٝط , ( 3/489)َٛاٖب اؾًٌٝ , ( 3/175)

 ( .3/321)ٚاملبدع , ( 6/451)سٚع ايؿ, ( 2/40)املطايب  أض٢ٓ
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ايطبٝب بايدخٍٛ إىل املطتػؿ٢ ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ ال ذنتاز إىل ذيو ؾعًٝ٘ ايطُإ ؽسدنًا 
 ع٢ً إٔ ايطبٝب إذا تعد٣ أٚ نإ داٖاًل ؾعًٝ٘ ايطُإ (1)ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
ؾػهاٙ إىل , ؾآذاٙ بدخٛي٘ , از٣ نإ ي٘ خنٌ يف سا٥ط أْص (2)ملا ز٣ٚ إٔ مسس٠  -1

ٖب٘ يٞ : )ؾأب٢ ؾكاٍ ( ْاقً٘ : ) ؾكاٍ , ؾأب٢ ( بع٘ : ) ؾكاٍ يطُس٠ ,  ايٓيب 
 , ؾأب٢ ( ٚيو َجً٘ يف اؾ١ٓ 

  (3)(اذٖب ؾاقًع خنً٘, أْت َطاز : )ؾكاٍ 
َٚٔ ٜسٜد , ٚال دنٛش متهني صاسب٘ َٓ٘ , دٍ ع٢ً إٔ ايطساز قسّ : ٚد٘ ايدالي١ 

ٚتِٜٓٛ املسٜض ايٓؿطٞ َٔ غري ساد٘ إضساز ,  (4)إضساز ايٓاع داش دؾع ضسزٙ 
داخٌ املطتػؿ٢ ٥٘ ٚنًُا طايت ؾرت٠ بكا, ب٘ ; ألْ٘ قد ٜؤدٟ إىل تدٖٛز سايت٘ 

جري َٔ َٗازات٘ ٚؾكد ايه, أصبح غري قادز ع٢ً ايتهٝـ َع اجملتُع اـازدٞ 
 . (5)ٚاعتُد ع٢ً املطتػؿ٢ نب١٦ٝ أضاض١ٝ  , االدتُاع١ٝ 

                                                 

 293 نُا ضبل ذنس املطأي١ يف َبشح اؾٓاٜات ص  (1)

أبٛ : أبٛ ضعٝد ٜٚكاٍ , ٖٛ مسس٠ بٔ دٓدب بٔ ٖالٍ بٔ َس٠ بٔ عُسٚ بٔ دابس ايؿصازٟ   (2)
ابٓاٙ ضًُٝإ : ٚعٓ٘ , ٚعٔ أبٞ عبٝد٠  ز٣ٚ عٔ ايٓيب , نإ سًٝـ األْصاز ، عبداهلل 

ٚنإ ععِٝ األَا١ْ , ٚنإ غدٜدًا ع٢ً اـٛازز , تٛىل إَس٠ ايبصس٠  ,ٚضعد ٚآخسٕٚ 
ضكط يف قدز مم٠٤ًٛ َا٤ سازًا ؾهإ ذيو  58ح ذنب اإلضالّ ٚأًٖ٘ ، َات ض١ٓ صدٚم اؿدٜ

آخسنِ َٛتًا يف ايٓاز  ي٘ ٚألبٞ ٖسٜس٠ ٚثايح َعُٗا ٜع٢ٓ أبا قرٚز٠ تصدٜكًا يكٍٛ زضٍٛ 
ٚضري أعالّ ايٓبال٤ , ( 3/178)ٚاإلصاب١ , ( 4/207)تٗرٜب ايتٗرٜب : ٜٓعس يف تسمجت٘ 

(3/186). 

ٚايبٝٗكٞ ,  1493ص( 3636)بسقِ , باب يف ايكطا٤ , نتاب ايكطا٤ , أخسد٘ أبٛ داٚد  ( 3)
( 785)قِ ٚضعؿ٘ األيباْٞ يف ضعٝـ أبٞ داٚد بس, ( 12104)بسقِ ( 6/254)يف ضٓٓ٘ 

 361ص

 ( .6/178)َٚسقا٠ املؿاتٝح , ( 6/451)ايؿسٚع : ٜٓعس   (4)

َسض٢ خًـ أبٛاب املطتػؿٝات ايٓؿط١ٝ : َٚكاٍ ,  223ايطب ايٓؿطٞ ٚايكطا٤ ص: ٜٓعس   (5)
 .(sa.med.alamal.www )فُع األٌَ يًصش١ ايٓؿط١ٝ : ع٢ً َٛقع 

http://www.alamal.med.sa/
http://www.alamal.med.sa/
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ٚأَا نٕٛ ايطبٝب ٜطُٔ إذا أيصَ٘ بايدخٍٛ إىل املطتػؿ٢ ؾًهْٛ٘ تعد٣ ع٢ً  -2
 . (1)املسٜض  عبط٘  َٔ غري ساد١ ؾٝطُٔ األضساز اييت ؿكت ب٘  

 

 نستصفىأن يكون النرض الوفسي يستدعي التوويه في ال: الحالة الثاوية 

ٚأَساض , ا١ْٝ َجٌ ايؿصاّ إذا نإ املسض ايٓؿطٞ غدٜدًا ; ناالضطسابات ايرٖ
ٚساالت االنت٦اب ايػدٜد َع قاٚالت االْتشاز يف , اؿاد  ٚساالت اهلٛع , ايتِٖٛ

اضطساب : َجٌ ,  ٚاؿاالت ايػدٜد٠ َٔ اضطسابات ايعصاب, تازٜذ َسضٞ ضابل 
ٚاضطساب َا بعد ايصد١َ اؿاد ،  ,ٚساالت ايؿصع , ايتٛتس ايٓاػ١ عٔ اإلصابات 

ٚاملسض٢ ايرٜٔ ٜػهًٕٛ خطٛز٠ ع٢ً أْؿطِٗ ٚع٢ً  ( ايعصيب  االْٗٝاز) ٚايكًل اؿاد 
 . (2)ِغريٖ

 ؾٝذب سذص ٖؤال٤ يف املطتػؿ٢ يعالدِٗ ٚدؾع ضسزِٖ ٚنـ أذاِٖ عُٔ سٛهلِ 
ع٢ً ٚدٛب َٓع كايط١ اؾرَا٤  (3)   -زمحِٗ اهلل  – اتؿام ايؿكٗا٢٤ ؽسدنًا  عً

ٚإذا اَتٓع ٚيٞ األَس َٔ ذيو أٚ اجملرّٚ  ،  األصشا٤ ٚإٔ ٜطهٓٛا يف َهإ َٓؿسد هلِ
ٚإذا مل ٜهـ أذ٣ املسٜض ايرٖاْٞ . أثِ ٚإذا أصس ع٢ً تسى ايٛادب َع عًُ٘ ب٘ ؾطل 

 ع٢ً (4)ؽسدنًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ , ضب ساي٘ إال بطسب٘ أٚ تكٝٝدٙ أبٝح ذيو مبا ٜٓا
ٜٚكٝد عدٜد ـٛف , ي٘  ًااألخالم ٚإصالس دٛاش ضسب اجملٕٓٛ شدسًا ي٘ عٔ ض٤ٞ

 .عًٝ٘ ٚنرا إٕ خٝـ َٓ٘ 
 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

                                                 

 223ايطب ايٓؿطٞ ٚايكطا٤ ص:  ٜٓعس  (1)

 119ايديٌٝ ايٛطين يًسعا١ٜ ايٓؿط١ٝ األٚي١ٝ ص: ٜٓعس   (2)

, ( 13/310)ٚايرخري٠ , ( 8/392)َٚسقا٠ املؿاتٝح , ( 21/427)عُد٠ ايكازٟ : ٜٓعس  ( 3)
ٚإنُاٍ , ( 1/307)ٚاملٓٗر ايكِٜٛ , ( 3/335)إعا١ْ ايطايبني ,  531ص ٚغسح ايصزقاْٞ

 ( .2/198)َٚطايب أٚىل اي٢ٗٓ , ( 9/3031)ٚنػاف ايكٓاع , ( 7/142) املعًِ 

, ( 4/192)َٚػين احملتاز , ( 6/314)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 9/270)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعس   (4)
 ( .4/410)َٚطايب أٚىل اي٢ٗٓ 
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 (1) (ال ٜٛزد املُسض ع٢ً املصَح ):  قاٍ : قاٍ   عٔ أبٞ ٖسٜس٠  -1
 ٚخػ١ٝ إٔ , ٢ْٗ عٔ كايط١ ايصشٝح يًُسٜض غؿك١ عًِٝٗ  إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايدالي١ 

ؾهريو ميٓع املسٜض ايٓؿطٞ ,  (2)ٜصبِٗ ايطسز بٓكٌ املسٜض إيِٝٗ بؿعٌ اهلل ٚقدزٙ 
قد ٜعدٟ   َٔ كايط١ األصشا٤ خػ١ٝ إٔ ٜٓكٌ هلِ املسض ; ألٕ َٔ املسض ايٓؿطٞ

ت٦اب ٚضا٥س أْٛاع ايعصاب ٚاالن, ٚايكًل , املٗٝأ أنجس َٔ غريٙ ناهلطتريٜا  اإلْطإ
 .ٚخػ١ٝ إٔ ٜصبِٗ ايطسز بايكتٌ أٚ َادْٚ٘ ,  (3)

 . (4) ( ال تدميٛا ايٓعس إىل اجملرَٚني  ) :  قاٍ : قاٍ   عٔ ابٔ عباع  -2
إٔ يف اؿدٜح ؾا٥د٠ طب١ٝ عع١ُٝ ٖٚٞ إٔ ايطبٝع١ ْكاي١ ; ؾإذا أداّ ايٓعس : ٚد٘ ايدالي١ 

ؾايرٟ رنايط ,  ًا; ؾإذا نإ فسد ايٓعس َؤثس (5)خٝـ عًٝ٘ إٔ ٜصٝب٘ ذيو  ٤ٞإىل غ
املسٜض ايٓؿطٞ ٜؤثس ؾٝ٘ َٔ باب أٚىل ; يرا دنب عصهلِ عٔ األصشا٤ يف املؤضطات 

 .ايعالد١ٝ 

                                                 

, َٚطًِ ,  493ص( 5774)بسقِ , باب ال عد٣ٚ , نتاب ايطب , ٘ ايبدازٟ أخسد ( 1)
 1072ص,( 2221)بسقِ , باب ايطاعٕٛ , نتاب ايطب 

 ( .21/427)ٚعُد٠ ايكازٟ , ( 7/142)إنُاٍ املعًِ : ٜٓعس  ( 2)

أٚ ايبهِ اهلطتريٟ ؾؿٞ أٚقات ايرعس ايعاّ قد ٜصاب أنجس َٔ غدص , نايبها٤ اهلطتريٟ ( 3)
ٚقد زٟٚ إٔ , نإٔ ٜؿكد اثٓإ أٚ ثالث١ ايٓطل ثِ ٜعدٟ اآلخسٜٔ , أعساض اهلطتريٜا  بٓؿظ

ؾُٔ ٖٓا ناْت , بايطشو اهلطتريٟ  تٚأخس٣ أصٝب, قس١ٜ بأنًُٗا أصابٗا ايبهِ اهلطتريٟ 
ضسٚز٠ ايتدخٌ ايطسٜع ٚعصٍ املسٜض ؾٛزًا ٖٚهرا أَساض ايعصاب ؾاؿصٕ ٜعدٟ ٚهلرا قٌٝ 

ٖٚهرا اهلٛع اـؿٝـ ٚاضطساب ايتؿهري أَا األغداص ( د ٚتأتٞ باهلِ دًطت٘ ْه)يف اؿصٜٔ 
 .األقٜٛا٤ ذٚٚ ايػدص١ٝ املتُاضه١ ال ٜعدِٜٗ املسض ايٓؿطٞ بإذٕ اهلل 

 (rakhawy.www : )ذن٢ ايسخاٟٚ َٓػٛز ع٢ً َٛقع٘ . سٝاتٓا ٚايطب ايٓؿطٞ د: ٜٓعس 
قاٍ ايبٛصريٟ ,  2690ص( 3543)بسقِ , باب اؾراّ , نتاب ايطب , أخسد٘ ابٔ َاد٘   (4)

بسقِ ( 5/142)ٚابٔ أبٞ غٝب١ يف َصٓؿ٘ , ( ٖرا إضٓاد زداي٘ ثكات : ) يف َصباح ايصداد١ 
ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ابٔ , ( 10/169)ٚضعؿ٘ ابٔ سذس يف ؾتح ايبازٟ ( 24544)

 271ص( 2854)َاد٘ بسقِ 

 415ايطسم اؿه١ُٝ ص: ٜٓعس   (5)

http://www.rakhawy/
http://www.rakhawy/
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ؾاملسٜض ايٓؿطٞ ايرٟ رنػ٢  (1)ٚيكاعد٠ ٜتشٌُ ايطسز اـاص يدؾع ايطسز ايعاّ  -3
يًعالز ٚإٕ نإ ؾٝ٘ ضسز عًٝ٘ ; ٚيهٔ ٖرا ايطسز ضسزٙ دنب سذصٙ يف املطتػؿ٢ 

 .ٜتشٌُ دؾعًا يًطسز ايعاّ ايرٟ قد ًٜشل بأًٖ٘ ٚفتُع٘ يٛ مل ذنذص يف املطتػؿ٢ 
عٔ عِ   (2)ؾًشدٜح خازد٘ بٔ ايصًت , ٚأَا دٛاش ضسب٘ ٚتكٝٝدٙ إٕ خٝـ َٓ٘  

يف اؿدٜد ؾكاٍ  ؾأضًِ ؾًُا زدع َس ع٢ً أعسابٞ فٕٓٛ َٛثل ي٘ أْ٘ أت٢ ايٓيب 
ؾسقٝت٘ بأّ ايكسإٓ  ،ؾإٕ صاسبهِ قد دا٤ غريأعٓدى غ٤ٞ تداٜٚ٘ ب٘ ؟ : بعطِٗ 

ؾأخربت٘  ؾًُا قدَت ايٓيب  ،ؾربأ ؾأعطْٛٞ َا١٥ غاٙ, أٜاّ نٌ ّٜٛ َستني  ثالث١
 (3)..  ( نًٗا بطِ اهلل : قاٍ . ال : أقًت غري ٖرا ؟ قًت : ؾكاٍ 

مل ٜٓهس عًِٝٗ زبط اجملٕٓٛ باؿدٜد ; يدؾع ضسزٙ ٚنـ أذاٙ  إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايدالي١ 
يف  (4)ٖٚرا َا دست عًٝ٘ عاد٠ ايطًـ ، ؾهريو املسٜض ايرٖاْٞ إٕ خٝـ َٓ٘ 

ايكسٕٚ ايطابك١ إٔ َٔ غٗد عًٝ٘ مجاع١ َٔ أٌٖ ايطب أْ٘ كتٌ ايعكٌ ٜكٝد يف 

                                                 

 ( .1/197)ٚغسح ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ ,  206ايٛدٝص يف إٜطاح ايكٛاعد ص: ٜٓعس  ( 1)

ي٘ إدزاى ذنسٙ ابٔ سبإ يف ثكات ( بطِ املٛسد٠ ٚاؾِٝ )ٖٛ خازد١ بٔ ايصًت ايربمجٞ   (2)
ٕ قًٌٝ اؿدٜح ٚنا, َٔ بين متِٝ ز٣ٚ عٔ عبداهلل بٔ َطعٛد , ايتابعني ٚنإ ٜطهٔ ايهٛؾ١ 

ٚطبكات ابٔ ضعد , ( 3/66)ٚتٗرٜب ايتٗرٜب , ( 2/353)اإلصاب١ : ٜٓعس يف تسمجت٘ . 
(6/197. ) 

ٚأمحد يف ,  1509ص( 3896)بسقِ , باب نٝـ ايسق٢ , نتاب ايطب , أخسد٘ أبٛ داٚد  ( 3)
( . 23586)بسقِ ( 5/48)ٚابٔ غٝب١ يف َصٓؿ٘ , ( 21884)بسقِ ( 5/210)َطٓدٙ 

ٚيف ايطًط١ً ايصشٝش١ , ( 2/737( )3297)بسقِ , أليباْٞ يف صشٝح أبٞ داٚد ٚصشش٘ ا
 ( .2027)بسقِ 

 ٖـ547عبدايػؿاز ايطسٚضتاْٞ ايؿكٝ٘ ايػاؾعٞ محٌ إىل ايبُٝازضتإ ٚقٝد ٚتٛيف ضٓ٘ : َِٓٗ   (4)
 بٔ دابس أبٛ بهس أمحد بٔ ذنٞ: َِٚٓٗ , ( 19/166)ٌٜ تازٜذ بػداد ذ  املطتؿاد َٔ  : ٜٓعس 

: َِٚٓٗ , ( 13/163)ضري أعالّ ايٓبال٤ : ٖـ قد زبط يف ايبُٝازضتإ ٜٓعس 270ايبالذزٟ ت 
ٖـ مبصس ادع٢ أْ٘ ٜصعد إىل ايطُا٤ ٜٚػاٖد ايبازٟ ؾػٗد مجاع١ َٔ أٌٖ 19زدٌ ظٗس عاّ 

ٚيف ايٛقت اؿاضس ( 1/510)تازٜذ اـًؿا٤ : ٕ ٜٓعس ايطب أْ٘ كتٌ ايعكٌ ؾكٝد يف ايبُٝازضتا
 . د١ٜٚ املٗد١٥ ٚايكُٝص ايبالضتٝهٞ َكاّ ايتكٝٝد بايطالضٌ ٚايكٝٛد تكّٛ األ
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أَا إذا غؿٞ . ٜهٕٛ ذيو بأَس َٔ قطاتِٗ ٚمل ٜٓهس عًِٝٗٚقد ,  (1)ايبُٝازضتإ 
املسٜض ايٓؿطٞ ؾٝذب ع٢ً ذٜٚ٘ اضتالَ٘ ٚسطاْت٘ ٚايكٝاّ ع٢ً غؤْٚ٘ ٚعدّ تسن٘ 

ع٢ً ٚدٛب سطا١ْ  –زمحِٗ اهلل  - (2)يف املطتػؿ٢ ؽسدنًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 
 .اجملٕٓٛ إال إذا نإ خطسًا ع٢ً ْؿط٘ أٚ ع٢ً غريٙ أٚ عذصٚا عٔ زعاٜت٘ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
بإٔ طٍٛ بكا٤ املسٜض ايٓؿطٞ يف املطتػؿ٢ بعد ؼطٔ سايت٘ ٜٗدد بعٛد٠ املسض إيٝ٘  -1

 .(3)َس٠ أخس٣ 
ٜٚصبح غري قادز , يف املطتػؿ٢ ٜؿكدٙ ايهجري َٔ َٗازات٘ االدتُاع١ٝ  إٔ طٍٛ بكا٥٘ -2

 . (4)ع٢ً ايتهٝـ َع اجملتُع اـازدٞ ٜٚعتُد ع٢ً املطتػؿ٢ نب١٦ٝ أضاض١ٝ 
ٚؼطٔ أٚضاعِٗ ٜؤدٟ إىل  بعد غؿا٥ِٟٗٚ املسض٢ َٔ اضتالّ املسض٢ ٕ اَتٓاع ذأ -3

إٔ تط٤ٛ أسٛاهلِ ايٓؿط١ٝ بػهٌ ساد ٜٚٓدسط بعطِٗ يف بها٤ َسٜس ٜالشَ٘ طٛاٍ 
 . (5)أٜاَ٘ 

; ملا يف  املسض٢ اضتالّ َسضاِٖ بعد غؿا٥ِٗ ؾًٗرٙ األضباب ٚغريٖا دنب ع٢ً ذٟٚ
ٚإٕ نإ يف بكا٤ املسٜض َع , املطًِ سساّ ٚاإلضساز ب, طٍٛ ايبكا٤ َٔ اإلضساز بِٗ 

                                                 

 ( .5/162)األْطاب يًطُعاْٞ : ٜٓعس  . َٛضع دنتُع ؾٝ٘ املسض٢ ٚاجملاْني: ايبُٝازضتإ   (1)
َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 3/621)ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 4/279)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس  ( 2)

, ( 9/98)ٚزٚض١ ايطايبني , ( 1/641)ٚاملع١ْٛ ( 4/216)ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ , ( 4/214)
, ( 24/469)ٚايػسح ايهبري البٔ قدا١َ , ( 11/412)ٚاملػين , ( 15/105)ٚاؿاٟٚ 

 ( .8/2848)ٚنػاف ايكٓاع 

 ع٢ً َٛقع فُع األٌَ (َسض٢ خًـ أبٛاب املطتػؿٝات ايٓؿط١ٝ: ) َكاٍ : ٜٓعس   (3)
  (sa.med.alamal.www). 
ع٢ً ,  (تٓبٝٗات عا١َ غصٛص األد١ٜٚ ٚايعالدات ايٓؿط١ٝ: ) َٚكاٍ , املكاٍ ايطابل : ٜٓعس  ( 4)

عكاب املسٜض ..املطتػؿٝات ايٓؿط١ٝ يف َصس  ):َٚكاٍ , (44roro.healths://http: ) َٛقع 
 (com.maganin.www : ) عُاد ْصٝـ ع٢ً َٛقع فاْني . (ٚيٝظ عالد٘ 

األسد , دسٜد٠ ايػسم األٚضط , أنرب َطتػؿ٢ يألَساض ايٓؿط١ٝ (  غٗاز) َكاٍ : ٜٓعس   (5)
 .(com.aawsat.www: )ع٢ً َٛقع  9357ايعدد , ٖـ  1425مجاد األٚىل  -24

http://www.alamal.med.sa/
http://healths.roro44/
http://www.maganin.com/
http://www.maganin.com/
http://www.aawsat.com/
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ٚإذا تعازض َؿطدتإ زٚعٞ , أًٖ٘ َؿطد٠ ؾؿٞ تسن٘ يف املطتػؿ٢ َؿطد٠ أنرب 
 . (1)أععُُٗا ضسزًا بازتهاب أخؿُٗا 

 
.أسرار النريض الوفسي  إفصاء الطبيب: النطلب الرابع 

( )
 

 

تعترب ايعالق١ بني املسٜض ايٓؿطٞ ٚايطبٝب َٔ أق٣ٛ ٚأعُل ايعالقات يف فاٍ ايطب 
ٚذيو ألٕ َٔ أِٖ ٚضا٥ٌ ايتػدٝص , ايٓؿطٞ َكاز١ْ بتدصصات ايطب األخس٣ 

ٚعالقات٘ , ملعسؾ١ املسض ايٓؿطٞ ٖٛ إدال٤ املسٜض مبعًَٛات دقٝك١ تتعًل عٝات٘ املاض١ٝ 
اييت تأثس بٗا ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ ايتازٜذ املسضٞ  باآلخسٜٔ يف نٌ املٛاقـ ٚاألسداخ

(case history )  , ٚقد ٜهػـ املسٜض يطبٝب٘ عٔ أدم أضساز سٝات٘ اييت ال ٜطًع
ٚقد رنربٙ بأْ٘ ٜٟٓٛ قتٌ غدص آخس َٔ أقازب٘ أٚ , عًٝٗا غريٙ َٔ أقسب ايٓاع إيٝ٘ 

ٚذناٍٚ ايطبٝب َٓع٘ , درياْ٘ أٚ أصدقا٥٘ ْتٝذ١ يًطالالت ٚاهلالٚع اييت ٜتأثس بٗا 
ؾُا َٛقـ ايطبٝب يف ٖرٙ اؿاي١ ؟ ٌٖٚ دنٛش ي٘ , يهٓ٘ ٜصس ع٢ً زأٜ٘ , َٔ ذيو 

؟ ٚقد ٜطتػري أسد اـاطبني ايطبٝب  ضس املسٜض ٚإخباز اؾٗات املطؤٚي١ نػـ
ؾريٜد َعسؾ١ َسض٘ َٚآي٘ ٚاألد١ٜٚ اييت , ايٓؿطٞ عٔ أسد املسض٢ ايرٜٔ ٜعاؾِٗ 

ٚقد ٜطًب ايكطا٤ َٔ ايطبٝب ايٓؿطٞ تكسٜسًا , ٜتعاطٗا َٚد٣ تأثريٖا عًٝ٘ ٚحنٛ ذيو 
َجٌ عٔ ساي١ املسٜض ايٓؿطٞ ; ؾٌٗ ذنل يًطبٝب ايٓؿطٞ نػـ ضس املسٜض ايٓؿطٞ يف 

 ؟ (3)ٖرٙ اؿاالت 

                                                 

 203ٚايٛدٝص يف إٜطاح قٛاعد ايؿك٘ ص,  87األغباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ص: ٜٓعس   (1)

ٚنإ داخٌ ايعالق١  بٝب ايٓؿطٞ َٚسٜط٘ ٖٛ َااطًع عًٝ٘ ايطبٝب زؤ١ٜ أٚ مساعًاايطس بني ايط ( 2)
: ٜٓعس . ٜٚٓطبل ذيو ع٢ً املعاجل بايسق١ٝ ٚإٕ مل ٜهٔ طبٝبا ٚنإ يف إؾػا٥٘ ضسز , ايعالد١ٝ 

ضُٔ عٛخ ضًط١ً  61عبدايسشام اؿُد ص. د. عح ضس املسٜض يف ايػسٜع١ ٚايكإْٛ ايطيب 
أخالقٝات ايطبٝب َطؤٚيٝت٘ : ٚعح , ػؿ٢ ايصش١ ايٓؿط١ٝ بايطا٥ـ َطتعٛخ ٚدزاضات 

 ( .115ـ  3/9)عًٞ اؾؿاٍ َٔ عٛخ ف١ً اجملُع . د, ٚضُاْ٘ 
ٚايطب ايٓؿطٞ ,  31ٚايطب ايٓؿطٞ ٚايكطا٤ ص,  103ايطب ايٓؿطٞ ٚايكإْٛ ص: ٜٓعس   (3)

. د ؟ األطبا٤ ايٓؿطإْٝٛ ٌٖ ذنل هلِ إؾػا٤ أضساز َسضاِٖ : َٚكاٍ ,  277دزٟ عصت ص
 إبساِٖٝ اـطري َٓػٛز ع٢ً َٛقع َطتػؿ٢ ايصش١ ايٓؿط١ٝ بربٜد٠ 
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ع٢ً أْ٘ دنب نتُإ ايطس ٚذنسّ إؾػاؤٙ بدٕٚ َكتض  –زمحِٗ اهلل  - (1)اتؿل ايؿكٗا٤ 
ٜٚتأند ٚادب سؿغ ايطس ع٢ً َٔ ٜعٌُ يف املٗٔ اييت ٜعٛد اإلؾػا٤ ؾٝٗا ع٢ً , َعترب 

َامل ٜأذٕ املسٜض ايٓؿطٞ أٚ ٜهٔ يف اإلؾػا٤  ;أصٌ امل١ٓٗ باـًٌ ; ناملٗٔ ايطب١ٝ 
 .   ؾٝباح صًش١ أٚ دؾع َؿطد٠َ

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

 +: قاٍ تعاىل  -1                        

  " (2) . 
، َٚا ٜهٕٛ بني  ٚسؿغ األَا١ْ ٚادب , إٔ سؿغ ايطس َٔ قبٌٝ األَا١ْ  :ٚد٘ ايدالي١ 

 . (3)ايطبٝب ايٓؿطٞ ٚاملسٜض أٚىل بايهتُإ 

 +: قاٍ تعاىل  -2                   

             " (4) . 
إٔ اهلل سسّ أذ١ٜ املطًِ بٛد٘ َٔ ٚدٛٙ األذ٣ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ َٚع٢ٓ :  ٚد٘ ايدالي١ 

، ٚإذا نإ يف ساٍ ضعـ  ٚإؿام ايطسز ب٘, َٚٔ اإلٜرا٤ بايكٍٛ إؾػا٤ ضسٙ , 
 . (5)  بطبب املسض ايٓؿطٞ تأند سؿغ ضسٙ 

  

                                                                                                                                            

 ( sa.med.bmhh.www) . 

, ( 11/84)ؾتح ايبازٟ , ( 4/135)املدخٌ البٔ ساز , ( 22/416)عُد٠ ايكازٟ : ٜٓعس   (1)
ٚنػاف , ( 1/190)ٚايٓهت ٚايؿٛا٥د , ( 2/170)ٚايؿسٚع , ( 1/305)ٚأض٢ٓ املطايب 

 ( .4/257)ٚإعالّ املٛقعني , ( 2/729)ايكٓاع 

 ( .27)آ١ٜ , ضٛز٠ األْؿاٍ   (2)

 ( .22/486)عُد٠ ايكازٟ : ٜٓعس  ( 3)

 ( .58)آ١ٜ , ضٛز٠ األسصاب   (4)

 ( .4/303)ٚؾتح ايكدٜس يًػٛناْٞ , ( 14/214)تؿطري ايكسطيب : ٜٓعس   (5)

http://www.bmhh.med.sa/
http://www.bmhh.med.sa/
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  (1)( َٔ ضرت َطًًُا ضرتٙ اهلل يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ ) :  قاٍ : قاٍ   عٔ ابٔ عُس  -3

ضرت يعٛزت٘ ; َت٢ نإ إؾػاؤٙ َٔ  ايٓؿطٞ  إٔ يف سؿغ ضس املسٜض: ٚد٘ ايدالي١ 
 . (2)ايعٝٛب عسؾًا أٚ غسعًا 

, ضسًا ؾُا أخربت ب٘ أسدًا بعدٙ  أضس إىل ايٓيب : ) قاٍ     عٔ أْظ بٔ َايو  -4
 . (3)(  ٚيكد ضأيتين أّ ضًِٝ ؾُا أخربتٗا ب٘ 

ٚاملبايػ١ يف نتُاْ٘ ست٢ عٔ أقسب ايٓاع , ايطس ٜدٍ ع٢ً ٚدٛب سؿغ : ٚد٘ ايدالي١ 
، ٚ ٜتأند إذا نإ بني ايطبٝب ايٓؿطٞ  إيٝ٘ ; ألْ٘ ملا نتِ عٔ أَ٘ ؾعٔ غريٖا أٚىل

 . (4)  ٚاملسٜض ملا ي٘ َٔ أثس يف ايعالز 
إذا سدخ ايسدٌ باؿدٜح ثِ ):  قاٍ زضٍٛ : قاٍ   عٔ دابس بٔ عبداهلل  -5

 . (5) (  ايتؿت ؾٗٞ أَا١ْ 
   (6)دعٌ سؿغ ايطس َٔ األَا١ْ ؾال دنٛش إضاعتٗا بإغاعتٗا  إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايدالي١ 

ذنسى : َايػٝب١ ؟ قاٍ : قٌٝ : قاٍ ) :   عٔ ايسضٍٛ   سدٜح أبٞ ٖسٜس٠    -6
   (7)(أخاى مبا ٜهسٙ 

                                                 

 192ص( 2442)بسقِ ,  باب ال ٜعًِ املطًِ املطًِ, نتاب املعامل , أخسد٘ ايبدازٟ   (1)
 1129ص( 2580)بسقِ , باب ؼسِٜ ايعًِ , نتاب ايرب ٚايص١ً , َٚطًِ 

 58إؾػا٤ األضساز ٚأسهاَ٘ يف ايؿك٘ ص: ٜٓعس   (2)

, َٚطًِ ,  530ص( 6289)بسقِ , باب سؿغ ايطس , نتاب االضت٦رإ , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 3)
 1114ص( 2482)ِ بسق, باب ؾطٌ أْظ بٔ َايو , نتاب ؾطا٥ٌ ايصشاب١ 

 ( .22/416)عُد٠ ايكازٟ : ٜٓعس   (4)

,  1580ص, ( 4868)بسقِ , باب ْكٌ اؿدٜح , نتاب األدب , أخسد٘ أبٛ داٚد يف ضٓٓ٘   (5)
 1849ص( 1959)بسقِ , باب َا دا٤ إٕ اجملايظ باألَا١ْ , نتاب ايرب ٚايص١ً , ٚايرتَرٟ 

بسقِ , ( 3/922)شٝح أبٞ داٚد ٚسطٓ٘ األيباْٞ يف ص, ( سدٜح سطٔ : ) ٚقاٍ , 
(4075. ) 

 ( .13/148)عٕٛ املعبٛد : ٜٓعس  ( 6)

 1130ص(  2589)بسقِ , باب ؼسِٜ ايػٝب١ , نتاب ايرب ٚايص١ً , أخسد٘ َطًِ   (7)
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 اإلْطإٖٚرا ٜػٌُ عٝٛب , إٔ ايهالّ مبا ٜهسٖ٘ املتشدخ عٓ٘ سساّ  :ٚد٘ ايدالي١ 
 .(2)ؿٞ إؾػا٤ ضس املسٜض ايٓؿطٞ ; ْٛع َٔ ايػٝب١ ؾ (1)ايبد١ْٝ أٚ اـًك١ٝ ٚايٓؿط١ٝ 

 -:  أَا إْ٘ دنٛش نػـ ايطس إذا تستب ع٢ً إؾػا٥٘ َصًش١ أٚ دؾع َؿطد٠ ؾًُا ًٜٞ

+:  -عًٝ٘ ايطالّ  –قاٍ تعاىل يف قص١ ٜٛضـ  -1        "(3) 
ؾكاٍ ذيو , عًٝ٘ ايطالّ  مل ٜسد ذنس ذيو يٛ مل تكرؾ٘  –إٔ ٜٛضـ  :ٚد٘ ايدالي١ 
ٚيٛال ذيو يهتِ عًٝٗا ٚمل ,  ْؿط٘ َا تعسض ي٘ َٔ قتٌ أٚ عكٛب١ يٝدؾع عٔ
 . (4)ٜؿطشٗا 

املطذد ؾسأٜت  نٓت يف: أْٗا قايت  اَسأ٠ عبداهلل بٔ َطعٛد   (5)سدٜح شٜٓب  -2
ٚناْت شٜٓب تٓؿل ع٢ً عبداهلل ٚأٜتاّ , (تصدقٔ ٚيٛ َٔ سًٝهٔ : ) ؾكاٍ  ايٓيب 

أدنصٟ عين إٔ أْؿل عًٝو ٚع٢ً  ؾكايت يعبداهلل ضٌ زضٍٛ اهلل : يف سذسٖا قاٍ 
ؾاْطًكت إىل ايٓيب ,  ؾكاٍ ضًٞ أْت زضٍٛ اهلل , أٜتاَٞ يف سذسٟ َٔ ايصدق١ 

  ؾُس عًٝٓا بالٍ , ؾٛددت اَسأ٠ َٔ األْصاز ع٢ً ايباب سادتٗا َجٌ ساديت
ال : ٚقًٓا , أدنصٟ إٔ أْؿل ع٢ً شٚدٞ ٚأٜتاّ يٞ يف سذسٟ  ضٌ ايٓيب :  ؾكًٓا

: قاٍ ! أٟ ايصٜاْب ؟: قاٍ . شٜٓب : َٔ ُٖا ؟ قاٍ : ؾدخٌ ؾطأي٘ ؾكاٍ , ؽرب بٓا 
 (6). ( ْعِ هلا أدسإ ; أدس ايكساب١ ٚأدس ايصدق١ ): قاٍ . اَسأ٠ عبداهلل 

                                                 

 (net.saaid.www  )ٖاْٞ اؾبري َٓػٛز ع٢ً َٛقع صٝد ايؿٛا٥د . د, أضساز املسض٢ : ٜٓعس  ( 1)
 ( .1/190)ايٓهت ٚايؿٛا٥د : ٜٓعس   (2)
 ( .26)آ١ٜ , ضٛز٠ ٜٛضـ   (3)

 ( .2/185)ٚتؿطري ايٓطؿٞ , ( 7/191)تؿطري ايطربٟ : ٜٓعس   (4)

بٔ امسٗا زا٥ط١ : ٜٚكاٍ , زبط١ بٓت عبداهلل بٔ َعا١ٜٚ ايجكؿ١ٝ اَسأ٠ عبداهلل بٔ َطعٛد  ( 5)
ٚيٝظ , اعًا ُٖا اثٓتإ ٚناْت صٓ: ٚقٌٝ , يكب  زا٥ط١ٚبٌ امسٗا شٜٓب : َطعٛد ٜٚكاٍ 

,  مسعت ايٓيب , ٚهلا صشب١ , . ؾهاْت تٓؿل عًٝ٘ ٚع٢ً ٚيدٙ , يعبداهلل بٔ َطعٛد َاٍ 
, ( 7/661)اإلصاب١ : ٜٓعس يف تسمجتٗا , عُسٚ بٔ اؿازخ َٔ بين املصطًل : ٚز٣ٚ عٓٗا 

 ( .2/850)زداٍ صشٝح ايبدازٟ , ( 1/621)يسداٍ أمحد  ٚاإلنُاٍ

,  116ص, ( 1466)بسقِ , باب ايصنا٠ ع٢ً ايصٚز , نتاب ايصنا٠ , أخسد٘ ايبدازٟ   (6)
 836ص( 1000)بسقِ , باب ؾطٌ ايصدق١ ٚايٓؿك١ ع٢ً األقسبني , نتاب ايصنا٠ , َٚطًِ 

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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 أتني بعد إٔ اضتهتُتاٙ دٛابًا يطؤاٍ ايٓيب باضِ املس   إٔ إخباز بالٍ  :ٚد٘ ايدالي١
ٚال ,  تاٙ ب٘ َٔ ايهتُإ ال دنٛش تأخريٙ; يهٕٛ إدابت٘ أٚدب َٔ ايتُطو مبا أَس

ؾإذا ناْت  ،  (1)ٚقد تكسز أْ٘ إذا تعازضت املصاحل بدئ بأُٖٗا , ٜكدّ عًٝ٘ غريٙ 
 . املصًش١ تكتطٞ نػـ ضس املسٜض ايٓؿطٞ داش 

 -:ؾُٔ ذيو 
إذا اضتػري ايطبٝب يف أ١ًٖٝ املسٜض ايٓؿطٞ يًصٚاز ; ؾع٢ً ايطبٝب املطتػاز ايصدم  -

 +: َع َٔ اضتػازٙ ; يكٛي٘ تعاىل          " (2) . 

نإ املسٜض  يٛ أٚ نإ نتُإ ضس املسٜض ٜؤدٟ إىل ضسز أنرب َٔ ضسز إؾػا٥٘ نُا -
عاد١ إىل نػـ َسض٘ أَاّ عا٥ًت٘ ; ألدٌ ايعٓا١ٜ ب٘ قبٌ إٔ ٜطتشؿٌ َسض٘ بطبب 

:  ذيو يكاعد٠داش , أٚ ألدٌ سذصٙ يف َطتػؿ٢ األَساض ايٓؿط١ٝ , اإلُٖاٍ 
 . (3)ازتهاب أٖٕٛ ايطسزٜٔ يتؿٜٛت أغدُٖا 

نإ يف إؾػا٤  إذا نإ يف إؾػا٤ ضس املسٜض ايٓؿطٞ َصًش١ أنرب َٔ نتُاْ٘ نُا يٛ -
ايطس َٓعًا يٛقٛع دسمي١ ضتكع ; نُا يٛ اعرتف املسٜض ايٓؿطٞ أْ٘ ٜٟٓٛ قتٌ غدص 
آخس َٔ أقازب٘ أٚ درياْ٘ ; ؾٗٓا دنب ع٢ً ايطبٝب ايٓؿطٞ اإلؾػا٤ إىل اؾٗات 

ًٝػريٙ ؾَٔ زأ٣ َٓهِ َٓهسًا ):قاٍ : قاٍ   أبٞ ضعٝد اـدزٟ  ايسمس١ٝ ; ؿدٜح
  (4) ( اإلميإؾإٕ مل ٜطتطع ؾبكًب٘ ٚذيو أضعـ , بًطاْ٘ ؾإٕ مل ٜطتطع ؾ, بٝدٙ 

 . (5)ٚألٕ دز٤ املؿاضد َكدّ ع٢ً دًب املصاحل 
 
 

                                                 

 ( .7/87)ٚغسح صشٝح َطًِ , ( 3/387)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس   (1)

 ( .68)آ١ٜ , ضٛز٠ األعساف  ( 2)

 ،  203 ٚايٛدٝص يف إٜطاح قٛاعد ايؿك٘ ص,  ( 2/737)دزز اؿهاّ  : ٜٓعس  ( 3)

( 49)بسقِ , باب بٝإ نٕٛ اي٢ٗٓ عٔ املٓهس َٔ اإلميإ , نتاب اإلميإ , أخسد٘ َطًِ  ( 4)
 688ص

 208ٚايٛدٝص ص ،  87األغباٙ ايٓعا٥س ص: ٜٓعس  ( 5)
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ٚإٕ تستب عًٝٗا , إذا صدز ي٘ أَس بريو َٔ د١ٗ قطا١ٝ٥ ; ؾٝذب عًٝ٘ قٍٛ اؿكٝك١  -

 +: إؾػا٤ ضس املسٜض ايٓؿطٞ ;  ٚيكٛي٘ تعاىل           " (1)  
 (2)ٜتشٌُ ايطسز اـاص ; يدز٤ ايطسز ايعاّ : يكاعد٠   ،

 ٖٚهرا ٜطتج٢ٓ َٔ ٚدٛب نتُإ ايطس ساالت ٜؤدٟ ؾٝٗا نتُاْ٘ إىل ضسز ٜؿٛم ضسز 
 . (3)أٚ ٜهٕٛ يف إؾػا٥٘ َصًش١ تسدح ع٢ً َطس٠ نتُاْ٘ , إؾػا٥٘ بايٓطب١ يصاسب٘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 283آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (1)

، غسح ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ ( 1/36) ، ٚدزز اؿهاّ ( 1/19)ف١ً األسهاّ ايعدي١ٝ : ٜٓعس  ( 2)
(1/197 ) 

بسقِ , ٖٚرا َا صدز عٔ فًظ فُع ايؿك٘ اإلضالَٞ يف دٚزت٘ ايجا١َٓ بسْٚاٟ داز ايطالّ  ( 3)
ٛد١ٜ يف املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايعػسٜٔ ٖٚٛ املعٍُٛ ب٘ يف ْعاّ ٚشاز٠ ايصش١ بايطع( . 8د/83/10)

دنب ع٢ً املُازع ايصشٞ إٔ ذناؾغ ع٢ً األضساز اييت عًِ بٗا عٔ طسٜل , سٝح دا٤ ؾٝ٘ 
أٚ اؿًٝٛي١ , إلبالؽ عٔ ساي١ ٚؾا٠ ا -1 -:َٗٓت٘ ٚال دنٛش ي٘ إؾػاؤٖا إال يف األسٛاٍ ايتاي١ٝ 

إذا  -3. اإلبالؽ عٔ َسض ضاز  -2.سمي١ ٚال دنٛش اإلؾػا٤ إال يًذ١ٗ ايسمس١ٝ دٕٚ ازتهاب د
أَس َٔ د١ٗ  إذا صدز ي٘ -5. دؾع املُازع التٗاّ ٚدٗ٘ إيٝ٘ املسٜض  -4 ٚاؾل صاسب ايطس

 .قطا١ٝ٥
 17ْعاّ َصاٚي١ املٗٔ ايصش١ٝ ص: ٜٓعس  . باختصاز       
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 .الطبيب الوفسي أحرة : النطلب الخانش 

  :ٚؾٝ٘ َطأيتإ 
 .حكه استئحار الطبيب الوفسي للعالج : النسألة األولى 

اتؿام ؽسدنًا ع٢ً  ٜباح اضت٦ذاز ايطبٝب ايٓؿطٞ يًعالز ضٛا٤ َٔ قبٌ ايدٚي١ أٚ األؾساد 
 ع٢ً دٛاش اضت٦ذاز ايطبٝب يًعالز    –زمحِٗ اهلل  - (1)ايؿكٗا٤ 

أْ٘ ؾعٌ ذنتاز إيٝ٘ َٚأذٕٚ ؾٝ٘ غسعًا ؾذاش االضت٦ذاز عًٝ٘ نطا٥س األؾعاٍ ب :ٚاضتديٛا 
 .املباس١ 

ؾإٕ متت املد٠ ٚبسئ املسٜض أٚ مل , ٚاضت٦ذاز ايطبٝب ٜكدز باملد٠ ال بايرب٤ ٚايعٌُ   
٠ ؾُٝا بكٞ َٔ املد٠ زٚإٕ بسئ قبٌ متاّ املد٠ اْؿطدت اإلدا أ ؾً٘ األدس٠ نًٗا ، ٜرب

 .ٚنرا يٛ َات املسٜض يف أثٓا٤ املد٠ , ملعكٛد عًٝ٘ يتعرز اضتٝؿا٤ ا
: أَا يٛ نإ أدريًا عٓد ايدٚي١ َكابٌ أدس َعًّٛ ؾٝذب عًٝ٘ ايٛؾا٤ بايعكد يكٛي٘ تعاىل 

+                " (2)  ٞٚال ذنٌ ي٘ إٔ ٜأخر َٔ املسٜض ايٓؿط
ٚال ذنل يًطبٝب ايٓؿطٞ زؾض عالز املسض٢ ايداخًني يف يٛاشّ , أدسًا ع٢ً َداٚات٘ 

 .ٖرا ايعكد 
ايدخٍٛ  (3)أَا إذا نإ ٜعٌُ يف عٝاد٠ خاص١ ميًهٗا أؾساد ; ؾٝذٛش يٛيٞ األَس تطعري 

إيٝ٘ اؿاد١ ٚايطسٚز٠  َع إٔ األصٌ عدّ دٛاش ايتطعري ; يهٔ إذا دعت ,ٚايهػـ 
, ناْت ٖرٙ ايعٝادات عٓدٖا إؾساط يف أضعاز ايدخٍٛ ٚايهػـ  يٛ  ، نُا داش ذيو

                                                 

ٚاؾاَع ايصػري , ( 4/184)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ , ( 2/110)ؼؿ١ ايؿكٗا٤ : ٜٓعس  (1)
, ( 8/122)ٚاملػين , ( 2/115)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ ,  (5/422) ٚايرخري٠  , ( 1/504)

اغرتطٛا يصش١ ٖرا ايعكد إٔ ٜهٕٛ غري إٔ ايػاؾع١ٝ   (14/393) ٚاإلْصافٚايػسح ايهبري 
ٚإٕ مل ٜهٔ , ٜٚهؿ٢ يف ذيو ايتذسب١ عٓدِٖ , مبع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ خطؤٙ ْادزًا , ايطبٝب َاٖسًا 

ٚإعا١ْ ايطايبني , ( 3/122)ٚؾتح املعني  (3/528)زٚض١ ايطايبني :  ٜٓعسَاٖسًا يف ايعًِ ، 
(3/122. ) 

 ( .1)آ١ٜ , ضٛز٠ املا٥د٠  ( 2)

: ٜٓعس . ٚإدبازِٖ ع٢ً ايتباٜع مبا قدزٙ , تكدٜس ايطًطإ أٚ ْا٥ب٘ يًٓاع ضعسًا : ايتطعري   (3)
 ( .2/38)ٚأض٢ٓ املطايب , ( 1/105)ايٛضٝط 
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ٚميٓعِٗ , ٚؾتح املًؿات ٚأضس ذيو باملسض٢ ايٓؿطٝني احملتادني ايرٜٔ ٜكعدِٖ املسض 
ؾًٛيٞ األَس اؿل إٔ ٜؿسض أضعازًا َٓاضب١ يًطسؾني ال , َٔ ايعٌُ ٚطًب ايسشم 

 .ٚدنب طاعت٘ يف ذيو , ؾٝ٘ ٚال غطط  ظٚن
 : ديٌٝ ذيو َاًٜٞ 

:+قٛي٘ تعاىل  -1                   

"(1) . 
تصسف اإلَاّ ع٢ً ايسع١ٝ َٓٛط :  ٚقاعد٠ ,    ال ضسز ٚال ضساز : ٚيكاعد٠  -3

 . (2)باملصًش١  
ٜٚأخر , أَا إذا نإ ايطبٝب ايٓؿطٞ ال ذنطٔ ايطب ; يهٔ ٜطايع نتب ايطب ايٓؿطٞ 

ؾإٕ َا ٜأخرٙ ال ٜطتشك٘ ٚذنسّ عًٝ٘ ايتصسف ؾٝ٘ ; ألٕ َا , َٓٗا َا ٜصٓع٘ يًُسٜض 
ٚذنسّ عًٝ٘ أٜطًا ٚصـ ايدٚا٤ سٝح نإ  ، ٜعطاٙ أدس ع٢ً ظٔ املعسؾ١ ٖٚٛ عاٍز َٓٗا

 . (3)َطتٓدٙ فسد ذيو 
حكه نصارطة الطبيب الوفسي : النسالة الثاوية 

( )
 .على البرء  

إٕ :  ٜباح يًُسٜض ايٓؿطٞ أٚ ٚيٝ٘ املػازط١ ع٢ً ايرب٤ ; بإٔ ٜكٍٛ يًطبٝب ايٓؿطٞ
 –ؽسدنًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ ;  ؾًو نرا  ٚيدٟ َٔ املسض ايٓؿطٞ ؿٞ غؿُٝت أٚ ُغ

داز٠ ع٢ً ايػؿا٤ ؾال إلايطبٝب ع٢ً ايرب٤ ; أَا ا ع٢ً أْ٘ ٜباح َػازط١ (5) -زمحِٗ اهلل 
 .دنٛش 

                                                 

 ( .59)آ١ٜ , ضٛز٠ ايٓطا٤   (1)

ٚايكٛاعد ,  121ٚاألغباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ص, ( 1/309) املٓجٛز يف ايكٛاعد : ٜٓعس  (2)
 . ( .saaid .net www)    َٓػٛز ع٢ً َٛقع صٝد ايؿٛا٥د 62ايػسع١ٝ يف املطا٥ٌ ايطب١ٝ ص

 ( .4/505)ٚساغ١ٝ اؾٌُ , ( 8/339)سٛاغٞ ايػسٚاْٞ : ٜٓعس   (3)

ؾإذا بسئ املسٜض أخرٖا  ٟ أْ٘ دنٛش َعاقد٠ ايطبٝب ع٢ً ايرب٤ بأدس٠ َع١ًَٛ يًُتعاقدٜٔ ;أ ( 4)
 ( .2/115)ايؿٛان١ ايدٚاْٞ : ٜٓعس . ال مل ٜأخر غ٦ًٝا ايطبٝب ٚإ

ٜسٕٚ دٛاشٖا ايكا٥ًٕٛ مبػسٚع١ٝ اؾعاي١ َطًكًا ِٖٚ املايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً أَا اؿٓؿ١ٝ ؾال  ( 5)
ٚايكٛاْني , ( 1/525)ٚايجُس ايداْٞ , ( 2/405)ايتًكني : ٜٓعس . بل عبد اآلإال يف دعٌ اي

( 2/429)َٚػين احملتاز , ( 2/352)يًػسبٝين  ٚاإلقٓاع, ( 4/71)ٚاألّ ,  182ايؿك١ٝٗ ص
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 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
اْطًل ْؿس َٔ أصشاب : )قاٍ     َا ٚزد يف ايصشٝشني عٔ أبٞ ضعٝد اـدزٟ  -1

ست٢ ْصيٛا ع٢ً سٞ َٔ أسٝا٤ ايعسب ؾاضتطاؾِٖٛ ؾأبٛا , يف ضؿس٠ ضاؾسٖٚا  ايٓيب 
ؾكاٍ ,  ال ٜٓؿع٘ غ٤ٞ, ؾطعٛا ي٘ بهٌ غ٤ٞ , ؽ ضٝد ذيو اؿٞ ؾًد, إٔ ٜطٝؿِٖٛ 

ؾأتِٖٛ ,  ْصيٛا يعً٘ إٔ ٜهٕٛ عٓد بعطِٗ غ٤ٞ يٛ أتٝتِ ٖؤال٤ ايسٖط ايرٜٔ: بعطِٗ 
ؾٌٗ عٓد أسد ,  ٜٓؿع٘ الٓا ي٘ بهٌ غ٤ٞ ٚضعٝ, ٜا أٜٗا ايسٖط إٕ ضٝدْا يدؽ : ؾكايٛا 

يكد اضتطؿٓانِ  ٚيهٔ ٚاهلل, إْٞ ألزقٞ , ْعِ ٚاهلل : ؟ ؾكاٍ بعطِٗ  َٓهِ َٔ غ٤ٞ
ؾصاؿِٖٛ ع٢ً قطٝع َٔ , ؾُا أْا بسام يهِ ست٢ ػعًٛا يٓا دعاًل , ؾًِ تطٝؿْٛا 

 (1)( اؿدٜح ...ايػِٓ 
ع٢ً َا ٜٓتؿع ب٘ املسٜض َٔ  (2)ٜطتٓبط َٔ ٖرا اؿدٜح دٛاش اؾعاي١  :ٚد٘ ايدالي١ 
 . (3)دٚا٤ أٚ زق١ٝ 

ٖٚٛ أَس غري َكدٚز ي٘ , أَا نٕٛ اإلداز٠ ع٢ً ايػؿا٤ ال ػٛش ؾألٕ ايػؿا٤ بٝد اهلل  
 . (4)ٚايعٌُ غري َطبٛط 

 

 

                                                                                                                                            

( . 1/325)ٚايؿسٚض١ٝ , ( 14/391) ٚايػسح ايهبري البٔ قدا١َ, ( 8/120)ٚ املػين , 
ٚساغ١ٝ ابٔ , ( 5/3)ٚؾتح ايكدٜس , ( 6/349)ايبشس ايسا٥ل : ٚتؿصٌٝ َرٖب اؿٓؿ١ٝ ٜٓعس 

 ( .3/741)عابدٜٔ 

,  177ص( 2276)بسقِ , باب َا ٜعط٢ يف ايسق١ٝ , نتاب االداز٠ , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 1)
 1068ص( 2201)بسقِ , ١ باب دٛاش األدس٠ ع٢ً ايسقٝ, نتاب ايطالّ , َٚطًِ 

َٚػين , ( 415/ 2)بدا١ٜ اجملتٗد : ٖٞ االداز٠ ع٢ً َٓؿع١ َعٕٓٛ سصٛهلا ٜٓعس : اؾعاي١  ( 2)
 ( .2/429)احملتاز 

 ( .2/429)َػين احملتاز : ٜٓعس  ( 3)

ٚكتصس ايؿتا٣ٚ املصس١ٜ , ( 3/122)ٚؾتح املعني , ( 3/122)إعا١ْ ايطايبني : ٜٓعس   (4)
 ( .1/325)يؿسٚض١ٝ ٚا, ( 1/527)
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 طرق امتداَّ هن األهراض امىفسُة: امهبحج امثاىِ 

  :ٚؾٝ٘ َطًبإ 
 .امتداَّ بامرقُة امشرعُة : امهطمب األَن 

  :ٚؾٝ٘ ث٬خ َطا٥ٌ 
تعرُف امرقُة : امهسأمة األَمى 

( )
 . 

ٚا٭دع١ٝ ٚا٭ذناز إػسٚع١ ؿؿغ ؾش١ أٚ دؾع , ايتعٜٛر بايكسإٓ : ايسق١ٝ إساد بٗا 
 . (2)َسض 

 .أىَاع امرقى : امهسأمة امثاىُة 

 -:أْٛاع ايسق٢ َٔ د١ٗ َػسٚعٝتٗا : أ٫ًٚ 
 :تٓكطِ إٍ قطٌُ 

 .زق٢ َػسٚع١ :  ايكطِ ا٭ٍٚ 
ع٢ً أْ٘ ٜباح ايتداٟٚ بايسق١ٝ إذا ادتُعت ؾٝٗا ث٬ث١  –زِٓٗ اهلل  - (3)اتؿل ايؿكٗا٤ 

ٚبايًطإ ايعسبٞ أٚ َا ٜعسف , إٔ ٜهٕٛ به٬ّ اهلل تعاٍ أٚ بأمسا٥٘ ٚؾؿات٘ : غسٚط 
 .ٚإٔ ٜعتكد إٔ ايسق١ٝ ٫ ت٪ثس براتٗا بٌ برات اهلل تعاٍ , َعٓاٙ َٔ غريٙ 

 -:ٚاضتديٛا َا ًٜٞ 
 (4)عٔ  عٛف بٔ َايو ا٭غذعٞ -1

 ٍنٓا ْسقٞ ٗ اؾا١ًٖٝ ، ؾكًٓا :  قا :
 نٝـ تس٣ ذيو ؟ ! ٜازضٍٛ اهلل 

                                                 

, ( 2/543)ايٓٗا١ٜ : ٜٓعس . أٟ عٛذ ْٚؿح ٗ زقٝت٘ : ُٚزقًّٝا , َٚزْقٝا , زق١ٝ , زق٢ ايساقٞ  ( 1)
 ( .زقا) َاد٠ ( 14/332)ٚيطإ ايعسب 

 445ٚأسهاّ ا٭د١ٜٚ ف, ( 4/535)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس   (2)

ٚايٟٓٛٚ ٗ غسح , ( 10/206)ابٔ سذس ٗ ايؿتح : سهاٙ غري ٚاسد َٔ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ  (3)
ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 8/237)ايبشس ايسا٥ل : ٜٚٓعس ( . 14/169)ؾشٝح َطًِ 

( 3/248)ٚايؿسٚع , ( 2/340)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ , ( 1/710)ٚايجُس ايداْٞ , ( 6/680)
 (.1/341)ح َٓت٢ٗ اإلزادات ٚغس, ( 9/3089)ٚنػاف ايكٓاع , 

عٛف بٔ َايو ا٭غذعٞ ايػطؿاْٞ ، ٜه٢ٓ أبا عُسٚ ،  ٖٔ غٗد ؾٓح َه١ ،   نإ َٔ ْب٤٬  (4)
أبٛ ٖسٜس٠ ٚأبٛ َطًِ اـ٫ْٛٞ َٚاتا قبً٘ ، : ايؿشاب١ ، ٌٓ زا١ٜ قَٛ٘ ّٜٛ ايؿتح ،  سدخ عٓ٘ 
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 (1)(٫ بأع بايسق٢ َا مل ٜهٔ ؾٝٗا غسى  , اعسقٛا عًٞ زقانِ : )  ؾكاٍ 
, دٍ ٖرا اؿدٜح ع٢ً أْ٘ َُٗا نإ َٔ ايسق٢ ٜ٪دٟ إٍ ايػسى ّٓع : ٚد٘ ايد٫ي١ 

 . (2)َٚا ٫ ٜعكٌ َعٓاٙ ٫ ٜ٪َٔ إٔ ٜ٪دٟ إٍ ايػسى ؾُٝٓع استٝاطًا 
نإ ٜسق٢ ْؿط٘ نُا ٗ  أَا نْٛ٘ ٜباح ايتداٟٚ بايسق١ٝ إػسٚع١ ; ؾٮٕ ايٓيب  -2

نإ إذا أ٣ٚ إٍ ؾساغ٘ نٌ ي١ًٝ ْع نؿٝ٘ ثِ  إٔ ايٓيب )  :    سدٜح عا٥ػ١ 
قٌ ) ٚ ( قٌ أعٛذ بسب ايؿًل ) ٚ ( قٌ ٖٛ اهلل أسد : ) ْؿح ؾُٝٗا ؾكسأ ؾُٝٗا 

ثِ ّطح بُٗا َا اضتطاع َٔ دطدٙ ٜبدأ بُٗا ع٢ً زأض٘ , ( أعٛذ بسب ايٓاع 
  (3)( ٜؿعٌ ذيو ث٬خ َسات  , ٚٚدٗ٘ َٚا أقبٌ َٔ دطدٙ 

ّطح بٝدٙ اي٢ُٓٝ , إٔ ٜعٛذ بعض أًٖ٘     سدٜح عا٥ػ١ ٚنإ ٜسق٢ غريٙ نُا 
٫ غؿا٤ إ٫ غؿا٩ى , اغؿ٘ ٚأْت ايػاٗ , ايًِٗ زب ايٓاع أذٖب ايبأع : ) ٜٚكٍٛ 

  ٜأَس بٗا ٜٚسخـ ؾٝٗا نُا ٗ سدٜح أّ ض١ًُ  ٚنإ  (4)( غؿا٤ ٫ ٜػادز ضكُا , 
    إٔ ايٓيب ؾإٕ , اضرتقٛا هلا : ) ؾكاٍ ,  (5)داز١ٜ ٗ ٚدٗٗا َضْؿع١  زأ٣ ٗ بٝتٗا

 . (6)( بٗا ايٓعس٠ 

                                                                                                                                            

ٖـ ٗ أٍٚ 73َٚات ض١ٓ  ٚأبٛ إدزٜظ اـ٫ْٛٞ ٚغريِٖ ، غٗد غص٠ٚ َ٪ت٘ ، ضهٔ ايػاّ ،
 (  487/ 2) ، ٚضري أع٬ّ ايٓب٤٬ ( 101/ 2) ايهاغـ : ٜٓعس ٗ تسْت٘ .  ١ٜ٫ٚ عبدإًو 

( 2200)بسقِ , باب ٫ بأع بايسق٢ َا مل ٜهٔ ؾٝ٘ غسى , نتاب ايط٬ّ , أخسد٘ َطًِ   (1)
 1068ف

 ( .10/206)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس   (2)

َٚطًِ ,  491ف( 5748)بسقِ , باب ايٓؿح ٗ ايسق١ٝ , يطب نتاب ا, أخسد٘ ايبدازٟ  ( 3)
 1067ف( 2192)بسقِ , باب زق١ٝ إسٜض بإعٛذات ٚايٓؿح , نتاب ايط٬ّ , 

,  486ف( 5675)بسقِ , باب دعا٤ ايعا٥د يًُسٜض , نتاب إسق٢ , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 4)
 1067ف( 2191)بسقِ , باب اضتشباب زق١ٝ إسٜض , نتاب ايط٬ّ , َٚطًِ 

: ٚقٌٝ , ٖٛ ضٛاد ٗ ايٛد٘ : قٌٝ , ٚضهٕٛ ايؿا٤ , بؿتح ا١ًُٕٗ ٚهٛش قُٗا : ايطؿع١   (5)
ٚنًٗا َتكازب١ ٚساؾًٗا إٔ بٛدٗٗا َٛقعًا ع٢ً غري يْٛ٘ , ٓس٠ ٜعًٖٛا ضٛاد : ؾؿس٠ ٚقٌٝ 

 ( .8/158)ٚيطإ ايعسب , ( 10/212)ٚؾتح ايبازٟ , ( 2/635)ايٓٗا١ٜ : ا٭ؾًٞ ٜٓعس 

, َٚطًِ ,  490ف( 5739)بسقِ , باب زق١ٝ ايعٌ , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ   (6)
 1067ف( 2197)بسقِ , باب اضتشباب ايسق١ٝ َٔ ايعٌ , نتاب ايط٬ّ 
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  ايسق٢ غري إػسٚع١  : ايكطِ ايجاْٞ   
أٚ أيؿاظ فٗٛي١ ٫ ٜعسف َعٓاٖا ؾٗرٙ وسّ , ٖٞ ايسق١ٝ ؾٝٗا غسى أٚ تٛضٌ بػري اهلل 

 . (1)ايتدا٣ٚ بٗا باتؿام ايؿكٗا٤ 
 .َٔ د١ٗ دٚاعٞ قسا٤تٗا : ثاًْٝا 

 .ايؿش١ تطتعٌُ ايسق١ٝ ؿؿغ  -1
َٔ قسأ اٯٜتٌ َٔ آخس ضٛز٠ : )  قاٍ :قاٍ عٔ أبٞ َطعٛد  نُا ٗ ايؿشٝشٌ 
 (2)(ايبكس٠ ٗ يًٝ٘ نؿتاٙ 

َٔ ْصٍ َٓص٫ : )   ايٓيب قاٍ : قاٍ   ضعد بٔ أبٞ ٚقاف  ٚنُا ٗ ايؿشٝح عٔ
مل ٜكسٙ غ٧ ست٢ ٜسؼٌ َٔ َٓصي٘ , أعٛذ بهًُات اهلل ايتاَات َٔ غس َا خًل : ؾكاٍ 
 . (3)( ذيو 

 .ٚتطتعٌُ ايسق١ٝ إلشاي١ إسض  -2
 إٔ ْطرتقٞ َٔ  أَسأٚ ,  أَسْٞ ايٓيب : ) قايت      نُا ٗ ايؿشٝشٌ عٔ عا٥ػ١ 

 . (4)( ايعٌ 
: ؾكاٍ  أت٢ ايٓيب  –عًٝ٘ ايط٬ّ  –إٔ دربٌٜ , ٚٗ ايؿشٝح عٔ أبٞ ضعٝد اـدزٟ 

باضِ اهلل أزقٝو : )  -عًٝ٘ ايط٬ّ  –ؾكاٍ دربٌٜ ( ْعِ : )اغتهٝت ؟ ؾكاٍ ! ٜا قُد 
  (5)( َٔ نٌ غ٧ ٜ٪ذٜو َٔ غس نٌ ْؿظ أٚ عٌ ساضد اهلل ٜػؿٝو باضِ اهلل أزقٝو 

 . َٔ د١ٗ َا ٜكسأ ب٘: ثايجًا 
 .ايسق١ٝ تهٕٛ بايكسإٓ  -1

                                                 

ٚايجُس ايداْٞ , ( 2/340)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ , ( 6/680)ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ : ٜٓعس  ( 1)
 ( 9/3089)ٚنػاف ايكٓاع , ( 3/248)ؿسٚع ٚاي, ( 10/206)ٚؾتح ايبازٟ , ( 1/710)

 434ف( 5009)بسقِ , باب ؾكٌ ضٛز٠ ايبكس٠ , نتاب ؾكا٥ٌ ايكسإٓ , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 2)
 804ف( 808)بسقِ , باب ؾكٌ ايؿاؼ٘ ٚخٛاتِٝ ايبكس٠ , َٚطًِ نتاب ؾكا٥ٌ ايكسإٓ , 

( 2708)بسقِ , يككا٤ باب ٗ ايتعٛذ َٔ ض٤ٛ ا, نتاب ايرنس ٚايدعا٤ , أخسد٘ َطًِ   (3)
 1148ف

, َٚطًِ ,  490ف( 5738)بسقِ , باب زق١ٝ ايعٌ , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ   (4)
 1068ف( 2195)بسقِ , باب اضتشباب ايسق١ٝ َٔ ايعٌ ٚاي١ًُٓ , نتاب ايط٬ّ 

 1066ف( 2186)بسقِ , باب ايطب ٚإسض ٚايسق٢ , نتاب ايط٬ّ , أخسد٘ َطًِ  ( 5)
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إذا َسض أسد َٔ  قايت نإ زضٍٛ اهلل     نُا ٗ ايؿشٝشٌ َٔ سدٜح عا٥ػ١ 
. إذا اغته٢ ٜكسأ ع٢ً ْؿط٘ بإعٛذات  ٚعٓٗا أْ٘ نإ  (1)أًٖ٘ ْؿح عًٝ٘ بإعٛذات 

ٗ قؿ١ ايًدٜؼ ٚزقٝ٘      ٚنُا ٗ ايؿشٝشٌ َٔ سدٜح أبٞ ضعٝد اـدزٟ 
 . (2)بايؿاؼ١

 . ٚايسق١ٝ تهٕٛ با٭ذناز ٚايدع١ٝ إأثٛز٠ -2
بطِ اهلل تسب١ : ) نإ ٜكٍٛ ٗ ايسق١ٝ  إٔ زضٍٛ      نُا ٗ ايؿشٝح عٔ عا٥ػ١ 

 (3)( بإذٕ زبٓا , ٜػؿٞ ضكُٝٓا , ٚزٜك١ بعكٓا , أزقٓا 
 .ٚتكدّ ذنس غري ذيو َٔ ا٭ذناز ٚا٭دع١ٝ إأثٛز٠ 

 
 . أحكاو امرقُة: امهسأمة امثامثة 

 -:ٚؾٝٗا ؾسعإ 
 .امتداَّ بامرقُة َاألدَُة امىفسُة : امفرع األَن 

٫ٚ ( ْؿط١ٝ ٚدطد١ٜ ) ايسق١ٝ ايػسع١ٝ ضبب ععِٝ َٔ أضباب ايػؿا٤ يٮَساض نًٗا 
ٚايعبد َأَٛز , تعازض ايسق١ٝ ا٭ضباب ا٭خس٣ إباس١ ٚاييت َٓٗا ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ 

ٚإٍ ٖرا ذٖب ايؿكٗا٤ قدًّا (4)ببرٍ ا٭ضباب إباس١ ضٛا٤ ناْت غسع١ٝ أٚ طب١ٝ 
   (5)ٚسدٜجًا 

 -:ًٞ ٚاضتديٛا َا ٜ
 , ٚيًُشصٕٚ ع٢ً اهلايو , أْٗا ناْت تأَس بايتًبٌ يًُسٜض     عٔ عا٥ػ١   -1
 
 

                                                 

َٚطًِ ,  490ف( 5735)بسقِ , باب ايسق٢ ٚإعٛذات , نتاب ايطب , د٘ ايبدازٟ أخس ( 1)
 1067ف( 2192)بسقِ , باب زق١ٝ إسٜض بإعٛذات ٚايٓؿح , نتاب ايط٬ّ , 

 428ضبل ؽسه٘ ف ( 2)

 491ف( 5745)بسقِ ,  باب زق١ٝ ايٓيب , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 3)

 72تٛع١ٝ إسق٢ ف: ٜٓعس   (4)

ٚفُٛع , ( 2/164)ا٭ّ , ( 1/165)ٚزضاي١ ايكريٚاْٞ , ( 9/32)تبٌٝ اؿكا٥ل : ٜٓعس   (5)
 ( .4677)بسقِ ( 5/223)ٚؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ , ( 24/268)ايؿتا٣ٚ 
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ًْب١ٓٝ : ٜكٍٛ  إْٞ مسعت زضٍٛ اهلل : ) ٚناْت تكٍٛ     (2)َتُذِ ؾ٪اد إسٜض  (1)إٕ ايَت
 ( . (3)ٚترٖب ببعض اؿصٕ 

يًعًٌ ايٓؿط١ٝ بإباح َٔ ا٭طع١ُ ٚا٭د١ٜٚ  إٔ ايػسٜع١ أباست ايتداٟٚ :ٚد٘ ايد٫ي١ 
ض اؿصٕ غاؾ١ٝ ؾٝٗا َٔ دٓظ ٖٚٞ ترٖب ببع, ٚايتًب١ٓٝ ْٛع َٔ ايطعاّ 

ٚا٭د١ٜٚ َجٌ , ؾإٕ َٔ ا٭غر١ٜ َا ٜؿسح باـاؾ١ٝ , ا٭غر١ٜ إؿسس١ خٛاف 
 . (4)ا٭غر١ٜ َٓٗا َا ٜرٖب اؿصٕ ٚايػِ 

ٜعٛدْٞ  ًا ؾأتاْٞ زضٍٛ اهلل َسقت َسق: قاٍ  (5)سدٜح ضعد بٔ أبٞ زاؾع  -2
إْو : ) ٚقاٍ يٞ , ؾٛقع ٜدٙ بٌ ثدٜٞ ست٢ ٚددت بسدٖا ع٢ً ؾ٪ادٟ 

ؾإْ٘ زدٌ ٜتطبب , َٔ ثكٝـ  (7)ؾأت اؿازخ بٔ نًد٠ ,  (6)َؿ٪ٚد    زدٌ
 ؾًٝأخر

                                                 

ٖٞ سطا٤ ٜعٌُ َٔ دقٝل أٚ ناي١ : ٚقاٍ ا٭ؾُعٞ , ؾتح إجٓاٙ ٚضهٕٛ اي٬ّ : ايتًبٌ  ( 1)
يطإ ايعسب : ٜٓعس . ٚهعٌ ؾٝٗا ايعطٌ مسٝت تًب١ٓٝ تػبًٝٗا بايًي يبٝاقٗا ٚزقتٗا 

 ( .36/90)ٚتاز ايعسٚع , ( 13/376)

ٚتاز ايعسٚع , ( 10/154)يطإ ايعسب : ٜٓعس , أٟ تسٜح ؾ٪ادٙ ٚتصٌٜ عٓ٘ اهلِ ٚتٓػط٘  ( 2)
(36/90. ) 

َٚطًِ ,  487ف( 5689)بسقِ , باب ايتًب١ٓٝ يًُسٜض , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ   (3)
 1070ف( 2216)بسقِ , باب ايتًب١ٓٝ ف١ُ يؿ٪اد إسٜض , نتاب ايط٬ّ , 

 ايكسإٓٚايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايع٬ز ب ,( 4/121)ٚشاد إعاد ,  72تٛع١ٝ إسق٢ ف: ٜٓعس  ( 4)

 74ف

 :مل ٜرنس ي٘ غري ٖرا اؿدٜح ٜٓعس ٗ تسْت٘ , ضعد بٔ أبٞ زاؾع ذنسٙ ابٔ سبإ ٗ ايؿشاب١   (5)
 ( .2/413)ٚأضد ايػاب١ , ( 3/57)ا٫ؾاب١ 

ٚيطإ ايعسب , ( 1/461)أضاع ايب٬غ١ : ٜٓعس . ايرٟ أؾٝب ؾ٪ادٙ بٛدع : إؿ٪ٚد   (6)
(3/329. ) 

ٚامس٘ عُري بٔ أبٞ ض١ًُ بٔ عبد ايعص٣ بٔ ثكٝـ , ٖٛ اؿازخ بٔ نًد٠ بٔ عُسٚ بٔ ع٬ز  (7)
قاٍ , ٜأَس َٔ ناْت ب٘ ع١ً إٔ ٜأتٝ٘ ؾٝطأي٘ عٔ عًت٘  ٚنإ ايٓيب , ٚنإ طبٝب ايعسب , 

طبكات ابٔ : ْٗػت٘ س١ٝ ؾٛقع ضسٜعًا َٚات ٜٓعس ٗ تسْت٘ , ٫ ٜؿح إض٬َ٘ : ابٔ أبٞ سامت 
 ( .4/192)ٚتازٜذ اإلض٬ّ , ( 1/595)ٚا٫ؾاب١ , ( 5/507)ضعد 
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ًَُدى  (1)ضبع ُسات َٔ عذ٠ٛ إد١ٜٓ ؾًٝذأٖٔ    (3)( بٗٔ  (2)بٓٛأٖ ثِ يَٝ
ٚمل ٜكتؿس ع٢ً , أزغدٙ إٍ ايتدا٣ٚ بإباح َٔ ا٭طع١ُ  إٔ ايٓيب  :ٚد٘ ايد٫ي١ 
; ٭ٕ ايسق١ٝ غؿا٤ َٔ  ٚا٫قتؿاز ع٢ً ايسق١ٝ ؾٝ٘ كايؿ١ ٭َس ايٓيب , ايسق١ٝ ؾكط 

 . (4)ْصٍ ايكسإٓ ٖٛ ايرٟ خًل ايدٚا٤ أ ؾُٔ , ا٭غؿ١ٝ ٚيٝطت ايػؿا٤ ٚسدٖا 
 

 .أحن امرقُة ترل األدَُة امىفسُة هن : امفرع امثاىِ 

ايسق١ٝ ٚؾعايٝتٗا  يتأثريبعض إعاؾٌ بايسق١ٝ ٫ ٜسقٞ َٔ ٜتٓاٍٚ أد١ٜٚ ْؿط١ٝ ٜٚػرتط 
; ؾٌٗ  (5)نُا ٜصعِ  إٜكاف تًو ا٭د١ٜٚ ; ٭ْٗا تٓػـ ايدَاؽ ٚػُد اؾٔ ٗ ايعسٚم 

 ٜباح يًُعاجل اغرتاط ذيو ؟
إٜكاف ايع٬ز دٕٚ قسزت ضابكًا إٔ أخطس قساز ٜتدر ٗ ع٬ز إسٜض ايٓؿطٞ ٖٛ 

اضتػاز٠ ايطبٝب إعاجل ; ٭ٕ َععِ ايدزاضات تػري إٍ إٔ ايطبب ا٭ٍٚ ٚايس٥ٝظ 
ست٢ يٛ زدع إسٜض يتٓاٍٚ ايع٬ز ايرٟ نإ ٜتٓاٚي٘ , ي٬ْتهاع ٖٛ إٜكاف ايع٬ز 

َٔ قبٌ ٚباؾسع١ ذاتٗا ؾإٕ اضتذابت٘ ٫ تهٕٛ بإطت٣ٛ إطًٛب ايرٟ نإ عًٝ٘ قبٌ 
 .ز تٛقـ ايع٬

ٚعًٝ٘ ؾٝشسّ ع٢ً إعاجل بايسق١ٝ اغرتاط تٛقـ تٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ َٔ غري اضتػاز٠ 
 .ايكسز اؿاؾٌ يًُسٜض بطبب اغرتاط٘  ; ٚيٛ ؾعٌ ذيو ؾعًٝ٘ قُإ (6)ايطبٝب 

 -:ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو َا ًٜٞ 

                                                 

سطا٤ ٜتدر ْت ايتُس ٚايدقٝل ؾٝتشطاٙ : ٖٔ بٓٛأٖ ٜسٜد يريقٗٔ ٜٚدقٗٔ ٚايٛد١٦ٝ  ؾًٝذأ ( 1)
 (.4/224)َعامل ايطٓٔ : إسٜض ٜٓعس 

 (.4/224)َعامل ايطٓٔ : َٔ ايًدٚد ٖٚٛ َا ٜطكاٙ ا٫ْطإ ٗ أسد داْيب ايؿِ ٜٓعس   (2)

ٚايطرباْٞ ,  158ف( 3875)بسقِ , باب ٗ ُس٠ ايعذ٠ٛ , نتاب ايطب , أخسد٘ أبٛ داٚد   (3)
( 834)ٚقعؿ٘ ا٭يباْٞ ٗ قعٝـ أبٞ داٚد بسقِ , ( 5479)بسقِ ( 6/50)ٗ إعذِ ايهبري 

 383ف

 67ايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايع٬ز بايكسإٓ ف: ٜٓعس  ( 4)

 107ايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايع٬ز بايكسإٓ ف: ٜٓعس   (5)

-410ا فُٚذنس اـ٬ف ؾٝٗ, نُا ضبل تكسٜس ذيو ٗ َطأي١ تسى ايدٚا٤ أثٓا٤ ؾرت٠ ايع٬ز   (6)
413 
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َٔ ٚع٢ً , ع٢ً إسٜض  ًاإٔ ٗ إٜكاف تٓاٍٚ ايدٚا٤ َٔ غري اضتػاز٠ ايطبٝب خطس -1
أٚ , سٛي٘ ؾكد ٜتعسض ٭شَات َؿادأ٠ قد ٜ٪ذٟ بٗا ْؿط٘ أٚ ٜ٪ذٟ غريٙ بايكتٌ 

  +: قاٍ تعاٍ   (1)َادْٚ٘ ٚإطًِ َأَٛز بدؾع اهل٬ى عٔ ْؿط٘ قدز اإلَهإ 

    " (2) . 
 :  يكٛي٘ , ع٢ً إسٜض ٚايكسز قسّ  ًاإٔ ٗ إٜكاف تٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ قسز -2

 . (3)( ٫ قسز ٫ٚ قساز )
ٚ٭ْ٘ ٫ تعازض بٌ ايسق١ٝ ايػسع١ٝ ٚبٌ ايع٬دات ايٓؿط١ٝ إباس١ ; ٚ أَا َا  -3

ٜصعُ٘ بعض إعاؾٌ بايسق١ٝ َٔ إٔ ايسق١ٝ ٫ ت٪ثس ست٢ ٜتِ إٜكاف ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ 
٫ ايعكٌ ; ٭ٕ ا٭ضباب إباس١ ٫ تعازض ؾٗرا ٫ ديٌٝ عًٝ٘ ; ٫ٚ ٜ٪ٜدٙ ايػسع ٚ

 . (4)بٝٓٗا 
 :ٚأَا نْٛ٘ ٜكُٔ ايكسز اؿاؾٌ َٔ تسى ا٭د١ٜٚ 

 . (5)( َٔ تطبب ٚ مل ٜعسف َٓ٘ طب ؾٗٛ قأَ  : ) ؾًكٛي٘  -1
إٔ إعاجل بايسق١ٝ ٫ ول ي٘ إٔ ٜتدخٌ ٗ إطا٥ٌ ايطب١ٝ اييت ٫ وطٓٗا  :ٚد٘ ايد٫ي١ 

ٚيٝطت َٔ عٌُ إعاجل بايسق١ٝ ; نإٔ ٜطًب َٔ إسٜض ؼايٌٝ أٚ ؾٛز أغع١ أٚ 
أٚ ٜطًب َٔ , أٚ ٜؿسف يًُسٜض أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايدٚا٤ ايطيب , تكازٜس طب١ٝ 

ؾٝذب عًٝ٘ تعٜٛض ,  (6)ٙ َٔ ا٭د١ٜٚ إسٜض ايتٛقـ عٔ أخر ايدٚا٤ ايٓؿطٞ أٚ غري
إسٜض إتكسز ْتٝذ١ ض٤ٛ إُازض١ ايطب١ٝ ضٛا٤ أنإ عٔ دٌٗ أّ خطأ ; ٭ْ٘ وسّ 
 ٖازض١ ايطب يًذاٌٖ ٖٚرا ٜػٌُ اؾاٌٖ بايطب عًَُٛا نُا ٖٛ ساٍ إعاؾٌ بايسق١ٝ 

 
 

                                                 

 (.1/12)قٛاعد ايؿك٘ : ٜٓعس  ( 1)

 ( .29)آ١ٜ , ضٛز٠ ايٓطا٤  (2)

 . 202ف ضبل ؽسه٘ ( 3)

 36تٛع١ٝ إسق٢ ف: ٜٓعس  ( 4)

 .293فسه٘ ضبل ؽ ( 5)

 31ا٭ؾٍٛ ايٓد١ٜ ٗ ع٬ق١ ايطب َعاؾٞ ايسق١ٝ ف: ٜٓعس  ( 6)
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ِ ب٘ ٫ٚ خرب٠ ي٘ كشِ َا ٫ عًٜت ٗ ا٭عِ ا٭غًب أٚ اؾاٌٖ بؿسٚع ا٫ختؿاف ايرٟ 
  . (1)ب٘ 

 (2)( اؾٛاش ايػسعٞ ٜٓاٗ ايكُإ : ) ٚيكاعد٠  -2
ؾٝهٕٛ قد غسز بايعًٌٝ ; ؾًٝصَ٘ ايكُإ , ٚإعاجل بايسق١ٝ ٖذِ ظًٗ٘ ع٢ً َا مل ٜعًِ 

 .  (3)يريو 
إسق٢ َٔ ايتداٟٚ با٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ إباس١ َع  ؾًٝظ يًُعاجل بايسق١ٝ َٓع, ٚعًٝ٘ 

 ٚٗ. ا٫ضتػؿا٤ بايسق١ٝ ايػسع١ٝ ٚبريو ػتُع أضباب ايػؿا٤ ايػسع١ٝ ٚاؿط١ٝ إباس١ 
ٖٚٛ ا٭ضًٛب ايع٬دٞ ا٭َجٌ نُا قاٍ ابٔ ايكِٝ ذيو خري ععِٝ يًُسٜض بإذٕ اهلل ، 

 : ع٬د٘ يًُسض ث٬ث١ أْٛاع  ٚنإ ))  (4)
 .با٭د١ٜٚ ايطبٝع١ٝ : أسدُٖا 
 .با٭د١ٜٚ اإلهل١ٝ : ٚايجاْٞ 
 (( .بإسنب َٔ ا٭َسٜٔ : ايجايح 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(tne.saaid.www)َٓػٛز ع٢ً َٛقع ؾٝد ايؿٛا٥د  15ا٭زبعٕٛ ايطب١ٝ ف: ٜٓعس  ( 1)
 (2/331) ، ٚدزز اؿهاّ ( 1/449)ٚغسح قٛاعد ايؿك٘ , ( 1/75)قٛاعد ايؿك٘ : ٜٓعس   (2)

 126ايطب ايٓبٟٛ ف: ٜٓعس   (3)

 ( .4/24)شاد إعاد   (4)

http://www.saaid.net/
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 .امتداَّ باألدَُة امىفسُة : امهطمب امثاىِ 

 -:ٚؾٝ٘ تطع َطا٥ٌ 
امهراد باألدَُة : امهسأمة األَمى 

( )
 .امىفسُة  

 -:ٖٓاى ٚضًٝتإ يع٬ز ا٭َساض ايٓؿط١ٝ 
, ٖٚٞ ايعكاقري إطتع١ًُ يًتأثري ع٢ً اؿٝا٠ ايٓؿط١ٝ يإلْطإ : ايع٬ز ايدٚا٥ٞ  -1

 . (2)ٚخاؾ١ ٗ سا٫ت ا٫قطساب ٚإسض ايٓؿطٞ أٚ ايعكًٞ 
ٜٚساد ب٘ َعاؾ١ ا٫قطسابات ايعك١ًٝ أٚ ايٓؿط١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ باعتُاد : ايع٬ز ايٓؿطٞ  -2

َٚٔ ايٛضا٥ٌ , ؿط١ٝ إسٜض َا وكل تٛاؾكٗا ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝب ايٓؿط١ٝ يًتأثري ع٢ً ْ
، ٚايع٬ز ايطًٛنٞ  (3)اإلوا٤ ٚايتشًٌٝ ايٓؿطٞ : إطتدد١َ ٗ ايع٬ز ايٓؿطٞ 

ٚإخكاع ايعكٌ يًتدزٜب ٚتك١ٜٛ اإلزاد٠ ٚتعصٜص ايسٚح ، ايتدعُٞ ٚايع٬ز اإلزغادٟ ٚ
ٚقد أؾادت ايدزاضات ٚايبشٛخ ع٢ً إسق٢ ايٓؿطٌ بإٔ .  (4) ٚاإلقٓاعإع١ٜٛٓ 

أٚ با٫غرتاى َع ايع٬ز ايٓؿطٞ ُٖا ألح ايٛضا٥ٌ ايع٬د١ٝ  اايع٬ز با٭د١ٜٚ ٚسدٖ
ايؿا٥د٠  ايع٬ز ايٓؿطٞ بدٕٚ دٚا٤ ؾكد ٜهٕٛ قًٌٝ ٕععِ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ ; أَا

ت٪ثس ع٢ً ايرتنٝب١ خؿٛؾًا ٗ سا٫ت ا٭َساض ايرٖا١ْٝ ; ٭ٕ ٖرٙ ا٭َساض 
 . (5)أ٫ًٚ  ١ يًُذ ؾ٬ بد َٔ ايع٬ز ايدٚا٥ٞايهُٝا٥ٝ

 
 

 .أىَاع األدَُة امىفسُة : امهسأمة امثاىُة 

                                                 

ََُداٚا٠ ِٚدٚا٤ , ْع دٚا٤   (1) ٚايدٚا٤ ٖٛ , عاؾ٘ : داٚاٙ أٟ : ٜٚكاٍ , ٖٚٞ َؿدز َدٚاٜت٘ 
 ( .دٚا)َاد٠ ( 14/280)ٚيطإ ايعسب , ( دٚا)َاد٠  391ايؿشاح ف: ٜٓعس      ايػؿا٤ 

ٚإسغد ٗ ايطب ايٓؿطٞ ,  480عًٞ نُاٍ ف. ايٓؿظ اْؿعا٫تٗا ٚاَساقٗا : ٜٓعس   (2)
أٟ دزاض١ ب١ٝٓ ايػدـ َٓر َسس١ً ايطؿٛي١ سٝح ٜطتًكٞ إسٜض ع٢ً أزٜه٘ أٚ ضسٜس ٜٚرنس   (3) 219ف

ْٝع أساضٝط٘ ٚاْؿعا٫تٗا اييت قاضاٖا ٗ ؾرتات َبهس٠ َٔ سٝات٘ ٜٚكّٛ احملًٌ بتشًٌٝ إعاْٞ 
 254ايطب ايٓؿطٞ إبطط ف: ٜٓعس . يسَٛش ٚتطتػسم ٖرٙ ايع١ًُٝ ٗ ايعاد٠ ٚقتًا ط٬ًٜٛ ٚا

ايؿش١ ,  143ٚإدخٌ إٝطس يًؿش١ ايٓؿط١ٝ ف,  186ايٓؿظ ف َِٛضٛع١ عً: ٜٓعس  ( 4)
 588ٚأؾٍٛ عًِ ايٓؿظ أٓد زادح ف,  183ايٓؿط١ٝ ٚايع٬ز ايٓؿطٞ ف

 219ٚإسغد ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف,  570ايٓؿظ اْؿعا٫تٗا ٚأَساقٗا ٚع٬دٗا ف: ٜٓعس  ( 5)
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   (1) :ا٭د١ٜٚ إطتدد١َ ٗ ع٬ز ا٫قطسابات ايٓؿط١ٝ إٍ فُٛعات ز٥ٝط١ٝ ٖٞ تؿٓـ
 (    Antipsychotics  ) ا٭د١ٜٚ إكاد٠ يًرٖإ  -1

ٚ َٔ , ا٭د١ٜٚ يع٬ز ا٭َساض ايٓؿط١ٝ ايػدٜد٠ نايؿؿاّ ٚاهلٛع ٚتطتعٌُ ٖرٙ 
ناهل٬ٚع ايطُع١ٝ , ايتأثريات ا٭ضاض١ٝ هلرٙ ا٭د١ٜٚ إشاي١ ا٭عساض ايػدٜد٠ يًرٖإ 

, ٚتطاِٖ ٗ إعاد٠ زبط إسٜض بايٛاقع , ٚايبؿس١ٜ ٚنريو ؽؿٝـ اهلٝاز ايػدٜد 
 (Largactil)٫زدانتٌٝ : رٙ إٗد٥ات ٚأِٖ ٖضتؿاد٠ َٔ ايع٬ز ايٓؿطٞ بٓذاح ، ٚا٫

 (.Zyprexa)شٜربٜهطا  ٚ 
 -( :Anxiolytic)َكادات ايكًل  -2

ٚخاؾ١ ٗ ع٬ز ايكًل ; ٚايتدؿٝـ َٔ غد٠ ايتٛتس , ٖٚٞ أد١ٜٚ نجري٠ ا٫ضتعُاٍ 
ٖٚٞ َؿٝد٠ ٗ ع٬ز نجري َٔ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ اييت ؼتاز يتٗد١٥ ٚإشاي١ , ايٓؿطٞ 

َٚٔ أِٖ ٖرٙ , ٚٗ أٚقات َتؿسق١ , ٜٚٓبػٞ اضتعُاهلا ٕد٠ قؿري٠ , اـٛف ايصا٥د 
  :إٗد٥ات 

: ٚاييت تكِ عددًا َٔ إسنبات َٓٗا ( Benzodiazepines)فُٛع١ بٓصٚداٜاشبٌ 
 . (Librium)ٚيٝربّٜٛ ,  (Ativan )ٚاتٝؿإ , ( Valium )ايؿايّٝٛ 

 -: (Antidepressants) َكادات ا٫نت٦اب  -3
ٖرٙ ايعكاقري تكدًَا نبريًا ٗ ع٬ز َسض ا٫نت٦اب ٖٚٞ ع٬ز ْٛعٞ هلرا إسض تعترب 

, ٚقًًت نجريًا َٔ ؾسف ا٫ْتهاض١ ٚهلا اضتعُاٍ ٗ َعاؾ١ بعض سا٫ت ايسٖاب , 
 -:َٚٔ أِٖ ٖرٙ إٗد٥ات . ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ 

ٚ بسٚثادٜٔ ,  (tofranil) تٛؾساٌْٝ : َكادات ا٫نت٦اب ايج٬ث١ٝ اؿًك١ َٚٔ أُٖٗا 
(prothiadin ) ، ُٚتاش بك١ً تأثرياتٗا اؾاْب١ٝ َكاز١ْ َع , َٚكادات ا٫نت٦اب اؾدٜد٠

                                                 

,  -46َإَٔٛ َبٝض ف. د, إسغد ٗ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ ٚاقطسابات ايطًٛى : ٜٓعس   (1)
ايٓؿظ اْؿعا٫تٗا ,  219ٚإسغد ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف,  251ٚايطب ايٓؿطٞ إبطط ف

ٚايطب ,  746ٚعًِ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ ف,  482- 480ٚأَساقٗا عًٞ نُاٍ ف
د . أ , َٚكد١َ ٗ عًِ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ,  174فُٛع١ أطبا٤ ف: داَٝظ تس١ْ . ايٓؿطٞ د

 .(net.bafree://http: )ضاَٞ عبدايكٟٛ ع٢ً َٛقع 
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, ( prozac)بسٚشاى : َكادات ا٫نت٦اب ايج٬ث١ٝ اؿًك١ َٚٔ أِٖ ٖرٙ اجملُٛع١ 
 (M.O.A.L)ٚإسنبات إكاد٠ ٫نطٝد إْٛاٌَ  (seroxat)ٚضريٚنطات 

 .( Nardil)ْازدٌٜ : ٚأِٖ ٖرٙ اجملُٛع١ 
  : (Lithium carbonate)أ٬َح ايًٝجّٝٛ  -4

ٚقد ٚدد ي٘ أثس قٟٛ ٗ ايتدؿٝـ َٔ تهساز ْٛبات اهلٛع , ٖٚٛ َٔ ا٭٬َح إعد١ْٝ 
ٖٚٛ دٚا٤ ٜطتعٌُ َؿسدٙ أٚ َػرتنا َع ْٝع َكادات ا٫نت٦اب ٚهب إٔ ٜ٪خر , 

 .ٛب ايًٝجّٝٛ َكادٜس قدد٠ يٝعط٢ ا٭ثس ايع٬دٞ إطً
 -: (Hypnotics)إَٓٛات  -5

تطتعٌُ ٗ سا٫ت ا٭زم أٚ عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايّٓٛ ٗ أٍٚ ايًٌٝ نُا ٗ سا٫ت ايكًل 
ٖٚٞ أنجس إَٓٛات  (ativan)ٚأتٝؿإ  (valium)ايؿايّٝٛ   :; َٚٔ أِٖ ٖرٙ إَٓٛات 

 .اْتػازًا ٖرٙ ا٭ٜاّ 
  : (stmulants)إٓػطات ايٓؿط١ٝ  -6

ٚٗ ساي١ , ايعكاز يع٬ز اؿسن١ إؿسط١ ْٚكـ ا٫ْتباٙ يد٣ ا٭طؿاٍ  ٜطتعٌُ ٖرا
َٚععِ  (Ritalin)ٚي٘ َجاٍ ٚاسد ؾكط ٖٛ زٜتايٌ . ا٫نت٦اب ايكؿري يد٣ نباز ايطٔ 

 .ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ تٓتر بأغهاٍ ت٪خر عٔ طسٜل ايؿِ 
ٖٚٓاى أغهاٍ قاب١ً يًشكٔ ايعكًٞ ٚايٛزٜدٟ يبعض ا٭د١ٜٚ َتٛؾس٠ ي٬ضتدداَات 

أٚ ٚدد ا٭ٌٖ ؾعٛب١ ٗ إقٓاع٘ , إذا مل ٜٓتعِ إسٜض ٗ تٓاٍٚ ايدٚا٤  ، اـاؾ١ 
 . (1)ع٢ً ؼطٔ إسٜض َٚٓع ا٫ْتهاض١  اإلبكا٤ٚقد أثبتت اؿكٔ ؾا٥دتٗا ٗ . بتٓاٚهلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ٚايؿؿاّ ,  146ٚإباد٨ ا٭ضاض١ٝ ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف,  264ايطب إبطط ف: ٜٓعس   (1)
 568ع٢ً نُاٍ ف, ٚايٓؿظ اَساقٗا ٚاْؿعا٫تٗا ,  152فطازم اؿبٝب 
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 .أثر استعهان األدَُة امىفسُة عمى امصحة :  امهسأمة امثامثة

ٜٓػأ عٔ اضتدداّ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ بعض اٯثاز اؾاْب١ٝ اييت قد تكس بؿش١ إسٜض يرا 
ٚؼدٜد إد٠ اييت ٜتعٌ ع٢ً إسٜض إٔ , هب اختٝازٖا بعٓا١ٜ ٚٚؾؿٗا ظسعات قدد٠ 

  ٜعٛد إيٝ٘ إسض َس٠ أخس٣  ٜطتُس ٗ اضتعُاهلا ٚاييت قد تطٍٛ إٍ عد٠ ضٓٛات ست٢ ٫
 اؾسع١ إٛؾ٢ بٗا طبًٝا َج٬ً، ٚتعٗس ٖرٙ اٯثاز َٔ دسا٤ إضا٠٤ اضتدداّ ا٭د١ٜٚ بصٜاد٠

 . (1)أٚ اضتدداَٗا َع عكاقري أخس٣ ٫ ٜٓؿح باضتدداَٗا َعٗا 
ٚتعط٢ ٖرٙ ايعكاقري ظسعات ؾػري٠ ثِ تصاد تدزهًٝا إٍ َا ٜط٢ُ دسع١ ايرز٠ٚ ايعاي١ٝ 

٠ َٔ ث٬خ إٍ ضت١ أضابٝع ثِ ٜبدأ بعدٖا باْكاف اؾسعات تدزهًٝا ع٢ً ؾرت٠ يؿرت
إضبٛعٌ إٍ دسع١ ؾػري٠ تط٢ُ اؾسع١ إطاْد٠ ٖٚرٙ ٜطتُس عًٝٗا إسٜض يؿرتات 

 .  (2)ط١ًٜٛ تؿٌ يطٓٛات ٕٓع ا٫ْتهاع 
اًَا عٓد ٚزَا ؽتؿٞ ُ, َٚا ٜعٗس َٔ آثاز داْب١ٝ يٮد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ؽـ سدتٗا عاد٠ 

 . (3)ا٫ضتُساز ٗ تٓاٍٚ ايع٬ز ض٣ٛ ٗ بعض ا٭د١ٜٚ إكاد٠ يتًو اٯثاز اؾاْب١ٝ 
 -: (4)َٚٔ أِٖ اٯثاز اؾاْب١ٝ يٮد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ عًَُٛا 

ٚدؿاف اؿًل ٚشغ١ًً ٗ ايعٌٝٓ , قد ت٪دٟ إٍ انؿاض قػط ايدّ ٚؾكدإ ايٛعٞ 
 .عٓد ا٫ضتعُاٍ ٕد٠ ط١ًٜٛ ٚاإلَطاى ٚايعذص اؾٓطٞ ٗ بعض اؿا٫ت 

ٚقد ت٪دٟ إٍ اـٍُٛ , َٚٔ أخطسٖا ؾكس ايدّ ْٚكؿإ ايهسات ايبٝكا٤ ٗ ايدّ 
 ٚايٓعاع ٚنجس٠ ايّٓٛ ٚشٜاد٠ ايٛشٕ باؾسعات ايعاد١ٜ بُٝٓا قد ت٪دٟ يًٗرٜإ ظسعات 

                                                 

 85ايديٌٝ إٛدص ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف: ٜٓعس   (1)

 244ايطب ايٓؿطٞ دزٟ عصت ف: ٜٓعس   (2)

 151ف ، طازم اؿبٝب  ايؿؿاّ: ٜٓعس   (3)

,  182- 168ف ، طازم اؿبٝب  ٚايؿؿاّ,  222إسغد ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف: ٜٓعس  ( 4)
ٚايطب ,  372ٚع٬ز ا٫نت٦اب بايٛضا٥ٌ ايطبٝع١ ف 128ض٪اٍ عٔ ايؿؿاّ ف( 100)ٚ

ٚايطب ,  149ٚإباد٨ ا٫ضاض١ٝ ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف,  253- 248ايٓؿطٞ دزٟ عصت ف
ٚايديٌٝ .  747- 744٭َساض ايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ فٚعًِ ا,  268- 264ايٓؿطٞ إبطط ف

ٚؾؿاّ ,  259ٚإدخٌ إٝطس إٍ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ف,  49ايٛطين يًسعا١ٜ ايٓؿط١ٝ ا٭ٚي١ٝ ف
 299ع٢ً نُاٍ ف,ايعكٌ 
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١َٛ إسٜض َٛاد َٓ إلعطا٤ًٜذأ ايطبٝب  ا٫ْٗٝازٚٗ سا٫ت , تؿٛم إٛؾ٢ بٗا طبًٝا 

 .ضاع١  24- 20يٝٓاّ َٔ 
َٚٔ آثاز ا٭د١ٜٚ أٜكًا ; اؿسنات ايإلزاد١ٜ ٗ بعض أدصا٤ اؾطِ ٚعدّ ا٫ضتكساز 

ٚتؿًب ازتعاؽ , ( Akathisia) ٚاؾًٛع ٗ َهإ ٚاسد ٚتعسف ٖرٙ اؿاي١ بـ
ٚقد ت٪دٟ إٍ اقطساب ايدٚز٠ ايػٗس١ٜ عٓد ايٓطا٤ بطبب ازتؿاع ٖسَٕٛ , ا٭طساف 

 َٚع ٚدٛد ٖرٙ اٯثاز ؾٗٞ ٫ تعادٍ ايؿا٥د٠ إسد٠ٛ َٔ ا٭د١ٜٚ ; ؾكد ايرب٫ٚنتٌ
ضاعدت ٗ غؿا٤ أٚ ؽؿٝـ اؿا٫ت إسق١ٝ ايٓؿط١ٝ عٝح ٜطتطٝع إسٜض ايتعاٜؼ َع 

 .فتُع٘ بط٬ّ 
٫ٚ ٜؿح إٜكاف تعاطٞ ا٭د١ٜٚ إ٫ ايسدٛع إٍ ايطبٝب إعاجل ; ٭ٕ إٜكاؾٗا ضٛف 

اؿاي١ ٚاشدٜاد ا٫قطسابات ايطًٛن١ٝ ٚا٭عساض إسق١ٝ ٖا ٜصٜد ساي١ ٜ٪دٟ إٍ تؿاقِ 
 .إسٜض ض٤ًٛا 

َٚٔ أِٖ ا٭عساض اؾاْب١ٝ اييت ٫ ٜؿطٔ إيٝٗا عاد٠ ٖٛ َا ّهٔ إٔ ؼدث٘ ٖرٙ ايعكاقري 
َٚٔ تجبٝط هلُت٘ ٚإزادت٘ ٚ ؾعايٝت٘ ٚايتكًٌٝ , سطاضات٘ إ َٔ تبًٝد ٗ َػاعس إسٜض ٚ

ٚقد ٜعٔ إٔ ٖرٙ ا٭عساض بطبب إسض ٖا , ايعٌُ أٚ ايبٝت أٚ اجملتُع َٔ آدا٥٘ ٗ 
قد ٜدؾع إعاجل إٍ شٜاد٠ اؾسع١ ايدٚا١ٝ٥ ؾٝ٪دٟ إٍ شٜاد٠ ٖرٙ ا٭عساض اييت تكًٌ َٔ 
إزاد٠ إسٜض ٚسٛاؾصٙ يًتػًب ع٢ً غعٛز إسض ٚايعذص ٗ ْؿط٘ ٚػعً٘ ٗ قبك٘ 

َكداز اؾسع١ أٚ ٚقؿٗا نًًٝا ٜؿبح أسطٔ سا٫ً َٔ ايطٝطس٠ ايدٚا١ٝ٥ ؾإذا قًٌ إعاجل 
 .ذٟ قبٌ 
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 .حكو امتداَّ باألدَُة امىفسُة : امهسأمة امرابعة 

 ٌٗ هٛش ايتداٟٚ بٗا ؟ؾبعد إٔ ذنست أْٛاع ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ٚآثازٖا ع٢ً إسٜض 
٢ اتؿام ٜباح ايتداٟٚ با٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ٚإٕ اغتًُت ع٢ً بعض ا٭قساز ؽسهًا عً

ع٢ً إٔ ا٭ؾٌ ٗ ا٭د١ٜٚ اؿٌ َا مل تػتٌُ ع٢ً قسّ أٚ  –زِٓٗ اهلل  - (1)ايؿكٗا٤ 
ٚإٔ ايدٚا٤ إطُّٛ إٕ غًب َٓ٘ ايط١َ٬ ٚزدٞ ْؿع٘ أبٝح غسب٘ يدؾع َا , تكس بايبدٕ 

يهٔ ٫ ٜهٕٛ ذيو إ٫ َٔ ايعامل بأْٛاع ا٭َساض َٚا , ٖٛ أخطس َٓ٘ نػريٙ َٔ ا٭د١ٜٚ 
 .ٜٓاضب نٌ َسض ي٬٦ ٜهٕٛ قسزٙ أنرب َٔ ْؿع٘ 

 -:ّٚهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ َا ًٜٞ 
, أْٗا ناْت تأَس بايتًبٌ يًُسٜض ٚيًُشصٕٚ ع٢ً اهلايو     سدٜح عا٥ػ١  -1

إٕ ايتًب١ٓٝ ػِ ؾ٪اد إسٜض ٚترٖب : ) ٜكٍٛ  إْٞ مسعت زضٍٛ اهلل : ٚناْت تكٍٛ 
 . (2)( ببعض اؿصٕ 
إٔ ايػسٜع١ أباست ايتداٟٚ يًعًٌ ايٓؿط١ٝ بإباح َٔ ا٭طع١ُ ٚا٭د١ٜٚ ;  :ٚد٘ ايد٫ي١ 

ٚايتًب١ٓٝ ْٛع َٔ ايطعاّ ٖٚٞ ترٖب ببعض اؿصٕ غاؾ١ٝ ؾٝٗا َٔ دٓظ خٛاف 
ا٭غر١ٜ إؿسس١ ; ؾإٕ َٔ ا٭غر١ٜ َا ٜؿسح باـاؾ١ٝ ٚا٭د١ٜٚ َجٌ ا٭غر١ٜ َٓٗا َا 

 . (3)ٜرٖب اؿصٕ ٚايػِ 
 (4) (ٜا عباد اهلل تداٚٚا  ) :  سدٜح ٗ عُّٛ قٛي٘  -2

 .إٔ ايتداٟٚ با٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ٜدخٌ ٗ عُّٛ ٖرا اؿدٜح  :ٚد٘ ايد٫ي١ 
 

                                                 

ٚزضاي١ ايكريٚاْٞ , ( 8/382)ٚته١ًُ ايبشس ايسا٥ل , ( 6/32)تبٌٝ اؿكا٥ل : ٜٓعس  ( 1)
ٚا٭ّ , ( 1/568)ا٭َٗات ٚداَع , ( 2/339) ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ, ( 1/165)
(2/164) , 

ٚا٫ْؿاف َع ايػسح ايهبري , ( 2/214)ٚإبدع , ( 2/52)ٚإػين , ( 7/330)ٟ ٚٚاؿا    
(3/10. ) 

 432ضبل ؽسه٘ ف ( 2)

 29َٚؿاِٖٝ خاط١٦ عٔ ايطب ايٓؿطٞ ف,  72ٚتٛع١ٝ إسق٢ ف, ( 4/121)شاد إعاد :  ( 3)

 393ضبل ؽسه٘ ف   (4)
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ٚأَا إباس١ ايتداٟٚ بايدٚا٤ إطُّٛ إٕ زدٞ ْؿع٘ ؾدؾعًا إلسد٣ إؿطدتٌ  -3
 ٖٚهرا ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ؾٗٞ ٚإٕ اغتًُت  ع٢ً أقساز .  (1)بازتهاب ا٭خـ َٓٗا 

ٚسٝح قٌٝ بإباس١  ٚثابت ٗ ايدزاضات ايع١ًُٝ إٛثٛق١ ،   ؾُؿًشتٗا ٗ ايػؿا٤ أنرب
 -: (2)ايتداٟٚ با٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ إ٫ أْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً ايطبٝب َساعا٠ َا ًٜٞ 

 .غد٠ إسض ٚسادت٘ يًدٚا٤  -1
إَها١ْٝ ع٬ز إسض ايٓؿطٞ بٛضا٥ٌ أخس٣ غري دٚا١ٝ٥ نايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايطًٛنٞ  -2
 .مٛ ذيو ٚ
زٓ٘  –نُا قاٍ ابٔ ايكِٝ , إٔ ٜٛاشٕ بٌ َؿًش١ ايدٚا٤ َٚؿطد٠ اٯثاز ايٓاػ١ عٓ٘  -3

ٚقد اتؿل ا٫طبا٤ ع٢ً أْ٘ َت٢ أَهٔ ايتداٟٚ بايػرا٤ ٫ ٜعدٍ عٓ٘ إٍ : )  - (3)اهلل 
٫ٚ ٜٓبػٞ يًطبٝب إٔ : ٚقايٛا ...َٚت٢ أَهٔ بايبطٝط ٫ ٜعدٍ عٓ٘ إٍ إسنب , ايدٚا٤ 

, أٚ ٚدد دا٤ ٫ ٜٛاؾك٘ , ٛيع بطكٞ ا٭د١ٜٚ ; ؾإٕ ايدٚا٤ إذا مل هد ٗ ايبدٕ دا٤ وًً٘ ٜ
 ...(.ػبح بايؿش١ ٚعبح بٗا ت, أٚ نٝؿٝت٘ , ٘ أٚ ٚدد َا ٜٛاؾك٘ ؾصادت نُٝت٘ عًٝ

 .حكو امتداَّ بامعالج امىفسِ : امهسأمة امخاهسة 

ٚ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ٗ ايطٓٛات  بايسغِ َٔ ايتكدّ ايهبري ايرٟ غٗدت٘ ؾٓاع١ ايعكاقري
إ٫ إٔ َعد٫ت , ٚإْتاز دٌٝ ددٜد َٔ َكادات ا٫نت٦اب ٚايؿؿاّ ٚغريٖا , ا٭خري٠

ٚايطبب ٗ ذيو اعتُاد بعض ا٭طبا٤ , ايػؿا٤ ٚايتشطٔ مل تستؿع بايدزد١ إتٛقع١ 
٢ ٚإُٖاٍ ايع٬ز ايٓؿطٞ إَا بطبب نجس٠ إسق, ايٓؿطٌٝ ع٢ً ايع٬ز با٭د١ٜٚ ؾكط 

 .أٚ ٭ٕ ايع٬ز ايٓؿطٞ وتاز يٛقت ٚدٗد نبري أٚ يػري ذيو 
 َٔ ايػؿا٤، % 50ٚقد أندت عػسات َٔ ايدزاضات إٔ ايع٬ز بايعكاقري ؾكط وكل 

ا٭خس٣ ; ٚذيو ٭ٕ ايدٚا٤ قد ٜٓذح ٗ ؼطٌ ا٭عساض  %50ٚايع٬ز ايٓؿطٞ وكل 
اؾطُا١ْٝ ايٓاػ١ عٔ ا٫قطسابات ايٓؿط١ٝ نايتٛتس ٚ ايسدؿ١ ٚا٭زم ٚيهٓ٘ ٫ ٜطتطٝع 

ٚٗ َسض ايؿؿاّ وتاز إسٜض إٍ , إٔ ٜطاعد إسٜض ع٢ً تعدٌٜ أؾهازٙ اـاط١٦ 
 ُاع١ٝ يٝدسز َٔ عصيت٘ تدزٜبات يصٜاد٠ ايرتنٝص ٚايترنس ٚت١ُٝٓ َٗازات٘ ا٫دت

                                                 

 88ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س ٫بٔ لِٝ ف ,  87ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ف: ٜٓعس  ( 1)

 220إسغد ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف: ٜٓعس  ( 2)

 (.4/10)شاد إعاد  ( 3)
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اييت ٜؿسقٗا عًٝ٘ َسق٘ ; ٚٗ َسض ا٫نت٦اب ٜٗدف ايع٬ز ايٓؿطٞ إٍ إتاس١ ايؿسؾ١ 
يًُسٜض بإٔ ٜعرب عٔ َػاعسٙ ٜٚؿؿح عٔ اْؿعا٫ت٘ ٚأؾهازٙ ٚإٔ ٜعٌُ ع٢ً سٌ 

ٚٗ َسض ايٛضٛاع ايكٗسٟ ٜٗتِ ايع٬ز ايٓؿطٞ , ؾساعات٘ ايٓؿط١ٝ ايداخ١ًٝ بٓؿط٘ 
ٖٚهرا .. تٛتس يًُؿاب ٚقاٚي١ تؿشٝح ايتؿهري ٚإعاد٠ تػهٌٝ ايعاد٠ بتدؿٝـ سد٠ اي

أٟ أْٗا أؾعاٍ , عادات ضًب١ٝ َتع١ًُ  ١ٝ ٗ بعض أعساقٗاْس٣ إٔ ا٭َساض ايٓؿط
ٚتهٜٛٔ , ٜٚطع٢ ايع٬ز إٍ إطؿا٤ أٚ نـ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ ايػسط١ٝ , غسط١ٝ َٓعهط١ 

 .ؾعٌ َٓعهظ غسطٞ بدٌٜ ٚإهابٞ 
ٗ  ٜرتى إسٜض ٗ نجري َٔ ا٭سٝإ تُاد ع٢ً ايع٬ز ايدٚا٥ٞ ؾكطعٖٚهرا لد إٔ ا٫

 ٚؾسٜع, ١ ; َٚؿاُٖٝ٘ إػ١ٖٛ ٕٗازات ٚايكدزات ا٫دتُاعٝؼطٔ ْاقـ قعٝـ ا
 . (1)أٖٚاَ٘ َٚبايػات٘ 

 ؾٌٗ ٜػسع ايتداٟٚ بايع٬ز ايٓؿطٞ ؟
 -:ايرٟ ٜعٗس أْ٘ ٜباح ايتداٟٚ بايع٬ز ايٓؿطٞ بػسٚط 

 .ع٢ً قرٚز غسعٞ نأؾٛات إعاشف ٚمٖٛا أ٫ ٜٓطٟٛ  -1
 .اؼاد اؾٓظ بٌ إعاجل ٚإسٜض إ٫ يكسٚز٠  -2
 .عدّ اـ٠ًٛ بٌ إعاجل ٚإسٜك١ ٚإٔ ٜكتؿس ايه٬ّ ع٢ً قدز اؿاد١  -3

ع٢ً إٔ َٔ نجست عًٝ٘ ايٛضاٚع  –زِٓٗ اهلل  - (2)ٚذيو ؽسهًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 
 ّإيٝٗا ٚعد يتؿاتعٔ ٚضٛضت٘ بكدز ايطاق١ ٚقطعٗا ٚتسى ا٫ ٚايػهٛى ٜٓبػٞ ا٫ْتٗا٤

ٖٚرا ْٛع َٔ ايع٬ز ايطًٛنٞ إطتددّ ٗ  ، ايعٌُ َكتكاٖا عٝح ٜأتٞ َا غو  ب٘ 
 .ايطب ايٓؿطٞ يع٬ز ايٛضٛاع ايكٗسٟ 

 -:ّٚهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ َا ًٜٞ 

                                                 

,  593أٓد زادح ف. د, أؾٍٛ عًِ ايٓؿظ ,  570ايٓؿظ اْؿعا٫تٗا ٚأَساقٗا ف: ٜٓعس   (1)
َٚٛضٛع١ ,  153ٚأقٛا٤ ع٢ً إعاؾ١ ايٓؿط١ٝ ف,  257دٜح فأضظ ايطب ايٓؿطٞ اؿ

 ( .6/137)عًِ ايٓؿظ 

, ( 3/80)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/263)ٚبدا٥ع ايؿٓا٥ع , ( 1/212)إبطٛط : ٜٓعس   (2)
ٚايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ايهرب٣ , ( 1/409)ٚساغ١ٝ ايعدٟٚ , ( 1/224)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ 

 39ٜس َٔ ايٛضٛض١ فشر ٚذّ إٛضٛضٌ ٚايت, ( 1/143)ٚإغاث١ ايًٗؿإ , ( 1/149)
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 +: قاٍ تعاٍ  -1         " (1) 
ٚٗ ايع٬ز ايٓؿطٞ ,  (2)ايدؾع قد ٜهٕٛ بايكٍٛ نُا ٜهٕٛ بايؿعٌ : ٚد٘ ايد٫ي١ 

َطاعد٠ يًُسٜض ايٓؿطٞ ٗ َٛاد١ٗ َػانً٘ بطسم أدد٣ ٚأْؿع ٚتػٝري ْعست٘ 
يًٓاع ٚإٍ ْؿط٘ ٚبؿكً٘ ٜتدؿـ ايؿسد ٖا وًُ٘ َٔ نسا١ٖٝ ٚعدٚإ ٚبرا ٜؿبح 

 . (3) جازٚاإلٜأقسب إٍ ايتطاَح ٚضع١ ايؿدز ٚايتعإٚ 
 (4)(ايه١ًُ ايطٝب١ ؾدق١: ) قاٍ  إٔ ايٓيب      ٗ سدٜح أبٞ ٖسٜس٠  -2

ٖٚرا ا٭ضًٛب إطتددّ , إٔ ايه٬ّ ايطٝب ٜؿسح ايكًب ٜٚرٖب ايػٌ : ٚد٘ ايد٫ي١ 
ٚٚد٘ نٕٛ ايه١ًُ ايطٝب١ ؾدق١ ; ؾٮٕ إعطا٤ إاٍ ٜؿسح ب٘ قًب . ٗ ايع٬ز ايٓؿطٞ 

 . (5)هريو ايه٬ّ ايطٝب ؾ, ايرٟ ٜعطاٙ ٜٚرٖب َا ٗ قًب٘ 
إذا ٚدد أسدنِ ٗ بطٓ٘ غ٦ًٝا ):  قاٍ زضٍٛ اهلل : قاٍ      عٔ أبٞ ٖسٜس٠  -3

ؾأغهٌ عًٝ٘ أخسز َٓ٘ غ٧ أّ ٫ ؟ ؾ٬ ىسدٔ َٔ إطذد ست٢ ٜطُع ؾٛتًا أٚ 
 . (6) ( هد زوًا 
ٜعين خسٚز اؿدخ َٓ٘ ٫ٚ بد إٔ ٜعًِ بٛدٛد ( ىٌٝ إيٝ٘ ايػ٧ : ) قٛي٘ : ٚد٘ ايد٫ي١ 

 ٚضا٥ٌ ع١ًُٝ  إٍ أسدُٖا ٖٚرا اؿدٜح أؾٌ َٔ أؾٍٛ اإلض٬ّ ٚؾٝ٘ ٚد٘ ايٓيب 
 ,يًع٬ز ايٓؿطٞ ٖٚٞ َٓع ا٫ضتذاب١ ( ضًٛن١ٝ )
 
ٚاييت تعد إسد٣ تكٓٝات ايع٬ز ايطًٛنٞ إطتدد١َ ٗ ع٬ز َسض ايٛضٛاع  

 . (1)ايكٗسٟ 

                                                 

 ( .34)ضٛز٠ ؾؿًت آ١ٜ  ( 1)

 ( .10/463)ؾتح ايبازٟ : عس ٜٓ  (2)

 594أؾٍٛ عًِ ايٓؿظ ف: ٜٓعس  ( 3)

 240ف( 2989)بسقِ , باب َٔ أخر بايسناب , نتاب اؾٗاد , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 4)

 128ٚايطب ايٓؿطٞ ٚايكإْٛ ف, ( 10/462)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس   (5)

, ز٠ ثِ غو ٗ اؿدخ باب ايديٌٝ ع٢ً إٔ َٔ تٝكٔ ايطٗا, نتاب ايطٗاز٠ , أخسد٘ َطًِ  (6)
  736ف( 362)بسقِ 
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َٔ : ٜأتٞ ايػٝطإ أسدنِ ؾٝكٍٛ )  قاٍ زضٍٛ اهلل : قاٍ      عٔ أبٞ ٖسٜس٠  -4
َٔ خًل زبو ؟ ؾإذا بًػ٘ ؾًٝطتعر باهلل ٚيٝٓت٘ : خًل نرا ؟ َٔ خًل نرا ؟ َت٢ ٜكٍٛ 

(2) .) 
بٌ ًٜذأ إٍ اهلل ٗ , أٟ عٔ ا٫ضرتضاٍ َع٘ ٗ ذيو ( ؾًٝٓت٘ : ) قٛي٘ : ٚد٘ ايد٫ي١ 

ٗ ٖرا اؿدٜح إٍ  يب ٜٚٓبػٞ إٔ هتٗد ٗ دؾعٗا با٫غتػاٍ بػريٖا ؾٛد٘ ايٓ, دؾع٘ 
قت٣ٛ  ٚمل ٜٓاقؼ , ( إٜكاف ا٭ؾهاز ) ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايع٬ز ايطًٛنٞ ٖٚٛ 

ٖٚرا َٓٗر ايع٬ز , بٌ اػ٘ ٗ ايع٬ز إٍ طبٝعتٗا إًش١ إتهسز٠ , ايؿهس٠ ايٛضٛاض١ٝ 
١ ايٓؿطٞ إعاؾس ٭ٕ احملت٣ٛ قد ٜتػري َٔ ٚقت ٯخس يهٔ طبٝع١ ايتهساز ٚاإلؿاح ؾؿ

 ايتداٟٚ بايع٬ز  ايٓؿطٞ إٕ ثبت ْؿع٘ ٗ ع٬زٖا ٜدٍ ع٢ً َػسٚع١ٝ . دا١ُ٥ 
 : ٚقاعد٠  (4)( ايكسز ا٭غد ٜصاٍ بايكسز ا٭خـ )  :ٚيكاعد٠  (3)ا٭َساض ايٓؿط١ٝ 

 
 

                                                                                                                                            

ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ َسض ْؿطٞ أّ أسادٜح غٝطا١ْٝ , ( 4/49)غسح ؾشٝح َطًِ : ٜٓعس  ( 1)
 51طازم اؿبٝب ف. د , 

 357ضبل ؽسه٘ ف  ( 2)

َسض ْؿطٞ أّ أسادٜح غٝطا١ْٝ , ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ , ( 6/392)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس   (3)
عؿٞ ناْٛا وسَٕٛ أنٌ اؾّٚهٔ إٔ ٜطتأْظ َا ٚزد ٗ نتب ايطري إٔ ٚؾد ,  52-51ف

ٚأَس ب٘ ؾػٟٛ ْٚاٚي٘ ز٥ٝطِٗ , بأنٌ ايكًب  ؾًُا أضًِ ٚؾدِٖ أَسِٖ زضٍٛ اهلل , ايكًب 
 :ؾأخرٙ ٜٚدٙ تسعد ؾأنً٘ ٚقاٍ , ست٢ تأنًٛٙ  ٫ ٜتِ إّاْهِ: ٚقاٍ , 

 ع٢ً أْٞ أنًت ايكًب نسًٖا          ٚتسعد سٌ َطت٘ بٓاْٞ
ٖٚرا , بأنٌ َا ىاف َٓ٘ ست٢ ٜصٍٚ َا ْؿط٘ َٔ زٖب١ ٚخٛف َٔ أنٌ ايكًب  ؾأَسٙ ايٓيب 

ٍٚ َا ٗ يٝصػذع إسٜض باقتشاّ َا ىاف َٓ٘ َٚٛادٗت٘ ٜٜطتددّ ٗ ايع٬ز ايٓؿطٞ ايّٝٛ  َا
, ( 5/99)ٚايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ , ( 1/325)ايطبكات ايهرب٣ : ٜٓعس ْؿط٘ َٔ زٖب١ ٚخٛف ، 

 ( .18/54)ْٚٗا١ٜ ا٭زب ٗ ؾٕٓٛ ا٭دب 

ٚايٛدٝص ٗ إٜكاح  ، 203أغباٙ ٫بٔ لِٝ ف  ,   87ف ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ : ٜٓعس   (4)
  ,  203قٛاعد ايؿك٘ ف
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ؾع٬ز ا٭َساض ايٓؿط١ٝ بايع٬ز ايٓؿطٞ  (1)( ىتاز أٖٕٛ ايػسٜٔ أٚ أخـ ايكسزٜٔ )
 .ػٓبًا ٯثاز ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ  َت٢ أَهٔ ذيو قبٌ ايبد٤ بايع٬ز با٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ أٍٚ 

ٚايع٬ز ايٓؿطٞ عرب ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ قد ٜهٕٛ ؾعا٫ً ٚ َ٪ثسًا ٗ إسٜض أنجس َٔ 
 ٖٚرا َا أندت٘ دزاض١ سدٜج١ ٫ ضُٝا عٓد ايرٜٔ, ايع٬ز إباغس بٌ إسٜض ٚ إعاجل 

ؾايهتاب١ عٔ ا٭سداخ ايدا١َٝ ٗ سٝا٠ ايؿسد , يرٖاب يًطبٝب ايٓؿطٞ ٫ ٜتُهٕٓٛ َٔ ا
 . (2)أنجس َٔ إٛاد١ٗ بٌ إسٜض ٚإعاجل ٚدًٗا يٛد٘ , تطاِٖ ٗ ؽًـ ايعكٌ َٓٗا 

 

 .امتداَّ بامهحرو : امهسأمة امسادسة 

 -:ٚؾٝ٘ ؾسعإ 
 .امتداَّ بامغىاء َامهعازف َىحَيا : امفرع األَن 

ا٭طبا٤ ٚإعاؾٌ ايٓؿطٌٝ إٍ ع٬ز إسق٢ بٛضا٥ٌ قس١َ نع٬ز بعض ٜعُد بعض 
ٚتطتددّ  music therapy) )ا٭َساض ايٓؿط١ٝ بإٛضٝك٢ ٜٚعسف بايع٬ز بإٛضٝك٢ 

إٛضٝك٢ ٗ ايتػدٝـ ٚٗ ايع٬ز ٚٗ تعدٌٜ ٚتػٝري ايطًٛى ٚأؾكٌ َهإ يع١ًُٝ 
 اٯ٫تا نعٝاد٠ َتدؿؿ١ ؾٝٗ( ٝك٢ عٝاد٠ ايع٬ز بإٛض) ايع٬ز بإٛضٝك٢ ٖٛ 

َٚٔ ايٛضا٥ٌ ايع٬د١ٝ أٜكًا ع٬ز إج١ًٝ اؾٓط١ٝ بايٓعس إٍ  َٛضٝك١ٝ بطٝط١ َٚتٓٛع١ ، 
ٚع٬ز ايربٚد اؾٓطٞ , ؾٛز ايٓطا٤ ٚع٬ز بعض سا٫ت ايٛضٛاع عًل ايًش١ٝ 

احملس١َ  ؾٌٗ هٛش ايتداٟٚ َجٌ ٖرٙ ايٛضا٥ٌٚمٛ ذيو ،  (3)بس١ٜ٩ ا٭ؾ٬ّ اإلباس١ٝ 
 غسعًا ؟

 -:ٗ ذيو ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ  –زِٓٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 

                                                 

     203ٚايٛدٝص ٗ إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ف,   87ف ٓعا٥س يًطٝٛطٞ ا٭غباٙ ٚاي: ٜٓعس   (1)

غدؿًا غؿٞ َِٓٗ ( 113)إٔ ايرٜٔ خكعٛا يًع٬ز عرب ايػبه١ ناْٛا تكسٜبًا : تكٍٛ ايدزاض١  ( 2)
 :ؾكط ٖٔ تًكٛا ع٬دِٗ بػهٌ طبٝعٞ ٜٓعس   24َكابٌ , ُاًَا َٔ ا٫نت٦اب  38

http;//wag.la/89p) )    
 145ٚايطب ايٓؿطٞ إعاؾس ف,  400 – 387ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚايع٬ز ايٓؿطٞ ف: ٜٓعس  ( 3)

 60أضظ ايطب ايٓؿطٞ اؿدٜح ف, 
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وسّ ايتداٟٚ بأٟ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايع٬ز ايٓؿطٞ قس١َ غسعًا : ايكٍٛ ا٭ٍٚ 
سٝح  (1)ٖٚرا َكتك٢ َرٖب ايػاؾع١ٝ ضٝك٢ أٚ بايٓعس احملسّ ٚمٛ ذيو ، نايع٬ز بإٛ

 . (2)ٜسٕٚ ؼسِٜ ايتداٟٚ باحملسّ ست٢ يٛ دعت إيٝ٘ قسٚز٠ ٚاختازٙ ْاع١ َٔ احملككٌ 
 -:ٚاضتديٛا َا ًٜٞ 

  +: قاٍ تعاٍ  -1               

          " (3) 
إقاؾت٘ إٍ ايػٝطإ تؿٝد ايتشسِٜ ٗ عسف ( َٔ عٌُ ايػٝطإ : ) قٛي٘  :ٚد٘ ايد٫ي١ 

ؾُٔ ؾسم بُٝٓٗا , ٚا٭َس بادتٓاب٘ عاّ ٗ ساٍ ايتدٚاٟ ٚغري ايتدٚاٟ , ايػسع 
َٚا دٍ عًٝ٘ ايكسإٓ ،  (4)ٚذيو غري دا٥ص , ؾسم بٌ َا ْع اهلل بٝٓ٘ ٚخـ ايعُّٛ 

ٚإٕ ضًِ بكا٤ إٓؿع١ ؾتشسّٗا , َٔ إٔ ؾٝٗا َٓاؾع يًٓاع إِا ٖٛ قبٌ ؼسّٗا 
ٖٚرا .  (5)َكطٛع ب٘ ٚسؿٍٛ ايػؿا٤ بٗا َعٕٓٛ ؾ٬ ٜك٣ٛ ع٢ً إشاي١ إكطٛع ب٘ 

 .نٌ قسّ  ٝكاع عًٝ٘ؾْـ ٗ اـُس 
 -:ؾُٔ ذيو ا٭سادٜح ايٛازد٠ ٗ ايٓٗٞ عٓد ايتداٟٚ باـُس ٚإطهس  -2
 عٔ اـُس ؟ ؾٓٗاٙ أٚ نسٙ إٔ  ضأٍ ايٓيب     (6)إٔ طازم بٔ ضٜٛد اؾعؿٞ   –أ 
 
 

                                                 

َٚػين , ( 19/199)ٚاؿاٟٚ , ( 9/35)ٚاجملُٛع , ( 10/170)زٚق١ ايطايبٌ : ٜٓعس   (1)
 ( .4/188)احملتاز 

 -4/154)ابٔ ايكِٝ ٗ شاد إعاد ٚ, ( 21/567)غٝذ اإلض٬ّ ٗ فُٛع ايؿتا٣ٚ : َِٓٗ   (2)
 (.25/26)ٚايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ , ( 158

 ( .90)ضٛز٠ إا٥د٠  ( 3)

 ( .21/562)ٚايؿتا٣ٚ , ( 4/116)ٚايرخري٠ , ( 6/270)تؿطري ايكسطيب : ٜٓعس  ( 4)

 ( .2/532)اإلقٓاع يًػسبٝين : ٜٓعس   (5)

طازم بٔ ضٜٛد أٚ ضٜٛد بٔ طازم اؾعؿٞ ؾشابٞ ي٘ سدٜح ٗ ا٭غسب١ سكسَٞ ز٣ٚ عٓ٘   (6)
, ( 1/281)ٚتكسٜب ايتٗرٜب , ( 3/552)اإلؾاب١ : ٜٓعس ٗ تسْت٘ . عًكُ٘ بٔ ٚا٥ٌ  

 ( .1/178)ٚخ٬ؾ١ تٗرٜب ايهُاٍ 
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(1)(ٚيهٓ٘ دا٤ , إْ٘ يٝظ بدٚا٤ : ) ؾكاٍ . إِا أؾٓعٗا يًدٚا٤ : ؾكاٍ , ٜؿٓعٗا 
 

ؾٝ٘ ايتؿسٜح بأْٗا يٝطت بدٚا٤ ؾٝشسّ ايتداٟٚ بٗا ٭ْٗا يٝطت بدٚا٤  :ٚد٘ ايد٫ي١ 
 . (2)ؾهأْ٘ ٜتٓاٚهلا ب٬ ضبب 

إٕ اهلل مل هعٌ غؿا٤نِ ؾُٝا سسّ : ) أْ٘ قاٍ ٗ ايطهس     عٔ ابٔ َطعٛد  –ب 
 . (3)( عًٝهِ 

ٚدعٌ , إٕ اهلل أْصٍ ايدا٤ ٚايدٚا٤  ) : قاٍ زضٍٛ اهلل : عٔ أبٞ ايدزدا٤ قاٍ  -دـ 
إٕ اهلل تعاٍ خًل : ) ٚٗ زٚا١ٜ  (4) ( ٫ٚ تتداٚٚا عساّ , يهٌ دا٤ دٚا٤ ؾتداٚٚا 

 (.5)( ايدا٤ ٚايدٚا٤ ، ؾتداٚٚا ٫ٚ تداٚٚا عساّ 
(6)(عٔ ايدٚا٤ اـبٝح  ٢ْٗ زضٍٛ اهلل : ) قاٍ      عٔ أبٞ ٖسٜس٠  –د 

 

ؾٝٗا ايتؿسٜح بإٔ اـُس يٝطت بدٚا٤ ؾٝشسّ ايتداٟٚ بٗا نُا وسّ غسبٗا  :ٚد٘ ايد٫ي١ 
(7)ٚنريو ضا٥س ا٭َٛز احملس١َ َٔ إعاشف ٚغريٖا , 

 

 -:ْٛقػت َٔ ٚدٌٗ 

                                                 

 339ضبل ؽسه٘ ف  ( 1)

 ( .13/153)غسح ؾشٝح َطًِ   (2)

 339ضبل ؽسه٘ ف  ( 3)

,  1507ف( 3874)بسقِ , باب ٗ ا٭د١ٜٚ إهسٖٚ٘ , نتاب ايطب , أخسد٘ أبٛ داٚد  ( 4)
, ( 2/242)ٚقعؿ٘ ابٔ سذس ٗ ايدزا١ٜ ( 20237)بسقِ ( 10/10)ٚايبٝٗكٞ ٗ ضٓٓ٘ 

 ( .833)بسقِ  383ٚا٭يباْٞ ٗ قعٝـ أبٞ داٚد ف
ٚؾششٗا ( زداي٘ ثكات : ) ٚقاٍ ٚعصاٖا إٍ ايطرباْٞ ( 5/85)أٚزدٖا اهلٝجُٞ ٗ اجملُع  (5)

بسقِ ( 4/174) ، ٚايطًط١ً ايؿشٝش١ ( 1762) بسقِ ( 362/ 1)ا٭يباْٞ ٗ ؾشٝح اؾاَع 
(1633) 

 

باب , ٚابٔ َاد٘ ٗ ضٓٓ٘ نتاب ايطب , ( 8034)بسقِ ( 2/305)أخسد٘ أٓد ٗ َطٓدٙ   (6)
باب َا دا٤ , ٚايرتَرٟ نتاب ايطب ,  2685ف( 3459)اي٢ٗٓ عٔ ايدٚا٤ اـبٝح بسقِ 

( 2/466)ٚقاٍ ٗ ايتٝطري بػسح اؾاَع ايؿػري  1856ف( 2045)بسقِ .  بطِ ٗ قتٌ ْؿط٘
 ( .2785)بسقِ ( 2/255)ا٭يباْٞ ٗ ؾشٝح ابٔ َاد٘ ٚؾشش٘ , ( إضٓادٙ ؾشٝح : )

 ( .8/229) ٌْٝ ا٭ٚطاز : ٜٓعس   (7)
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ٗ دا٤ عسف ي٘ دٚا٤ غري احملسّ ; ٭ْ٘ قاٍ ذيو   ايسضٍٛ  بأْ٘ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ –أ 
ؾ٬ , بإٔ اؿس١َ تٓهػـ عٓد اؿاد١ : س٦ٓٝر ٜطتػ٢ٓ باؿ٬ٍ عٔ اؿساّ أٚ ٜكاٍ 

 . (1) ا٫ختٝازأٚ أْٗا قُٛي١ ع٢ً ساٍ , ٜهٕٛ ايػؿا٤ باؿساّ ٚإِا ٜهٕٛ باؿ٬ٍ 
 ا٫ختٝازإٔ ا٭َس بادتٓاب احملسّ عاّ ٗ نٌ ساٍ ٚؽؿٝـ ساٍ : ّهٔ إٔ هاب عٓ٘ 

 .عٔ غريٙ ٫ ديٌٝ عًٝ٘ 
إٔ ٖرٙ ا٭سادٜح ٚقعت دٛابًا ٕٔ ضأٍ عٔ ايتداٟٚ باـُس ٚغريٙ َٔ ضا٥س  –ب 

إطهسات ؾ٬ هٛش إؿام غري إطهس ب٘ ; ٭ٕ غسب إطهس هس إٍ َؿاضد نجري٠ ; 
 .(2)ؾذا٤ ايػسع غ٬ف ذيو, ٜعتكدٕٚ إٔ ٗ اـُس غؿا٤  ٚ٭ِْٗ ناْٛا ٗ اؾا١ًٖٝ

ٚايعرب٠ بعُّٛ ايًؿغ ٫ خؿٛف , بأْ٘ قؿس يًعاّ ع٢ً ايطبب بدٕٚ َٛدب  :أدٝب 
 .(3)ايطبب  

ؾ٬ ٜٓاضب إٔ , ٚؾٝا١ْ عٔ تٓاٚي٘ , ٚ٭ٕ اهلل سسّ ايتدٚاٟ باحملسّ ـبج٘ ١ٝٓ هلِ  -3
 . (4)ٜطًب ب٘ ايػؿا٤ َٔ ا٭ضكاّ ٚايعًٌ 

ٚٗ اؽاذٙ دٚا٤ سض ع٢ً , ٚ٭ٕ ؼسّ٘ ٜكتكٞ ػٓب٘ ٚايبعد عٓ٘ بهٌ طسٜل  -4
 . (5)ٖٚرا قد َكؿٛد ايػازع , ايرتغٝب ؾٝ٘ ٬َٚبطت٘ 

ذزٜع١ إٍ  إيٝ٘  ٫ٚ ضُٝا إذا ناْت ايٓؿٛع ٌُٝ,  ٚ٭ٕ ٗ إباس١ ايتداٟٚ باحملسّ  -5
٫ ضُٝا إذا عسؾت ايٓؿٛع أْ٘ ْاؾع هلا َصٌٜ ٭ضكاَٗا , تٓاٚي٘ يًػ٠ٛٗ ٚايًر٠ 

 . (6)دايب يػؿا٥ٗا ؾٗرا أسب غ٧ إيٝٗا 

ٚاعتكاد إطًِ ؼسِٜ , ٚاعتكاد َٓؿعت٘ , ٚ٭ٕ غسط ايػؿا٤ بايدٚا٤ تًكٝ٘ بايكبٍٛ  -6
 .(7)ّٓع سؿٍٛ ايػؿا٤ بٗا ؾتهٕٛ دا٤ ي٘ ٫ دٚا٤, ٖرٙ ايعٌ 

                                                 

( 5/357)ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 3/231)عُد٠ ايكازٟ , ( 1/204)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس  ( 1)
 (.1/404) ٟؾتح ايباز, 

 ( .1/64)ٌْٚٝ ا٭ٚطاز , ( 1/404)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس  ( 2)

 ( .1/64)ٌٝ ا٭ٚطاز ْ: ٜٓعس   (3)

 ( .4/156)شاد إعاد : ٜٓعس   (4)

 ( .19/199)ٚاؿاٟٚ , ( 4/156)شاد إعاد : ٜٓعس   (5)

 ( .4/156)شاد إعاد : ٜٓعس   (6)

 ( .4/157)شاد إعاد : ٜٓعس   (7)
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أَا أْ٘ هٛش ايتداٟٚ باحملسّ إذا اضتًٗو ٗ دٚا٤ آخس ; ؾٮٕ ايٓذاض١ ٗ اـُس َتعًك١ 
بايػد٠ إطسب١ ؾإذا ذٖبت ذٖب ايتٓذٝظ ٚايتشسِٜ ٚايٓذاض١ ٜدٚزإ َع ايع١ً 

 .(1)ٚدٛدًا ٚعدًَا  

 
وسّ ايتداٟٚ بهٌ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايع٬ز ايٓؿطٞ إُٓٛع١ غسعًا  :ايكٍٛ ايجاْٞ 

سٝح ٜسٕٚ  (3)ٚاؿٓاب١ً (2)ٖٚرا َكتك٢ َرٖب إايه١ٝ , َطًكًا إ٫ ٗ ساٍ ايكسٚز٠ 
 .ؼسِٜ ايتداٟٚ باحملسّ إ٫ بايكسٚز٠ 

 -:ٚاضتديٛا َا ًٜٞ 
 .أَا أْ٘ وسّ ايتداٟٚ باحملسّ َطًكًا ؾًُا اضتدٍ ب٘ إرٖب ا٭ٍٚ 

 :هٛش ٗ ساٍ ايكسٚز٠ ؾًُا ًٜٞ  ٚأَا أْ٘

  +: قٛي٘ تعاٍ  -1              " (4) ٘ٚقٛي:+  

                  " (5) . 
 

نُا ٜتٝكٔ , بإٔ ايتداٟٚ باحملسَات يٝظ بكسٚز٠ ; ٭ْ٘ ٫ ٜتٝكٔ ايػؿا٤ بٗا : ْٛقؼ 
, بٌ وؿٌ بأْٛاع َٔ ا٭د١ٜٚ , ايػبع بايًشِ احملسّ ; ٚ٭ٕ ايػؿا٤ ٫ ٜتعٌ ي٘ طسٜل 

 . (6)با٭نٌ  إ٫ ؾإْٗا ٫ تصٍٚ , غ٬ف إدؿ١ُ , ػري ذيو ب ٚ
 

 عس١ٜٓ قدَٛا : أٚ قاٍ , إٔ زٖطًا َٔ عهٌ :)  سدٜح أْظ بٔ َايو  - 2

                                                 

 (.1/162)ساغ١ٝ اـسغٞ ع٢ً كتؿس خًٌٝ : ٜٓعس   (1)

, ( 2/287)ايؿٛان٘ ايدٚاْٞ , ( 1/524)داَع ا٭َٗات , ( 12/202)ايرخري٠ : ٜٓعس   (2)
 ( .1/732)ساغ١ٝ ايعدٟٚ 

 ( .3/243)ٚايؿسٚع , ( 27/254)ٚايػسح ايهبري ٫بٔ قدا١َ , ( 13/342)إػين : ٜٓعس   (3)

 ( .173)ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ  ( 4)

 ( . 119)ضٛز٠ ا٭ْعاّ آ١ٜ   (5)

 ( .24/272)ايؿتا٣ٚ  ُٛعف :ٜٓعس   (6)



 ايتداٟٚ َٔ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ طسم
 

 

 454 

ٚأَسِٖ إٔ ٜػسبٛا أبٛاهلا , (2)بًكاح  إد١ْٝ ؾأَس هلِ زضٍٛ اهلل  (1)ؾادتٛٚا 
 . (3)(ا ٚأيباْٗ

ؾٝكاع  (4)إٔ أبٛاٍ اإلبٌ لط١ َٚع ذيو أباح ايتداٟٚ بٗا يًكسٚز٠ :ٚد٘ ايد٫ي١ 
 .عًٝ٘ إباس١ ايتداٟٚ باحملسّ يًكسٚز٠ 

 بإٔ لاض١ أبٛاٍ اإلبٌ غري َطًِ بٌ ثبت ٚاضتؿاض إٔ زضٍٛ اهلل  :ْٛقؼ 
, طاف ع٢ً زاسًت٘ ٚأدخًٗا إطذد اؿساّ ايرٟ ؾكً٘ اهلل ع٢ً ْٝع بكاع ا٭زض 

َع إٔ , ؾًٛ ناْت أبٛاهلا لط١ يهإ ؾٝ٘ تعسٜض يًُطذد اؿساّ يًتٓذٝظ 
 . (5)ؾ٬ سذ٘ ٗ اؿدٜح ع٢ً دٛاش ايتداٟٚ باحملسّ  ، ايكسٚز٠ َا دعت إٍ ذيو 

اؿسٜس ٚايرٖب سساّ ) : قاٍ  اهلل  زضٍٛقاٍ : قاٍ  عٔ عبداهلل بٔ عُسٚ   -3
أباح يعبدايسٓٔ بٔ  َع َا دا٤ َٔ أْ٘    (6) ( ع٢ً ذنٛز أَيت س٬ٍ إلْاثٗا 

عٛف ٚايصبري بٔ ايعٛاّ يباع اؿسٜس ع٢ً ضبٌٝ ايتداٟٚ َٔ اؿه١ ٚايكٌُ 
 . (7)ٚايٛدع

                                                 

, ( 10/47)يطإ ايعسب : ٜٓعس . َع٘ ايطعاّ   أاؾ٣ٛ نٌ دا٤ ٜأخر ٗ ايباطٔ ٫ ٜطتُس ( 1)
 ( .37/384)ٚتاز ايعسٚع 

 ( .4/1271)ٚايٓٗا١ٜ , ( 2/579)يطإ ايعسب : ٜٓعس . ٌ سًٛب إبأٟ   (2)

 21ف( 233)بسقِ , ب باب أبٛاٍ اإلبٌ ٚايدٚا, نتاب ايٛق٤ٛ , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 3)

 ( .1/366)بدا٥ع ايؿٓا٥ع : ٜٓعس  ( 4)

ٚقد ذنس أدي١ نجري٠ ٗ إٔ بٍٛ َا ٜ٪نٌ ؿُ٘ يٝظ بٓذظ ( 21/573)ايؿتا٣ٚ  فُٛع :ٜٓعس  ( 5)
 ( . 587ف – 572ف)

, نتاب ايًباع , ٚابٔ َاد٘ ٗ ضٓٓ٘ , ( 17224)بسقِ ( 4/131)أخسد٘ أٓد ٗ َطٓدٙ  ( 6)
بسقِ ( 5/151)ٚابٔ غٝب١ ٗ َؿٓؿ٘ ,  2692ف( 3590)بسقِ , باب نسا١ٖٝ يبظ اؿسٜس 

باب َا دا٤ ٗ اؿسٜس ٚايرٖب يًسداٍ بسقِ , نتاب ايًباع , ٚايرتَرٟ ٗ ضٓٓ٘ , ( 2464)
ّ ٗ احمل٢ً صٚؾشش٘ ابٔ س( سدٜح سطٔ ؾشٝح : ) ٚقاٍ .  1828ف( 1720)
 ( .1/78)ٚسطٓ٘ ابٔ سذس ٗ ايتًدٝـ اؿبري ( 1/177)

َٚطًِ ,  235ف( 2920)بسقِ , باب اؿسٜس ٗ اؿسب , نتاب اؾٗاد , أخسد٘ ايبدازٟ   (7)
( 2076)باب إباس١ يبظ اؿسٜس يًسدٌ إذا نإ ب٘ سه١ أٚ مٖٛا بسقِ , نتاب ايًباع , 
 1050ف



 ايتداٟٚ َٔ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ طسم
 

 

 452 

ثِ أذٕ يٓا يًتداٟٚ , إٔ اهلل قد سسّ اؿسٜس ؾُٝا ؾؿٌ يٓا َٔ احملسَات  :ٚد٘ ايد٫ي١ 
 . (1)ؾدٍ ع٢ً إٔ ايتداٟٚ قسٚز٠ ٜباح ي٘ احملعٛز ؾذاش ايتداٟٚ باحملسّ  ،ب٘

 ; ؾإُْٗا قد أبٝشا ٭سد ؾٓؿٞ  اإلط٬مبإٔ ايرٖب ٚاؿسٜس يٝطا قسٌَ ع٢ً  :ْٛقؼ 
ثِ ٖٓاى  (2)غ٬ف احملسَات  ُٖا يًُػسنٌٚإٖدا٩ ٚأبٝح ايتذاز٠ ؾُٝٗا, إهًؿٌ 

, ؾسم بٌ اؿسٜس ٚايطعاّ ; ٭ٕ تأثري ايطعاّ ٗ ا٭بدإ أغد َٔ تأثري ايًباع 
ٔ ايًباع ٜباح يًكسٚز٠ ٚاحملسّ َ, ؾاحملسّ َٔ ايطعاّ ٫ ٜباح إ٫ يًكسٚز٠ 

 (3)٫ٚ ْع بٌ َا ؾسم اهلل بٝٓ٘ٚاؿاد١، 
 

ٗ اؾا١ًٖٝ  (5)أؾٝب أْؿٞ ّٜٛ ايُه٬ب : ) قاٍ  (4)َا ز٣ٚ عٔ عسؾذ١ بٔ أضعد  -4  
 .(6)( إٔ اؽر أْؿًا َٔ ذٖب  ؾأَسْٞ زضٍٛ اهلل , ؾأًْ عًٞ , ؾاؽرت أْؿًا َٔ ٚزم 

إٔ ايرٖب قسّ ع٢ً ايسداٍ َٚع ذيو أداش ي٘ ايتداٟٚ ب٘ ٖا ٜدٍ ع٢ً : ٚد٘ ايد٫ي١ 
 .ٟٚ ب٘ عٓد ايكسٚز٠ إٔ احملسّ هٛش ايتدا

 

                                                 

 ( .1/117)ٚإطا٥ٌ إطتذد٠ , ( 14/52)غسح ؾشٝح َطًِ : ٜٓعس   (1)

 ( .21/567)فُٛع ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس  ( 2)

 ( .21/567)فُٛع ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس   (3)

عسؾذ١ بٔ أضعد بٔ نسب بٔ ؾؿٛإ بٔ خباب بٔ نعب بٔ ضعد دد عبدايسٓٔ بٔ طسؾ١  ( 4)
ْطب٘ أبٛ ايٝكعإ ايعطازٟ َٔ بين ُِٝ ي٘ ؾشب١ ْصٍ ايبؿس٠ ز٣ٚ عٓ٘ ابٓ٘ طسؾ١ ٚابٔ ابٓ٘ 

ٚطبكات ابٔ , ( 3/321)ايجكات : عبدايسٓٔ ابٔ طسؾ١ ٚايؿسشدم ايػاعس ٜٓعس ٗ تسْت٘ 
 ( .7/160)ب ايتٗرٜب ٚتٗرٜ, ( 7/45)ضعد 

 : ٜٓعس . ناْت عٓدٙ ٚقع٘ ؾطُٞ ذيو ايّٝٛ ب٘ , اضِ ٕا٤ َٔ َٝاٙ ايعسب : ّٜٛ ايه٬ب  ( 5)
 ( .3/1225)ٚايٓٗا١ٜ , ( 1/727)ايعسب يطإ 

( 4232)بسقِ , باب َا دا٤ ٗ زبط ا٭ضٓإ بايرٖب , نتاب اـامت , أخسد٘ أبٛ داٚد  ( 6)
( 1770)بسقِ , نتاب ايًباع باب َا دا٤ ٗ غد ا٭ضٓإ بايرٖب , ٚايرتَرٟ ,  1530ف
, ( 4/342( )19028)ٚأٓد ٗ َطٓدٙ بسقِ , ( سدٜح سطٔ غسٜب : )ٚقاٍ ,  1832ف

ٚا٭يباْٞ , ( 12/115)ٚسطٓ٘ ايبػٟٛ ٗ غسح ايط١ٓ , ( 12/276)ٚابٔ سبإ ٗ ؾشٝش٘ 
 3561بسقِ (  2/796)ٗ ؾشٝح أبٞ داٚد 
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ٖٚٛ ٜطد اؿاد١ ٜكًٝٓا نا٭نٌ ٗ , بإٔ ايرٖب أبٝح يٮْـ ٭ْ٘ اقطساز  :ْٛقؼ 
 . (1)إدُؿ١ 

هٛش ايتداٟٚ بأٟ ٚض١ًٝ ٚإٕ ناْت قس١َ إذا أخرب طبٝب ْؿطٞ عدٍ : ايكٍٛ ايجايح 
  ٚٚد٘ عٓد,  (3)ٚبعض إايه١ٝ ,  (2)ٖٚرا َكتك٢ َرٖب اؿٓؿ١ٝ . بإٔ ؾٝٗا ايػؿا٤ 

سٝح ٜسٕٚ أْ٘ هٛش ايتداٟٚ باحملسّ َامل ٜبًؼ سد  (5)ٚبعض اؿٓاب١ً  ،  (4)ايػاؾع١ٝ 
٫ َااإلضهاز ؿاد١ ايتداٟٚ إذا أخرب طبٝب عدٍ أْ٘ يٝظ ي٘ دٚا٤ إ٫ ٖرا احملسّ أَا 

أٚ َا ٫ ٜعكٌ ؾٝ٘ ايػؿا٤ ٫ٚ غؿا٤ ؾٝ٘ عٓد ا٭طبا٤ ؾٝشسّ , ٜتٝكٔ سؿٍٛ ايػؿا٤ ب٘ 
 .داٟٚ ب٘ ايت

 -:ٚاضتديٛا َا ًٜٞ 

(6)(  إٕ اهلل مل هعٌ غؿا٤نِ ؾُٝا سسّ عًٝهِ : ) قاٍ      عٔ ابٔ َطعٛد  -1
 

إٔ اهلل ْؿ٢ اؿس١َ عٓد ايعًِ بايػؿا٤ ; ؾإذا نإ ٗ ذيو ايدٚا٤ غ٧ قسّ  :ٚد٘ ايد٫ي١ 
ٚعًُتِ ب٘ ايػؿا٤ ؾكد شايت سس١َ اضتعُاي٘ ; ٭ْ٘ تعاٍ مل هعٌ غؿا٤نِ ؾُٝا سسّ 

 . (7)عًٝهِ 
ؾ٬ ٜٓاضب إٔ , بإٔ اهلل سسّ ايتداٟٚ باحملسّ ـبج٘ ١ٝٓ هلِ ٚؾٝا١ْ عٔ تٓاٚي٘   :ْٛقؼ 

 . (8)ا٤ َٔ ا٭ضكاّ ٚايعًٌ ٜطًب ب٘ ايػؿ

                                                 

 ( .21/567)فُٛع ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس  ( 1)

( 5/357)ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 1/366)بدا٥ع ايؿٓا٥ع , ( 6/23)تبٌٝ اؿكا٥ل : ٜٓعس   (2)
 ( .1/204)ايبشسايسا٥ل , 

ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ , ( 1/120)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/732)ساغ١ٝ ايعدٟٚ : ٜٓعس  ( 3)
(2/287 )  

 ( .4/345)ٚساغ١ٝ ايسًَٞ , ( 3/285)ٚزٚق١ ايطايبٌ , ( 9/36)اجملُٛع : ٜٓعس  ( 4)

ٚاختاز ٖرا ايكٍٛ بعض إعاؾسٜٔ َِٓٗ . ْٚطب٘ إٍ ايػايٓذٞ ( 3/243)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 5)
٫ٚ بأع بطُاع إٛضٝك٢ : )سٝح قاٍ ( 4/2667)ديت٘ ٖٚب١ ايصسًٝٞ ٗ ايؿك٘ ا٫ض٬َٞ ٚأ

 ( .يع٬ز بعض ا٭َساض ايٓؿط١ٝ ٚايعؿب١ٝ 

 339ضبل ؽسه٘ ف  (6)

 ( .5/357)ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ : ٜٓعس   (7)

 ( .4/156)شاد إعاد : ٜٓعس  ( 8)
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 . (1)هٛش ايتداٟٚ باحملسّ نُا هٛش غسب اـُس يًعطؼ ٚأنٌ إٝت٘ إلشاي١ اؾٛع  -2

نُا ٜتٝكٔ ايػبع , بإٔ ايتداٟٚ باحملسّ يٝظ بكسٚز٠ ; ٭ْ٘ ٫ ٜتٝكٔ ايػؿا٤ بٗا : ْٛقؼ 
٭د١ٜٚ ٚبػري بٌ وؿٌ بأْٛاع َٔ ا, بايًشِ احملسّ ; ٚ٭ٕ ايػؿا٤ ٫ ٜتعٌ ي٘ طسٜل 

 . (2)ذيو غ٬ف إدُؿ١ ; ؾإْٗا ٫ تصٍٚ إ٫ با٭نٌ 

 -:ايرتدٝح 
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ أْ٘ وسّ ايتداٟٚ بأٟ ٚض١ًٝ ٖٓٛع١ غسعًا  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 

ٚ٭ْ٘ ٜٛاؾل َكاؾد ايػسٜع١ َٔ ادتٓاب احملسّ ٚايبعد , ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا 
 . (3)عٓ٘ ٚ٭ٕ ا٭ؾٌ ٗ إكاز ايتشسِٜ 

امتداَّ فُها ُدخن فٌُ امهخدر : امفرع امثاىِ 
( )

 َىحٍَ  

ٗ ايعًّٛ ايطب١ٝ يٝدٍ ع٢ً َاد٠ ا٭ؾٕٝٛ  (Narcotics) ٜطتددّ يؿغ إددزات 
يؿغ ا٫عتُاد  (5)َٚػتكاتٗا َجٌ اهلسٜٚٔ ٚايهٛداٌٜ ٚتطتددّ َٓع١ُ ايؿش١ ايعا١ٕٝ 

( Drug Abuse) أٚ تعبري ض٤ٛ اضتعُاٍ ايعكاقري (  Drug Dependence)ع٢ً ايعكاقري 
 (6)٪دٟ إٍ ا٫عتُاد ايٓؿطٞ ا٫ضتعُاٍ خازز ايٓطام ايطيب ٚايرٟ ٜ: ٚإكؿٛد بريو 

 . (7)أٚ نًُٝٗا َعًا ٜٚ٪ثس ع٢ً اؾٗاش ايعؿيب 

                                                 

 ( .5/355)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 1/366)بدا٥ع ايؿٓا٥ع : ٜٓعس  ( 1)

 ( .24/272)فُٛع ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس  ( 2)

 ( .4/149)ٚإٛاؾكات , ( 5/240)احملؿٍٛ : ٜٓعس  ( 3)

خدز ايعكٛ : ٜكاٍ , َػتل َٔ اـدز ٖٚٛ ايطرت ٜٚطًل ع٢ً نٌ ٜطرت ايعكٌ ٜٚػٝب٘ : إددز   (4)
. ٜٚطًل ع٢ً ايؿتٛز ٚايهطٌ ايرٟ ٜعرتٟ ايػازب , ؾ٬ ٜطٝل اؿسن١ , خدزًا إذا اضرتخ٢ 

  207ٚايؿشاح ف, خدز : َاد٠ ( 4/232)يطإ ايعسب : س ٜٓع

 38ف  ICDإسادع١ ايعاغس٠ يًتؿٓٝـ ايدٚيٞ يٮَساض : ٜٓعس   (5)
َؿطًح ا٫عتُاد ايٓؿطٞ مل ٜعسف بػهٌ دقٝل يهٓ٘ ٜػري عاد٠ إٍ دزد١ َٔ ؾكد ايطٝطس٠ ع٢ً   (6)

 باد٨إ: ٜٓعس . ؿطٞ ادتُاعٞ ايتٓاٍٚ ايراتٞ يًدٚا٤ ٚيٛ ع٢ً سطاب أذ١ٜ ؾٝصٜا١ٝ٥ ٚتكٗكس ْ
  147ٗ ايطب ايٓؿطٞ ف ا٭ضاض١ٝ 

قُٔ عٛخ فُع ( 361-3/303)قُد عًٞ ايباز . د, عح  ايتداٟٚ باحملسَات : ٜٓعس   (7)
 .ايؿك٘ اإلض٬َٞ ٗ دٚزت٘ ايجا١َٓ 
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 -: (1)ٚتكطِ ايعكاقري إطبب١ ي٬عتُاد ايٓؿطٞ إٍ 
ٚغذس٠ , ٚاؿػٝػ١ , َجٌ ا٭ؾٕٝٛ ( : ايٓبات١ٝ ) ايعكاقري ذات ا٭ؾٍٛ ايطبٝع١  -1

 .ايهٛنا 
َٛاد تطتدسز َٔ ايٓباتات ٚهلا ٖٚرٙ : ايعكاقري ْؿـ ايطبٝع١ أٚ ْؿـ إدًك١  -2

 .إٛزؾٌ إطتدسز َٔ ا٭ؾٕٝٛ ٚاهلسٌٜٚ :تأثري قٟٛ ددًا ع٢ً اؿاي١ إصاد١ٝ ; َجٌ 
ٖٚرٙ عكاقري َؿٓع١ بايهاٌَ َٔ َٛاد نُٝا١ٜٚ ٚيٝظ هلا أؾٌ : ايعكاقري إدًك١  -3

يهٓٗا بؿكٌ ٚ, ْباتٞ ٚأَهٔ تؿٓٝع عكاقري هلا ق٠ٛ تبًؼ أيـ قعـ ق٠ٛ ا٭ؾٕٝٛ اـاّ 
ٖٞ ايعكاقري ا١َٕٛٓ َجٌ  -:اهلل مل تطتددّ ٗ ػاز٠ إددزات ٚأِٖ ٖرٙ ايعكاقري 

ٚايعكاقري إٓب١ٗ َجٌ , ايبازبٝتٛزات ٚايعكاقري إٗد١٥ فُٛع١ ايبٓصٚ نايؿايّٝٛ َٚػتكات٘ 
 ٫ٚ ٜٛدد اخت٬ف بٌ إٗد٥ات ٚإَٓٛات (2)ايسٜتايٌ ٚقد ضبل بٝإ أثسٖا ايدٚا٥ٞ 

ٚعٓد ايبد٤ ٗ اضتدداّ ا٭د١ٜٚ إٗد١٥ ٜػعس َتعاطٝٗا ,  (3)ض٣ٛ تعاطٝٗا خ٬ٍ ايّٝٛ 
ٜٓكٌ , بػعٛز يرٜر َٔ اؿرز ايرٟ ٜطسٟ ٗ دطدٙ ٚهعً٘ كدزًا بػهٌ ٌْٝ 

َٚع اضتُساز تٓاٚهلا ٜكٌ , ايػدـ إٍ ساي٘ ْؿط١ٝ َستؿع١ َٔ ايطسٚز ٚايطعاد٠ 
اد٠ اؾسع١ ست٢ ٜؿٌ إٍ إطت٣ٛ ايرٟ نإ ٜػعس ب٘ َؿعٛهلا ٖا ٜدؾع َتعاطٝٗا إٍ شٜ

 . (4)عٓدَا نإ ٜتعاط٢ دسع١ أقٌ 
ثِ ٜٓتٗٞ ٖرا , أَا ا٭د١ٜٚ إٓػط١ ؾٝػعس َتعاطٝٗا بايٓػ٠ٛ ٚايٓػاط ٚق١ً اؿاد١ يًّٓٛ 

ٖا ٜكطس إتعاطٞ , ٚنجس٠ ايّٓٛ ٚاإلسباط ٚنآب١ إصاز  اإلزٖاماإلسطاع باـٍُٛ ٚ 

                                                 

ح قُٛد عبدايؿتا, ٚايتداٟٚ باحملسّ , ( إسدع ايطابل )عح  ايتداٟٚ باحملسَات : ٜٓعس  ( 1)
 91إدزٜظ ف

 439ف (2)

ٚإدخٌ إٝطس إٍ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚايع٬ز ايٓؿطٞ ,  273ايطب ايٓؿطٞ إبطط ف: ٜٓعس  ( 3)
 261ف

إبساِٖٝ اـكري . د( . اـًٝط ايكاتٌ ..ا٭د١ٜٚ إٗد١٥ ٚا١َٕٛٓ َع أد١ٜٚ ع٬ز ا٭مل : )َكاٍ   (4)
,  273ٚايطب ايٓؿطٞ إبطط ف, (sa.med.alamal.www: )فُع ا٭ٌَ  ع٢ً َٛقع 

 485ٚايٓؿظ اْؿعا٫تٗا ٚأَساقٗا ف

http://www.alamal.med.sa/
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ؾُا سهِ ايتداٟٚ ،   (1)٫ضتدداّ ٖرٙ إٛاد َس٠ أخس٣ ٖا ٜدخً٘ ٗ دا٥س٠ اإلدَإ 
 با٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ إؿٓؿ١ َٔ إددزات ايؿػس٣ ؟

 -:ٗ ٖرٙ إطأي١ ع٢ً قٛيٌ  –زِٓٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع 

اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً ؼسِٜ تٓاٍٚ ايهجري َٔ إددزات إطهس٠ ناؿػٝؼ ٚاهلسٌٜٚ 
 . (2)ٚمُٖٛا 

ٚاختًؿٛا ٗ ,  (3)ٚاتؿكٛا ع٢ً ؼسِٜ تٓاٍٚ ايٝطري إذا نإ بكؿد ايًٗٛ ٚايعبح 
 -:ايتداٟٚ بايٝطري ايرٟ ٫ ٜرٖب ايعكٌ ع٢ً قٛيٌ 

 ٜرٖب ايعكٌ إذا سددٙ طبٝب َطًِ ٜباح ايتداٟٚ بٝطس إددز ايرٟ ٫: ايكٍٛ ا٭ٍٚ 
 (4)ٚإيٝ٘ ذٖب ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٛدد بدٌٜ ي٘ َٔ ايعكاقري ا٭خس٣ عدٍ ٚمل ٜ

  (5)ٚإايه١ٝ
                                                 

 فُع ا٭ٌَ  :عبداهلل ايػسٗ ع٢ً َٛقع . د( .تأثري إٛاد إٓػط١ ع٢ً اؾٗاش ايعؿيب : ) َكاٍ  ( 1)
( sa.med.alamal.www) 

ايبٓر :)) ٚقاٍ ( 34/214)ٚغٝذ ا٫ض٬ّ ٗ ايؿتا٣ٚ , ( 1/216)سهاٙ ايكساٗ ٗ ايؿسٚم  ( 2)
ؾإٕ ْٝع ذيو سساّ باتؿام إطًٌُ ; إٕ نإ َطهسًا , ٚمٛٙ ٖا ٜػط٢ ايعكٌ َٔ غري ضهس 

تح ايكدٜس ؾ: ٜٚٓعس (( ..َطهسًا ؾؿٝ٘ ايتعصٜس َا دٕٚ ذيوٚإٕ مل ٜهٔ , ؾؿٝ٘ اؾًد 
, ( 1/50)ٚايػسح ايهبري , ( 2/360)فُع ا٭ْٗس , ( 3/432)يسا٥ل ساايبش(3/491)

ٚايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ , ( 9//3)ٚاجملُٛع , ( 1/47)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 1/90)َٚٛاٖب اؾًٌٝ 
ٚإبدع , ( 1/483)نؿا١ٜ ا٭خٝاز, ( 1/79)ٚساغ١ٝ قًٛبٞ , ( 4/229)ايهرب٣ 

 ( .3/74)زادات ٚغسح َٓت٢ٗ اإل, ( 7/254)

: ) ٚقاٍ ( 7/11)ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 3/491)ٚؾتح ايكدٜس , ( 44/9)إبطٛط : ٜٓعس  ( 3)
, ( 1/50)ٚايػسح ايهبري , ( ؾاؿس١َ عٓد َكؿد ايًٗٛ يٝطت قٌ خ٬ف بٌ َتؿل عًٝٗا 

ٚؾتح , ( 13/108)ٚاؿاٟٚ , ( 1/90)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 2/288)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ 
,  305يٮقؿٗطٞ ف, ٚإنساّ َٔ ٜعٝؼ بتشسِٜ اـُس ٚاؿػٝؼ , ( 4/156)عٌ إ

 ( .22/148)ٚا٫ْؿاف َع ايػسح ايهبري , ( 3/73)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات 

ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 7/258)ٚايعٓا١ٜ غسح اهلدا١ٜ , ( 3/491)ؾتح ايكدٜس : ٜٓعس  ( 4)
(7/13 ) 

 ( .2/288)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ , ( 1/90)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/50)ايػسح ايهبري : ٜٓعس  ( 5)

http://www.alamal.med.sa/
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     (3)َٚا اختازت٘ إٓع١ُ اإلض١َٝ٬ يًعًّٛ ايطب١ٝ   (2)ٚاؿٓاب١ً (1)ٚايػاؾع١ٝ 
 -:ّهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ َا ًٜٞ 

 + : قاٍ تعاٍ -1                 " (4) 
ؾأضكط , إٕ َا اقطس إس٤ إيٝ٘ ؾٗٛ غري قسّ عًٝ٘ َٔ إأنٌ ٚإػسب : ٚد٘ ايد٫ي١ 

قسًَا عًٝٓا ؾ٬  ؾُا داّ ايػ٤ٞ, عٓد ايكسٚز٠ إيٝ٘  اهلل ضبشاْ٘ ؼسِٜ َا ؾؿٌ ؼسّ٘
ٖٚٛ س٦ٓٝر , بٌ ٖٛ س٬ٍ , ؾ٬ وسّ عًٝٓا س٦ٓٝر , ؾإذا اقطسزْا إيٝ٘ , غؿا٤ يٓا ؾٝ٘ 

ٚٗ ايطب ايٓؿطٞ قد ٜؿٌ اضتدداّ إٗد٥ات ايهرب٣ ٚ ايؿػس٣ إٍ ،   (5)يٓا غؿا٤ 
ٚٗ سا٫ت ْٛبات , ايكسٚز٠ نُا ٗ سا٫ت اهلٝاز ايبدْٞ ايػدٜد ٗ َسض ايؿؿاّ 

ؿاد ٚا٫نت٦اب ايٓؿطٞ ايػدٜد ؾُٔ ايكسٚزٟ إعطا٤ إسٜض عكاقري َٗد١٥ ايكًل ا
 .(6)باؿكٔ يًطٝطس٠ ع٢ً سايت٘ بطسع١  

 أ٫ إٕ نٌ َطهس ٚنٌ كدز: ) قاٍ  إٔ ايٓيب :      (7)َا ز٣ٚ أْظ بٔ سرٜؿ١ -2
 . (8)(َٚا ٔس ايعكٌ ؾٗٛ سساّ  , َٚا أضهس نجريٙ سسّ قًًٝ٘ , سساّ 

 

                                                 

, ( 4/156)ٚؾتح إعٌ , ( 4/229)ٚايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ايهرب٣ , ( 3/9)اجملُٛع : ٜٓعس  ( 1)
  305ٚإنساّ َٔ ٜعٝؼ عس١َ اـُس ٚاؿػٝؼ ف

ٚداَع , ( 22/148)ٚا٫ْؿاف َع ايػسح ايهبري , ( 3/73)غسح َٓت٢ٗ اإلزادات : ٜٓعس   (2)
، ٚاختازٙ بعض إعاؾسٜٔ َِٓٗ ٖٚب١ ايصسًٝٞ ٗ ايؿك٘ اإلض٬َٞ   (2/383)ايعًّٛ ٚاؿهِ 

 (7/5505)ٚأديت٘ 

 (com.islamset.www )ز١ٜ٩ إض١َٝ٬ يبعض َػانٌ ايؿش١ٝ ع٢ً َٛقع : ناْت بعٓٛإ   (3)
 ( .119)ضٛز٠ ا٭ْعاّ آ١ٜ   (4)

 ( .1/177)احمل٢ً : ٜٓعس   (5)
 275دزٟ عصت ف, ايطب ايٓؿطٞ : ٜٓعس  ( 6)
ٜٓعس , نتابًا  نتب إٍ ايٓيب , أزضٌ سدٜج٘ عٓ٘ اؿهِ بٔ عتب١ , أْظ بٔ سرٜؿ١ ايبشساْٞ  ( 7)

 ( .1/187)ٚأضد ايػاب١ , ( 1/216)ٗ ُٝٝص ايؿشاب١  اإلؾاب١: ٗ تسْت٘ 

, ( أزضٌ عٓ٘ اؿهِ بٔ عتٝب١ : ) ٚقاٍ ( 1/243)أخسد٘ أبٛ ْعِٝ ٗ َعسؾ١ ايؿشاب١  ( 8)
: ٚعصاٙ ٭بٞ ْعِٝ ٚقاٍ ( 13806)بسقِ ( 5/207)ٚأٚزدٙ ع٤٬ ايدٜٔ اهلٓدٟ ٗ نٓص ايعُاٍ 

 . (اؿهِ عٓ٘ َسض٬ً)

http://www.islamset.com/
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ؾسح أ٫ًٚ باؿس١َ ع٢ً نٌ َٔ إطهس ٚإؿرت ٚإددز ثِ  إٔ ايٓيب  :ايد٫ي١ ٚد٘ 

  إٕ َا أؾرت نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ:َٚا قاٍ ( إٕ َا أضهس نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ : ) عكب بكٛي٘ 
ٚايطهٛت عٔ , َٚا قاٍ إٕ َا أؾرت نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ أٚ َا خّدز نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ 

ٖرٙ ا٭غٝا٤ ايج٬ث١ ٗ ٚقت سس١َ  ؾرنس ايٓيب , ايبٝإ ٗ ٚقت اؿاد١ ٫ هٛش 
ثِ ٗ ذنسٙ ؿس١َ قًٌٝ إطهس ٚ عدّ ذنسٙ ؿس١َ قًٌٝ َٔ إؿرت ٚإددز أبٌ , ٚاسد

إٔ سهِ قًٌٝ َٔ إؿرت ٚسهِ قًٌٝ َٔ إددز غري سهِ قًٌٝ ديٌٝ ٚأؾسح بٝإ ع٢ً 
 . (1)ٚق٬ًًٝ َٔ إددز ٚإؿرت ٫ وسّ , ؾإٕ ق٬ًًٝ َٔ إطهس وسّ , َٔ إطهس 

َٚٔ ثِ ؾ٬ وسّ إ٫ إكداز , ؼسِٜ تٓاٍٚ إددز إِا ٖٛ يكسزٙ ٫ يعٝٓ٘  ٚ٭ٕ -3
 . (2)ايرٟ ٜٓػأ عٔ تٓاٚي٘ إددز 

ايكٝاع ع٢ً دٛاش تٓاٍٚ ايدٚا٤ إطُّٛ إٕ غًب َٓ٘ ايط١َ٬ ٚزدٞ ْؿع٘ يدؾع َا  -4
 . (3)ٖٛ أخطس َٓ٘ ; ؾهريو ايتداٟٚ بايٝطري َٔ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ إددز٠ 

ٚٗ بعض سا٫ت إسض ايٓؿطٞ ٜهٕٛ ايتداٟٚ بإٗد٥ات ٚإَٓٛات ساد١  -5
 . (4)ؾ١ ٚاؿاد١ تٓصٍ َٓصي١ ايكسٚز٠ عا١َ ناْت أٚ خا

.  (5)إذا تعازقت َؿطدتإ زٚعٞ أععُُٗا قسزًا بازتهاب أخؿُٗا : ٚيكاعد٠  -6
ٚايتداٟٚ بإٗد٥ات ٚإَٓٛات ٚإٕ نإ ؾٝ٘ َؿطد٠ اإلدَإ ؾؿٞ تسى ايتداٟٚ 

َٔ ايٓادز إٔ وؿٌ إذا مت ؼت إغساف ايطبٝب  ٚاإلدَإبايٝطري َؿطد٠ أنرب 
 .(6)ٚباؾسع١ ٚايؿرت٠ اييت وددٖا  

 

                                                 

 136ٚايتداٟٚ باحملسّ ف, ( 101- 10/100)بٛد عٕٛ إع: ٜٓعس   (1)

 136ٚايتداٟٚ باحملسّ ف, ( 10/95)عٕٛ إعبٛد : ٜٓعس  ( 2)

 . (2/214)ٚإبدع , ( 3/242)ايؿسٚع : ٜٓعس   (3)

 183ٚايٛدٝص ٗ إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ايه١ًٝ ف,  88ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ف: ٜٓعس  ( 4)

ٚدزز ,  203ٚايٛدٝص ٗ إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ف,  87ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ فا٭غباٙ : ٜٓعس  ( 5)
 ( .2/670)اؿهاّ غسح ف١ًُ ا٭سهاّ 

 (sa.edu.ksu.www )  -:أٌَ ايد٠ٚ ع٢ً َٛقع . د. ا٫عتُاد ع٢ً ايعكاقري : َكاٍ : ٜٓعس   (6)
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 (1)ٖٚرا َااختازٙ بعض احملككٌ يتداٟٚ با٭د١ٜٚ إددز٠ َطًكًا  ، وسّ ا :ايكٍٛ ايجاْٞ 

  (2)َٚا ذٖبت إيٝ٘ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ , 
 -:ٚاضتديٛا َا ًٜٞ 

 . (3)عُّٛ ا٭دي١ ايدي١ ع٢ً ؼسِٜ ايتداٟٚ باحملسّ  -1
نإ ٖٓاى ساد١ ؾ٬ ٜدخٌ بإٔ احملسّ تٓاٍٚ إددز يػري ساد١ أَا إذا  :ّهٔ إٔ تٓاقؼ 
 .ٗ ايتشسِٜ 

 . (4)( ٚنٌ ٔس سساّ , نٌ َطهس ٔس : ) قاٍ  إٔ ايٓيب   سدٜح ابٔ عُس   -2
 .  (5)( َا أضهس نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ : ) قاٍ  إٔ زضٍٛ اهلل      ٚسدٜح دابس  -3
َٚا أضهس َٓ٘ , نٌ َطهس سساّ : ) قاٍ  إٔ زضٍٛ اهلل      سدٜح عا٥ػ١  -4

 . (7)( ؾ٧ًُ ايهـ َٓ٘ سساّ  (6)ايؿسم 
                                                 

 ( .34/214) غٝذ ا٫ض٬ّ ٗ ايؿتا٣ٚ: َِٓٗ  ( 1)

ٚؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ , ( 1/357( )ْعس٠ ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ إٍ إددزات : )ٗ عح  ( 2)
(4243 ) 

  448-447ف ضبل ذنسٖا ( 3)

 1036ف( 2003)بسقِ , باب بٝإ إٔ نٌ َطهس ٔس , نتاب ا٭غسب١ , أخسد٘ َطًِ   (4)

( 1865)بسقِ , باب َا دا٤ َا أضهس نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ , نتاب ا٭غسب١ , أخسد٘ ايرتَرٟ  ( 5)
باب ايٓٗٞ عٔ , نتاب ا٭غسب١ , ٚأبٛ داٚد , ( سدٜح سطٔ غسٜب : ) ٚقاٍ  1841ف

باب َا أضهس نجريٙ , نتاب ا٭غسب١ , ٚابٔ َاد٘ ,  1496ف, ( 3681)بسقِ , إطهس 
, ( 6558)بسقِ ( 2/167)ٚأٓد ٗ َطٓدٙ ,  2681ف( 3392)بسقِ , ؾكًًٝ٘ سساّ 

ٗ ؾشٝح اؾاَع  ا٭يباْٞ ٚؾشش٘, ( 4/1394)ٚسطٓ٘ ابٔ سذس ٗ ايتًدٝـ اؾبري 
 ( .5530)بسقِ ( 2/970)

  ( 4/267)َعامل ايطٓٔ : نًٝٛ غساّ ٜٓعس  7َه١ًٝ تطع ضت١ عػس زط٬ً ٜعادٍ تكسٜبًا : ايؿسم  ( 6)

,  1496ف( 2687)بسقِ , باب َا دا٤ ٗ ايطهس , نتاب ا٭غسب١ , أخسد٘ أبٛ داٚد  ( 7)
( 1866)بسقِ , باب َا دا٤ َا أضهس نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ , نتاب ا٭غسب١ , ٚايرتَرٟ 

قاٍ ابٔ , ( 25036)بسقِ ( 6/131)ٚأٓد ٗ َطٓدٙ , ( سدٜح سطٔ : )ٚقاٍ  1841ف
ٚؾشش٘ ا٭يباْٞ ٗ , (  بايٛقـ أعً٘ ايداز قطين( : ) 4/1394)سذس ٗ ايتًدٝـ اؾبري 

 ( .3134)بسقِ ( 2/703)ؾشٝح ضٓٔ أبٞ داٚد 
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سسّ ايكًٌٝ َٔ إطهس ضدًا يرزٜع١  ظاٖس٠ ؾإٕ ايٓيب  :ٚد٘ ايد٫ي١ َٔ ا٭سادٜح 
ُٟ غ٧ أضهس ٚإٕ مل ٜهٔ َػسٚبًا ؾكًًٝ٘ سساّ ( َا أضهس : ) ايتُادٟ ٚقٛي٘  ,  (1)أٟ أ

 .ٚا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ إددز٠ داخ١ً ٗ ٖرا ايعُّٛ 
 -:ْٛقؼ َا ًٜٞ 

ؾ٬ , ٚا٭ؾٕٝٛ , ايعاٖس إٔ ٖرا خاف با٭غسب١ إا٥ع١ دٕٚ اؾاَد٠ نايبٓر  :أ٫ًٚ 
وسّ قًًٝٗا بٌ نجريٖا َطهس ; ؾ٬ ًٜصّ َٔ سس١َ ايهجري إطهس سس١َ قًًٝ٘ إ٫ ٗ 

 .إا٥عات ٕع٢ٓ خاف بٗا 
إٔ نجريًا َٔ ايؿكٗا٤ ٜطتعٌُ أد١ٜٚ إػـ ٚأٚداع ايبطٔ َع أْٗا َطتدسد٘ َٔ  :ثاًْٝا 

ٜٚطتددَٕٛ ا٭د١ٜٚ إطه١ٓ ست٢ بدٕٚ ٚؾؿ١ طب١ٝ َجٌ ,  (2)( ايبٓر ) ايػٝهسإ 
ٚنًٗا ؼتٟٛ ع٢ً ايهٛداٌٜ ٖٚٛ َٔ , ٚايؿٝذاٌْ ٚغريٖا   APCٚايـ , ايسٜؿٛنٛد 

ٚ دٛش٠ ايطٝب ٚنًٗا تدخٌ , ٜٚطتددَٕٛ ٗ طعاَِٗ ايصعؿسإ , َػتكات ا٭ؾٕٝٛ 
ٚمل ْس أسدًا َٔ ايؿكٗا٤ قاٍ بتشسِٜ أنٌ قًٌٝ ايصعؿسإ َع إٔ , قُٔ إٛاد إددز٠ 

ع٢ً اإلط٬م أَس ٜٓاٗ ( َٓٛات إٗد٥ات ٚإ) ٚؼسِٜ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ , نجريٙ َطهس 
 . (3)ايعكٌ ٚأغساض ايطب 

 . (4)( عٔ نٌ َطهس َٚؿرت  ٢ْٗ زضٍٛ اهلل : ) قايت      ٚعٔ أّ ض١ًُ  -5
إؿرت ٖٛ نٌ غساب ٜٛزخ ايؿتٛز ٚايسخا٠ٚ ٗ ا٭عكا٤ ٚاـدز ٗ  :ٚد٘ ايد٫ي١ 

ٚا٭د١ٜٚ  ، ٢ْٗ عٔ غسب٘ ي٬٦ ٜهٕٛ ذزٜع١ إٍ ايطهس , ا٭طساف ٖٚٛ َكد١َ ايطهس 
                                                 

 ( .10/87)عٕٛ إعبٛد : ٜٓعس  (1)

ٚقد أطًل ٖرا ا٫ضِ ع٢ً ْبات , تعين اؿػٝؼ ( بالٛ ) اضِ ايبٓر ٜسدع إٍ يؿع١ ٖٓد١ٜ   (2)
يطإ : هلًٛض١ ٜٓعس ٚؾٝ٘ َاد٠ ايطهٛ با٫ٌَ اييت ؼدخ ْٛعًا َٔ ا( ايطهسإ ) ايػٝهسإ 

. ايتداٟٚ باحملسَات : ٚعح , ( 4/229)ٚايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ايهرب٣ , ( 2/216)ايعسب 
 .قُٔ عٛخ ف١ً فُع ايؿك٘ ا٫ض٬َٞ ( 3/253)قُد ايباز 

قُٔ عٛخ ف١ً فُع ايؿك٘ ا٫ض٬َٞ ( 3/297)قُد ايباز , عح ايتداٟٚ باحملسَات : ٜٓعس ( 3)
 ( .7/11)ٜٔ ٚساغ١ٝ ابٔ عابد, 

,  1496ف( 3686)بسقِ , باب َا دا٤ ٗ ايطهس , نتاب ا٭غسب١ , أخسد٘ أبٛ داٚد   (4)
ٗ قعٝـ اؾاَع بسقِ  ا٭يباْٞ ٚقعؿ٘ ( 26676)بسقِ ( 6/309)ٚأٓد ٗ َطٓدٙ 

 875ف( 6077)
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ٚايكاعد٠ عٓد , ايٓؿط١ٝ ؼدخ ْؿظ ا٭ثس ٗ بدٕ َتعاطٝٗا ؾتدخٌ ٗ عُّٛ ايٓٗٞ 
َكرتٌْ ثِ ْـ ع٢ً سهِ ايٓٗٞ عٔ احملدثٌ ٚا٭ؾٛيٌ أْ٘ إذا ٚزد ايٓٗٞ عٔ غ٦ٌٝ 

أسدُٖا َٔ سس١َ أٚ غريٖا أعطٞ اٯخس ذيو اؿهِ بديٌٝ اقرتاُْٗا ٗ ايرنس ٚايٓٗٞ 
ٚٗ اؿدٜح ذنس إؿرت َكسًْٚا بإطهس ٚتكسز ؼسِٜ إطهس بايٓؿٛف ؾٝذب إٔ , 

 .(1)ٜعط٢ إؿرت سهُ٘ بكس١ٜٓ ايٓٗٞ عُٓٗا 
ٗ ؽسه٘ ٚع٢ً ؾسض ؾشت٘ ؾإٕ ذيو َطًِ بإٔ اؿدٜح قعٝـ نُا ثبت   :ْٛقؼ 

, ٢ْٗ عٔ نٌ َؿرت  ٗ إكداز ايصا٥د ايرٟ وؿٌ ب٘ ايتؿتري ؾٝشسّ أنً٘ ; ٭ٕ ايٓيب 
ٚمل ٜكٌ إٔ نٌ َا أؾرت نجريٙ ؾكًًٝ٘ سساّ ; ؾايتشسِٜ يًتؿتري ٫ يٓؿظ إؿرت ؾٝذٛش قًًٝ٘ 

 . (2)ايرٟ ٫ ٜؿرت 
نايػساب إطهس , يٓؿط١ٝ إددز٠ ٜدعٛ إٍ ايهجري ٚ٭ٕ تٓاٍٚ ايكًٌٝ َٔ ا٭د١ٜٚ ا -6

ؾُٔ اعتاد تٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ٜؿعب ؾطاَ٘ عٓٗا ؾعٛب١ تؿٛم َٔ اعتاد غسب , 
 . (3)اـُس 

بإٔ اإلدَإ ع٢ً ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ إددز٠ َٔ ايٓادز إٔ وؿٌ يٛ مت  :ّهٔ إٔ ٜٓاقؼ 
 . (4)ايطيب ٚباؾسعات ٚيًؿرت٠ اييت وددٖا  اإلغسافؼت 

 -:ايرتدٝح 
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ٜباح ايتداٟٚ بايٝطري َٔ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 

إددز٠ إذا ناْت ؼت إغساف طبٝب عدٍ ٚمل ٜٛدد ي٘ بدٌٜ َٔ ايعكاقري ا٭خس٣ ; 
ٌ َا ٚزد عًٝٗا َٔ َٓاقػ١ ; ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا ; ٚيكعـ أدي١ إدايؿ

ٚسٝح قٌٝ بإباستٗا ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً ا٭طبا٤ ايبشح عٔ أد١ٜٚ هلا ْؿظ ايتأثري ايدٚا٥ٞ 
ٜٚٓبػٞ , ٚسؿعًا يًؿش١ , ٫ٚ تطبب اإلدَإ دؾعًا يًكسز عٔ إهًؿٌ ٚضدًا يًرزٜع١ 

ٓبػٞ إٔ ًٜح ع٢ً َتعاطٝٗا إٔ ًٜتصّ َا سددٙ ايطبٝب ايٓؿطٞ َٔ َد٠ يتٓاٚهلا ; ٫ٚ ٜ
                                                 

ٚتٗرٜب ايؿسٚم بٗاَؼ ايؿسٚم , ( 10/92)ٚعٕٛ إعبٛد , ( 4/267)َعامل ايطٓٔ : ٜٓعس   (1)
  :قُد ْصاز ايدقس ع٢ً َٛقع. د, إددزات خطس داِٖ : َٚكاٍ ( 1/216)
 com.eyadah.www  

 ( .10/96)عٕٛ إعبٛد : ٜٓعس   (2)

 ( .34/206)فُٛع ايؿتا٣ٚ : ٜٓعس  ( 3)

 sa.edu.ksu.www     :أٌَ ايد٠ٚ ع٢ً َٛقع . د( ا٫عتُاد ع٢ً ايعكاقري : )َكاٍ : ٜٓعس  ( 4)

http://www.eyadah.com/
http://www.ksu.edu.sa/
http://www.ksu.edu.sa/
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. إسٜض أٚ ٜطايب ايطبٝب بتذدٜد ؾسؾٗا إذا أغاز ايطبٝب بأْ٘ ٫ تٛدد هلا قسٚز٠ 
أ٫ ٜتٓاٚهلا إ٫ ( عٓد ايًصّٚ ) ٚع٢ً إسٜض إٔ ًٜتصّ عٓد ٚؾـ ا٭د١ٜٚ إٗد١٥ بأْٗا 

ٕا هلا َٔ أخطاز ؾش١ٝ ٚعك١ًٝ . عٓد ايكسٚز٠ ؾع٬ً ٚأ٫ ٜتطاٌٖ ٗ ٖرا ا٭َس 
 .ٚادتُاع١ٝ 

 .تىاَن امحاهن أَ امهرضع مألدَُة امىفسُة : امهسأمة امسابعة 

ؽتًـ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ عٔ ا٭د١ٜٚ ا٭خس٣ ; ٭ٕ ا٫ْكطاع إؿاد٧ عٔ تعاطٝٗا ًٜشل 
ٖٚٓاى سا٫ت خاؾ١ ٖٞ ساي١ إسأ٠ اؿاٌَ أٚ  (1)قسزًا بإسٜض نُا تكسز ذيو 

 إسقع ٌٖ هلا إٔ تتٓاٍٚ أد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ خ٬ٍ ؾرت٠ اؿٌُ أٚ ايسقاع١ ؟
عُا١ٜ اؾٌٓ َٔ نٌ إٛاد ايهُٝا١ٝ٥ اييت قد ت٪ثس ع٢ً  –بإذٕ اهلل  –تكّٛ إػ١ُٝ 

ذ إٍ اؾٌٓ عرب َساسٌ ِٛٙ ايطبٝعٞ ; إ٫ أْ٘ ٜٛدد عدد َٔ ايعكاقري قادز٠ ع٢ً ايٓؿا
هلرا اتؿل ا٭طبا٤ عًَُٛا ،  (2)إػ١ُٝ ؾتشدخ تػٖٛات خطري٠ قد ت٪دٟ إٍ ايٛؾا٠ 

ع٢ً أْ٘ ٜؿكٌ يًشاٌَ إٔ ػتٓب تٓاٍٚ أٟ دٚا٤ ٗ  (3)ٚا٭طبا٤ ايٓؿطإْٝٛ خؿٛؾًا 
ٚست٢ ا٭ّ إسقع قد ٜتعسض ايسقٝع ٗس ا٭ٍٚ إ٫ يكسٚز٠ طب١ٝ قؿ٣ٛ ، ايج٬ث١ ا٭غ

ٚبعض , ٚشٜاد٠ ايٛشٕ , دؿاف اؿًل : اؾاْب١ٝ يبعض ايعكاقري َجٌ  يٮعساض
 .إػانٌ ٗ ايكًب ٚاؾٗاش ايدٚزٟ 

شدخ ع٢ً َداز ايٛقت ع٢ً ا٭د١ٜٚ ايطب١ٝ اهل٦ٝات ايطب١ٝ ايعا١ٕٝ دد٫ًٚ ُٜٚتؿدز 
عًَُٛا ضٛا٤ً ناْت ْؿط١ٝ أٚ غريٖا تؿٓـ نٌ دٚا٤ ٗ فُٛع١ قدد٠ َٔ سٝح تأثريٖا 

  ، ؿاٌَ ٚاؾٌٓ ٚيهٌ فُٛع١ ؾؿات َع١ًَٛ ع٢ً ا
 

                                                 

 410ٗ إبشح ايطابل ف ( 1)
١ًُٝ أعاخ َٚكا٫ت ع: تأثري ا٭د١ٜٚ بعكٗا ع٢ً بعض ع٢ً َٛقع : َكاٍ : ٜٓعس  ( 2)

( edups.qalqilia.www) 
ابساِٖٝ بٔ سطٔ . د . ا٭د١ٜٚ إكاد٠ ي٬نت٦اب قد تطبب ٗ تػٛٙ ا٭دٓ٘ : َكاٍ : ٜٓعس   (3)

,  548ٚايطب ايٓؿطٞ إعاؾس ف,  (com.alriyahah.www : )اـكري ع٢ً َٛقع 
د ي٢ًٝ بسٖاّ أضتاذ عًِ ا٭د١ٜٚ . أ , ٚا٭د١ٜٚ إعاؾ١ يٮَساض ايٓؿط١ٝ َاهلا َٚا عًٝٗا 

أد١ٜٚ ا٭ّ خ٬ٍ اؿٌُ ٚأثسٖا ع٢ً : َٚكاٍ , (sa.edu.uqu.www: ) اإلنًٝٓه١ٝ ع٢ً َٛقع 
 .(net.childclinic.www)اد٠ طب ا٭طؿاٍ عٝ: اؾٌٓ ع٢ً َٛقع 

http://www.qalqilia.edups/
http://www.qalqilia.edups/
http://www.alriyahah.com/
http://www.alriyahah.com/
http://www.uqu.edu.sa/
http://www.childclinic.net/
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 : (1)ٚتٓكطِ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ َٔ سٝح خطٛزتٗا ع٢ً اؾٌٓ إٍ 

   َا ثبت تأثريٖا ايطًيب ع٢ً اؿاٌَ ٚاؾٌٓ   : اجملُٛع١ ا٭ٍٚ   -1
    ،  يٝجّٝٛ ، Nortriptyline)  )يٓٛزتسٜبتًٌٝ  ،(Paraxetine )بازنٛضتٌ  :َجٌ   

Lithium))، (Carbamazepine (   ٌؾايربٚات،  نازباَاشٜب  (Valproate)  ٖرٙ هب
٭غٗس ػٓبٗا عٓد اؿٌُ ; ٭ْٗا قد تطبب تػٖٛات يًذٌٓ خاؾ١ إذا اضتددَت ٗ ا
 . ايج٬ث١ ا٭ٍٚ ، ٚع٢ً ايطبٝب ايٓؿطٞ ػٓبٗا إ٫ ٗ ساٍ ايكسٚز٠ أٚ اؿاد١ إًش١

  َا ثبت تأثريٖا ايطًيب ع٢ً أد١ٓ اؿٝٛاْات :   اجملُٛع١ ايجا١ْٝ   -2 
 يهٔ ست٢ اٯٕ ٫ تٛدد دزاضات ناؾ١ٝ ع٢ً أْٗا آ١َٓ ع٢ً ؾش١ اؾٌٓ أٚ ايسقٝع   

َٚع ذيو ٜٓبػٞ ادتٓابٗا ٗ خ٬ٍ ٖرٙ ايؿرت٠ ; إ٫ يكسٚز٠ ٚبعد اضتػاز٠ ٗ اإلْطإ 
 ضٝتايٛبساّ: َؿٓؿ١ ٗ ٖرٙ اجملُٛع١ َجٌ  غًب ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝأٚ، ايطبٝب 

Citalopram))   ، ٌؾًٛنطت Fluoxetine) )   ،َجٌ  َكادات ا٫نت٦اب ث٬ث١ٝ اؿًكات
  إّٝرباٌَ، (  Desipramine)  دٜطٝرباٌَ ،(Amitriptyline) أَٝرتٜبتًٌٝ:  

(Imipramine)  ،ايبٛبسٚبٕٝٛ:  َجٌ  َكادات ا٫نت٦اب ا٭خس٣  (( Bupropion  ،
 (Chlorpromazine) نًٛزبسَٚاشٜٔ: د١ٜٚ ايكد١ّ َجٌ ا٭ٚ ،( Trazodone) تساشٚدٕٚ

  زٜطبريٜدٕٚ: ، ٚا٭د١ٜٚ اؾدٜد٠ َجٌ (Haloperidol)  ٖايٛبريٜدٍٚ ،
(Risperidone)   . 
 ض٬َتٗا ع٢ً أد١ٓ اؿٝٛاْات َا ثبح :  اجملُٛع١ ايجايج١-3

ناؾ١ٝ ع٢ً أْٗا آ١َٓ ع٢ً ؾش١ اؾٌٓ أٚ ايسقٝع  ٗ يهٔ ست٢ اٯٕ ٫ تٛدد دزاضات 
ٖٚرٙ ا٭د١ٜٚ  (Clozapine) نًٛشابٌ  :َجٌ  ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ اؾدٜد٠  َٓٗا  اإلْطإ

َٔ  ٫ٚبد ,ؾرت٠  اؿٌُ ; ٭ْٗا قد ت٪ثس ع٢ً ؾش١ إٛيٛد ٜؿكٌ عدّ اضتدداَٗا ٗ 
                                                 

إبساِٖٝ اـكري ع٢ً . د . ا٭د١ٜٚ إكاد٠ ي٬نت٦اب قد تطبب ٗ تػٛٙ ا٭د١ٓ : َكاٍ : ٜٓعس  ( 1)
د ي٢ًٝ .أ , َساض ايٓؿط١ٝ َاهلا َٚا عًٝٗا ٚا٭د١ٜٚ إعاؾ١ يٮ( com.alriyahah.www)َٛقع 

عادٍ . ٚنتاب اإلدَإ َعاٖسٙ ٚع٬د٘ د (sa.edu.uqu.www: ) بسٖاّ ع٢ً َٛقع 
أخطاز ا٭د١ٜٚ ٗ ؾرت٠ اؿٌُ : َٚكاٍ  (tne.alukah.www : )ايدَسٚاؽ ع٢ً َٛقع ا٭يٛن١ 

 (net.ph4.www ) ًَتك٢ ايؿٝادي١ ايعسب : ٚاإلزقاع ع٢ً َٛقع 

http://www.alriyahah.com/
http://www.uqu.edu.sa/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.4ph.net/
http://www.4ph.net/
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ؾإذا نإ ٖرا أثس ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ  اضتػاز٠ ايطبٝب يتشدٜد ايؿرت٠ إٓاضب١ ٫ضتدداَٗا ،
 ع٢ً اؿاٌَ ٚإسقع ؾُا سهِ تٓاٚهلا ٗ ٖرٙ ايؿرت٠ ؟

تٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ إٕ غٗد  (1)أْ٘ هب ع٢ً اؿاٌَ  –ٚاهلل اعًِ  –ايرٟ ٜعٗس 
ٚدعت يريو ساد١ أٚقسٚز٠ طب١ٝ ؽسهًا , عًُا٤ ايطب إٔ َجً٘ َإَٔٛ ع٢ً ا٭د١ٓ 

ع٢ً إٔ اؿاٌَ إذا غسبت دٚا٤ً ؾأضكطت دًٓٝٓا  –زِٓٗ اهلل  - (2)ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 
 .َٝتًا زٚعٞ ساٍ ايدٚا٤ ؾإٕ شعِ عًُا٤ ايطب إٔ َجً٘ ٫ ٜطكط ا٭د١ٓ مل تكُٓ٘ 

 
 :ّٚهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ َا ًٜٞ 

ؾٓؿٞ ايكُإ عٓٗا ديٌٝ ع٢ً إٔ ؾعًٗا  (3)اؾٛاش ايػسعٞ ٜٓاٗ ايكُإ : قاعد٠  -1
 . َأذٕٚ ب٘ غسعًا

 .(4)إذا تعازقت َؿطدتإ زٚعٞ أععُٗا قسزًا بازتهاب أخؿُٗا : قاعد٠  -2
ؾإذا ناْت إسأ٠ اؿاٌَ أٚ إسقع ٫ تطتطٝع تسى ايدٚا٤ ايٓؿطٞ ٚيٛؾعًت يتعسقت 

ؾٝذب عًٝٗا تعاطٞ ايدٚا٤ ٚإٕ نإ قد ٜرتتب عًٝ٘ َؿطد٠ دؾعًا يًُؿطد٠ , يكسز بايؼ 
بإسأ٠ ٚ ٚيٝدٖا نُا ٗ َسض ا٫نت٦اب ٫ ٜطتطعٔ ا٭ععِ ٖٚٞ ايكسز ايرٟ قد ًٜشل 

ؾتطتُس ٗ تعاطٞ , تسى ايدٚا٤ ست٢ ٗ ؾرت٠ اؿٌُ ٚتٓتهظ سايتٗا بؿٛز٠ َصعذ١ 
ايدٚا٤ ٓا١ٜ هلا َٔ إٔ ٜتكاعـ ا٫نت٦اب بعد اي٫ٛد٠ ٖٚرا خطري ع٢ً سٝاتٗا ٚسٝا٠ 

 . (5)أطؿاهلا 

                                                 

 .نُا ضبل تكسٜسٙ إٔ ايتداٟٚ ٚادب إٕ ظٔ ْؿع٘  ( 1)

( 16/231)ٚاؿاٟٚ , ( 6/258)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 9/103)ته١ًُ ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس  ( 2)
َٚطا٥ٌ أٓد , ( 1/139)ٚعُد٠ ايؿك٘ , ( 2/138)ٚاحملسز ٗ ايؿك٘ , ( 8/342)ٚإبدع , 

 ( .2/283)ٚابٔ زاٖٜٛ٘ 

 310ايٛدٝص ٗ إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ف: ٜٓعس  ( 3)

 310ٚايٛدٝص ٗ إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ف,  87ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ف: ٜٓعس   (4)

إبساِٖٝ اـكري ع٢ً . د , ا٭د١ٜٚ إكاد٠ يإلنت٦اب قد تطبب ٗ تػٛٙ ا٭د١ٓ : َكاٍ : ٜٓعس   (5)
د ي٢ًٝ .أ , ٚا٭د١ٜٚ إعاؾ١ يٮَساض ايٓؿط١ٝ َٚا عًٝٗا , ( alriyaahah.www: )َٛقع 

 .(sa.edu.uqu.www: ) بسٖاّ ع٢ً َٛقع 

http://www.alriyaahah/
http://www.uqu.edu.sa/
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ايٓؿطٞ َكس ع٢ً اؾٌٓ أٚ ايسقٝع نا٭د١ٜٚ أَا إذا غٗد ا٭طبا٤ ايٓؿطإْٝٛ إٔ ايدٚا٤ 

اٌَ أٚ إسقع تٓاٚي٘ ٗ ؾرت٠ ريو قسٚز٠ طب١ٝ ؾإْ٘ وسّ ع٢ً اؿايتكًٝد١ٜ ٚمل تدع ي
 - (1)اؿٌُ بدٕٚ اضتػاز٠ ايطبٝب ٚيٛ ؾعًت ؾعًٝٗا ايكُإ ؽسهًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ 

ت دٓٝٓٗا ؾعًٝٗا غس٠ ٫ تسخ ع٢ً أْ٘ إذا غسبت اؿاٌَ دٚا٤ً عُدًا ؾأضكط –زِٓٗ اهلل 
 .َٓٗا غ٦ًٝا 

 -:ّٚهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ َا ًٜٞ 
أَا ؼسِٜ غسب٘ يًشاٌَ ٚإسقع ؾًُا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ قتٌ ايٓؿظ اييت سسّ اهلل أٚ 

: ) إؿام ايكسز ب٘ ٚإٜرا٥٘ ٚن٬ ا٭َسٜٔ قسّ يكٛي٘        

           )(2)  ٘ٚقٛي : (  ٫ قسز ٫ٚ قساز ) (3) . 

 .(4)ٚأَا ٚدٛب ايػس٠ ; ؾٮٕ اؾٌٓ َات ظٓا١ٜ أغب٘ َا يٛ نإ اؾاْٞ غريٖا 
  (5).ٚأَا نْٛٗا ٫ تسخ َٓٗا غ٦ًٝا ; ؾٮْٗا قاتً٘ ٚايكاتٌ ٫ ٜسخ إكتٍٛ 

                                                 

, ( 16/231)اؿاٟٚ , ( 6/258)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 9/103)ته١ًُ ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (1)
 ( .2/138)ٚاحملسز ٗ ايؿك٘ , ( 1/119)ٚكتؿس اـسق٢ , ( 8/342)ٚإبدع 

 151آ١ٜ , ضٛز٠ ا٭ْعاّ   (2)

 202ضبل ؽسه٘ ف ( 3)

 ( .6/150)غسح ايصزنػٞ  ( 4)

 ( .6/150)سح ايصزنػٞ غ  (5)
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حكو امتداَّ بامحمسات امكًربائُة : امهسأمة امثاهىة 

( )
 . 

 Electro convulsive)أثبتت دزاضات َتعدد٠ إٔ ايع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ 

theropy )  ٚمل , ٚضسٜع ا٭ثس , ع٬ز ؾعاٍ ٚزخٝـ ايتهًؿ١ ٚآَٔ ٚغري َ٪مل
ٜهتػـ ست٢ اٯٕ عكاز ٜكّٛ َا تكدَ٘ اؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ َٔ ضسع١ ٗ ايٓتا٥ر ْٚٛع١ٝ 

ايهٗسبا٤ إٍ إٔ ٜجبت بإٔ ايدٚا٤ مل ٜعط  يهٔ ٜٓبػٞ ايرتٜح ٗ اضتعُاٍ. ايتشطٔ 
ايٓتا٥ر إسد٠ٛ َٔ اضتعُاي٘ ٕد٠ ناؾ١ٝ َٚكادٜس َٓاضب١ إ٫ ٗ اؿا٫ت إطتعذ١ً اييت ٫ 
ّهٔ اْتعازٖا ; يٮثس ايبط٧ يٮد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ اييت ٫ ٜعٗس أثسٖا إ٫ بعد أضبٛعٌ أٚ 

 . أنجس َٔ تٓاٍٚ ايدٚا٤ 
ًع٬ز با٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ بعد ٖرٙ إد٠ َٔ ايع٬ز ايدٚا٥ٞ ؾإذا مل ٜطتذب إسٜض ي

إتٛاؾٌ ؾإٕ يًطبٝب إٔ ًٜذأ يًع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ عٔ طسٜل إَساز تٝاز 
ٚترتاٚح ق٠ٛ ايتٝاز , ٕٚد٠ ثا١ْٝ إٍ ٔظ ثٛإ , نٗسبا٥ٞ قدد ايك٠ٛ عرب زأع إسٜض 

ٚذيو بعد ايتأند َٔ ض١َ٬ إسٜض َٔ أٟ ساي١ َسق١ٝ , ؾٛيت  130 – 70عاد٠ َا بٌ 
أثٓا٤ ايؿد١َ َٚا قد ٜهٕٛ  ٪ايتكٝٚأٚ ايؿدز , تتعازض َع ايؿد١َ نأَساض ايكًب 

ي٘ َٔ عٛاقب ٜكّٛ ايطبٝب ايٓؿطٞ إط٪ٍ عٔ ع٬ز إسٜض بٛقع ا٭قطاب 
٢ً تػٝري ايتٛاشٕ ٗ ايهٗسبا١ٝ٥ إٛؾٛي١ ظٗاش ايهٗسبا٤ بٗدف إسداخ تػذٓات تعٌُ ع

 . (2)اٯي١ٝ إسنص١ٜ يتٓعِٝ إصاز 
 

                                                 

ايع٬ز , ايع٬ز بايهٗسبا٥ٞ : ٖٚٞ , ي٘ عد٠ َطُٝات َعسٚؾ١ ٗ أٚضاط ايطب ايٓؿطٞ  ( 1)
, ايع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ , ع٬ز تٓعِٝ إٜكاع إذ بايهٗسبا٤ , باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ 

إ٫ . إعاؾ١ بايتدًٝر ايهٗسبا٥ٞ , ايع٬ز بايسدؿ١ ايهٗسبا١ٝ٥ , ايع٬ز بايؿعكات ايهٗسبا١ٝ٥ 
ايع٬ز : َكاٍ : ٜٓعس ( ايع٬ز باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ ) أنجس ٖرٙ إطُٝات اضتدداًَا ٖٛ  إٔ

 .(com.almostshar.www: ) َطؿس ايكشطاْٞ ع٢ً َٛقع . د , باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ 

 – 273يٓؿطٞ إبطط فٚايطب ا,  280 – 275ع٢ً نُاٍ ف. د , ؾؿاّ ايعكٌ : ٜٓعس   (2)
ايع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ بٌ : عح ,  217طازم اؿبٝب ف, ٚايؿؿاّ ,  275ف

ؾدٜل سطٌ آدّ قُٔ ضًط١ً عٛخ ٚدزاضات َطتػؿ٢ ايؿش١ . ايكبٍٛ ٚايسؾض د 
 254دزٟ عصت ف, ٚايطب ايٓؿطٞ , ( 326 – 2/318)ايٓؿط١ٝ 

http://www.almostshar.com/
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 -: (1)ٜٚطتددّ ٖرا ايٓٛع َٔ ايع٬ز ٗ اؿا٫ت ايتاي١ٝ  
 :ا٫نت٦اب ايػدٜد إؿشٛب ٍَٝٛ اْتشاز١ٜ -1
ٚاقطساب ايّٓٛ ٚايػ١ٝٗ يٮنٌ ْٚكـ ايٛشٕ ٚق١ً اؿسن١ ٚا٫ْصٚا٤ ٚايػعٛز بايرْب  

ؾإذا َس ع٢ً , َع ظٗٛز بعض ا٫عتكادات اـاط١٦ ٚا٭ؾهاز ايطٛدٚا١ٜ إتهسز٠ 
إسٜض أنجس َٔ إضبٛعٌ ع٢ً ايع٬ز َكادات ا٫نت٦اب ٗ دسعات ع٬د١ٝ قد تؿٌ 

ٚمل ٜطسأ ؼطٔ ٗ سايت٘ أٚ (  ايتٛؾساٌْٝ) أٚ (  ايرتبتبصٍٚ) ًَذِ َٔ عكاز  250إٍ 
ت تعٗس ع٢ً إسٜض أؾهاز اْتشاز١ٜ أٚ قا٫ٚت يًتدًـ َٔ ْؿط٘ ؾٗٓا ٜهٕٛ بدأ

ٚقد أثبتت دزاضات عد٠ بإٔ ايع٬ز , ايع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ ع٬ز إضعاٗ 
ْٚطب١ ايػؿا٤ . ب بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ أضسع َؿع٫ًٛ ٚأنجس تأثريًا َٔ َكادات ا٫نت٦ا

 % 90 –% 80ترتاٚح َابٌ 

 

 -:ايؿؿاّ اؿاد  -2
ٚؼدٜدًا ٗ سا٫ت ايؿؿاّ ايتدػيب اييت ٫ تطتذٝب ٕكادات ايرٖإ أٚ اؿا٫ت اييت 
تهٕٛ ؾٝٗا ا٭عساض غدٜد٠ ٚسسد١ ; َجٌ ا٫َتٓاع عٔ ا٭نٌ ٚايػسب ٚايه٬ّ 
ٚايطبات َع ظٗٛز ايتدػب سٝح تؿبح ساي١ إسٜض ٗ خطس قدم ٚ ٖٓا ٜهٕٛ 

ٚتبًؼ ْطب١ . ٜٚعطٞ نع٬ز إضعاٗ , ايع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ َٓكرًا يًشٝا٠ 
ٚتتكا٤ٍ ايٓطب١ نجريًا َع ا٭ْٛاع ا٭خس٣ َٔ  % 68ايػؿا٤ ٗ َجٌ ٖرٙ اؿاي١ مٛ 

 .ايؿؿاّ َتٛضط١ ا٭َد ايصَين أٚ إص١َٓ 
 -:اهلٛع  -3

أثبتت ايدزاضات إٔ إسق٢ ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ اهلٛع ٜطتذٝبٕٛ يًع٬ز بايؿدَات 
ايع٬ز ايدٚا٥ٞ ; ٫ ضُٝا عٓد دخٍٛ َسٜض اهلٛع ٗ ساي١ اهلرٜإ ايهٗسبا١ٝ٥ أنجس َٔ 

 .ٚا٫دٗاد ايػدٜد ايرٟ ٜٗدد سٝا٠ إسٜض بايؿٓا٤ 
  

                                                 

ؾدٜل سطٔ آدّ قُٔ . ١ بٌ ايكبٍٛ ٚايسؾض د ايع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا٥ٝ: عح : ٜٓعس  ( 1)
ٚايطب ايٓؿطٞ دزٟ , (  321 – 2/320)ضًط١ً عٛخ َطتػؿ٢ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ بايطا٥ـ 

 328ٚايطب ايٓؿطٞ إعاؾس ف,  279عًٞ نُاٍ ف, ٚؾؿاّ ايعكٌ ,  254عصت ف
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 -:ذٖإ َا بعد اي٫ٛد٠  -4

ّ أثبتت إٔ ايع٬ز بايؿدَات ايهٗسبا١ٝ٥ ٖٛ ايع٬ز ايٓادح يرٖإ 1978ٗ دزاض١ عاّ 
 .َا بعد اي٫ٛد٠ 

أَا َا عدا ذيو َٔ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ ٚاهلطتريٜا ٚمٛذيو ٫ تؿٝد ؾٝٗا ايؿد١َ إ٫ ْادزًا 
ٚقد ٜطبب ٖرا ايٓٛع َٔ ايع٬ز بعض إداطس نتكسز ايًطإ ٚا٭ضٓإ ٚايععاّ 

ٚقد ٜطبب بعض , ايط١ًٜٛ خؿٛؾًا إذا مت ايع٬ز بدٕٚ كدز ٚزاخٞ يًعك٬ت 
١َٝ٬ٖ تٛقع ٗ َهإ اتؿاٍ ايكطبٌ ايهٗسبا٥ٌٝ  اؿسٚم ّٚهٔ ػٓبٗا باضتدداّ َاد٠

ؾًٔ تؿٝد ٗ دٚز٠ ع٬د١ٝ , ٚإذا مل تؿد ايهٗسبا٤ ٗ دٚز٠ ع٬د١ٝ أٍٚ ،  (1)بايسأع 
نُا أْ٘ ٜكًٌ َٔ , ٚاإلنجاز َٓ٘ قد ٜ٪دٟ إٍ ْكـ ٗ ايرانس٠ ٚتبًد ايرٖٔ , أخس٣ 

٫ٚ ت٪ثس ، (2)د ؾسؾ٘ يًُسٜضدد٣ٚ ايع٬ز ايدٚا٥ٞ ؾُٝا بعد ; يرا ٜٓبػٞ ا٫ستٝاط عٓ
 (3)أٓد عهاغ٘ . ٜكٍٛ د , دًطات ايهٗسبا٤ خاؾ١ بعد ايتددٜس ع٢ً اؿٌُ أٚ اؾٌٓ 

قد عاؾت نجريًا َٔ ايطٝدات ٗ ايػٗس ايجأَ َٔ اؿٌُ بايهٗسبا٤ دٕٚ أٟ تأثري : ) 
 ( .قاز عًٝٗٔ 

 ؾُا سهِ ايتداٟٚ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ ؟
ٗ ٖرٙ إطأي١ ؽسهًا ع٢ً اخت٬ؾِٗ ٗ سهِ ايهٞ ع٢ً  –زِٓٗ اهلل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 

 -:قٛيٌ 

                                                 

 275ايطب ايٓؿطٞ إبطط ف:ٜٓعس   (1)

 256دزٟ عصت ف, ٚايطب ايٓؿطٞ ,  279عًٞ نُاٍ ف, ؾؿاّ ايعكٌ : ٜٓعس   (2)

أٓد عهاغ١ ٖٛ اضتاذ ايطب ايٓؿطٞ ظاَع١ عٌ . ٚ د,  545ايطب ايٓؿطٞ إعاؾس ف ( 3)
َطتػاز ٚ, َٚ٪ضظ ٚز٥ٝظ َعٗد ايطب ايٓؿطٞ َطتػؿٝات داَع١ عٌ مشظ , مشظ 

ص١ٜ تعد َسدعًا ٗ ايطب ًػ١ ايعسب١ٝ ٚا٫لًٝت نجري٠ بايد٠ َ٪يؿاٚخبري ايؿش١ ايعا١ٕٝ ي٘ 
ٚايطب , ٚايعكاقري ايٓؿط١ٝ , عًِ ايٓؿظ ايطيب : ايٓؿطٞ ٚتدزع ٗ اؾاَعات ايعسب١ٝ َٓٗا 

تس١ْ : ٜٓعس . ٚأغسف ع٢ً عد٠ زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ ٚإادطتري , ص١ٜ ايٓؿطٞ اإلنًٝٓهٞ با٫لًٝ
 : ٢ َٛقع كتؿس٠ ي٘ ٗ نتاب٘ ايطب ايٓؿطٞ إعاؾس ٚعً

 ( com.okashahospital.www) 

http://www.okashahospital.com/
http://www.okashahospital.com/
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ٜباح ايتداٟٚ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ إذا دعت إيٝ٘ ساد١ بكٍٛ أٌٖ اـرب٠  :ايكٍٛ ا٭ٍٚ 
ٚايؿشٝح َٔ  (3)ٚايػاؾع١ٝ ,  (2)ٚإايه١ٝ ,  (1)ٚإ٫ ؾ٬ ٖٚرا َكتك٢ َرٖب اؿٓؿ١ٝ 

 .ح ٜسٕٚ إٔ ايهٞ ٜباح يًشاد١ سٝ (4)َرٖب اؿٓاب١ً 
 -:اضتديٛا َا ًٜٞ ٚ
ؾكطع ي٘ عسقًا ٚنٛاٙ , بعح إٍ أبٞ بٔ نعب طبٝبًا  إٔ ايٓيب   سدٜح دابس  -1

 . (5)عًٝ٘ 
ؾشطُ٘ ايجا١ْٝ , ثِ ٚزَت  ٗ أنشً٘ سطُ٘ ايٓيب     ٕٚا زَٞ ضعد بٔ َعاذ  -2

 . (6)ايهٞ : ٚاؿطِ , 
َٟ َٔ ذات اؾٓب ٚ ايٓيب     ٚسدٜح أْظ  -3 ِٛ  . (7)سٞ  أْ٘ ُن
 إٕ نإ ٗ غ٧ َٔ أدٜٚتهِ غؿا٤ ؾؿٞ غسط١: ) قاٍ  إٔ ايٓيب     ٚعٔ دابس  -4

 . (8)( َٚا أسب إٔ انت٣ٛ , أٚ يرع١ بٓاز , قذِ 
 

 -:ٚد٘ ايد٫ي١ َٔ ا٭سادٜح 
, ٚإٔ ا٭ٍٚ تسن٘ إذا مل ٜتعٌ , ٖرٙ ا٭سادٜح تدٍ ع٢ً إٔ ايهٞ دا٥ص يًشاد١ 

, ٚأْ٘ إذا داش نإ أعِ َٔ إٔ ٜباغس ايػدـ ذيو بٓؿط٘ أٚ بػريٙ يٓؿط٘ أٚ يػريٙ 
 ي٘ ٫ ٜدٍ ع٢ً إٓع  ٚعدّ قبت٘ , ٚعُّٛ اؾٛاش َأخٛذ َٔ ْطب١ ايػؿا٤ إيٝ٘ 

                                                 

 ( .5/356)ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 6/707)ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ : ٜٓعس   (1)

ٚايكٛاٌْ ايؿك١ٝٗ , ( 1/615)ٚايهاٗ ٫بٔ عبدايرب , ( 13/307)ايرخري٠ : ٜٓعس   (2)
(1/295 )  

  ( 3/205)ٚساغ١ٝ قًٛبٞ ٚعُري٠ , ( 1/404)ٚأض٢ٓ إطايب , ( 6/99)اجملُٛع : ٜٓعس   (3)

 .(2/20)غسح َٓع١َٛ اٯداب ب ٚغرا٤ ا٭يبا, ( 3/248)ايؿسٚع : ٜٓعس   (4)

 1069ف( 2207)بسقِ , باب يهٌ دا٤ دٚا٤ , نتاب ايطب , أخسد٘ َطًِ  ( 5)

 1069ف( 2208)بسقِ , باب يهٌ دا٤ دٚا٤ , نتاب ايطب , أخسد٘ َطًِ   (6)

 489ف( 5721)بسقِ , باب ذات اؾٓب , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ   (7)

باب َٔ انت٣ٛ أٚ ن٣ٛ غريٙ ٚؾكٌ َٔ مل ٜهتٛٙ بسقِ , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ   (8)
 1069ف( 2205)بسقِ , ٤ باب يهٌ دا٤ دٚا, نتاب ايطب , َٚطًِ  488ف( 5704)



 ايتداٟٚ َٔ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ طسم
 

 

 474 

با١ٝ٥ دا٥ص ; ٭ٕ سكٝك١ ٖرٙ اؾًطات إِا ٖٛ ٚايتداٟٚ باؾًطات ايهٗس,  (1)َٓ٘
تطبب , اَتؿاف يًطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚؼًٜٛٗا داخٌ اؾطِ إٍ طاق١ سساز١ٜ عُٝك١ 

شٜاد٠ ٗ ايدّ ايػسٜاْٞ ٚبايتايٞ شٜاد٠ ا٭ٚنطذٌ ٗ إٓطك١ إعاؾ١ ٖٚرا ٜ٪دٟ إٍ 
د٘ إطًٛب أٚ ؾت٪دٟ عًُٗا ع٢ً ايٛ, تػرٜتٗا ٜٚصٜد عًُٝات ا٫ضتك٬ب ؾٝٗا 

ٚأْ٘ َإَٔٛ ايعاقب١ ٫ٚ ٜطتددَ٘ ا٭طبا٤ إ٫ ٚقت , ٚقد ثبت بٓذاس٘ , قسٜب َٓ٘ 
ؾايهٗسبا٤ إذا اضتددَت بكدز اؿاد١ ٚايكسٚز٠ َٔ ا٭طبا٤ , اغتداد اؿاد١ إيٝ٘ 

ٚقد أثبت ايديٌٝ , أٌٖ اـرب٠ ايعازؾٌ بريو; ؾإْٗا ٫ تعدٚ إٔ تهٕٛ َٔ ايهٞ 
ع٘ أٚ ل ايديٌٝ ايػسعٞ ٚايتذسٜيب ع٢ً ا٫ْتؿاع ب٘ ؾ٬ٚد٘ ٕٓأْ٘ َٔ ايػؿا٤ ؾاتؿ

 . (2)نساٖت٘
   عُس ٚابٔ عُس ٚأْظ بٔ َايو  : انت٣ٛ ْاع١ َٔ ايطًـ ايؿاحل َِٓٗ  -5

 . (3)ٚغريِٖ 
ٚاؿاد١ تٓصٍ , إٔ ايتداٟٚ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ ؾاز َٔ اؿادات ٗ ٖرا ايصَٔ  -6

 . (4)َٓصي١ ايكسٚز٠ عا١َ ناْت أٚ خاؾ١ 
ٜهسٙ ايتداٟٚ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ َطًكًا ٖٚرا َكتك٢ َا ذٖب إيٝ٘  :ايكٍٛ ايجاْٞ 

 .سٝح ٜسٕٚ إٔ ايهٞ َهسٚٙ َطًكًا  (5)اؿٓاب١ً ٗ زٚا١ٜ 
  

                                                 

 ( .10/164)ؾتح ايبازٟ  ( 1)

َٚٓػٛز  211ٚيٝد بٔ زاغد ايطعٝدإ ف. د, اإلؾاد٠ ايػسع١ٝ ٗ بعض إطا٥ٌ ايطب١ٝ : ٜٓعس  ( 2)
 .(net.saaid.www)ع٢ً َٛقع ؾٝد ايؿٛا٥د 

 ( .7/421)زٚاٙ عِٓٗ ابٔ عبدايرب ٗ ا٫ضترناز   (3)

َٚٓػٛز ع٢ً َٛقع  59ٚيٝد ايطعٝدإ ف. د , ايكٛاعد ايػسع١ٝ ٗ إطا٥ٌ ايطب١ٝ : ٜٓعس  ( 4)
 ( net.saaid.www)ؾٝد ايؿٛا٥د

 ( .2/20) ٚغرا٤ ا٭يباب غسح َٓع١َٛ اٯداب, (  3/248)ايؿسٚع : ٜٓعس  ( 5)

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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 -:ٚاضتديٛا َا ًٜٞ 

ٜدخٌ اؾ١ٓ َٔ أَيت ضبعٕٛ : ) قاٍ  إٔ زضٍٛ اهلل  (1)سدٜح عُسإ بٔ سؿٌ  -1
٫ ٜطرتقٕٛ ٫ٚ  ِٖ ايرٜٔ: َٔ ِٖ ٜا زضٍٛ اهلل ؟ قاٍ : قايٛا , أيؿًا بػري سطاب 

 . (2) ( ٜتطريٕٚ ٫ٚ ٜهتٕٛٚ ٚع٢ً زبِٗ ٜتٛنًٕٛ
َٔ انت٣ٛ أٚ اضرتق٢ ؾكد بس٨ )   :أْ٘ قاٍ  عٔ ايٓيب     عٔ إػري٠ بٔ غعب١  -2

 . (3)( َٔ ايتٛنٌ 
٢ْٗ عٔ ايهٞ ; ٭ْ٘ ٜكدح ٗ ايتٛنٌ ٚايتطًِٝ  إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايد٫ي١ َٔ اؿدٜجٌ 

ٜٚدخٌ ؾٝ٘ ايتداٟٚ ب٘ ايعبد ٚطًب ايػؿا٤ َٔ عٓدٙ ،  ٚايؿرب ع٢ً َا ٜبت٢ً, إٍ اهلل 
 . (4)باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ ٭ْٗا َٔ ايهٞ 

بإٔ ايٓٗٞ عٔ ايهٞ ٗ ٖرا اؿدٜح ؾٗٛ إٔ ٜهتٟٛ طًبًا يًػؿا٤ ٭ٕ ايعسب  :ْٛقؼ 
ٜٚعتكدٕٚ إٔ َٔ مل ٜهتٛ , ناْٛا ٜسٕٚ إٔ ايػاٗ ٕا ٫ غؿا٤ ي٘ بايدٚا٤ ٖٛ ايهٞ 

أَا َٔ اعتكد اهلل ؾإٕ اهلل تعاٍ ٖٛ ايػاٗ ، , ١ٝٓ ؾٓٗاِٖ عٓ٘ ٭دٌ ٖرٙ اي, ًٖو 
 أٚ ايٓٗٞ يًكادز ع٢ً َداٚا٠ أخس٣ قد اضتعذٌ . ع ب٘ عصٚدٌ ٖٛ ايػاٗ ؾ٬ بأ

                                                 

أضًِ , ٖٛ عُسإ بٔ سؿٌ بٔ عبٝد بٔ خًـ بٔ عبد بٔ نعب بٔ عُسٚ اـصاعٞ أبٛ لٝد  ( 1)
لٝد ٚأبٛ : ٚعٔ َعكٌ بٔ ٜطاز ٚعٓ٘ ابٓ٘  ز٣ٚ عٔ ايٓيب , ٖٛ ٚأبٛ ٖسٜس٠ عاّ خٝرب 
, ٚنإ عُس بعج٘ إٍ أٌٖ ايبؿس٠ يٝؿكِٗٗ , ٚيٞ قكا٠ ايبؿس٠ , ا٭ضٛد ا٫يدًٜٞ ٚغريِٖ 

: ٚقاٍ عُسإ , إ اؿطٔ وًـ َاقدّ عًِٝٗ ايبؿس٠ خري هلِ َٔ عُسإ بٔ اؿؿٌ ؾه
تٛٗ ض١ٓ , ٚنإ ٖٔ اعتصٍ ايؿت١ٓ ٚمل وازب َع عًٞ , غري َس٠  نإ غصا َع ايٓيب )
, ( 8/111)ٚتٗرٜب ايتٗرٜب , ( 2/509)ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ : ٜٓعس ٗ تسْت٘ ( . ٖـ52)

 ( .1/29)ٚترنس٠ اؿؿاظ 

  396ضبل ؽسه٘ ف   ( 2)

 1857ف( 2055)بسقِ , باب َا دا٤ ٗ نسا١ٖٝ ايسق١ٝ , نتاب ايطب , أخسد٘ ايرتَرٟ   (3)
( 3489)بسقِ , باب ايهٞ , نتاب ايطب , ٚابٔ َاد٘ , ( سدٜح سطٔ ؾشٝح : ) ٚقاٍ 

ٚسطٓ٘ ايبػٟٛ ٗ غسح ايط١ٓ ( 18205)بسقِ ( 4/249)ٚأٓد ٗ َطٓدٙ ,  2687ف
 ( .244)بسقِ ( 1/489)ٚؾشش٘ ا٭يباْٞ ٗ ايطًط١ً ايؿشٝش١ , ( 12/160)

 ( .2/244)اؿاٟٚ يًؿتا٣ٚ يًطٝٛطٞ : ٜٓعس  ( 4)
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ٚايتداٟٚ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ ٫ ًٜذأ إيٝٗا إ٫ عٓد عدّ .  (1)ٚمل هعً٘ آخس ايدٚا٤ 
 .ْؿع ا٭د١ٜٚ ايٓؿط١ٝ ؾٝهٕٛ آخس ايطب 

أٚ , ٗ غسط١ قذِ : ايػؿا٤ ٗ ث٬ث١ : ) قاٍ  عٔ ايٓيب      عٔ ابٔ عباع  -3
 . (2)( ٚأ٢ْٗ أَيت عٔ ايهٞ , أٚ ن١ٝ بٓاز , غسب١ عطٌ 

٢ْٗ عٔ ايهٞ ٜٚدخٌ ؾٝٗا ايهٞ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥  إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايد٫ي١ 
 (3)ٚأَس با٭خر با٭ؾكٌ ٖٚٛ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل تعاٍ , ٚايٓٗٞ ٖٓا يًهسا١ٖ 

ٚإَا عُا ٫ ٜتعٌ طسٜكًا إٍ , بإٔ ايٓٗٞ عٓ٘ إَا ع٢ً ضبٌٝ ا٫ختٝاز ٚايتٓصٜ٘  :ْٛقؼ 
أٚ إٓٗٞ عٓ٘ ٖٛ ا٫نتٛا٤ ابتدا٤ قبٌ سدٚخ ايع١ً نُا ٜؿعً٘ ا٭عادِ ،   (4)ايػؿا٤ 

ٚايهٞ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ ٫ ٜهٕٛ .  (5)ٚإباح ٖٛ ا٫نتٛا٤ بعد سدٚخ ايع١ً , 
 .طٞ ٚاغتداد اؿاد١ إيٝ٘ إ٫ بعد سدٚخ إسض ايٓؿ

٢ْٗ عٔ ايهٞ ؾانتٜٛٓا ؾُا  إٔ زضٍٛ اهلل : )      ٚعٔ عُسإ بٔ سؿٌ  -4
 (6) ( ٫ٚ لشٔ , أؾًشٔ 

, ٗ ؾعًٗٔ  ٜعين إٔ تًو ايهٝات اييت انتٜٛٓأٖ ٚ خايؿٓا ايٓيب : ٚد٘ ايد٫ي١ 
خٛيـ ؾٝ٘ ؾاسب ايػسٜع١ ؟ ٚنريو ايهٞ باؾًطات  ٚنٝـ ٜؿًح أٚ ٜٓذح غ٤ٞ

 . ايهٗسبا١ٝ٥ ؾٝ٘ كايؿ١ يٓٗٞ ايٓيب 
 
 

                                                 

 ( .7/232)ٌْٚٝ ا٭ٚطاز , ( 4/65)ٚشاد إعاد , ( 21/336)عُد٠ ايكازٟ : ٜٓعس   (1)

 486ف( 5681)بسقِ , باب ايػؿا٤ ٗ ث٬خ , نتاب ايطب , أخسد٘ ايبدازٟ   (2)

 ( .13/307)ايرخري٠ : ٜٓعس   (3)

 ( .10/164)ؾتح ايبازٟ   (4)

 ( .7/232)ٌْٝ ا٭ٚطاز : ٜٓعس   (5)

, ٚايرتَرٟ ,  1507ف( 3865)بسقِ , باب ٗ ايهٞ , نتاب ايطب , أخسد٘ أبٛ داٚد   (6)
سطٔ : ) ٚقاٍ  1857ف( 2049)بسقِ , باب َا دا٤ ٗ نسا١ٖٝ ايهٞ , نتاب ايطب 

ٚقاٍ ابٔ سذس  2687ف( 3490)باب ايهٞ بسقِ , نتاب ايطب , ٚابٔ َاد٘ , ( ؾشٝح 
, ( 2/262)ا٭يباْٞ ٗ ؾشٝح ابٔ َاد٘  ٚؾشش٘( ضٓدٙ قٟٛ ( : )10/164)ٗ ايؿتح 

 ( .2812)بسقِ 
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بإٔ ايٓٗٞ عٔ ايهٞ خاف بعُسإ بٔ سؿٌ ; ٭ْ٘ نإ ب٘ ايباضٛز ٚنإ  :ْٛقؼ 

ؾتعٌ إٔ ٜهٕٛ , ؾًُا اغتد عًٝ٘ نٛاٙ ؾًِ ٜٓذح , َٛقع٘ خطسًا ؾٓٗاٙ عٔ نٝ٘ 
 (1)ايٓٗٞ خاؾًا َٔ ب٘ َسض كٛف 

٫ٚ هٛش إٔ ٜعرب بايٓاز إ٫ زب ايٓاز , إٔ ايٓٗٞ عٔ ايهٞ ; ٭ٕ ؾٝ٘ تعرٜبًا بايٓاز  -5
 . (2)ٜٚدخٌ ٗ ذيو ايهٞ بايهٗسبا٤ , 
أٚ مل هعً٘ آخس ا٭د١ٜٚ ; ٭ٕ , بإٔ ذيو َطًِ ؾُٝٔ انت٣ٛ َٔ غري ساد١ : ْٛقؼ 

َا أسب : )  ٛي٘ ايهٞ ٫ ٜطتعٌُ إ٫ عٓد عدّ ْؿع ا٭د١ٜٚ إػسٚب١ ٚمٖٛا ٚق
 إغاز٠ إٍ تأخري ايع٬ز بايهٞ ست٢ ٜكطس إيٝ٘ ٕا ؾٝ٘ َٔ اضتعُاٍ ا٭مل( إٔ انتٟٛ 

أَا ,  (3)ٖرا ٗ ايهٞ بايٓاز , ايػدٜد ٗ دؾع أمل قد ٜهٕٛ أقعـ َٔ أمل ايهٞ 
 . (4)ايهٞ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ ؾػري َ٪مل ; ٭ْ٘ ٜتِ ٚإسٜض ؼت تأثري إددز 

 -:ايرتدٝح 
ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ٜباح ايتداٟٚ باؾًطات ايهٗسبا١ٝ٥ إذا  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 

ناْت ؿاد١ ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا ٚيكعـ أدي١ إدايؿٌ َا ٚزد عًٝٗا َٔ 
َٓاقػ١ ; ٚ٭ٕ ايتداٟٚ بايهٗسبا٤ ؾٝ٘ إْكاذ يًٓؿظ َٔ اهلًه١ نُا ٗ سا٫ت ا٫نت٦اب 

ا نإ نريو تعٌ ا٭خر ب٘ ; ٭ٕ ايػسٜع١ أَست بهٌ َا ؾٝ٘ َٚ, ٚايؿؿاّ ايػدٜد 
 .سؿغ يًٓؿٛع ٚؾٝاْتٗا 

  

                                                 

 ( .7/233)ٌْٚٝ ا٭ٚطاز , ( 4/65)ٚشاد إعاد , ( 10/164)ؾتح ايبازٟ : ٜٓعس   (1)

 ( .1/394)ايدزازٟ إك١٦ٝ : ٜٓعس   (2)

 ( .14/193)غسح ؾشٝح َطًِ : ٜٓعس   (3)

 -:عُسٚ أبٛ خًٌٝ َٓػٛز ع٢ً َٛقع . د , َكاٍ ايهٗسبا٤ ع٬ز أّ تعرٜب : ٜٓعس   (4)
( com.maganin.www) 

http://www.maganin.com/
http://www.maganin.com/
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 ( .hypnosis)امتداَّ بامتىَُو امهغىاطُسِ : امهسأمة امتاسعة 

ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ ٖٛ ساي١ َٔ ايرتنٝص ايعُٝل ٜعٝػٗا اإلْطإ بطبب اإلوا٤ َٔ 
ٜٚهٕٛ إّٓٛ ٗ ناٌَ ٚعٝ٘ أثٓا٤ , ( تٞ أٟ اإلوا٤ ايرا)إعاجل أٚ َٔ ايػدـ ْؿط٘ 

ٜٚترنس نٌ , ايع٬ز ّٚهٓ٘ إٔ ٜتؿسف بؿٛز٠ طبٝع١ٝ أثٓا٤ ايع٬ز ٚساٍ ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ 
ع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ ٜتأثس َا مسع٘ ٚ تًكاٙ أثٓا٤ , َا َس عًٝ٘ َٚا مسع٘ أثٓا٤ ايع٬ز 

 . (1)ايتِٜٓٛ 
ٚي٘ , أَس َعرتف ب٘ ٗ نجري َٔ أما٤ ايعامل  (أٚ اإلوا٢٥ ) ٚايع٬ز بايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ 

َدازع َٚسانص يتعًُٝ٘ ٚإعطا٤ ايػٗادات يًُتدزبٌ تطُح هلِ َُازضت٘ ٗ عٝاداتِٗ 
إ٫ أْ٘ قد أخر ٗ اإلمطاز تدزهًٝا َع تطٛز ٚضا٥ٌ ايع٬ز , َٚسانصِٖ ايؿش١ٝ 

َٔ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ ٚقد اضتددّ ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ ٗ ع٬ز نجري , ايٓؿط١ٝ ا٭خس٣ 
 :ٚسكل ؾٝٗا لاسًا بدزدات كتًؿ١ َٚٓٗا

 .سا٫ت اـٛف إسقٞ  -1
 .اقطسابات ايّٓٛ  -2
 .سبط١ ايه٬ّ  -3
مت اضتدداَ٘ ٗ ايتددٜس قبٌ ايعًُٝات اؾساس١ٝ ٗ ايكسٕ إاقٞ ; يهٓ٘ ْعسًا  -4

ٚيٝظ َٔ ،  (2)٫نتػاف عكاقري ايتددٜس ؾإْ٘ مل ٜعد ٜطتددّ ٗ ايٛقت اؿاقس 
, إٓاضب اضتدداّ ٖرٙ ايتك١ٝٓ ايع٬د١ٝ يع٬ز ذٟٚ ايػدؿٝات ايٛضٛاض١ٝ 

ثكتِٗ َٔ سٛهلِ َٔ ؾِٝٗ  ٫ْعداّٚنريو ايػدؿٝات ايػهان١ إستاب١ ْعسًا 
 .إعاجل ْؿط٘ 

 

                                                 

ٚايتػسٜع ,  242ٚايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايع٬ز بايكسإٓ ف,  436إٛضٛع١ ايؿش١ٝ ف: ٜٓعس   (1)
 129أٓد زادح ف, ايٓؿظ أؾٍٛ عًِ , ( 1/591)عبدايكادز عٛد٠ , اؾٓا٥ٞ 

,  261-260ٚايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايع٬ز بايكسإٓ ف,  436إٛضٛع١ ايؿش١ٝ ف: ٜٓعس   (2)
ٚايٓؿظ أضسازٖا ,  29فدٟ ايػٗاٟٚ ف, ٚايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ بٌ اؿكٝك١ ٚاـساؾ١ 

 592قُٛد ٓٛد٠ ف. ٚأَساقٗا د 
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أٚ تػب٘ ايًشع١ اييت , ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ ٗ اؿكٝك١ ساي١ طبٝع١ٝ تػب٘ ا٭س٬ّ ايٓٗاز١ٜ 

ٜٚعتُد ٖرا ايعًِ ع٢ً َا يإلوا٤ َٔ أثس ع٢ً ايٓؿظ , ل ايدخٍٛ ٗ ايّٓٛ بكًٌٝ تطب
ٌٍ ٫ ٜسٜدٙ ٭ْ٘ ًّو , اإلْطا١ْٝ  ٫ٚ ٜطتطٝع أخؿا٥ٞ ايتِٜٓٛ إنساٙ إّٓٛ ع٢ً ؾع

سٝح ٜٗٝأ , إزادت٘ نا١ًَ خ٬ٍ ؾرت٠ ايتِٜٓٛ اييت قد تطتػسم ْؿـ ضاع١ تكسٜبًا 
ي١ تكٌ ؾٝٗا َكاَٚت٘ ٜٚؿبح َطتعدًا يتكبٌ آزا٤ إسٜض بطسم خاؾ١ يٝهٕٛ ٗ سا

ايتدزهٞ برتنٝص ايٓعس ٚتتِ ت١٦ٝٗ إسٜض يريو عٔ طسٜل ا٫ضرتخا٤ , إعاجل بطٗٛي١ 
ؾإذا َا أؾبح إسٜض ٗ , إٍ مساع ؾٛت ٌٖ  ا٫ْتباٙأٚ تسنٝص ,  ٗ دطِ َك٤ٞ

ساي١ غب١ٗٝ بايّٓٛ ّهٔ يًُعاجل إٔ ٜٛسٞ إيٝ٘ باإلق٬ع عٔ بعض إعتكدات أٚ ٜبح 
َٚع ايتهساز ّهٔ إٔ تصٍٚ ا٭عساض ٗ نجري َٔ , ٗ ْؿط٘ ايجك١ ٚا٫عتكاد ٗ ايػؿا٤ 

 . (1)اؿا٫ت 
 

 ؟( وا٥ٞ اإل) ؾُا سهِ ايتداٟٚ بايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ 
 -:٫ ىًٛ ا٭َس َٔ سايتٌ 

اإلوا٤ ايطيب ٖٚٛ ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ ايرٟ ضبل بٝاْ٘ ; ٚايرٟ ٜعٗس أْ٘ : اؿاي١ ا٭ٍٚ 
زِٓٗ  - (2)ؽسهًا ع٢ً اتؿام ايؿكٗا٤ . ٜباح ايتداٟٚ ب٘ إذا نإ ؾٝ٘ َؿًش١ يًُسٜض 

سٜض إٔ ٜ٪ْط٘ ببػاغ١ ع٢ً أْ٘ ٜطٔ يًطبٝب أٚ َٔ ٜعٛدٙ إذا دًظ عٓد إ –اهلل 
 ٜٚٓبػٞ يًطبٝب , ايٛد٘ ٚط٬قت٘ ٜٕٚٗٛ عًٝ٘ َا ٖٛ ؾٝ٘ َٔ إسض 

 
 

                                                 

ٚايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ بٌ اؿكٝك١ ,  260-255ايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايع٬ز بايكسإٓ ف: ٜٓعس   (1)
سكٝك١ ايع٬ز بايتِٜٓٛ : َٚكاٍ ,  23ٚعذا٥ب ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ ف,  23ٚاـساؾ١ ف

 (com.laki.www : ) ع٢ً َٛقع , إػٓاطٝطٞ أضا١َ إعاْٞ 
( 6/219)ؼؿ١ ا٭سٛذٟ , ( 4/134)ٚإدخٌ ٫بٔ ساز , ( 4/41)َسقا٠ إؿاتٝح : ٜٓعس   (2)

ٚاٯداب ايػسع١ٝ , ( 2/10)ٚغرا٤ ا٭يباب , ( 2/215)ٚإبدع , ( 3/261)ٚايؿسٚع , 
 ( .1/420)ٚعٕٝٛ ا٭ْبا٤ ٗ طبكات ا٭طبا٤ , ( 3/104)

http://www.laki.com/
http://www.laki.com/
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ٜسدٝ٘ بٗا ٚإٕ نإ غري ٚاثل بريو ؾُصاز اؾطِ تابع  إٔ ِٜٖٛ إسٜض بايؿش١ ٚ

 .٭خ٬م ايٓؿظ 
 -:ٚاضتديٛا َا ًٜٞ 

إذا دخًتِ ع٢ً : )  قاٍ زضٍٛ اهلل : قاٍ      سدٜح أبٞ ضعٝد اـدزٟ -1
( ٖٚٛ ٜطّٝب ْؿظ إسٜض , ؾإٕ ذيو ٫ ٜسد غ٦ًٝا , ؾٓؿطٛا ي٘ ٗ ا٭دٌ , إسٜض 

ٖٚٛ , ٗ ٖرا اؿدٜح ْٛع غسٜـ ددًا َٔ أغسف أْٛاع ايع٬ز : ٚد٘ ايد٫ي١ (1)
ٚ تٓتعؼ ب٘ , اإلزغاد إٍ َا ٜطٝب ْؿظ ايعًٌٝ َٔ ايه٬ّ ايرٟ تك٣ٛ ب٘ ايطبٝع١ 

ؾٝتطاعد ع٢ً دؾع ايع١ً أٚ ؽؿٝؿٗا ايرٟ ٖٛ غا١ٜ , ٜٚٓبعح ب٘ اؿاز ايػسٜصٟ , ايك٠ٛ 
 . (2)تأثري ايطبٝب 

ي٘ تأثري , ٚإدخاٍ َا ٜطسٙ عًٝ٘ , ٝٝب قًب٘ ٚتط, ٚ٭ٕ تؿسٜح ْؿظ إسٜض  -2
                                                                           ؾإٕ ا٭زٚاح ٚايك٣ٛ تك٣ٛ بريو                                                                                                 , عذٝب ٗ غؿا٤ عًت٘ ٚخؿتٗا 

 . (3)ؾتطاعد ايطبٝع١ ع٢ً دؾع إ٪ذٟ 

 
 
 
 
 
 

                                                 

سدٜح : ) ٚقاٍ ( 2087)بسقِ , سٜض باب تطٝب ْؿظ إ, نتاب ايطب , أخسد٘ ايرتَرٟ   (1)
( 1438)بسقِ , باب َا دا٤ ٗ عٝاد٠ إسٜض , نتاب اؾٓا٥ص , ٚابٔ َاد٘ , ( غسٜب

ٚابٔ َؿًح ٗ ايؿسٚع , ( 2/916)ٚقعؿ٘ ايٟٓٛٚ ٗ خ٬ؾ١ ا٭سهاّ ,  2563ف
اؿدٜح زٚاٙ َٛض٢ بٔ قُد بٔ إبساِٖٝ ( : ) 3/104)ٚقاٍ ٗ اٯداب ايػسع١ٝ ( 2/144)

 ( .ايتُٝٞ ٖٚٛ قعٝـ باتؿام احملدثٌ َع أْ٘ ؾكٝ٘ قدخ يهٔ َع٢ٓ اـرب ؾشٝح ٚاهلل أعًِ 

 ( .4/41)َٚسقا٠ إؿاتٝح , ( 6/219)ؼؿ١ ا٭خٛذٟ : ٜٚٓعس , ( 4/116)شاد إعاد   (2)

 ( .4/116)شاد إعاد   (3)



 ايتداٟٚ َٔ ا٭َساض ايٓؿط١ٝ طسم
 

 

 477 

 
ّّٛ ؾٝتهًِ بًطاْ٘ :  اؿاي١ ايجا١ْٝ , ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ باضتدداّ اؾٔ  ٜطًط٘ ع٢ً إٓ

 ِّٛ ٜٚتدرٙ ٚض١ًٝ , ٜٚهطب٘ ق٠ٛ ع٢ً بعض ا٭عُاٍ بايطٝطس٠ عًٝ٘ إٕ ؾدم َع إٓ
ٜض أٚ ايكٝاّ بأٟ عٌُ آخس يًد٫ي١ ع٢ً َهإ ضسق١ أٚ قاي١ أٚ ع٬ز َس

, ; ٭ْ٘ ايتذا٤ إٍ غري اهلل  - (2)باتؿام ايؿكٗا٤  –ؾٗرا ايٓٛع غسى قسّ .(1)بٛاضطت٘

 +:ٚاضتعا١ْ باؾٔ ْٚٛع َٔ ايهٗا١ْ ٚايطشس قاٍ تعاٍ           

            " (3) . 
 

                                                 

 57ٚعذا٥ب ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ ف,  41ايتِٜٓٛ إػٓاطٝطٞ بٌ اؿكٝك١ ٚاـساؾ١ ف: ٜٓعس   (1)
بسقِ ( 1/593)ذ١ٓ ايدا١ُ٥ ٚؾتا٣ٚ ايً,  261ٚايع٬ز ايٓؿطٞ ٚايع٬ز بايكسإٓ ف, 

(1779). 

, ( 1/208)َٚسقا٠ إؿاتٝح , ( 3/293)ٚتبٌٝ اؿكا٥ل , ( 6/99)ؾتح ايكدٜس : ٜٓعس   (2)
ٚا٭ّ , ( 9/207)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 2/200)ٚايؿٛان٘ ايدٚاْٞ , ( 12/32)٠ ٚايرخري

, ( 12/300)ٚإػين , ( 9/346)ٚزٚق١ ايطايبٌ , ( 2/224)ٚإٗرب , ( 1/256)
 ( .3/399)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 9/188)ٚإبدع 

 102آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (3)
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 .أثر استعمال األدوية الهفسية : المبحج الثالج 

 -:ٚفٝ٘ َطًبإ 
 .أثر استعمال األدوية الهفسية على العبادات : المطلب األول 

 -:ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ 
 .الطهارة أثر استعمال األدوية الهفسية على : المسألة األولى 

 -:ال خيًٛ األَس َٔ ثالخ ساالت 
 .أثر الدواء الهفسي على األعيان التي يخالطها : الحالة األولى 

قد ٜسفض املسٜض غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ فُتدًط ي٘ َع املا٤ أٚ َع ايعصري ست٢ ٜػسب٘ 
 بدٕٚ عًُ٘ ; فٌٗ تٓذظ ٖرٙ األعٝإ مبدايطتٗا يًدٚا٤ ؟

 - (1)ايدٚا٤ ايٓفطٞ َٔ املٗد٥ات ٚاملَٓٛات ٚاملٓبٗات ٚغريٖا طاٖس٠ باتفام ايفكٗا٤ 
ؽسجيًا ع٢ً اتفاقِٗ بإٔ ايبٓر ٚمٛٙ َٔ نٌ َا فٝ٘ ؽدٜس يًعكٌ بال ْػ٠ٛ  –زمحِٗ اهلل 

 .ٚال ٜٓذظ أٟ َا َا٥ع خايط٘ , ٚال طسب طاٖس ٚإٕ سسّ تٓاٚي٘ يػري ايتداٟٚ 
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

 . (2)ٚايتشسِٜ ال ٜالشَ٘ ايٓذاض١ , إٔ األصٌ يف األعٝإ ايطٗاز٠  -1
 . (3)ايكٝاع ع٢ً ؼسِٜ يبظ ايرٖب ٚ اؿسٜس ُٖٚا طاٖسإ باتفام  -2

أَا ايطٗاز٠ باملا٤ ايرٟ خايط٘ ايدٚا٤ ايٓفطٞ ٚمل ٜػري أسد أٚصاف٘ فتصح باتفام 
املا٤ إذا خايط٘ طاٖس مل ٜػري أسد  ؽسجيًا ع٢ً اتفاقِٗ ع٢ً إٔ –زمحِٗ اهلل  - (4)ايفكٗا٤

 .أٚصاف٘ فٗٛ طاٖس َطٗس قٌ املا٤ أٚ نجس 

                                                 

ساغ١ٝ ابٔ : ٜٚٓعس , ( 4/231)ايفتا٣ٚ ايفك١ٝٗ ايهرب٣ : سهاٙ ايػٝذ ابٔ دقٝل ايعٝد ٜٓعس  (1)
ٚبًػ١ ايطايو , ( 1/47)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 1/90)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 4/208)عابدٜٔ 

, ( 1/235)ْٚٗا١ٜ احملتاز , ( 1/77)َٚػين احملتاز , ( 1/36)دقا٥ل املٓٗاز , ( 1/33)
 ( .34/198)ٚفُٛع ايفتا٣ٚ  ,  ( 9/101)ٚاملبدع , ( 1/79)ٚساغ١ٝ قًٛبٞ 

 ( .1/76)ضبٌ ايطالّ : ٜٓعس   (2)

 ( .1/76)ضبٌ ايطالّ : ٜٓعس   (3)

, ( 1/164)ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع , ( 1/67)ٚؼف١ ايفكٗا٤ , ( 1/71)فتح ايكدٜس : ٜٓعس   (4)
ٚزٚض١ ايطايبني , ( 1/30)ٚاجملُٛع , ( 1/54)بدا١ٜ اجملتٗد , ( 1/95)َٚٛاٖب اؾًٌٝ 
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أَا إذا غري أسد أٚصاف٘ ست٢ غًب عًٝ٘ ٚضًب٘ اضِ املا٤ فصاز ٜط٢ُ دٚا٤ ال َا٤ فال 
 . (1)تصح ايطٗاز٠ ب٘ باتفام 

ٚاختًفٛا يف املا٤ ايرٟ خايط٘ ايدٚا٤ ايٓفطٞ فػري أسد أٚصاف٘ نُا يٛ اصفس قًٝاًل أٚ 
ابٝض قًٝاًل ٚمل ٜػًب عًٝ٘ ٌٖ تصح ايطٗاز٠ ب٘ ع٢ً قٛيني ؽسجيًا ع٢ً اختالفِٗ يف 

 .سهِ ايطٗاز٠ باملا٤ ايرٟ خايط٘ طاٖس غري أسد أٚصاف٘ 
يدٚا٤ ايٓفطٞ فػري أسد أٚصاف٘ ٚمل جيٛش ايٛض٤ٛ باملا٤ ايرٟ خايط٘ ا: ايكٍٛ األٍٚ 

سٝح ٜسٕٚ  (3)ٚزٚا١ٜ عٓد أمحد ,  (2)ٜػًب عًٝ٘ ٖٚرا َكتط٢ َرٖب أبٞ سٓٝف١ 
 .صش١ ايطٗاز باملا٤ ايرٟ خايط٘ طاٖس فػري أسد أٚصاف٘ ٚمل ٜػًب عًٝ٘ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

  + : عُّٛ قٛي٘ تعاىل  -1        " (4) 
ٚايٓهس٠ يف ضٝام , إٔ ٖرا عاّ يف نٌ َا٤ ; ألْ٘ ْهس٠ يف ضٝام ايٓفٞ : ٚد٘ ايدالي١ 

ٚاملا٤ ايرٟ خايط٘ ايدٚا٤ ايٓفطٞ ٚمل ٜػًب عًٝ٘ داخٌ يف ٖرا ,  (5)ايٓفٞ تعِ 
 .ايعُّٛ فٝصح ايٛض٤ٛ ب٘ 

 

                                                                                                                                            

ٚغسح َٓت٢ٗ , ( 1/41)ٚاملبدع , ( 1/20)ٚاملػين , ( 1/253)ٚاألٚضط , ( 1/10)
 ( .1/17)اإلزادات 

, ( 1/164)ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع , ( 1/67)ٚؼف١ ايفكٗا٤ , ( 1/71)فتح ايكدٜس  :ٜٓعس   (1)
ٚزٚض١ ايطايبني , ( 1/30)ٚاجملُٛع , ( 1/54)ٚبدا١ٜ اجملتٗد , ( 1/59)َٚٛاٖب اؾًٌٝ 

ٚغسح َٓت٢ٗ , ( 1/41)ٚاملبدع , ( 1/20)ٚاملػين , ( 1/253)ٚاألٚضط , ( 1/10)
 ( .1/17)اإلزادات 

ٚاالختٝاز تعًٌٝ املدتاز , ( 1/18)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ , ( 1/71)يكدٜس فتح ا: ٜٓعس   (2)
(1/17.) 

 ( .1/17)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 1/41)ٚاملبدع , ( 1/21)املػين : ٜٓعس   (3)

 ( 6)ضٛز٠ املا٥د٠ آ١ٜ   (4)

 ( .1/21)املػين : ٜٓعس   (5)
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ٚايػايب أْٗا تػري ,  ٚغايب أضكٝتِٗ اأَلَدّ, ٚأصشاب٘ ناْٛا ٜطافسٕٚ  إٔ ايٓيب  -2
 . (1)َٔ تًو املٝاٙ  ٤ٞفًِ ٜٓكٌ عِٓٗ تُِٝ َع ٚدٛد غ, املا٤ 

اغتطٌ ١َُْٛٝٚ َٔ إْا٤ ٚاسد يف قصع١ فٝٗا أثس  إٔ ايٓيب : )  (2)سدٜح أّ ٖا٧ْ  -3
 . (3)( عذني 

 تٛضأ َٔ ٖرا املا٤ املتػري َٔ أثس ايعذني ، فدٍ ع٢ً إٔ املا٤  إٔ ايٓيب  :ٚد٘ ايدالي١ 
 .إذا تػري بايدٚا٤ ايٓفطٞ ٜباح اضتعُاي٘ يف ايطٗاز٠ 

فأغب٘ املتػري , ٚال زقت٘ ٚال دسٜاْ٘ , ٚألْ٘ طٗٛز خايط٘ طاٖس مل ٜطًب٘ اضِ املا٤  -4
 . (4)بايدٖٔ 

ال تصح ايطٗاز٠ باملا٤ ايرٟ خايط٘ ايدٚا٤ ايٓفطٞ ٚغري أسد أٚصاف٘  : ايكٍٛ ايجاْٞ 
 (6)ٚايصشٝح املدتاز َٔ َرٖب ايػافع١ٝ ,  (5)ٖٚرا َكتط٢ املػٗٛز َٔ َرٖب َايو 

سٝح ٜسٕٚ أْ٘ ال ٜصح ايطٗاز٠ باملا٤ ايرٟ خايط٘ طاٖس  (7)ٚاألصح عٓد اؿٓاب١ً ,  (6)
 .طاٖس فػري أسد أٚصاف٘ 

                                                 

 ( .1/21)املػين   (1)

, أصح خطبٗا زضٍٛ اهلل ٚمل ٜتصٚدٗافاخت٘ ٖٚٛ : أّ ٖا٧ْ بٓت أبٞ طايب ٚامسٗا ٖٓد ٚقٌٝ   (2)
ٚأضًُت عاّ ايفتح , ألْٗا ذنست أْٗا ذات ٚيد ناْت ؼت ٖبري٠ بٔ أبٞ ٖٚب املدصَٚٞ 

َاتت يف خالف٘ ،ٚز٣ٚ عٓٗا ابٓٗا دعد٠ ٚسفٝدٖا حيٞ بٔ دعدٙ ٚآخسٕٚ  زٚت عٔ ايٓيب 
ٚتازٜذ , ( 1/759)ٚتكسٜب ايتٗرٜب , ( 2/528)ايهاغف : يف تسمجتٗا ٜٓعس     َعا١ٜٚ 
  ( 2/215) ايطربٟ 

باب ايسدٌ , نتاب ايطٗاز٠ , ٚابٔ َاد٘ , ( 740)بسقِ ( 1/95) أخسد٘ أمحد يف َطٓدٙ   (3)
ٚأٚزدٙ اهلٝجُٞ يف فُع ايصٚا٥د  2500ص( 378)بسقِ , ٚاملسأ٠ ٜػتطالٕ َٔ إْا٤ ٚاسد 

ٚقاٍ ايٟٓٛٚ يف خالص١ ( زداي٘ زداٍ ايصشٝح : ) ٚ ايطرباْٞ يف ايهبري ٚقاٍ  ٚعصاٙ إىل أمحد
ضٓدٙ ( : ) 1/64)ٚقاٍ األيباْٞ يف إزٚا٤ ايػًٌٝ , ( إضٓادٙ صشٝح ( : ) 1/67)األسهاّ 

 ( .صشٝح ع٢ً غسط ايػٝدني

 ( .1/22)املػين   (4)
 ( .1/54)ٚبدا١ٜ اجملتٗد , ( 1/59)َٛاٖب اؾًٌٝ : ٜٓعس   (5)

 ( .1/5)ٚاملٗرب , ( 1/10)ٚزٚض١ ايطايبني , ( 1/31)اجملُٛع : ٜٓعس   (6)

 ( .1/17)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 1/41)ٚاملبدع , ( 1/21)املػين : ٜٓعس   (7)
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 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
نُا٤ , ٘ َا٤ تػري مبدايط١ َا يٝظ بطٗٛز ميهٔ االسرتاش َٓ٘ فًِ جيص ايٛض٤ٛ ب٘أْ

 . (1)ايباقال٤ املػًٞ 
بأْ٘ ال ميٓع ايٛض٤ٛ ب٘ َا داّ املدايط َػًٛبًا بإٔ ٜكٍٛ ايكا٥ٌ فٝ٘ ٖرا َا٤ َٔ  :ْٛقؼ 

 . (2)غري شٜاد٠ 
 -:ايرتدٝح 
ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ٜصح ايٛض٤ٛ باملا٤ ايرٟ خايط٘ ايدٚا٤  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 

ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا ٚيطعف , ايٓفطٞ ايرٟ غري أسد أٚصاف٘ ٚمل ٜػًب عًٝ٘ 
 .مبا ٚزد عًٝٗا َٔ َٓاقػ١  أدي١ املدايفني
 .أثر الدواء الهفسي على الوضوء : الحالة الثاهية 

ٚقد اضتفاد , ايعالد١ٝ اييت عسفتٗا ايبػس١ٜ  ايعالز بايّٓٛ ٚاسد٠ َٔ أقدّ ايٛضا٥ٌ
األطبا٤ ايٓفطإْٝٛ َٔ اآلثاز اؾاْب١ٝ يبعض األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ يف إسداخ ساي١ ايٓعاع 

 .ٚاـدز ايًتني تؤدٜإ إىل ايّٓٛ ايعُٝل 
ٚتتِ ٖرٙ ايطسٜك١ عكٔ ايدٚا٤ يًُسٜض ظسعات نبري٠ تؤدٟ إىل َْٛ٘ فرتات ط١ًٜٛ 

ٜٚط٢ُ ٖرا , مما ٜؤدٟ إىل ؽفٝف سد٠ تٗٝذ٘ , يف ايّٝٛ  تصٌ إىل عػسٜٔ ضاع١
فإذا تٓاٍٚ املسٜض  (3)(  Focal Tranquilization)اإلضًٛب ايعالدٞ بايتٗد١٥ املسنص٠ 

 ايٓفطٞ ايدٚا٤ املّٓٛ ٌٖ ٜؤثس ذيو ع٢ً ٚض٥ٛ٘ ؟
ع٢ً إٔ َٔ ْٛاقض ايٛض٤ٛ شٚاٍ ايعكٌ بايّٓٛ ضٛا٤  –زمحِٗ اهلل  - ( )اتفل ايفكٗا٤ 

نإ ًَْٛا طبٝعًٝا أٚ َٔ تأثري ايدٚا٤ ألٕ سكٝك١ ايّٓٛ اضرتخا٤ ايبدٕ ٚشٚاٍ االضتػعاز 

                                                 

 ( .1/5)ٚاملٗرب , ( 1/21)املػين : ٜٓعس   (1)
 (1/72)فتح ايكدٜس : ٜٓعس   (2)

ٚاملسغد يف ,  245ٚأضظ ايطب ايٓفطٞ ص,  206طازم اؿبٝب ص. د,  ايفصاّ: ٜٓعس   (3)
 294عًٞ نُاٍ ص, ٚفصاّ ايعكٌ ,  45األَساض ايٓفط١ٝ ص

ٚؼف١ ايفكٗا٤ , ( 1/199)ٚاملبطٛط يًطسخطٞ , ( 1/57)املبطٛط يًػٝباْٞ : ٜٓعس   (4)
, ( 1/48)ٚايتًكني , ( 1/56)داَع األَٗات , ( 1/72)ٚبدا١ٜ اجملتٗد , ( 1/22)
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; أَا ايٓعاع  (1)ٖٚرا َا حيصٌ بتٓاٍٚ ايدٚا٤ ايٓفطٞ املّٓٛ , ٚخفا٤ ايهالّ َٔ عٓدٙ 
 . (2)ٚسدٜح ايٓفظ فال ٜٓكصإ ايٛض٤ٛ بهٌ ساٍ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

فإذا ْاَت  (3)ايعٝٓإ ٚنا٤ ايط٘ : ) قاٍ  إٔ ايٓيب    سدٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب -1
(4)( ايعٝٓإ اْطًل ايٛنا٤ فُٔ ْاّ فًٝتٛضأ 

 

عاّ يف ايّٓٛ ايطبٝعٞ أٚ بطبب تٓاٍٚ ( أ ض فُٔ ْاّ فًٝتٛ: )إٔ قٛي٘  :ٚد٘ ايدالي١ 
 .ايدٚا٤ ; ألٕ سكٝكتُٗا ٚاسد٠ 

 (6)املتٛقع جيعٌ نايٛاقع : يكاعد٠ ،  (5)ٚألٕ ايّٓٛ َع١ٓ خسٚز اؿدخ فأقِٝ َكاَ٘  -2
فُت٢ نإ , أَا إذا مل ُٜػًب ع٢ً عكً٘ فال ٚض٤ٛ عًٝ٘ ; ألٕ ايّٓٛ ايػًب١ ع٢ً ايعكٌ 

فًِ ٜٛدد ضبب , ايعكٌ ثابتًا ٚسط٘ غري شا٥ٌ َجٌ َٔ ٜطُع َا ٜكاٍ عٓدٙ ٜٚفُٗ٘ 
 . (7)ايٓكص يف سك٘ 

 

                                                                                                                                            

ٚاملػين , ( 1/60)إعا١ْ ايطايبني , ( 1/62)يًػسبٝين  اإلقٓاع, ( 1/74)ٚزٚض١ ايطايبني 
 ( .1/13)ٚاحملسز يف ايفك٘ , ( 1/235)

نُا أفادتين بريو ايصٝدي١ٝ اإلنًٝٓه١ٝ ٖدٌٜ دغؼ بإٔ َٔ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ املّٓٛ ٜعد   (1)
 .سٌ ايّٓٛ ٚال ٜعد َػ٢ُ عًٝ٘ ْا٥ًُا َع بعض ايتػري املتفاٚت يف عُل ٚطٍٛ َسا

 ( .1/238)ٚاملػين , ( 1/37)ٚنفا١ٜ األخٝاز , ( 1/74)زٚض١ ايطايبني : ٜٓعس   (2)

يطإ : ٜٓعس  ٤ٞايٝكع٘ ٚنا٤ أٟ سافع٘ ايدبس إٔ خيسز َٓ٘ غ: سًك٘ ايدبس ٚاملع٢ٓ : ايط٘   (3)
 ( .15/406)ايعسب 

ٚابٔ ,  1237ص( 203)بسقِ , ٤ٛ َٔ ايّٓٛ باب ايٛض, نتاب ايطٗاز٠ , أخسد٘ أبٛ داٚد   (4)
ٚأمحد يف َطٓدٙ ,  2505ص( 477)بسقِ , باب ايٛض٤ٛ َٔ ايّٓٛ , نتاب ايطٗاز٠ , َاد٘ 
ٚأٚزدٙ اهلٝجُٞ يف فُع ايصٚا٥د ٚعصاٙ إىل أمحد ٚأبٞ ٜع٢ً , ( 4/96( )16925)بسقِ 

ٚسطٓ٘ ( الختالط٘  ٚفٝ٘ أبٛ بهس بٔ أبٞ َسِٜ ٖٚٛ ضعٝف: ) ٚايطرباْٞ يف ايهبري ٚقاٍ 
 ( .1/148)األيباْٞ يف إزٚا٤ ايػًٌٝ 

 ( .1/159)ٚاملبدع , ( 1/235)املػين : ٜٓعس  ( 5)

 178، ٚاألغباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ص( 3/167) املٓجٛز يف ايكٛاعد : ٜٓعس( 6)

 ( .1/238)املػين : ٜٓعس   (7)
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 .أثر الدواء الهفسي على الحيض : الحالة الثالثة 

ٜس٣ األطبا٤ ايٓفطإْٝٛ دفع اؿٝض َصًش١ ٚعالدًا يف بعض اؿاالت املسض١ٝ نُا يف 
ساي١ املسأ٠ اييت ناْت تٓاّ يف املسساض يتٓعٝف ْفطٗا أثٓا٤ اؿٝض ٚتسفض اـسٚز َٔ 

, املٝاٙ ست٢ تٓتٗٞ فرت٠ اؿٝض مما أد٣ إىل إصابتٗا بااليتٗاب ايس٥ٟٛ عد٠ َسات 
١ ايكٗس١ٜ تٗدد سايتٗا ايصش١ٝ فٌٗ جيٛش يف َجٌ ٖرٙ ٚأصبشت ٖرٙ ايطكٛع اؿسنٝ

نُا إٔ َٔ آثاز بعض األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ شٜاد٠ ٚازتفاع يف ؟  (1)اؿاالت دفع اؿٝض 
فُا أثس ذيو ع٢ً طٗاز٠  (3)مما ٜؤدٟ إىل اضطساب اؿٝض  (2)ٖسَٕٛ ايربٚالنتني 

 املسٜط١ ايٓفط١ٝ ؟
أَا دفع اؿٝض َٚٓع ْصٚي٘ يف بعض ساالت ايعالز ; فٝباح دفع٘ إذا نإ بدٚا٤ 

سٝح ٜسٕٚ (5)ٚايػافع١ٝ (4)َعسٚف ٚأَٔ َع٘ ايطسز ٖٚرا َكتط٢ َرٖب اؿٓف١ٝ 
سٝح ٜسٕٚ  (7)ٚاؿٓاب١ً  (6)َٚكتط٢ َرٖب املايه١ٝ , إباس١ ايتداٟٚ مبا ٜعٔ ْفع٘ 

 .أَٔ ايطسز إباس١ تٓاٍٚ املسأ٠ َا ٜكطع اؿٝض إذا 
 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

                                                 

 145ايطب ايٓفطٞ املعاصس ص: ٜٓعس   (1)

ٚفصاّ ايعكٌ ,  417ٚايطب ايٓفطٞ املعاصس ص,  134ضؤاٍ يف ايفصاّ ص( 100: )ٜٓعس   (2)
, ٚايٓفظ أضسازٖا ٚأَساضٗا ,  169ٚايفصاّ طازم اؿبٝب ص,  299عًٞ نُاٍ ص

  569اؿُٛد٠ ص

ٖٚٛ إٔ تس٣ املعتاد٠ سٝطٗا يف غري أٜاّ عادتٗا إَا : ٖٚٛ َا ٜعسف عٓد ايفكٗا٤ باْتكاٍ ايعاد٠   (3)
َع  ٚاإلْصاف, ( 1/526)اؿاٟٚ : ٜٓعس . أٚ ْكصاْ٘  شٜاد٠أٚ , بتكدّ اؿٝض أٚ تأخسٙ 

 ( .2/436)ايػسح 

تا٣ٚ اهلٓد١ٜ ٚايف, ( 6/32)ٚتبٝني اؿكا٥ل , ( 4/97)اهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ : ٜٓعس   (4)
(5/354). 

 ( .1/295)ٚأض٢ٓ املطايب , ( 5/71)ٚاجملُٛع , ( 2/96)زٚض١ ايطايبني : ٜٓعس   (5)

 ( .1/166)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 1/366)َٛاٖب اؾًٌٝ : ٜٓعس   (6)

 ( .1/293)ٚاملبدع , ( 1/471)َع ايػسح  ٚاإلْصاف, ( 1/392)ايفسٚع : ٜٓعس   (7)



ايٓفط١ٝأثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ    

 
 

 

 

848 

عٔ اَسأ٠ تطاٍٚ    ضأٍ ابٔ عُس : عٔ زدٌ  (1)َا زٚاٙ ٚاصٌ َٛىل ابٔ ع١ٓٝٝ  -1
بٗا دّ اؿٝط١ فأزادت إٔ تػسب دٚا٤ ٜكطع عٓٗا اؿٝض فًِ ٜس ابٔ عُس بأضًا 

(2)( ْٚعت ابٔ عُس َا٤ األزاى 
 

, يكطع اؿٝض دفعًا يًطسز عٓٗا  أباح هلا ايتداٟٚ     إٔ ابٔ عُس : ٚد٘ ايدالي١ 
 .فهريو ٜباح ايتداٟٚ بكطع٘ إذا استٝر إيٝ٘ يف بعض األَساض ايٓفط١ٝ 

ض٤ًٛا فًٝصّ َٔ ذيو اؿٝض ٜصٜد املسض خطٛز٠ ٚأملًا ٚٚألْ٘ إذا ثبت إٔ ْصٍٚ  -2
ٚقف َطبب٘ ٖٚٛ اؿٝض ; ألٕ ايطسز املتٛقع َٔ دفع اؿٝض أخف َٔ ايطسز يف 

 .  (3)ايطسز األغد ٜصاٍ بايطسز األخف : يكاعد٠  , ملسض ْصٚي٘ ٚاضتفشاٍ ا
ٚ إذا تٓاٚيت املسٜط١ َا ٜدفع اؿٝض ٚاْدفع فعال فًِ تس ي٘ أثسًا ; فإْ٘ حيهِ بطٗازتٗا  

 -زمحِٗ اهلل - (4)ٚجيب عًٝٗا َا جيب ع٢ً ايطاٖسات باتفام ايفكٗا٤ 
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

+: قاٍ تعاىل  -1                      

              " (5) 
ٚدعٌ غا١ٜ املٓع َٓ٘ ايطٗس , إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚصف اؿٝض بهْٛ٘ أذ٣ : ٚد٘ ايدالي١ 

 ; فدٍ ٖرا ع٢ً إٔ ع١ً اؿهِ ٖٛ اؿٝض ٚدٛدًا ٚعدًَا فُت٢ ٚدد اؿٝض ثبت 
 

                                                 

ز٣ٚ عٔ حيٞ بٔ عكٌٝ ٚبػاز بٔ أبٞ , ٖٛ ٚاصٌ َٛىل ابٔ ع١ٓٝٝ بٔ املًٗب األشدٟ ايبصسٟ   (1)
, قاٍ عٓ٘ أمحد بٔ سٓبٌ ثك٘ , ٚز٣ٚ عٓ٘ غعب١ ٚمحاد بٔ ٜصٜد ٚغريِٖ , ضٝف ٚغريِٖ 

َٚعسف١ ايجكات , ( 8/172)ايتازٜذ ايهبري : ٚذنسٙ ابٔ سبإ يف ايجكات ٜٓعس يف تسمجت٘ 
(2/338. ) 

 ( .1220)بسقِ ( 1/318)خسد٘ عبدايسشام يف َصٓف٘ أ  (2)

 203ٚايٛدٝص يف إٜطاح ايكٛاعد ص, ( 1/36)دزز اؿهاّ غسح ف١ً األسهاّ : ٜٓعس  ( 3)

, ( 1/166)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 1/366)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 3/167)املبطٛط : ٜٓعس  ( 4)
 ( .34/34)ايفتا٣ٚ ُٛع ف ٚ, ( 1/434)ٚاملػين , ( 1/99)ٚايفتا٣ٚ ايفك١ٝٗ ايهرب٣ 

 ( .222)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠  ( 5)
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 . (1)ٚإذا ذٖب بٓفط٘ أٚ بعالز شاٍ سهُ٘ , اؿهِ 

١ً فاْطًت َٔ اـُٝ, فذا٤ٖا ايدّ , َع٘ يف اـ١ًُٝ  ملا نإ بعض أشٚاز ايٓيب  -2
(2).. ( فأَسٖا إٔ تأتصز , ْعِ : قايت ( َايو ؟ أْفطت ؟ : )  فكاٍ ايٓيب , 

 

فإذا مل خيسز ,  فأقسٖا ايٓيب , أْ٘ اضتديت ع٢ً اؿٝط١ غسٚز ايدّ : ٚد٘ ايدالي١ 
 .ضٛا٤ بٓفط٘ أٚ بدٚا٤ سهِ بطٗازتٗا 

إٕ فال١ْ تدعٛ باملصباح يٝاًل يتٓعس إىل ْفطٗا      ملا ز٣ٚ إٔ اَسأ٠ قايت يعا٥ػ١  -3
ٚيهٓٗا تعسف ذيو  َا ناْت إسداْا تتهًف يريو ع٢ً عٗد زضٍٛ اهلل : فكايت 
 . (3)باملظ 

ٚألٕ َامل ٜعٗس فٗٛ يف , ز إغاز٠ َٓٗا إىل ايعٗٛ( باملظ : ) قٛهلا : ٚد٘ ايدالي١ 
 . (4)ٜعٗس  يف َعدْ٘ ال ٜعط٢ ي٘ سهِ ايعٗٛز َا مل ٤ٞٚايػ, َعدْ٘

 . (5)ايدّ  ٖٚٛ زؤ١ٜ, ٚألٕ األصٌ ايطٗاز٠ فال تٓتكٌ َٔ ٖرا األصٌ إال بٝكني  -4
.  أَا اضطساب اؿٝض بطبب األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ إَا بصٜاد٠ أٚ ْكصإ أٚ بتكدّ أٚ تأخس

 -:ع٢ً أقٛاٍ أُٖٗا ثالث١ ٖٞ  َطأي١ اضطساب اؿٝضفكد اختًف ايفكٗا٤ يف 

يو إذا اختًفت عاد٠ املسأ٠ بتكدّ أٚ تأخس أٚ شٜاد٠ أٚ ْكصإ فهٌ ذ :ايكٍٛ األٍٚ 
 ٖرا سٝض بػسط إٔ ٜتكدَ٘ طٗس صشٝح ضٛا٤ نإ ذيو بدٚا٤ ْفطٞ أّ بػريٙ  ، 

 ,(6)قٍٛ عٓد اؿٓف١ٝ ٚعًٝ٘ ايفت٣ٛ َكتط٢ 
 

                                                 

 7ٚزضاي١ يف ايدَا٤ ايطبٝع١ٝ ص, ( 1/286)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعس  ( 1)

,  26ص(  298 )باب األَس بايٓفطا٤ إذا ْفطت بسقِ , نتاب اؿٝض , أخسد٘ ايبدازٟ  ( 2)
 ص( 296 )بسقِ ,  االضطذاع َع اؿا٥ض يف ؿاف ٚاسدباب ,  اؿٝض نتاب , َٚطًِ 
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 ( .129)بسقِ ( 1/59)باب طٗس اؿا٥ض بسقِ , نتاب ايطٗاز٠ , أخسد٘ َايو يف املٛطأ   (3)

 ( .1/306)ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ , ( 1/288)ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع , ( 3/168)املبطٛط : ٜٓعس   (4)

 50ٚاألغباٙ ٚايٓعا٥س يًطٝٛطٞ ص, ( 2/292)ٛز يف ايكٛاعد جاملٓ: ٜٓعس   (5)

 ( .1/83)ٚفُع األْٗس , ( 1/39)ٚايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 3/191)املبطٛط : ٜٚٓعس   (6)



ايٓفط١ٝأثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ    

 
 

 

 

844 

سٝح   (3)ٚاختازٙ مجع َٔ احملككني َٔ اؿٓاب١ً ,  (2)ٚايػافع١ٝ  (1)َٚرٖب املايه١ٝ  
 .ٜسٕٚ أْ٘ سٝطًا ع٢ً نٌ ساٍ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

+: قاٍ تعاىل  -1                      

             " (4) 
دًَا فُت٢ ٚدد اؿٝض ثبت اؿهِ، إٔ ع١ً اؿهِ ٖٞ اؿٝض ٚدٛدًا ٚع: ٚد٘ ايدالي١ 

(5)َٚت٢ طٗست َٓ٘ شايت أسهاَ٘ ضٛا٤ نإ ذيو بطبب ايدٚا٤ أّ ال 
. 

: فتكٍٛ, َد١ فٝٗا ايصفس٠ ٚايهدز٠ ناْت تبعح إيٝٗا ايٓطا٤ باِيدَز ٚألٕ عا٥ػ١   -2
 . (6)ال تعذًٔ ست٢ تسٜٔ ايكص١ ايبٝطا٤ 

أٟ ال تعذًٔ بايػطٌ ( ايكص١ ايبٝطا٤  ال تعذًٔ ست٢ تسٜٔ: ) إٔ قٛهلا : ٚد٘ ايدالي١ 
, خيسز َٔ احملٌ  ٤ٞست٢ ٜٓكطع ايدّ ٚترٖب ايصفس٠ ٚايهدز٠ ٚال ٜبك٢ غ

                                                 

ٚساغ١ٝ ايعدٟٚ ع٢ً اـسغٞ , ( 1/368)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/151)املد١ْٚ : ٜٓعس   (1)
ع٢ً خالف بِٝٓٗ  إال يف ايصٜاد٠ فريٕٚ أْٗا تبك٢ أٜاَٗا املعتاد٠ ثِ تهٕٛ َطتشاض١( 1/383)

 .يف ذيو يهٔ ٖرا َٔ سٝح اؾ١ًُ 

 ( .1/41)ٚاملٗرب , ( 1/526)ٚاؿاٟٚ , ( 2/308)اجملُٛع : ٜٓعس   (2)

 اإلْصافيف  ٟداٚٚاملس, ( ٖرا أق٣ٛ عٓدٟ : ) ٚقاٍ ( 1/434)ابٔ قدا١َ يف املػين : َِٓٗ   (3)
, ( يٓطا٤ ايعٌُ بػريٙ ٚال ٜطع ا, ٚعًٝ٘ ايعٌُ , ٖٚٛ ايصٛاب : ) سٝح قاٍ ( 2/437)

ٚابٔ عجُٝني يف زضاي١ يف ايدَا٤ ايطبٝع١ يًٓطا٤ , ( 34/24)يف ايفتا٣ٚ  اإلضالّٚغٝذ 
 14ص

 222آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (4)

 7ٚزضاي١ يف ايدَا٤ ايطبٝع١ ص, ( 1/286)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعس   (5)

ٚعًك٘ , ( 117)بسقِ ( 1/59)باب طٗس اؿٝض , أخسد٘ َايو يف املٛطأ نتاب ايطٗاز٠   (6)
,  27باب إقباٍ اؿٝض ٚإدبازٙ ص, ايبدازٟ بصٝػ١ اؾصّ عٔ عا٥ػ١ يف نتاب اؿٝض 

 ( .1/218)يف إزٚا٤ ايػًٌٝ  ٚاأليباْٞ  ( 2/287)ٚصشش٘ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع 
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ألْ٘ سهِ ٜدزى باالدتٗاد ٚيٛ  ٚايعاٖس أْٗا إمنا قايت ذيو مساعًا َٔ ايسضٍٛ 
 . (1)ٚإٕ نإ ايدّ دازًٜا , مل تعد ايصٜاد٠ سٝطًا يًصَٗا ايػطٌ عٓد اْكطا٤ ايعاد٠ 

فاْطًت َٔ اـ١ًُٝ , فذا٤ٖا ايدّ , َع٘ يف اـ١ًُٝ  ملا نإ بعض أشٚاز ايٓيب  -3
(2)( إٔ تأتصز  َسٖافأ. ْعِ : َايو ؟ أْفطت ؟ قايت : )  فكاٍ هلا ايٓيب , 

 

مل ٜطأهلا ٌٖ ٚافل ايعاد٠ أٚ دا٤ قبًٗا ؟ ٚال ٖٞ ذنست ذيو  إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايدالي١ 
فإذا  فأقسٖا ايٓيب , ضتديت ع٢ً اؿٝط١ غسٚز ايدّ ٚإمنا ا, ٚال ضأيت عٓ٘ , 

 . (3)  ٚدد اؿٝض ضٛا٤ ْصٍ بٓفط٘ أّ بطبب ايدٚا٤ ايٓفطٞ فٗٛ سٝض 
ال ْرنس إال اؿر فًُا د٦ٓا  خسدٓا َع ايٓيب : ٚفٝ٘ قٛهلا      سدٜح عا٥ػ١  -4

: قًت , َا ٜبهٝو ؟ : فكاٍ , ٚأْا أبهٞ  فدخٌ عًٞ ايٓيب , ضسف طُجت 
فإٕ ذيو : قاٍ . ْعِ : يعًو ْفطت ؟ قًت : قاٍ . يٛددت ٚاهلل أْٞ مل أسر ايعاّ 

غ٧ نتب٘ اهلل ع٢ً بٓات آدّ فافعًٞ َا ٜفعٌ اؿاز غري إٔ ال تطٛيف بايبٝت ست٢ 
(4)تطٗسٟ ؟ 

 

, ٚمل ترنس عاد٠ , ال غري  إمنا عًُت اؿٝط١ بسؤ١ٜ ايدّ     إٔ عا٥ػ١ : ٚد٘ ايدالي١ 
     ٚايعاٖس أْ٘ مل ٜأت يف ايعاد٠ ; ألٕ عا٥ػ١ ,  ٚال ذنسٖا هلا ايٓيب 

ٚيٛ ناْت هلا عاد٠ تعًِ ف٦ٝ٘ فٝٗا , ٚبهت سني زأت٘ , اضتهسٖت٘ ٚاغتد عًٝٗا 
، ٖٚهرا إذا ٚدد اؿٝض بطبب  ٚال ٜصعب عًٝٗا , َا أْهست٘ , ٚقد دا٤ فٝٗا 

 . (5)ٛ سٝض ايدٚا٤ ايٓفطٞ فٗ

                                                 

 ( .1/434)ٚاملػين , ( 1/286)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعس   (1)

 485ضبل ؽسجي٘ ص  (2)

 ( .1/435)املػين : ٜٓعس   (3)

، َٚطًِ  294، بسقِ  25أخسد٘ ايبدازٟ ، نتاب اؿٝض ، باب األَس بايٓفطا٤ إذا ْفطٔ ، ص(4)
   877، ص1211، نتاب اؿر ، باب بٝإ ٚدٛٙ اإلسساّ ، بسقِ 

 ( .1/435)املػين : ٜٓعس   (5)
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ٚألٕ ابتدا٤ ايعاد٠ حيصٌ باملس٠ فٝهٕٛ نريو اْتكاهلا ; ألٕ املسأ٠ صاسب١ ب٣ًٛ ٚيف  -5

 +: يكٛي٘ تعاىل  (1)االْتكاٍ باملس٠ ايٛاسد٠ تٝطري عًٝٗا فهإ ايكٍٛ ب٘ أٚىل    

             " (2)
 

اختًف عاد٠ املسأ٠ أٚ تأخست أٚ شادت فال ٜهٕٛ سٝطًا ست٢ ٜتهسز إذا : ايكٍٛ ايجاْٞ 
عد سٝطًا َا مل جياٚش أنجس اؿٝض ضٛا٤ اضطسبت ٚإذا شادت فإٕ ايصا٥د ٜ, َستني 

ٚٚد٘ عٓد ,  (3)َرٖب اؿٓف١ٝ  َكتط٢  ٖٚرابٓفطٗا أّ بطبب ايدٚا٤ ايٓفطٞ  ، 
   (5)دّ الٜهٕٛ سٝطًا ست٢ ٜتهسزسٝح ٜسٕٚ إٔ اي ٚزٚا١ٜ عٓد اؿٓاب١ً ,  (4)ايػافع١ٝ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

 ٚذيو حيصٌ مبستني, إٔ ايعاد٠ َػتك١ َٔ ايعٛد ٚئ حيصٌ ايعٛد بدٕٚ تهساز  -1
  (6) إمنا تعترب ايعاد٠ إذا اضطسبت أٚ غًبت : ٚيكاعد٠ 

, ألَت٘  بأْ٘ يٛ ناْت ايعاد٠ َعترب٠ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ ذنسمتٛٙ يبٝٓ٘ ايٓيب   :ْٛقؼ 
إذا ال جيٛش تأخري ايبٝإ عٔ ٚقت٘ ٚأشٚاد٘ ٚغرئٖ َٔ ايٓطا٤ , ٚملا ٚضع٘ تأخري بٝاْ٘ 

 . (7)فًِ ٜهٔ يٝػفٌ بٝاْ٘ , حيتذٔ إىل بٝإ ذيو يف نٌ ٚقت 

+: ال ٜٓطد٘ إال َا ٖٛ َجً٘ أٚ فٛق٘ قاٍ تعاىل  ٚألٕ ايػ٤ٞ -2        

            " (8)  

                                                 

 ( .3/191)املبطٛط : ٜٓعس   (1)

 185ضٛز٠ ايبكس٠  ( 2)

 ( .1/83)ٚفُع األْٗس , ( 3/191)املبطٛط : ٜٓعس   (3)

 ( .1/437)اؿاٟٚ :ٜٓعس   (4)

 اإلْصافٚايػسح ايهبري َع , ( 1/171)ٚايهايف البٔ قدا١َ , ( 1/433)املػين : ٜٓعس   (5)
(2/437. ) 

، ٚاألغباٙ ٚايٓعا٥س البٔ لِٝ ( 1/171)ٚايهايف البٔ قدا١َ , ( 3/191)املبطٛط : ٜٓعس   (6)
 94ص

 ( .1/435)املػين : ٜٓعس   (7)

 106آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (8)
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 .يف ايتأند  (1)ٚاؿٝض األٍٚ َتأند بايتهساز فال ٜٓطد٘ إال َا ٖٛ َجً٘ 
ٚيٛ مل ْعتربٙ أد٣ إىل خًٛ ايٓطا٤ عٔ , بإٔ طبٝع١ اؿٝض االْتكاٍ : ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ 

 .اؿٝض بايه١ًٝ َع زؤٜتٗٔ ايدّ يف شَٔ اؿٝض ٚصالس١ٝ إٔ ٜهٕٛ سٝطًا 
إٔ ايعاد٠ إذا تكدَت أٚ تأخست أٚ شاد ايدّ فال ًٜتفت إىل ذيو ٚال : ايكٍٛ ايجايح 

 َكتط٢  ٚ ٖرا ضٛا٤ نإ ذيو بٓفط٘ أّ بدٚا٤ ْفطٞ  ، تعدٙ سٝطًا ست٢ ٜتهسز ثالثًا 
 .سٝح ٜسٕٚ أْ٘ العرب٠ بايدّ ست٢ ٜتهسز  (2)َرٖب اؿٓاب١ً 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

إمنا تعترب ايعاد٠ إذا اضطسدت أٚ : ٚيكاعد٠  (3)( دعٞ ايصال٠ أٜاّ أقسا٥و : )  قٛي٘ 
 (4) غًبت

, مجع ايكس٤ فٝدٍ ع٢ً أْ٘ ال ٜهٕٛ قس٤ًا َعتربًا ست٢ ٜتهسز  إٔ ايٓيب : ٚد٘ ايدالي١ 
فإذا اضطسبت ايعاد٠ بطبب ايدٚا٤ ايٓفطٞ فال عرب٠ ب٘ ست٢ ٜتهسز  ثالثًا  زٚأقٌ ايتهسا

 .ثالثًا
ب٘ ٚع٢ً فسض صشت٘ فإْ٘  يالستذازبإٔ اؿدٜح ضعٝف فال ٜصًح  :ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ 

فٝهٕٛ املساد ب٘ أٜاّ  ، فٌُ تفطسٙ األسادٜح ايصشٝش١ ايصسحي١ اييت مل تعترب ايتهساز 
 .اؿٝض ضٛا٤ تكدَت أٚ تأخست أٚ شادت أٚ ْكصت َطًكًا 

 -:ايرتدٝح 

                                                 

 ( .3/191)املبطٛط : ٜٓعس   (1)

َع ايػسح ايهبري ٚ املكٓع  ٚاإلْصاف, ( 1/503)ٚغسح ايعُد٠ , ( 1/433)املػين : ٜٓعس   (2)
(2/436. ) 

( 297)باب َٔ قاٍ تػتطٌ َٔ طٗس إىل طٗس بسقِ , نتاب ايطٗاز٠ , أخسد٘ أبٛ داٚد   (3)
أ يهٌ صال٠ بسقِ ضباب َا دا٤ إٔ املطتشاض١ تتٛ, نتاب ايطٗاز٠ , ٚايرتَرٟ ,  1244ص

, ٚابٔ َاد٘ , ( ٖرا سدٜح تفسد ب٘ غسٜو عٔ أبٞ ايٝكعإ : ) ٚقاٍ  1645ص( 126)
 2513ص( 625)بسقِ  قسا٥ٗاأاملطتشاض١ اييت قد عدت  باب َا دا٤ يف, نتاب ايطٗاز٠ 

بسقِ ( 1/225)ٚقاٍ األيباْٞ يف إزٚا٤ ايػًٌٝ , ( 1/269)ٚضعف٘ ابٔ سذس يف ايتًدٝص 
 ..( .ٚيهٔ اؿدٜح صشٝح ألٕ ي٘ غٛاٖد , فٝ٘ ضعٝفإ ( : ) 207)

 94األغباٙ ٚايٓعا٥س البٔ لِٝ ص: ٜٓعس( 4)
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٘ َت٢ َا زأت ايدّ فٗٞ سا٥ض َٚت٢ َا ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 
تٗا أٚ ْكصت ٚضٛا٤ تكدَت أّ تأخست َامل دزأت ايطٗس فٗٞ طاٖس ضٛا٤ شادت عا

, ٜطتُس ْصٚي٘ بطبب األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ فٝهٕٛ اضتشاض١ ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا 
 .ٚيطعف  أدي١ املدايفني مبا ٚزد عًٝٗا َٔ َٓاقػ١ 

 
 .األدوية الهفسية في الصالة أثر : المسألة الثاهية 

 -: ال خيًٛ األَس َٔ سايتني 
 .أثر الدواء الهفسي على قضاء الصالة : الحالة األولى 

ٚيف ساالت االْٗٝاز ًٜذأ , تكسز ضابكًا إٔ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ تطبب ايّٓٛ ايعُٝل ملتعاطٝٗا 
 24 – 20يٝٓاّ َٔ ٚذيو بإعطا٤ املسٜض َٛاد ََٓٛ٘ , ايطبٝب إىل طسٜك١ ايّٓٛ ايدا٥ُٞ 

 فٌٗ جيب عًٝ٘ قطا٤ ايصال٠ إذا أفام ؟,  (1)ضاع١ يف ايّٝٛ 
فُٝٔ شاٍ عكً٘ بدٚا٤ َباح ٌٖ ًٜشل بايٓا٥ِ أٚ باجملٕٓٛ  –زمحِٗ اهلل  –اختًف ايفكٗا٤ 

 -:أٚ باملػ٢ُ عًٝ٘ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ 
إٔ َٔ شاٍ عكً٘ بدٚا٤ َباح يصَ٘ ايكطا٤ إذا أفام ٚإٕ طايت َدت٘ قٝاضًا : ايكٍٛ األٍٚ 

 (4)ٚايصشٝح َٔ َرٖب اؿٓاب١ً ,  (3)ٚاملايه١ٝ ,  (2)ع٢ً ايٓا٥ِ ٖٚرا َرٖب اؿٓف١ٝ 
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

َٔ ْاّ عٔ صال٠ أٚ ْطٝٗا فًٝصًٗا  ) :  قاٍ : قاٍ     سدٜح أْظ بٔ َايو  -1
(5)( إذا ذنسٖا ال نفاز٠ هلا إال ذيو 

 

                                                 

ٚايٓفظ أضسازٖا ,  285ٚفصاّ ايعكٌ عًٞ نُاٍ ص,  245أضظ ايطب ايٓفطٞ ص: ٜٓعس   (1)
  576ٚأَساضٗا ص

 ( .2/102)ٚايدزز احملتاز , ( 2/208)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (2)

 ( .2/42)ايرخري٠ : ٜٓعس   (3)

ٚاملبدع , ( 1/200) ٚايهايف البٔ قدا١َ, ( 3/10)َع ايػسح ايهبري  اإلْصاف: ٜٓعس   (4)
 ( .1/126)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 1/300)

بسقِ , ٚاضتشباب تعذٌٝ قطا٥ٗا  ايفا٥ت١باب قطا٤ ايصال٠ , نتاب املطادد , أخسد٘ َطًِ   (5)
 785ص( 684)
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 (1)ملا ٚدب عًٝ٘ قطاؤٖا , أْ٘ يٛ مل ػب ايصال٠ ع٢ً ايٓا٥ِ ساٍ َْٛ٘ :  ٚد٘ ايدالي١
 .فهريو َٔ غسب دٚا٤ ًََٓٛا سهُ٘ سهِ ايٓا٥ِ ; ألٕ سكٝكتُٗا ٚاسد٠ , 

 . (2)ٚي١ًٝ غايبًا فال حيسز بايكطا٤  ٚألٕ ايّٓٛ بايدٚا٤ مما ال ميتد ًَٜٛا -2
إٔ َٔ شاٍ عكً٘ بدٚا٤ َباح ؿاد١ فال قطا٤ عًٝ٘ إذا أفام ضٛا٤ قٌ : ايكٍٛ ايجاْٞ 

ٚٚد٘ عٓد  ،   (3)ٖٚرا َرٖب ايػافع١ٝ أٚ نجس قٝاضًا ع٢ً املػ٢ُ عًٝ٘ ،  ايصَٔ
 . (4)اؿٓاب١ً

بتٓاٍٚ املباح ٜطكط ٚدٛب ايكطا٤ ; ألْ٘ زمبا اَتٓع َٔ غسب  اإلغُا٤بإٔ  :ٚاضتديٛا 
 . (5)فتفٛت َصًشت٘ , ايدٚا٤ خٛفًا َٔ َػك١ ايكطا٤ 

حيصٌ بآف١  اإلغُا٤بإٔ ايكٝاع ع٢ً املػ٢ُ عًٝ٘ قٝاع َع ايفازم ; ألٕ  :ْٛقؼ 
 . (6)مسا١ٜٚ ; أَا اإلغُا٤ بػسب ايدٚا٤ فٗٛ بصٓع ايعباد نايّٓٛ 

إٔ َٔ شاٍ عكً٘ بدٚا٤ َباح إٕ نإ شٚااًل ال ٜدّٚ نجريًا فٗٛ ناإلغُا٤  :ايكٍٛ ايجايح 
ٖٚرا قٍٛ . ٚإٕ نإ ٜتطاٍٚ فٗٞ ناجملٕٓٛ ٜطكط عٓ٘ ايكطا٤ , جيب عًٝ٘ قطا٤ َا فات٘ 

 . (7)عٓد اؿٓاب١ً 
فألْ٘ ال ٜػل عًٝ٘ ايكطا٤ ألٕ , أَا ٚدٛب ايكطا٤ إذا ناْت املد٠ ٜطري٠  :ٚاضتديٛا 
 ،   (8)ٞ عًٝ٘ فكط٢ َا فات٘ عُازًا أغُ

                                                 

 ( .3/8)ايػسح ايهبري البٔ قدا١َ : ٜٓعس   (1)

 ( .2/207)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (2)

تاز ْٚٗا١ٜ احمل, ( 1/191)ٚزٚض١ ايطايبني , ( بال خالف : )ٚقاٍ ( 3/8)اجملُٛع : ٜٓعس   (3)
(3/176. ) 

 ( .3/10)َع ايػسح ايهبري  اإلْصاف: ٜٓعس   (4)

 ( .3/11)َع ايػسح ايهبري  اإلْصاف: ٜٓعس   (5)

 ( .2/42)ٚايرخري٠ , ( 2/102)ٚايدزز احملتاز , ( 2/208)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (6)

 ( .3/11)َع ايػسح ايهبري  ٚاإلْصاف, ( 2/52)املػين : ٜٓعس   (7)

ٚقاٍ ( 1/1861)، ٚايبٝٗكٞ (6584)، بسقِ ( 70/ 2)أخسد٘ ابٔ أبٞ غٝب١ يف َصٓف٘    (8)
ٚعًٝ٘ إٕ زٚا١ٜ ٜصٜد َٛىل عُاز فٍٗٛ ، : قاٍ ايبٝٗكٞ ( : ) 2/177)ايصًٜعٞ يف ْصب ايسا١ٜ 
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 . (1)فًُػك١ ايكطا٤ , أَا ضكٛط ايكطا٤ إذا طايت املد٠ 

ٚأَا ايكٝاع ع٢ً , قٝاع َع ايفازم نُا ضبل بٝاْ٘  اإلغُا٤بإٔ ايكٝاع ع٢ً  :ْٛقؼ 
ٜٚدّٚ فرت٠ ط١ًٜٛ , اجملٕٓٛ فكٝاع َع ايفازم أٜطًا ; ألٕ اؾٕٓٛ حيدخ بػري اختٝاز 

  غالف شٚاٍ ايعكٌ بػسب ايدٚا٤ فٗٛ باختٝاز اإلْطإ ٚال ٜدّٚ فرت٠ ط١ًٜٛ يف ايػايب 
 -:ايسادح 

ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ إٔ َٔ غسب دٚا٤ فصاٍ عكً٘ ٚدب عًٝ٘  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 
ايكطا٤ إذا أفام ; ٚ ذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗا ; ٚيطعف أدي١ املدايفني مبا ٚزد عًٝٗا 

ٚسفعًا يسنٔ َٔ أزنإ , ٚألٕ يف ايكٍٛ املدتاز تععًُٝا يػإٔ ايصال٠ , َٔ َٓاقػ١ 
ملٔ ابت٢ً بػسب ايدٚا٤ املّٓٛ ؿادت٘  َٚٓعًا َٔ ايتطاٌٖ فٝٗا إال أْ٘ ٜٓبػٞ,  اإلضالّ

ٚاؽاذ األضباب يالضتٝكاظ , نتٓاٍٚ ايدٚا٤ يف أٍٚ ايًٌٝ , ايطب١ٝ ي٘ إٔ حيتاط يصالت٘ 
فٗٛ آثِ ٚعًٝ٘ قطا٤ ايصًٛات  , يف ايٛقت أَا إذا غسب ايدٚا٤ املّٓٛ يػري ايتداٟٚ 

 .  -زمحِٗ اهلل   - (2)باتفام ايفكٗا٤ 
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

فال  غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ بال ساد١ ،  ٖٚٛ ألٕ شٚاٍ ايعكٌ سصٌ مبا ٖٛ َعص١ٝ -1
 . (3)ٜٛدب ايتدفٝف 

ٚألْ٘ إذا ٚدب قطا٤ ايصًٛات بايّٓٛ املباح فباحملسّ ٖٚٛ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ   -2
 . (4)َٔ  غري ساد١ َٔ باب أٚىل 

 

                                                                                                                                            

، نإ حيٞ بٔ َعني ٜطعف٘ ، ٚنإ حيٞ بٔ  ٚايساٟٚ عٓ٘ إمساعٌٝ بٔ عبد ايسمحٔ ايطدٟ
 (ضعٝد ٚعبدايسمحٔ املٗدٟ الٜسٜإ ب٘ بأضا ، ٚمل حيتر ب٘ ايبدازٟ 

 ( .1/200)ايهايف البٔ قدا١َ : ٜٓعس   (1)

ٚايػسح ايهبري , ( 1/51)ٚاملٗرب , ( 2/42)ٚايرخري٠ , ( 2/208)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (2)
 ( .3/8)َع ايػسح ايهبري  ٚاإلْصاف, ( 1/300)ٚاملبدع , ( 3/99)يًسافعٞ 

 ( .2/207)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (3)

 ( .3/8)ايػسح ايهبري البٔ قدا١َ : ٜٓعس   (4)
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فًِ ٜطكط عٓ٘  ٖٚٛ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ بال ساد١ ، ٚألْ٘ شاٍ عكً٘ مبشسّ -3
 (1)ايفسض ; ألْ٘ غري َعرٚز 

 . أثر الدواء الهفسي على الحرمة في الصالة: الحالة الثاهية 

قد تطبب بعض ايعكاقري ايٓفط١ٝ سسنات ال إزاد١ٜ ناؿسن١ املطتُس٠ يف ايٛد٘ َع تػري 
ٚنريو بسٚش ايًطإ ٚال تصٍٚ ست٢ بعد إٜكاف ايعالز بٌ تصداد يف ايعاد٠ , يف قطُات٘ 

ٚقد تهٕٛ يف بعض األسٝإ غدٜد٠ َٚص١َٓ َٚطتعص١ٝ ع٢ً , عٓد إٜكاف ايعالز 
ٚفٝٗا , ٚتدع٢ عطس اؿسن١ املتأخس٠ , ٠ ضٓٛات ايعالز ٚذيو عٓد اضتدداَٗا يعد

ٚسسنات َتهسز٠ يف , ٜبدٚ املسٜض ٚنأْ٘ ميطؼ غ٦ًٝا أٚ ميص غ٦ًٝا َع متعس اؾبني 
 فُا أثس ٖرٙ اؿسنات ع٢ً صش١ ايصال٠ ؟،  (2)األطساف ٚايفِ 

٢ عً –زمحِٗ اهلل  - (3)إذا ناْت ٖرٙ اؿسنات خفٝف١ فال تبطٌ ايصال٠ باتفام ايفكٗا٤ 
إٔ ايعٌُ ايٝطري َٔ غري دٓظ ايصال٠ ؿاد١ ال ٜبطًٗا أَا إذا ناْت نجري٠ َتٛاي١ٝ فال 

بإٔ ايعٌُ ايهجري  –زمحِٗ اهلل  - (4)تبطٌ ايصال٠ أٜطًا ؽسجيًا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤ 
املتٛايٞ َٔ غري دٓظ ايصال٠ يطسٚز٠ ال ٜبطًٗا َٚٔ ايطسٚز٠ َٔ ب٘ سو ال ٜصرب 

أٚ ؼسٜو نفٝ٘ ع٢ً بدْ٘ ؾسب ال , صابع ٚإٕ  نجست ٚتٛايت عٓ٘ فال ٜطس ؼسٜو األ
 .ٜكدز َع٘ ع٢ً عدّ اؿو فٝعرز 

 
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

                                                 

 ( .3/99)ٚايػسح ايهبري يًسافعٞ , ( 3/8)اجملُٛع : ٜٓعس   (1)

ٚفصاّ ايعكٌ ,  266ٚايطب ايٓفطٞ املبطط ص,  319ايطب ايٓفطٞ املعاصس ص: ٜٓعس   (2)
  179ٚايفصاّ طازم اؿبٝب ص,  298ٞ نُاٍ صعً

, ( 1/121)عكد اؾٛاٖس ايج١ُٓٝ , ( 1/418)ٚفتح ايكدٜس , ( 2/20)ايبشس ايسا٥ل : ٜٓعس   (3)
, ( 2/180)ٚايٛضٝط , ( 4/130)ٚايػسح ايهبري يًسافعٞ , ( 1/550)َٚٛاٖب اؾًٌٝ 

 ( .1/507)ٚاملبدع , ( 1/19)عُد٠ ايفك٘ 

زٚض١ , ( 2/144)ايرخري٠ , ( 1/103)ٚايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 2/20)ايسا٥ل ايبشس : ٜٓعس   (4)
ساغ١ٝ , ( 1/224)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 1/98)نفا١ٜ األخٝاز , ( 1/294)ايطايبني 

 ( .2/146)ايسٚض املسبع 
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أَا نٕٛ اؿسن١ اـفٝف١ ال تبطٌ ايصال٠ ; فألْٗا ال ؽٌ ب١٦ٝٗ تععِٝ ايصال٠ ٚال  -1
 . (1)باـػٛع 

أَا نٕٛ َا ٜػًب ع٢ً املصًٞ َٔ سسنات نجري٠ ال ٜبطًٗا ; فألْ٘ خازز عٔ ٚضع  -2

   +: اإلْطإ ٚطاقت٘ فٝدخٌ يف عُّٛ قٛي٘ تعاىل     

 "(2)  , ٚقٛي٘ تعاىل : +        " (3) . 

 .الهفسية في الصيان أثر األدوية : المسألة الثالثة 

 -:ال خيًٛ األَس َٔ ثالخ ساالت 
 .أثر الدواء الهفسي على الكدرة على الصيان : الحالة األولى 

َٔ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ َا ٜطبب دفاف اؿًل ٚايعطؼ ايػدٜد ٚايدٚخ١ ; نأد١ٜٚ ايفصاّ 
ٚجيب ع٢ً َٔ ٜتٓاٚي٘ غسب ,  ٚاألد١ٜٚ املجبت١ يًُصاز َٚٔ أغٗسٖا ًَح ايًٝجّٝٛ, 

املا٤ بهُٝات نبري٠ ست٢ ال ٜؤدٟ إىل إصابت٘ بفػٌ نًٟٛ بطبب ق١ً ايطٛا٥ٌ يف اؾطِ 
 فٌٗ جيٛش ملٔ ٜتٓاٍٚ ٖرٙ األد١ٜٚ ايفطس يف زَطإ ؟ (4)

ٜباح يًُسٜض ايرٟ ٜتٓاٍٚ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ايفطس يف ْٗاز زَطإ إذا نإ ايصّٛ ٜصٜد 
ع٢ً أْ٘ ٜباح ايفطس يهٌ َسٜض خاف  –زمحِٗ اهلل  - (5)باتفام ايفكٗا٤ , يف َسض٘ 

                                                 

 ( .1/98)نفا١ٜ األخٝاز : ٜٓعس   (1)

 ( .286)آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (2)

 ( .16)آ١ٜ , ضٛز٠ ايتػابٔ   (3)

ٚايفصاّ طازم ,  267ٚايطب ايٓفطٞ املبطط ص,  388ص, ايطب ايٓفطٞ املعاصس : ٜٓعس   (4)
ٚاملدخٌ املٝطس يًصش١ ايٓفط١ٝ ,  247ٚايطب ايٓفطٞ دزٟ عصت ص,  158اؿبٝب ص

ِ إبساٖٝ. د , املسض٢ ايٓفطٕٝٛ ٚايعكًٕٝٛ ٌٖ جيب عًِٝٗ صٝاّ زَطإ : َٚكاٍ ,  259ص
 .(www.alamalmed.sa) اـطري ع٢ً َٛقع فُع األٌَ 

اؾاَع ايصػري حملُد بٔ اؿطٔ : ٜٚٓعس , ( 1/248)سهاٙ ايطشاٟٚ يف اختالف األ١ُ٥  (5)
ٚؼف١ املًٛى , ( 1/126)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ , ( 1/40)ٚبدا١ٜ املبتدٟ , ( 1/141)

ٚايهايف البٔ , ( 2/414)ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ , ( 2/516)ٚايرخري٠ , ( 1/149)يًساشٟ 
( 4/403)املػين , ( 1/178)ٚاملٗرب , ( 1/77)يًُاٚزدٟ  اإلقٓاع, ( 1/122)عبدايرب 

 ( .3/14)أمحد زٚا١ٜ ابٓ٘ أبٞ ايفطٌ  اإلَاَّٚطا٥ٌ , ( 3/13)ٚاملبدع , 

http://www.alamalmed.sa/
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فإٕ ؼٌُ املسٜض ٚصاّ صح صَٛ٘ ٚأدصأٙ َع . شٜاد٠ املسض أٚ تأخس بس٥٘ بايصّٛ 
 .ايهساٖ٘ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

+: قاٍ تعاىل  -1                  "(1) 
ٚؼكل , ديت اآل١ٜ ع٢ً إباس١ ايفطس يهٌ َسٜض دفعًا يًشسز عٓ٘ : ٚد٘ ايدالي١ 

اؿسز َٓٛط بصٜاد٠ املسض أٚ إبطا٤ ايرب٤ أٚ فطاد عطٛ ; َٚعسف١ ذيو بادتٗاد 
ػسب١ أٚ بٌ ٖٛ غًب١ ايعٔ عٔ أَاز٠ أٚ , ٚاالدتٗاد غري فسد ايِٖٛ , املسٜض 

ٚثبت عٓد األطبا٤ إٔ ايصٝاّ َع تٓاٍٚ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ بإخباز طبٝب َطًِ عدٍ ، 
ٜصٜد يف املسض ٚقد ٜطبب فطاد عطٛ َٔ أعطا٤ اؾطِ نايفػٌ ايهًٟٛ بطبب 

 . (2)فٝدخٌ يف عُّٛ َٔ ٜباح هلِ ايفطس يف زَطإ  ،  ق١ً املا٤ 

  +: قاٍ تعاىل  -2             " (3) 

ايصّٛ َع خٛف شٜاد٠ املسض بطبب األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ  أدا٤إٔ يف إجياب : ٚد٘ ايدالي١ 
 . (4)فٝٓبػٞ ي٘ إٔ ٜأخر بايٝطس فٝ٘ ٜٚرتخص بايفطس , عطس 

َا خري زضٍٛ اهلل بني أَسٜٔ قط إال أخر أٜطسُٖا  ) : أْ٘ قايت     عٔ عا٥ػ١  -3
 (5)( .. َا مل ٜهٔ إمثا 

إٔ إباس١ ايفطس ملٔ ٜتٓاٍٚ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ قبٍٛ يًسخص١ َع ايتًبظ  :ٚد٘ ايدالي١ 
ٚأَا نْٛ٘ ٜهسٙ ي٘ ايصٝاّ ; ،  (6)ع٢ً األخر ب٘  باألخف ٚاألٜطس ايرٟ سح ايٓيب 

                                                 

 184آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (1)

 ( .4/403)ٚاملػين , ( 2/350)كدٜس فتح اي: ٜٓعس   (2)

 185آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (3)

 ( .3/151)املبطٛط : ٜٓعس   (4)
 6126بسقِ , ( ٜطسٚا ٚال تعطسٚا : )  باب قٍٛ ايٓيب , نتاب األدب , أخسد٘ ايبدازٟ   (5)

 1088ص( 2327)بسقِ , يآلثاّ  باب َباعدت٘ , نتاب ايفطا٥ٌ , َٚطًِ ,  516ص, 

 ( .3/13)املبدع : ٜٓعس   (6)
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ٚصَٛ٘   ٚقبٍٛ زخصت٘ , ٚتسى ؽفٝف اهلل تعاىل , فًُا ٜتطُٓ٘ َٔ اإلضساز بٓفط٘ 
د َٔ ايسدٛع إىل ايطبٝب ايٓفطٞ ست٢ ٚالب,  (1)صشٝح ; ألْ٘ عصمي١ تسنٗا زخص١ 

 ؟املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً ايصٝاّ أٚال  حيدد قدز٠
 . أثر الدواء الهفسي على صحة الصيان: الحالة الثاهية 

تكسز ضابكًا إٔ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ تطبب ؽدٜس املسٜض فٝٓاّ ضاعات ط١ًٜٛ قد تصٌ إىل 
 ايصٝاّ ؟فُا أثس ٖرٙ األد١ٜٚ ع٢ً صش١ .عػسٜٔ ضاع١ يف ايّٝٛ 

باتفام  إذا تٓاٍٚ املسٜض ايٓفطٞ ايدٚا٤ املّٓٛ فٓاّ مجٝع ايٓٗاز ; فصَٛ٘ صشٝح 
 فصَٛ٘ صشٝح, ع٢ً إٔ َٔ ْاّ مجٝع ايٓٗاز  –زمحِٗ اهلل  - (2)ايفكٗا٤

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
اإلسطاع بايه١ًٝ ضٛا٤ نإ ًَْٛا طبٝعًٝا أٚ بدٚا٤ ; ألٕ  إٔ ايّٓٛ عاد٠ ٚال ٜصٍٚ ب٘ -1

 . (3)سكٝكتٗا ٚاسد٠ 
 . (4)َت٢ ْب٘ اْتب٘  ٚيبكا٤ أ١ًٖٝ اـطاب ; ألٕ املسٜض ايٓفطٞ  -2

 
 .أثر حكن المريض باألدوية الهفسية في ههار رمضان : الحالة الثالثة 

 - (1)ٕ فُفطس باتفام ايفكٗا٤ أَا تٓاٍٚ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ عٔ طسٜل ايفِ يف ْٗاز زَطا
 .ع٢ً إٔ َٔ أخر دٚا٤ً ٖٚٛ ذانس يصَٛ٘ فعًٝ٘ ايكطا٤  –زمحِٗ اهلل 

                                                 

 ( .4/404)املػين : ٜٓعس   (1)

اغرتطٛا إٔ ٜٟٓٛ )ٚ ( : 1/195)ٚايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ , ( 2/484)ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ : ٜٓعس   (2)
ٚايكٛاْني , ( 2/494); ٚايرخري٠ ( بعد غسٚب ايػُظ ٚيٛ ٣ْٛ قبٌ ايػسٚب مل تصح 

َٓٗاز ايطايبني , ( 1/276)د١ْٚ ٚامل, ( 1/252)ٚعكد اؾٛاٖس , (  1/78)ايفك١ٝٗ 
ٚايطساز ايٖٛاز , ( 3/176)ْٚٗا١ٜ احملتاز , ( 1/432)َٚػين احملتاز , ( 1/36)
ٚايسٚض املسبع , ( 1/480)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 4/344)ٚاملػين , ( 1/141)
(1/419. ) 

 ( .1/419)ٚايسٚض املسبع , ( 1/480)غسح َٓت٢ٗ اإلزادات : ٜٓعس   (3)

ٚساغ١ٝ اـسغٞ , ( 1/480)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 1/432)َػين احملتاز : ٜٓعس   (4)
(3/31.) 
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 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
ألٕ ايصّٛ ٖٛ اإلَطاى عٔ نٌ َا ٜصٌ إىل اؾٛف َٚٔ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ يف  -1

 . (2)ْٗاز زَطإ َا أَطو 
 .(3)ٚألٕ ايدٚا٤ فٝ٘ صالح يًبدٕ عفغ ايصش١ ٚإعادتٗا ناْتفاع٘ بايػرا٤  -2

أٚ اؿكٔ ,  (4)أَا سكٔ املسٜض باألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ يف ْٗاز زَطإ عٔ طسٜل األٚزد٠ 
ؽسجيًا   ,اؾًد١ٜ أٚ ايعط١ًٝ ال ٜفطد ايصّٛ ; ألْٗا تصٌ إىل ايبدٕ عٔ طسٜل املطاّ 

 (6)ع٢ً إٔ َا ٚصٌ إىل اؾٛف بتػسب املطاّ    –محِٗ اهلل ز - (5) ع٢ً اتفام ايفكٗا٤ 
ع٢ً إٔ َٔ سو زدً٘ عٓعٌ فٛدد طعُ٘ يف  (7)ْٚص املايه١ٝ ; ال ٜبطٌ ايصّٛ ، 

ع٢ً  (8)ْٚص ايػافع١ٝ ر فٛدد ايربٚد٠ يف سًك٘ مل ٜفطس ، أٚ قبض ٜدٙ ع٢ً ثً, سًك٘ 
 .أْ٘ يٛ أٚصٌ ايدٚا٤ إىل داخٌ ؿِ ايطام أٚ غسش فٝ٘ ايطهني مل ٜفطس 

 
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

                                                                                                                                            

ٚاالختٝاز يتعًٌٝ , ( 2/311)ٚاملبطٛط يًػٝباْٞ , ( 3/79)املبطٛط يًطسخطٞ : ٜٓعس  ( 1)
 اإلقٓاع, ( 1/80)ٚايكٛاْني ايفك١ٝٗ , ( 1/126)ٚايهايف البٔ عبد ايرب , ( 1/139)املدتاز 
 ( .3/23)ٚاملبدع , ( 4/353)ٚاملػين , ( 1/178)ٚاملٗرب , ( 1/74)ٟ يًُاٚزد

 ( .1/182)املٗرب : ٜٓعس   (2)

 ( .3/79)املبطٛط : ٜٓعس   (3)

 .أٚ زأع األيٝتني , أٚ ايفدرٜٔ , ناالستكإ يف ايعطدٜٔ   (4)

ايطشطاٟٚ ٚساغ١ٝ , ( 1/123)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ , ( 1/323)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس   (5)
, ( 1/252)ٚعكد اؾٛاٖس , ( 1/428)ٚاملعٝاز املعسب , ( 1/437)ع٢ً َساقٞ ايفالح 

ٚايفسٚع , ( 3/168)ْٚٗا١ٜ احملتاز , ( 1/428)َٚػين احملتاز , ( 1/416)ٚأض٢ٓ املطايب 
(5/6. ) 

ربش عسق٘ ثكب٘ اييت ٜ: َٚطاّ ايبدٕ , تهٕٛ َصدزًا يًفعٌ , بفتح املِٝ , مجع َطِ : املطاّ   (6)
( 21/226)تٗرٜب ايًػ١ : ٜٓعس . مسٝت َطاًَا ; ألٕ فٝٗا خسٚقًا خفٝف١ , ٚغاز باطٓ٘ َٓٗا 

 ( .1/132)ٚكتاز ايصشاح , 

 ( .2/132)َٚٓح اؾًٌٝ , ( 2/153)ايػسح ايهبري يًدزدٜس : ٜٓعس   (7)

 ( .2/358)زٚض١ ايطايبني : ٜٓعس   (8)
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نُا , أَا نٕٛ َا ٚصٌ إىل اؾٛف ال ٜبطٌ ايصّٛ فألْ٘ مل ٜصٌ إىل َٓفر َفتٛح  -1
 . (1)ال ٜبطً٘ االغتطاٍ ٚاالْػُاع يف املا٤ 

   (2)َا نْٛ٘ يٛ أٚصٌ ايدٚا٤ إىل ؿِ ايطام ال ٜفطس ; فألْ٘ مل ٜعد عطًٛا فٛفًا  ٚأ -2
ٚعدّ فطاد ايصّٛ باؿكٔ ايعالد١ٝ اؾًد١ٜ ٚايعط١ًٝ ٚايٛزٜد١ٜ مما أطبل عًٝ٘ فكٗا٤ 

 . (3)ايعصس قاطب١ 
ٖٚهرا اؿك١ٓ يف , بإٔ اؿك١ٓ يف ايٛزٜد يٝطت َٔ دٓظ األنٌ ٚايػسب  :  ٚاضتديٛا

ٚتأخريٖا إىل , يهٔ يٛ قط٢ َٔ باب االستٝاط نإ أسطٔ , ايعطٌ َٔ باب أٚىل 
 . ايًٌٝ إذا دعت اؿاد١ أٚىل 

 .أثر األدوية الهفسية على الحج : المسألة الرابعة 

 :ال خيًٛ األَس َٔ سايتني 
 .أثر الدواء الهفسي على صحة االحران  : الحالة األولى 

إذا تٓاٍٚ املسٜض ايٓفطٞ األد١ٜٚ امل١َٛٓ قبٌ إسساَ٘ باؿر أٚ ايعُس٠ ; فٓاّ ٚمل ٜفل إال 
 بعد ػاٚش املٝكات فٌٗ ٜصح إٔ حيسّ عٓ٘ ْا٥ب٘ ؟

 -:يف ٖرٙ املطأي١ ع٢ً قٛيني  –زمحِٗ اهلل  –اختًف ايفكٗا٤ 
إٔ ٜفٛت٘ اإلسساّ َٔ املٝكات ;  تٓاٍٚ املسٜض ايدٚا٤ املّٓٛ ٚخػٞ إذا: ايكٍٛ األٍٚ 

ٖٚرا َكتط٢ َرٖب ،  فٝصح إٔ حيسّ عٓ٘ ْا٥ب٘ إذا أفام بعد ٚأت٢ بأفعاٍ اؿر 

                                                 

  ( 1/416)أض٢ٓ املطايب , ( 2/358)زٚض١ ايطايبني  ,( 6/379)ايػسح ايهبري يًسافعٞ   (1)

 ( .2/358)زٚض١ ايطايبني : ٜٓعس   (2)

بتازٜذ ( 99)ايدٚيٞ يف دٚزت٘ ايعاغس٠ يف دد٠ ايكساز  اإلضالَٖٞرا َا قسزٙ فُع ايفك٘   (3)
 ( www.Fiqhacademy.org.sa)ٚع٢ً َٛقعِٗ , ( 2/456) , ( ٖـ 1418صفس  23-28)

ايتاضع١ يف ايداز ايبٝطا٤ ٚع٢ً : َٚا ٚصت ب٘ ايٓد٠ٚ ايفك١ٝٗ ايطب١ٝ ايتاضع١ يف دٚزتٗا 
( 5176)بسقِ ( 10/252)َٚا أفتت ب٘ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ , (www.islamset.com)  :َٛقعِٗ 

( 15/257)ايػٝذ ابٔ باش يف فُٛع فتاٜٚ٘ : مجع َٔ ايفكٗا٤ املعاصسٜٔ ; َِٓٗ  َٚا أفت٢ ب٘, 
ٚايػٝذ ابٔ عجُٝني يف فُٛع فتاٜٚ٘ يف َٛقع٘ , (www.alifta.net: ) ٚع٢ً َٛقع 

(com.binothaimeen.www) ,( 3/1712)ٚأديت٘  اإلضالَٖٞٚب٘ ايصسًٝٞ يف ايفك٘  ٚايػٝذ
 .ٚغريِٖ نجري , 

http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.islamset.com/
http://www.alifta.net/
http://www.binothaimeen.com/
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سٝح ٜسٕٚ أْ٘ إذا أَس إْطإ بإٔ حيسّ عٓ٘ إذا ْاّ ; فأسسّ عٓ٘ املأَٛز صح  (1)اؿٓف١ٝ
 .إذا أفام ٚأت٢ بأفعاٍ اؿر 

 . (2)ٚاإلجياب يٝظ بعباد٠ , بإٔ اإلسساّ يف َع٢ٓ اإلجياب : ٚاضتديٛا 
فألٕ جيٛش إٔ حيسّ عٓ٘ , بأْ٘ إذا داش يًٓا٥ب إٔ حير عٔ غريٙ  :ٚميهٔ إٔ ٜطتدٍ هلِ 

 .َٔ باب أٚىل 
ٚخػٞ إٔ ٜفٛت٘ اإلسساّ َٔ , إذا تٓاٍٚ املسٜض ايٓفطٞ دٚا٤ ًََٓٛا  :ايكٍٛ ايجاْٞ 

ٚعًٝ٘ إذا أفام إٔ ٜسدع ٚحيسّ َٔ املٝكات ; , املٝكات ; فال ٜصح إٔ حيسّ عٓ٘ ْا٥ب٘ 
ٖٚرا َكتط٢ َرٖب مجٗٛز ايفكٗا٤ َٔ غل عًٝ٘ أسسّ َٔ َٛضع٘ ٚعًٝ٘ دّ ، ٚإٕ 

ٚال ٜٓٛب أسد عٔ  ١ْٝ اإلسساّح ٜسٕٚ إٔ سٝ (5)ٚاؿٓاب١ً  (4)ٚايػافع١ٝ  (3)املايه١ٝ 
 .أسد ست٢ يٛ أذٕ ي٘ يف ذيو ٚأداشٙ مل ٜصح 

 
 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

ٚال , ألٕ اإلسساّ ٖٛ االعتكاد بايكًب يًدخٍٛ يف ايٓطو ٚاالعتكادات ايٓٝات -1
 . (6)ٜٓٛب فٝٗا أسد عٔ أسد 

داش إٔ ٜٓٛب عٓ٘ يف , ايعُس٠ بأْ٘ إذا داش إٔ ٜٓٛب عٓ٘ يف اؿر أٚ  :ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ 
 .َٔ باب أٚىل , اإلسساّ 

َٔ  بطبب ايدٚا٤ ايٓفطٞ  فايٓا٥ِ, ٚألٕ املػ٢ُ عًٝ٘ ال ٜصح إٔ حيسّ عٓ٘ زفٝك٘  -2
 . (7)باب أٚىل 

                                                 

, ( 1/47)ٚبدا١ٜ املبتدٟ , ( ٚأمجعٛا ع٢ً ذيو : ) ٚقاٍ ( 1/144)اؾاَع ايصػري : ٜٓعس   (1)
 ( . باإلمجاعصح : )ٚقاٍ ( . 4/195)ٚاهلدا١ٜ غسح ايبدا١ٜ 

 ( .1/144)اؾاَع ايصػري : ٜٓعس   (2)

 ( .2/481)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 2/433)د١ْٚ امل: ٜٓعس   (3)

 ( .1/478)َٚػين احملتاز , ( 3/58)زٚض١ ايطايبني : ٜٓعس   (4)

 ( .8/26)ٚايػسح ايهبري البٔ قدا١َ , ( 5/54)املػين : ٜٓعس   (5)

 ( .2/481)َٛاٖب اؾًٌٝ : ٜٓعس   (6)

 ( .5/54)املػين : ٜٓعس   (7)
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بإٔ قٝاع ايٓا٥ِ ع٢ً املػ٢ُ عًٝ٘ قٝاع َع ايفازم ; ألٕ املػ٢ُ عًٝ٘  :ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ 
 .َٔ أًٖٗا ٚايٓا٥ِ , يٝظ َٔ أٌٖ ايعبادات 

 -:ايسادح 
بٌ إىل أدي١ عك١ًٝ َعازض١  حايرتدٝمل ٜطتٓد ايفسٜكإ إىل ْص غسعٞ ٜعتُد عًٝ٘ يف 

مبجًٗا ; فايرٟ ٜعٗس أْ٘ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ إٔ ٜتذٓب غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ يف ٚقت 
أٚ اضطس ايطبٝب , ست٢ ٜطًِ ْطه٘ َٔ اـالف ; يهٔ إذا استاز إىل غسب٘ , اإلسساّ 

 –ٚاهلل أعًِ  –ٔ املسٜض باألد١ٜٚ امل١َٛٓ نُا يف ساالت االْٗٝاز ; فايرٟ ٜعٗس إىل سك
ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ يف اؾ١ًُ , زدشإ  ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ أْ٘ ٜصح إٔ حيسّ عٓ٘ ْا٥ب٘ 

 (1)املػك١ ػًب ايتٝطس : ٚيكاعد٠ , ٚضعف أدي١ املدايفني مبا ٚزد عًٝٗا َٔ َٓاقػ١ , 
فإذ غل عًٝ٘ تسى اؿر خٛفًا , ; فكد ال ٜطتطٝع املس٤ اؿر إال يف َجٌ ٖرٙ ايعسٚف 

ال ٜهًف  ) , فايكٍٛ بصش١ إسساّ ٚيٝ٘ عٓ٘ أٚىل َٔ َٓع٘ , َٔ عدّ تٝطسٙ َس٠ أخس٣ 
 (2) ( اهلل ْفطًا إال ٚضعٗا 

 
 .أثر الدواء الهفسي على الوقوف بعرفه : الحالة الثاهية 

إذا ٚقف بعسف٘ ٖٚٛ ْا٥ِ بعد غسب٘ ايدٚا٤ ايٓفطٞ ٚأقاّ يف َْٛ٘ ست٢ دفع ايٓاع ٌٖ 
جيص٥٘ اؿر أّ ال ؟  إذا ٚقف املسٜض ايٓفطٞ بعسف١ ٖٚٛ ْا٥ِ بطبب األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ 

ع٢ً إٔ َٔ قدّ عسفات ٖٚٛ ْا٥ِ يف  –زمحِٗ اهلل  - (3)فشذ٘ صشٝح باتفام ايفكٗا٤ 
 .ٚصح سذ٘ , دفع ايٓاع ٖٚٛ َعِٗ أدصأٙ ذيو ٚأقاّ يف َْٛ٘ ست٢, قًُ٘ 

                                                 

 157ٚايٛدٝص ص,  76أغباٙ ايطٝٛطٞ ص: ٜٓعس   (1)

 286آ١ٜ , ضٛز٠ ايبكس٠   (2)

, ( 3/95)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 1/144)ٚاؾاَع ايصػري , ( 4/65)املبطٛط : ٜٓعس   (3)
ٚنفا١ٜ , ( 8/81)ٚاجملُٛع , ( 7/362)ٚايػسح ايهبري يًسافعٞ , ( 1/226)املٗرب 
ٚايػسح ايهبري البٔ , ( 5/275)ٚاملػين , ( 1/498)َٚػين احملتاز , ( 1/214)األخٝاز 

 ( .9/169)قدا١َ 
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ٚإذا صح ٚقٛف٘ بعسف٘ صشت ضا٥س ,  (1)بإٔ ايٓا٥ِ يف سهِ املطتٝكغ  :ٚاضتديٛا 
ٚايسَٞ ٚاملبٝت مب٢ٓ ٚغريٖا ; ألٕ ايٛقٛف بعسف٘ , أعُاٍ اؿر َٔ املبٝت مبصديف٘ 

 .إذا صح ; صح غريٙ َٔ باب أٚىل . زنٔ َٔ أزنإ اؿر 
 

 .ال األدوية الهفسية على أحمان األسرة أثر استعم:  المطلب الثاهي

 -:ٚفٝ٘ َطأيتإ 
 .أثر الدواء الهفسي في الهماح : المسألة األولى 

  :ٚفٝٗا سايتإ 
 .أثر الدواء الهفسي على فسد الهماح : الحالة األولى 

تطبب األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ خصٛصًا عٓد تعاطٝٗا ملد٠ ط١ًٜٛ ايع١ٓ يف ايسدٌ ٚاَتٓاع أٚ تأخس 
ٚذيو بطبب شٜاد٠ ٖسَٕٛ ايربٚالنتني ايرٟ , أٚ سدٚخ ايكرف ايسدٛعٞ , ايكرف 

فٌٗ حيل يًُسأ٠ ،  (2)ٜصداد ْتٝذ١ سصس َطتكبالت ايدٚباَني يف بعض أدصا٤ املذ 
 ٖرٙ اؿاي١ ؟املطايب١ بفطذ ايٓهاح يف َجٌ 

جيٛش يًُسأ٠ املطايب١ بفطذ ايٓهاح إذا تطسزت َٔ ايبكا٤ َع شٚز أصٝب بايع١ٓ بطبب 
ٚاملٗد٥ات ذات , أٚ َطادات االنت٦اب , اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ نأد١ٜٚ ايفصاّ 

أٚ غسب٘ , يكطع ير٠ ايٓطا٤  فُٝٔ غسب دٚا٤ً  (3)املفعٍٛ ايكٟٛ ٖٚرا َرٖب املايه١ٝ 
ٛ عامل أٚ غاى أْ٘ ٜرٖب بريو غ٠ٛٗ ايٓطا٤ ; نإ هلا ايفسام إذا مل تسض يعالز ع١ً ٖٚ
سٝح ٜسٕٚ دٛاش  (6)ٚاؿٓاب١ً  (5)ٚايػافع١ٝ  (4)َٚكتط٢ َرٖب اؿٓف١ٝ , باإلقا١َ َع٘ 

                                                 

 ( .9/169)ايػسح ايهبري البٔ قدا١َ : ٜٓعس   (1)

ٚفصاّ ايعكٌ ,  268ٚايطب ايٓفطٞ املبطط ص,  299فصاّ ايعكٌ عًٞ نُاٍ ص: ٜٓعس   (2)
ضؤاٍ عٔ ايفصاّ ( 100)ٚ,  247ٚايطب ايٓفطٞ دزٟ عصت ص,  187طازم اؿبٝب ص

 178ص

ٚايبٗذ١ يف غسح ايتشف١ , ( 3/351)ٚساغ١ٝ ايدضٛقٞ , ( 4/94) ساغ١ٝ اـسغٞ : ٜٓعس   (3)
(1/505. ) 

 ( .4/297)ٚفتح ايكدٜس , ( 3/586)ٚبدا٥ع ايصٓا٥ع , ( 5/94)املبطٛط : ٜٓعس   (4)

 ( .3/386)ٚساغ١ٝ ايبذريَٞ , ( 3/334)ٚإعا١ْ ايطايبني , ( 5/84)األّ : ٜٓعس   (5)

 ( .2/678)ٚغسح َٓت٢ٗ اإلزادات , ( 7/101)ٚاملبدع , ( 10/56)املػين : ٜٓعس   (6)
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فطذ ايٓهاح بايع١ٓ ضٛا٤ ناْت ملسض أٚ تطبب فٝٗا بػسب دٚا٤ ٜطعف ايػ٠ٛٗ أٚ 
 .ٜرٖبٗا بايه١ًٝ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
ع٢ً ايتفسٜل بايعٓا١ْ نُا زٟٚ عٔ عُس بٔ َطعٛد ٚنإ      إمجاع ايصشاب١  -1

.  (1)ٚمل ٜٓكٌ أْ٘ أْهس عًِٝٗ أسد َِٓٗ فٝهٕٛ إمجاعًا      مبشطس َٔ ايصشاب١ 
 .ٖٚرا ٜػٌُ َا إذا ناْت بطبب َسض أٚ دٚا٤ ْفطٞ أثس فٝٗا 

ٚألٕ سصٍٛ ايعف١ ٚايٓطٌ َٔ أععِ َكاصد ايٓهاح ٚيف تفٜٛتٗا بطبب األد١ٜٚ  -2
 . (2)ايٓفط١ٝ ضسز ع٢ً املسأ٠ ٚايطسز ال ٜصاٍ مبجً٘ 

 .أثر الدواء الهفسي في وقوع الطالل : الحالة الثاهية 

 ؟ ٌٖ ٜكع طالق٘, إذا تًفغ املسٜض بايطالم ٖٚٛ ؼت تأثري ايدٚا٤ ايٓفطٞ املددز 
, ال ٜكع طالم املسٜض ايٓفطٞ إذا شاٍ عكً٘ بطبب ايدٚا٤ املددز ; إذا غسب٘ يًتداٟٚ 

ع٢ً إٔ  –زمحِٗ اهلل  - (3)باتفام ايفكٗا٤ , ٚمل ٜتذاٚش اؾسع١ ايطب١ٝ املأذٕٚ ي٘ فٝٗا 
مل , أٚ كدزًا , َٔ شاٍ عكً٘ بػسب دٚا٤ غري َطسب بكصد ايتداٟٚ ضٛا٤ نإ َسقدًا 

 .تصسفات٘ ٜصح طالق٘ ٚضا٥س 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
, زفع ايكًِ عٔ ثالث١ ; عٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜطتٝكغ )  :  قاٍ : قاٍ   عٔ عًٞ  -1

 (4) ( ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜعكٌ , ٚعٔ ايصيب ست٢ حيتًِ 
  

                                                 

 ( .3/587)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٓعس   (1)

 202ايٛدٝص يف إٜطاح ايكٛاعد ص  (2)

ٚايدضٛقٞ يف , ( 2/195)سهاٙ غري ٚاسد َٔ ايفكٗا٤ َِٓٗ ايطُسقٓدٟ يف ؼف١ ايفكٗا٤   (3)
, ( 4/213)بدا٥ع ايصٓا٥ع : ٜٚٓعس , ( 10/345)يف املػين  ٚابٔ قدا١َ, ( 3/246)ساغٝت٘ 

, ( 22/138) اإلْصافٚايػسح ايهبري َع , ( 4/433)ايػسح ايهبري َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ 
 ( .7/252)ٚاملبدع 

 . 91ضبل ؽسجي٘  (4)
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 ثبت ايٓص يف ايجالث١ ٚيف غريِٖ بايكٝاع عًِٝٗ ضٛا٤ شاٍ عكً٘ ملسض : ٚد٘ ايدالي١ 

 . (1)أّ يدٚا٤ 
إال طالم املعتٛٙ , نٌ ايطالم دا٥ص : ) قاٍ  إٔ ايٓيب      سدٜح أبٞ ٖسٜس٠  -2

 (2)( املػًٛب ع٢ً عكً٘ 
ال ٜكع طالق٘ ; ألْ٘ , إٔ َٔ طًل ٖٚٛ ؼت تأثري ايدٚا٤ ايٓفطٞ : ٚد٘ ايدالي١ 

 .َػًٛب ع٢ً عكً٘ بطبب ايدٚا٤ 
 . (3)فاعترب ي٘ ايعكٌ نايبٝع , ٚألٕ ايطالم قٍٛ ٜصٌٜ املًو  -3
 . (4)نٌ يفغ بػري قصد املتهًِ ال ٜعترب : ٚيكاعد٠  -4

 .أثر الدواء الهفسي في الرضاع : المسألة الثاهية 

َٔ اآلثاز اؾاْب١ٝ يألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ إفساش اؿًٝب َٔ ايجدٜني ; بطبب اضطساب اؾٗاش 
يصٜاد٠ ْطب١ ٖسَٕٛ ايربٚالنتني ْتٝذ١ سصس َطتكبالت ايدٚباَني , اهلسَْٛٞ يف املسأ٠ 

 فٌٗ ٜٓػس َجٌ ٖرا ايًدي اؿس١َ ؟،   (5)يف بعض أدصا٤ املذ 
ذا ثاب َٔ غري محٌ ٌٖ ٜٓػس اؿس١َ أّ ال يف ايًدي إ –زمحِٗ اهلل  –اختًف ايفكٗا٤ 

 -:ع٢ً قٛيني 
إٔ ايًدي ايٓاغ٧ َٔ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ ٜٓػس اؿس١َ ; ٚب٘ ْص : ايكٍٛ األٍٚ 

 ,  (6)فدز ايًدي فإْ٘ ٜٓػس اؿس١َ  دٚا٤ًايػافع١ٝ فُٝٔ غسبت 
 

 

                                                 

 ( .4/433)ايهايف البٔ قدا١َ : ٜٓعس   (1)

 . 243ضبل ؽسجي٘  (2)

 ( .22/139)سح ايهبري البٔ قدا١َ ٚايػ, ( 10/345)املػين   (3)

 ( 107/ 33) فُٛع ايفتا٣ٚ : ٜٓعس (4)

 268ٚايطب ايٓفطٞ املبطط ص,  299فصاّ ايعكٌ ع٢ً نُاٍ ص: ٜٓعس   (5)

 ( .14/461)ٚاؿاٟٚ , ( 5/31)األّ : ٜٓعس   (6)
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 (3)ٚأظٗس ايسٚاٜتني عٓد اؿٓاب١ً ،  (2)ٚاملايه١ٝ  (1)َٚكتط٢ َرٖب اؾُٗٛز َٔ اؿٓف١ٝ 
 .يدي َٔ غري ٚط٤ فأزضعت ب٘ طفاًل ْػس اؿس١َ  الَسأ٠سٝح ٜسٕٚ أْ٘ إذا ثاب 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 

 +: قاٍ تعاىل  -1         " (4) 

, فاآل١ٜ عا١َ ٚمل ٜفسم اهلل بني يدي ثاب عٔ محٌ أٚ يدي ثاب عٔ دٚا٤  :ٚد٘ ايدالي١ 
فًدي املسأ٠ ٜتعًل ب٘ , ٚبني بهسًا , ٚمل ٜفسم اهلل يف املسضع١ بني نْٛٗا َتصٚد١ أّ ال 

 . (5)ايتشسِٜ ع٢ً نٌ ساٍ 
ٚال فسم بني َٔ ٜٓػأ عٔ  فذٓط٘ َعتاد, ٚألٕ أيبإ ايٓطا٤ خًكت يػرا٤ األطفاٍ  -2

 . (6) ٚا٤ ايٓفطٞ ٚعٔ غريٙ ايد
ضبب ايٓػ٤ٛ ٚايُٓٛ فٝجبت ب٘ غب١ٗ ايبعط١ٝ نًدي َٔ مل تػسب ايدٚا٤  ٚألٕ ايًدي  -3

 . (7)ايٓفطٞ ; إذ ٖٛ يدي سكٝك١ 
إٔ ايًدي ايٓاغ٧ َٔ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ ال ٜٓػس اؿس١َ ٖٚرا َكتط٢ : ايكٍٛ ايجاْٞ 
 ,  (8)قٍٛ ايػافع١ٝ 

  

                                                 

ٚدزز اؿهاّ , ( 3/133)ٚاالختٝاز تعًٌٝ املدتاز , ( 2/185)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس   (1)
(4/186. ) 

 ( .4/179)َٚٛاٖب اؾًٌٝ , ( 4/270)ٚايرخري٠ , ( 2/299)املد١ْٚ : ٜٓعس   (2)

ٚغسح َٓت٢ٗ , ( 24/223) اإلْصافٚايػسح ايهبري َع , ( 11/324)املػين : ٜٓعس   (3)
 ( .3/214) اإلزادات

 23آ١ٜ , ضٛز٠ ايٓطا٤   (4)

 (8/164)ٚاملبدع , ( 11/324)ٚاملػين , ( 1/435)نفا١ٜ األخٝاز : ٜٓعس   (5)

ٚاملٗرب , ( 4/270)رخري٠ ٚاي, ( 8/164)ٚاملبدع , ( 11/324)املػين : ٜٓعس   (6)
(2/157). 

 ( .4/186)ٚدزز اؿهاّ , ( 2/185)تبٝني اؿكا٥ل : ٜٓعس   (7)

 ( .4/4)ٚزٚض١ ايطايبني , ( 6/179)ٝط ايٛض: ٜٓعس   (8)
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يدي َٔ  الَسأ٠سٝح ٜسٕٚ أْ٘ إذا ثاب  (1)ٚاملرٖب عٓد اؿٓاب١ً ٚعًٝ٘ مجاٖري أصشابِٗ 
 .غري محٌ تكدّ مل ٜٓػس اؿس١َ 

 -:ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ 
ألْ٘ يٝظ بًدي سكٝك١ بٌ زطٛب١ َتٛيد٠ ; ألٕ ايًدي َا أْػص ايععاّ ٚأْبت  -1

 . (2)ٚايًدي املتٛيد َٔ ايدٚا٤ ايٓفطٞ يٝظ نريو , ايًشِ 
 .ٚؽصٝص٘ َٔ غري كصص ؼهِ , بإٔ ايٓص عاّ يف نٌ يدي  :هٔ إٔ ٜٓاقؼ مي
مل ػس ايعاد٠ ب٘ يتػر١ٜ األطفاٍ فأغب٘ يدي , ٚألٕ ايًدي ايٓاغ٧ َٔ غري محٌ ْادز  -2

 . (3)ايسداٍ ٚايب١ُٝٗ 
بإٔ ايكٝاع ع٢ً يدي ايسداٍ ٚايب١ُٝٗ قٝاع َع ايفازم ; ألٕ يدي  :ميهٔ إٔ ٜٓاقؼ 

ٖٚرا , حيصٌ َٔ غري محٌ نُا يٛ زمحت َٛيٛدًا أٚ غسبت دٚا٤ فدز ايًدي املسأ٠ قد 
 .َعتاد ; أَا ايسدٌ فال ميهٔ إٔ ٜكع َٓ٘ ذيو الختالف اـًك١ بُٝٓٗا 

 -:ايرتدٝح 
ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ إٔ ايًدي ايٓاغ٧ َٔ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ  –ٚاهلل أعًِ  –ايسادح 

ٚيطعف أدي١ املدايفني مبا ٚزد عًٝٗا َٔ , ا ٜٓػس اؿس١َ ; ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚٚداٖتٗ
  .َٓاقػ١

                                                 

 ( .24/223) اإلْصافٚايػسح ايهبري َع , ( 11/324)املػين : ٜٓعس   (1)

 ( .8/164)ٚاملبدع , ( 24/223)َع ايػسح  اإلْصاف: ٜٓعس   (2)

 ( .8/164)ٚاملبدع , ( 11/324)املػين : ٜٓعس   (3)
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 اخلامتة

بإمتاّ ايبشح ، ٚٚفكين إلنُاي٘ ، ٚأغهسٙ ع٢ً دصٌٜ ْعُ٘ اذتُدهلل ايرٟ َٔ عًٞ 
 : ٚإسطاْ٘ ، ٚأؾًٞ ٚأضًِ ع٢ً خري خًك٘ املبعٛخ زمح١ يًعاملني ، ٚبعد 

 : فأِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا يف ٖرا ايبشح َا ًٜٞ 
اقطساب ٚظٝفٞ يف أٟ داْب َٔ دٛاْب ايٓفظ أٚ  ٖٛ:  املسض ايٓفطٞإٔ   .1

ٜطسأ ع٢ً ايفسد يف أٟ َسس١ً , دط١ُٝ خمتًف١ ايػدؿ١ٝ   ٜبدٚ يف ؾٛز٠ أعساض ْفط١ٝ أٚ
ٜٓتر عٓ٘ َعاْا٠  ٚ,  قد ٜ٪ثس ع٢ً ايٛظا٥ف املعسف١ٝ ٚيٝظ ي٘ ضبب عكٟٛ ,َٔ سٝات٘ 

 . يًُسٜض ٚملٔ سٛي٘
ايهرب٣ ٚتطم٢ُ   بات ايٓفط١ٝاإىل ا٫قطس ا٫قطسابات ايٓفط١ٝ أْ٘ ميهٔ تكطِٝ  .2

ٜٚدخٌ حتت٘ نٌ ا٭َساض ايٓفط١ٝ  اييت تفكمد املمسٜض ؾمًت٘ بمايٛاق      (: Psychosisايرٖإ ) 
ا٫قمطسابات  ٚ،  ٚاهلٛع ٚذٖإ اهلمٛع ٚا٫نت٦ماب ٚاهلمرا٤    -ٚايبؿري٠ باملسض ; نايفؿاّ
أٚ ا٫قمطسابات ريمري ايرٖاْٝم١ ٜٚمدخٌ     (  Neurosisايعؿاب ) ايٓفط١ٝ ايؿغس٣ ٚتط٢ُ 

 .    حتتٗا ايكًل ايعاّ ٚ ايسٖاب ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ ٚا٫نت٦اب ايعؿابٞ

عٛاَمٌ ٦َٝٗم١ يًُمسض    أضباب ا٭َساض ايٓفط١ٝ نجري٠ يهٔ ميهٔ تكطمُٝٗا إىل   .3
   .َفاق١ُ ٚعٛاٌَ َبك١ٝ يًُسض ايٓفطٞ ، ٚعٛاٌَ  عٗس٠ عٛاٌَ َ ، ٚ ايٓفطٞ

أَساض ْفط١ٝ  إىل َٔ سٝح تأثريٖا ع٢ً ا٭١ًٖٝ  ميهٔ تكطِٝ ا٭َساض ايٓفط١ٝ  .4
، ٚأَساض ْفط١ٝ َٓكؿم١  نايٓٛب١ اذتاد٠ َٔ ايفؿاّ ، ٚا٫قطسابات ايصٚزا١ْٝ  َفكد٠ يٮ١ًٖٝ

 ٚأَمساض ْفطم١ٝ ٫   ، ٚا٫نت٦اب املمصَٔ ،  ا٫دتُاعٞيٮ١ًٖٝ نايٛضٛاع ايكٗسٟ ٚايسٖاب 
 . ت٪ثس يف ا٭١ًٖٝ ناقطسابات ايّٓٛ ايعا١َ ، ا٫قطسابات ادتٓط١ٝ ايٛظٝف١ٝ 

تم٪ثس يف ؾمش١    ايٛضٛض١ يف ١ْٝ ايٛق٤ٛ أٚ ا٫ريتطماٍ ٫  اتفل ايفكٗا٤ ع٢ً إٔ   .5
ٚ    ٚإٔ ،     ايٛق٤ٛ  تمُِٝ ،   زمصٙ ٚقم٩ٛٙ ٫ٚ    اجملٕٓٛ إذا تٛقأ سماٍ دْٓٛم٘ أٚ اريتطمٌ أ

إ٫ املسٜك١ ْفطٝا إذا اريتطًت َمٔ سمٝض     ، ٚيصَ٘ إعاد٠ ذيو بعد إفاقت٘, تُُٝ٘  ريطً٘ ٫ٚ
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حيمٌ يصٚدٗما    ٫ٚ, يهمٔ ٜٜٓٛم٘ عٓٗما َمٔ ٜغطمًٗا      , تعترب اي١ٝٓ َٓٗما   أٚ ْفاع فٝؿح ٫ٚ
  . ٚط٪ٖا ست٢ ٜغطًٗا

ختسزما عًم٢   ,  ٜهسٙ يًُسٜض ايٓفطٞ ايًبح يف أَانٔ ارت٤٬ فٛم قدز سادت٘   .6
 اتفام ايفكٗا٤ 

إ٫ إذا ريًبم٘  ع٢ً أْ٘ ٜهسٙ ايًبح يف ارت٤٬ فٛم قمدز اذتادم١    –ِٗ اهلل زمح –
٭ٕ ٖرا املسض ٜم٪ثس   زفعا يًشسز عٓ٘ ،, ايٛضٛاع فٝغتفس يف سك٘ طٍٛ املهح  ملا ابتًٞ ب٘ 

 ..   يف اإلزاد٠ ٚا٫ختٝاز
ع٢ً َٔ ابتًمٞ بايٛضمٛاع إٔ ٜبتعمد عمٔ املبايغم١ يف ا٫ضمتربا٤ َمٔ ايبمٍٛ ،              .7
ايًبح ق٬ًٝ بعد ايبٍٛ ست٢ ٜٓكط  أثسٙ، ٜٚهسٙ يم٘  املبايغم١ يف ايطمًت ٚايمٓري ٚريمري      ٜٚهفٝ٘ 

٘      .  ذيو مما ٜصٜد يف ٚضٛاض٘ فسدم٘   ٜٚطتشب يًُسٜض  إٔ ٜأخمر سفٓم١ َمٔ َما٤ فٝٓكمح بم
 . –زمحِٗ اهلل  -  ٚداخٌ ضساًٜٚ٘ يدف  ايٛضٛاع باتفام ايفكٗا٤

ٚ  ٜمدٚاّ عًٝٗما فُهمسٚٙ، ٚإٕ     إٕ فعًٗا يف ايٛق٤ٛ ، إٔ ايصٜاد٠ ع٢ً ايج٬خ   .8
إ٫ َٔ نإ َبت٢ً بايٛضٛاع ٚريًب عًٝم٘ فٝغتفمس يف     تعبدا فٗٞ بدع١ حمس١َ ،    دٚاّ عًٝٗا

 . سك٘ ملا ابت٢ً ب٘

  اتفل ايفكٗا٤ .9
ع٢ً إٔ اإلطاي١ بطبب ايٛضٛضم١ يف أثٓما٤ ايٛقم٤ٛ     –زمحِٗ اهلل  –

املٛا٠٫ تطمك  يًعمرز، ٚاملبتًم٢ بايٛضمٛاع ايكٗمسٟ ٫ ٜطمتطٝ  إٔ        ٭ٕ ;  ٫ تكط  املٛا٠٫
 .فٗٛ َعرٚز بريو  ٜٛايٞ بني أعكا٤ ايٛق٤ٛ يغًب١ ايٛضٛاع عًٝ٘

 حيسّ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ تسى ايٛق٤ٛ َ  قدزت٘ ع٢ً ايطٝطس٠ ع٢ً ايٛضمٛاع  .11
ٞ  , إذا قدز ع٢ً ريطٌ بعض أعكا٤ ايٛق٤ٛ أتم٢ بم٘    ٚ  ، اغمتد  عًٝم٘    ، ٚإذا ٚتٝمِٝ يًبماق

ٜطك  عٓ٘ ٚدٛب ايطٗاز٠ ٚايؿم٠٬      ايٛضٛاع ايكٗسٟ ست٢ ريًب عًٝ٘ فٗٛ يف سهِ اجملٕٓٛ
 . ٫ٚ ٜكريٙ ٫ٚ ٜ٪اخر عًٝ٘; ٭ْ٘ خازز عٔ إزادت٘. 

ٜٓتكض ٚق٤ٛ املسٜض ايٓفطٞ إذا أؾٝب بٓٛب١ َٔ ايرٖإ أٚ ْٛب١ َٔ ايُعؿماب   .11
 . َٔ ؾ٠٬ ٚطٛاف ٚذمٛ ذيوٚعًٝ٘ إعاد٠ ايٛق٤ٛ إذا أزاد ايعباد٠ , ايػدٜد 
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زب ايغطٌ عًم٢   ،ٚ ٜهسٙ يًُسٜض ايٓفطٞ تهساز ا٫ريتطاٍ  يهٌ ؾ٠٬ فسض .12
 .املسٜض ايرٖاْٞ إذا أفام ٚتٝكٔ ٚدٛد ادتٓاب١ ٚإ٫ فٝطتشب

ٜباح يًُسٜض ايٓفطٞ ايرٟ ٜعاْٞ َٔ اقطساب ارتمٛف َمٔ ا٭َمانٔ املفتٛسم١      .13
 ٝت يطًب املا٤  ايتُِٝ إذا نإ غدٜدا ، ٚعذص عٔ ارتسٚز َٔ ايب

 حيسّ ع٢ً ايٛيٞ متهني املسٜض ايرٖاْٞ َٔ َظ املؿشف .14

 ٚ ٜباح يًُسٜض بايٛضٛض١ يف حتؿٌٝ اي١ٝٓ   ، ٚعذص عٔ أدا٥ٗا ، ايتًفغ بايٓٝم١ ،   .15
تهبري٠ اإلسساّ َسات عدٜد٠ قبٌ ايدخٍٛ يف ايؿم٠٬ فم٬ ٜكمس ايؿم٠٬ ; ٭ْٗما ٫       إذا نسز

نًُات َٔ ايفاحت١ أٚ ايتػٗد ٚذممٛ ذيمو  َمٔ     إذا نسزٚ أَا  ،   تٓعكد إ٫ بايفساغ َٔ ايتهبري
 . –زمحِٗ اهلل  –  ا٭زنإ ايكٛي١ٝ بطبب ايٛضٛض١ ،  ف٬ تبطٌ ب٘ ايؿ٠٬ باتفام ايفكٗا٤ 

 . ٜبين ع٢ً ا٭نرب َٔ زأٜٝ٘ فإْ٘ ٚإذا غو املسٜض بايٛضٛض١ يف عدد ايسنعات    .16

17.    ٘    ، ايطمٝطس٠ عًم٢ ايٛضمٛاع    حيسّ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ تسى ايؿم٠٬ َم  قدزتم
٘  ،  املسٜض ايٓفطٞ إٔ ٜأتٞ  ببعض ايؿ٠٬ ٜٚعذص عٔ بعض ٚإذا اضتطاع  يف  ٚدب  عًٝم

ٜٚطك  عٓ٘ َا  ٜكدز ع٢ً اإلتٝإ , ٖرٙ اذتاي١ إٔ ٜأتٞ مبا ٜكدز عًٝ٘ َٔ إسساّ ٚقسا٠٤ ٚإميا٤
اغتد  عًٝ٘ ايٛضٛاع ايكٗسٟ ست٢ ريًب عًٝم٘ فٗمٛ يف    ، ٚإذا ب٘ َٔ قٝاّ أٚ زنٛع أٚ ضذٛد

٫ٚ ٜكمريٙ ٫ٚ ٜ٪اخمر عًٝم٘; ٭ْم٘ خمازز عمٔ       ٜطك  عٓ٘ ٚدٛب ٚايؿم٠٬    سهِ اجملٕٓٛ
     .إزادت٘

إذا أؾممٝب املممسٜض ايٓفطممٞ مبممسض   ٜمم٪ثس يف اإلدزاى ٚا٫ختٝمماز ; نايفؿمماّ   .18
ٞ  ا٫نت٦ابأٚ , ٚاهلٛع  ا٫ْٗٝماز  ) ٚاقمطساب َما بعمد ايؿمد١َ ، ٚايكًمل اذتماد         ايمرٖاْ
٫ٚ تؿمح َٓم٘   , ٬ جتب  ا يؿ٠٬ ع٢ً َٔ أؾٝب  مبسض ذٖماْٞ  ف  , ذمٛ ذيو ( ايعؿيب 

   . ٫ٚ سسز عًٝ٘ يف تسنٗا, يٛ أداٖا ساٍ َسق٘ 

ٜباح يًُسٜض بايسٖاب تسى ادتُ  ٚادتُاع١ إذا نإ غدٜدا ٚغل عًٝٗا ارتسٚز  .19
 عًم٢ اتفمام ايفكٗما٤    يًذُاع١ ختسزا 

عًم٢ إٔ املمسض يف تًتم٘ عمرز َمٔ       –زمحٗمِ اهلل   –
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َٚ  إٔ املبت٢ً بايسٖاب َعرٚز  ا٭عراز املطكط١ يٛدٛب غٗٛد ادتُاع١ ٚادتُع١ يف املطادد
بريى ادتُ  ٚادتُاع١ ملسق٘ إ٫ أْ٘ زب عًٝ٘ املبادز٠ يًعم٬ز ستم٢ ٫ تفٛتم٘ ٖمرٙ ايػمعري٠      

تػذٝع٘ ع٢ً ارتسٚز يًؿ٠٬ يف َطذد قًٌٝ ادتُاع١ ٚيمٛ نمإ   ايعع١ُٝ،  ٜٚٓبغٞ ع٢ً ٚيٝ٘ 
 . بعٝدا  نٓٛع َٔ ايع٬ز ايطًٛنٞ  ٚاهلل أعًِ

21. ٫    ٘ إباسٝم١ أٚ   أفهمازا عمٔ ؾمٛز    تبطٌ ؾ٠٬ املمسٜض ايٓفطمٞ  إذا ٚزدت عًٝم
٘  , ٚتػغٌ خاطسٙ, َػاٖد خم١ً  يف أثٓا٤ ايؿ٠٬ مما ٜٓايف ارتػٛع  ٫ٚ, ٚتكتشِ عًٝم٘ ؾم٬ت

 ختسزا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤   ،دفعٗاٜطتطٝ  
فهس بكًب٘ فهسا فاضدا َٔ ع٢ً إٔ  –زمحِٗ اهلل  –

ٚأمت , ٚيمٛ جتٓمب ذيمو نمإ أخػم  يم٘       , ٫ٚ ضذٛد يًطٗٛ عًٝ٘ ,   تبطٌ ؾ٬ت٘ بريو 
 .يؿ٬ت٘

21.       ٚ ايُعؿماب   تبطٌ ؾ٠٬ املسٜض ايٓفطمٞ إذا أؾمٝب بٓٛبم١ سماد٠ َمٔ ايمرٖإ أ
عًم٢ إٔ ادتٓمٕٛ    –زمحٗمِ اهلل   –  ٓا٥ٗا ختسًزا ع٢ً اتفام ايفكٗا٤ايػدٜد امل٪ثس يف ايعكٌ يف أث

 .إذا طسأ ع٢ً املؿًٞ أثٓا٤ ؾ٬ت٘ فإٕ ؾ٬ت٘ تبطٌ  

إذا أدزى املسٜض ايٓفطٞ َٔ ايٛقت قدز تهبري٠ اإلسساّ ثِ أؾمٝب بٓٛبم١ سماد٠     .22
أؾمٝب  ٚإذا    َٔ ايرٖإ أٚ ايُعؿاب ايػدٜد ، يصَ٘ ايككا٤ إذا أفام بعمد خمسٚز ايٛقمت ،   

يف أثٓما٤ ايٛقمت ٚدمب   عًٝم٘   قكما٤       أفمام   بٓٛب١ َٔ ايرٖإ بعد دخٍٛ ٚقت ايؿ٠٬ ثِ
 ايؿ٠٬ يف ٖرٙ اذتاي١ ختسزا ع٢ً اتفام ايفكٗما٤  

عًم٢ إٔ ايؿم٠٬ ٫ جتمب     –زمحٗمِ اهلل   –
ٌ ع٢ً اجملٕٓٛ ساٍ دْٓٛ٘، ٫ٚ ًٜصَ٘ قكا٩ٖا إ٫ إٔ ٜفٝل يف ٚقت ايؿم٠٬  ٚقمت   ، ٚإذا دخم

إذا أفام ضٛا٤ قٌ  عًٝ٘ ؿ٠٬قكا٤ يً ف٬ ٖٚٛ َسٜضخسز  املسٜض ايرٖاْٞ  ٚ ايؿ٠٬ ع٢ً
 .نجس شَٔ املسض أٚ

 املسق٢ ايٓفطٝني ع٢ً اخت٬ف أْٛاعِٗ ايرٖاْٞ ٚايُعؿابٞ يف َاٍ جتب ايصنا٠   .23
ضٛا٤ نإ املسض ايٓفطٞ َطبكا أٚ ٜأتٞ ع٢ً غهٌ ْٛبات ، ٚضٛا٤ نإ املاٍ شنا٠ فطمس أٚ   ٚ

 .عسقًا ْكدًا أٚ  
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زب ايؿٝاّ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ  مبسض ُعؿابٞ إذا نإ ايؿٝاّ ٫ ٜكس بم٘ ٫ٚ   .24
أَا إذا نإ ٜكسٙ نُما يف َمسض ا٫نت٦ماب ايمرٟ ٜهمٕٛ فٝم٘ املمسٜض فاقمدا         , ٜصٜدٙ قعفًَا 

املعد١ْٝ يف ادتطِ مما قد ٜم٪دٟ إىل  دٙ قعفا بطبب اخت٬ٍ تأثري املاد٠ يًػ١ٝٗ ٚايؿٝاّ  قد ٜصٜ
 . حتُد عكباٖاَػانٌ ٫ 

أٚ أؾٝب بٓٛب١ َٔ املسض ايٓفطٞ  يف ْٗاز زَكإ ، ٚاستاز يتٓاٍٚ ايع٬ز فًم٘ ايفطمس   
 .ٔ إٔ ٜٗادِ ايػدـ دٕٚ أٟ َكدَات اقطساب اهلً  ايرٟ ميه نُا يف َسض

حيسّ عًٝ٘ ايؿٝاّ ع٢ً املسٜض بايكِٗ ايعؿيب  إذا أخرب باملسض طبٝمب سماذم   ،    .25
ٕ   ، ٚ  ض٤ٛا ٭ٕ ايؿٝاّ ٜصٜد ا٭َس  , إذا تعُد املسٜض بايٓٗاّ ايعؿيب ايكم٤ٞ يف ْٗماز زَكما

  ٚإذا أنمٌ  املمسٜض  ،   ٜهٔ حتت تأثري املسض فٗٛ يف سهِ َٔ ذزعم٘ ايكم٤ٞ   فطد ؾَٛ٘ َا
يف اإلدزاى نايفؿماّ أٚ اهلمٛع    آفطمٞ َم٪ثس  ايسض املم   إذا نإ  ف, يف ْٗاز زَكإ بايكطا 

أَا إذا نمإ  ,زب عًٝ٘ ايؿٝاّ  سهِ اجملٕٓٛ ٚاجملٕٓٛ ٫ٜفطد ؾَٛ٘ ;٭ْ٘ يف  ٚذمٛ ذيو ، ٫
ٜ٪ثس يف اإلدزاى ٚميهٓ٘ ايطٝطس٠ ع٢ً زريبت٘ يف أنٌ َٛاد ريري َغرٜم١ ،   بطبب َسض ْفطٞ ٫

 .فٝفطد ؾَٛ٘ ٚعًٝ٘ ايككا٤

 -زمحٗمِ اهلل  -  زب ايؿٝاّ ع٢ً املسٜض ايرٖاْٞ ختسًزما عًم٢ اتفمام ايفكٗما٤     ٫ .26
 .عًٝ٘ ايؿٝاّع٢ً إٔ اجملٕٓٛ ٫ زب 

٫ ٜفطد ايؿّٛ بايٛضٛض١ يف اي١ٝٓ ، ٚؾٝاَ٘ ؾشٝح ; ٭ٕ اي١ٝٓ تؿح بمأد٢ْ فعمٌ    .27
ٚايٛضٛضم١   , ٜدٍ عًٝٗا  ، نُا يٛ تطشس أٚ اَتٓ  َٔ ا٭نٌ ٚايػسب خػ١ٝ طًمٛع ايفذمس   

 يف اي١ٝٓ ٫ ت٪ثس يف ؾش١ ايؿٝاّ

إىل فُم٘   ٤ٞباملبايغ١ يف ا٫سرياش َٔ دخٍٛ أٟ غٜفطد ؾّٛ املسٜض بايٛضٛض١  ٫ .28
ٖٚٛ ؾا٥ِ  نايكػٛز اييت ع٢ً ايػفاٙ أٚ ايغباز ٚذمٛ ذيو ،  أٚ ٜػو  أْ٘  بً  غ٦ًٝا َٔ املما٤  

 . ميهٔ ايتشسش َٓٗا ٫٭ْ٘ أَٛز  عٓد  املكُك١ ،
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إذا أؾٝب املسٜض ايٓفطٞ بٓٛبم١ سماد٠ َمٔ املمسض ايمرٖاْٞ نايفؿماّ ٚاهلمٛع         .29
َا ٜعسف با٫ْٗٝماز ايعؿميب   ) نايكًل اذتاد  ٚا٫نت٦اب ايػدٜد ، أٚ ْٛب١ َٔ ايُعؿاب ايػدٜد

أٚ ْٛب١ َٔ اقطساب َا بعد ايؿد١َ يف ْٗاز زَكإ فطد ايؿمّٛ إذا اضمتغسقت ايٓٛبم١     , ( 
 .تٝ  ايٓٗاز; أَا إذا أفام يف دص٤ َٔ ايٓٗاز   ٜبطٌ ؾَٛ٘

٫ زب ع٢ً  املسٜض ايٓفطٞ قكا٤ ايٝمّٛ ايمرٟ غمفٞ فٝم٘ َمٔ ْٛبم١ ايمرٖإ أٚ         .31
،٫ٚ يف أثٓا٤ غٗس زَكإ  فًٝصَ٘ ؾمٝاّ َما بكمٞ َمٔ ا٭ٜماّ       ٚإذا غفٞ ػدٜد ، ايُعؿاب اي
ٞ ٚ  ع٢ً أزدح ا٭قمٛاٍ ،  غفٞ يف أثٓا٥٘ ايرٟ قكا٤ َا َك٢ َٔ ايػٗس   زب عًٝ٘  إذا غمف

 .   ايككا٤ ٝ٘  ٬ زب عًف ، نٌ ايػٗس املسٜض ايٓفطٞ بعد َكٞ

تم٪ثس ايػمهٛى ايٓاجتم١ عمٔ     زب اذتر ع٢ً املسٜض بايٛضٛاع إذا اضمتطاع ، ٫ٚ   .31
َسض ايٛضٛاع ع٢ً ؾش١ ايطٛاف ٚايطعٞ ٚريريٖا َٔ أفعاٍ اذتر ، ٚي٘ إٔ ٜؿشب ثكم١  

إذا ريًبمت ايٛضماٚع عًم٢ املمسٜض ٚ       عٞ، ٜٚسد  إيٝ٘ إذا غو يف عمدد ايطمٛاف أٚ ايطم   
ٜطتط  إٔ ٜأتٞ بايطٛاف ٭ْ٘ ٜس٣ أْ٘ ٫ ٜتِ ايٛق٤ٛ ، ٚ  ٜطتط  إٔ ٜطع٢ ٭ْ٘ ٜس٣ أْم٘ ٫  
ٜتِ ا٭غٛاط ٜٚػو نجريا يف ايعدد ، ٜٚػو يف أد٢ْ تؿسف ٜعًُ٘ بأْ٘ ازتهب حمعمٛزا فًمٛ   

ًٛا ٜس٣ إٔ عًٝ٘ ايفد١ٜ ٖٚهرا  -ايرٟ ٜعٗمس    ,ضكطت َٓ٘ غعس٠ أٚ أؾابت املع١ً زأض٘ ضٗ
 ; ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ٜطك  عٓ٘ فسض اذتر أْ٘ إذا نإ ايٛضٛاع غدٜدا ، –ٚاهلل أعًِ 

٫ زب اذتر ع٢ً املمسٜض بايسٖماب أٚ اقمطساب اهلًم  ٚذمٖٛما َمٔ ا٭َمساض         .32
، ٭ْم٘ يف   زب اذتر ع٢ً املسٜض ايرٖاْٞ ٫ٚ،  ايٓفط١ٝ اييت تؿٝب املسٜض بإعاق١ ادتُاع١ٝ

إذا عكدٙ بٓفط٘ ، ٚيٛ سر ثِ غفٞ ٫ جتص٥م٘ عمٔ سذم١     َٓ٘ ٫ ٜؿح اذتر ٚ سهِ اجملٕٓٛ ،
 .ؾح اذتر  ي٘ ايٛيٞٙ إٕ عكد  ا ، أَ اإلض٬ّ ٚعًٝ٘ سذ١ أخس٣

إذا عذص املسٜض ايٓفطٞ عٔ اذتر بطبب غد٠ ايٛضٛاع أٚ ايسٖاب أٚ  .33
 حير  ٜكِٝ  ْا٥ب   إٔ  ف٬ زٛش اقطساب اهلً  أٚ بطبب املسض ايرٖاْٞ نايفؿاّ ٚاهلٛع 

نإ املسض ايٓفطٞ َصَٓا ٚ َ٪ثسًا يف  ، أَا إذا  ٜسد٢ شٚاي٘ مما املسض ايٓفطٞ إذا نإ
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ذيو ، ف٬ ًٜصّ ٚيٝ٘ إٔ ٜٓٝب عٓ٘ ، ٭ْ٘ يف  اإلدزاى ، نايفؿاّ ٚا٫قطساب ايٛدداْٞ ٚذمٛ
 .  سهِ اجملٕٓٛ ، ٚاجملٕٓٛ ٫ زب عًٝ٘  اذتر

34.   ٞ ٚ  ٜطمتط  إنُماٍ ْطمه٘ نُما يمٛ        إذا أؾٝب بٓٛب١ َفاد١٦ َٔ  املسض ايٓفطم
ٛ  أؾٝب بٓٛب١ َفاد١٦ َٔ اقطساب اهلً  أٚ ايسٖاب أٚ ايكًل ايعماّ   إٕ نمإ   فم ; ذيمو   ٚذمم

إٕ : َت٢ عسض ي٘ عازض َٔ َسض ٚذممٛٙ، أٚ قماٍ     غسط عٓد إسساَ٘ ايتشًٌ َٔ ايٓطو
عًٝ٘ ، ٚإٕ نإ غمسط قبمٌ    ٞ سٝح سبطتين ،   ؾح ٚحتًٌ ٫ٚ غ٤ٞسبطين سابظ ، فُشً

أسمسّ بايٓطمو ثمِ أؾمٝب بٓٛبم١ َمٔ املمسض           إٕ  ،أَما   إسساَ٘ أٚ بعدٙ ،   ٜٓعكد غسط٘
إٕ غا٤ ؾرب إىل إٔ ٜصٍٚ َسقم٘ ، ٚإٕ غمل عًٝم٘    فايٓفطٞ ايرٟ ٫ ٜطتطٝ  َع٘ إمتاّ ْطه٘ 

ًَا ٚخػٞ إٔ ٜطٍٛ َسق٘، حتًٌ بربح اهلد٣ ٚاْؿسف إىل أًٖ٘ إذا فكد املسٜض ٚ ، ايبكا٤ حمس
يعماّ ايكمادّ عًم٢ أزدمح     ، ٫ٚ زب عًٝم٘ ايككما٤ ا   اهلدٟ ؾاّ عػس٠ أٜاّ ثِ سٌايٓفطٞ  
 .  ايكٛيني
بايٓطمو ثمِ طمسأ عًٝم٘ ْٛبم١ َمٔ املمسض ايمرٖاْٞ املم٪ثس يف           املهًف  إذا أسسّ .35

اإلدزاى بعد إسساَ٘ ، ٚقبٌ ا٫ْتٗا٤ َمٔ ْطمه٘ نٓٛبم١ َمٔ ايفؿماّ أٚ اهلمٛع أٚ ا٫نت٦ماب        
أٚ اقمطساب َما   (  ا٫ْٗٝاز ايعؿميب  ) ايػدٜد نايكًل ايػدٜد  ايرٖاْٞ أٚ ْٛب١ َٔ ايعؿاب
  رفات٘ اذتم  بعد عسف٘ غفٞ ٚإٕ  ْطه٘ ، بعسف١ أمت غفٞ إٕ ف ،بعد ايؿد١َ    ٜبطٌ إسساَ٘ 

 .أْ٘ ٜتشًٌ ، ٜٚربح ٖدٜا إٕ تٝطس: ناحملؿس أٟ  فٗٛ، اضتُس َسق٘ ٜٚتُ٘ عُس٠ ، ٚإٕ 

ارتفٝمف ، ٚا٫نت٦ماب يف َساسًم٘     إذا نإ املسض ايٓفطمٞ ٜطمريا ; نايٛضمٛاع    .36
ٚاقطساب اهلً  ريري اذتاد ، ٚذمٖٛما َمٔ ا٭َمساض ايميت ٫ تم٪ثس يف اإلدزاى، ٫ٚ      , ا٭ٚىل 

أَما إذا نمإ املمسض ايٓفطمٞ غمدٜدا نمبعض         متٓ  إَهإ ادتٗماد ،  فٝذمب ادتٗماد عًٝم٘ ،    
ٚاقمطساب اهلًم  ايػمدٜد، ٚذمٖٛما َمٔ ا٭َمساض        ايعؿاب١ٝ  ايػدٜد٠ نايسٖماب  ا٭َساض

يهمٔ   ، أٚ تععِ َػكت٘ فٝ٘  ، فٝطك  فسض ادتٗاد بايبمدٕ    ايٓفط١ٝ اييت ٜتعرز َعٗا ايكتاٍ ،
ٜٓبغٞ ملٔ ٜكدز ع٢ً ارتسٚز َٔ املسقم٢ ايٓفطمٝني إٔ جمسز يٝهجمس ضمٛاد املطمًُني إزٖاًبما        
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، ٚإٕ   ٜهمٔ يم٘ َماٍ ْفم      يف َايم٘   عٔ ادتٗماد ببدْم٘ يصَم٘ ادتٗماد        ، َٚت٢ عذص  يًعدٚ
 .املطًُني بسأٜ٘ ٚدعا٥٘ 

إذا نإ املسٜض ايٓفطٞ َؿاًبا بٓٛبم١ َمٔ املمسض ايمرٖاْٞ نايفؿماّ أٚ اهلمٛع        .37
اذتاد أٚاملسض ايعؿمابٞ املم٪ثس يف اإلدزاى ناقمطساب َما بعمد ايؿمد١َ أٚ ايكًمل ايػمدٜد         

فم٬ زمب عًٝم٘    ثس٠ يف اإلدزاى ، ٚذمٛ ذيو َٔ ا٭َساض ايٓفطم١ٝ املم٪  ( نا٫ْٗٝاز ايعؿيب )
 . سهِ اجملٕٓٛ ادتٗاد ٭ْ٘ يف

فمإٕ نمإ املمسض ايٓفطمٞ ٜطمريا ;       ٚإذا سكس املسٜض ايٓفطمٞ  أزض املعسنم١    .38
ٚاقطساب اهلً  ريمري اذتماد ، ٚذمٖٛما    , نايٛضٛاع ارتفٝف ، ٚا٫نت٦اب يف َساسً٘ ا٭ٚىل 

ادتٗاد ،فٝطِٗ ي٘ َمٔ ايغُٓٝم١ ٚ  يمٛ    َٔ ا٭َساض اييت ٫ ت٪ثس يف اإلدزاى، ٫ٚ متٓ  إَهإ 
 سمل يم٘ يف ايغُٓٝم١   سٜض َسقمًا ميٓعم٘ َمٔ ايكتماٍ ٫     إذا  غٗد ايٛقعم١ ٖٚمٛ َم    ٚ ،  ٜكاتٌ

 .نايسٖاب ايػدٜد ٚاقطساب َا بعد ايؿد١َ 

إذا غممٗد املممسٜض ايممرٖاْٞ أزض املعسنمم١ نمماملسٜض بايفؿمماّ أٚ ا٫قممطساب    .39
إذا غٗد املعسنم١ ٚنمإ فٝم٘ ْفم  ٚإ٫     ي٘  قذ ٜس يهٔ ،٬ ضِٗ ي٘ َٔ ايغ١ُٝٓ ف, ايٛدداْٞ 

ا٫ْٗٝماز  )أؾٝب باملسض ايٓفطٞ بعد املعسن١   نُا يٛ أؾٝب بايكًل  ايػمدٜد   أَا إذا ،   ف٬
 ، ، أٚ اقطساب َا بعد ايؿد١َ اذتاد ٚذمٛ ذيو َٔ ا٭َساض اييت تم٪ثس يف اإلدزاى (ايعؿيب

 .اضتشل ضُٗ٘ َٔ ايغ١ُٝٓ 

با٫نت٦ماب ٚذممٛٙ َمٔ ا٭َمساض ايٓفطم١ٝ املم٪ثس٠ يف اإلزاد٠       ٫ ٜٓفر بٝ  املسٜض  .41
ٚا٫ختٝاز إذا باع أٚ اغري٣ ٖٚٛ حتت ٚطأ٠ املسض ٭ْ٘ يف سهمِ املهمسٙ إ٫ إذا أدماشٙ بعمد     

٫ ٜؿح بٝ  ٚغسا٤ املسٜض ايرٖاْٞ أٚ ايعؿابٞ ايػدٜد إ٫ إذا أفام ضٛا٤ بمصٚاٍ  ، ٚ  غفا٥٘
ٚايػسا٤ َٔ املمسٜض بايفؿماّ ايصٚزاْمٞ َماداّ ٜعكمٌ       ٜؿح ايبٝ ، ٚ  ايٓٛب١ أٚ بعد ايتداٟٚ
 . َع٢ٓ ايبٝ  ٚايػسا٤
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ٖٚٛ ٜطتطٝ  ايطٝطس٠ عًم٢ ايٛضمٛاع ،    املسٜض بايٛضٛاع ايكٗسٟ  إذا تؿدم .41
إذا تؿدم ٖٚٛ حتت ضٝطس٠ ايٛضٛاع ٫ٚ ٜطتطٝ  ايتغًب عًٝ٘ ، ف٬  أَا ،فؿدقت٘ ؾشٝش١

أَا ؾدق١ ايٛيٞ عمٔ املمسٜض ايٓفطمٞ  املم٪ثس يف اإلدزاى       ، ٜؿح تربع٘ ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ
  .  ناملسٜض بايفؿاّ أٚ اهلٛع أٚ ا٫نت٦اب ايرٖاْٞ أٚ ايكًل اذتاد ٚذمٖٛا ، ف٬ تؿح

٫ تؿح إداز٠ املسٜض ايرٖاْٞ أٚ ايعؿابٞ امل٪ثس يف اإلدزاى إ٫ إذا غمفٞ بعمد    .42
 . إداز٠ َاٍ املسٜض ايٓفطٞ  فٝؿح ايعكدأَا إذا  تٛىل  ايٛيٞ   ، ايتداٟٚ أٚ بصٚاٍ ايٓٛب١ 

إذا نإ املسٜض ايٓفطٞ  ضفًٝٗا َبرزًا ملاي٘ ٫ حيطٔ ايتؿسف فٝ٘ يط٤ٛ تدبريٙ ٚ  .43
يتأثري املسض ايعؿابٞ عًٝ٘ ; نُا يف املكاَس٠ املسق١ٝ سٝح ٜؿٝب املسٜض زريب١ ًَش١ 

ٔ َبايغ نبري٠ أٚ غدٜد٠ يف املكاَس٠ ٜؿعب عًٝ٘ ايطٝطس٠ عًٝٗا فٝداطس بٛظٝفت٘ ٚ ٜطتدٜ
ٜهرب ٚحيتاٍ يًشؿٍٛ ع٢ً املاٍ َٔ أدٌ املكاَس٠ ب٘  ، ٚنُا يف ساي١ اقطساب ايػدؿ١ٝ 

،  أَا إذا نإ املسض  ،  فٝؿح اذتذس  سٝح ٜؿٝب املسٜض ٬َٝ غدًٜدا ذمٛ ايتؿسف املٓدف 
 ٜٓبغٞٚيهٔ ٫  .ايٓفطٞ  ٜ٪ثس ع٢ً اإلدزاى فٝذب اذتذس عًٝ٘  ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

 .املطازع١ باذتذس عًٝ٘ ست٢ ٜجبت طبًٝا ع٢ً عدّ قدزت٘ ع٢ً ايتؿسف يف َاي٘ 
 

إذا نإ املسٜض  حمذٛزًا عًٝ٘ يطف٘ بطبب املسض ايٓفطٞ  ناملكماَس٠ املسقم١ٝ        -44
أٚ اقطسابات ايػدؿ١ٝ  أٚ أؾٝب مبسض ٜ٪ثس عًم٢ اإلدزاى نايفؿماّ اذتماد أٚ املمصَٔ أٚ     

 .ْٛب١ ٖٛع ساد ف٬ تؿح إعازت٘

 سّ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ نتُإ َسق٘ عٓد ارتطب١حي -45

ٜباح تصٜٚر املسٜك١ بايفؿاّ أٚ ايٛضٛاع أٚايسٖاب أٚ ا٫نت٦ماب ٚذممٛ ذيمو ،     -46
ٜباح تصٜٚر املسٜض  بايٛضٛاع أٚ ايسٖماب   سايتٗا َطتكس٠ ، ٚزقٞ ايصٚز بٗا، ٚ إذا ناْت

أ٠ ٚأٚيٝا٩ٖما ، ٚنمإ   أٚ ا٫نت٦اب أٚ ايفؿاّ أٚ ا٫قمطسابات ايرٖاْٝم١ إذا زقمٝت بم٘ املمس     
 .ٚٚدد َٔ ٜتهفٌ بٓفكت٘ ْٚفك١ شٚد٘ ٚعٝاي٘,  َأًَْٛا يف ايغايب 
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إذا عًِ ايصٚز أٚ ايصٚد١ باملسض ايٓفطٞ املٛدب يًفطذ نايفؿاّ اذتاد ٚايع١ٓ   -47
بعدٙ ٚزقٞ ب٘ ، ضك  خٝازٙ يف ٚاهلٛع اذتاد املصَٔ ٚ ذمٛ ذيو  عٓد ايعكد أٚ , ايدا١ُ٥ 

  ،  ٜعًِ أسد ايصٚدني  باملسض ايٓفطٞ املٛدب يًفطذ إ٫ بعد ايعكدايفطذ، أَا إذا   
ٝؿح  فطذ ايٓهاح باملسض ايٓفطٞ زدٙ أسد ايصٚدني يف اٯخس إذا نإ جٌ   مبكؿٛد ف

 . ايٓهاح ، ٚ  ميٓ  َٔ سؿٍٛ املٛد٠ ٚايسمح١ بني ايصٚدني

يد نايع١ٓ ا٭َساض ايٓفط١ٝ اييت ختٌ مبكؿٛد ايٓهاح َٔ ا٫ضتُتاع ٚسؿٍٛ ايٛ -48
ٚايفؿاّ اذتاد  املصَٔ أٚ ا٭َساض اييت قد تكس بايطسف اٯخس نا٫قطسابات ,  ايدا١ُ٥ 

ايٛددا١ْٝ اذتاد٠ املص١َٓ ، ٚا٫نت٦اب ايرٖاْٞ اذتاد ٚايفؿاّ ايصٚزاْٞ  ايرٟ جاف َٓ٘ 
 .فامادتٓا١ٜ  ،  فٗرٙ ا٭َساض ٜجبت بٗا ايفطذ بات

ٚدا٥ِ ٜٓفس َٓ٘ ايصٚز اٯخس ٫ٚ  ح فطذ ايٓهاح بهٌ َسض ْفطٞ  سكٝكٜٞؿ -49
حيؿٌ ب٘ َكؿٛد ايٓهاح نايع١ٓ املطتدا١َ ٚايفؿاّ اذتاد املصَٔ ْٚتف ايػعس ايػدٜد ايرٟ 

ايرٟ ٫ ٜطتطٝ  املبت٢ً بٗا   ٜػٛٙ املسأ٠ ٜٚٛدب ايٓفس٠ ، أٚ اقطسابات  اهل١ٜٛ ادتٓط١ٝ
ض زريب١ غدٜد٠ إىل ايتشٍٛ ايتٛافل َ  ايطسف اٯخس ، نادتٓط١ٝ املتدايط١ سٝح ٜٓتاب املسٜ

أٚ ايطاد١ٜ ايرٟ ٜتكُٔ ايكط٠ٛ ايػدٜد٠ ٚايكسب ٚاإلٖا١ْ عٓد ادتُاع , إىل ادتٓظ اٯخس 
٫ٚ تطتطٝ  املسأ٠ اذتؿٍٛ ع٢ً ايطهٔ , ٫ٚ حتؿٌ عٓدٙ اإلثاز٠ ٚاإلغباع إ٫  بريو 

أٚ طاز٥ًا بعد   ٚاملٛد٠ َ  املبت٢ً بٗرا املسض ، أَا إذا نإ املسض ايٓفطٞ َتًُٖٛا َتد٬ًٝ
ْٚٛبات اهلٛع أٚ ايكًل ايعاّ  , ايصٚاز ٜصٍٚ بعد َد٠ ، نايع١ٓ ايطاز١٥ اييت ميهٔ ع٬د٘ 

ٚايٛضٛاع ، , ٚ ايسٖاب اإلدتُاعٞ , ْٚٛبات اهلً  , أٚ ا٫نت٦اب ايرٖاْٞ املتٓاٚب ,
ا٠ ع٢ً اذتٝ فٗرٙ ا٭َساض ٫ ت٪ثس, ٚاقطسابات ايّٓٛ ،ٚاقطسابات ا٭نٌ ، ٚاهلطريٜا  

 ايصٚد١ٝ ٚميهٔ ع٬دٗا ٫ٚ ٜؿح فطذ ايٓهاح بٗا

ق٫ٛ ٚاسدا ،   فٝك  ط٬ق٘ قاؾدًا ي٘ ،  تًفغ املسٜض بايٛضٛض١ بايط٬م إذا   -51
ف٬ ٜك   ،ب٘ ايط٬م بكًب٘ َٔ ريري إٔ ٜتًفغ ب٘ أٚ حيدخ ْفط٘ ْٟٛ املسٜض بايٛضٛض١ أَا إذا 



 ارتامت١

 
 

 
 
 518 

   ف٬ ٜك  َا  ٜتًفغ ب٘ ، فط٘ بايط٬م إذا سدخ ْ ، أَا ايط٬م مبذسد اي١ٝٓ باتفام بايفكٗا٤
ف٬ ٜك  ط٬ق٘ يف  بايط٬م يريتاح َٔ ايٛضٛض١ ْطلإذا  ٚنرا ف٬ ٜك  عدٜح ايٓفظ ، 

 .أزدح ايكٛيني 

إذا طًل املسٜض مبسض ْفطٞ ٜ٪ثس ع٢ً اإلدزاى نُا يٛ نإ يف ساي١ ْٛب١ فؿاّ  -51
اقطساب َا بعد ايؿد١َ أٚ يف ساي١ أٚ ٖٛع أٚ يف ساي١ انت٦اب غدٜد َٚصَٔ أٚ يف ساي١ 

ٚذمٛ ذيو َٔ ا٭َساض ايٓفط١ٝ امل٪ثس٠ ع٢ً   ( َا ٜعسف با٫ْٗٝاز ايعؿيب ) ايكًل ايػدٜد 
 .، ف٬ ٜك  ط٬ق٘ ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  اإلدزاى

إذا نإ املسض ايٓفطٞ   ٜ٪ثس ع٢ً إزاد٠ املسٜك١ ايٓفط١ٝ ٚقدزتٗا ع٢ً ايكٝاّ  -52
 إزادتٗاإذا نإ املسض ايٓفطٞ أثس ع٢ً أَا  ، ٙ هلا طًب ايط٬م عكٛم ايصٚد١ٝ ، فٝهس

ٖٚددت شٚدٗا بكتٌ ْفطٗا أٚ ،  ٚاختٝازٖا فطًبت ايط٬م ٖٚٞ حتت تأثري املسض ايٓفطٞ
إٜرا٤ ٚيدٖا ٚحتكل َٔ قٝاَٗا بريو ٚعذص عٔ َٓعٗا فطًكٗا طًبًا يًط١َ٬ َٔ ريري قؿد 

ط٬م ، أَا إذا   ٜتشكل َٔ قٝاَٗا بريو أٚ نإ  ايط٬م ، فٗرا إنساٙ غسعٞ ; ٫ ًٜصّ َع٘
 .فايط٬م ٫شّ يف َجٌ ٖرٙ اذتاي١ يٛدٛد ا٫ختٝاز  ٜطتطٝ  َٓعٗا

ثِ   تطتط  ايؿرب  إذا ناْت ايصٚد١ تعًِ َسض شٚدٗا قبٌ ايعكد ٚزقٝت ب٘  -53
عًٝ٘ بعد ايعكد بطبب َسق٘ ٚخػٝت ادتٓا١ٜ َٓ٘ ع٢ً ْفطٗا أٚ ٚيدٖا ، أٚ تكسزت َٔ 
تكؿري شٚدٗا يف ايٛط٤ ٭ْ٘ ٫ ٜكسبٗا إ٫ نٌ ث٬ث١ أغٗس أٚ أزبع١ أغٗس َس٠ بطبب َسق٘ 

ًًٛيٞ إٔ ٜطًل شٚد١ ف  ، ايٓفطٞ ٚتٛد َفازقت٘ ٚ ٫ ٜؿح َٓ٘ ايط٬م ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ
 .، ٜٚؿح ايط٬م ٜٚك  ع٢ً ايسادح َٔ ايكٛيني  املسٜض ايرٖاْٞ ، إذا نإ فٝ٘ َؿًش١ 

إذا ناْت ايصٚد١ تعاْٞ َٔ شٚدٗا املسٜض ْفطًٝا نُا يٛ نإ نجري ايػو،  -54
ٜٚغًل عًٝٗا ا٭بٛاب، ٜٚكسبٗا بهجس٠، نُا يف َسض ايفؿاّ ايبازاْٚٞ أٚ َسض ايرٖإ 

نإ َسٜكًا با٫نت٦اب  مما فكدت َع٘ ايبٗذ١، ٫ٚ ٜطتطٝ  إٔ ٜعطٝٗا سكٗا  ا٫قطٗادٟ أٚ 
يف ايفساؽ ٚتكسزت َٔ ايبكا٤ َع٘، أٚ نسٖت أخ٬م شٚدٗا; ناتؿاف٘ بايػد٠ ٚاذتد٠، 
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ٚضسع١ ايتأثس ٚنجس٠ ايغكب نُا يف ايػدؿ١ٝ ايعؿاب١ٝ ايعٓٝف١ ، ٚا٫ْتكاد ٭دْٞ فعٌ نُا 
بطبب َسق٘ ٚ  تطتط  ايؿرب ع٢ً ذيو; ٚزفض  ٜفعٌ املٛضٛع ، ٚاقطسب َصاد٘

 .إٔ تفتد٣ ْفطٗا َٓ٘ بعٛض تبري٘ ي٘ يٝفازقٗا ب، ً  ْفطٗا َٓ٘ ٝباح هلا إٔ ختف ، تطًٝكٗا

إذا نإ املسض ايٓفطٞ أثس ع٢ً إدزاى املسٜض  نايفؿاّ اذتاد ْٚٛب١ اهلٛع ،   -55
ٚاستاز ملٔ حيفع٘ ٜٚكّٛ  ٚا٫نت٦اب ايػدٜد املصَٔ ، ٚ  ٜطتط  ايكٝاّ ع٢ً غ٪ٕٚ ْفط٘ ،

ٝذب ع٢ً ٚيٞ املسٜض ايٓفطٞ سكاْت٘ ٚايكٝاّ ع٢ً غ٪ْٚ٘ إذا   ٜٛدد ، ف ع٢ً زعاٜت٘
 . ريريٙ ، ٚإذا ٚدد ريريٙ َٔ ا٭ٚيٝا٤ ; فُٔ قاّ عكاْت٘ َِٓٗ  ضك  إمث٘ عٔ ايباقني

تجبت اذتكا١ْ يًُسٜض ايٓفطٞ إذا نإ َسق٘ أثس ع٢ً إدزان٘ ، ٚخػٞ َٓ٘  ٫ -56
ايكسز ع٢ً احملكٕٛ ، ٚعدّ قدزت٘ ع٢ً ايكٝاّ مبؿاذت٘ ، أٚ نإ املسض ايٓفطٞ ٜػغً٘ عٔ 
تدبري َؿاحل ايٛيد ، نايٛضٛاع ايػدٜد ، ٚايسٖاب اإلدتُاعٞ ايرٟ ٫ ٜطتطٝ  َع٘ 

احملكٕٛ ، أَا إذا نإ املسض ايٓفطٞ ٫ ٜ٪ثس ع٢ً  ارتسٚز َٔ ايبٝت ٚايكٝاّ مبا حيتاد٘
 . ف٬ ٜطك  سك٘ َٔ اذتكا١ْ, قدزت٘ ع٢ً ايكٝاّ مبؿاحل احملكٕٛ ٚسفع٘ 

  ٚقد ًٜذأ  ،ٜعٌ املسض ايٓفطٞ ٖٛ ايعاٌَ ا٭ِٖ يف سدٚخ أٚ حماٚي١ ا٫ْتشاز -57
٦اب أٚ إىل قتٌ ْفط٘ بٛضا٥ٌ َباغس٠ ; نتطُِٝ ْفط٘ بٛاضط١ ا٭د١ٜٚ ; نأد١ٜٚ ا٫نت

املطهٓات أٚ باضتدداّ ايطسم ايفٝصٜا١ٝ٥ ; ناذتسم ٚايػٓل ٚايطعٔ أٚ ٚضا٥ٌ ريري َباغس٠ 
نا٫َتٓاع عٔ ايطعاّ ست٢ ميٛت ; ٚتعسٜض ْفط٘ يهاف١ املداطس ; يعٌ ٚاسد٠ َٓٗا تٛدٟ 

 . عٝات٘ ٚقد حياٍٚ ايتدفٞ ٚايتطري ست٢ ٜكًٌ َٔ استُاٍ إْكاذٙ

ط٘ َُٗا اغتد ب٘ املسض ; يعُّٛ ا٭دي١ ايداي١ حيسّ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ قتٌ ْف -58
حيسّ عًٝ٘ ا٫َتٓاع عٔ ا٭نٌ ٚايػسب ست٢ ميٛت أٚ ست٢ ٜٓتٗٞ ع٢ً حتسِٜ قتٌ ايٓفظ ،ٚ 

 .ٜٚفطد ب٘ َعدت٘ بإٔ حتريم ف٬ تٓف  با٭نٌ بعد ذيو, ب٘ ادتٛع إىل ساٍ ٜكسٙ

فإْ٘ ٜغطمٌ ٜٚهفمٔ ، أَما    , إذا دمشت ع١ًُٝ ا٫ْتشاز َٚات املسٜض ايٓفطٞ     -59
ايؿ٠٬ عًٝ٘ ; فإٕ نإ قتٌ ْفط٘ بطبب املسض ايٓفطمٞ ايمرٟ ٜم٪ثس يف اإلدزاى     
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) نايفؿاّ اذتاد املصَٔ ٚا٫نت٦اب ايمرٖاْٞ ايػمدٜد أٚ يف سايم١ ايكًمل ايػمدٜد      
د ايؿمد١َ   ; فٝؿم٢ً عًٝم٘ ;    أٚ يف ساي١ اقطساب َا بع( ايعؿيب اذتاد ا٫ْٗٝاز

، ٚ أَا  إذا نإ  املسض ايٓفطٞ   ٜم٪ثس  ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ٚعُد اجملٕٓٛ خطأ  
ع٢ً إدزاى املسٜض ٚاختٝازٙ نُا يف ايٛضٛاع ايكٗسٟ أٚ يف اقطساب ايٓمّٛ أٚ  

ذيو  إذا قتٌ ْفط٘ يف َجمٌ ٖمرٙ    ا٫نت٦اب ايبطٝ  أٚ ا٫قطسابات ادتٓط١ٝ ٚذمٛ
يف سهِ املتعُد ; ٭ٕ املسض ايٓفطٞ يف َجمٌ ٖمرٙ اذتايم١  ٫ ٜسفم       اذتاي١  فٗٛ

  .ٚإمث٘ ع٢ً ْفط٘ , ٜؿ٢ً عًٝ٘   ، ا٫ختٝازٜ٪ثس يف  ايتهًٝف ٫ٚ

٘   ا -  61 ضمٛا٤ نمإ   . ملسٜض ايٓفطٞ إذا قتٌ ْفط٘ َتعُدًا أٚ خطأ ف٬ دٜم١ يم
،  ٚإذا نإ  ، ٫ٚ جتب عًٝ٘  ايهفاز٠   املسض أثس يف إدزان٘  ٚاختٝازٙ أّ ٫

املسض ايٓفطٞ غدٜدًا ست٢ أثس  يف إزاد٠ املسٜض ٚاختٝازٙ  ٚإدزانم٘ ; نُما   
يف ايفؿاّ اذتاد املصَٔ أٚ اهلمٛع اذتماد أٚ ا٫نت٦ماب ايمرٖاْٞ ايػمدٜد أٚ      

أٚ يف سايم١ اقمطساب َما بعمد     ( ايعؿميب   با٫ْٗٝازَا ٜعسف ) ايكًل اذتاد 
تم٪ثس عًم٢ اإلدزاى ،  فكتمٌ    ايؿد١َ ٚذمٛ ذيو َٔ ا٭َساض ايٓفط١ٝ اييت 

ْفط٘ بغري قؿد َٓ٘ ٫ٚ اختٝاز ; بٌ ْتٝذ١ يًُسض ايٓفطٞ ايرٟ أ  ب٘ فم٬  
، أَا  إذا نإ املسض ايٓفطمٞ     ٜ٪اخر ب٘ يف اٯخس٠ ; ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ

ٚايكًمل  , ٜ٪ثس ع٢ً قدز٠ املمسٜض ٚاختٝمازٙ نُما يف  ا٫نت٦ماب ايبطمٝ        
ٛ أقدّ ع٢ً قتٌ ْفطم٘ يف َجمٌ ٖمرٙ اذتايم١     ارتفٝف  ٚاقطساب ايّٓٛ ، فً

 .. عٛقب ب٘ يف اٯخس٠ ٭ْ٘ َاشاٍ َهًفًا خمتازًا
ٚقدزت٘ ع٢ً ا٫ختٝاز نُما  , ٜ٪ثس يف اإلدزاى  إذا نإ املسض ايٓفطٞ ٫ -  61

يف ا٫نت٦مماب ايبطممٝ  ٚ اهلطممتريٜا ٚاقممطساب اهلًمم  ٚايكًممل ٚايٛضممٛاع 
٘     ايكٗسٟ ، ٚعٛقمب بم٘ غمسعًا ٭ٕ     ، ٚيٛ قتٌ يف َجٌ ٖمرٙ اذتايم١ أخمر بم

 . املسض ايٓفطٞ   ٜ٪ثس ع٢ً إدزان٘ ٜٚسف  عٓ٘ ايتهًٝف
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نإ املسض ايٓفطٞ أثس ع٢ً إدزاى املسٜض ٚقدزتم٘ ايعكًٝم١ ٚإزادتم٘     إذا - 62
ٚاقطساب َما  ٚا٫نت٦اب ايػدٜد ; , ٚاهلٛع ٚايغري٠ املسق١ٝ , ايفؿاّ ن

ٛ   بعد ايؿد١َ ، ٘   يف َجمٌ ٖمرٙ اذتايم١     ٚقتٌ ٖٚم ٘  ٫ قؿماف عًٝم  ٚعًٝم
 . ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  ايكُإ

قد ًٜذأ املسٜض ايٓفطٞ إىل إٔ ٜؿٝب ْفط٘ بأذ٣ عُدًا أٚ خطمأ ; نمإٔ    - 63
زسح ْفط٘ أٚ ٜكط  طسف٘ ست٢ ًٜٗو نُا ٜكم  يف بعمض سما٫ت حماٚيم١      
ا٫ْتشاز اييت ٫ تمٓذح أٚ حمما٫ٚت أذ٣ ايمٓفظ يكؿمد يفمت ا٫ْتبماٙ أٚ       

أٚ يف سما٫ت ا٫نت٦ماب ايمرٖاْٞ سٝمح     , يًُسٜض   حتكٝل َٓاف  خاؾ١
باعتبمازٙ َؿمدزًا    ٜٓتاب املؿاب غعٛز باإلثِ ٚارتط١٦ٝ فٝشاٍٚ قط  ذنسٙ

, ٝشسّ ع٢ً اإلْطمإ إٔ ٜؿمٝب ْفطم٘ بمأذ٣ عُمدًا أٚ خطمأ       ف  يًدطاٜا 
أَا إذا نإ املسض ايٓفطٞ غمدٜدًا ; ٚنمإ   ٜٚعصز ع٢ً حماٚيت٘ إذا٤ ْفط٘ ; 

نايفؿاّ , فاقد اإلدزاى ٚقت ادتٓا١ٜ ع٢ً  بدْ٘ نُا يف ا٭َساض ايرٖا١ْٝ 
فإْ٘ ٫ ٜعصز ايتعصٜس ايػسعٞ املفٛض يًكاقٞ ٚيهٔ ٜ٪دب مبما     ٚاهلٛع 

 . سهِ اجملٕٓٛ ٭ْ٘ يف ٜهف أذاٙ ع٢ً ْفط٘ ; 

إىل  نايفؿاّ ٚ ٖٛع إغعاٍ اذتسا٥ل ، قد ٜعُد املسٜض ايٓفطٞ ايرٖاْٞ - 64
ادتٓاٜم١ عًم٢ ريممريٙ بكطم  طمسف أٚ دممسح أٚ ٜستهمب دمسا٥ِ اذتسٜممل أٚ       

فإذا دين ع٢ً َادٕٚ ايمٓفظ أٚ   ٚبؿس١ٜ ، ايتدسٜب ْتٝذ١ هل٬ٚع مسع١ٝ
عاقًتم٘ نُما يمٛ    ع٢ً َادٕٚ ايٓفظ فايد١ٜ ع٢ً  تعِد ْتر عٔ ٖرٙ اذتسا٥ل 

٫ ٜكُٔ َما أتًفم٘ َمٔ َماٍ      ٚ  .، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  د٢ٓ ع٢ً ايٓفظ
أتًف٘ َٔ َماٍ  َا  َا  أ  .ٝ٘ باختٝاز ؾاسب٘ أٚ بتفسٜ  َٓ٘ إذا نإ سؿٌ عً

 .، فعًٝ٘ ايكُإ  سؿٌ عًٝ٘ َٔ ريري تفسٜ  َٔ ؾاسب٘

 أثس ا٭َساض ايٓفط١ٝ يف ادتٓاٜات: املطًب ا٭ٍٚ         أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايعكٛبات: املبشح ايجاْٞ
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; ٫ ٜعف٢ َٔ املط٦ٛي١ٝ ٜٚكتـ  ْفطٞ مبسض َستهب ادتٓا١ٜ  إذا أؾٝب - 65
 . ضٛا٤ أثس املسض ايٓفطٞ ع٢ً إدزان٘ ٚاختٝازٙ أّ ٫ نايؿشٝح ;  َِٓٗ

, ا٭َممساض ايٓفطمم١ٝ  ايمميت ٫ تمم٪ثس عًمم٢ ايعكممٌ ٫ٚ تكممعف ايرينٝممص  - 66
ٚحتُممٌ أعبمما٤ ايعُممٌ ; نمما٭َساض  , ٜٚطممتطٝ  َعٗمما حتُممٌ املطمم٦ٛي١ٝ  

ٚإٔ جمدّ يف  , فً٘ إٔ ميازع املٗٔ ارتطس٠ نايطمب      ايعؿاب١ٝ ارتفٝف١ ; 
أَمما إذا ناْممت ، ايهًٝممات ايعطممهس١ٜ ; ٚعًٝمم٘ ايكممُإ إذا تعممد أٚ فممسط 

ا٭َساض ايٓفط١ٝ  ت٪ثس ع٢ً اإلدزاى ٚإتكإ  ايعٌُ ٜٚكعف َعٗا ايرينٝص 
أٚ اقطساب اهلً  ايػدٜد ، أٚ  ايٛضاٚع ايػمدٜد٠  , ايكًل اذتاد : ; َجٌ 

ٚتطمبب  , ٚت٪ثس عًم٢ إتكمإ ايعُمٌ    , إىل إقعاف ايرينٝص اييت قد ت٪دٟ 
ٚضما٥س املٗمٔ ارتطمس٠ ، أَما      فًٝظ ي٘ إٔ ميمتٗٔ ايطمب  , ارتًٌ يف ٚظٝفت٘ 
إذا نإ ٫ ٜعاْٞ َٔ ا٭عساض ايٓػط١ يًُسض ٚملظ َمٔ  املسٜض ايرٖاْٞ 

ْفط٘ ايكدز٠ ع٢ً ا٭دا٤ ايطًِٝ ست٢ يف أثٓا٤ سدٚخ ايٓٛبات ; فم٬ سمسز   
يهمٔ ٜٓبغمٞ إٔ ٜبتعمد    ٚإٔ ٜأخر عًٝ٘ أدمسًا  , ١ٓٗ ايطب زع َعًٝ٘ إٔ ميا

 . ٭ْٗا حتتاز إىل تسنٝص ذٖين ايدقٝك١  نادتساس١  عٔ ايتدؿؿات 

إذا نإ ادتاْٞ َسٜكًا ْفطًٝا  فٝٓعس إىل أثمس املمسض يف إزادتم٘ ٚإدزانم٘ ;       - 67
ٜم٪ثس فٝٗما نُما يف ايٛضمٛاع ايكٗمسٟ ارتفٝمف  أٚ ا٫نت٦ماب         فإٕ نإ ٫

  أٚ ْٛب١ اهلً  أٚ اقطساب ايّٓٛ  أٚ اقمطسابات ادتٓطم١ٝ ايٛظٝفٝم١    ايبطٝ
ذيو ف٬ ٚد٘ يتدفٝف ايعكٛب١ عٓ٘ ; يهُاٍ أ ًٖٝت٘ ، ٚسهُ٘ سهمِ   ٚذمٛ

 .ايؿشٝح 
أَا إذا نإ املسض  ٜعدّ  اإلزاد٠  أٚ ٜكعفٗا   نُا يف ا٫قطسبات ايرٖاْٝم١  

اسب ٭عمساض  ، ٚايفؿاّ، ٚا٫قمطسبات ايٛدداْٝم١ نماهلٛع اذتماد املؿم     
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 ايػسٜع١ خففت عٓم٘ ايعكٛبم١ ٭ْم٘ يف   ف ذيو ذٖا١ْٝ أٚ ا٫نت٦اب اذتاد ، ٚذمٛ
 .سهِ اجملٕٓٛ

بكٞ ارتٝماز يًمٛيٞ يف   ٜ ادتاْٞ ٚ  طك  ايكؿاف مبٛت املسٜض ايٓفطٜٞ  - 68
أَا إذا أثس املسض يف إدزان٘ ٚدبت ايد١ٜ عًم٢ عاقًتم٘ بهمٌ      ،  أخر ايد١ٜ

ٜٚطممك  عٓمم٘ ايكؿمماف أٜكمما بممايعفٛ ، سمماٍ ، ٭ْمم٘ يف سهممِ اجملٓممٕٛ ، 
 .ٚبايؿًح َ  ايٛزث١ 

أقس املسٜض ايٓفطمٞ مبمسض ٫ ٜم٪ثس يف اإلدزاى نا٫نت٦ماب ارتفٝمف      إذا - 69
ٚايٛضمٛاع ايكٗمسٟ ارتفٝممف ْٚٛبم١ اهلًم  ٚ ايكًممل ٚاقمطساب ايٓممّٛ ٚ      
ا٫قطسابات ادتٓط١ٝ  ٚذمٛ ذيو إذا أقس عٓد ايكاقمٞ مبما ٜٛدمد اذتمد أٚ     
ايكؿاف ؾح إقسازٙ ، أَا إذا نإ املسض ٜ٪ثس يف اإلدزاى نايفؿاّ اذتماد  

أٚ ( اهلممٛع اذتمماد أٚ ا٫نت٦مماب ايممرٖاْٞ  ) قممطسابات ايٛدداْٝمم١ أٚ ا٫
٫ ٚ .ا٫قطسبات ايرٖا١ْٝ اذتاد٠ ف٬ ٜؿح إقسازٙ ، ٭ْ٘ يف سهمِ اجملٓمٕٛ   

 .كس عٓد ايكاقٞ ست٢ ٜ ,ٜعترب إقساز املسٜض ايٓفطٞ عٓد ايطبٝب

عمص ٚدمٌ   ٜكبمٌ    ٯدَٞ نايكمرف ٚايكؿماف أٚ عمل هلل    عل  إذا أقس - 71
٘  ٚإ, زدٛع٘  إذا   ٜم٪ثس َسقم٘ يف    ذا أقس عد نايصْا ٚايطسق١ قبمٌ زدٛعم
 .أَا املسٜض ايرٖاْٞ ف٬ ٜؿح َٓ٘ إقسازا ٫ٚ زدٛعا .إدزان٘ 

ٖٓاى بعض ادتسا٥ِ اييت تؿٓف يف ايطب ايٓفطمٞ قمُٔ ا٫قمطسابات     - 71
ٖٚرٙ ادتسا٥ِ ٚإٕ ناْت َؿٓف١ قُٔ ا٫قمطسابات ايٓفطم١ٝ إ٫      ايٓفط١ٝ

ٖم٬ً إلقاَم١    يًشد ٚايعكاب إذا نإ َستهبٗا أَٛدب١  دسا٥ِ إْٗا يف ايػسع
ميٓمم  َممٔ إقاَمم١ اذتممد عًٝمم٘ نْٛمم٘ َسٜكممًا مبجممٌ ٖممرٙ   ٚ ٫اذتممد عًٝمم٘ ; 

َطمًًُا َهًفمًا    ا٫قطسابات َاداّ   ٜ٪ثس املسض ايٓفطٞ يف إدزان٘ ٚنمإ  
 .خمتازًا عاملًا بايتشسِٜ
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ج١ًٝ ، ٚنإ َطمًًُا َهًفمًا   ادتٓط١ٝ املإذا  نإ املسٜض ايٓفطٞ ٜعاْٞ َٔ   – 72
عاملًا بايتشسِٜ  ٚٚق  يف ٖمرٙ ادتسميم١ باختٝمازٙ ، ٚدمب قتًم٘ بهمٌ سماٍ        

 .ٚإٕ نإ بني اَسأتني ٚدب تعصٜسُٖا  ، حمؿٓا أٚ ريري حمؿٔ 

دا٥ِ إىل نػمف ايعمٛزات    تهسز ٚ َ  إذا نإ  عٓد املسٜض ايٓفطٞ ٌَٝ  - 73
دٕٚ زريبم١ يف ايٛقمٛع يف ايفاسػم١ ثمِ     , أَاّ ايٓماع ٚيف ا٭َمانٔ ايعاَم١   

ا٫ضتُٓا٤ بعد ذيو ٜٚعكب٘ يف ايغايب فمري٠ َمٔ ايػمعٛز بايمرْب ٚتأْٝمب      
ايكُري ، ٜٚعرب َععِ َسق٢ ا٫ضتعسا٤ عٔ ؾعٛب١ ايتشهِ يف دٚافعِٗ ، 

عكمس٠   ٓفطمٞ  ايعمٛز٠   ، فمإذا نػمف املمسٜض اي   ٚأْٗا ريسٜب١ عٔ ذٚاتِٗ  
اد١ أٚ قسٚز٠ عصز إذا نإ املمسض ايٓفطمٞ    ٜم٪ثس  يف    ايٓاع َٔ ريري س

ٚإٕ نإ بغمري اختٝمازٙ بطمبب تمأثري املمسض      ,  إدزان٘ ، ٚتعس٣ باختٝازٙ  
 .ايٓفطٞ عًٝ٘ ٚدب تأدٜب٘ مبا ٜهف أذاٙ 

نمإ  إذا إذا اعتد٣ ع٢ً املسأ٠ ا٭دٓبٝم١  زب ع٢ً املسٜض بايطاد١ٜ اذتد  - 74
 . املٗس إذا اضتهسٙ اَمسأ٠ عًم٢ ايصْما     عًٝ٘ ٚ زب ،  أ٬ًٖ إلقا١َ اذتد عًٝ٘

إذا نمإ    فإٕ نإ بتٗدٜد ايط٬ح فإْ٘ ٜهٕٛ حمازبًا ٜٚكاّ عًٝ٘ سمد اذتسابم١  
سض ايٓفطٞ أثس يف إدزانم٘ نماهلٛع   أ٬ٖ إلقا١َ اذتد عًٝ٘ ، أَا إذا نإ امل

ايممرٟ تػممتد زريبتمم٘ يف ايٓطمما٤ ٚفكممد اإلزاد٠ ٚا٫ختٝمماز ٚتكممدٜس  ايممرٖاْٞ
  . إَسأ٠ ع٢ً ايصْا ، ف٬ سد عًٝ٘ ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ  ايعٛاقب ، فاضتهسٙ 

٭ٕ ايتعصٜمس   :  ٚعكٛب١ فاعٌ ذيوحيسّ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ ايبؿؿ١ ،  - 75
عًم٢   ٚأخمر ، ٚأدب ٚ ايتعصٜس ٚادب يف نٌ َعؿ١ٝ ٫ سد فٝٗا ٫ٚ نفاز٠

بإٔ أثمس املمسض ايٓفطمٞ عًم٢ إدزانم٘ ;  فؿماز        ٜدٙ إذا نإ ريري َهًف ;
ميازع ايبؿبؿ١  َٔ ريري اختٝازٙ ، نُا يف ايفؿاّ ٚاهلٛع ٚا٫قمطسابات  

 ايرٖا١ْٝ
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ٚعكٛبم١ فاعمٌ    ، حيسّ ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ ازتدا٤ ٬َبظ ادتٓظ اٯخس - 76
ض ايٓفطٞ ع٢ً إدزانم٘  ايتعصٜس إذا نإ املسٜض بايفٝتٝػ١ٝ   ٜ٪ثس املسذيو 

، ٭ٕ ايتعصٜممس ٚادممب يف نممٌ َعؿمم١ٝ ٫سممد فٝٗمما ٫ٚنفمماز٠ ، ٚايتأدٜممب 
ٚا٭خر ع٢ً ٜدٙ مبا ٜهف٘ عٔ ايتػب٘ إذا نإ املسض ايٓفطٞ أثمس يف إدزانم٘   

 .نُا يٛ نإ َسٜكًا بايفؿاّ أٚ اهلٛع أٚ ا٫قطسابات ايرٖا١ْٝ 

زب  ع٢ً ٚيٞ ا٭َس  تعصٜس  نمٌ  ٚ،  حيسّ إدسا٤ عًُٝات حتٌٜٛ ادتٓظ - 77
ٚ تعصٜمس  املدٓمجني ايمرٜٔ ٜطمايبٕٛ      ،  طبٝب زمسٟ َجمٌ ٖمرٙ ايعًُٝمات     

بايتشٌٜٛ  مبا ٜسدعِٗ عٔ املطايب١ مبجٌ ٖمرٙ ا٭َمٛز ، ٚإسمايتِٗ ملطتػمف٢     
 .ا٭َساض ايٓفط١ٝ ملداٚاتِٗ ٚايتدفٝف َٔ َعاْاتِٗ 

٬ََطمم١ ايفممِ  أٚ  بمماٯخسٜٔحيممسّ عًمم٢ املممسٜض ايٓفطممٞ ا٫ستهمماى   - 78
 .فٝ٘ ايتعصٜس مبا ٜساٙ اإلَاّ ٚإٔ يٮعكا٤ ايتٓاض١ًٝ يًشؿٍٛ ع٢ً اإلثاز٠ ،

ٜعُد املسٜض ايٓفطٞ إىل ا٫عتدا٤ عًم٢ املمٛت٢ ٚايبٗما٥ِ ، ٚقمد ٜدفعم٘       - 79
ذيو إىل ْبؼ ايكبٛز يتشكٝل ٖرٙ ايسريب١ أٚ ايكٝاّ بايكتمٌ ، ي٬عتمدا٤ عًم٢    

، ٚنريو اذتاٍ يف إٜتا٤ ايبٗا٥ِ سٝمح ٜٓتماب املمسٜض زريبم١      دطد املتٛف١ٝ
ق١ٜٛ يف ا٫عتدا٤ ع٢ً ايب١ُٝٗ يٝعرب عٔ سكد دفني ٚنسا١ٖٝ بايغم١ ينْطمإ   
ٚاإلْطا١ْٝ، ٚنٌ ذيو حمسّ ، ٚزب فٝ٘ ايتعصٜس إٕ نإ أٖم٬ يًتعصٜمس ، أٚ   

 .تأدٜب٘ مبا ٜهف أذاٙ إذا نإ ريري أٌٖ 

طٝني ع٢ً حمازَ٘ ، ٚايغايب إٔ ٜهمٕٛ بمني   قد ٜعتدٟ بعض املسق٢ ايٓف - 81
َٚمٔ أٖمِ أضمباب ٖمرا املمسض      ايٛايد ٚابٓت٘ ، ٚا٭قٌ بني ا٭ّ ٚٚيدٖا ، 

ٚزب قتً٘ بهٌ ساٍ إذا نإ أٖم٬ إلقاَم١    اقطساب ايػدؿ١ٝ عٓد ا٭ب
 .اذتد عًٝ٘ ، ٜٚ٪دب مبا ٜهف أذاٙ إٕ ريري أٌٖ 
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ضسم َا ٜٛدب اذتد ، املسٜض بٗٛع ايطسق١ زب إقا١َ اذتد عًٝ٘ ، إذا  – 81
 . ٚإذا ضسم َا ٫ ٜبًغ ايٓؿاب ٚدب تعصٜسٙ 

قرف املسٜض بايفؿاّ ايصٚزاْٞ يصٚدت٘ ٚاتٗاَٗا بايصْما ٫ٜٛدمب اذتمد     - 82
 . ع٢ً ايكاذف يف ٖرٙ اذتاي١ ، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ 

إذا تهًِ املٛضٛع به٬ّ ٜكتكٞ ايسد٠ ف٬ عرب٠ ب٘ ٫ٚ  أثس ي٘ يف ؾمش١   - 83
ناْت ٖرٙ ايٛضاٚع تطٝطس عًٝ٘ ٜٚطتطٝ  دفعٗا يهٔ تغًمب   إذا، اإلميإ 

ٚ إذا ريًممب ايٛضممٛاع عًمم٢ املممسٜض ايٓفطممٞ ٚ  ٜطممتط   عًٝمم٘ أسٝاًْمما،
 . ايطٝطس٠ عًٝ٘ ، ف٬ ت٪ثس ع٢ً  ؾش١ إمياْ٘ ، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ

ٜطك  اذتد عٔ املسٜض ايٓفطٞ إ٫ إذا أثس املسض عًم٢ إدزانم٘ نُما     ٫  - 84
ٛع ٚا٫نت٦ماب ايمرٖاْٞ ٚاقمطساب َما بعمد ايؿمد١َ ،       يف ايفؿماّ ٚاهلم  

ٚا٫قطسابات ايرٖا١ْٝ ، ٭ْ٘ يف سهِ اجملٕٓٛ ، ٚاجملٕٓٛ ٫سد عًٝ٘  ، أَما  
إذا   ٜ٪ثس املسض ايٓفطمٞ عًم٢ اإلدزاى نا٫نت٦ماب ايبطمٝ  ٚايٛضمٛاع      

ذيو َٔ ا٭َساض ايٓفطم١ٝ   ٚذمٛ ارتفٝف ٚايسٖاب ا٫دتُاعٞ ْٚٛب١ اهلً 
 .ع٢ً اإلدزاى ، ف٬ ٜطك  عٓ٘ اذتد إذا ازتهب َا ٜٛدب٘  ت٪ثس ٫ اييت

ٖٚمٛ َهًمف ثمِ أؾمٝب      أٚ ازتهب َا ٜٛدب اذتد  إذا ازتد  اإلْطإ  - 85
مبسض ْفطٞ ٜم٪ثس عًم٢ اإلدزاى نايفؿماّ ٚاهلمٛع ٚاقمطساب َما بعمد        

 .ايؿد١َ ، ٫ٜكاّ عًٝ٘ اذتد ست٢ ٜػف٢

ازتهب املسٜض ايٓفطٞ َا ٜٛدب اذتد ٚنإ أ٬ٖ إلقا١َ اذتد عًٝ٘ ، إذا  - 86
ٚتاب قبٌ  ايكدز٠ عًٝ٘ ، أٚ تٗذِ املسٜض بايطماد١ٜ عًم٢ املمسأ٠ ا٭دٓبٝم١      

 ، ضك  عٓد اذتد  ٚاْتٗو عسقٗا بك٠ٛ ايط٬ح ، ثِ تاب قبٌ ايكدز٠ عًٝ٘

٘ ايتُٝٝمص  ايدزد١ اذتاد٠ ايػدٜد٠ ٚاييت تؿٌ إىل ساي١ اإلطبام ٜٚفكد َعم  - 87
ّ , ٜٚستف  ب٘ ايتهًٝف ٚا٫قمطساب  , نُا يف ا٭َساض ايرٖا١ْٝ; نايفؿما
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ٚاهلممٛع اذتمماد  ، أٚ ايعؿمماب١ٝ ايػممدٜد٠  ا٫نت٦مماب ايممرٖاْٞ  ;ايٛدممداْٞ
، ٚاقممطساب َمما بعممد ايؿممد١َ     ( ا٫ْٗٝمماز ايعؿمميب  ) نممايكًل اذتمماد  

 . ٚريريٖا; ٫ ٜؿح إٔ ٜهٕٛ قاقًٝا ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ اذتاد 

اب ٚريريٖما َمٔ   بتًم٢ مبمسض ْفطمٞ نمايكًل ٚا٫نت٦م     حيسّ ع٢ً َٔ  ا   – 88
٭ْم٘ إذا سمسّ عًم٢ ايكاقمٞ إٔ      ا٭َساض ايعؿماب١ٝ  َتٛضمط١ ايػمد٠ ،    

اهلِ ٚاذتصٕ  مبٔ ٜككٞ ٖٚٛ ريكبإ أٚ َػغٍٛ ايكًب بِٗ أٚ سصٕ فهٝف
ٚايكًل ٬َشّ ي٘ ع٢ً ايدٚاّ بطبب املسض ايٓفطمٞ ; فٝشمسّ عًٝم٘ تمٛيٞ     

 .أٚىل  ايككا٤ َٔ باب

إذا نإ ٜعاْٞ َٔ ايكًل أٚ ا٫نت٦اب ايبطمٝ  أٚ ايسٖماب ا٫دتُماعٞ أٚ    - 89
نمإ  ٚ ذيو َٔ ا٭َساض ايٓفط١ٝ اييت ٫ تم٪ثس يف اإلدزاى ،  ْٛب١ ًٖ  ٚذمٛ

ٚعٓدٙ َمٔ ا٭ًٖٝم١ ٚايكمدز٠ عًم٢ ايتُٝٝمص يف      , عٓدٙ عًِ بأسهاّ ايككا٤
فمإٕ املمسض   ٚعٓدٙ دمٛد٠ ذٖمٔ ٚقم٠ٛ إدزاى ملعماْٞ ايهم٬ّ;      , ايدعا٣ٚ

يهٔ إذا   تدع سادم١ إىل   ، ايٓفطٞ ارتفٝف ٫ ميٓ  َٔ ؾش١ تٛيٞ ايككا٤
َٔ ا٭َمساض ايٓفطم١ٝ ; ٭ٕ    غ٤ٞ تعٝٝٓ٘ ; فا٭ٚىل أ٫ ٜتٛىل ايككا٤ َٔ ب٘ 

فٝ٘ َػك١ بايغ١ ; قد تٛيمد  , ٚحتكٝل ايعدٍ , فؿٌ ارتؿَٛات ٚزد املعا  
 . قغٛطًا ْفط١ٝ تصٜد َٔ سد٠ املسض عًٝ٘

ايٓفطٞ ٫ ٜ٪ثس يف اإلدزاى يهٔ ٜػٛؽ ايرٖٔ ٚميٓ  َمٔ   إذا نإ املسض - 91
 أٚ ايسٖمماب,   أٚ ا٫نت٦مماب ,  دممٛد٠ ايكممب   ; نايٛضممٛاع ايكٗممسٟ  

أٚ نإ يف ساي١ اقطساب ًٖ  غدٜد ; ٚأثس يف قدزت٘ عًم٢  ,  ا٫دتُاعٞ 
 . ايػٗاد٠ ٚأدا٥ٗا فأؾبح َريددًا فٝٗا ريري داشّ ;   تكبٌ غٗادت٘ قب 
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أَا إذا نإ املسض ايعؿابٞ خفٝفًا ; نايدزد١ ارتفٝف١ َمٔ ايٛضمٛاع أٚ    - 91
ا٫نت٦اب أٚ اقطساب اهلًم  ٚ  ٜم٪ثس عًم٢ قدزتم٘ عًم٢ قمب  ايػمٗاد٠        

 .ٚأدا٥ٗا ; فإْ٘ تكبٌ غٗادت٘

;  اذتممماد  ; نايفؿممماّ إذا نمممإ املمممسض ايٓفطمممٞ ٜممم٪ثس يف اإلدزاى   - 92
ٚايكًل ( ايرٖاْٞ ايػدٜد اهلٛع اذتاد ٚا٫نت٦اب )ٚا٫قطساب ايٛدداْٞ 

ٚاقطساب َا بعد ايؿد١َ ، ٚايٛضٛاع ايكٗسٟ ( ا٫ْٗٝاز ايعؿيب ) اذتاد 
; ٫ تؿممح  اذتماد ٚذمممٛ ذيممو َممٔ ا٭َمساض ايٓفطمم١ٝ املمم٪ثس٠ يف اإلدزاى   

 . غٗادت٘

ٜممأتٞ عًمم٢ غممهٌ ْٛبممات ثممِ  ٜممصٍٚ ;  ايٓفطممٞ أَمما إذا نممإ املممسض  - 93
ثمِ   ثمِ تمصٍٚ   ٖمٛع   نا٫قطسابات ايٛددا١ْٝ اييت تأتٞ ع٢ً غهٌ ْٛب١ 

; أٚ ايفؿاّ  ريري املطبل ; فإٕ غٗادت٘ تكبٌ إذا غمٗد  ْٛب١ انت٦اب ثِ ٜصٍٚ 
 .يف ساٍ ؾشت٘

ٚ  حيسف عًم٢ أدا٤  , تكبٌ غٗاد٠ ايطبٝب ايٓفطٞ إذا نإ َطًًُا عد٫ً - 94
  تكبمٌ   أٚ فاضمكا  ضتػٗادٙ; فإذا نإ ايطبٝب ايٓفطمٞ نمافساً  ايػٗاد٠ قبٌ ا

ٚسمسف عًم٢   , إىل ايػمٗاد٠  ايٓفطمٞ   ضمع٢ ايطبٝمب   ٚنرا إذا  ،غٗادت٘
أدا٥ٗا قبٌ إٔ ٜطتػٗد أٚ قؿد بايػٗاد٠ دس ْف  إيٝ٘ أٚ دف  قسز عٓ٘ فم٬  

 . تكبٌ غٗادت٘

َٚت٢ أَهٔ ،  ٜكبٌ غٗاد٠ طبٝب ْفطٞ ٚاسد يف ريري اذتدٚد إذا نإ ثك١ - 95
ايطبٝمب  ٛؾمًا إذا   ٜطُم٦ٔ يػمٗاد٠    غٗاد٠ طبٝبني اثٓني فٗٛ أفكٌ ; خؿ

 . ايٛاسد

 

 -:ٜباح يًكاقٞ إٔ حيهِ مبا تكُٓت٘ ايطذ٬ت ايطب١ٝ بػسطني - 96
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 .إٔ ٜتٝكٔ أْ٘ خ  ايطبٝب ٚإٕ   ٜرنسٙ :أسدُٖا

ٚ  ٜأت ايطبٝب أٚ املسٜض , إٔ تهٕٛ ايطذ٬ت حمفٛظ١ يف املطتػفٝات : ايجاْٞ 
 .ايٓفطٞ مبا ٜجبت ايعبح بٗا أٚ تصٜٚسٖا 

َٚا  ضٗاٚأؾًٗا ٚأيًٛقا١ٜ َٔ ا٭َساض ايٓفط١ٝ ، أععِ ا٭ضباب  َٔ – 97
أندت عًٝ٘ ايدزاضات ايٓفط١ٝ ايعسب١ٝ ٚريري ايعسب١ٝ ٖٛ اإلميإ باهلل 
ٚايعٌُ ايؿاحل ٚا٫ضتكا١َ ع٢ً غسع٘ ; فكد ظٗس ا٫زتباط اإلزابٞ بني 

َٚٔ ا٭ضباب اييت تصٌٜ اهلِ  ،املتدٜٔ بتعايِٝ دٜٓ٘ ٚبني ؾشت٘ ايٓفط١ٝ
ٚأْٛاع , ٌ ٚايغِ ٚايكًل ٚا٫نت٦اب اإلسطإ إىل ارتًل بايكٍٛ ٚايفع

ايتفسغ َٔ ُّٖٛ ايدْٝا ٚسطٔ ايعٔ باهلل ٚؾدم ايتٛنٌ عًٝ٘  ، ٚاملعسٚف
، َٚٓٗا   فٗٛ ض٬ح ٚقا١ٜ َٔ اهلُّٛ ٚايغُّٛ املطبب١ يٮَساض ايٓفط١ٝ

 .ٖرا َٔ أِٖ ا٭ضباب ايد١ٜٝٓ ايتفا٩ٍ ٚإسطإ ايعٔ باهلل ، 

تبطِ ٚ اذترز َٔ ايفساغ ٚايكشو ٚاي: َٚٔ أِٖ  ا٭ضباب ايطبٝع١ٝ  – 98
اإلفؿاح : ادتُاع ايفهس نً٘ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بعٌُ ايّٝٛ اذتاقس، َٚٓٗا 

، ٚعدّ ا٫ْعصاٍ عٔ  ٚايتٓفٝظ عٔ ا٫ْفعا٫ت ايٓفط١ٝ بايبها٤ أٚ ايه٬ّ
 .  ايٛقا١ٜ ايطب١ٝ : ايٓاع ، َٚٓٗا 

َٔ ا٭َساض ايٓفط١ٝ ٚريريٖا ٚادبًا إذا نإ تسن٘ ٜفكٞ إىل  ايتداٟٚ  - 99
تًف ايٓفظ أٚ أسد أعكا٥٘ أٚ عذصٙ ; أٚ نإ املسض ٜٓتكٌ قسزٙ إىل 

٫ٚ ٜريتب , ريريٙ ، ٜٚهٕٛ َطتشبًا إذا نإ تسن٘ ٜ٪دٟ إىل قعف ايبدٕ 
ضبل يف اذتاي١ ا٭ٚىل  ، ٜٚهٕٛ َباسًا إذا   ٜٓدزز حتت اذتايتني  عًٝ٘ َا

طابكتني ٜٚهٕٛ َهسًٖٚا إذا نإ بفعٌ جاف َٓ٘ سدٚخ َكاعفات أغد اي
نايتطاٌٖ يف تٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ املٗد٥ات    َٔ ايع١ً املساد إشايتٗا

 . ٚاملَٓٛات بدٕٚ ٚؾف١ طب١ٝ مما ٜكس بايبدٕ
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ً  قبٌ  - 111 ٜػريط إذٕ املسٜض ايٓفطٞ املهًف أٚ ٚيٝ٘ إذا   ٜهٔ َهًفا
فٝذب  إذا نإ يف ساي١ جػ٢ عًٝ٘ اهل٬ى َاأ,ايكٝاّ بأٟ عٌُ طيب 

 . ٫ٚ عرب٠ بإذْ٘ أٚ ٚيٝ٘ َداٚات٘

يًٛيٞ ضٛا٤ نإ شٚدًا أٚ أبًا أٚ ريريٙ َٓ  َٛيٝت٘ َٔ تٓاٍٚ  يٝظ - 111
 . ا٭د١ٜٚ املباس١ غسعًا املٛؾٛف١ هلا َٔ ايطبٝب ايٓفطٞ ايجك١

ٚإٕ   , يف َاٍ املسٜك١ إٕ نإ هلا َاٍ  فك١ ايع٬ز ايٓفطْٞ جتب - 112
ًٝصّ ايصٚز أدس٠ ف بت ايٓفك١ ع٢ً َٔ تًصَ٘ ْفكتٗا ،ٚد, ٜهٔ هلا َاٍ 

 . ايطبٝب ايٓفطٞ ٚمثٔ ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ

حيسّ تطبٝب ايسدٌ يًُسأ٠ ا٭دٓب١ٝ أٚ ايعهظ إ٫ عٓد اذتاد١ أٚ - 113
سهًُا ; نُا فإذا تعرز ٚدٛد طبٝب َٔ ْفظ ادتٓظ سكٝك١ً أٚ , ايكسٚز٠ 

يٛ نإ ايطبٝب ايرٟ َٔ دٓظ املسٜض َستف  ا٭دس ; مما زشف عل 
أٚ ٜهٕٛ ريري , ٜٚٛقع٘ يف سسز ٚقٝل , ٜٚعٓت ب٘ , املسٜض يف ايع٬ز 
, فتهٕٛ َباغست٘ يع٬ز املسٜض أخرًا بأضباب اهل٬ى , ساذم يف َٗٓت٘ 

يكسٚز٠ ٚاقتؿس ع٢ً َا تدعٛ إيٝ٘ اذتاد١ أٚ ا, ٚيٝظ بأضباب ايػفا٤ 
فإذا نإ ٚؾف املسض نافًٝا ف٬ زٛش ي٘ نػف ٚد٘ املسأ٠ ٚإذا استاز إىل 

ف٬ زٛش ايًُظ ٖٚهرا ٚاقتؿس يف ايه٬ّ ع٢ً قدز َا تدعٛ   ْعس ايٛد٘ 
ٌُ, ملعسف١ ايدا٤   ي٘ اذتاد١  أبٝح يًطبٝب   ٚأَٓت ايفت١ٓ , بٗا  ٚ  ج

 . َداٚا٠ املسٜك١ ايٓفط١ٝ أٚ ايعهظ

املسٜض ايٓفطٞ عدّ إٜكاف ايع٬ز إ٫ بعد ايسدٛع إىل زب ع٢ً  - 114
 . ايطبٝب املعاجل

٫ٚ ٜطتدعٞ ايتِٜٓٛ يف املطتػف٢ َجٌ , إذا نإ املسض ايٓفطٞ خفٝفًا  - 115
ٚسا٫ت ايكًل ٚايسٖاب ٚاقطسابات , سا٫ت ا٫نت٦اب ارتفٝف  : 
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ٚا٫قطسابات ايٓفط١ٝ اييت , ٚاقطسابات ايّٓٛ ريري ايعك١ٜٛ , ايتهٝف 
ٚاقطسابات اهلطتريٜا ايتشٛي١ٝ , تعٗس يف غهٌ أعساض دط١ُٝ 

إذا نإ ٚ،  فٝشسّ سذصٙ يف املطتػف٢ يف َجٌ ٖرٙ اذتاي١. ٚايتفهه١ٝ 
ٚأَساض , املسض ايٓفطٞ غدٜدًا ; نا٫قطسابات ايرٖا١ْٝ َجٌ ايفؿاّ 

ٚسا٫ت ا٫نت٦اب ايػدٜد َ  حما٫ٚت , ٚسا٫ت اهلٛع  اذتاد , ايتِٖٛ
ٚاذتا٫ت ايػدٜد٠ َٔ اقطسابات ,  تازٜذ َسقٞ ضابل ا٫ْتشاز يف
ٚسا٫ت ايفصع , اقطساب ايتٛتس ايٓاجت١ عٔ اإلؾابات : َجٌ , ايعؿاب 

(  ا٫ْٗٝاز ايعؿيب ) ٚاقطساب َا بعد ايؿد١َ اذتاد ، ٚايكًل اذتاد , 
فٝذب ،  ٚاملسق٢ ايرٜٔ ٜػهًٕٛ خطٛز٠ ع٢ً أْفطِٗ ٚع٢ً ريريِٖ

يع٬دِٗ ٚدف  قسزِٖ ٚنف أذاِٖ عُٔ  سذص ٖ٪٤٫ يف املطتػف٢
  .سٛهلِ 

ٜٚتأند , أْ٘ زب نتُإ ايطس ٚحيسّ إفػا٩ٙ بدٕٚ َكتض َعترب  - 116
ٚادب سفغ ايطس ع٢ً َٔ ٜعٌُ يف املٗٔ اييت ٜعٛد اإلفػا٤ فٝٗا ع٢ً 
أؾٌ امل١ٓٗ بارتًٌ ; ناملٗٔ ايطب١ٝ ; َا  ٜأذٕ املسٜض ايٓفطٞ أٚ ٜهٔ يف 

 .فطد٠ فٝباح   اإلفػا٤ َؿًش١ أٚ دف  َ

ٜباح اضت٦ذاز ايطبٝب ايٓفطٞ يًع٬ز ضٛا٤ َٔ قبٌ ايدٚي١ أٚ ا٭فساد   - 117
فإٕ متت املد٠ ٚبس٨ , ،ٚاضت٦ذاز ايطبٝب ٜكدز باملد٠ ٫ بايرب٤ ٚايعٌُ 

املسٜض أٚ   ٜربأ فً٘ ا٭دس٠ نًٗا ،  ٚإٕ بس٨ قبٌ متاّ املد٠ اْفطدت 
ٚنرا يٛ َات , املعكٛد عًٝ٘ اإلداز٠ فُٝا بكٞ َٔ املد٠ يتعرز اضتٝفا٤ 

أَا يٛ نإ أدريًا عٓد ايدٚي١ َكابٌ أدس َعًّٛ .املسٜض يف أثٓا٤ املد٠ 
فٝذب عًٝ٘ ايٛفا٤ بايعكد ، ٫ٚ حيٌ ي٘ إٔ ٜأخر َٔ املسٜض ايٓفطٞ أدسًا 
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٫ٚ حيل يًطبٝب ايٓفطٞ زفض ع٬ز املسق٢ ايداخًني يف , ع٢ً َداٚات٘ 
 .يٛاشّ ٖرا ايعكد 

ٜض ايٓفطٞ أٚ ٚيٝ٘ املػازط١ ع٢ً ايرب٤ ; بإٔ ٜكٍٛ يًطبٝب ٜباح يًُس - 118
ُٞ ٚيدٟ َٔ املسض ايٓفطٞ :  ايٓفطٞ   أَا  ، فًو نرا إٕ غفُٝت أٚ غف

ٖٚٛ أَس ريري َكدٚز ي٘ , ٭ٕ ايػفا٤ بٝد اهلل  جتٛش ٬فاإلداز٠ ع٢ً ايػفا٤ 
 .ٚايعٌُ ريري َكبٛط

ايتداٟٚ بايسق١ٝ إذا ع٢ً أْ٘ ٜباح  –زمحِٗ اهلل  -  اتفل ايفكٗا٤  - 119
إٔ ٜهٕٛ به٬ّ اهلل تعاىل أٚ بأمسا٥٘ : ادتُعت فٝٗا ث٬ث١ غسٚط 

ٚإٔ ٜعتكد إٔ , ٚبايًطإ ايعسبٞ أٚ مبا ٜعسف َعٓاٙ َٔ ريريٙ , ٚؾفات٘ 
 .ايسق١ٝ ٫ ت٪ثس براتٗا بٌ برات اهلل تعاىل 

ْفط١ٝ ) ايسق١ٝ ايػسع١ٝ ضبب ععِٝ َٔ أضباب ايػفا٤ يٮَساض نًٗا  - 111
٫ٚ تعازض ايسق١ٝ ا٭ضباب ا٭خس٣ املباس١ ٚاييت َٓٗا ا٭د١ٜٚ ( د١ٜ ٚدط

  ٚايعبد َأَٛز ببرٍ ا٭ضباب املباس١ ضٛا٤ ناْت غسع١ٝ أٚ طب١ٝ, ايٓفط١ٝ 

حيسّ ع٢ً املعاجل بايسق١ٝ اغرياط تٛقف تٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ َٔ   - 111
ايكسز اذتاؾٌ  ; ٚيٛ فعٌ ذيو فعًٝ٘ قُإ  ريري اضتػاز٠ ايطبٝب 
 .يًُسٜض بطبب اغرياط٘

ٜٓػأ عٔ اضتدداّ ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ بعض اٯثاز ادتاْب١ٝ اييت قد تكس  - 112
ٚحتدٜد , بؿش١ املسٜض يرا زب اختٝازٖا بعٓا١ٜ ٚٚؾفٗا ظسعات حمدد٠ 

املد٠ اييت ٜتعني ع٢ً املسٜض إٔ ٜطتُس يف اضتعُاهلا ٚاييت قد تطٍٛ إىل عد٠ 
ٚتعٗس ٖرٙ اٯثاز َٔ دسا٤  ، إيٝ٘ املسض َس٠ أخس٣ضٓٛات ست٢ ٫ ٜعٛد 

إضا٠٤ اضتدداّ ا٭د١ٜٚ بصٜاد٠ ادتسع١ املٛؾ٢ بٗا طبًٝا َج٬ً، أٚ اضتدداَٗا 
 .َ  عكاقري أخس٣ ٫ ٜٓؿح باضتدداَٗا َعٗا



 ارتامت١

 
 

 
 
 533 

، ٜباح ايتداٟٚ با٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ ٚإٕ اغتًُت ع٢ً بعض ا٭قساز   - 113
با٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ إ٫ أْ٘ ٜٓبغٞ ع٢ً ايطبٝب  ٚسٝح قٌٝ بإباس١ ايتداٟٚ

 -: َساعا٠ َا ًٜٞ 

 .غد٠ املسض ٚسادت٘ يًدٚا٤  -1

إَها١ْٝ ع٬ز املسض ايٓفطٞ بٛضا٥ٌ أخس٣ ريري دٚا١ٝ٥ نايع٬ز ايٓفطٞ ٚايطًٛنٞ  -2
 .ٚذمٛ ذيو 

 .إٔ ٜٛاشٕ بني َؿًش١ ايدٚا٤ َٚفطد٠ اٯثاز ايٓاجت١ عٓ٘   -3

 -:بايع٬ز ايٓفطٞ بػسٚط  ٜباح ايتداٟٚ - 114

 .أ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً حمرٚز غسعٞ نأؾٛات املعاشف ٚذمٖٛا  -1

 .احتاد ادتٓظ بني املعاجل ٚاملسٜض إ٫ يكسٚز٠  -2

 عدّ ارت٠ًٛ بني املعاجل ٚاملسٜك١ ٚإٔ ٜكتؿس ايه٬ّ ع٢ً قدز اذتاد١ -3

حيسّ ايتداٟٚ بأٟ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايع٬ز ايٓفطٞ حمس١َ غسعًا  - 115
 .ضٝك٢ أٚ بايٓعس احملس٬ّز باملٛنايع

ٜباح ايتداٟٚ بٝطس املددز ايرٟ ٫ ٜرٖب ايعكٌ إذا سددٙ طبٝب   - 116
ٚسٝح قٌٝ بإباستٗا  .َطًِ عدٍ ٚ  ٜٛدد بدٌٜ ي٘ َٔ ايعكاقري ا٭خس٣ 

فإْ٘ ٜٓبغٞ ع٢ً ا٭طبا٤ ايبشح عٔ أد١ٜٚ هلا ْفظ ايتأثري ايدٚا٥ٞ ٫ٚ 
ٚسفعًا يًؿش١ , تطبب اإلدَإ دفعًا يًكسز عٔ املهًفني ٚضدًا يًرزٜع١ 

ٜٚٓبغٞ ع٢ً َتعاطٝٗا إٔ ًٜتصّ مبا سددٙ ايطبٝب ايٓفطٞ َٔ َد٠ يتٓاٚهلا , 
ايطبٝب بتذدٜد ؾسفٗا إذا أغاز ; ٫ٚ ٜٓبغٞ إٔ ًٜح املسٜض أٚ ٜطايب 

ٚع٢ً املسٜض إٔ ًٜتصّ عٓد ٚؾف . ايطبٝب بأْ٘ ٫ تٛدد هلا قسٚز٠ 
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أ٫ ٜتٓاٚهلا إ٫ عٓد ايكسٚز٠ فع٬ً ٚأ٫ ( عٓد ايًصّٚ ) ا٭د١ٜٚ املٗد١٥ بأْٗا 
 .ملا هلا َٔ أخطاز ؾش١ٝ ٚعك١ًٝ ٚادتُاع١ٝ . ٜتطاٌٖ يف ٖرا ا٭َس 

٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ إٕ غٗد عًُا٤ ايطب إٔ تٓاٍٚ ا  زب ع٢ً اذتاٌَ  - 117
أَا إذا ، قسٚز٠ طب١ٝ ٚدعت يريو ساد١ أٚ, َجً٘ َإَٔٛ ع٢ً ا٭د١ٓ 

غٗد ا٭طبا٤ ايٓفطإْٝٛ إٔ ايدٚا٤ ايٓفطٞ َكس ع٢ً ادتٓني أٚ ايسقٝ  
اٌَ أٚ ريو قسٚز٠ طب١ٝ فإْ٘ حيسّ ع٢ً اذتنا٭د١ٜٚ ايتكًٝد١ٜ ٚ  تدع ي

تٓاٚي٘ يف فري٠ اذتٌُ بدٕٚ اضتػاز٠ ايطبٝب ٚيٛ فعًت فعًٝٗا  املسق 
 . ايكُإ 

ٜباح ايتداٟٚ بادتًطات ايهٗسبا١ٝ٥ إذا دعت إيٝ٘ ساد١ بكٍٛ أٌٖ  - 118
 . ارترب٠ ٚإ٫ ف٬

ٟٚ ايرٟ ٜعٗس أْ٘ ٜباح ايتدا ;  ( ايتِٜٓٛ املغٓاطٝطٞ  ) اإلحيا٤ ايطيب - 119
ِٜٛ املغٓاطٝطٞ باضتدداّ ادتٔ  ايتٓب٘ إذا نإ فٝ٘ َؿًش١ يًُسٜض ، أَا 

ّّٛ فٝتهًِ بًطاْ٘  ٜٚهطب٘ ق٠ٛ ع٢ً بعض ا٭عُاٍ , ٜطًط٘ ع٢ً املٓ
 ِّٛ ٜٚتدرٙ ٚض١ًٝ يًد٫ي١ ع٢ً َهإ , بايطٝطس٠ عًٝ٘ إٕ ؾدم َ  املٓ

فٗرا . ضسق١ أٚ قاي١ أٚ ع٬ز َسٜض أٚ ايكٝاّ بأٟ عٌُ آخس بٛاضطت٘
 . ايٓٛع غسى حمسّ

،  املٗد٥ات ٚاملَٓٛات ٚاملٓبٗات ٚريريٖا طاٖس٠ايدٚا٤ ايٓفطٞ َٔ  - 121
 ، ايطٗاز٠ باملا٤ ايرٟ خايط٘ ايدٚا٤ ايٓفطٞ ٚ  ٜغري أسد أٚؾاف٘ فتؿح 

أَا إذا ريري أسد أٚؾاف٘ ست٢ ريًب عًٝ٘ ٚضًب٘ اضِ املا٤ فؿاز ٜط٢ُ 
زٛش ايٛق٤ٛ باملا٤ ايرٟ خايط٘ ايدٚا٤ ، ٚ دٚا٤ ٫ َا٤ ف٬ تؿح ايطٗاز٠ ب٘

 . ، ع٢ً أزدح ا٭قٛاٍ  أسد أٚؾاف٘ ٚ  ٜغًب عًٝ٘ ايٓفطٞ فغري



 ارتامت١

 
 

 
 
 535 

َٔ ْٛاقض ايٛق٤ٛ شٚاٍ ايعكٌ بايّٓٛ ضٛا٤ نإ ًَْٛا طبٝعًٝا أٚ َٔ    - 121
تأثري ايدٚا٤ ٭ٕ سكٝك١ ايّٓٛ اضريخا٤ ايبدٕ ٚشٚاٍ ا٫ضتػعاز ٚخفا٤ 

 . ٖٚرا َا حيؿٌ بتٓاٍٚ ايدٚا٤ ايٓفطٞ املّٓٛ, ايه٬ّ َٔ عٓدٙ 

املسٜك١ َا ٜدف  اذتٝض ٚاْدف  فع٬ فًِ تس ي٘ أثسًا ; فإْ٘ إذا تٓاٚيت  - 122
إذا اختًفت عاد٠ ، ٚ حيهِ بطٗازتٗا ٚزب عًٝٗا َا زب ع٢ً ايطاٖسات

يو سٝض بػسط إٔ ٜتكدَ٘ املسأ٠ بتكدّ أٚ تأخس أٚ شٜاد٠ أٚ ْكؿإ فهٌ ذ
 .طٗس ؾشٝح ضٛا٤ نإ ذيو بدٚا٤ ْفطٞ أّ بغريٙ   

َباح يصَ٘ ايككا٤ إذا أفام ٚإٕ طايت َدت٘ قٝاضًا َٔ شاٍ عكً٘ بدٚا٤  - 123
إذا غسب ايدٚا٤ املّٓٛ َٔ ذيو ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ املٗد١٥ ، ٚٚ ع٢ً ايٓا٥ِ

 .باتفام فٗٛ آثِ ٚعًٝ٘ قكا٤ ايؿًٛات  , يغري ايتداٟٚ 

قد تطبب بعض ايعكاقري ايٓفط١ٝ سسنات ٫ إزاد١ٜ ناذتسن١ املطتُس٠  - 124
ٚنريو بسٚش ايًطإ ٫ٚ تصٍٚ ست٢ بعد , قطُات٘ يف ايٛد٘ َ  تغري يف 

ٚقد تهٕٛ يف بعض , إٜكاف ايع٬ز بٌ تصداد يف ايعاد٠ عٓد إٜكاف ايع٬ز 
ا٭سٝإ غدٜد٠ َٚص١َٓ َٚطتعؿ١ٝ ع٢ً ايع٬ز ٚذيو عٓد اضتدداَٗا 

٫ تبطٌ  ٖرٙ اذتسنات   , تدع٢ عطس اذتسن١ املتأخس٠ ٚ, يعد٠ ضٓٛات 
 . ١ً أٚ نجري٠ ضٛا٤ ناْت قًٝ ايؿ٠٬ 

ٜباح يًُسٜض ايرٟ ٜتٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ ايفطس يف ْٗاز زَكإ إذا  - 125
٫ٚبد َٔ ايسدٛع إىل ايطبٝب ايٓفطٞ ست٢  ، نإ ايؿّٛ ٜصٜد يف َسق٘

 .٠ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً ايؿٝاّ أٚ ٫ حيدد قدز

إذا تٓاٍٚ املسٜض ايٓفطٞ ايدٚا٤ املّٓٛ فٓاّ تٝ  ايٓٗاز ; فؿَٛ٘  - 126
عٔ طسٜل ايفِ يف ْٗاز زَكإ فكد تٓاٍٚ ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ ،ٚإذا   ؾشٝح 
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سكٔ املسٜض با٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ يف ْٗاز زَكإ عٔ طسٜل إذا أَا  .أفطس 
 .  ٬ ٜفطد ايؿّٛفادتًد١ٜ أٚ ايعك١ًٝ  باذتكٔ سكٔأٚ ,  ا٭ٚزد٠ 

إٔ ٜفٛت٘ اإلسساّ َٔ املٝكات ;  إذا تٓاٍٚ املسٜض ايدٚا٤ املّٓٛ ٚخػٞ – 127
إذا ٚقف  ٚ، فٝؿح إٔ حيسّ عٓ٘ ْا٥ب٘ إذا أفام بعد ٚأت٢ بأفعاٍ اذتر 

 .  املسٜض ايٓفطٞ بعسف١ ٖٚٛ ْا٥ِ بطبب ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ فشذ٘ ؾشٝح

زٛش يًُسأ٠ املطايب١ بفطذ ايٓهاح إذا تكسزت َٔ ايبكا٤ َ  شٚز  - 128
أٚ , أؾٝب بايع١ٓ بطبب اضتعُاٍ ا٭د١ٜٚ ايٓفط١ٝ نأد١ٜٚ ايفؿاّ 

 . ٚاملٗد٥ات ذات املفعٍٛ ايكٟٛ, َكادات ا٫نت٦اب 

٫ ٜك  ط٬م املسٜض ايٓفطٞ إذا شاٍ عكً٘ بطبب ايدٚا٤ املددز ; إذا  - 129
 . اٚش ادتسع١ ايطب١ٝ املأذٕٚ ي٘ فٝٗاٚ  ٜتذ, غسب٘ يًتداٟٚ 

ع٢ً أزدح  ايًنب ايٓاغ٧ َٔ غسب ايدٚا٤ ايٓفطٞ ٜٓػس اذتس١َ   - 131
 .ايكٛيني 

 زب ايعاملني ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ْبٝٓا حمُد  اذتُد هلل ٚ
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
أباح يعبدايسمحٔ بٔ عٛف ٚايصبري بٔ ايعٛاّ يباع 

 اسبسٜس
154 

 431 ابتػٛا يف أَٛاٍ ايٝتا٢َ ٫ تأنًٗا ايصنا٠
 

, اسفغ عٛزتو إ٫ َٔ شٚدو أٚ َا ًَهت ميٝٓو 
 345 فإذا نإ ايكّٛ : قًت 

 974،  962 بسدٌ قد قتٌ ْفط٘   ايٓيب  أتٞ 

 199 ,ضسًا فُا أخربت ب٘ أسدًا بعدٙ  أضس إىل ايٓيب 

 134 فإٕ بٗا ايٓعس٠, اضرتقٛا هلا 

أٚ , أٚ غسب١ عطٌ , يف غسط١ ضبذِ : ايػفا٤ يف ث٬ث١ 
 174 ن١ٝ بٓاز

 444، 447،   16 (إذا أَستهِ بأَس فأتٛا َِٓٗ َا اضتطعتِ)

 947 إذا باٜعت فكٌ ٫ خ٬ب١، ٚيٞ اشبٝاز ث٬ث١ أٜاّ

إذا ْٛدٟ يًص٠٬ أدبس ايػٝطإ ي٘ ضساط ست٢ ) 
 ...(٫ٜطُع ايتأذٜٔ

111 

 341،  344 (فُٗا شاْٝإ, إذا أت٢ ايسدٌ ايسدٌ ) 

 199  إذا سدخ ايسدٌ باسبدٜح ثِ ايتفت فٗٞ أَا١ْ 

 175 فٓفطٛا ي٘ يف ا٭دٌ, إذا دخًتِ ع٢ً املسٜض 

إذا ٚدد أسدنِ يف بطٓ٘ غ٦ًٝا فأغهٌ عًٝ٘ أخسز َٓ٘ 
 111 غ٧ أّ ٫

 962 إذٕ ٫ أصًٞ عًٝ٘ 

ٚا٥تْٛٞ بأظباب١ٝ ,  اذٖبٛا خبُٝصيت ٖرٙ إىل أبٞ دِٗ ) 
 443 (آْفا عٔ ص٬تٞفإْٗا اهلتين , أبٞ دِٗ 

 342 ازمجٛا ا٭ع٢ً ٚا٭ضفٌ

 345 فد٢ً ضبًٝ٘, ٫ : فكايت , ٫ : أضسقت ؟ قٛيٞ ) 

 األحاديث فهرس

 



                                          فٗسع ا٭سادٜح

 
  

 

 
 
 555 

 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
أصٝب أْفٞ ّٜٛ ايُه٬ب  يف ازبا١ًٖٝ فاربرت أْفًا َٔ 

 159 ٚزم

ع٢ً  أعًُِٗ إٔ عًِٝٗ صدق١ ت٪خر َٔ أغٓٝا٥ِٗ فرتد 
 فكسا٥ِٗ

 

436 
 

 192 ٫ بأع بايسق٢ َا , اعسضٛا عًٞ زقانِ 

 141 نًٗا بطِ اهلل: قاٍ . ٫ : أقًت غري ٖرا ؟ قًت 

 ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ اهلِ ٚاسبصٕ ٚ
أعٛذ بو َٔ ايعذص ٚايهطٌ ٚأعٛذ بو َٔ غًب١ ايدٜٔ 

 ( ٚقٗس ايسداٍ 
312 

َٚا أضهس نجريٙ , أ٫ إٕ نٌ َطهس ٚنٌ طبدزسساّ 
 157 سسّ قًًٝ٘

ًْب١ٓٝ   139 ٚترٖب ببعض اسبصٕ   َتُذِ ف٪اد املسٜض   إٕ ايَت

َٟ َٔ ذات ازبٓب ٚ ايٓيب     أْظ إٔ  ِٛ  162 سٞ أْ٘ ُن

إْٞ أصسع ٚإْٞ : فكايت  اَسأ٠ ضٛدا٤ أتت ايٓيب  إٕ
 326 اتهػف فادع اهلل يٞ

 114 اغتطٌ ١َُْٛٝٚ َٔ إْا٤ ٚاسد يف قصع١ فٝٗا إٔ ايٓيب 

فكطع ي٘ عسقًا , بعح إىل أبٞ بٔ نعب طبٝبًا  إٔ ايٓيب 
 161 ٚنٛاٙ

 192 نإ إذا أ٣ٚ إىل فساغ٘ نٌ ي١ًٝ مجع نفٝ٘ ثِ إٔ ايٓيب 

 154 عس١ٜٓ قدَٛا: أٚ قاٍ , إٔ زٖطًا َٔ عهٌ 

 342 يف اسبذا١َ إٔ أّ ض١ًُ اضتأذْت زضٍٛ اهلل 

, يف ضفس٠ ضافسٖٚا  اْطًل ْفس َٔ أصشاب ايٓيب 
 191،134 ست٢ ْصيٛا ع٢ً سٞ َٔ أسٝا٤ ايعسب

 139 فأت اسبازخ بٔ نًد٠,   َف٪ٚد  إْو زدٌ
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
 إٕ نإ يف غ٧ َٔ أدٜٚتهِ غفا٤ ففٞ غسط١

 162 ضبذِ

إٜانِ ٚايتعسٟ، فإٕ َعهِ َٔ ٫ ٜفازقهِ إ٫ عٓد  )
ايػا٥ط، ٚسني ٜفطٞ ايسدٌ إىل أًٖ٘، فاضتشِٖٝٛ 

 (ٚأنسَِٖٛ
75 

 342 فدزأ عٓٗا اسبد اَسأ٠ اضتهسٖت ع٢ً عٗد ايٓيب 

 أٚ أَس إٔ ْطرتقٞ َٔ,  أَسْٞ ايٓيب 
134 

قًت ٜا زضٍٛ اهلل إْٞ أدد يف ْفطٞ : أّ قَٛو ، قاٍ 
 439 غ٦ٝا

 152 َا أضهس نجريٙ فكًًٝ٘ سساّ  

 942               أَا َعا١ٜٚ فصعًٛى ٫ َاٍ ي٘

 311 إٕ ايدٜٔ ٜطس ٚئ ٜػاد ٖرا ايدٜٔ أسد إ٫ غًب٘

َامل , إٕ اهلل دباٚش عٔ ٭َت٢ َا سدثت ب٘ أْفطٗا ) 
 441 (أٚ تتهًِ , تعٌُ 

إٕ اهلل نتب ع٢ً ابٔ آدّ سع٘ َٔ ايصْا ، أدزى ذيو 
 319، 391  ايٓعس : ٫ضباي١ ،  فصْا ايعني 

  إٕ اهلل حيب إٔ ت٪ت٢ زخص٘، نُا ٜهسٙ إٔ ت٪ت٢ َعصٝت٘

415 

 153،  111، 332 إٕ اهلل مل جيعٌ غفا٤نِ فُٝا سسّ عًٝهِ

 إٔ عاَس بٔ ا٭نٛع
  فسدع , بازش َسسبًا ّٜٛ خبري

 971، 979، 966 ضٝف٘

 965 إٕ يٓفطو عًٝو سكًا

 916  إٕ املدتًعات ٖٔ املٓافكات 

 961 إٔ زد٬ً قاتٌ يف ضبٌٝ اهلل أغد ايكتاٍ
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
نفًا َٔ َا٤ فٓطح  تٛضأ ثِ أخر أْ٘ زأ٣ زضٍٛ اهلل 

 71 (ب٘ فسد٘

 332،111 ٚيٝطت دٚا٤, إْٗا دا٤

 11 (ٜٚػتطٌ بايصاع نإ ٜتٛضأ باملد  إٔ ايٓيب 
 

 27، 26 (اغتطٌ يإلغُا٤ إٔ ايٓيب )
 

 492 ص٢ً سا٬ًَ أَا١َ إٔ ايٓيب 
 

 339 ٢ْٗ عٔ املج١ً  إٔ  ايٓيب 

نإ ٜأَس امل٪ذٕ إذا ناْت ي١ًٝ ذات  إٕ زضٍٛ اهلل )
 449 (أ٫ صًٛا يف زسايهِ: بسد َٚطس، ٜكٍٛ

 932 إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات

 141 فاقًع خنً٘اذٖب , أْت َطاز 

ٚفٝ٘ ست٢ دا٤ٙ اسبل ٖٚٛ يف : أٍٚ َا بد٨ ب٘ ايٛسٞ 
 324 غاز سسا٤ ،

فإٕ , أميا اَسأ٠ ْهشت بػري إذٕ ٚيٝٗا فٓهاسٗا باطٌ ) 
 394 (َطٗا فًٗا املٗس مبا اضتشٌ َٔ فسدٗا

 474 أميا صيب سر ثِ بًؼ فعًٝ٘ سذ١ أخس٣

 427 إمنا ايبٝع عٔ تساض

 915 َسأ٠ ضأيت شٚدٗا ط٬قًا يف غري أميا ا

اهلل أزقٝو َٔ نٌ غ٧ ٜ٪ذٜو َٔ غس نٌ ْفظ  بطِ 
 134 أٚ عني ساضد اهلل ٜػفٝو باضِ اهلل أزقٝو

, ٜػفٞ ضكُٝٓا , ٚزٜك١ بعطٓا , بطِ اهلل تسب١ أزضٓا 
 134 بإذٕ زبٓا

 446 بني ايعبد ٚبني ايهفس تسى ايص٠٬
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بين اإلض٬ّ ع٢ً مخظ ؛ غٗاد٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ، ٚإٔ 

 419 زضٍٛ اهلل، ضبُدًا 

بُٝٓا أْا أطٛف ع٢ً إبٌ يٞ ضًت إذ أقبٌ زنب أٚ 
 354 فٛازع َعِٗ يٛا٤

ٚايجٝب بايجٝب , ايبهس بايبهس دًد َا١٥ ٚتػسٜب عاّ ) 
 353،  311،  344 (دًد َا١٥ ٚايسدِ

 72    فٓطح فسد٘   تٛضأ زضٍٛ اهلل 

 311  ٚتبطُو يف ٚد٘ أخٝو صدق١   
ٚناْت شٜٓب تٓفل ع٢ً , تصدقٔ ٚيٛ َٔ سًٝهٔ 

 193 عبداهلل

 954 ايٓهاح: ث٬ث١ ددٖٔ دد ٖٚصهلٔ دد

 71 ٜا ضبُد إذا تٛضأت فاْتطح: دا٤ْٞ دربٌٜ فكاٍ

 492 دٓبٛا َطاددنِ صبٝاْهِ ٚصباْٝٓهِ ٚغسا٤نِ ٚبٝعهِ

 154 ذنٛز أَيت س٬ٍ إلْاثٗااسبسٜس ٚايرٖب سساّ ع٢ً 

 946 (خرٚا ع٢ً أٜدٟ ضفٗا٥هِ) 
 

 145  خرٟ َا ٜهفٝو ٚٚيدى باملعسٚف 

٫ ْرنس إ٫ اسبر فًُا د٦ٓا ضسف  خسدٓا َع ايٓيب 
 117 ,طُجت 

 مبا٤، ٚتٛضأ َس٠ َس٠ ْٚطح دعا زضٍٛ اهلل 
 دعٞ ايص٠٬ أٜاّ أقسا٥و  

72 
 

112 

 471،471 ايصبري بٔ عبد املطًبع٢ً ضباع١ بٓت  دخٌ ايٓيب 

ايبطٞ :) هلاٚقاٍ ( ديطتِ عًٞ:) أٚ قاٍ( ديطتُْٛٞ
 ثٝابو

993 
 

 199 ذنسى أخاى مبا ٜهسٙ  
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
 333 ايتبتٌ  ع٢ً عجُإ بٔ َعٕٓٛ  زد زضٍٛ اهلل 

عٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜطتٝكغ، ٚعٔ : زفع ايكًِ عٔ ث٬خ
 ست٢ ٜفٝل أٚ ٜعكٌ ايصػري ست٢ ٜهرب، ٚعٔ اجملٕٓٛ

 

24،442،495 
،496،414،

454،452،469،462،4
24،421 

944،976  ،914 ،915 
،911  ،356 916 ،

927 ،349  ،351  ،
373،549 

 

 342، 911 شبطأ ٚايٓطٝإ َٚا اضتهسٖٛا عًٝ٘زفع عٔ أَيت ا

  ضٝهٕٛ يف ٖرٙ ا٭١َ قّٛ ٜعتدٕٚ يف 
 و فطكاٙ فربأصدم اهلل ٚنرب بطٔ أخٝ

13 
 

144 

أٚ , ايصًح دا٥ص بني املطًُني إ٫ صًشاً  أسٌ سساًَا ) 
 344 سسّ س٫ً٬

ًِ قاّ ضسٜعا دخٌ ايعصس فًُا ض صًٝت َع ايٓيب  
 441 ..ع٢ً بعض ْطا٥٘ 

 967 صًٛا ع٢ً َٔ قاٍ ٫ إي٘ إ٫ اهلل

 315 ( ٚايصٝاّ دٓ٘  )

 955  ايط٬م ملٔ أخر بايطام 

 119 فإذا ْاَت ايعٝٓإ اْطًل ايٛنا٤  ايعٝٓإ ٚنا٤ ايط٘

عًُين دربٌٜ ايٛض٤ٛ، ٚأَسْٞ إٔ أْطح ذبت ثٛبٞ، ملا 
 ايبٍٛ بعد ايٛض٤ٛ خيسز َٔ

72 

 23 فُٔ ْاّ فًٝتٛضأ ايعني ٚنا٤ ايط٘

  ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜربأ

422 

 951 فرتدٜٔ عًٝ٘ سدٜكت٘ ؟

 437  شنا٠ ايفطس صاعًا َٔ  فسض زضٍٛ اهلل 
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
 933، 991 فسَٔ اجملرّٚ فسازى َٔ ا٭ضد

 111 (ايه١ًُ ايطٝب١ صدق١) 

 543، 913،959  نٌ ايط٬م دا٥ص إ٫ ط٬م املعتٛٙ املػًٛب 

ف٧ًُ ايهف   َٚا أضهس َٓ٘ ايفسم , نٌ َطهس سساّ 
 152 َٓ٘ سساّ

 152 ٚنٌ مخس سساّ, نٌ َطهس مخس 

إذا َسض أسد َٔ أًٖ٘ ْفح عًٝ٘  نإ زضٍٛ اهلل 
 134 باملعٛذات

 317 ٜعذب٘ ايفأٍ ايصاحل ٚايه١ًُ اسبط١ٓ نإ 

 315 إذا سص ب٘ أَس ص٢ً ٚنإ 

 فكاٍ اهلل, نإ بسدٌ دساح فكتٌ ْفط٘ 
 ْطك٢ ْٚداٟٚ ازبسس٢ نٓا َع ايٓيب 

963 
141 

ٜا  فكاٍ يٓا زضٍٛ , غبابًا ٫ ظبد غ٦ًٝا نٓا َع ايٓيب 
 347 َعػس ايػباب َٔ اضتطاع َٓهِ ايبا٠٤

 142 ْٚط٠ٛ َٔ ا٭ْصاز  ٜػصٚ بأّ ضًِٝ   نإ زضٍٛ 

 142 ٜػصٚ بايٓطا٤ فٝداٜٚٔ نإ زضٍٛ اهلل 

يف َسض٘ فذعٌ ٜػري إيٝٓا إٔ ٫  زضٍٛ اهلل  يددْا 
 322 تًدْٚٞ

 يف أنشً٘ سطُ٘ ايٓيب     ٚملا زَٞ ضعد بٔ َعاذ 
 162 ثِ ٚزَت

, اغف٘ ٚأْت ايػايف , ايًِٗ زب ايٓاع أذٖب ايبأع 
 192 ٫ غفا٤ إ٫ غفا٩ى

يكد تسنتِ باملد١ٜٓ أقٛاًَا َا ضسمت َطريًا ٫ٚ أْفكتِ َٔ 
 411 ْفك١
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
ٌُِ عٌُ قّٛ يٛط  ٌُِ  يعٔ اهلل َٔ , يعٔ اهلل َٔ َع َع

 341 عٌُ قّٛ يٛط

املتػبٗني َٔ ايسداٍ بايٓطا٤ ٚاملتػبٗات  يعٔ زضٍٛ 
 339، 396 َٔ ايٓطا٤ بايسداٍ

ٚاملرتد٬ت َٔ , املدٓجني َٔ ايسداٍ  يعٔ ايٓيب 
 396 ايٓطا٤

 396 ايسدٌ ًٜبظ يبط١ املسأ٠ ٚاملسأ٠ يعٔ زضٍٛ اهلل 

يعٔ اهلل ايٛامشات ٚاملطتٛمشات ٚايٓاَصات  
 334 ٚاملتُٓصات ٚ املتفًذات يًشطٔ املػريات خًل اهلل

 331 املطتٛص١ًيعٔ اهلل ايٛاص١ً ٚ

 997 يعًو تسٜدٜٔ إٔ تسدعٞ إىل زفاع١
 

 939 يكد اضتعرت بععِٝ، اسبكٞ بأًٖو
 

 361 يكد تابت تٛب١ يٛ قطُت ع٢ً أٌٖ املد١ٜٓ يٛضعتِٗ

 354 أٜٔ تسٜد؟ فكاٍ: عُٞ َٚع٘ زا١ٜ فكًت ي٘ يكٝت 

 329 ايدا٤ ٝب دٚا٤ُُِصفإذا ُأ, يهٌ دا٤ دٚا٤

 141 ملا نإ ّٜٛ أسد اْٗصّ ايٓاع عٔ ايٓيب

ْعِ، : ٜا زضٍٛ اهلل يف املا٤ إضساف، قاٍ: ٫ تطسف قاٍ
  ٚإٕ نٓت ع٢ً ْٗس 

 

11 
 

١ُّ أٚ يدغ١  96 ٫ زق١ٝ إ٫ يف ْفظ أٚ ُس
 

 345 ٫ تربش فدرى ٫ٚ تٓعس إىل فدر سٞ ٫ٚ 

 17 تكبٌ  ص٠٬ بػري طٗٛز ٫
 

 147  ٫ تدميٛا ايٓعس إىل اجملرَٚني 

 377،  376 ٫ٚ صبًٛد يف سد, ٫ دبٛش غٗاد٠ خا٥ٔ ٫ٚ خا١ٓ٥ 
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 444 ٫ ص٠٬ حبطس٠ طعاّ، ٫ٚ ٖٛ ٜدافع٘ ا٭خبجإ

، 354، 925،  991، 949 ٫ ضسز ٫ٚ ضساز
165،321 ،141 ،131 

 911، 911، 914 ٫ ط٬م ٫ٚ عتام يف إغ٬م

 954 ٫ قًٝٛي١ يف ايط٬م   

 313 ٌ باَسأ٠ فإٕ ايػٝطإ ثايجُٗا٫ خيًٕٛ زد

 144  ّ ٫ خيًٕٛ زدٌ باَسأ٠ إ٫ َٚعٗا ذٚ ضبس

 367 (٫ ٜكطٞ ايكاضٞ ٖٚٛ غطبإ ) 

 444             ( ٫ ميظ ايكسإٓ إ٫ طاٖس 

 421 ٫ جيٛش ملعتٛٙ ط٬م ٫ٚ بٝع ٫ٚ غسا٤

 439 ، فأزاد بعد ذيو إٔ ٜصًٞ هلِ فُٓعٛٙ ٫ ٜصًٞ يهِ

 141 ٫ ٜٛزد املُسض ع٢ً املصَح

 152 َا أضهس نجريٙ فكًًٝ٘ سساّ

 312  إ٫ ي٘ غفا٤ , َاأْصٍ اهلل َٔ دا٤ 

 125 أٜطسُٖاَا خري زضٍٛ اهلل بني أَسٜٔ قط إ٫ أخر 

عًُتِ َا فعٌ اهلل  ٚقد, َا فعٌ ٖرا إ٫ أ١َ َٔ ا٭َِ 
 342 أز٣ إٔ حيسم بايٓاز, بٗا 

 344 َا زفع إيٝ٘ غ٧ فٝ٘ ايكصاص إ٫ أَس فٝ٘ بايعفٛ

 117،  115 فأَسٖا إٔ تأتصز, ْعِ : قايت ( َايو ؟ أْفطت ؟ 

َا ٜصٝب امل٪َٔ َٔ ٚصب ٫ٚ ْصب ٫ٚ ضكِ ٫ٚ 
 63 سصٕ 

 444 َسٚا  أبا بهس فًٝصٌ بايٓاع

 316 تًٖٛاٚاق, فاقتًٛٙ , َٔ أت٢ ايب١ُٝٗ 

 15 دزَٔ أسدخ يف أَسْا ٖرا َا يٝظ فٝ٘، فٗٛ 

 447 ايػُظ َٔ أدزى ضذد٠ َٔ ص٠٬ ايعصس قبٌ إٔ تػسب
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
َٔ أدزى زنع١ َٔ ايصبح قبٌ إٔ تطًع ايػُظ فكد 

 أدزى ايصبح
493 

 174 أٚ اضرتق٢ فكد بس٨َٔ انت٣ٛ 

 359 َٔ ربط٢ اسبسَتني فدطٛا ٚضط٘ بايطٝف

 131،  923 ٚمل ٜعًِ َٓ٘ قبٌ ذيو ايطب , َٔ تطبب 

  َٔ ذزع٘ ايك٧ ٖٚٛ صا٥ِ فًٝظ عًٝ٘ قطا٤
411 

فإٕ مل ٜطتطع , ًٝػريٙ بٝدٙ فَٔ زأ٣ َٓهِ َٓهسًا 
 191 فبًطاْ٘

 134 نفتاَٙٔ قسأ اآلٜتني َٔ آخس ضٛز٠ ايبكس٠ يف يًٝ٘ 

 344 , َٔ قتٌ ي٘ قتٌٝ فٗٛ خبري ايٓعسٜٔ 

فإٕ غا٩ٚا , دفع إىل أٚيٝا٤ املكتٍٛ , َٔ قتٌ عُدًا 
 344 قتًٛا

 194 َٔ ضرت َطًًُا ضرتٙ اهلل يف ايدْٝا ٚاآلخس٠

 444 َٔ مسع املٓادٟ فًِ ميٓع٘ َٔ اتباع٘ عرز

فشدٜدت٘ يف ٜدٙ جيأ بٗا يف بطٓ٘ يف  حبدٜدَٙٔ قتٌ ْفط٘ 
 ْاز دِٗٓ خايدًا

963 
 

 963 ايدْٝا َٔ قتٌ ْفط٘ بػ٤ٞ يف

َٔ ناْت اآلخس٠ ُٖ٘ دعٌ اهلل غٓاٙ يف قًب٘ ٚمجع مشً٘ 
 317 ٚأتت٘ ايدْٝا ٖٚٞ زاغُ٘

 475 َٔ نطس أٚ عسز فكد سٌ ٚعًٝ٘ سذ١

 124 َٔ ْاّ عٔ ص٠٬ أٚ ْطٝٗا فًٝصًٗا

أعٛذ بهًُات اهلل ايتاَات َٔ غس : فكاٍ َٔ ْصٍ َٓص٫ 
 134 َا خًل
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 زقِ ايصفش١ اسبدٜح
َٔ ٚددمتٛٙ ٜعٌُ عٌُ قّٛ يٛط فاقتًٛا ايفاعٌ 

 342 ٚاملفعٍٛ ب٘

 354 َٔ ٚقع ع٢ً ذات ضبسّ فاقتًٛٙ 

 362 َٔ ٚيٞ ايكطا٤ فكد ذبح بػري ضهني

، ٚسًٛإ  َٗس ايبػٞ ٢ْٗ عٔ مثٔ ايهًب ، ٚ) 
 394 (ايهأٖ

 111 عٔ ايدٚا٤ اشببٝح ٢ْٗ زضٍٛ اهلل 

 164 عٔ نٌ َطهس َٚفرت ٢ْٗ زضٍٛ اهلل 

 13 ٖرا ايٛض٤ٛ، فُٔ شاد ع٢ً ٖرا فكد أضا٤ ٚظًِ

 345 ؟ٌٖ بو دٕٓٛ

 466،461 ٜا أٜٗا ايٓاع ، قد فسض اهلل عًٝهِ اسبر فشذٛا

 361 إْٞ ضسقت مج٬ً يبين ف٬ٕ, ٜا زضٍٛ اهلل 

 114،  323 تداٚٚا, ْعِ ٜاعباد اهلل : أْتدا٣ٚ ؟ فكاٍ ٜا زضٍٛ اهلل 

 453 نٌ عٌُ ابٔ آدّ ي٘ إ٫ ايصٝاّ: ٜكٍٛ اهلل تعاىل 

 474 ْعِ ٚيو : زضٍٛ اهلل أهلرا سر؟ قاٍٜا

ٜا زضٍٛ اهلل ، إٕ فسٜط١ اهلل ع٢ً عبادٙ يف اسبر 
 473 أدزنت أبٞ

, ٚمل ْهٔ أٌٖ زٜف , إْا نٓا أٌٖ ضسع , ٜا ْيب اهلل ) 
 399 برٚد ٚزاع فأَس هلِ زضٍٛ اهلل , ٚاضتٛمخٛا املد١ْٝ 

 115،  357 ٜأتٞ ايػٝطإ أسدنِ فٝكٍٛ َٔ خًل نرا َٔ خًل

 174،  326 ,ٜدخٌ ازب١ٓ َٔ أَيت ضبعٕٛ أيفًا بػري سطاب 
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 زقِ ايصفش١ صاسب األثس األثس
 

 ابتػٛا يف أَٛاٍ ايٝتا٢َ ال تأنًٗا
 ايصدق١

 939 عُس بٔ اخلطاب

 868 عطا٤ بٔ أبٞ زباح تصًٞ ع٢ً َٔ ص٢ً إىل قبًتو
ٜطكٝٗا إال أت٢ باَسأ٠ اضتطكت زاعًٝا فأب٢ إٔ 

 إٔ متهٓ٘ َٔ ْفطٗا
 399 عُس بٔ اخلطاب

 832 عبداهلل بٔ عباع اجلٕٓٛ: ادتٓبٛا َٔ ايٓهاح أزبع١
يف ايٝتِٝ َٔ ايصنا٠ فإذا بًؼ ٚآْطت  َاأسص 

 فأخربٙ آًًَ٘ زغد

 923 عبداهلل بٔ َطعٛد

 ال: أعًُتٗا أْو عكِٝ؟ قاٍ
 

 899 عُس بٔ اخلطاب

 867 إبساِٖٝ األضٛد ايط١ٓ إٔ ٜص٢ً ع٢ً قاتٌ ْفط٘
 فإْ٘ يٝظ ع٢ً دلٕٓٛ, اعكً٘ ٚال تكد َٓ٘ 

 قٛد
 888 َعا١ٜٚ بٔ أبٞ ضفٝإ

, قد زآْٞ : أال ْدعٛ يو ايطبٝب ؟ قاٍ 
 قايٛا

 397 أبٛ بهس

اْطح بهأع َٔ َا٤، ٚإذا ٚددت َٔ ذيو 
 ٖٛ َٓ٘: غ٦ًٝا فكٌ

 79 ابٔ عباع

 89 ضًُٝإ بٔ ٜطاز اْطح حتت ثٛبو باملا٤، ٚاي٘ عٓ٘
 989 عُس بٔ اخلطاب اْطًل إىل ايبٝت فطف ب٘ ضبعًا ٚإٕ

 839 غسٜح بٔ احلازخ إٕ نإ ديظ يو بعٝب مل جيص
 279 عُسإ بٔ سصني ٢ْٗ عٔ ايهٞ فانتٜٛٓا فُا إٔ زضٍٛ اهلل 

، إٕ سبظ  أيٝظ سطبهِ ض١ٓ زضٍٛ اهلل 
 أسدنِ عٔ احلر

 982 عبداهلل بٔ عُس

   
   

 اآلثار فهرس
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 زقِ ايصفش١ األثسصاسب  األثس

إٕ نإ اجملٕٓٛ الٜعكٌ، فكتٌ إْطاَْا فايد١ٜ 
 ع٢ً  

 896 ايصٖسٟ

يعٔ زضٍٛ : ) فكايت , إٕ اَسأ٠ تًبظ ايٓعٌ 
 (ايسد١ً َٔ ايٓطا٤ اهلل 

 386 عا٥ػ١

 299 عُاز بٔ ٜاضس عُازًا أغُٞ عًٝ٘ فكط٢ َا فات٘إٕ 
 852 بٔ عُسٚعبداهلل  إٕ املعتٛٙ إذا عبح بأًٖ٘، طًل عًٝ٘ ٚيٝ٘

 832 عُس بٔ اخلطاب إذا تصٚدٗا بسصا٤ أٚ عُٝا٤ فدخٌ
 82 دلاٖد إذا تٛضأ ٜٓطح فسد٘

إذا تٛضأ ْطح ست٢ ٜس٣ ايبًٌ َٔ خًف 
 ثٝاب٘

 82 ابٔ عُس

إذا تٛضأت فاْطح، ٚاي٘ عٓ٘; فإْ٘ َٔ 
 ايػٝطإ

 82 ابٔ عُس

: إذا تٛضأت فاْطح فسدو فإٕ دا٤ى فكٌ
 ٖٛ   

 89 ايكسظٞذلُد بٔ نعب 

إذا ٚدد باَسأت٘ غ٦ٝا َٔ ٖرٙ ايعٝٛب 
 شّ ي٘فايٓهاح ال

 

 835 ع٢ً بٔ أبٞ طايب

 اذٖب فكد ضكطت عٓو ايصال٠
 

 99 ابٔ عكٌٝ

اَض يف صالتو ، فإْ٘ ئ ٜرٖب عٓو ست٢ 
 َا أمتُت صالتٞ: ٚأْت تكٍٛ , تٓصسف 

 926 ايكاضِ بٔ ذلُد

 855 اخلطابعُس بٔ  إمنا ايطالم بٝد ايرٟ حيٌ ي٘ ايفسز

 إمنا ايٛض٤ٛ مما خيسز ٚيٝظ مما ٜدخٌ
 

 ابٔ عباع
952 
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 زقِ ايصفش١ صاسب األثس األثس

 855 أبٛ قالب١ أْٗا اَسأ٠ ابتالٖا اهلل بايبال٤ فًتصرب
 89 إبساِٖٝ ايتُٝٞ أٍٚ َا ٜبدأ ايٛضٛاع َٔ ايٛض٤ٛ

 833، 882 عُس بٔ اخلطاب أميا زدٌ تصٚز اَسأ٠ ٚبٗا دٕٓٛ، أٚ دراّ
 329 احلطٔ ٚاحلطني بريٛا يًرٟ ٚدب ي٘ ايكصاص

 885 عًٞ بٔ أبٞ طايب تسد َٔ ايكسٕ ٚاجلٕٓٛ، ٚاجلراّ، ٚايربص
 979 ايطا٥ب بٔ ٜصٜد يف سذ١ ايٛداع سر بٞ َع زضٍٛ اهلل 
َعٓا ايٓطا٤  سذذٓا َع زضٍٛ اهلل 

 ٚايصبٝإ فًبٝٓا عٔ ايصبٝإ

 979 دابس بٔ عبداهلل

 975 عبداهلل بٔ َطعٛد  ايًِٗ احلر أزدت:  سر ٚاغرتط ، ٚقٌ
عٔ اَسأ٠ تطاٍٚ بٗا دّ    ضأٍ ابٔ عُس 

 احلٝط١ فأزادت إٔ تػسب دٚا٤ ٜكطع
 282 ابٔ عُس

 853 عبداهلل بٔ عُس طًل ع٢ً ابٔ ي٘ َعتٛٙ
 896 عًٞ بٔ أبٞ طايب (عُد اجملٕٓٛ ٚايصيب خطأ ) 
 998 عُس بٔ اخلطاب ايػ١ُٝٓ ملٔ غٗد ايٛقع١  

فإٕ ايٓاع , ٚتب إىل اهلل , فاضترت بطرت اهلل 
 َُٜعُِٝسٕٚ ٚال َُٜػِٝسٕٚ

 323 عُس بٔ اخلطاب

ٜا أبا أ١َٝ سر :  قاٍ يٞ عُس بٔ اخلطاب 
 ٚاغرتط

 77 ضٜٛد بٔ غف١ً

قط٢ يف ايعٓني، أْ٘ ٜؤدٌ ض١ٓ، فإٕ قدز 
 عًٝٗا

 885 عُس بٔ اخلطاب

 379 ابٔ عباع بػاٖد ٚميني قط٢ زضٍٛ اهلل 
،  يكد عًُهِ  ْبٝهِ نٌ غ٤ٞ ست٢ اخلسا٠٤  

 أدٌ : فكاٍ
 979 ضًُإ ايفازضٞ

 326 ابٔ عباع يٝظ ع٢ً ايرٟ ٜأتٞ ايب١ُٝٗ سد
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 زقِ ايصفش١ صاسب األثس األثس
احملصس مبسض ال حيٌ ست٢ ٜطٛف بايبٝت 

 ٜٚطع٢ بني ايصفا ٚاملس٠ٚ
 979 عبداهلل بٔ عُس

 979 عا٥ػ١ احملسّ ال حيً٘ إال ايبٝت
َا أعًِ أسدًا َٔ ايصشاب١ ٚايتابعني تسى 

 ايصال٠
 868 ابٔ ضرئٜ

َا ناْت إسداْا تتهًف يريو ع٢ً عٗد   
 ٚيهٓٗا تعسف ذيو باملظ زضٍٛ اهلل 

 285 عا٥ػ١

ألٕ أخس َٔ ايطُا٤ فاْكطع ْصفني أسب  
 إيٞ َٔ إٔ أْعس إىل عٛز٠ أسد

 382 ضًُإ ايفازضٞ

 835 عبداهلل بٔ َطعٛد ال تسد احلس٠ عٔ عٝب
 286 عا٥ػ١  ال تعذًٔ ست٢ تسٜٔ ايكص١ ايبٝطا٤ 
 85 أمحد بٔ سٓبٌ ال ٜصٜد ع٢ً ايجالخ إال زدٌ َبت٢ً

 923 عبداهلل بٔ عباع ال جيب يف َاٍ ايصػري شنا٠
 982 عبداهلل بٔ عباع ال سصس إال سصس ايعدٚ ، فأَا َٔ سبط٘ اهلل

ألسذسٕ  يتٓتٗني عا٥ػ١ عٔ بٝع زباعٗا أٚ
 عًٝٗا

 827 عبداهلل بٔ ايصبري

 977 عبداهلل بٔ َطعٛد ٜبعح بٗدٟ ٜٚٛاعد أصشاب٘ َٛعدًا
ٚع٢ً ايٓفطا٤ , ٜص٢ً ع٢ً ايرٟ قتٌ ْفط٘ 

 َٔ ايصْا

 867 إبساِٖٝ األضٛد
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 زقم اهصفحة اضم اهعوم
 762 إبساييم بو شيد األضود

 18 إبساييم اهتيمي

 72 أمحد عصت زاجح

 871 أمامة بهت أبي اهعاص

 752 أنظ بو حريفة

 721 أم يانئ بهت أبي طاهب

 585  بو حليمبًص 

 558 اهرباء بو عاشب 

 751 ثابت بو قيظ 
 

 765 ثابت بو اهطحان  
 

 775 جبددثوباى بو 
 

 72 حامد شيساى

 757 احلازث بو كودة 

 21 احللم بو ضفياى اهجكفي

 712،788 حباى بو مهكر

 752 حبيبة بهت ضًى

 761 جابس بو مسسة

 816،  21 جابس بو عبداهلل األنصازي

 765 جهدب بو عبداهلل بو ضفياى اهبحوي

 885،828 أبو جًم بو حريفة

 781 اجلًم بو حريفة

  

 األعالم المترجم لهم فهرس
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 زقم اهصفحة اضم اهعوم

 781 خازجة بو اهصوت 

 711 اهسبيع بهت معوذ

 775 (شيهب امسأة ابو مطعود ) زبطة بهت معاوية اهجكفية 

 772 زفاعة اهكسظي

 515 شيد بو أضوم 

 518 ضعيد بو اهعاص 

 757 ضعد بو أبي زافع

 11 ضويماى بو يطاز 

 828 اهطائب بو يصيد

 825 َضويد بو غفوة

 787 مسسة بو جهدب

 21 اهػاطيب

 758 غسيح بو احلازث                          

 772 طازق بو ضويد اجلعفي  

 827 ضباعة بهت اهصبري بو عبد املطوب

 725، 727، 766،727 عامس بو األكوع

 755 (أبو قالبة اجلسمي)عبداهلل بو شيد 

 711 عبداهلل بو جعفس

 557 عبد هلل بو أبي مطسف

 772 عبداهسمحو بو اهصبري 

 588، 717،777 عبادة بو اهصامت  
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 زقم اهصفحة اضم اهعوم

 18 عوي بو عكيى 

 عوكمة بو قيظ اههدعي 
 (أبو مطعود األنصازي ) عكبة بو عمسو

818 
 

578 

 887 عكبة بو احلازث

 857 عجماى بو أبي اهعاص اهجكفي

 761 عطاء بو أبي زباح

 758 عسفحة بو أضعد

 567 عمسو بو مسسة

 721 عمساى بو حصني 

 771 عوف بو ماهم األغحعي

 781 فاطمة بهت قيظ 

 816 اهكاضم بو حممد

 876 هطفي اهػسبيين

 ، 515،516،517 515     ماعص بو ماهم

 11 حممود محودة

 558 حممد بو أمحد بو أبي بلس

 72 (اهصيسي ) حممد بو غًاب 

 716 حممد بو كعب اهكسظيب

 18 حممد بو طايس اههحوي

 11 معاوية بو أبي ضفياى 

 571،  781 مسواى بو احللم

 718 يباز بو األضود

 518 يدبة بو خػسم
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 زقم اهصفحة اضم اهعوم

 715 يهد بو عتبة 

 717 واصى موىل ابو عييهة

 28 حيي اهسخاوي

 761 (أبو يوضف ) يعكوب بو إبساييم 
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 رلن الصفذخ الكلوخ رلن الصفذخ الكلوخ

  
 الشخصيخ السيكىثبريخ

 
 الزصٌيف

 
 األدريٌبليي

 
 وسيزورىًيي

 
 األهليخ 

 
 الىسىاص 

 
 السلذ

 
 الٌزز

 
 الطفز

 
 الخزاءح

 
 الٌضخ

 
 الوذ

 
 الصبع

 
 الوىاالح

  
 
 
 

 
 

92 
 

53 
 

32 
 
 

32 
 

66 
 
 

17 
 
 

16 
 

16 
 

16 
 

 

11 
 

11 
 
 

48 
 

 

48 
 

43 
 

 
 
 
 

 
 السه

 
 الفأفأح والزوزبم

 
 المهن

 
 الزذلل

 
 

 الزضخ

 

 الذجز

 

 الومبهزح الوزضيخ 

 
 االضطزاثبد الشخصيخ

 

 السفيه 
  

 سجخخ
 

 الكشخ
 

 العٌخ 
 

 الجت
 

 اهبس
 
 
 
 
 

 
25 

 
 

755 
 

 

781 
 
 

718 
 

728 
 

908 
 

908 
 

908 
 

903 
 

904 
 

995 
 

992 
 

 

992 
 

 

959 
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 الزعشيز
 

 خطبة الىضع
 

 العمىثخ
 

 جذعخ
 

 اللىاط 
 

 الزجزل
 غوز 

 
 ظٌيي

 
 اللذى

 الوعبلج الٌفسي
 

 الجيوبرسزبى
 

 الزسعيز
 

 الجعبلخ 
 

 سفعخ
 

 رجن
  

 الىجيئخ 
 

 الجىي
 
 

916  
 

944 
 
 

923 
 

507 
 

501 
 

555 
516 

 
516 

 
 522 

 
802 

 
874 

 
896 

 
894 

 
892 

 
859 

 
 

855 
 

837 
 
 

839 

 اإلغالق 
 
 شبلصه
 

 كفبرح المزل
 

  السزايخ 
 

 دمخ
 

 َخِلفخ
 

 االسزوٌبء
 

 اخزصيٌب
 

 المبًع
 

 السجالد الطجيخ 
 

 اسزطلك
 

 السز
 

 هشبرطخ
 

 الزليخ 
 

 الزلجيي
 

 هفؤود
 

 الذواء

987 
 

 

962 
 

915 
 

929 
 

507 
 

507 
 

571 
 

555 
 
 

516 
 

512 
 

877 
 
 

890 
 

891 
 

894 
 

859 
 

859 
 

856 
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 يىم الكالة 
 

 الفزق
 السه

 
832 

 
849 

 
 اللمبح

 
 االعزوبد الٌفسي 

 
 الجٌج

837 
 
 

838 
  

860 
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 زقٍ اهصفخة اهكاعدة
 144، 107،  104، 77 اهطسز ٙدفع بكدز اإلًلاْ

األصى يف اهعبادات اهت٘قٚف فال ٙصسع ًِٔا إال ًا شسعٕ 
 58 اهلل 

 57 إذا ضاق األًس اتطع

 55 أدى إىل احلساَ فٔ٘  حساَ كى ًا

  ٙطكط باملعط٘ز املٚط٘ز ال
58 

 415،444،482،  88 اهطسز ٙصاي
 

 400،454 املصكة جتوب اهتٚطري
 

 400 املٌتِع عادة كاملٌتِع حكٚكة
 

 404 احلسج ًدف٘ع شسعا
 

 118،  434  اهطسز األشد ٙصاي باهطسز األخف 
 

 473 إذا ضكط األصى ضكط  اهفسع 
 

 487 أثس هك٘ي امللسٖال 
 

 444 ضًا مبا ٙت٘هد ًِٕ ٗاعرتاف بصختٕاهسضٛ باهصٛء ز
 

 445 ًا ثبت بٚكني ال ٙصٗي إال بٚكني
 

 445 بكاء ًا كاْ عوى ًا كاْ
 

 435 ال عربة باهتٍ٘ٓ

 483 ال أثس هك٘ي امللسٖ
 

 481 اهعادة حملٌة

 القواعد والضوابط الفقهيه فهرس
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 زقٍ اهصفخة اهكاعدة

 ٗاألصى بساءة اهرًة
 ِٙايف اهطٌاْ اجل٘اش اهصسعٛ

 ًّ أتى ًعصٚة الحد فٚٔا ٗال كفازة عصز
 املصاحل دزء املفاضد أٗىل ًّ جوب

 كى شسط يف اهصآد فٔ٘ ًعترب عِد األداء ال عِد اهتخٌى
 الٙعتٌد عوى اخلط ٗالٙعٌى بٕ ألْ اخلط ٙصبٕ اخلط  
 ال جي٘ش ألحد أْ ٙتصسف يف ًوم اهػري إال بإذْ 

 اهلالن عّ ُفطٕاملطوٍ ًأً٘ز بأْ ٙدفع ضبب 
 ًا جاش هعرز بطى بصٗاهٕ

 ٙتخٌى اهطسز اخلاص هدفع اهطسز اهعاَ
ٗإذا تعازض ًفطدتاْ زٗعٛ أعظٌٌٔا ضسزًا بازتلاب 

 أخفٌٔا
 تصسف اإلًاَ عوى اهسعٚة ًِ٘ط باملصوخة  

 ال ضسز ٗال ضساز 
 فدفعًا إلحدى املفطدتني بازتلاب األخف ًِٔا

 خيتاز أْٓ٘ اهصسّٙ أٗ أخف اهطسزّٙ
 األصى يف املطاز اهتخسٍٙ

 احلاجة تِصي ًِصهة اهطسٗزة عاًة كاُت أٗ خاصة 
 املت٘قع جيعى كاه٘اقع

  إمنا تعترب اهعادة إذا اضطسبت أٗ غوبت 
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 فهرس املراجع
 

ضٝد . د: عًٞ بٔ ستُد اٯَدٟ ، حتكٝل : يف أؾٍٛ ا٭سهاّ ، تأيٝف اإلسهاّ  -1
 . ٖـ 1304يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ادتًُٝٞ ، داز ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت 

غٝذ اإلض٬ّ تكٞ ايدٜٔ عًٞ بٔ عبد : ، تأيٝف  إبساش اذتهِ َٔ سدٜح زفع ايكًِ -2
ن٬ْٝٞ ستُد خًٝف١ ، داز ايبػا٥س اإلض١َٝ٬ ،  : دٜج٘ ايهايف ايطبهٞ ، سكك٘ ٚخسز أسا

 ّ  1992 -ٖـ 1412بريٚت  ، يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 
شٖري : عبٝداهلل بٔ ستُد بٔ بط١ ايعهربٟ ايعكًٝٞ ، حتكٝل : ، تأيٝف  إبطاٍ اذتٌٝ  -3

 ٖـ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، 1403 –ايػاٜٚؼ ،   املهتب اإلض٬َٞ ، بريٚت 

، دزاض١ فك١ٝٗ َكاز١ْ ، عح َكدّ يٌٓٝ دزد١   ٓفطٞ يف ايعكٛب١ أثس املسض اي  -4
عٛاطف بٓت ْاؾس : إعداد ( قطِ ايفك٘ ٚأؾٛي٘ ) املادطتري يف ايدزاضات اإلض١َٝ٬ 

د عبدايسشام  بٔ .د ضٝد ْعُإ ايطاَسا٥ٞ ، ٚاملػسف املطاعد أ.ارتسٜؿٞ ، إغساف أ
يطب ، داَع١ ايطب داَع١ املًو ستُٛد اذتُد ، أضتاذ َػازى ٚاضتػازٟ يف ن١ًٝ ا

 ٖـ شتطٛط 1424/  1423ضعٛد ، يًعاّ ادتاَعٞ 

َبازى  شٜد بٔ ضعٝد بٔ: اإلض٬َٞ ، زضاي١ َادطتري ، َٔ إعداد  أثس ادتٕٓٛ يف ايفك٘  -5
إغساف فك١ًٝ ايدنتٛز فٗد بٔ عبد ايهسِٜ ايطٓٝدٟ عكٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بكطِ ايػٓاّ 

 طٛط ٖـ  شت1416ايفك٘ يًعاّ ادتاَعٞ 

٭بٞ بهس ستُد بٔ إبساِٖٝ بٔ املٓرز ايٓٝطابٛزٟ ، سكك٘ ٚقدّ ي٘ ٚخسز   ،  اإلمجاع   -6
ؾػري أمحد بٔ ستُد سٓٝف، َهتب١ ايفسقإ ، عذُإ ، َٚهتب١  دأبٛ محا. د: أسادٜج٘ 

  1999ّ/ ٖـ 1420َه١ ايجكاف١ٝ ، زأع ارت١ُٝ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

: بٔ عبدايٛاسد بٔ أمحد اذتٓبًٞ املكدضٞ ، حتكٝل  ،  عبداهلل ستُد ا٭سادٜح املدتاز٠   -7
عبداملًو بٔ عبداهلل بٔ دٖٝؼ ، َهتب١ ايٓٗك١ اذتدٜج١ ، َه١ املهس١َ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

 . ٖـ 1410

تكٞ ايدٜٔ أبٞ ايفتح ، داز ايهتب : غسح عُد٠ ا٭سهاّ ، تأيٝف  إسهاّ ا٭سهاّ  -8
 . ايع١ًُٝ ، بريٚت 

،  سطٔ بٔ أمحد بٔ سطٔ ايفًهٞ. د : ١ اإلض١َٝ٬ ، تأيٝفايػسٜعفي  أسهاّ ا٭د١ٜٚ  -9
فك١ًٝ ايػٝذ ايدنتٛز ستُد بٔ ْاؾس بٔ ضًطإ ايطشٝباْٞ ، َهتب١ داز املٓٗر تكدِٜ 

 ٖـ 1430املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، ايسٜاض ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 
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ؾاحل .د:  عسض طيب ٚدزاض١ فك١ٝٗ َفؿ١ً ، إعداد  ,أسهاّ ادتساس١ ايتذ١ًُٝٝ     -10
داز ايتدَس١ٜ ، ايسٜاض ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  ايفٛشإ بٔ ستُد 

 ّ 2007 -ٖـ1428

ايدنتٛز ستُد بٔ ستُد املدتاز بٔ : ، إعداد اٯثاز املرتتب١ و أسهاّ ادتساس١ ايطب١ٝ   -11
ايجايج١  ايػازق١ ايطبع١ –، َهتب١ ايؿشاب١ ، اإلَازات أمحد َصٜد ادتهين ايػٓكٝطٞ  

 ّ 2004 -ٖـ 1424

اإلَاّ سذ١ اإلض٬ّ أبٞ بهس أمحد بٔ عًٞ ايساشٟ : ، تأيٝف  أسهاّ ايكسإ   -12
عبد ايط٬ّ ستُد بٔ عًٞ غاٖني ، داز : قبط ْؿ٘ ٚخسز آٜات٘  ،  اذتٓفٞ  دتؿافا

 .يبٓإ بدٕٚ تازٜذ طبع١  –ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

ٔ عبداهلل املعسٚف بابٔ ايعسبٞ ، زادع أؾٛي٘ أبٛ بهس ستُد ب: أسهاّ ايكسإٓ  ، تأيٝف  -13
 –ٚخسز أسادٜج٘ ٚعًل عًٝ٘ ستُد بٔ عبدايكادز عطا ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

 ّ 1996 -ٖـ 1416يبٓإ 

 . ستُد بٔ ستُد ايػصايٞ ، داز املعسف١ ، بريٚت : ، تأيٝف  إسٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ   -14

ابٔ ت١ُٝٝ ، اختازٖا ايع١َ٬ ايػٝذ  فتا٣ٚ غٝذ اإلض٬ّ َٔ ا٫ختٝازات ايفك١ٝٗ   -15
ستُد ساَد : ع٤٬ ايدٜٔ أبٛ اذتطٔ عًٞ بٔ ستُد بٔ عباع ايبعًٞ ايدَػكٞ  حتكٝل 

 . َطبع١ ايط١ٓ احملُد١ٜ  ّ 1950 -ٖـ 1369ايفكٞ  

ايٛشٜس أبٞ املعفس عتٞ بٔ ستُد بٔ ٖبري٠ ايػٝباْٞ : ، تأيٝف  اخت٬ف ا٭١ُ٥ ايعًُا٤   -16
يبٓإ ،  ايطبع١ ا٭ٚىل  –ٛضف أمحد ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ايطٝد ٜ: ، حتكٝل 

 ّ 2002 -ٖـ 1423

: ، عبداهلل بٔ ستُٛد بٔ َٛدٚد املٛؾًٞ اذتٓفٞ ، حتكٝل   يتعًٌٝ املدتاز ا٫ختٝاز  -17
يبٓإ ، ايطبع١ ايجايج١  –عبدايًطٝف ستُد بٔ عبدايسمحٔ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

 . ّ 2005 -ٖـ 1426

ستُد بٔ : يف ايفك٘ ع٢ً َرٖب اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ، تأيٝف   أخؿس املدتؿسات   -18
يبٓإ  ، ايطبع١  –بدز ايدٜٔ بًبإ ايدَػكٞ ، داز ايبػا٥س اإلض١َٝ٬ ، بريٚت 

 ٖـ   1416ا٭ٚىل

ؾبشٞ : ستُد بٔ ْؿس املسٚشٟ أبٛ عبداهلل ،  حتكٝل : ، تأيٝف   اخت٬ف ايعًُا٤  -19
 ٖـ 1406يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –ايهتب ، بريٚت ايطاَسا٥ٞ ، عامل 
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خ  ايفكٝ٘ أبٛ عبداهلل ستُد بٔ َفًح املكدضٞ د اإلَاّ احمل: ، تأيٝف اٯداب ايػسع١ٝ   -20
غعٝب ا٭زْ٪ٚط  ٚ عُس ايكٝاّ ، َ٪ضط١ : سكك٘ ٚقبط ْؿ٘ ٚخسز أسادٜج٘ ٚقدّ ي٘ 

 ّ 1996ٖـ  ـ1417، بريٚت ـ يبٓإ ايطبع١ ايجا١ْٝ ايسضاي١ 

ستُد ْاؾسايدٜٔ ا٭يباْٞ ، : يف ختسٜر أسادٜح َٓاز ايطبٌٝ ، تأيٝف  إزٚا٤ ايػًٌٝ  -21
 ّ ، بريٚت ـ يبٓإ 1985 -ٖـ 1405بإغساف ستُد شٖري ايػاٜٚؼ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ

 ٚضِٝ فتح اهلل. د : أٚ حتف١ ا٭طبا٤ َٔ ن٬ّ خري ايربٜات ، إعداد  ا٭زبعٕٛ ايطب١ٝ ،   -22

 ( ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ) 

أبٛ ايكاضِ ستُٛد بٔ عُس بٔ ستُد ارتٛازشَٞ ايصشتػسٟ ، : أضاع ايب٬غ١ ، تأيٝف   -23
 ّ 1979 -ٖـ 1399داز ايفهس ، 

ادتاَع ملراٖب فكٗا٤ ا٭َؿاز ٚعًُا٤ ا٭قطاز فُٝا تكُٓ٘ املٛطأ َٔ  ا٫ضترناز  -24
َعاْٞ ايسأٟ ٚاٯثاز ٚغسح ذيو نً٘ باإلظتاش ٚا٫ختؿاز  تؿٓٝف ابٔ عبد ايرب  

 –٘ ٚفٗسض٘ ٚقدّ ي٘ عبدايسشام املٗدٟ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ؾشش
 ّ  2001 -ٖـ 1421يبٓإ  ايطبع١ ا٭ٚىل 

ٜٛضف بٔ عبداهلل بٔ ستُد بٔ عبدايرب ، : يف َعسف١ ا٭ؾشاب ، تأيٝف  ا٫ضتٝعاب  -25
  ٖـ 1412يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –عًٞ بٔ ستُد ايبذاٟٚ ، داز ادتبٌ ، بريٚت : حتكٝل 

عص ايدٜٔ أبٞ اذتطٔ عًٞ بٔ ستُد ابٔ : يف َعسف١ ايؿشاب١ ، تأيٝف  أضد ايػاب١  -26
 –عادٍ أمحد ايسفاعٞ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت : ا٭ثري ادتصزٟ ، حتكٝل 

 . ّ 1996 -ٖـ 1417يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  

ات عطٕٛ َٔ َٓػٛز ٜاضني ستُٛد  عطٛف. أضظ ايطب ايٓفطٞ اذتدٜح ، د  -27
 ّ 1988يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايجكاف١ٝ ، بريٚت 

عبدايسمحٔ بٔ أبٞ بهس أبٛ ايفكٌ ايطٝٛطٞ ، : اف املبطأ بسداٍ املٛطأ، تأيٝف إضع  -28
 . ّ 1969 -ٖـ 1389املهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣ ، َؿس ، 

شنسٜا ا٭ْؿازٟ ، داز ايهتب : ، تأيٝف  أض٢ٓ املطايب يف غسح زٚض ايطايب  -29
 ّ 2000 -ٖـ 1422يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –١ًُٝ ، بريٚت ايع

ع٢ً َرٖب  ايػٝذ شٜٔ ايعابدٜٔ بٔ إبساِٖٝ بٔ صتِٝ  ، داز ايهتب  ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س  -30
 ّ 1993 -ٖـ 1413يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايع١ًُٝ ، بريٚت 

يدٜٔ اإلَاّ د٬ٍ ا: يف قٛاعد فسٚع فك٘ ايػافع١ٝ ، تأيٝف  ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س  -31
 -ٖـ 1403يبٓإ ،ايطبع١ ا٭ٚىل  –عبدايسمحٔ ايطٝٛطٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

1983 ّ 
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 يبٓإ  –داز ايكًِ ، بريٚت  زادحعصت  أمحد . أؾٍٛ عًِ ايٓفظ ، د  -32

ستُد بٔ أمحد بٔ أبٞ ضٌٗ ايطسخطٞ ، داز املعسف١ ، : ، تأيٝف  أؾٍٛ ايطسخطٞ    -33
 يبٓإ  –بريٚت 

عًٞ بٔ ستُد : ٖٚٛ نٓص ايٛؾٍٛ إىل َعسف١ ا٭ؾٍٛ ، تأيٝف  أؾٍٛ ايبصدٟٚ   -34
 . ايبصدٟٚ اذتٓفٞ ، َطبع١ داٜٚد بسٜظ ، نساتػٞ 

عًٞ : أمحد بٔ عًٞ بٔ سذس ايعطك٬ْٞ ، حتكٝل : ، تأيٝف  اإلؾاب١ يف متٝٝص ايؿشاب١  -35
 . ّ 1992 -ٖـ 1412يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  -ستُد ايبذاٟٚ ، داز ادتٌٝ ، بريٚت

أبٛ ايربا٤ أضا١َ بٔ ٜاضني  : تأيٝف ،  ا٭ؾٍٛ ايٓد١ٜ يف ع٬ق١ ايطب مبعادتٞ ايسق١ٝ   -36
 عادٍ زغٝد غِٓٝ ، . إبساِٖٝ بٔ ستُد ايربٜهإ ، ٚد. فك١ًٝ ايػٝذ د: قدّ ي٘  ، املعاْٞ

  ّ  2000 -ٖـ 1421، عُإ ا٭زدٕ  داز املعايٞ 

ٝٓٝهٞ ، َسنص إضهٓدز١ٜ أضتاذ عًِ ايٓفظ اإلنً ا٫قطساب ايٓفطٞ، أيفت سكٞ  -37
 . يًهتاب 

فٝؿٌ عباع ،  داز ايفهس . ، د( ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل )  أقٛا٤ ع٢ً املعادت١ ايٓفط١ٝ  -38
 يبٓإ  –ايًبٓاْٞ بريٚت 

مخطٕٛ طسٜك١ يًتدًـ َٔ ،  ، ٚنٝف ايتدًـ َٓ٘ ايكًل ايطًيب   اط٦ُٔ ٫ٚ تكًل   -39
ايطبع١ ايجا١ْٝ , ، داز املػين أمسا٤ عبدايعصٜص اذتطني . إعداد د،  ايكًل ٚايتٛتس 

 ّ 2007 -ٖـ 1428

: ع٢ً سٌ أيفاظ فتح املعني يػسح قس٠ ايعني مبُٗات ايدٜٔ ، تأيٝف  إعا١ْ ايطايبني  -40
 أبٞ بهس ابٔ ايطٝد ستُد غطا ايدَٝاطٞ ، داز ايفهس ، بريٚت 

  قاَٛع تسادِ ٭غٗس زداٍ ْٚطا٤ َٔ ايعسب ٚاملطتعُسٜٔ ٚاملطتػسقني  ا٭ع٬ّ،  -41
 . ّ 1979بريٚت ، ايطبع١ ايسابع١  –، داز ايعًِ ي٬ًُٜني  يصزنًٞري ايدٜٔ اخ

، مشظ ايدٜٔ أبٞ عبداهلل ستُد بٔ أبٞ بهس  عٔ زب ايعاملني  إع٬ّ املٛقعني  -42
املعسٚف  ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ ، زادع٘ ، ٚقدّ ي٘ ،ٚعًل عًٝ٘ ط٘ عبد ايس٩ٚف ضعد ، داز 

 يبٓإ  –ادتٌٝ ، بريٚت 

أبٛ عبداهلل مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ : ، تأيٝف ط٬م ايػكبإ  سهِ  يف فإإغاث١ ايًٗ  -43
ستُد عفٝفٞ ، : أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد ايصزعٞ املعسٚف بابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ ، حتكٝل 

ٖـ 1406ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل  -َهتب فسقد ارتاْٞ ، بريٚت –املهتب اإلض٬َٞ 
1986 ّ . 
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أبٛ ايفسز ا٭ؾبٗاْٞ ، حتكٝل : ، تأيٝف (  أبٞ ْٛاع ًَشل ا٭غاْٞ أخباز )  ا٭غاْٞ  -44
 . عًٞ َٗٓا ٚمسري دابس ، داز ايفهس ، يبٓإ : 

ستُد  بٔ أمحد ٚاؾٌ ، داز طٝب١  : اإلض٬َٞ ، تأيٝف  إفػا٤ ا٭ضساز ٚأسهاَ٘ يف ايفك٘ -45
 ّ 2006 -ٖـ 1427ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

َهتب : ُد ايػسبٝين ارتطٝب ، حتكٝل ست: يف سٌ أيفاظ أبٞ غذاع ، تأيٝف اإلقٓاع   -46
  .ٖـ 1415يبٓا ٕ ،  –ايبشٛخ ٚايدزاضات ، داز ايفهس ، بريٚت 

 . ، بدٕٚ داز ْػس َٚهاْ٘ ٚتازغت٘  يًُاٚزدٟ يف ايفك٘ ايػافعٞ ،  اإلقٓاع  -47

بفٛا٥د َطًِ يإلَاّ اذتافغ أبٞ ايفكٌ عٝاض بٔ َٛض٢ بٔ عٝاض  إنُاٍ املعًِ  -48
، داز ايٛفا٤  ، داز ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  ٢ٝ إمساعٌٝ عت. ايٝشؿيب ، حتكٝل د

 2004ّ -ٖـ 1425

اإلَاّ أمحد بٔ عُاد بٔ ستُد : تأيٝف , إنساّ َٔ ٜعٝؼ بتشسِٜ ارتُس ٚاذتػٝؼ    -49
ستُد فازع َٚطعد عبداذتُٝد ايطعدْٞ ، داز ايهتب : بٔ ٜٛضف ا٭قفٗطٞ ، حتكٝل 

َطبٛع َع دفع يبٓإ  –بريٚت  ّ ، 1995 -ٖـ 1415ايطبع١ ا٭ٚىل   ايع١ًُٝ ،
 . اإليباع

 .أبٛ احملاضٔ اذتطٝين ، بدٕٚ داز ْػس َٚهاْ٘ ٚتازغت٘ : ، تأيٝف  يسداٍ أمحد اإلنُاٍ  -50

أمحد بٔ إدزٜظ املايهٞ ايػٗري ايكسايف ، داز ايهتب : يف إدزاى اي١ٝٓ ، تأيٝف  ا٭١َٝٓ  -51
 ّ 1984 -ٖـ 1404يبٓإ ،  –ايع١ًُٝ ، بريٚت 

يبٓإ ، ايطبع١  –ستُد بٔ إدزٜظ ايػافعٞ ، داز املعسف١ ، بريٚت : ، تأيٝف  ا٭ّ  -52
 . ٖـ 1393ايجا١ْٝ ، 

ؾاحل بٔ . ضًُٝإ بٔ ستُد اذتطني ٚد. د: ، إعداد  ا٫ْتشاز أضباب٘ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘   -53
 ّ 2004 -ٖـ 1425ع٢ً ايػاَدٟ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  

أبٞ : رٖب اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ زمح٘ اهلل ، تأيٝف ع٢ً َ ا٫ْتؿاز يف املطا٥ٌ ايهباز  -54
عٛض بٔ . د: ارتطاب ستفٛظ بٔ أمحد بٔ اذتطٔ ايهًٛذاْٞ اذتٓبًٞ ، حتكٝل ٚدزاض١ 

 -ٖـ 1413زدا٤ بٔ فسٜح ايعٛيف ، َهتب١ ايعبٝهإ ،  ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 
1993 ّ 

 ايتُُٝٞ ايطُعاْٞ ، أبٞ ضعٝد عبدايهسِٜ بٔ ستُد بٔ َٓؿٛز: ا٭ْطاب ، تأيٝف   -55
 ّ ، 1998ايطبع١ ا٭ٚىل بريٚت ،  داز ايفهس ،  عبداهلل عُس ايبازٚدٟ ، : حتكٝل 
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اإلْؿاف يف َعسف١ ايسادح َٔ ارت٬ف يع٤٬ ايدٜٔ أبٞ اذتطٔ عًٞ ضًُٝإ بٔ أمجد   -56
 -ٖـ 1415ا٭ٚىل  عبداهلل بٔ عبداحملطٔ ايرتنٞ ، ٖذس ، ايطبع١. د: املسداٟٚ حتكٝل 

1995ّ  

 2000ّ -ٖـ 1420ستُد ايؿػري ، ايطبع١ ا٭ٚىل . ، د  أْٛاع اذتصٕ ٚدزٚب ايطعاد٠  -57

قاضِ بٔ عبداهلل بٔ : يف تعسٜفات ا٭يفاظ املتداٚي١ بني ايفكٗا٤ ، تأيٝف  أْٝظ ايفكٗا٤  -58
أمحد بٔ عبد ايسشام ايهبٝطٞ ، داز ايٛفا٤ ، دد٠ ، . د: أَري عًٞ ايكْٟٛٛ ، حتكٝل 

 .  ٖـ 1406ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

،  زقاتٛفٝل  سطني. د ، ٚايكإْٛ املكازٕ  أ١ًٖٝ ايعكٛب١ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬  -59
 ٖـ 1384َطتػاز ايدٚي١ املطاعد ، ايكاٖس٠ ، 

أبٞ بهس ستُد بٔ إبساِٖٝ بٔ املٓرز : يف ايطٓٔ ٚاإلمجاع ٚا٫خت٬ف ، تأيٝف  ا٭ٚضط  -60
ُد سٓٝف ، داز طٝب١ ، ايسٜاض ، أبٛ محاد ؾػري أمحد بٔ ست. د: ايٓٝطابٛزٟ ، حتكٝل 

 . ّ 1985ايطبع١ ا٭ٚىل 

ْاؾس ايعًٞ : ضبط ابٔ ادتٛشٟ ، حتكٝل : يف آثاز ارت٬ف ، تأيٝف  إٜجاز اإلْؿاف  -61
 . ٖـ 1408ايٓاؾس ارتًٝفٞ ، داز ايط٬ّ ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

ٔ ايدٜٔ بٔ إبساِٖٝ غسح نٓص ايدقا٥ل يف فسٚع اذتٓف١ٝ يإلَاّ ايػٝذ شٜ ايبشس ايسا٥ل   -62
 –املعسٚف بابٔ صتِٝ املؿسٟ اذتٓفٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  بريٚت 

 ّ 1997 -ٖـ 1418يبٓإ ، 

اإلَاّ ع٤٬ ايدٜٔ أبٞ بهس بٔ َطعٛد : يف تستٝب ايػسا٥ع ، تأيٝف  بدا٥ع ايؿٓا٥ع  -63
ػٝذ عادٍ أمحد ايػٝذ عًٞ ستُد َعٛض ٚ اي: ايهاضاْٞ اذتٓفٞ ، حتكٝل ٚتعًٝل 

 ّ 1997 -ٖـ 1418يبٓإ  –عبداهلل املٛدٛد ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

يإلَاّ اذتافغ أبٞ ايفدا٤ إمساعٌٝ بٔ نجري ايدَػكٞ ، اعت٢ٓ ب٘ ٚٚثك٘  ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  -64
يبٓإ ايطبع١ ايجا١َٓ  –عبدايسمحٔ اي٬د قٞ ، ستُد غاشٟ بٝكٕٛ ، داز املعسف١ ، بريٚت 

 ّ 2003-ٖـ 1424

أبٛ ايصٖسا٤ ساشّ : ْٚٗا١ٜ املكتؿد يإلَاّ ابٔ زغد ايكسطيب ، حتكٝل  بدا١ٜ اجملتٗد  -65
ايكاقٞ ، قبط أؾٛي٘ أضا١َ سطٔ ، خسز أسادٜج٘ ٜاضس إَاّ ، ايٓاغس َهتب١ ْصاز 

 ّ 1995 -ٖـ 1415َؿطف٢ ايباش ، َه١ املهس١َ 

ايدٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهس بٔ  بسٖإ: يف فك٘ اإلَاّ أبٞ سٓٝف١ ، تأيٝف  بدا١ٜ املبتدٟ  -66
 . عبدادتًٌٝ ايفسغاْٞ املسغٝٓاْٞ ، َهتب١ َٚطبع١ ستُد عًٞ ؾبح ، ايكاٖس٠ 
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ضساز : يف ختسٜر ا٭سادٜح ٚاٯثاز ايٛاقع١ يف ايػسح ايهبري ، تأيٝف  ايبدز املٓري  -67
: ايدٜٔ أبٞ سفـ عُس بٔ عًٞ بٔ أمحد ا٭ْؿازٟ املعسٚف بابٔ املًكٔ ، حتكٝل 

 –ايػٝط ٚعبداهلل بٔ ضًُٝإ ٚ ٜاضس نُاٍ ، داز اهلذس٠ ، ايسٜاض  َؿطف٢ أبٛ
 . ّ 2004 -ٖـ 1425ايطعٛد١ٜ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

أبٛ عبداهلل ستُد بٔ ستُد بٔ عًٞ بٔ عبدايٛاسد اجملازٟ : ازٟ، تأيٝف بسْاَر اجمل  -68
  يبٓإ ، -داز ايػسب اإلض٬َٞ ، بريٚتستُد أبٛ ا٭دفإ ، : ا٭ْديطٞ ، حتكٝل 

 . ّ 1982 -ٖـ 1400ا٭ٚىل ،  ١ايطبع

د٬ٍ ايدٜٔ عبدايسمحٔ ايطٝٛطٞ ، : يف طبكات ايًػٜٛني ٚايٓشا٠ ، تأيٝف  بػ١ٝ ايٛعا٠  -69
 يبٓإ  –ستُد أبٛ ايفكٌ إٜساِٖٝ ، املهتب١ ايعؿس١ٜ ، ؾٝدا : حتكٝل 

ستُد : أمحد ايؿاٟٚ ، قبط٘ ٚؾشش٘ : ٭قسب املطايو ،تأيٝف  بًػ١ ايطايو  -70
 -ٖـ 1415يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  -ّ غاٖني ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚتعبدايط٬

1995 ّ .  

اذتافغ  أبٛ اذتطٔ عًٞ بٔ ستُد بٔ : يف نتاب ا٭سهاّ ، تأيٝف  بٝإ ايِٖٛ ٚاإلٜٗاّ  -71
اذتطني آٜت ضعٝد ، داز طٝب١ ، ايسٜاض ، . د: عبداملًو ابٔ ايكطإ ايفاضٞ ، حتكٝل 

 . ّ 1997 -ـ 1418ٖايطبع١ ا٭ٚىل 

ٚايػسح ٚايتٛدٝ٘ ٚايتعًٌٝ يف َطا٥ٌ املطتدسد١ ، ٭بٞ ايٛيٝد بٔ  ايبٝإ ٚايتشؿٌٝ  -72
زغد ايكسطيب ،  حتكٝل اإلضتاذ أمحد اذتبابٞ ، داز املػسب اإلض٬َٞ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 ّ 1988 -ٖـ 1408

: ، حتكٝل أبٛ اذتطٔ عًٞ بٔ عبد ايط٬ّ ايتطٛيٞ : ، تأيٝف  ايبٗذ١ يف غسح ايتشف١  -73
يبٓإ ،  –ستُد عبدايكادز غاٖني ،  داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : قبط٘ ٚؾشش٘ 

 . ّ 1998 -ٖـ 1418ايطبع١ ا٭ٚىل 

: ستُد َستك٢ اذتطٝين ايصبٝدٟ ، حتكٝل : َٔ دٛاٖس ايكاَٛع ، تأيٝف  تاز ايعسٚع  -74
 . زتُٛع١ َٔ احملككني ، داز اهلدا١ٜ 

بٗاَؼ َٛاٖب ادتًٌٝ ٭بٞ عبداهلل ستُد بٔ ٜٛضف از ٚاإلنًٌٝ  ملدتؿس خًٌٝ ايت  -75
 -ٖـ 1412بٔ أبٞ ايكاضِ ايعبدزٟ ايػٗري باملٛام ، داز ايفهس ، ايطبع١ ايجايج١ ، 

1992 ّ 

أمحد بٔ عًٞ أبٛ بهس ارتطٝب ايبػدادٟ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ : ، تأيٝف  تازٜذ بػداد   -76
 . يبٓإ  –، بريٚت 
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ستُد ستٞ ايدٜٔ : ايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ايطٝٛطٞ ،  حتكٝل عبد: ، تأيٝف  تازٜذ ارتًفا٤  -77
 . ّ  1952 -ٖـ 1371عبداذتُٝد ، َطبع١ ايطعاد٠ ، َؿس ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

أبٛ دعفس ستُد بٔ دسٜس ايطربٟ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، : ، تأيٝف   تازٜذ ايطربٟ  -78
 . بريٚت 

ايكاضِ عًٞ بٔ  ثٌ ، ٭بًٞٗا ٚتط١ُٝ َٔ سًٗا َٔ ا٭َاٚذنس فك تازٜذ َد١ٜٓ دَػل  -79
ستب ايدٜٔ أبٞ ضعٝد عُس بٔ غسا١َ : اذتطٔ بٔ ٖب١ اهلل بٔ عبداهلل ايػافعٞ ، حتكٝل 

 . ّ 1995ايعُسٟ ، داز ايفهس ، بريٚت ، 

ايطٝد : بٔ إمساعٌٝ بٔ إبساِٖٝ ايبدازٟ ،   حتكٝل ستُد : ، تأيٝف  ايتازٜذ ايهبري  -80
 . ٖاغِ ايٓدٟٚ ، داز ايفهس 

مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ أمحد بٔ : ٚٚفٝات املػاٖري ٚا٭ع٬ّ ، تأيٝف  ض٬ّتازٜذ اإل  -81
 -عُس عبد ايط٬ّ تدَسٟ ، داز ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت. د: عجُإ ايرٖيب ، حتكٝل 

 . ّ 1987 -ٖـ 1407يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

ظ ايٛفا٤ إبساِٖٝ بٔ مش ٭بٞيف أؾٍٛ ا٭قك١ٝ َٚٓاٖر ا٭سهاّ ،  تبؿس٠ اذتهاّ   -82
ايػٝذ مجاٍ َسعػًٞ ، داز ايهتب : ايدٜٔ املعسٚف بابٔ فسسٕٛ ايٝعُسٟ ، سكك٘ 

 . ّ 2001 -ٖـ 1422يبٓإ ،  –ايع١ًُٝ ، بريٚت 

فدس ايدٜٔ عجُإ بٔ عًٞ ايصًٜعٞ ، داز : غسح نٓص ايدقا٥ل ، تأيٝف  ني اذتكا٥لٝتب  -83
 ٖـ 1313ايكاٖس٠ ، ايهتب اإلض٬َٞ ، 

ايرتَرٟ يإلَاّ اذتافغ أبٞ ايع٬ ستُد بٔ عبدايسمحٔ بٔ بػسح داَع  حتف١ ا٭سٛذٟ   -84
 ّ 1990 -ٖـ 1410يبٓإ  –عبدايسسِٝ املبازنفٛزٟ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

 

يبٓإ  –ع٤٬ ايدٜٔ ايطُسقٓدٟ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : ، تأيٝف  حتف١ ايفكٗا٤  -85
 ّ 1984 -ٖـ 1405، ايطبع١ ا٭ٚىل 

اإلَاّ مشظ ايدٜٔ ايطداٟٚ ، : ، تأيٝف  يف تازٜذ املد١ٜٓ ايػسٜف١ ايتشف١ ايًطٝف١  -86
 . ّ 1993 -ٖـ 1414يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

ستُد بٔ أبٞ بهس بٔ  :تأيٝف يف فك٘ َرٖب اإلَاّ أبٞ سٓٝف١ ايٓعُإ ،  حتف١ املًٛى  -87
ٜس أمحد  ، داز ايبػا٥س اإلض١َٝ٬ ، عبداهلل بٔ  ْر. د: عبد ايكادز ايساشٟ ،  حتكٝل 

 . ٖـ 1417يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –بريٚت 

ؾاحل بٔ إبساِٖٝ بٔ عبدايًطٝف ايؿٓٝع ، . د:، إعداد  ايتدٜٔ ٚايؿش١ ايٓفط١ٝ  -88
 .ّ  َطابع داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلض١َٝ٬ 2000 -ٖـ 1421ايطبع١ ا٭ٚىل 
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هلل مشظ ايدٜٔ ستُد ايرٖيب ، داز ايهتب ايع١ًُٝ أبٛ عبدا: ، تأيٝف   ترنس٠ اذتفاظ   -89
 . يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –، بريٚت 

. د: ستُد بٔ ْؿس بٔ اذتذاز املسٚشٟ ، حتكٝل : تععِٝ قدز ايؿ٠٬ ، تأيٝف    -90
 . ٖـ 1406عبدايسمحٔ  عبدادتباز ايفسٜٛا٥ٞ ، َهتب١ ايداز ، املد١ٜٓ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

ستُد بٔ أمحد بٔ ستُد ايػسْاطٞ ايهًيب ، داز : ، تأيٝف  ٌٜايتطٌٗٝ يف عًّٛ ايتٓص  -91
 . ّ 1983 -ٖـ 1403يبٓإ ، ايطبع١ ايسابع١  –ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت 

،  عبد ايكادز عٛد٠ : تأيٝف  ، َكازًْا بايكإْٛ ايٛقعٞ  ايتػسٜع ادتٓا٥ٞ اإلض٬َٞ  -92
 يبٓإ –داز ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت 

َع ايع١َ٬ ع٤٬ ايدٜٔ عًٞ بٔ ضًُٝإ املسداٟٚ َطبٛع  يًفكٝ٘ تؿشٝح ايفسٚع   -93
 .ّ 2003 -ٖـ 1424يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت  ايفسٚع

ضًُٝإ بٔ : ملٔ خسز ي٘ ايبدازٟ يف ادتاَع ايؿشٝح ، تأيٝف  ايتعدٌٜ ٚايتذسٜح   -94
باب١ سطني ، داز ايًٛا٤ أبٛي. د: خًف بٔ ضعد املعسٚف بأبٞ ايٛيٝد ايبادٞ ، حتكٝل 

 ّ 1986 -ٖـ 1406يًٓػس ٚايتٛشٜع ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

تفطري ايكسإ ايععِٝ ، اإلَاّ اذتافغ إمساعٌٝ بٔ نجري ، داز شَصّ ، ايسٜاض ، ايطبع١   -95
 . ّ 1993 -ٖـ 1414ايطابع١ ، 

ُد بٔ ْعاّ ايدٜٔ اذتطٔ بٔ ست: ٚزغا٥ب ايفسقإ ، تأيٝف  تفطري غسا٥ب ايكسإ  -96
ايػٝذ شنسٜا عُريإ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، : سطني ايكُٞ ايٓٝطابٛزٟ ، حتكٝل 

 .ّ 1996 -ٖـ 1416يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  -بريٚت

ستُد بٔ أبٞ ْؿس فتٛح : ايبدازٟ َٚطًِ ، تأيٝف  تفطري غسٜب َا يف ايؿشٝشني   -97
ضعٝد عبدايعصٜص ، شبٝد٠ ستُد . د: بٔ عبداهلل بٔ فتٛح ا٭شدٟ اذتُٝدٟ ، حتكٝل 

 . ّ 1995 -ٖـ 1415َؿس ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –َهتب١ ايط١ٓ ، ايكاٖس٠ 

٭بٞ دعفس ستُد بٔ دسٜس تفطري ايطربٟ  املط٢ُ داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكسإٓ   -98
يبٓإ ، تٛشٜع َهتب١ داز ايباش ، َه١ املهس١َ  –داز ايهتب ايع١ًُٝ ،  بريٚت ايطربٟ ، 

 1992ّ -ٖـ 1412، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

َسٚإ ستُد : حتكٝل ايػٝذ  ، ( َدازى ايتٓصٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ ) تفطري ايٓطفٞ  -99
  داز ايٓفا٥ظ ـ بريٚت  ،   ايػعاز

ستُد  : أمحد بٔ عًٞ بٔ سذس ايعطك٬ْٞ ، حتكٝل : ، تأيٝف   تكسٜب ايتٗرٜب  -100
 . ّ 1986 -ٖـ 1406عٛا١َ ، داز ايسغٝد ، ضٛزٜا ، ايطبع١ ا٭ٚىل 
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بٔ  ّعبد ايكٝٛ. د: ستُد بٔ عبد ايػين ايبػدادٟ ، حتكٝل : ، تأيٝف  اإلنُاٍ ته١ًُ  -101
 . ٖـ 1410عبد زب ايٓيب ، داَع١ أّ ايكس٣ ، َه١ املهس١َ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

غسح املٗرب  ، سكك٘ ٚعًل عًٝ٘ ٚأنًُ٘ بعد ْكؿاْ٘ ستُد صتٝب  ته١ًُ اجملُٛع   -102
 -ٖـ 1422يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  –ت املطٝعٞ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚ

2001 ّ 

غسح نٓص ايدقا٥ل يإلَاّ ايع١َ٬ ايػٝذ ستُد بٔ سطني بٔ  ته١ًُ ايبشس ايسا٥ل   -103
عًٞ ايطٛزٟ ايكادزٟ اذتٓفٞ ، قبط٘ ٚمجع آٜات٘ ٚأسادٜج٘ ايػٝذ شنسٜا عُريات ، 

   . ّ 1997 -ٖـ 1418يبٓإ ،  –داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

يًشافغ اإلَاّ مجاٍ ايدٜٔ بٔ أبٞ ايفسز عبدايسمحٔ بٔ ادتٛشٟ  إبًٝظتًبٝظ    -104
 –عبدايسشام املٗدٟ ، داز ارتري ، بريٚت : ايبػدادٟ ، خسز أسادٜج٘ ٚعًل عًٝ٘ 

 1998ّ -ٖـ 1419دَػل ،  ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

يف ختسٜر أسادٜح ايسافعٞ ايهبري يػٝذ اإلض٬ّ غٗاب ايدٜٔ ايتًدٝـ اذتبري   -105
َسنص ايدزاضات ٚايبشٛخ : عًٞ بٔ ستُد بٔ سذس ايعطك٬ْٞ ، إعداد أمحد بٔ 

 .ّ 1997 -ٖـ 1417ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  –مبهتب١ ْصاز ايباش ، َه١ 

ستُد عبدايٖٛاب ايبػدادٟ املايهٞ ، حتكٝل  يف ايفك٘ املايهٞ يًكاقٞ أبٞ ايتًكني  -106
 َؿطف٢ أمحد ايباش ، َه١ ستُد ثايح ضعٝد ايػاْٞ ، املهتب١ ايتذاز١ٜ : ٚدزاض١ 

 عبدايسسِٝ بٔ اذتطٔ ا٭ضٟٓٛ ، : يف ختسٜر ايفسٚع ع٢ً ا٭ؾٍٛ ، تأيٝف  ايتُٗٝد -107
يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ستُد سطٔ اهلٝتٛ ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت . د: حتكٝل 
 ٖـ 1400

إبساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛضف ايفريٚش أبادٟ : افعٞ ، تأيٝف يف ايفك٘ ايػ ايتٓبٝ٘ -108
يبٓإ ، ايطبع١  –عُاد ايدٜٔ أمحد سٝدز ، ، عامل ايهتب ، بريٚت : ػرياشٟ ، حتكٝل اي

 . ٖـ 1403ا٭ٚىل 

، َهتب١ ايكسإ  زتدٟ ايػٗاٟٚ :تأيٝف  ,ايتِٜٓٛ املػٓاطٝطٞ بني اذتكٝك١ ٚارتساف١   -109
 ، ايكاٖس٠ 

ستُد عٛض َسعب : َٓؿٛز ستُد بٔ أمحد ا٭شٖسٟ ، حتكٝل  ٭بٞ،  تٗرٜب ايًػ١  -110
 . ّ 2001يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت 

يبٓإ  –أمحد بٔ سذس ايعطك٬ْٞ ، داز ايفهس ، بريٚت : ، تأيٝف  تٗرٜب ايتٗرٜب  -111
 ّ 1984 -ٖـ 1404، ايطبع١ ا٭ٚىل 
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ٜٛضف بٔ ايصنٞ عبدايسمحٔ أبٛ اذتذاز املصٟ ، حتكٝل : ، تأيٝف  تٗرٜب ايهُاٍ  -112
يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  –عٛاد َعسٚف ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت  بػاز. د: 

 . ّ 1980 -ٖـ 1400

، عامل ايهتب  بٗاَؼ ايفسٚم ٚايكٛاعد ايط١ٝٓ يف ا٭ضساز ايفك١ٝٗ  تٗرٜب ايفسٚم   -113
 .، حملُد بٔ عًٞ بٔ سطني املهٞ املايهٞ 

س٩ٚف املٓاٟٚ ، ، يإلَاّ اذتافغ شٜٔ ايدٜٔ عبداي  ايتٝطري بػسح ادتاَع ايؿػري  -114
  . ّ 1988 -ٖـ 1408َهتب١ اإلَاّ ايػافعٞ ، ايسٜاض ، ايطبع١ ايجايج١ ، ايسٜاض ، 

 –ستُد أَني املعسٚف بأَري بادغاٙ ، داز ايفهس ، بريٚت : تٝطري ايتشسٜس ، تأيٝف   -115
 . يبٓإ 

١ٝ ستُد بٔ عبداهلل ايؿػري ، ايطبع١ ايجاْ. ٚايسق٢ ، د تٛع١ٝ املسق٢ بأَٛز ايتداٟٚ  -116
 . ّ ، َطبع١ ضفري ، ايسٜاض 2001 -ٖـ 1422

ايطٝد : ستُد بٔ سبإ بٔ أمحد أبٛ سامت ايتُُٝٞ ايبطيت ، حتكٝل : ، تأيٝف  ايجكات  -117
 . ّ 1975 -ٖـ 1395غسف ايدٜٔ أمحد ، داز ايفهس ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

: يف تكسٜب املعاْٞ غسح زضاي١ ابٔ أبٞ شٜد ايكريٚاْٞ ، تأيٝف  ايجُس ايداْٞ  -118
 يبٓإ  -ؾاحل بٔ عبد ايطُٝع اٯبٞ ا٭شٖسٟ ، املهتب١ ايجكاف١ٝ ، بريٚت

٭بٞ عبداهلل ستُد بٔ أمحد ا٭ْؿازٟ ( تفطري ايطربٟ )  ادتاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  -119
يبٓإ ،ايطبع١  –عبد ايسشام املٗدٟ ، داز ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت : ايكسطيب ، حتكٝل 

  .ّ 2001 -ٖـ 1422ايسابع١ ، 

 ابٔ اذتادب ايهسدٟ املايهٞ ، بدٕٚ دازْػس ٫َٚهاْ٘ : ، تأيٝف  ا٭َٗات داَع   -120

أبٛعبداهلل ستُد بٔ اذتطٔ : ٚغسس٘ ايٓافع ايهبري ، تأيٝف  ادتاَع ايؿػري   -121
 . ٖـ 1406يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايػٝباْٞ ، عامل ايهتب ، بريٚت 

د بٔ إدزٜظ أبٛ ستُد عبدايسمحٔ بٔ أبٞ سامت ستُ: ، تأيٝف  ادتسح ٚايتعدٌٜ   -122
 -ٖـ 1271يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايساشٟ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت 

1952 ّ . 

اإلَاّ مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ : ملٔ ضأٍ عٔ ايدٚا٤ ايػايف ، تأيٝف  ادتٛاب ايهايف  -123
 . ايٓٗاز يًطبع ٚايٓػس ٚايتٛشٜع : ، ايٓاغس أبٞ بهس ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ 

 . مشظ ايدٜٔ ا٭ضٝٛطٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : ، تأيٝف  ٛددٛاٖس ايعك  -124

ساغ١ٝ ابٔ قٓدع يتكٞ ايدٜٔ أبٞ بهس بٔ إبساِٖٝ بٔ ٜٛضف ايبعًٞ حتكٝل عبداهلل   -125
 ّ 2003 -ٖـ 1424ايرتنٞ ، َطبٛع َع ايفسٚع ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 
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ايػافعٞ املطُا٠ حتف١ اذتبٝب  ايبٝذسَٞ ايػٝذ ضًُٝإ بٔ ستُد بٔ عُس  ساغ١ٝ  -126
-ٖـ 1417يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ع٢ً غسح ارتطٝب ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

1996ّ  .   

ساغ١ٝ زد احملتاز ع٢ً ايدز املدتاز غسح تٜٓٛس ا٭بؿاز يف فك٘  َرٖب اإلَاّ أبٞ  -127
  .1995ّٖـ 1415يبٓإ ،  –داز ايفهس ، بريٚت سٓٝف١ ايٓعُإ ، 

 –ضًُٝإ ادتٌُ ، داز ايفهس ، بريٚت : ادتٌُ ع٢ً غسح املٓٗر ، تأيٝف  ساغ١ٝ   -128
 . يبٓإ ، بدٕٚ تازٜذ ايٓػس 

ع٢ً شتتؿس خًٌٝ يإلَاّ ستُد بٔ عبداهلل بٔ عًٞ ارتسغٞ  ساغ١ٝ ارتسغٞ  -129
املايهٞ ، قبط٘ ٚخسز آٜات٘ ٚأسادٜج٘ ايػٝذ شنسٜا عُريات ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، 

 .ّ 1997 -ٖـ 1417ع١ ا٭ٚىل يبٓإ ، ايطب -بريٚت

 . ساغ١ٝ ارتسغٞ ع٢ً شتتؿس خًٌٝ ، داز ايفهس ، بريٚت  -

ع٢ً ايػسح ايهبري يًعامل ايع١َ٬ ايػٝذ ستُد بٔ أمحد بٔ عسف١   ساغ١ٝ ايدضٛقٞ  -130
ايدضٛقٞ املايهٞ ، خسز آٜات٘ ٚأسادٜج٘ ستُد بٔ عبداهلل غاٖني ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، 

 .ّ 2003 -ٖـ 1424ع١ ايجا١ْٝ يبٓإ ، ايطب –بريٚت 

أمحد بٔ ستُد بٔ إمساعٌٝ : ، تأيٝف  ساغ١ٝ ايطشطاٟٚ ع٢ً َساقٞ ايف٬ح   -131
 . ٖـ 1318ايطشاٟٚ اذتٓفٞ ، املطبع١ ايهرب٣ ا٭َري١ٜ بب٫ٛم ، َؿس ، ايطبع١ ايجايج١ 

َطبٛع َع ساغ١ٝ ارتسغٞ   ايعدٟٚ ع٢ً ارتسغٞايػٝذ عًٞ بٔ أمحد ساغ١ٝ   -132
ت٘ ٚأسادٜج٘ ايػٝذ شنسٜا عُريات ، َٓػٛزات ستُد عًٞ بٝكٕٛ ، قبط٘ ٚخسز آٜا

 . يبٓإ  –بريٚت ايطبع١ ا٭ٚىل  ،  داز ايهتب ايع١ًُٝ ، 

عًٞ ايؿعٝدٟ : ع٢ً غسح نفا١ٜ ايطايب ايسباْٞ ، تأيٝف  ساغ١ٝ ايعدٟٚ  -133
،  يبٓإ  –ٜٛضف ايػٝذ ستُد ايبكاعٞ ، داز ايفهس ، بريٚت : ايعدٟٚ املايهٞ ،  حتكٝل 

 . ٖـ 1412

: غٗاب ايدٜٔ أمحد ايسيطٞ املًكب بعُري٠ ، حتكٝل : ، تأيٝف  ساغ١ٝ عُري٠  -134
 -ٖـ1419يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –َهتب ايبشٛخ ٚايدزاضات ، داز ايفهس ، بريٚت 

1998 ّ . 

 ايعباع ايسًَٞ ، بدٕٚ َهإ ْػس ٫ٚتازغت٘  ٭بٞ ،  ساغ١ٝ ايسًَٞ   -135

ٚعًّٛ ايتفطري ٚاذتدٜح ٚا٭ؾٍٛ ٚايٓشٛ ٚاإلعساب يًفتا٣ٚ  يف ايفك٘  اذتاٟٚ  -136
: د٬ٍ ايدٜٔ عبدايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ايطٝٛطٞ ، حتكٝل : ٚضا٥س ايفٕٓٛ ، تأيٝف 
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يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –عبدايًطٝف سطٔ عبدايسمحٔ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 
 . ّ 2000 -ٖـ 1421

بٔ سبٝب املاٚزدٟ ، سكك٘ ٚخسز  ايهبري يإلَاّ أبٞ اذتطٔ عًٞ بٔ ستُداذتاٟٚ   -137
ٜاضني ْاؾس ارتطٝب . ستُٛد َطسدٞ ٚضاِٖ َع٘ يف ايتشكٝل د. أسادٜج٘ ٚعًل عًٝ٘ د

أمحد ساز َاسٞ ، املهتب١ ايتذاز١ٜ َؿطف٢ . عبدايسمحٔ بٔ مش١ًٝ ا٭ٖدٍ  ، د. ٚد
 ّ 1994 -ٖـ 1414يبٓإ  –أمحد ايباش ، داز ايفهس ، بريٚت 

َٗدٟ سطٔ : طٔ ايػٝباْٞ ، حتكٝل ستُد بٔ اذت: ١ ، تأيٝف ع٢ً أٌٖ املدٜٓ اذتذ١  -138
 . ٖـ 1403يبٓإ ، ايطبع١ ايجايج١  –ايه٬ْٝٞ ايكادزٟ ، عامل ايهتب ، بريٚت 

عبدايفتاح ستُٛد إدزٜظ  ، ايطبع١ . سهِ ايتداٟٚ باحملسَات عح فكٗٞ َكازٕ ، د  -139
 ّ 1993ٖـ  1414ا٭ٚىل 

ضٝف ايدٜٔ أبٞ بهس ستُد بٔ : ٗا٤ ، تأيٝف يف َعسف١ َراٖب ايفك س١ًٝ ايعًُا٤ -140
َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ٜاضني أمحد إبساِٖٝ دزادن١ ، . د: أمحد ايػاغٞ ايكفاٍ ، حتكٝل 

 . ٖـ 1980يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –بريٚت 

أبٞ ْعِٝ أمحد بٔ عبداهلل ا٭ؾبٗاْٞ ، : ٚطبكات ا٭ؾفٝا٤ ، تأيٝف  س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ -141
 . ٖـ 1405يبٓإ ، ايطبع١ ايسابع١  –ٚت داز ايهتاب ايعسبٞ ، بري

عبد اذتُٝد ايػسٚاْٞ : ع٢ً حتف١ احملتاز بػسح املٓٗاز ، تأيٝف  سٛاغٞ ايػسٚاْٞ -142
 .يبٓإ  –، داز ايفهس ، بريٚت 

عبدايكادز : ستُد بٔ بٗادز بٔ عبداهلل ايصزنػٞ ، حتكٝل : ، تأيٝف خباٜا ايصٚاٜا  -143
ٕٚ اإلض١َٝ٬ ، ايهٜٛت ، ايطبع١ ا٭ٚىل عبداهلل ايعاْٞ ، ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚايػ٪

 . ٖـ 1402

سطٔ بٔ سطني بٔ : يف َُٗات ايطٓٔ ٚقٛاعد اإلض٬ّ ، تأيٝف  خ٬ؾ١ ا٭سهاّ -144
سطني إمساعٌٝ ادتٌُ ، َ٪ضط١ : ستُد بٔ مجع١ اذتٛزاْٞ ، سكك٘ ٚخسز أسادٜج٘ 

 . ّ 1997 -ٖـ 1428بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل  -ايسضاي١ ، يبٓإ

اذتافغ ايفكٝ٘ ؾفٞ : يف أمسا٤ ايسداٍ ، تأيٝف   تٗرٜب ايهُاٍ خ٬ؾ١ ترٖٝب -145
عبدايفتاح أبٛ غد٠ ، : ايدٜٔ أمحد بٔ عبداهلل ارتصزدٞ ا٭ْؿازٟ ايُٝين ، حتكٝل 

َهتب املطبٛعات اإلض١َٝ٬ ، داز ايبػا٥س ، سًب ، بريٚت ، ايطبع١ ارتاَط١ ، 
    . ٖـ 1416

ستُد ايعسبٞ ايكسٟٚ ، داز : ، تأيٝف  يه١ٝارت٬ؾ١ ايفك١ٝٗ ع٢ً َرٖب ايطاد٠ املا -146
 .  يبٓإ  –ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 
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،  َٛض٢عًٞ عبدايعصٜص  زغا . تأيٝف د , دزاضات يف عًِ ايٓفظ املسقٞ  -147
 . ّ 1998 -ٖـ 1419َ٪ضط١ املدتاز ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، 

يػٛناْٞ ، داز ادتٌٝ ستُد بٔ عًٞ ا: غسح ايدزز ايب١ٝٗ ، تأيٝف  ايدزازٟ املك١٦ٝ -148
 .ّ 1987 -ٖـ 1407يبٓإ ،  –، بريٚت 

دزاض١ يف عًِ ايطٝهٛباثٛيٛدٞ ، مجع١ٝ ايطب ايٓفطٞ باإلغرتاى َع داز املكطِ   -149
 www.rakhawy.org) ايسخاٟٚ .يًؿش١ ايٓفط١ٝ  ،  ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ع٢ً َٛقع د

سذس ايعطك٬ْٞ ، أمحد بٔ عًٞ بٔ : يف ختسٜر أسادٜح اهلدا١ٜ ، تأيٝف  ايدزا١ٜ  -150
 .يبٓإ   –ايطٝد عبداهلل ٖاغِ ايُٝاْٞ املدْٞ ، داز املعسف١ ، بريٚت : حتكٝل 

احملاَٞ فُٗٞ : عًٞ سٝدز ، تعسٜب : ، تأيٝف  دزز اذتهاّ غسح زت١ً ا٭سهاّ -151
 . يبٓإ  –اذتطٝين ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

ّ أبٞ سٓٝف١ ايٓعُإ ، املهتب١ غسح تٜٓٛس ا٭بؿاز يف فك٘ َرٖب اإلَا ايدز املدتاز -152
   يبٓإ َطبٛع َع ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ    –ايتذاز١ٜ ، َؿطف٢ ايباش ، داز ايفهس ،  بريٚت 

ستُد ، ع٤٬  ،  اإلَاّ أبٞ سٓٝف١ غسح تٜٓٛس ا٭بؿاز يف فك٘ َرٖبايدز املدتاز  -
 . ٖـ 1386يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –، داز ايفهس ، بريٚت  ايدٜٔ بٔ عًٞ اذتؿهفٞ

شٜٓب َٓؿٛز سبٝب ، . د: د ٌٜ نازْٝذٞ ، تسمج١ : ، تأيٝف   دع ايكًل ٚابدأ اذتٝا٠ -153
 ا٭زد ٕ    –ّ ، َٔ َٓػٛزات ا٭١ًٖٝ ، عُإ 2001ايطبع١ ايعسب١ٝ ا٭ٚىل ، 

اإلَاّ أمحد بٔ عُاد  بٔ ستُد بٔ : ، تأيٝف  دفع اإليباع عٔ ِٖٚ ايٛضٛاع -154
زع َٚطعد ايطعدْٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، ٜٛضف ا٭قفٗطٞ ، حتكٝل ستُد فا

 . ّ 1995/ٖـ 1415يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -بريٚت

إٜاد : شنسٜا عت٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ ، حتكٝل أبٞ ستٞ ايدٜٔ : ، تأيٝف  دقا٥ل املٓٗاز -155
 .ّ 1996يبٓإ ،  –أمحد ايػٛز ، داز ابٔ سصّ ، بريٚت 

ابات ايٓفط١ٝ املعاٜري ايتػدؿ١ٝ ايديٌٝ ايتػدٝؿٞ ٚا٫سؿا٥ٞ ايسابع ي٬قطس  -156
عادٍ َؿطف٢ ، َهتب١ . أ١َٓٝ ايطُاى ، د. د: ، تسمج١  ايسابط١ ا٭َسٜه١ٝ يًطب ايٓفطٞ

 . ّ 2001 -ٖـ 1421املٓاز اإلض١َٝ٬ ، ايهٜٛت ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

َسعٞ بٔ ٜٛضف : ع٢ً َرٖب اإلَاّ املبذٌ أمحد بٔ سٓبٌ ، تأيٝف  ديٌٝ ايطايب -157
 . 1389ّيبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –هتب اإلض٬َٞ ، بريٚت اذتٓبًٞ ، امل

، إعداد ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ايٛط١ٝٓ يًسعا١ٜ  ايديٌٝ ايٛطين يًسعا١ٜ ايٓفط١ٝ ا٭ٚي١ٝ -158
عبدايسشام اذتُد ، ايطبع١ . تٛفٝل أمحد خٛد١ ، املٓطل ايٛطين د. ايٓفط١ٝ ا٭ٚي١ٝ ، د

 ّ 2000ٖـ ـ 1421ا٭ٚىل 
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إبساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ستُد : سف١ أعٝإ عًُا٤ املرٖب ، تأيٝف يف َع ايدٜباز املرٖب -159
 بٔ فسسٕٛ ايٝعُسٟ املايهٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

اإلضتاذ ستُد بٛ خبص٠ ، : يػٗاب ايدٜٔ أمحد بٔ إدزٜظ ايكسايف ، حتكٝل  ايرخري٠ -160
 ّ 1994، ايطبع١ ا٭ٚىل ، اإلض٬َٞ  يػسبداز ا

، يإلَاّ ايفكٝ٘ َٛفل ايدٜٔ بٔ قدا١َ  ضٛض١ذّ املٛضٛضني ٚايتشرٜسَٔ ايٛ -161
 يبٓإ  -املكدضٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت

اهلدا١ٜ ٚاإلزغاد يف َعسف١ أٌٖ ايجك١ ٚايطداد ) املط٢ُ  زداٍ ؾشٝح ايبدازٟ -162
يإلَاّ أبٞ ْؿس أمحد بٔ ستُد بٔ اذتطني ( ايرٜٔ أخسز هلِ ايبدازٟ يف داَع٘ 

يبٓإ ، ايطبع١  –عبداهلل ايًٝجٞ ، داز املعسف١ ، بريٚت  :ايبدازٟ ايه٬باذٟ  ، حتكٝل 
 ٖـ 1407ا٭ٚىل 

: أمحد بٔ عًٞ بٔ َٓذٜٛ٘ ا٭ؾبٗاْٞ ، حتكٝل : زداٍ ؾشٝح َطًِ ، تأيٝف  -163
 . ٖـ 1406يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –عبداهلل ايًٝجٞ ، داز املعسف١ ، بريٚت 

ستُد بٔ ؾاحل بٔ عجُٝني ، ايػٝذ : يًٓطا٤ ، تأيٝف  زضاي١ يف ايدَا٤ ايطبٝع١ٝ -164
 ٖـ 1403َهتب١ املعازف ، ايسٜاض ، 

عبداهلل بٔ أبٞ شٜد ايكريٚاْٞ ، داز ايفهس ، : زضاي١ ابٔ أبٞ شٜد ايكريشاْٞ ، تأيٝف  -165
 بريٚت 

اإلَاّ مشظ ايدٜٔ أبٞ عبداهلل ستُد بٔ أبٞ بهس ايصزعٞ : ، تأيٝف  ايسٚح -166
 –، داز ابٔ نجري ، دَػل ايدَػكٞ ، سكل ْؿٛؾ٘ ٚخسد٘ ٜٛضف عًٞ بدٜٟٛ  

 ّ 1993/ ٖـ 1414بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

،   َ٪ضط١ قسطب١ ، ايطبع١  ايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓع َع ساغ١ٝ ابٔ قاضِ -167
 ٖـ  ، ٚايسٚض املسبع 1405ايجايج١ ، 

ٚعُد٠ املفتني ،  يإلَاّ ايٟٓٛٚ إغساف شٖري ايػاٜٚؼ ، املهتب  زٚق١ ايطايبني -168
 . دَػل  –ٚت اإلض٬َٞ ، بري

عًٞ سطني اذتًيب ، داز ابٔ : ؾدٜل سطٔ خإ ، حتكٝل : ، تأيٝف  ايسٚق١ ايٓد١ٜ -169
 . ّ 1999عفإ ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

عًٞ بٔ ستُد : ، َٛض٢ بٔ أمحد بٔ ضامل املكدضٞ أبٛ ايٓذا ، حتكٝل  شاد املطتكٓع  -170
 بٔ عبدايعصٜص اهلٓدٟ ، َهتب١ ايٓٗك١ اذتدٜج١ ، َه١ 
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:  يف ٖدٟ خري ايعباد ٫بٔ قِٝ ادتٛش١ٜ ، سكل ْؿٛؾ٘ ٚخسز أسادٜج٘  د املعادشا -171
غعٝب ا٭زْ٪ٚط ، عبدايكادز ا٭زْ٪ٚط ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ايطبع١ ايطادض١ 

 . ّ 1992 -ٖـ 1412ٚايعػسٕٚ ، 

ع٢ً َنت املٓٗاز ، يًع١َ٬ ستُد ايصٖسٟ ايػُساٟٚ ، داز املعسف١  ايطساز ايٖٛاز  -172
 .ريٚت يًطباع١ ، ب

غسح بًٛغ املساّ َٔ مجع أدي١ ا٭سهاّ ، يًػٝذ اإلَاّ ستُد بٔ  ضبٌ ايط٬ّ -173
إمساعٌٝ ا٭َري ايُٝين ايؿٓعاْٞ ، ؾشش٘ ٚعًل عًٝ٘ ٚخسز أسادٜج٘ فٛاش أمحد 
شَسيٞ ٚإبساِٖٝ ستُد ادتٌُ ، داز ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت ، ايطبع١ ايطابع١ ، 

 ّ 1994 -ٖـ 1414

دٖٛس٠ بٓت ضعد : ، زضاي١ َادطتري ، إعداد ايطايب١  ايفك٘ ايطفٝ٘ ٚ أسهاَ٘ يف  -174
 ٖـ شتطٛط 1417فك١ًٝ ايدنتٛز فٗد بٔ عبدايهسِٜ ايطٓٝدٟ ، : ايعبٛدٟ ، إغساف 

ضًط١ ا٭سادٜح ايؿشٝش١ ٚغ٧ َٔ فكٗٗا ٚفٛا٥دٖا ، ستُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ   -175
 . ّ 1995 -ٖـ 1415، ، َهتب١ املعازف ، ايسٜاض 

يف ا٭١َ ، ستُد ْاؾس ايدٜٔ  ٧ٚاملٛقٛع١ ٚأثسٖا ايطٝايكعٝف١  ادٜح ا٭س ضًط١   -176
 ّ 1993 -ٖـ 1412ا٭يباْٞ ، َهتب١ املعازف ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

بايطا٥ف ، ٚسد٠ ايبشٛخ ضًط١ً عٛخ ٚدزاضات َطتػف٢ ايؿش١ ايٓفط١ٝ   -177
 . ّ 1993 -ٖـ1414ٚايدزاضات ، 

اذتافغ عًٞ بٔ عُس ايدازقطين ، سكك٘ ٚعًل اإلَاّ : ، تأيٝف  ايداز قطينضٓٔ  -178
ايػٝذ عادٍ أمحد عبداملٛدٛد ، ٚ ايػٝذ عًٞ ستُد َعٛض ، داز املعسف١ ، : عًٝ٘ 

 . ّ 2001 -ٖـ 1422يبٓإ  ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –بريٚت 

سبٝب ايسمحٔ : ، يطعٝد بٔ َٓؿٛز ارتساضاْٞ  ،حتكٝل ضٓٔ ضعٝد بٔ َٓؿٛز  -179
 ّ 1982 -ٖـ 1403اهلٓد ، ايطبع١ ا٭ٚىل   ا٭ععُٞ ،  ايداز ايطًف١ٝ ،

 

 يإلَاّ اذتافغ غٝذ اإلض٬ّ أبٞ بهس أمحد بٔ اذتطني ارتساضاْٞ  ايطٓٔ ايهرب٣ -180
أبٛ عبداهلل عبدايط٬ّ بٔ ستُد عًٛؽ ، َهتب١ : ، قبط َتٓ٘ ، ٚقدّ ي٘   ٞكيًبٝٗ

 . ّ 2004 -ٖـ 1425ايسغد ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

اإلَاّ مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ أمحد بٔ عجُإ ايرٖيب ،  :، تأيٝف  ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ -181
 ّ ، 1998 -ٖـ 1419َ٪ضط١ ايسضاي١ ،  ايطبع١ اذتاد١ٜ عػس٠ ، 
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املتدفل ع٢ً سدا٥ل ا٭شٖاز ، ستُد بٔ عًٞ بٔ ستُد ايػٛناْٞ ، ز ايطٌٝ ادتسا  -182
 يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل –ستُٛد إبساِٖٝ شاٜد ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : حتكٝل 
 . ٖـ 1405

 -ٖـ 1426،   ْاؾس ايرتنٞ. ايػدؿ١ٝ َٚٓٗر اإلض٬ّ يف بٓا٥ٗا ٚزعاٜتٗا، د -183
2006 ّ . 

ع٢ً َرٖب اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ع٢ً شتتؿس ارتسقٞ يف ايفك٘  غسح ايصزنػٞ -184
ايػٝذ مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ عبداهلل ايصزنػٞ املؿسٟ اذتٓبًٞ ، حتكٝل : تأيٝف 

داهلل ادتربٜٔ ، أغسف ع٢ً طبع٘ ستُد بٔ محد املٓٝع ، ٚختسٜر ايػٝذ عبدايسمحٔ بٔ عب
 . ّ 2003 -ٖـ 1424داز اإلفٗاّ ، ايطبع١ ايجايج١ 

ستُد عبدايباقٞ بٔ ٜٛضف ايصزقاْٞ ، : ع٢ً َٛطأ َايو ، تأيٝف  ٞايصز قاْغسح  -185
 . يبٓإ  -داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت

عبٛد ، داز ايهتب قِٝ ادتٛش١ٜ ،َطبٛع َع عٕٛ املغسح ضٓٔ أبٞ داٚد ٫بٔ  -186
 . يبٓإ  –ايع١ًُٝ ، بريٚت 

غعٝب ا٭زْا٩ٚط ، ٚ  : اذتطني بٔ َطعٛد ايبػٟٛ ، حتكٝل : ، تأيٝف  غسح ايط١ٓ -187
 -ٖـ 1403بريٚت ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –شٖري ايػاٜٚؼ ، املهتب اإلض٬َٞ ، دَػل 

1983 ّ . 

 يإلَاّ ايٟٓٛٚ ، داز ايفهس  غسح ؾشٝح َطًِ -188

٫بٔ بطاٍ ، أبٞ اذتطٔ عًٞ بٔ خًف بٔ عبداملًو ،  غسح ؾشٝح ايبدازٟ -189
أبٞ أْظ إبساِٖٝ بٔ ضعٝد  ايؿبٝشٞ ، َهتب١ ايسغد ، ايطبع١ ايجا١ْٝ : حتكٝل 
 . ّ 2003 -ٖـ1423

غسح ايعكٝد٠ ايطشا١ٜٚ ، تأيٝف اإلَاّ ايكاقٞ عًٞ بٔ عًٞ بٔ ستُد بٔ أبٞ ايعص  -190
بٔ عبداحملطٔ ايرتنٞ ٚ غعٝب  عبداهلل. د: ايدَػكٞ ، سكك٘ ٚعًل عًٝ٘ ٚقدّ ي٘ 

 . ّ 1992 -ٖـ 1412ا٭زْا٩ٚط ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ايطبع١ ايسابع١ 

يػٝذ اإلض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ، اعت٢ٓ بإخساد٘ خايد بٔ عًٞ بٔ ستُد  غسح ايعُد٠ -191
 . ّ 1997 -ٖـ 1418املػٝكح ، داز ايعاؾ١ُ ،  ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

محد بٔ ايػٝذ ستُد ايصزقا ، ؾشش٘ ٚعًل عًٝ٘ أ: ، تأيٝف  غسح ايكٛاعد ايفك١ٝٗ -192
 -ٖـ 1409ضٛزٜا ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –َؿطف٢ أمحد ايصزقا ، داز ايكًِ ، دَػل : 

1989 ّ. 
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يػُظ ايدٜٔ أبٞ ايفسز عبدايسمحٔ بٔ ستُد بٔ أمحد بٔ قدا١َ ،   ايػسح ايهبري -193
 -ٖـ 1415عبداهلل بٔ عبداحملطٔ ايرتنٞ ، ٖذس  ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، . د: حتكٝل 
1995 ّ  . 

 عبدايهسِٜ بٔ ستُد ايسافعٞ  ، بدٕٚ داز ْػس أٚ تازغت٘ : ايػسح ايهبري  ، تأيٝف  -194

بايدزدٜس ، : ايػٗري   عدٟٚ أبٛ ايربنات، ضٝدٟ أمحد  بٔ ستُد اي ايػسح ايهبري -195
 .داز ايفهس ، بريٚت  

يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  -، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ٚايػسح ايهبري َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ  
  . ّ 2002 -ٖـ 1424

ستُد بٔ ؾاحل ايعجُٝني ، اعت٢ٓ ب٘ مجعًا : ، تأيٝف  ايػسح املُتع ع٢ً شاد املطتكٓع -196
خايد . ٚختسظتًا ٭سادٜج٘ ، ضًُٝإ بٔ عبداهلل بٔ محٛد أبا ارتٌٝ ٚ د ٚتؿٜٛبًا ٚغصًٚا

 -ٖـ1416بٔ عًٞ بٔ ستُد املػٝكح ، َ٪ضط١ آضاّ ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 
1996 ّ . 

: ، ٭بٞ دعفس أمحد بٔ ستُد بٔ ض١َ٬ ايطشاٟٚ ، حتكٝل  غسح َػهٌ اٯثاز  -197
 -ٖـ 1408ٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل بري -غعٝب ا٭زْ٪ٚط ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، يبٓإ

1987 ّ . 

َٓؿٛز بٔ ْٜٛظ املط٢ُ دقا٥ل أٚىل اي٢ٗٓ غسح املٓت٢ٗ ،  غسح َٓت٢ٗ اإلزادات -198
 ّ 1996يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –بٔ إدزٜظ ايبٗٛتٞ ، عامل ايهتب ، بريٚت 

 
 

شنسٜا بٔ ستُد بٔ : ، تأيٝف ( فتح ايٖٛاب غسح َٓٗر ايط٬ب ) غسح املٓٗر  -199
 ٖـ ،1418ٔ شنسٜا ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل أمحد ب

 . ٚفتح ايٖٛاب غسح َٓٗر ايط٬ب ، داز ايفهس  -

 : ايفاضٞ ، ٭بٞ عبداهلل ستُد بٔ أمحد بٔ ستُد املايهٞ ، حتكٝل  غسح َٝاز٠ -200

يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –سطٔ عبدايسمحٔ   ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ،  بريٚت  فعبد ايًطٝ
 . ّ 2000 -ٖـ 1420

ستُد ايطعٝد بطْٝٛٞ : غعب اإلميإ ٭بٞ بهس أمحد بٔ اذتطني ايبٝٗكٞ ، حتكٝل  -201
 . ٖـ  1410يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –شغًٍٛ ،  داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

أبٞ ْؿس إمساعٌٝ بٔ محاد : تاز ايًػ١ ٚؾشاح ايعسب١ٝ ، تأيٝف  ايؿشاح  -202
ستُد ستُد تاَس ٚأْظ ايػاَٞ ٚشنسٜا دابس أمحد ، داز . ادتٖٛسٟ ، زادع٘ ٚاعت٢ٓ ب٘ د

 . اذتدٜح ، ايكاٖس٠ 
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عبدايسمحٔ ايعٝطٟٛ ، املهتب ايعسبٞ . د: ، تأيٝف  ايؿش١ ايٓفط١ٝ ٚادتسمي١ ادتٓا١ٝ٥ -203
 .اإلضهٓدز١ٜ اذتدٜح ، 

، َهتب١  ساَد عبدايط٬ّ شٖسإ. ٚايع٬ز ايٓفطٞ ، تأيٝف د ايؿش١ ايٓفط١ٝ  -204
 2005ّ -ٖـ 1426 ايهتب ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ايسابع١ ايعبٝهإ ، ٚعامل

ستُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، َهتب١ : باختؿاز ايطٓد  ، تأيٝف  ؾشٝح أبٞ داٚد  -205
 1989ّ-ٖـ 1409ايرتب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ ارتًٝر ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

 ستُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، َهتب ايرتب١ٝ ايعسبٞ: ، تأيٝف  شٝح ضٓٔ ابٔ َاد٘ؾ -206
 ٖـ 1408يدٍٚ ارتًٝر ، ايطبع١ ايجايج١  

ستُد بٔ سبإ بٔ أمحد أبٛسامت : برتتٝب ابٔ بًبإ ، تأيٝف ؾشٝح ابٔ سبإ  -207
يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –غعٝب ا٭زْ٪ٚط ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت : ايبطيت ، حتكٝل 

 . ّ 1993 -ٖـ 1414

ستُد . د: يطًُٞ ، حتكٝل ستُد بٔ إضشام بٔ خصمي١ ا: ، تأيٝف  ؾشٝح ابٔ خصمي١ -208
 . ّ 1970 -ٖـ 1390يبٓإ ،  –َؿطف٢ ا٭ععُٞ ، املهتب اإلض٬َٞ ، بريٚت 

ستُد ْاؾسايدٜٔ ا٭يباْٞ ، أغسف ع٢ً : ايؿػري ٚشٜادت٘ ، تأيٝف  ؾشٝح ادتاَع  -209
ٖـ 1408يبٓإ ، ايطبع١ ايجايج١  –طبع٘ شٖري ايػاٜٚؼ ، املهتب اإلض٬َٞ ،  بريٚت 

- 1988 ّ . 

ح ضٓٔ ايرتَرٟ باختؿاز ايطٓد ، ستُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، َهتب ايرتب١ٝ ؾشٝ -210
 . ّ 1988 -ٖـ 1408ايعسبٞ يدٍٚ ارتًٝر ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

ستُٛد : عبدايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد أبٛ ايفسز ، حتكٝل : ، تأيٝف ؾف٠ٛ ايؿف٠ٛ -211
ايطبع١ ايجا١ْٝ  يبٓإ ، –ستُد زٚاع قًع١ دٞ ، داز املعسف١ ، بريٚت . فاخٛزٟ ٚ د

 . ّ 1979 -ٖـ 1399

ستُد ْاؾسايدٜٔ ا٭يباْٞ ، أغسف ع٢ً : ايؿػري ٚشٜادت٘ ، تأيٝف  قعٝف ادتاَع -212
ٖـ 1410يبٓإ ، ايطبع١ ايجايج١   –طبع٘ شٖري ايػاٜٚؼ ، املهتب اإلض٬َٞ ،  بريٚت 

-  1990 ّ . 

هتب اإلض٬َٞ ستُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، امل: ، تأيٝف  أبٞ داٚدضٓٔ  قعٝف   -213
 . ّ 1991 -ٖـ 1412،ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

قعٝف ضٓٔ ابٔ َاد٘ ، ستُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، املهتب اإلض٬َٞ ، بريٚت   -214
 . ّ 1988 -ٖـ 1408يبٓإ  –
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يإلَاّ مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب ايصزعٞ ايدَػكٞ  ايطب ايٓبٟٛ -215
داز : ايطٝد ادتًُٝٞ ، ايٓاغس . د: عًٝل املعسٚف بابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ ، حتكٝل ٚدزاض١ ٚت

 . ّ 1990 -ٖـ 1410ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت ، ايطبع١ا٭ٚىل 

يطفٞ . د: أسهاّ ٚتػسٜعات ا٭َساض ايٓفط١ٝ ، تأيٝف  ايطب ايٓفطٞ ٚايكإْٛ -216
عادٍ ايؿادم ، ايهتب ايعًُٞ : اإلضتاذ ايدنتٛز : بٔ عبدايعصٜص ايػسبٝين ، تكدِٜ 

 . يًٓػس ٚايتٛشٜع 
قتٝب١ ضامل . د: ، تأيٝف ايطب ايٓفطٞ ٚايككا٤ يف أضظ ايطب ايٓفطٞ ايػسعٞ  -217

أمحد عهاغ١ َٚسادع١ ايػٝذ ؾاحل بٔ ضعد ايًشٝدإ ، َهتب١ . د: ادتًيب ، تكدِٜ 
 . ّ 1994ا٭صتًٛ املؿس١ٜ ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

 .1998ّ،  ، َهتب١ ا٭صتًٛ املؿس١ٜ أمحد عهاغ١. ايطب ايٓفطٞ املعاؾس، د -218

. د: تسمج١ دٕٛ . دْٚايد ٚبٝتػٛيد ٚد. ضهٛيٝٛد. داَٝظ ٚد. د ايطب ايٓفطٞ -219
ستُد َعتص ، داز محـ ٚداز املعادِ ، محـ . عُا إمسري ٚد. ٚد سطإ قُش١ٝ

 . 1993ّٚدَػل ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

، داز ايكًِ ، ايهٜٛت ، ايطبع١ ايجايج١     عصت سطٔ دزٟ. ايطب ايٓفطٞ د  -220
 . 1986ّ  -ٖـ 1407

. دٕٛ َازنظ ، تسمج١ د. مجٝظ ًٜٚٝظ ٚد. د: ، تأيٝف   ايطب ايٓفطٞ املبطط -221
 ٖـ 1420طازم بٔ عًٞ اذتبٝب ، داَع١ املًو ضعٛد ، 

، ايطبع١   ٕا٭زد –،  داز ايٝاشٚزٟ ، عُإ  مسري بكٕٝٛ: تأيٝف  ايطب ايٓفطٞ  -222
 .ّ  2007ايعسب١ٝ 

سفـ صتِ ايدٜٔ عُس بٔ ستُد  يف ا٫ؾط٬سات ايفك١ٝٗ ، ٭بٞ طًب١ ايطًب١ -223
 -ٖـ 1416خايد بٔ عبدايسمحٔ ايعو ، داز ايٓفا٥ظ ، عُإ ، : ايٓطفٞ ، حتكٝل 

1995 ّ  . 

بابٔ ضعد ، داز : ستُد بٔ ضعد بٔ َٓٝع   ، املعسٚف : ايطبكات ايهرب٣ ، تأيٝف   -224
 يبٓإ  –ؾادز ، بريٚت 

أنسّ قٝا٤ .د: كٝل خًٝف١ بٔ خٝاط ايًٝجٞ ايعؿفسٟ ، حت: ايطبكات ، تأيٝف  -225
 ّ 1982 -ٖـ 1402ايعُسٟ ، داز طٝب١ ، ايسٜاض ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

عبدايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ايطٝٛطٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، : ، تأيٝف طبكات اذتفاظ  -226
 . ٖـ 1403يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –بريٚت 
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عًٞ بٔ :  عبدايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ايطٝٛطٞ ، حتكٝل: ، تأيٝف   طبكات املفطسٜٔ  -227
 . ٖـ 1396ستُد بٔ عُس ، َهتب١ ٖٚب١ ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

عاؾِ بٔ . د: ، أمحد بٔ عًٞ بٔ سذس ايعطك٬ْٞ ، حتكٝل  طبكات املديطني  -228
 ّ 1983 -ٖـ 1403عبداهلل ايكسٜٛتٞ ، َهتب١ املٓاز ، عُإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

عبدايسسِٝ بٔ اذتطٝين  شٜٔ ايدٜٔ: ، تأيٝف  طسح ايتجسٜب يف غسح ايتكسٜب -229
يبٓإ ،  –عبدايكادز بٔ ستُد بٔ عًٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : ايعساقٞ ، حتكٝل 
 . ّ 2000ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

يف ايطٝاض١ ايػسع١ٝ ، ٭بٞ عبداهلل مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ أبٞ بهس  ايطسم اذته١ُٝ -230
اشٟ ، َطبع١ املدْٞ ، ستُد مجٌٝ غ. د: بٔ أٜٛب بٔ ضعد ايصزعٞ ايدَػكٞ ، حتكٝل 

 .ايكاٖس٠ 
بػسح ؾشٝح ايرتَرٟ ، يإلَاّ اذتافغ أبٞ بهس ستُد بٔ عبداهلل عازق١ ا٭سٛذٟ  -231

ايػٝذ مجاٍ َسعػًٞ ، داز : بٔ ستُد املعسٚف بابٔ ايعسبٞ املايهٞ ، ٚقع سٛاغٝ٘ 
 . ّ 1997 -ٖـ 1418يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

داز ، إعداد قطِ ايتأيٝف ٚايرتمج١ يف داز ايسغٝد ،  املػٓاطٝطٞ عذا٥ب ايتِٜٓٛ  -232
 ّ 2002-ٖـ 1422بريٚت ،ايطبع١ ايسابع١  –ايسغٝد ، دَػل 

ايج١ُٓٝ يف عامل املد١ٜٓ ، تأيٝف د٬ٍ ايدٜٔ عبداهلل بٔ صتِ بٔ غاع ، عكد ادتٛاٖس  -233
بع١ ا٭ٚىل د محٝد بٔ ستُد ذتُس ، داز ايػسب اإلض٬َٞ ، ايط.أ: دزاض١ ٚحتكٝل 

  ّ 2003 -ٖـ 1423

أمحد بٔ : ، تسمج١ ضٜٛٔ . زٜتػاد ّ :، تأيٝف  عًِ ا٭َساض ايٓفط١ٝ ٚايعك١ًٝ -234
 ّ 1988 -ٖـ 1408عبدايعصٜص ض١َ٬ ، َهتب١ ايف٬ح ، ايهٜٛت ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

عبدايسمحٔ . ، د َع دزاض١ َٝدا١ْٝ يإلجتاٙ ضتٛ ايكإْٛ  عًِ ايٓفظ ايككا٥ٞ -235
 .1992ّيبٓإ ،  –ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ، بريٚت ، داز  عٝطٟٛ 

،  طازم اذتبٝب. د. ز١ٜ٩ طب١ٝ ْفطٞ غسع١ٝ ، أ ايع٬ز ايٓفطٞ ٚايع٬ز بايكسإٓ، -236
 . ّ 2005ٖـ ، 1426َ٪ضط١ ادتسٜطٞ ، ايسٜاض ، ايطبع١ ايطابع١ 

غسح ؾشٝح ايبدازٟ ، يإلَاّ ايع١َ٬ بدزايدٜٔ أبٞ ستُد ستُٛد  عُد٠ ايكازٟ -237
 –، قبط٘ ٚؾشش٘ عبداهلل ستُٛد عُس ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت  بٔ أمحد ايعٝين

  .ّ 2001 -ٖـ 1421ايطبع١ ا٭ٚىل يبٓإ ، 

يإلَاّ أنٌُ ايدٜٔ ستُد بٔ ستُٛد ايبابستٞ َطبٛع َع فتح  ايعٓا١ٜ غسح اهلدا١ٜ -238
 . يبٓإ  -ايكدٜس ، داز ايفهس ، بريٚت
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يطٝب ستُد مشظ اذتل ايععِٝ غسح ضٓٔ أبٞ داٚٚد يًع١َ٬ أبٞ ا عٕٛ املعبٛد -239
 . ّ 2002 -ٖـ 1423آبادٟ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

. َٗدٟ املدصَٚٞ ٚ د. د: ارتًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ ،  حتكٝل : ايعني ، تأيٝف  -240
 داز  َٚهتب١ اهل٬ٍ ، إبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ ، 

ٞ ايعباع أمحد بٔ ايكاضِ َٛفل ايدٜٔ أب: ، تأيٝف  ٤عٕٝٛ ا٭ْبا٤ يف طبكات ا٭طبا -241
ْصاز زقا ، داز َهتب١ اذتٝا٠ ، . د: بٔ خًٝف١ بٔ ْٜٛظ ايطعدٟ ارتصزدٞ ، حتكٝل 

 .يبٓإ  –بريٚت 

ستُد بٔ أمحد ايسًَٞ ا٭ْؿازٟ ، داز : غسح شٜد ابٔ زض٬ٕ ، تأيٝف  غا١ٜ ايبٝإ -242
 . املعسف١ ، بريٚت 

ستُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، : يٝف غا١ٜ املساّ يف ختسٜر أسادٜح اذت٬ٍ ٚاذتساّ ، تأ -243
 . ّ 1985 -ٖـ 1405املهتب اإلض٬َٞ ، ايطبع١ ايجايج١ 

: أمحد بٔ ستُد بٔ  إبساِٖٝ ارتطابٞ ايبطيت ، حتكٝل : غسٜب اذتدٜح ، تأيٝف  -244
 . ٖـ 1402عبدايهسِٜ بٔ إبساِٖٝ ايعصباٟٚ ، داَع١ أّ ايكس٣ ، َه١ 

ستُد بٔ . د: بٞ عبٝد ، حتكٝل غسٜب اذتدٜح ، يًكاضِ بٔ ض٬ّ اهلسٟٚ أ -245
 ّ 1396يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –عبداملعٝد خإ ، داز ايهتب ايعسبٞ ، بريٚت 

غسح نتاب ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س إلبٞ ايعباع غٗاب ايدٜٔ أمحد بٔ غُص عٕٝٛ ايبؿا٥س -246
أمحد بٔ ستُد اذتُٟٛ ، داز ايهتب : ستُد َهٞ اذتطٝين اذتُٟٛ اذتٓفٞ ، حتكٝل 

 .ّ 1985ٖـ ـ 1405يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –بريٚت  ايع١ًُٝ ،

يف حتكٝل بعض َطا٥ٌ اإلَاّ أبٞ سٓٝف١ ، إلبٞ سفـ عُس ايػصْٟٛ  ايػس٠ املٓٝف١ -247
–ستُد شاٖد بٔ اذتطٔ ايهٛثسٟ ، َهتب١ اإلَاّ أبٞ سٓٝف١ ، بريٚت : اذتٓفٞ ، حتكٝل 

 . ّ 1988يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

عًٞ ستُد : ستُٛد بٔ عُس ايصشتػسٟ ، حتكٝل : أيٝف يف غسٜب اذتدٜح ، ت ايفا٥ل -248
 .يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –ايبذاٟٚ ٚستُد أبٛ ايفكٌ إبساِٖٝ ، داز املعسف١ ، بريٚت 

 . ابٔ ايؿ٬ح ، بدٕٚ داز ْػس ٫ٚ تازغت٘ : ، تأيٝف فتا٣ٚ ابٔ ايؿ٬ح  -249
ٔ ستُد إلبٞ اذتطٔ عًٞ بٔ اذتطني ب( ايٓتف يف ايفتا٣ٚ ) فتا٣ٚ ايطػدٟ  -250

 –ؾ٬ح ايدٜٔ ايٓاٖٞ ، داز ايفسقإ َٚ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت . د: ايطػدٟ ، حتكٝل 
 ّ 1984 -1404ا٭زدٕ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ   –يبٓإ ، ٚعُإ 

َُد بٔ إبساِٖٝ بٔ َعبدايًِطٝف آٍ ايػٝذ ايػٝذ َضُاس١ َٚزَضا٥ٌ فَتا٣ٚ  ،  املًُه١ َفيت ست
 بٔ عبدايسمحٔ بٔ قاضِ ستُد:  ٚتستٝب ٚحتكٝل َدُع،  اإلض١َٝ٬ َٚز٥ٝظ ايككا٠ ٚايػ٪ٕٚ
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ٖـ  ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ع٢ً َٛقع 1399،  اذته١َٛ مبه١ املهس١َ َطبع١،  ا٭ٚىل ايطبع١، 
  (  www.ahlalhdeeth.com)  ًتك٢ أٌٖ اذتدٜحَ

 . ، داز ايفهس  ايفتا٣ٚ ايهرب٣ ايفك١ٝٗ ، ابٔ سذس اهلٝجُٞ -251
أمحد بٔ : يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ ، مجع ٚتستٝب  فتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ -252

 . ّ 2003 -ٖـ 1424عبدايسشام ايدٜٚؼ ، داز امل٪ٜد ، ايسٜاض ، ايطبع١ ارتاَط١ 

ايع١َ٬ اهلُاّ : ، تأيٝف  يف َرٖب اإلَاّ ا٭ععِ أبٞ سٓٝف١  ايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ -253
ُا٤ اهلٓد ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، ايطبع١ ايسابع١ ، ايػٝذ ْعاّ ٚزتُٛع١ َٔ عً

 . يبٓإ  –بريٚت 

فتح ايبازٟ بػسح ؾشٝح ايبدازٟ ، يإلَاّ اذتافغ أمحد بٔ سذس ايعطك٬ْٞ ،  -254
ستب ايدٜٔ ارتطٝب ، : ٚقاّ بإخساد٘ ٚؾشح جتازب٘ , زقِ نتب٘ ستُد ف٪اد عبدايباقٞ 

 ّ 1987ٖـ ، 1407ايجا١ْٝ داز ايسٜإ يًرتاخ ، ايكاٖس٠ ،  ايطبع١ 

ايػٝذ ستُد بٔ : يف ايرتتٝب ايفكٗٞ يتُٗٝد ابٔ عبدايرب ، زتب٘ ٚاختؿسٙ فتح ايرب  -255
عبدايسمحٔ املػساٟٚ ، زتُٛع١ ايتشف ايٓفا٥ظ ايدٚي١ٝ ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

 ّ  1996-ٖـ 1416

املعسٚف  اإلَاّ نُاٍ ايدٜٔ ستُد بٔ عبدايٛاسد ايطٝٛاضٞ: ، تأيٝف فتح ايكدٜس -256
 .يبٓإ  –بابٔ اهلُاّ ، داز ايفهس ، بريٚت 

ستُد بٔ : ادتاَع بني فين ايسٚا١ٜ ٚايدزا١ٜ َٔ عًِ ايتفطري ، تأيٝف فتح ايكدٜس  -257
 .عًٞ بٔ ستُد ايػٛناْٞ ، داز ايفهس ، بريٚت 

َػٗٛز بٔ سطٔ بٔ : حملُد بٔ أبٞ بهس املعسٚف بابٔ ايكِٝ ، حتكٝل ايفسٚض١ٝ  -258
 -ٖـ 1414سا٥ٌ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –، داز ا٭ْديظ ، ايطعٛد١ٜ ستُٛد بٔ ضًُإ 

1993 ّ . 

. د: يًع١َ٬ احملدخ ايفكٝ٘ مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ َفًح املكدضٞ ، حتكٝل   ايفسٚع  -259
 ّ 2003 -ٖـ 1424عبداهلل بٔ عبداحملطٔ ايرتنٞ ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

بٔ عبدايسمحٔ ايؿٓٗادٞ  بٔ إدزٜظمحد يإلَاّ غٗاب ايدٜٔ أبٞ ايعباع أ ايفسٚم -260
 املػٗٛز بايكسايف ، عامل ايهتب ، بريٚت 

، ايطبع١ ايجا١َٓ  املعاؾسد ٖٚب١ ايصسًٝٞ ، داز ايفهس.، أ ايفك٘ اإلض٬َٞ ٚأديت٘  -261
 .ّ 2005 -ٖـ 1425

شٜد بٔ عبد ايهسِٜ ايصٜد ، داز ايتدَس١ٜ ، ايطبع١ ايسابع١ ، : فك٘ ايطري٠ ، تأيٝف  -262
 ٖـ 1429

http://www.ahlalhdeeth.com/
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د طازم بٔ عًٞ اذتبٝب ، َٔ إؾدازات إحتاد ا٭طبا٤ ايٓفطاْٝني .ايفؿاّ ، أ -263
 . ّ 2006 -ٖـ 1427ايعسب ،  تٛشٜع َ٪ضط١ ادتسٜطٞ  ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

، داز ٚاضط يًدزاضات ، يٓدٕ ،  عًٞ نُاٍ. د فؿاّ ايعكٌ أٚ ايػٝصٚفسٜٓٝا ،  -264
 . ّ 1987ايطبع١ ا٭ٚىل 

، داز  املطتؿف٢ َطبٛع َع   جبٛت يف أؾٍٛ ايفك٘ بػسح َطًِ اي فٛاتح ايسمحٛت -265
  ٖـ 1322ؾادز ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، باملطبع١ ا٭َري١ٜ بب٫ٛم َؿس 

أمحد بٔ غِٓٝ بٔ : ع٢ً زضاي١ ابٔ أبٞ شٜد ايكريٚاْٞ ، تأيٝف ايدٚاْٞ ايفٛان٘   -266
 . ٖـ 1415يبٓإ ،  –ضامل ايٓفساٟٚ املايهٞ ، داز ايفهس ، بريٚت 

سح ادتاَع ايؿػري ،يعبدايس٩ٚف املٓاٟٚ ، املهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣ ، غ فٝض ايكدٜس -267
 . ٖـ 1356َؿس ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

 –، ستُد بٔ ٜعكٛب ايفريٚش آبادٟ ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت  ايكاَٛع احملٝط -268
 . يبٓإ 

ستُد أَني : ٭بٞ عًٞ اذتطني بٔ عًٞ بٔ ضٝٓا ، ٚقع سٛاغٝ٘  ايكإْٛ يف ايطب -269
   .ايكٓاٟٚ 

ستُد بٔ أمحد بٔ دصٟ ايهًيب ايػسْاطٞ ، بدٕٚ داز : ، تأيٝف  ايكٛاْني ايفك١ٝٗ  -270
 . ْػس ٫ٚ تازٜذ 

ستُد ساَد ايفكٞ : ايكٛاعد ايٓٛزا١ْٝ ايفك١ٝٗ ، أمحد بٔ عبداذتًِٝ بٔ ت١ُٝٝ ، حتكٝل  -271
 ٖـ 1399يبٓإ ،  –، داز املعسف١ ، بريٚت 

عص ايدٜٔ ايطًُٞ ، داز ايهتب إلبٞ ستُد  قٛاعد ا٭سهاّ يف َؿاحل ا٭ْاّ -272
 . يبٓإ  –ايع١ًُٝ ، بريٚت 

يف ايفك٘ اإلض٬َٞ يًشافغ أبٞ ايفسز عبدايسمحٔ بٔ زدب اذتٓبًٞ ،  ايكٛاعد  -273
يبٓإ ،  –زادع٘ ٚقدّ ي٘ ٚعًل عًٝ٘ ط٘ عبدايس٩ٚف ضعد ،  داز ادتٌٝ ، بريٚت 

 . ّ 1988 -ٖـ 1408ايطبع١ ايجا١ْٝ 

ايع١َ٬ اإلَاّ :غباٙ ٚايٓعا٥س يف قٛاعد ايفك٘ ، تأيٝف أٚ ا٭  قٛاعد ابٔ املًكٔ   -274
بٔ عًٞ ا٭ْؿازٟ املعسٚف بابٔ املًكٔ ، حتكٝل احملكل ضساز ايدٜٔ أبٞ سفـ عُس 

َؿطف٢ ستُٛد ا٭شٖسٟ ، داز ابٔ ايكِٝ ٚداز ابٔ عفإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، : ٚدزاض١ 
 . ّ 2010 -ٖـ 1431
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اإلَاّ ايع١َ٬ أبٞ بهس ستُد بٔ عبداهلل بٔ  :، تأيٝف  ايكبظ غسح َٛطأ ابٔ أْظ  -275
أمئ ْؿس ا٭شٖسٟ ٚ ع٤٬ إبساِٖٝ ا٭شٖسٟ ، داز : ايعسبٞ ا٭ْديطٞ املايهٞ ، حتكٝل 

 .ّ 1998 -ٖـ 1419، ايطبع١ ا٭ٚىل  يبٓإ  –ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

ش ، ستُد عُِٝ اإلسطإ اجملددٟ ايربنيت ، ايؿدف ببًػس: ، تأيٝف  قٛاعد ايفك٘ -276
 ّ 1986 -ٖـ 1407نساتػٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

 قٛاعد ايفك٘ يًهسخٞ  -277

محد بٔ أمحد ايرٖيب ، : يف َعسف١ َٔ ي٘ زٚا١ٜ يف ايهتب ايطت١ ، تأيٝف  يهاغفا -278
ستُد بٔ عسف١ ، داز ايكب١ً يًجكاف١ َٚ٪ضط١ عًٛ ، دد٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل : حتكٝل 
 . ّ 1992 -ٖـ1413

د عبداهلل بٔ أمحد بٔ ستُد بٔ قدا١َ املكدضٞ ، حتكٝل َٛفل ايدٜٔ أبٞ ستُ ايهايف   -279
عبداهلل بٔ عبداحملطٔ ايرتنٞ بايتعإٚ َع َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ . د: 

 . ّ 1997-ٖـ 1417ٚاإلض١َٝ٬ بداز ٖذس ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

 ايهايف يف فك٘ أٌٖ املد١ٜٓ ، إلبٞ عُس ٜٛضف بٔ عبداهلل بٔ عبدايرب ايكسطيب ، داز -280
 . ٖـ 1407يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

عبداهلل بٔ عدٟ بٔ عبداهلل بٔ ستُد : ايهاٌَ يف قعفا٤ ايسداٍ ، تأيٝف  -281
يبٓإ ، ايطبع١  –عتٝٞ بٔ شتتاز غصاٟٚ ،  داز ايفهس ، بريٚت : ادتسداْٞ ، حتكٝل 

 .ّ 1988 -ٖـ 1409ايجايج١ 

ٚايصٖد يف   َداٚا٠ ايٓفٛع ٚتٗرٜب ا٭خ٬منتاب ا٭خ٬م ٚايطري أٚ زضاي١ يف -282
: اإلَاّ ايهبري أبٞ ستُد عًٞ بٔ أمحد ابٔ سصّ ا٭ْديطٞ ، حتكٝل : ايسذا٥ٌ ، تأيٝف 

إٜفا زٜاض ، ٚ عبداذتل ايرتنُاْٞ ، َسنص ايبشٛخ اإلض١َٝ٬ يف غٛطٓبٛزغ ، داز ابٔ 
 . ّ 2007 -ٖـ 1428يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  -سصّ ، بريٚت

خًٌٝ ستُد ٖساع ، : أبٛ عبٝد ايكاضِ بٔ ض٬ّ ، حتكٝل : ب ا٭َٛاٍ ، تأيٝف نتا -283
 . ّ 1988 -ٖـ 1408داز ايفهس ، بريٚت 

ايهتب ايطت١ َٛضٛع١ اذتدٜح ايػسٜف ، داز ايط٬ّ ،  ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل   -284
 ّ 1999 -ٖـ 1420

عبداهلادٟ  ضٌٗٝ شناز ، داز. د: ايهطب  ، ستُد بٔ اذتطٔ ايػٝباْٞ ، حتكٝل  -285
 . ٖـ 1400ضٛزٜا ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –سسؾْٛٞ ، دَػل 
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ع٤٬ ايدٜٔ عبدايعصٜص : نػف ا٭ضساز عٔ أؾٍٛ فشس اإلض٬ّ ايبصدٟٚ ، تأيٝف  -286
عبداهلل بٔ ستُٛد بٔ ستُد عُس ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، : بٔ أمحد ايبدازٟ ، حتكٝل 

 . ّ 1997 -ٖـ 1418يبٓإ ،  –بريٚت 

: يسٜاض املصٖسات يػسح أخؿس املدتؿسات ، تأيٝف ٚا نػف املددزات -287
ستُد بٔ ْاؾس ايعذُٞ ، داز ايبػا٥س : حتكٝل عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايبعًٞ ، 

 ّ 2002 -ٖـ 1423يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –اإلض١َٝ٬ ، بريٚت 

ايػٝذ َٓؿٛز بٔ ْٜٛظ بٔ إدزٜظ : عٔ َنت اإلقٓاع ، تأيٝف  نػاف ايكٓاع -288
إبساِٖٝ أمحد : َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضات مبهتب١ ْصاز ايباش ، حتكٝل :  ايبٗٛتٞ ، إعداد

 . 1997ّٖـ ـ 1418عبداذتُٝد ، َه١ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، 

تكٞ ايدٜٔ أبٞ بهس بٔ ستُد : يف سٌ غا١ٜ ا٫ختؿاز  ، تأيٝف  نفا١ٜ ا٭خباز -289
، داز عًٞ بٔ عبداذتُٝد بًطذٞ ٚستُد ٖٚيب ضًُٝإ : اذتطٝين اذتؿٝين ، حتكٝل 

 . ّ 1994ارتري ، دَػل ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

: ايسباْٞ يسضاي١ أبٞ شٜد ايكريٚاْٞ ، إلبٞ اذتطٔ املايهٞ ، حتكٝل  نفا١ٜ ايطايب -290
 . ٖـ 1412ٜٛضف ايػٝذ ستُد ايبكاعٞ ، داز ايفهس ، بريٚت 

ع٤٬ ايدٜٔ عًٞ املتكٞ بٔ سطاّ : يف ضٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ ، تأيٝف   نٓص ايعُاٍ -291
 –ستُٛد بٔ عُس ايدَٝاطٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : اهلٓدٟ ، حتكٝل  ايدٜٔ

 ّ 1998 -ٖـ 1419يبٓإ ، ايطبع١ا٭ٚىل 

، إبساِٖٝ بٔ أبٞ ايُٝٔ ستُد اذتٓفٞ : يف َعسف١ ا٭سهاّ ، تأيٝف  يطإ اذتهاّ  -292
  ّ 1973 -ٖـ 1393ايبابٞ اذتًيب ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

دا٥س٠ املعسف ايٓعا١َٝ ، : د بٔ عًٞ بٔ سذس ايعطك٬ْٞ ، حتكٝل ،أمح يطإ املٝصإ -293
 -ٖـ 1406يبٓإ ، ايطبع١ ايجايج١  –اهلٓد ، َ٪ضط١ ا٭عًُٞ يًُطبٛعات ، بريٚت 

1986 ّ. 

يطإ ايعسب ، يإلَاّ ايع١َ٬ أبٞ ايفكٌ مجاٍ ايدٜٔ ستُد بٔ َهسّ ابٔ َٓعٛز ،   -294
 ّ 1994 -ٖـ 1414ج١ ، يبٓإ ، ايطبع١ ايجاي –داز ؾادز، بريٚت 

بٔ عبداهلل  ستُد . د َا حتت ا٭قٓع١ ، اعسف غدؿٝتو ٚغدؿٝات َٔ تعسف ،  -295
 .ّ 2005-ٖـ 1426، ايطبع١ ايجايج١ ،  ايؿػري

، داز طٜٛل ، ايسٜاض ،  ارتكريسطٔ  إبساِٖٝ . د،  ض٪اٍ عٔ ايفؿاّ 100 -296
 .ّ 2003 -ٖـ 1424ايطبع١ ا٭ٚىل 
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: زتُٛع١ عًُا٤ ،  بس٥اض١ ٚإغساف : ، إعداد فطٞ املباد٨ ا٭ضاض١ٝ يف ايطب ايٓ -297
ستُد إباد ايػطٞ ، ز٥ٝظ اجملًظ ايتٓفرٟ ملٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ ، ٚشٜس ايؿش١ 

 ّ 1993ايطٛز١ٜ ، ايطبع١ ايعاغس٠ ، 

 org: ) عت٢ٝ ايسخاٟٚ ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ع٢ً َٛقع٘ . َباد٨ ا٭َساض ايٓفط١ٝ، د  -298
http/www.rakhawy.   ) 

إبساِٖٝ بٔ ستُد بٔ عبداهلل بٔ َفًح اذتٓبًٞ ، :  غسح املكٓع ، تأيٝف يف املبدع -299
 . ٖـ 1400املهتب اإلض٬َٞ ، بريٚت 

غٝذ اإلض٬ّ أبٞ بهس ستُد بٔ أمحد بٔ أبٞ ضٌٗ ايطسخطٞ ، : املبطٛط ، تأيٝف  -300
نُاٍ ايعٓاْٞ . أبٞ عبداهلل ستُد محٛد سطٔ بٔ إمساعٌٝ ايػافعٞ ، قدّ ي٘ د: حتكٝل 

 .ّ 2001 -ٖـ 1421، ايطبع١ ا٭ٚىل يبٓإ  –زايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، دا

أبٛ ايٛفا ا٭فػاْٞ ، إداز٠ : املبطٛط حملُد بٔ اذتطٔ بٔ فسقد ايػٝباْٞ ، حتكٝل   -301
 . ايكسإ ٚايعًّٛ اإلض١َٝ٬ ، نساتػٞ 

غسح املٗرب  يإلَاّ شنسٜا ستٞ ايدٜٔ بٔ غسف ايٟٓٛٚ ، سكك٘ ٚعًل  اجملُٛع -302
يبٓإ ، ايطبع١  –د بٔ صتٝب املطٝعٞ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت عًٝ٘ ستُ
 . ّ 2001-ٖـ 1422ا٭ٚىل ، 

عبدايسمحٔ بٔ ستُد : يػٝذ اإلض٬ّ أمحد بٔ ت١ُٝٝ ، مجع ٚتستٝب  زتُٛع ايفتا٣ٚ -303
بٔ قاضِ ٚضاعدٙ ابٓ٘ ستُد ، طبع زتُع املًو فٗد يطباع١ املؿشف ، املد١ٜٓ ، املًُه١ 

 . ّ 1995 -ٖـ 1416ايطعٛد١ٜ ،  ايعسب١ٝ

َٚٓبع ايفٛا٥د ، يًشافغ ْٛز ايدٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهس اهلٝجُٞ ، داز زتُع ايصٚا٥د  -304
 . ّ 1982 -ٖـ 1402يبٓإ ، ايطبع١ ايجايج١  –ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت 

عبدايسمحٔ بٔ ستُد بٔ ضًُإ : ، تأيٝف  زتُع ا٭ْٗس غسح ًَتك٢ ا٭عس -305
خًٌٝ عُسإ املٓؿٛز ، داز : خسز آٜات٘ ٚأسادٜج٘ دٞ شادٙ ، ايهًٝبٛيٞ املدعٛ بػٝ

 . ّ 1998 -ٖـ 1419بريٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايهتب ايع١ًُٝ ، يبٓإ 

د ستُد .أ: يف َرٖب اإلَاّ ا٭ععِ أبٞ سٓٝف١ ايٓعُإ ، حتكٝل  زتُع ايكُاْات -306
 . د عًٞ مجع١ ستُد .أمحد ضساز ، أ

صتٝب ٖٛاٜٚين ، نازخاْ٘ : مجع١ٝ اجمل١ً ، حتكٝل  :زت١ً ا٭سهاّ ايعدي١ٝ ، تأيٝف  -307
 . جتازت نتب 

دد٠  ، ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ، ايعسب١ٝ يتك١ٝٓ املعًَٛات ،  –اإلض٬َٞ  زت١ً زتُع ايفك٘ -308
2002- 2005  ّ . 
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: ) ع٢ً َٛقع ، ْطد١ إيهرت١ْٝٚ  ( 15/257) زتُٛع فتا٣ٚ ابٔ باش  -309
www.alifta.net) 

عبدايط٬ّ بٔ عبداهلل : ع٢ً َرٖب اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ، تأيٝف   احملسز يف ايفك٘ -310
 . ٖـ 1404بٔ أبٞ ايكاضِ بٔ ت١ُٝٝ اذتساْٞ ، َهتب١ املعازف ، ايسٜاض ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

ط٘ بٔ دابس : يف عًِ ا٭ؾٍٛ ، حملُد بٔ عُس بٔ اذتطني ايساشٟ ، حتكٝل  احملؿٍٛ -311
داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلض١َٝ٬ ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل , عًٛاْٞ فٝاض اي

 . ٖـ  1400

: احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ، إلبٞ اذتطٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ ضٝدٙ املسضٞ ، تأيٝف  -312
 . ّ 2000يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –عبداذتُٝد ٖٓداٟٚ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

دت١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ : ضعٝد بٔ سصّ ايعاٖسٟ ، حتكٝل  ، عًٞ بٔ أمحد بٔ احمل٢ً -313
 . يبٓإ  –ايعسبٞ ، داز اٯفام ادتدٜد٠ ، بريٚت 

ستُٛد : ستُد بٔ أبٞ بهس بٔ عبدايكادز ايساشٟ ، حتكٝل : ، تأيٝف  شتتاز ايؿشاح -314
 . ّ 1995 -ٖـ 1415يبٓإ ،  –خاطس ، َهتب١ يبٓإ ، بريٚت 

عبداهلل . د: ٔ ستُد بٔ ض١َ٬ ايطشاٟٚ ، حتكٝل ، ٭محد ب شتتؿس اخت٬ف ايعًُا٤ -315
 ٖـ 1417يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –، داز ايبػا٥س اإلض١َٝ٬ ، بريٚت ْرٜس أمحد 

خًٌٝ بٔ إضشام بٔ َٛض٢ ،  : يف فك٘ إَاّ داز اهلذس٠ ، تأيٝف  شتتؿس خًٌٝ -316
 . ٖـ 1415يبٓإ ،  –أمحد بٔ عًٞ سسنات ، داز ايفهس ، بريٚت : حتكٝل 

بدز ايدٜٔ أبٛ عبداهلل ستُد بٔ : ، ٫بٔ ت١ُٝٝ  ، اختؿسٙ  تؿس ايفتا٣ٚ املؿس١ٜشت -317
ايطعٛد١ٜ ،  –ستُد بٔ ساَد ايفكٞ ، داز ابٔ ايكِٝ ، ايدَاّ : عًٞ ايبعًٞ ، حتكٝل 

 . 1986ّ -ٖـ 1406ايطبع١ ايجا١ْٝ 

ف٢ َؿط. د: ، تأيٝف ( ايترٖٝب يف أدي١ َنت ايػا١ٜ ٚايتكسٜب )  َنت أبٞ غذاع  -318
 ّ 1978-ٖـ 1398دٜب ايبػا ، داز اإلَاّ ايبدازٟ ، دَػل ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

بٓت  أمسا٤. د   :ٚايع٬ز ايٓفطٞ ، إعداد  املدخٌ  املٝطس إىل ايؿش١ ايٓفط١ٝ -319
 .ّ 2002 -ٖـ 1423، داز عامل ايهتب ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل  اذتطني عبدايعصٜص

 ُد ايعبدزٟ ايفاضٞ املايهٞ ايػٗري بابٔ يًعامل أبٛ عبداهلل ستُد بٔ ست املدخٌ -320
 . ، داز ايفهس  ازاذت

يإلَاّ َايو بٔ أْظ ، زٚا١ٜ اإلَاّ ضشٕٓٛ بٔ ضعٝد ايتٓٛخٞ  املد١ْٚ ايهرب٣   -321
 يبٓإ  –عٔ اإلَاّ عبدايسمحٔ بٔ قاضِ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

http://www.alifta.net/
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) ن١ٝ املسادع١ ايعاغس٠ يًتؿٓٝف ايدٚيٞ يٮَساض ٚا٫قطسابات ايطًٛ -322
ICD/10 ) أعدت ايرتمج١ ايعسب١ٝ ٚسد٠ ايطب ايٓفطٞ به١ًٝ ايطب ظاَع١ عني

 . املهتب اإلقًُٝٞ يًػسم ا٭ٚضط  مشظ، َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ 

ستُد بٔ أمحد ارتاْٞ ، َٔ . د: ، تأيٝف املسغد إىل فشـ املسٜض ايٓفطاْٞ   -323
 ّ 2006َٓػٛزات اذتًيب اذتكٛق١ٝ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

, ٚاقطسابات ايطًٛى ،  أضباب ٚ أعساض ٚ ع٬ز  د يف ا٭َساض ايٓفط١ٝاملسغ  -324
 -ٖـ 1427يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –، املهتب اإلض٬َٞ ، بريٚت  َإَٔٛ َبٝض. د

2006 ّ . 

طتب١ َٔ أضاتر٠ : ، ايهتاب ايطيب ادتاَعٞ ، إعداد  املسغد يف ايطب ايٓفطٞ -325
ايعامل١ٝ ، املهتب اإلقًُٝٞ يًػسم ا٭ٚضط  ادتاَعات يف ايعامل ايعسبٞ ، َٓع١ُ ايؿش١

 ، أنادميٝا 

عًٞ بٔ ضًطإ بٔ ستُد ايكازٟ ، : غسح َػها٠ املؿابٝح ، تأيٝف  َسقا٠ املفاتٝح  -326
 -ٖـ1422يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –مجاٍ عٝتاْٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : حتكٝل 
2001 ّ . 

شٖري : يعبداهلل بٔ أمحد بٔ سٓبٌ ، حتكٝل  زٚا١ٜ ابٓ٘ عبداهلل ،طا٥ٌ أمحد بٔ سٓبٌ َ -327
 .ّ 1981 -ٖـ 1401يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايػاٜٚؼ ، املهتب اإلض٬َٞ ، بريٚت 

ٖـ 1408ٔ أبٞ ايفكٌ ؾاحل ، ايداز ايع١ًُٝ ، اهلٓد ، اإلَاّ أمحد زٚا١ٜ ابَطا٥ٌ  -328
- 1988 ّ . 

ايهٛضر أبٞ ٜعكٛب  ، إلبٞ إضشام بٔ َٓؿٛز بٔ بٗساّ َطا٥ٌ أمحد ٚابٔ زا١ٜٖٛ -329
مجع١ فتشٞ ، داز . خايد بٔ ستُٛد ايسباط ، ٚ ٥اّ اذتٛغٞ ٚد: املسٚشٟ ، حتكٝل 
 . ّ 2004 -ٖـ 1425ايطعٛد١ٜ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –اهلذس٠ ، ايسٜاض 

بٔ  ستُد: تأيٝف  ,  يف ق٤ٛ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬  املطا٥ٌ ايطب١ٝ املطتذد٠ -330
يػسعٞ با٭زدٕ ، ضًط١ إؾدازت اذته١ُ ، ، ايكاقٞ ا ايٓتػ١ عبدادتٛاد سذاشٟ 

 . ّ 2001 -ٖـ 1422بسٜطاْٝا ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

: ستُد بٔ عبداهلل اذتانِ ايٓٝطابٛزٟ ، حتكٝل : املطتدزى ع٢ً ايؿشٝشني ، تأيٝف  -331
يبٓإ ، ايطبع١  –َؿطف٢ عبدايكادز عطا ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

 . ّ 1990 -ٖـ 1411ا٭ٚىل

أمحد بٔ أبٝو بٔ عبداهلل اذتطٝين : ، تايٝف  ٌٜ تازٜذ بػدادذ   املطتفاد َٔ -332
 . يبٓإ  -املعسٚف بابٔ ايدَٝاطٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت
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َطاعد بٔ : يٓؿري ايدٜٔ ستُد بٔ عبداهلل ايطاَسٟ ، دزاض١ ٚحتكٝل  املطتٛعب -333
 .ّ 1993 -ٖـ 1413قاضِ ايفاحل ، َهتب١ املعازف ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

بٔ سٓبٌ ، ٭محد بٔ سٓبٌ أبٞ عبداهلل ايػٝباْٞ ، َ٪ضط١ قسطب١  َطٓد اإلَاّ أمحد -334
 . ، َؿس 

: ، ٭بٞ ْعِٝ أمحد بٔ عبداهلل بٔ أمحد ا٭ؾبٗاْٞ ، حتكٝل  أبٞ سٓٝف١اإلَاّ  َطٓد  -335
  . ٖـ 1415ْعس بٔ ستُد ايفازٜابٞ ، َهتب١ ايهٛثس ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

ؾبشٞ ايبدزٟ : ٭بٞ عبداهلل بٔ املبازى ، حتكٝل بٔ املبازى ّ عبداهلل  اإلَا َطٓد  -336
 . ٖـ 1407ايطاَسا٥ٞ ، َهتب١ املعازف ، ايسٜاض ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

 . ، حملُد بٔ إدزٜظ ايػافعٞ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت  َطٓد ايػافعٞ  -337

َٛض٢ بٔ َػازم ا٭ْٛاز ع٢ً ؾشاح اٯثاز ، يًكاقٞ أبٞ ايفكٌ عٝاض بٔ  -338
 . عٝاض ايٝشؿيب ايطبيت ، املهتب١ ايعتٝك١ ٚداز ايرتاخ 

،  ٭بٞ سامت  ستُد بٔ سبإ أمحد  ايتُُٝٞ ايبطيت ، حتكٝل  ا٭َؿاز عًُا٤  َػاٖري -339
  .ّ 1959يبٓإ ،  –ف٬ٜػُٗس ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت . ّ: 

َاد٘ ، سكل عاغ١ٝ ضٓٔ ابٔ  َؿباح ايصداد١ يف شٚا٥د ابٔ َاد١ يًبٛؾريٟ -340
يبٓإ ،  –داز املعسف١ ، بريٚت , أؾٛي٘ ٚأخسز أسادٜج٘ ايػٝذ خًٌٝ َإَٔٛ غٝشا 

 .ّ 2000 -ٖـ 1420ايطبع١  ايجايج١ 

٭بٞ بهس ( ايهتاب املؿٓف يف ا٭سادٜح ٚاٯثاز ) املط٢ُ َؿٓف ابٔ أبٞ غٝب١   -341
غد ، ايسٜاض نُاٍ ٜٛضف اذتٛت ، َهتب١ ايس: بٔ أبٞ غٝب١ ، حتكٝل عبداهلل بٔ ستُد 
 . ٖـ 1409، ايطبع١ ا٭ٚىل 

سبٝب : ٭بٞ بهس عبدايسشام بٔ ُٖاّ ايؿٓعاْٞ ، حتكٝل َؿٓف عبدايسشام  -342
 . ٖـ 1403يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ،  –ايسمحٔ ا٭ععُٞ ، املهتب اإلض٬َٞ ، بريٚت 

ايفكٝ٘ ايع١َ٬ ايػٝذ َؿطف٢ : يف غسح غا١ٜ املٓت٢ٗ ، تأيٝف  َطايب أٚىل اي٢ٗٓ -343
 . ّ 2000 -ٖـ 1421ايطٝٛطٞ ايسسٝباْٞ ، ايطبع١ ايجايج١ 

يإلَاّ أبٞ ضًُٝإ محد بٔ ستُد ارتطابٞ ايبطيت ، املهتب١ ايع١ًُٝ ،  َعامل ايطٓٔ -344
 .ّ 1981 -ٖـ 1401يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –بريٚت 

 . َٛض٢ بٔ ستُد بٔ املًٝاْٞ ا٭محدٟ : َعذِ ا٭فعاٍ املتعد١ٜ عسف ، تأيٝف  -345

طازم بٔ عٛض : ِ ا٭ٚضط ٭بٞ ايكاضِ ضًُٝإ بٔ أمحد ايطرباْٞ ، حتكٝل املعذ -346
 . ٖـ 1415اهلل ٚ عبداحملطٔ بٔ إبساِٖٝ اذتطٝين ، داز اذتسَني ، ايكاٖس٠ ، 
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ؾ٬ح بٔ ضامل : ٭بٞ اذتطني عبدايباقٞ بٔ قاْع ، حتكٝل  َعذِ ايؿشاب١  -347
 . ٖـ ١1418 ا٭ٚىل املؿساْٞ ، َهتب١ ايػسبا٤ ا٭ثس١ٜ ، املد١ٜٓ ، ايطبع

عبدايط٬ّ : َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١، ٭بٞ اذتطني أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا ، حتكٝل  -348
 . ّ 1999 -ٖـ 1420يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  –ستُد ٖازٕٚ ، داز ادتٌٝ ، بريٚت 

 . زتُع ايًػ١ ايعسب١ٝ ، داز ايدع٠ٛ : املعذِ ايٛضٝط، زتُٛع١ عًُا٤ ، حتكٝل  -349

َٔ َػهٌ اٯثاز ، ٭بٞ احملاضٔ ٜٛضف بٔ َٛض٢ اذتٓفٞ ،  ؿساملدتَٔ  عتؿس امل -350
 يبٓإ ،  –ايكاٖس٠  -عامل ايهتب ، َهتب١ املتٓيب ، َهتب١ ضعد ايدٜٔ ، بريٚت

َٔ زداٍ أٌٖ ايعًِ ٚاذتدٜح َٚٔ ايكعفا٤ ٚذنس َراٖبِٗ  َعسف١ ايجكات -351
: كٝل ٚأخبازِٖ ، ٭بٞ اذتطٔ أمحد بٔ عبداهلل بٔ ؾاحل ايعذًٞ ايهٛيف ، حت

 -ٖـ 1405عبدايعًِٝ بٔ عبدايععِٝ ايبطتٟٛ ، َهتب١ ايداز ، املد١ٜٓ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 
1985 ّ . 

بدٕٚ داز ْػس ٫ٚ . ٭بٞ  ٜٛضف ٜعكٛب بٔ ضفٝإ ايفطٟٛ  املعسف١ ٚايتازٜذ -352
 . تازٜذ

ع٢ً َرٖب عامل املد١ٜٓ ، تأيٝف أبٞ ستُد عبدايٖٛاب عًٞ بٔ ْؿس املايهٞ  املع١ْٛ -353
يبٓإ ،  –ستُد سطٔ ستُد سطٔ إمساعٌٝ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : ، حتكٝل 

 . ّ 1998 -ٖـ 1418ايطبع١ ا٭ٚىل 

ٚادتاَع املػسب عٔ فتا٣ٚ عًُا٤ إفسٜك١ٝ ٚا٭ْديظ ٚاملػسب ،  املعٝاز املعسب -354
ستُد سذٞ ، داز . د: ٭محد بٔ عتٞ ايْٛػسٜطٞ ، خسد٘ مجاع١ َٔ ايفكٗا٤ بإغساف 

 بريٚت َٞ ، ايػسب اإلض٬

عبداهلل : ملٛفل ايدٜٔ أبٞ ستُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ستُد بٔ قدا١َ ، حتكٝل  املػين -355
عبدايفتاح اذتًٛ ، ٖذس يًطباع١ ٚايٓػس، ايطبع١ ايجا١ْٝ . بٔ عبداحملطٔ ايرتنٞ ، ٚد

 .ّ 1992ٖـ ـ 1412

سٜبين ، إىل َعسف١ َعاْٞ أيفاظ املٓٗاز غسح ايػٝذ ستُد ارتطٝب ايػ َػين احملتاز  -356
 .داز ايفهس 

: يإلَاّ غِ ايدٜٔ ستُد بٔ أمحد بٔ عجُإ ايرٖيب ، حتكٝل  املػين يف ايكعفا٤ -357
 . ْٛز ايدٜٔ عرت ،بدٕٚ داز ْػس أٚ تازٜذ .د

طازم بٔ عًٞ اذتبٝب ، إؾدازات احتاد . ، د َفاِٖٝ خاط١٦ عٔ ايطب ايٓفطٞ -358
 ّ 2004 -ٖـ 1425اإلطبا٤ ايٓفطاْٝني ايعسب ، ايطبع١ ايطادض١ 
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ستُد ضٝد : ، ٭بٞ ايكاضِ اذتطني بٔ ستُد ، حتكٝل   املفسدات يف غسٜب ايكسإ -359
 . يبٓإ  –ايه٬ْٝٞ ، داز املعسف١ ، بريٚت 

عبدايهسِٜ . د: ٚبٝت املطًِ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ، تأيٝف  املفؿٌ يف أسهاّ املسأ٠ -360
 ّ 2000 -ٖـ 1420يبٓإ ،  ايطبع١ ايجايج١  –َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت شٜدإ ، 

ملٛفل ايدٜٔ أبٞ ستُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ  املكٓع َع ايػسح ايهبري َع اإلْؿاف -361
 . ّ 1995 -ٖـ 1415قدا١َ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

: ايع١َ٬ ايفكٝ٘ إبساِٖٝ بٔ ستُد اذتًيب ، حتكٝل ٚدزاض١ : ،  تأيٝف  ًَتك٢ ا٭عس -362
يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  -ٚتٖٚيب ضًُٝإ غازدٞ ا٭يباْٞ ، َٚ٪ضط١ ايسضاي١ ، بري

 ّ 1989 -ٖـ 1409

شٜٔ ايدٜٔ املٓذٞ ايتٓٛخٞ اذتٓبًٞ ، دزاض١ :  ، تأيٝف   غسح املكٓعيف  املُتع   -363
ّ ، داز 1997 -ٖـ 1418ايطبع١ ا٭ٚىل عبداملًو بٔ عبداهلل بٔ دٖٝؼ ، . د: ٚحتكٝل 
 .خكس 

 

ُإ بٔ خًف بٔ ضعد ايكاقٞ أبٞ ايٛيٝد ضًٝ: املٓتك٢ غسح َٛطأ َايو ، تأيٝف  -364
يبٓإ ،  –ستُد عبدايكادز أمحد عطا ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : ايبادٞ ، حتكٝل 

 .ّ 1999 -ٖـ 1420ايطبع١ ا٭ٚىل 

تٝطري . د: ستُد بٔ بٗادز بٔ عبداهلل ايصزنػٞ ، حتكٝل : ، تأيٝف  ايكٛاعد املٓجٛز يف -365
١ٝ ، ايهٜٛت ، ايطبع١ ايجا١ْٝ فا٥ل أمحد ستُٛد ، ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚايػ٪ٕٚ اإلض٬َ

 . ٖـ 1405

ايػٝذ إبساِٖٝ بٔ ستُد بٔ ضامل بٔ قٜٛإ : يف غسح ايديٌٝ ، تأيٝف  َٓاز ايطبٌٝ -366
 ّ 2002 -ٖـ 1423ْعس ستُد ايفازٜابٞ ، داز طٝب١ ، ايطبع١ ارتاَط١ : سكك٘ 

غسح ع٢ً شتتؿس ارتًٌٝ ، ستُد عًٝؼ ، داز ايفهس ، بريٚت   َٓح ادتًٌٝ -367
 . ّ 1989 -ٖـ 1409

يًع١َ٬ ايػٝذ ستُد بٔ عُس عابدٜٔ املعسٚف بابٔ  َٓش١ ارتايل ع٢ً ايبشس ايسا٥ل -368
عابدٜٔ ، قبط٘ ٚخسز أسادٜج٘ ايػٝذ شنسٜا عُريات  ، َطبٛع َع ايبشس ايسا٥ل ، داز 

 ّ 1997 -ٖـ 1418، ايطبع١ ا٭ٚىل يبٓإ  –ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

 . س١َٝ ، يًٗٝتُٞ ، بدٕٚ داز ْػس ٫ٚ تازٜذ ْػسغسح املكد١َ اذتك املٓٗر ايكِٜٛ  -369

٭بٞ إضشام  إبساِٖٝ بٔ َٛض٢ ايًدُٞ ايػسْاطٞ  املٛافكات يف أؾٍٛ ايػسٜع١ -370
ايػٝذ عبداهلل دزاش ، ٚا٭ضتاذ ستُد بٔ عبداهلل دزاش : املايهٞ ، غسس٘ ٚخسز أسادٜج٘ 

 يبٓإ  –، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 
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إَاّ املايه١ٝ يف عؿسٙ أبٞ عبداهلل : خًٌٝ ، تأيٝف  غسح شتتؿس َٛاٖب ادتًٌٝ -371
ستُد بٔ ستُد بٔ عبدايسمحٔ املػسبٞ املعسٚف باذتطاب ، داز ايفهس ، ايطبع١ ايجايج١ 

 ّ 1992 -ٖـ  1412

 َٛضٛع١ عًِ ايٓفظ ايػا١ًَ ،  -372

عبداهلل عبد ايداِٜ ، . أضعد زشٚم َٚسادع١ د. د: َٛضٛع١ عًِ ايٓفظ ، إعداد  -373
 ّ 1992عسب١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ، بريٚت ،  ايطبع١ ايسابع١ امل٪ضط١ اي

قش٢ بٓت ستُٛد بابًًٞ ، َسنص ضعٛد ايبابطني . د: ، إعداد  املٛضٛع١ ايؿش١ٝ -374
 2003 -ٖـ 1424ارتريٟ يًرتاخ ٚايجكاف١ ، ايسٜاض ، 

ايهٜٛت ، ايطبع١  –املٛضٛع١ ايفك١ٝٗ إؾداز ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚايػ٦ٕٛ اإلض١َٝ٬  -375
 ّ 1993 -ٖـ 1414ايسابع١ 

ستُد ف٪اد : َٛطأ اإلَاّ َايو ، ٭بٞ عبداهلل َايو بٔ أْظ ا٭ؾبشٞ ، حتكٝل  -376
 .عبدايباقٞ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، َؿس 

يف فك٘ اإلَاّ ايػافعٞ ٭بٞ إضشام إبساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛضف ايػرياشٟ  املٗرب -377
 .، داز ايفهس ، بريٚت 

ٖـ 1422يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  -ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ، داز إسٝا٤ ٚاملٗرب َع اجملُٛع 
-2001 ّ . 

ايع١َ٬ مجاٍ ايدٜٔ أبٞ ستُد عبداهلل بٔ ٭سادٜح اهلدا١ٜ يإلَاّ  ْؿب ايسا١ٜ  -378
ٜٛضف ايصًٜعٞ اذتٓفٞ ، ؾشح ْطد٘ إداز٠ اجملًظ ايعًُٞ ٚستُد عٛا١َ ، َ٪ضط١ 

 . ّ 1997ٖـ ـ1418يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايسٜإ ،  بريٚت 

، املسنص ايٛطين يًٛثا٥ل ٚاحملفٛظات ، ؾدز  ْعاّ َصاٚي١ املٗٔ ايؿش١ٝ يف ايطعٛد١ٜ -379
ٖـ ْٚػس 4/11/1426ٚتازٜذ ( 59/ ّ)ٖرا ايٓعاّ مبٛدب املسضّٛ املًهٞ زقِ 

 . ٖـ 1426/ 12/ 13، ٚتازٜذ ( 4079) ظسٜد٠ أّ ايكس٣ يف ايعدد 

شٌَٝ ايه١ًٝ املًه١ٝ يإلطبا٤  ع٢ً نُاٍ .ٚع٬دٗا ، د ايٓفظ، اْفعا٫تٗا ٚأَساقٗا، -380
داَع١ بػداد ،  داز ٚاضط ، ايطبع١  –ز٥ٝظ َسنص عٛخ ايؿش١ ايٓفط١ٝ , ايٓفطاْني 

 ّ 1983ايجا١ْٝ 

ستُٛد محٛد٠ ٚايهتاب فا٥ص ظا٥ص٠ ايدٚي١ يف . ، د ايٓفظ، أضسازٖا، ٚأَساقٗا -381
نَٛبٝٛتس ن١ًٝ ايؿٝدي١ ،  ّ ، إعداد ا٭ؾٍٛ َسنص1990ايطبع١ ايجايج١ ايعًّٛ ايطب١ٝ ، 
 .داَع١ ايكاٖس٠ 
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إبساِٖٝ : ع٢ً َػهٌ احملسز جملد ايدٜٔ ابٔ ت١ُٝٝ ، تأيٝف  ايٓهت ٚايفٛا٥د ايط١ٝٓ  -382
بٔ ستُد بٔ عبداهلل بٔ َفًح اذتٓبًٞ ، َهتب١ املعازف ، ايسٜاض ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 . ٖـ 1404

محد بٔ عبدايٖٛاب ايٓٛزٟ غٗاب ايدٜٔ أ: ، تأيٝف  ْٗا١ٜ ا٭زب يف فٕٓٛ ا٭دب   -383
يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –َفٝد قُش١ٝ ٚمجاع١ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت : ، حتكٝل 

 . ّ 2004 -ٖـ 1424

يف إزغاد املبتد٥ني ، ٭بٞ عبد املعطٞ ستُد بٔ عُس بٔ عًٞ بٔ ْٟٛٚ  ْٗا١ٜ ايصٜٔ -384
 . ادتاٟٚ ، داز ايفهس ، بريٚت ايطبع١ ا٭ٚىل 

بٔ ستُد ٚا٭ثس ، يإلَاّ زتد ايدٜٔ أ بٞ ايطعادات  ب اذتدٜحايٓٗا١ٜ يف غسٜ -385
ايػٝباْٞ ادتصزٟ املعسٚف بابٔ ا٭ثري ، اعت٢ٓ بٗا ستُد أبٛفٝؿٌ عاغٛز ، داز إسٝا٤ 

 ّ 2001 -ٖـ 1422يبٓإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  –ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت 

دٜٔ ايسًَٞ ايػٗري إىل غسح املٓٗاز ٭بٞ ايعباع  أمحد بٔ غٗاب اي ْٗا١ٜ احملتاز -386
 . ّ 1984 -ٖـ 1404يبٓإ ،  –بايػافعٞ ايؿػري ، داز ايفهس ، بريٚت 

ايػٝذ ستُد : غسح َٓتك٢ ا٭خباز َٔ أسادٜح ضٝد ا٭خباز ، تأيٝف  ٌْٝ ا٭ٚطاز -387
 .بٔ ع٢ً بٔ ستُد ايػٛناْٞ ، َطبع١ َؿطف٢ ايبابٞ اذتًيب ٚ أ٫ٚدٙ مبؿس 

ايػٝذ اإلَاّ ايعامل أبٞ ارتطاب ستفٛظ بٔ : تأيٝف ،  اهلدا١ٜ يف فسٚع ايفك٘ اذتٓبًٞ  -388
ايػٝذ إمساعٌٝ ا٭ْؿازٟ ، ٚايػٝذ ؾاحل ايعُسٟ ، طبع : أمحد ايهًٛذاْٞ ، حتكٝل 

 ٖـ 1391يف َطابع ايكؿِٝ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 

غٝذ اإلض٬ّ بسٖإ ايدٜٔ ع٢ً بٔ أبٞ بهس : اهلدا١ٜ غسح بدا١ٜ املبتدٟ ، تايٝف  -389
 .يبٓإ  –ايفهس ، بريٚت املسغٓٝٓاْٞ ، داز 

أمحد ا٭زْا٩ٚط : يؿ٬ح ايدٜٔ خًٌٝ بٔ أبٝو ايؿديف ، حتكٝل  ايٛايف بايٛفٝات -390
 . ّ 2000 -ٖـ 1420يبٓإ ،  –ٚتسنٞ َؿطف٢ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ، بريٚت 

ايبٛزْٛ ، ستُد ؾدقٞ بٔ أمحد . د: ايه١ًٝ ، تأيٝف  ايٛدٝص يف إٜكاح قٛاعد ايفك٘  -391
 . ّ 1994 -ٖـ 1415ايسٜاض ، ايطبع١ ايجايج١ َهتب١ ايتٛب١ ، 

ساَد بٔ َد٠ بٔ محٝدإ : ٞ ، تأيٝف اإلض٬َ ايٛضٛض١ ٚأسهاَٗا يف ايفك٘  -392
طازم اذتبٝب ، داز اإلْديظ . عًٞ بٔ زاغد ايدبٝإ ، د. ايػٝذ د: ادتدعاْٞ ، تكسٜغ 

 ّ 2002 -ٖـ 1422ارتكسا٤ ،  ايسٜاض ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

أمحد بٔ ستُٛد : ، إلبٞ ساَد  ستُد بٔ ستُد ايػصايٞ ، حتكٝل  يف املرٖب ايٛضٝط -393
 .  ٖـ 1417إبساِٖٝ ٚ ستُد بٔ ستُد تاَس ،  داز ايط٬ّ ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل 



                                          املسادعفٗسع 

 

  

 

 

 755 

، َ٪ضط١  طعدٟعبدايسمحٔ بٔ ْاؾس اي:  تأيٝف ايٛضا٥ٌ املفٝد٠ يًشٝا٠ ايطعٝد٠ ;  -394
 . ١ْٝ ايٓٛز يًطباع١ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، ْطد١ إيهرتٚ

 اذتبٝب بٔ عًٞ  طازم. د , ايٛضٛاع ايكٗسٟ َسض ْفطٞ أّ أسادٜح غٝطا١ْٝ  -395
 ّ 2003 -ٖـ 1424، ايطبع١ ا٭ٚىل   ، َطبع١ ضفري
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 ثبت المواقع اإللكترونية

 

 .(   .org http/www.rakhawy: ) ًوقع اهدكتور حيي اهرخاوي  -1

 www. Alamal. Med.sa) ) ًوقع جمٌع األًى  -2
 (  www.elazayem.com) واحة اهِفس املطٌئِة -3
 ) www.hayathafs.com)ًوقع اهصحة   -4
 ( www.maganin.com  ( :ًوقع جماُني  -5
 ( http://islamweb.net)ًوقع اهشبلة اإلسالًية  -6
 ( http://www.alriyadh.com))ًوقع جريدة اهرياض  -7
 (www.alrashid-hospital.com)ًوقع ًستشفى اهراشد  -8
 ( saaid .net) ًوقع صيد اهفوائد  -9

 (www.alifta.net) ء واإلفتا ًوقع اهرئاسة اهعاًة هوبحوث اهعوٌية  -11
 ( www.khayma.com )حمٌد عوى اهبار   . ًوقع د  -11
 www.themwl.org)ًوقع رابطة اهعامل اإلسالًي  -12

 (,www.Fiqhacademy.org.sa  ) ًي جمٌع اهفقه االسال -13  
 (  www.islamsct.com) اإلسالًية هوعووَ اهطبية  ًوقع املِظٌة -14
  ( http://trasshelp.blogspot.com)ًوقع ا ملرضى اضطراب اهلوية اجلِسية  -15
 ( http://www.islam-qa.com:)ًوقع اإلسالَ سؤاي وجواب  -16

 (  www.almoslim.net:)ًوقع املسوٍ -17 
 (   www.amiaonlino.com) اهشريعة بأًريلا  ًوقع جمٌع فقهاء  -18
 (http://www.mawlawi.net) اهشيخ فيصى ًوهوي  ًوقع   -19

 (     http://www.rshaqa.com)ًوقع إرشادن    -21 

 ( www.aawsat.com)جريدة اهشرق األوسط ًوقع   -21 
 ( www.ibnjebreen.com) اهشيخ ابّ جربيّ   ًوقع -22
 ,)  http://healths.roro: ) ًوقع اهصحة    -23
 ( www.bmhh.med.sa) ًوقع ًستشفى اهصحة اهِفسية بربيدة   -24
 ( www.eyadah.com) ًوقع عيادة  -25
 ( www.qalqilia.edups) أحباث وًقاالت عوٌية   ًوقع -26

 (,www.uqu.edu.sa: ) ًوقع   -27 
 (.www.childclinic.net)ًوقع  عيادة طب األطفاي  -28

http://www.elazayem.com/
http://www.elazayem.com/
mailto:www.hayathafs.com/cv/lofty.htm
http://www.maganin.com/
http://islamweb.net/
http://www.alriyadh.com/2008/04/04/article331649.html
http://www.alrashid-hospital.com/
http://www.alifta.net/
http://www.khayma.com/
http://www.themwl.org/
http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.islamsct.com/
http://www.islamsct.com/
http://trasshelp.blogspot.com/
http://www.islam-qa.com/ar/ref/21277
http://www.almoslim.net/
http://www.almoslim.net/
http://www.amiaonlino.com/
http://www.amiaonlino.com/
http://www.mawlawi.net/
http://www.rshaqa.com/
http://www.rshaqa.com/
http://www.aawsat.com/
http://www.aawsat.com/
http://www.ibnjebreen.com/
http://www.ibnjebreen.com/
http://healths.roro44/
http://www.bmhh.med.sa/
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http://www.eyadah.com/
http://www.eyadah.com/
http://www.qalqilia.edups/
http://www.qalqilia.edups/
http://www.uqu.edu.sa/
http://www.childclinic.net/
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 (www.alukah.net : )ًوقع األهوكة   -29 
 ( www.4ph.net) ًوقع  ًوتقى اهصيادهة اهعرب  -31
 (.)www.almostshar.com: ) ًوقع املستشار  -31
  ( www.okashahospital.com)  :أمحد علاشة  ًوقع . ًوقع ًستشفى د -32

 ( www.laki.com: ) هم  ًوقع   -33  
 (  www.binothaimeen.com)  ًوقع اهشيخ ابّ عجيٌني  -34 
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 المحتوى

 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 4 املكد١َ 

 6 أ١ُٖٝ ٖرا املٛضٛع
 6 أضباب اختٝاز املٛضٛع 

 7 اهلدف َٔ املٛضٛع
 7 ايدزاضات ايطابك١

 9 خط١ ايبشح
 99 َٓٗر ايبشح

 ايتُٗٝد
 سكٝك١ األَساض ايٓفط١ٝ

 

 32 تعسٜف األَساض ايٓفط١ٝ: املبشح األٍٚ
 32 تعسٜف املصطًشات ايع١ًُٝ املتعًك١ باألَساض ايٓفط١ٝ: املطًب األٍٚ
 32 َع٢ٓ املسض يف ايًػ١ ٚاالصطالح: ايفسع األٍٚ
 32  َع٢ٓ ايٓفظ يف ايًػ١ ٚاالصطالح: ايفسع ايجاْٞ

 37 َع٢ٓ املسض ايٓفطٞ : ايفسع ايجايح
 29  ايٓفط١ٝ طًشات ايع١ًُٝ املتعًك١ باألَساضايتعسٜف ببعض املص: ايفسع ايسابع

 22   تصٓٝف األَساض ايٓفط١ٝ املعترب٠ عاملٝا: املطًب ايجاْٞ
 49  حتدٜد املعاٜري ايتػدٝص١ٝ يألَساض ايٓفط١ٝ: املطًب ايجايح
 27 أضباب األَساض ايٓفط١ٝ: املبشح ايجاْٞ
 ايفصٌ األٍٚ

 يف ايعبادات أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ

 

 66 أثس األَساض ايٓفط١ٝ يف األ١ًٖٝ: املبشح األٍٚ
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 67 أَساض ْفط١ٝ َفكد٠ يأل١ًٖٝ: أٚاًل

 68  أَساض ْفط١ٝ َٓكص١ يأل١ًٖٝ: ثاًْٝا

 69 َساض ْفط١ٝ  ال تؤثس يف األ١ًٖٝأ  : ثايجا
 طٗاز٠ املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايجاْٞ 

 ٚفٝ٘ مثا١ْٝ َطايب 
73 

 73 ١ْٝ زفع سدخ املسٜض ايٓفطٞ :املطًب األٍٚ 

 73 ١ْٝ املسٜض بايٛضٛاع: اذتاي١ األٚىل 

 72 ١ْٝ املسٜض ايٓفطٞ مبسض  َؤثس يف اإلدزاى   : اذتاي١ ايجا١ْٝ 

 74   سهِ  إطاي١ املسٜض ايٓفطٞ املهح يف أَانٔ ارتال٤: املطًب ايجاْٞ  

 76 َبايػ١ املسٜض ايٓفطٞ يف االضتربا٤ َٔ ايبٍٛ : املطًب ايجايح 

 . ٚض٤ٛ املسٜض ايٓفطٞ:  املطًب ايسابع 
 :َطا٥ٌ  ٚفٝ٘ مخظ

89 

 89 سهِ شٜاد٠ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً ايجالخ يف ايٛض٤ٛ: املطأي١  األٚىل 
 82 املسٜض ايٓفطٞ  ايٛض٤ٛ أنجس َٔ َس٠ سهِ تهساز:   املطأي١ ايجا١ْٝ 

 86 سهِ قطع  املٛاال٠  يف ايٛض٤ٛ  بطبب املسض ايٓفطٞ : املطأي١ ايجايج١ 

 87 تسى ايٛض٤ٛ بطبب املسض ايٓفطٞ: املطأي١ ايسابع١ 

 93 أثس املسض ايٓفطٞ ايرٖاْٞ ع٢ً ايٛض٤ٛ : املطأي١ ارتاَط١ 

 ُغطٌ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ارتاَظ 
 :ٚفٝ٘ َطأيتإ 

94 

 94 سهِ  تهساز املسٜض ايٓفطٞ يًػطٌ : املطأي١ األٚىل 

 92 أثس املسض ايٓفطٞ  ايرٖاْٞ  يف  ايػطٌ :  املطأي١ ايجا١ْٝ 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع

 98 تسى  طًب املا٤ بطبب املسض ايٓفطٞ  : املطًب ايطادع 

 911 َظ املسٜض ايٓفطٞ  يًُصشف: املطًب ايطابع

 صال٠ املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايجايح
 : مخط١ َطايب   ٚفٝ٘ 

 :١ْٝ املسٜض ايٓفطٞ يف ايصال٠:   املطًب األٍٚ

913 

 913 سهِ تهساز املسٜض ايٓفطٞ ألزنإ ايصال٠ : املطًب ايجاْٞ 

 . تسى ايصال٠ بطبب املسض ايٓفطٞ : املطًب ايجايح 

 : ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ  
 تسى ايصال٠ بطبب َسض ايٛضٛاع ايكٗسٟ: املطأي١ األٚىل  

912 

 919 تسى ايصال٠ بطبب املسض  ايٓفطٞ املؤثس يف اإلدزاى : املطأي١ ايجا١ْٝ 

 991  تسى ايصال٠ يف املطذد بطبب  املسض ايٓفطٞ : املطأي١ ايجايج١ 

 :أثس املسض ايٓفطٞ ع٢ً ايصال٠ : املطًب ايسابع  

 :ٚفٝ٘ َطأيتإ 

 أثس األفهاز ايٛضٛاض١ٝ ع٢ً ايصال٠ : املطأي١ األٚىل 

992 

 992 أثس املسض املؤثس يف اإلدزاى ع٢ً ايصال٠: املطأي١ ايجا١ْٝ 

 996   قضا٤ ايصال٠ بعد ايػفا٤ َٔ املسض ايٓفطٞ:  املطًب ارتاَظ 

إٔ ٜصاب بٓٛب١ ساد٠ َٔ ايرٖإ يف أثٓا٤ ٚقت ايصال٠ ٚقبٌ : اذتاي١ األٚىل
 أدا٥ٗا

996 

إٔ  ٜصاب املسٜض ايٓفطٞ بٓٛب١ َٔ ايرٖإ بعد دخٍٛ ٚقت : اذتاي١ ايجا١ْٝ
 ايصال٠ ثِ ٜفٝل يف أثٓا٤ ايٛقت 

932 

 936 سٜض  َإٔ ٜدخٌ ٚقت ايصال٠ ع٢ً املسٜض ايرٖاْٞ ٚخيسز ٖٚٛ : اذتاي١ ايجايج١
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع

 إَا١َ املسٜض ايٓفطٞ : املبشح ايسابع
 :ٚفٝ٘ أزبع١ َطايب 

 دخٍٛ املسٜض ايٓفطٞ املطذد ٚايًبح فٝ٘ : املطًب األٍٚ 

938 
 

938 

 921 أذإ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايجاْٞ  

 إَا١َ املسٜض ايٓفطٞ :  املطًب ايجايح 
 :ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ 

 إَا١َ املسٜض بايٛضٛاع : املطأي١ األٚىل 

929 

 923 ٚايفأفا٤إَا١َ َٔ ٜهسز اذتسٚف نايتُتاّ ، : املطأي١ ايجا١ْٝ
 924 إَا١َ املسٜض مبسض ٜؤثس يف اإلدزاى   : املطأي١ ايجايج١ 
 922 َصاّف١  املسٜض ايٓفطٞ  يف ايصال٠: املطًب ايسابع 

 ايصنا٠ يف َاٍ املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ارتاَظ 
 : ٚفٝ٘ سايتإ 

926 

 926 إذا نإ املسض ايٓفطٞ ايرٖاْٞ غري َطبل  : اذتاي١ األٚىل 
 927 إذا نإ املسض ايٓفطٞ ايرٖاْٞ َطبًكا : اذتاي١ ايجا١ْٝ  

 صٝاّ املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايطادع
 :ٚفٝ٘ ثالث١ َطايب 

 ايٓفطٞ  سهِ صٝاّ املسٜض : املطًب األٍٚ 
 :ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ 

 سهِ صٝاّ املسٜض باالنت٦اب ٚاضطساب اهلًع: املطأي١ األٚىل 

944 

 صٝاّ املسٜض باضطسابات األنٌسهِ : املطأي١ ايجا١ْٝ  
 :ٚفٝ٘ ثالخ ساالت 

 صٝاّ املسٜض بايكِٗ ايعصيب: اذتاي١ األٚىل  

947 
 

947 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 948 سهِ صٝاّ  املسٜض بايٓٗاّ ايعصيب: اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 949 سهِ صٝاّ املسٜض بايكطا: اذتاي١ ايجايج١ 
 921 باألَساض اييت تؤثس يف اإلدزاىسهِ صٝاّ املسٜض :املطأي١ ايجايج١

 فطاد ايصّٛ بطبب املسض ايٓفطٞ :  املطًب ايجاْٞ 
 :ٚفٝ٘  َطأيتإ  
 فطاد ايصّٛ بطبب َسض ايٛضٛاع ايكٗسٟ : املطأي١ األٚىل 
 ايٛضٛض١ يف ١ْٝ ايصّٛ : اذتاي١ األٚىل 

929 
 

929 
929 

 923 .ايٛضٛض١ باْتكاض ايصّٛ بأسد املفطسات: اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 923 فطاد ايصّٛ بطبب طس٤ٚ املسض ايرٖاْٞ:  املطأي١ ايجا١ْٝ

 926 قضا٤ املسٜض ايٓفطٞ  ايصّٛ: املطًب ايجايح  
 .سر املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايطابع

 :ٚفٝ٘ ثالخ َطايب 
 ايعذص عٔ اذتر بطبب املسض ايٓفطٞ : املطًب األٍٚ 

 :ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ  
 اذتر بطبب َسض ايٛضٛاعايعذص عٔ : املطأي١ األٚىل

926 
926 
926 

 967 ايعذص عٔ اذتر بطبب َسض ايسٖاب ٚاضطساب اهلًع  : املطأي١ ايجا١ْٝ
 968 ايعذص عٔ اذتر بطبب املسض ايرٖاْٞ: املطأي١ ايجايج١ 

 973 إقا١َ ْا٥ب ملٔ عذص عٔ اذتر بطبب املسض ايٓفطٞ : املطًب ايجاْٞ  
 972 .ايٓطو ثِ عذص عٔ إمتاَ٘ بطبب املسض ايٓفطَٞٔ دخٌ يف : املطًب ايجايح 
 دٗاد املسٜض ايٓفطٞ: املبشح ايجأَ

 :ٚفٝ٘ َطًبإ
 سهِ دٗاد املسٜض ايٓفطٞ   : املطًب األٍٚ 
 إٔ ٜهٕٛ املسض ايٓفطٞ خفٝفا: اذتاي١ األٚىل 

987 
 

987 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 987 إٔ ٜهٕٛ املسض ايٓفطٞ غدٜدا : اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 989 إذا نإ املسض ايٓفطٞ َؤثسا يف اإلدزاى : اذتاي١ ايجايج١ 

 991 غٗٛد املسٜض ايٓفطٞ ألزض املعسن١ : املطًب ايجاْٞ 
 991 إذا نإ املسض ايٓفطٞ ٜطريا: اذتاي١ األٚىل
 999 إٔ ٜهٕٛ املسٜض ايٓفطٞ ال ٜكدزع٢ً ايكتاٍ بطبب املسض  : اذتاي١ ايجا١ْٝ

 992 إذا غٗد املسٜض ايرٖاْٞ أزض املعسن١ : اذتاي١ ايجايج١ 
 ايفصٌ ايجاْٞ

 أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف املعاَالت
 :ٚفٝ٘ َبشجإ

 أثس األَساض ايٓفط١ٝ يف ايتصسفات ايٓاق١ً يًًُه١ٝ: املبشح األٍٚ 
 : ٚفٝ٘ َطًبإ 

 .بٝع املسٜض ايٓفطٞ ٚغساؤٙ : املطًب األٍٚ 
 بٝع املسٜض باالنت٦اب ٚايػسا٤ َٓ٘ : اذتاي١ األٚىل 

 
 
 

996 
 

996 
996 

 997 بٝع املسٜض ايٓفطٞ مبسض ٜؤثس يف اإلدزاى : اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 999 بٝع املسٜض بايفصاّ ايصٚزاْٞ ٚايػسا٤ َٓ٘ : اذتاي١ ايجايج١ 
 311 ٖب١ َاٍ املسٜض ايٓفطٞ ٚايتربع ب٘  : املطًب ايجاْٞ

 .أثس األَساض ايٓفط١ٝ يف ايتصسفات غري ايٓاق١ً يًًُه١ٝ: ايجاْٞاملبشح 
 :ٚفٝ٘ ثالث١ َطايب

 .إداز٠ َاٍ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب األٍٚ 

312 
 

312 
  .اذتذس ع٢ً َاٍ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايجاْٞ

 .اذتذس ع٢ً املسٜض باملكاَس٠ املسض١ٝ  ٚاالضطسابات ايػدص١ٝ : ذتاي١ األٚىل ا
314 
314 

 392 اذتذس ع٢ً املسٜض ايٓفطٞ املؤثس يف اإلدزاى : اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 392 إعاز٠ َاٍ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايجايح
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 ايفصٌ ايجايح

 أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف فك٘ األضس٠ ٚايعكٛبات ٚايكضا٤
 :ٚفٝ٘ ثالث١ َباسح

 األضس٠ أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف فك٘ : املبشح األٍٚ
 : ٚفٝ٘ ضت١ َطايب

 نتُإ املسض ايٓفطٞ عٓد ارتطب١: املطًب األٍٚ

398 
 

398 

 تصٜٚر  املسٜض ايٓفطٞ:  املطًب ايجاْٞ 

 :ٚفٝ٘ َطأيتإ

 تصٜٚر املسٜض١ ْفطًٝا : املطأي١ األٚىل 

331 
 
 

331 
 331 تصٜٚر املسٜض ْفطَٝا: املطأي١ ايجا١ْٝ 

 333 باألَساض ايٓفط١ٝفطذ ايٓهاح : املطًب ايجايح

 طالم املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايسابع

 :ٚفٝ٘ ثالث١ فسٚع 

326 

 327 طالم املسٜض بايٛضٛض١   :ايفسع األٍٚ 
 342 طالم املسٜض ايرٖاْٞ : ايفسع ايجاْٞ 

 .طًب ايطالم بطبب املسض ايٓفطٞ : ايفسع ايجايح  

 :ٚفٝ٘ َطأيتإ 

 ايٓفط١ٝ ايطالم طًب املسٜض١  : املطأي١ األٚىل 

342 
 

 
342 

 322 . ايطالم  ايرٖاْٞطًب شٚد١ املسٜض : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 خمايع١ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ارتاَظ 

 
326 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع

 سضا١ْ املسٜض ايٓفطٞ : املطًب ايطادع 

 : ٚفٝ٘ َطأيتإ 

 .سضا١ْ  ايٛيٞ يًُسٜض ايٓفطٞ : املطأي١ األٚىل 

328 

 361 سضا١ْ املسٜض ايٓفطٞ يػريٙ: املطأي١ ايجا١ْٝ 
 أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايعكٛبات: املبشح ايجاْٞ

  :ٚفٝ٘ َطًبإ 

 أثس األَساض ايٓفط١ٝ يف ادتٓاٜات  : املطًب األٍٚ

 : ٚفٝ٘ مخظ َطا٥ٌ 

 .دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ: ملطأي١ األٚىل

 :ٚفٝ٘ فسعإ 

 .طٞ ع٢ً ايٓفظدٓا١ٜ املسٜض ايٓف: ايفسع األٍٚ

363 
 
 
 
 

363 
 
 

363 
 363 دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً ْفط٘: اذتاي١ األٚىل

 362 تػطٌٝ املسٜض ايٓفطٞ ٚتهفٝٓ٘ إذا قتٌ ْفط٘  
 377 دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً غريٙ : اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 .دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً َادٕٚ ايٓفظ: ايفسع ايجاْٞ
 :ٚفٝ٘ سايتإ 
  دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً ْفط٘ مبادٕٚ ايٓفظ  :  اذتاي١ األٚىل 

382 
 

382 
 384 دٓا١ٜ املسٜض ايٓفطٞ ع٢ً  غريٙ فُٝا دٕٚ ايٓفظ: اذتاي١ ايجا١ْٝ

 389 .طس٤ٚ املسض ايٓفطٞ بعد ادتٓا١ٜ : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 .عٌُ املسٜض ايٓفطٞ فُٝا فٝ٘ خطٛز٠: املطأي١ ايجايج١

 
399 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 -:ٚفٝٗا فسعإ 
 عٌُ املسٜض ايٓفطٞ ٖٚٛ عامل حبايت٘: ايفسع األٍٚ

393 

 394 عٌُ املسٜض ايٓفطٞ ٖٚٛ غري عامل حبايت٘: ايفسع ايجاْٞ
 392 ختفٝف ايعكٛب١ عٔ املسٜض ايٓفطٞ : املطأي١ ايسابع١

 .ضكٛط ايعكٛب١ عٔ املسٜض ايٓفطٞ: املطأي١ ارتاَط١
 .أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف اذتدٚد:  ايجاْٞاملطًب 

 -:ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ 
 .إقساز املسٜض ايٓفطٞ ٚزدٛع٘: املطأي١ األٚىل

 : ٚفٝ٘ ثالث١ فسٚع 
 .إقساز املسٜض ايٓفطٞ عٓد ايكاضٞ: ايفسع األٍٚ

397 
 

219 
 
 

219 
 213 .إقساز املسٜض ايٓفطٞ عٓد غري ايكاضٞ: ايفسع ايجاْٞ
 214 .املسٜض ايٓفطٞ عٔ إقسازٙ زدٛع: ايفسع ايجايح
 .ازتهاب املسٜض ايٓفطٞ َا ٜٛدب اذتد: املطأي١ ايجا١ْٝ

 :ٚفٝ٘ ثالث١ فسٚع 
 االضطسابات ايٓفط١ٝ ايت٢ تٛدب اذتد أٚ ايتعصٜس : ايفسع األٍٚ 

216 
 

217 
 217 ادتٓط١ٝ املج١ًٝ أٚ ايػرٚذ ادتٓطٞ : أٚاًل 
 294 االضتعسا٤ ٚاالضتُٓا٤ -:ثاًْٝا 
 297 ايطاد١ٜ ٚاملاشٚخ١ٝ  : ثايجًا 

 232 ايبصبص١: زابعًا 
 234 يبط١ ادتٓظ اآلخس ايفٝتػ١ٝ: خاَطًا 
 236 ادتٓط١ٝ املتدايط١ أٚ ايتشٍٛ ادتٓطٞ: ضادضًا 
 249 اضطسابات يف اإلٜجاز ادتٓطٞ ٚتػٌُ صٛزًا خمتًف١ : ضابعًا 
 221 عػل احملازّ: ثآًَا 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 224 ٖٛع ايطسق١ أٚ ايطسق١ املسض١ٝ: تاضعا 

 226 قرف املسٜض ايٓفطٞ: ايفسع ايجاْٞ 
 227 زد٠ املسٜض ايٓفطٞ:  ايفسع ايجايح 
 ضكٛط اذتد عٔ املسٜض ايٓفطٞ : املطأي١ ايجايج١

 : ٚفٝ٘ ثالث١  ايفسٚع   
 ثبٛت املسض ايٓفطٞ فُٝٔ ازتهب اذتد : ايفسع األٍٚ 

229 
 

229 
 461 طس٤ٚ املسض ايٓفطٞ ع٢ً َٔ ازتهب َٛدب اذتد: ايفسع ايجاْٞ 

 269 تٛب١ املسٜض ايٓفطٞ: ايفسع ايجايح 
 .أسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف ايكضا٤: املبشح ايجايح

 :ٚفٝ٘ ثالث١ َطايب  
 تٛيٞ املسٜض ايٓفطٞ ايكضا٤: املطًب األٍٚ

266 
 

266 
 .غٗاد٠ املسٜض ايٓفطٞ: املطًب ايجاْٞ

  -:فسعإ  ٚفٝ٘
 غٗاد٠ املسٜض ايٓفطٞ يػريٙ : ايفسع األٍٚ

 : ٚفٝ٘ َطأيتإ 
 .غٗاد٠ املسٜض باملسض ايٓفطٞ ايرٟ الٜؤثس يف اإلدزاى  : املطأي١ األٚىل 

271 
 

271 
 

271 
 273 غٗاد٠ املسٜض مبسض ْفطٞ ٜؤثس يف اإلدزاى  : املطأي١ ايجا١ْٝ 

 .ايػٗاد٠ يًُسٜض ايٓفطٞ: ايفسع ايجاْٞ
 -:ٚفٝ٘ َطأيتإ  

 .غٗاد٠ ايطبٝب يًُسٜض ايٓفطٞ أٚ عًٝ٘: املطأي١ األٚىل

274 
 

274 
 278       ْصاب األطبا٤ يف ايػٗاد٠ يًُسٜض ايٓفطٞ أٚ عًٝ٘: املطأي١ ايجا١ْٝ

 اذتهِ بايطذالت ايطب١ٝ: املطًب ايجايح 
 

279 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 ايفصٌ ايسابع

 ايتداٟٚأسهاّ املسٜض ايٓفطٞ يف 
 

 282 .طسم ايٛقا١ٜ َٔ األَساض ايٓفط١ٝ : ايتُٗٝد 
 ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓفط١ٝ : املبشح األٍٚ 

 -:ٚفٝ٘ أزبع١ َطايب 
 .طًب ايعالز َٔ األَساض ايٓفط١ٝ : املطًب األٍٚ 

 : ٚفٝ٘ مخظ َطا٥ٌ 
 .سهِ ايتداٟٚ َٔ األَساض ايٓفط١ٝ : املطأي١ األٚىل 

293 
 

293 
 

293 
 .طًب إذ ٕ املسٜض ايٓفطٞ قبٌ ايتداٟٚ : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 إٔ ٜهٕٛ املسٜض ايٓفطٞ يف غري ساي١ ايطٛازئ : اذتاي١ األٚىل 

299 
299 

 411 .إٔ ٜهٕٛ املسٜض ايٓفطٞ يف ساي١ ايطٛازئ : اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 412 .َٓع ايٛيٞ َٛيٝت٘ َٔ طًب ايعالز ايٓفطٞ : املطأي١ ايجايج١ 

 412 .ْفكات ايعالز ايٓفطٞ : ايسابع١ املطأي١ 
 417 َداٚا٠ ايطبٝب ايٓفطٞ يًُسأ٠ أٚ ايعهظ: املطأي١ ارتاَط١ 
 491 .تسى ايدٚا٤ أثٓا٤ فرت٠ ايعالز : املطًب ايجاْٞ 
 492 سذص املسٜض ايٓفطٞ يف املطتػف٢ يًعالز  : املطًب ايجايح 
 499 إفػا٤ ايطبٝب أضساز املسٜض ايٓفطٞ : املطًب ايسابع 

 .أدس٠ ايطبٝب ايٓفطٞ : املطًب ارتاَظ 
  :ٚفٝ٘ َطأيتإ 
 سهِ اضت٦ذاز ايطبٝب ايٓفطٞ يًعالز: املطأي١ األٚىل 

432 
 

432 
 436 .سهِ َػازط١ ايطبٝب ايٓفطٞ  ع٢ً ايرب٤ : املطاي١ ايجا١ْٝ 

 َٔ األَساض ايٓفط١ٝ طسم ايتداٟٚ: املبشح ايجاْٞ 
 

438 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 : ٚفٝ٘ َطًبإ 

 .ايتداٟٚ بايسق١ٝ ايػسع١ٝ : املطًب األٍٚ 
 : ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ 

 تعسٜف ايسق١ٝ: املطأي١ األٚىل 

 
438 

 
438 

 438 أْٛاع ايسق٢: املطأي١ ايجا١ْٝ 
 .أسهاّ ايسق١ٝ : املطأي١ ايجايج١ 
 -:ٚفٝٗا فسعإ 
 ايتداٟٚ بايسق١ٝ ٚاألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ: ايفسع األٍٚ 

429 
 

429 
 422 تسى األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ َٔ أدٌ ايسق١ٝ: ايفسع ايجاْٞ 

 .ايتداٟٚ باألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ : املطًب ايجاْٞ 
 -:ٚفٝ٘ تطع َطا٥ٌ 

 .املساد باألد١ٜٚ   ايٓفط١ٝ : املطأي١ األٚىل 

426 
 

426 
 427 األد١ٜٚ ايٓفط١ٝأْٛاع : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 429 .أثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً ايصش١ : املطأي١ ايجايج١ 

 449 سهِ ايتداٟٚ باألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ: املطأي١ ايسابع١ 
 443 .سهِ ايتداٟٚ بايعالز ايٓفطٞ : املطأي١ ارتاَط١ 
 .ايتداٟٚ باحملسّ : املطأي١ ايطادض١ 

 -:ٚفٝ٘ فسعإ 
 ايتداٟٚ بايػٓا٤ ٚاملعاشف ٚحنٖٛا: ايفسع األٍٚ 

446 
 

446 
 424 ايتداٟٚ فُٝا ٜدخٌ فٝ٘ املددز  ٚحنٛٙ: ايفسع ايجاْٞ 

 463 تٓاٍٚ اذتاٌَ أٚ املسضع يألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ: املطأي١ ايطابع١ 
 466 سهِ ايتداٟٚ بادتًطات ايهٗسبا١ٝ٥: املطأي١ ايجا١َٓ 

 474 بايتِٜٓٛ املػٓاطٝطٞ ايتداٟٚ: املطأي١ ايتاضع١ 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 . أثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ: املبشح ايجايح 

 -:ٚفٝ٘ َطًبإ 
 .أثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً ايعبادات : املطًب األٍٚ 

 -:ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ 
 أثس اضتعُاٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً ايطٗاز٠: املطأي١ األٚىل 

478 
 

478 
 

478 
 478 أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً األعٝإ اييت خيايطٗا: اذتاي١ األٚىل 
 489 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً ايٛض٤ٛ : اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 482 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً اذتٝض : اذتاي١ ايجايج١ 
 .أثس األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ يف ايصال٠ : املطأي١ ايجا١ْٝ 
 .قضا٤ ايصال٠  أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً: اذتاي١ األٚىل 

491 
491 

 493 أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً اذتسن١ يف ايصال٠: اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 .أثس األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ يف ايصٝاّ : املطأي١ ايجايج١ 

 أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً ايكدز٠ ع٢ً ايصٝاّ: اذتاي١ األٚىل  
494 
494 

 496 أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً صش١ ايصٝاّ: اذتاي١ ايجا١ْٝ 
 496 أثس سكٔ املسٜض باألد١ٜٚ ايٓفط١ٝ يف ْٗاز زَضإ: اذتاي١ ايجايج١ 

 .أثس األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً اذتر : املطأي١ ايسابع١ 
 :ال خيًٛ األَس َٔ سايتني 

 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً صش١ االسساّ  : اذتاي١ األٚىل 

498 
 

498 
 211 .بعسف٘ أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً ايٛقٛف : اذتاي١ ايجا١ْٝ 

 .اٍ األد١ٜٚ ايٓفط١ٝ ع٢ً أسهاّ األضس٠ أثس اضتعُ: املطًب ايجاْٞ 
 -:ٚفٝ٘ َطأيتإ 
 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ يف ايٓهاح : املطأي١ األٚىل 
 :ٚفٝٗا سايتإ 

219 
 
 

219 
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 زقِ ايصفش١ املٛضٛع
 .أثس ايدٚا٤ ايٓفطٞ ع٢ً فطذ ايٓهاح : ي١ األٚىل اذتا 
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