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 يٍ انثدٌ في حال انصالج

ٓ ثذٔٗ ـٟ دبي  ِِ ارفمٛا عٍٝ أّٔٗ ٠جت عٍٝ وً ِٓ اٌّشأح ٚاٌشجً أْ ٠غزش 

اٌظالح ِب ٚجت ع١ٍٗ عزشٖ عٓ األجبٔت خبسج اٌظالح . ٚاخزٍفٛا ـ١ّب صاد عٍٝ رٌه 

ِّٕٙب دبي اٌظالح ، ِع ، أٞ ً٘ ٠جت أ٠ؼبً أْ رغزش اٌّشأح اٌٛجٗ ٚاٌىف١ٓ أٚ ش١ئبً 

ب ث١ٓ اٌغشح  ّّ أّٔٗ ال ٠جت رٌه ع١ٍٙب ـٟ خبسجٙب ؟ ًٚ٘ عٍٝ اٌشجً أْ ٠غزش ِب صاد ع

ّْ رٌه ؼ١ش ٚاجت إرا ٌَُ ٠ىٓ ـٟ اٌظالح ؟  ٚاٌشوجخ د١ٓ اٌظالح ، ِع أ

لبي اٌذٕف١خ : عٍٝ اٌّشأح أْ رغزش ظب٘ش اٌىف١ٓ ٚثبؽٓ اٌمذ١ِٓ أ٠ؼبً ، ٚعٍٝ 

 خ عالٚح عّب ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌغشح .اٌشجً أْ ٠غزش اٌشوج

ٚلبي اٌشبـع١خ ٚاٌّبٌى١خ : ٠جٛص ٌٍّشأح د١ٓ اٌظالح أْ رىشؿ عٓ اٌٛجٗ ٚاٌىف١ٓ 

 ظب٘شّ٘ب ٚثبؽّٕٙب .

 ٚلبي اٌذٕبثٍخ : ال ٠جٛص ٌٙب إالّ وشؿ اٌٛجٗ ـمؾ .

ٓ اٌّشأح ٚاٌشجً دبي اٌظالح ٠جت ع١ٍٗ ـٟ  ِِ ٚلبي اإلِب١ِخ : ٠جت عٍٝ وً 

ٓ ٚجٙٙب د١ٓ اٌظالح ثبٌّمذاس خبسجٙب ، ِع ٚجٛ ِِ د ٔبظش أجٕجٟ ، ـٍٍّشأح أْ رىشؿ 

 اٌزٞ ٠ؽغً ـٟ اٌٛػٛء ٚاٌىف١ٓ إٌٝ اٌضٔذ٠ٓ ، ٚاٌمذ١ِٓ إٌٝ اٌغبل١ٓ

ظب٘شّ٘ب ٚثبؽّٕٙب ، ٠ٚجت عٍٝ اٌشجً أْ ٠غزش اٌغٛأر١ٓ ، ٚاألـؼً عزش ِب ث١ٓ 

 اٌغشح ٚاٌشوجخ .

 شسائط انساتس في انصالج

 ٙب ِع اٌمذسح ٚاالخز١بس : ٟٚ٘ :ٌٍغبرش ششائؾ الثّذ ِٕ

 انطٓازج

ّْ وً  1 ـ ؽٙبسح اٌغبرش ٚاٌجذْ ششؽ ـٟ طذخ اٌظالح ثبرفبق اٌج١ّع ، إالّ أ

ٓ اٌّزا٘ت لذ اعزثٕٝ أش١بء ٠ُعفٝ عٕٙب ـٟ اٌظالح دغت اٌزفظ١ً اٌزبٌٟ : ِِ  ِز٘ت 

لبي اإلِب١ِخ : ٠عفٝ عٓ دَ اٌجشٚح ٚاٌمشٚح ل١ٍالً وبْ أٚ وث١شاً ـٟ اٌٍجبط 

ٓ اٌّظٍٟ أٚ  ِِ ٓ اٌذسُ٘  ِِ ٚاٌجذْ ، إرا وبْ ـٟ إصاٌزٗ ِشمخ ٚدشج ، ٚعٓ اٌذَ األلً 

ٓ اٌذِبء اٌثالثخ  ِِ ٓ ؼ١شٖ ، عٍٝ شش٠طخ أْ ٠ىْٛ ِجزّعبً ال ِزفشلبً ، ٚأْ ال ٠ىْٛ  ِِ
 ٓ ِِ ٓ دَ ٔجظ اٌع١ٓ وبٌىٍت ٚاٌخٕض٠ش ، ٚال  ِِ : اٌذ١غ ٚإٌفبط ٚاالعزذبػخ ، ٚال 

ؼبً عٓ ٔجبعخ ِب ال رزُ ـ١ٗ اٌظالح ، وبٌزىخ ٚاٌمٍٕغٛح ٚاٌجٛسة دَ ا١ٌّزخ ، ٠ٚعفٝ أ٠

ب ٠ذًّ وبٌغى١ٓ ٚٚسق إٌمذ ، ٠ٚعفٝ عٓ ثٛة  ّّ ٚإٌعً ٚاٌخبرُ ٚاٌخٍخبي ، ٚع



اٌّشث١خ ٌٍظجٟ أُِبً وبٔذ أٚ ؼ١ش٘ب عٍٝ شش٠طخ أْ رؽغٍٗ ِشح ٚادذح ـٟ وً ٠َٛ ، 

ً ٔجبعخ ـٟ اٌثٛة أٚ اٌجذْ ـٟ ٚأْ ٠زعزس ع١ٍٙب إثذاٌٗ ، ٚثبٌزبٌٟ ٠عفٝ عٕذُ٘ عٓ و

 دبي االػطشاس .

ب ٠ظ١ت  ّّ ٚلبي اٌّبٌى١خ : ٠عفٝ عٓ عٍظ اٌجٛي ٚاٌؽبئؾ ، ٚثًٍ اٌجٛاع١ش ، ٚع

ب ٠ظ١ت ثٛة أٚ ثذْ اٌجضاس  ّّ ٓ ثٛي أٚ ؼبئؾ سػ١عٙب ، ٚع ِِ ثٛة أٚ ثذْ اٌّشػعخ 

ٓ خٕض٠ش ششؽ أْ ال ٠ ِِ ض٠ذ ، ٚٔبصح اٌّشاد١غ ٚاٌطج١ت اٌجشاح ، ٚعٓ اٌذَ ٌٚٛ 

ٓ اٌذِبًِ ، ٚعٓ خشء اٌجشاؼ١ث ، ٚعّذٚا أش١بء  ِِ ب ٠خشج  ّّ عٍٝ ِمذاس اٌذسُ٘ ، ٚع

 أخشٜ ؼ١ش ٘زٖ رشوٕب٘ب ألّٔٙب ل١ٍٍخ اٌٛلٛع .

ٚلبي اٌذٕف١خ : ٠عفٝ عٓ وً ٔجبعخ إرا وبٔذ ل١ٍٍخ ال ٠ذسوٙب اٌجظش ، ٚعٓ ؽ١ٓ 

ٚعٓ اٌّبئعبد  اٌشٛاسع اٌّخزٍطخ ثبٌٕجبعخ اٌّخففخ ، ٚعٓ دٚد اٌفبوٙخ ٚاٌججٓ ،

إٌجغخ اٌزٟ رؼبؾ عٍٝ األد٠ٚخ ٚاٌشٚائخ اٌعطش٠خ ، ٚعٓ خشء اٌط١ٛس ، ٚعٓ 

الد . ّٛ ٓ ؼ١ش اٌىٍت ٚاٌخٕض٠ش ، ٚؼ١ش٘ب وّب ٘ٛ ِزوٛس ـٟ اٌّط ِِ  شعش ل١ًٍ ٔجظ 

ٚلبي اٌذٕبثٍخ : ٠عفٝ عٓ اٌذَ ٚاٌم١خ ا١ٌغ١ش٠ٓ ، ٚعٓ ؽ١ٓ اٌشٛاسع اٌزٞ 

 ع١ٓ اإلٔغبْ ٠ٚزؼشس ثؽغٍٙب .رذممذ ٔجبعزٗ ، ٚعٓ إٌجبعخ رظ١ت 

 نثس انحسيس

ّْ ٌجظ اٌذش٠ش ٚاٌز٘ت ِذّشَ عٍٝ اٌشجبي ـٟ اٌظالح ٚخبسجٙب  2 ـ ارفمٛا عٍٝ أ

) حّسو نثاس انحسيس ، ٚجبئض ٌٍٕغبء ؛ ٌمٛي اٌشعٛي ) طٍّٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُّ ( : 

 .ٔانرْة عهى ذكٕز أُيتي ، ٔأحّم إلَاثٓى ( 

خ اٌظالح ثبٌذش٠ش اٌّذغ ٌٍشجبي ، ٚال ثبٌثٛة ِٚٓ ٕ٘ب لبي اإلِب١ِخ : ال رظ

ٖ ثبٌز٘ت ، عٛاء أوبْ رىخ أٚ لٍٕغٛح أٚ جٛسثبً ، دزٝ ٌٚٛ وبْ اٌز٘ت خبرّبً ،  ّٛ اٌّّ

 ٚأجبصٚا ٌجظ اٌذش٠ش ٚاٌظالح ـ١ٗ ٌّشع ٚـٟ دبي اٌذشة .

ّٓ طالرٗ  ٚلبي اٌشبـع١خ : إرا طٍّٝ اٌشجً ثبٌذش٠ش أٚ ع١ٍٗ ٠فعً دشاِبً ، ٌٚى

 ( . 171ص  3) إٌٛسٞ ششح اٌّٙزة جطذ١ذخ . 

ٌُٚ أجذ ٔظبً طش٠ذبً ٌجم١خ اٌّزا٘ت عٍٝ ـغبد اٌظالح أٚ طذزٙب ثبٌذش٠ش ، 

ّٓ اٌذٕف١خ ٠ٛاـمْٛ اٌشبـع١خ ، ٚوزا اٌذٕبثٍخ ـٟ إدذٜ اٌشٚا٠ز١ٓ عٍٝ لبعذح عبِخ ،  ٌٚى

ّْ إٌٟٙ إرا ٌُ ٠ىٓ ِٓ أجً اٌظالح ٚال ٠عٛد إ١ٌٙب ، وبٌٕٟٙ عٓ اٌؽظت  ، ٟٚ٘ أ

ّٓ اٌّىٍَّؿ ٠ىْٛ ـبعالً ٌٍذشاَ ٚاٌٛاجت  رىْٛ اٌظالح ـ ٚاٌذبي ٘زٖ ـ طذ١ذخ ، ٌٚى

 ِعبً ، ٚع١ٍٗ رىْٛ اٌظالح ثبٌذش٠ش طذ١ذخ .

ّْ ٌٍّؼطش أْ  ٚٔمً طبدت وزبة ) اٌفمٗ عٍٝ اٌّزا٘ت األسثعخ ( االرفبق عٍٝ أ

 ٠ظٍّٟ ثبٌذش٠ش ، ٚال رجت ع١ٍٗ اإلعبدح .

 إتاحح انساتس 



ِب١ِخ أْ ٠ىْٛ اٌغبرش ِجبدبً ، ـٍٛ طٍّٝ ثثٛة ِؽظٛة ِع اٌعًّ ـ اشزشؽ اإل 3

 ثبٌؽظت رجطً اٌظالح ، ٚ٘ٛ إدذٜ اٌشٚا٠ز١ٓ عٓ اثٓ دٕجً .

ّْ إٌٟٙ ال ٠عٛد إٌٝ إرا  ٚلبٌذ ثم١خ اٌّزا٘ت ثظذخ اٌظالح ثبٌّؽظٛة ؛ أل

 طٍّٝ ثثٛة ـ١ٗ خ١ؾ ِؽظٛة ، أٚ دًّ عى١ٕبً أٚ دسّ٘بً ِؽظٛثبً ، أٚ أٞ شٟء ـال

رظّخ ِٕٗ اٌظالح . ٌٚىُّٕٙ لبٌٛا : إرا طٍّٝ ـٟ اٌّؽظٛة جٙالً أٚ ٔغ١بٔبً رظّخ 

 اٌظالح .

 جهد يا ال يؤكم نحًّ

ـ أفشد اإلِب١ِخ ثبٌمٛي ثعذَ طذخ اٌظالح ـٟ جٍذ ؼ١ش ِأوٛي اٌٍذُ ٚإْ دثػ  4

، ٚال ـٟ شعشٖ ٚطٛـٗ ٚس٠شٗ ٚٚثشٖ ، ٚال ـٟ شٟء ِٓ ـؼالئٗ ، وعشـٗ ٚس٠مٗ ِب 

ؽجبً ، ٌٚٛ عمطذ شعشح ٚادذح ِٓ ّ٘شح ٚٔذٛ٘ب عٍٝ ثٛة اٌّظٍّٟ ِٚؼٝ ـٟ داَ س

 اٌظالح ِع عٍّٗ ثٙب رجطً طالرٗ .

ب ال ٌذُ ٌٗ ،  ّّ ٚاعزثٕٛا اٌشّع ٚاٌعغً ، ٚدَ اٌجك ٚاٌمًّ ٚاٌجشاؼ١ث ، ِٚب إ١ٌٙب ِ

 وّب اعزثٕٛا شعش اإلٔغبْ ٚعشلٗ ٚس٠مٗ .

ٓ د١ٛاْ ١ِذ ، عٛاء ٚلبٌٛا أ٠ؼبً ثجطالْ اٌظالح إرا وبْ ـٟ اٌغ ِِ برش جضء 

أوبْ ِأوٛي اٌٍذُ أٚ ؼ١ش ِأوٛي ، ٌٗ ٔفظ عبئٍخ أٚ ال ٔفظ ٌٗ ، ِذثٛغ اٌجٍذ أٚ ؼ١ش 

 ِذثٛغ .

إرا أذظش اٌغبرش ثبٌثٛة اٌّزٕجظ ٔجبعخ ال ٠عفٝ عٕٙب ، ثذ١ث ٠ذٚس األِش ث١ٓ 

 اٌظالح ثبٌٕجبعخ أٚ ُعش٠بٔبً ، ـّئرا ٠ظٕع ؟

 ثٛة اٌّزٕجظ ، ٚرجت ع١ٍٗ اإلعبدح .لبي اٌذٕبثٍخ : ٠ظٍّٟ ثبٌ

ٓ اإلِب١ِخ : ٠ظٍّٟ ثٗ ٚال رجت ع١ٍٗ اإلعبدح . ِِ  ٚلبي اٌّبٌى١خ ٚوث١ش 

ٚلبي اٌذٕف١خ ٚاٌشبـع١خ : ٠ظٍّٟ عش٠بٔبً ، ٚال ٠جٛص ٌٗ ٌجظ اٌّزٕجظ ـٟ اٌظالح 

. 

 يكاٌ انًصهّي 

 انًكاٌ انًغصٕب

إٌٝ ثطالْ اٌظالح ـٟ اٌّىبْ اٌّؽظٛة ، ٚعٍٝ اٌثٛة  ر٘ت اإلِب١ِخ

اٌّؽظٛة اخز١بساً ِع اٌعًّ ثبٌؽظت . ٚلبي ؼ١شُ٘ : رظّخ اٌظالح ٠ٚأثُ اٌّظٍّٟ ؛ 

ّْ إٌٟٙ ال ٠عٛد إ١ٌٙب ، ٚإّّٔب ٠عٛد إٌٝ اٌزظشؾ ، رّبِبً وبٌظالح ثبٌثٛة  أل

 اٌّؽظٛة .



ِٓ اٌؽبطت ـٟ اٌّبي  ِٚب أثعذ ِب ث١ٓ لٛي اٌّزا٘ت األسثعخ ثظذخ اٌظالح

ّْ اٌّبٌه ال رظٍخ طالرٗ ـٟ ٍِىٗ ِب داَ ِؽزظجبً  اٌّؽظٛة ، ٚث١ٓ لٛي اٌض٠ذ٠خ ثأ

 ـٟ ٠ذ اٌؽ١ش ، ٌٍٕٟٙ عٓ اٌزظشؾ ثبٌؽظت .

ٚلٛي اإلِب١ِخ ٚعؾ ث١ٓ اإلث١ٕٓ ، د١ث طذذٛا طالح اٌّبٌه ٚاٌّأرْٚ ِٕٗ ، 

ٓ اٌّبٌه . ٚلذ أج ِِ بص اإلِب١ِخ اٌظالح ـٟ ٚأثطٍٛا طالح اٌؽبطت ٚؼ١ش اٌّأرْٚ 

األساػٟ اٌٛاععخ ِزٝ ٠زعزس أٚ ٠زعغش عٍٝ إٌبط اجزٕبثٙب ، ٚإْ ٌُ ٠ذظً اإلرْ 

ٓ طبدت اٌّبٌه . ِِ 

 طٓازج انًكاٌ 

 ٚلبي األسثعخ : ٠ُشزشؽ ؽٙبسح اٌّىبْ ِٓ إٌجبعخ اٌّزعذ٠خ ٚؼ١ش اٌّزعذ٠خ ،

وً ِب ٠ّّظ ٠ٚاللٟ  أٞ اٌشؽجخ ٚا١ٌبثغخ . ٚثبٌػ اٌشبـع١خ د١ث لبٌٛا : رجت ؽٙبسح

ثذْ اٌّظٍّٟ ٚث١بثٗ ، ـئرا ادزه ثذبئؾ ٔجظ أٚ ثٛة ٔجظ ، أٚ لجغ عٍٝ ٔجبعخ أٚ 

لجغ عٍٝ دجً ٍِمٝ عٍٝ ٔجبعخ رجطً اٌظالح . ٚاوزفٝ اٌذٕف١خ ثطٙبسح ِٛػع 

اٌمذ١ِٓ ٚاٌججٙخ ـمؾ . ٚاشزشؽ اإلِب١ِخ ؽٙبسح ِٛػع اٌججٙخ خبطخ ـ أٞ ِىبْ 

ب ٔجبعخ ِب ع ِّ ذا٘ب ـال رجطً اٌظالح عٍٝ شش٠طخ أْ ال رزعذٜ إٌٝ ثذْ اٌغجٛد ـ أ

 اٌّظٍٟ أٚ ثٛثٗ .

 انصالج عهى انداتح 

ٚاشزشؽ اٌذٕف١خ ٚاإلِب١ِخ أْ ٠ىْٛ اٌّىبْ لبساً ، ـال رظٍخ اٌظالح عٕذُ٘ عٍٝ 

ّْ اٌّعزٚس ٠ظٍّٟ دغت  اٌذاثخ ، ٚال ـٟ األسجٛدخ ، ِٚب إٌٝ ران إالّ ٌؼشٚسح ؛ أل

 لذسرٗ .

١خ ٚاٌّبٌى١خ ٚاٌذٕبثٍخ : رظخ اٌظالح عٍٝ اٌذاثخ عٕذ األِٓ ٚاٌمذسح ٚلبي اٌشبـع

 إرا أرٝ ثٙب وبٍِخ ِغزٛـ١خ اٌششائؾ .

 انصالج في انكعثح 

لبي اإلِب١ِخ ٚاٌشبـع١خ ٚاٌذٕف١خ : رجٛص اٌظالح ـٟ جٛؾ اٌىعجخ ـش٠ؼخ ٚٔبـٍخ 

. 

 ٚلبي اٌّبٌى١خ ٚاٌذٕبثٍخ : رجٛص ٔبـٍخ ٚال رجٛص ـش٠ؼخ .

 ًسأج تجاَة انسجمصالج ان 

ٓ اإلِب١ِخ : إرا طٍّٝ سجً ٚاِشأح ـٟ ِىبْ ٚادذ ، ٚوبٔذ ٟ٘  ِِ لبي جّبعخ 

ِزمذِخ ع١ٍٗ أٚ ِغب٠ٚخ ٌٗ ، ٌَُٚ ٠ىٓ ث١ّٕٙب دبئً أٚ ثُعذ عششح أرسع ثزساع ا١ٌذ ، ال 



ٓ ششع أٚالً ، ٚال رظخ طالح اٌالدك ، ٚإْ ششعب ِعبً رجطً  َِ رجطً طالح 

 اٌظالربْ .

١خ : إرا رمذِذ اٌّشأح أٚ عبٚد اٌشجً ، رجطً اٌظالح عٍٝ شش٠طخ ٚلبي اٌذٕف

أْ ٠ىْٛ ِىبّٔٙب ٚادذاً ، ٚال ٠فظً ث١ّٕٙب دبئً لذس رساع ، ٚأْ ال رىْٛ اٌّشأح 

ِشزٙبح ، ٚأْ ال رذبر٠ٗ ثبٌغبق ٚاٌىعت ، ٚأْ ال رىْٛ ـٟ طالح جٕبصح ، ٚأْ رىْٛ 

 َ ٚادذ .اٌظالح ِشزشوخ وأْ رمزذٞ ثٗ ، أٚ ٠مزذ٠بْ ثئِب

ٓ اإلِب١ِخ ثظذخ اٌظالح عٍٝ وشا٘خ . ِِ  ٚلبي اٌشبـع١خ ٚاٌذٕبثٍخ ٚوث١ش 

 يسجد انجثٓح 

ّْ ِٛػع اٌججٙخ ٠جت أْ ٠ىْٛ ِغزمشاً ، ٚأْ ال ٠شرفع عٓ ِٛػع  ارفمٛا عٍٝ أ

: ال  اٌشوجز١ٓ اسرفبعبً ؼ١ش ِعزبد . ٚاخزٍفٛا ـ١ّب ٠ظّخ اٌغجٛد ع١ٍٗ ـمبي اإلِب١ِخ

ب ال ٠ؤوً ٚال ٠ٍجظ ، ـال ٠غجذ  ّّ ٠جٛص اٌغجٛد إالّ عٍٝ األسع أٚ ِب أٔجززٗ ِ

ّْ اٌّبء  اٌّظٍٟ عٍٝ اٌظٛؾ ٚاٌمطٓ ٚاٌّعبدْ ، ٚال ِب ٔجذ عٍٝ ٚجٗ اٌّبء ؛ أل

 ؼ١ش األسع .

ٓ ٔجبد األسع ، ٚاعزذٌٛا  ِِ ّْ ِبدرٗ  ٚأجبصٚا اٌغجٛد عٍٝ اٌمشؽبط ؛ أل

ّْ اٌغجٛد عجبدح  ششع١خ رزٛلؿ و١ف١زٗ عٍٝ إٌض . ٚأجزّع ـمٙبء اٌّزا٘ت ٌّز٘جُٙ ثأ

وبـخ عٍٝ طذخ اٌغجٛد عٍٝ األسع ِٚب أٔجزذ ، ـ١مزظش عٍٝ اٌمذس اٌّز١مٓ ، 

) ال تتى صالج أحدكى حتى يتٕضأ كًا أيس ٌٚمٛي اٌشعٛي ) طٍّٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُّ ( : 

األزض يسجداً ٔطٕٓزاً  ) خهقت، ٚلٌٛٗ : هللا ، ثُّى يسجد يًكُاً جثٓتّ ِيٍ األزض ( 

 ). 

ٚلبي خجبة : شىٛٔب إٌٝ سعٛي هللا دّش اٌشِؼبء ـٟ ججبٕ٘ب ، ـٍُ ٠شىٕب . ٌٚٛ 

  وبْ اٌغجٛد عٍٝ اٌفشاػ عبئؽبً ٌّب شىٛا .

 ٚأجبص اإلِب١ِخ اٌغجٛد عٍٝ اٌمطٓ ٚاٌىزبْ ٌٍؼشٚسح .

( 1ٚلبي األسثعخ : ٠جٛص اٌغجٛد عٍٝ وً ٔٛع دزٝ دٕه اٌعّبِخ ٚوٛس٘ب )

شؽ أْ ٠ىْٛ ؽب٘شاً ، ثً أجبص اٌذٕف١خ اٌغجٛد عٍٝ اٌىؿ عٍٝ وشا٘خ ِع عذَ ثش

 اٌؼشٚسح .

 


