
 انميث وأحكامهاٌّؾبظشح اٌضبٌضخ ػشش /  

 ٌمغ اٌىالَ ٕ٘ب فً فصٛي :

 انفصم األّول : في االحتضار

االؽزعبس ٘ٛ : اٌزٛعٍٗ إٌى اٌمجٍخ . ٚاخزٍفٛا فً وٍفٍخ اٌزٛعٍٗ إٌٍٙب ، فمبي 

ٚاٌشبفؼٍخ : أْ ٌٍُمى اٌٍّذ ػٍى ظٙشٖ ، ٌُٚغؼً ثبغٓ لذٍِٗ إٌى اٌمجٍخ ثؾٍش  اإلِبٍِخ

 ٌٛ عٍظ وبْ ِغزمجالً .

ٚلبٌذ اٌّبٌىٍخ ٚاٌؾٕبثٍخ ٚاٌؾٕفٍخ : أْ ٌُغؼً اٌٍّذ ػٍى شمّٗ األٌّٓ ، ٚٚعٙٗ 

 إٌى اٌمجٍخ ، وّب ٌُفؼً ثٗ ؽبي اٌذفٓ .

ٓ ٚوّب اخزٍفٛا فً ِؼٕى اٌزٛعٍٗ اخزٍفٛا فً ٚعٛثٗ ،  ِِ فمبي األسثؼخ ٚعّبػخ 

 اإلِبٍِخ : ٘ٛ ِغزؾت ٌٍٚظ ثٛاعت .

ٚر٘ت أوضش اإلِبٍِخ إٌى أّٔٗ ٚاعت وفبٌخ ، وبٌغغً ٚاٌزىفٍٓ . ٚعبء فً وزبة ) 

ّْ ٚعٛة االعزمجبي ٌشًّ اٌىجٍش ٚاٌصغٍش ( .  ِصجبػ اٌفمٍٗ ( ٌإلِبٍِخ : ) إ

ٓ ٚاعجبد اٌٍّذ اَرٍخ إّّٔب ٌغت ػ ِِ ّْ وً ٚاؽذ  ٍى عجًٍ اٌىفبٌخ ، إرا ٌٍٚؼٍُ أ

  لبَ ثٗ اٌجؼط عمػ ػٓ اٌغٍّغ ، ٚإرا رشوٗ اٌغٍّغ وبٔٛا ِغؤٌٍٚٓ ِٚؤاَخزٌٓ .

 انفصم انثاني : في انغسم

 ٚفٍٗ ِغبئً :

ّْ اٌشٍٙذ ـ ٚ٘ٛ اٌزي ِبد ثغجت لزبي اٌىفبس ـ ال ٌغّغً  ، (1) ارفمٛا ػٍى أ

ّْ غٍش اٌّغٍُ ال ٌغٛص غغٍٗ إالّ اٌ شبفؼٍخ ، فمذ ر٘جٛا إٌى عٛاصٖ ٚارفمٛا أٌعبً ػٍى أ

ٗ أسثؼخ أشٙش ال ٌغَغً . ِّ ُّ فً ثطٓ أ ّْ اٌغمػ اٌزي ٌَُ ٌز  ، ٚارفمٛا ػٍى أ

ُّ ٌٗ األسثؼخ ، فمبي اٌؾٕبثٍخ ٚاإلِبٍِخ : ٌغت أْ ٌغّغً .   ٚاخزٍفٛا فٍّب إرا ر

ُّ فبسلٙب ، أٚ ٔضي ٍِزبً ربَ اٌخٍمخ ، ُغّغً ٚ إالّ ٚلبي اٌؾٕفٍخ : إْ ٔضي ٚفٍٗ ؽٍبح ص

 فال 

ٚلبي اٌّبٌىٍخ : ال ٌغت غغً اٌغمػ إالّ إرا وبْ لبثالً ٌٍؾٍبح ثؾٍش ٌمٛي أً٘ 

ّْ ِضٍٗ ٌمجً اٌؾٍبح اٌّغزمّشح .  اٌخجشح إ

ٚلبي اٌشبفؼٍخ : إْ ٔضي ثَؼذ عزخ أشٙش ٌغّغً ، ٚإْ ٔضي لَجٍٙب : فئْ وبْ ربَ 

 وبْ ؽٍبً ٌغّغً ٚإالّ فال . اٌخٍمخ غّغً أٌعبً ، ٚإْ ٌَُ ٌىٓ ربَ اٌخٍمخ : فئْ َػٍُ أّٔٗ



ًِ ؽٍٛاْ أٚ غٍش رٌه ،  ٓ عغُ اٌٍّذ ثؼعٗ ؛ ٌّشض أٚ ؽشق أٚ أو ِِ إرا ر٘ت 

 فًٙ ٌغت غغً اٌجبلً ؟

 لبي اٌؾٕفٍخ : ال ٌفشض اٌغغً إالّ إرا ِٚعذ أوضش اٌجذْ أٚ ٔصفٗ ِغ اٌشأط . 

 ٚلبي اٌّبٌىٍخ : ٌغت اٌغغً إرا ِٚعذ صٍضب اٌجذْ .

ٓ اٌٍّذ .ٚلبي اٌؾٕبثٍخ ٚاٌش ِِ  بفؼٍخ : ٌُغغً ٌٚٛ ثمً لًٍٍ 

ٓ اٌٍّذ ، ٌُٕظش : فئْ وبٔذ اٌصذس أٚ ثؼعٗ  ِِ ٚلبي اإلِبٍِخ : إْ ٚعذد لطؼخ 

ٓ ٚعٛة اٌغغً ِِ ٚاٌزىفٍٓ ٚاٌصالح  اٌّشزًّ ػٍى اٌمٍت وبْ ؽىّٙب ؽىُ اٌٍّذ اٌزبَ 

ٚرٍُّف ، ٚإْ ٌُ رىٓ اٌمطؼخ ِشزٍّخ ػٍى اٌصذس أٚ ثؼعٗ ، فئْ وبْ فٍٙب ػظُ رغغً 

 ثخشلخ ٚرُذفٓ ، ٚإْ ٌُ ٌىٓ فٍٙب ػزٍُّف ثخشلخ ٚرُذفٓ ثال غغً .

 انغاسم

ٌغت اٌّّبصٍخ ثٍٓ اٌغبعً ٚاٌّغغٛي ، فبٌشعبي ٌغغٍْٛ اٌشعبي ، ٚإٌغبء ٌغغٍٓ 

 إٌغبء .

 ٚأعبص اإلِبٍِخ ٚاٌشبفؼٍخ ٚاٌّبٌىٍخ ٚاٌؾٕبثٍخ أْ ٌغغً وً ِٓ اٌضٚعٍٓ اَخش . 

ط أْ ٌغغً صٚعزٗ ؛ ألّٔٙب خشعذ ِٓ ػصّزٗ ثبٌّٛد ٚلبي اٌؾٕفٍخ : ٌٍظ ٌٍضٚ

ّْ اٌضٚعٍخ ثبلٍخ فً ؽمّٙب ، ِٕزفٍخ  ب اٌضٚعخ ٌزغغً صٚعٙب ؛ ألّٔٙب فً ػّذرٗ ، أي أ ِّ ، أ

ُّ ِبرذ ، فئْ وبْ اٌطالق ثبئٕبً فال رغغٍٗ ٚال ٌغغٍٙب ثبالرفبق ،  فً ؽمّٗ ، ٚإرا غٍّمٙب ص

 غً وً ِّٕٙب اَخش .ٚإْ وبْ سعؼٍبً فمذ أعبص اإلِبٍِخ أْ ٌغ

ٚلبي اٌّبٌىٍخ ٚاٌشبفؼٍخ : ال رغغٍٗ   ٚلبي اٌؾٕفٍخ ٚاٌؾٕبثٍخ : رغغٍٗ ٚال ٌغغٍٙب .

 ٚال ٌغغٍٙب ، ٌُٚ ٌفّشلٛا ثٍٓ اٌطالق اٌجبئٓ ٚاٌشعؼً .

ٌٍّشأح أْ رغغً اٌصجً إرا ٌُ ٌزغبٚص اٌؼبَ اٌضبٌش ِٓ ػّشٖ ،  ٚأعبص اإلِبٍِخ

ٌٍٚشعً أْ ٌغغً اٌصجٍخ إرا ٌُ رزؼّذ ٘زٖ اٌغٓ . ٚلبي اٌؾٕفٍخ : ٌغٛص إٌى اٌغٓ 

 اٌشاثؼخ .

 ٚلبي اٌؾٕبثٍخ : إٌى ِب دْٚ اٌغبثؼخ .

ٚلبي اٌّبٌىٍخ : رغغً اٌّشأح اثٓ صّبًٔ عٍٕٓ ، ٌٚغغً اٌشعً ثٕذ عٕزٍٓ ٚصّبٍٔخ 

 أشٙش .

 كيفية انغسم

 اإلِبٍِخ : ٌغت أْ ٌُغغً اٌٍّذ صالصخ أغغبي : 



ي : أْ ٌىْٛ فً ِبئٗ لًٍٍ ِٓ اٌغذس . ٚفً اٌضبًٔ : لًٍٍ ِٓ اٌىبفٛس  ّٚ اٌغغً األ

 ُّ ب اٌغغً اٌضبٌش : فجبٌّبء اٌمشاػ ، ٚأْ ٌجزذا اٌغبعً فً غغٍٗ ثبٌشأط ، ص ِّ . أ

ُّ األٌغش .  ثبٌغبٔت األٌّٓ ، ص

ثؼخ : اٌٛاعت غغً ٚاؽذ ثبٌّبء اٌمشاػ ، ٚاٌغغالْ اَخشاْ ِغزؾجبْ ٚلبي األس

، ٚال ٌغت ، ٚال ٌشزشغ وٍفٍخ خبصخ ثبٌغغً ، فٍصؼ وٍف ارفك وغغً اٌغٕبثخ 

اٌغذس ٚاٌىبفٛس ثً ٌغزؾت أْ ٌغؼً فً ِبء اٌغغً األخٍش وبفٛس ٚٔؾٖٛ ِٓ ػٕذُ٘ 

 اٌطٍت .

ء ٚغٙبسرٗ ، ٚإصاٌخ إٌغبعخ ٌٚشزشغ فً صؾخ اٌغغً ) إٌٍخ ( ، ٚإغالق اٌّب

 ػٓ ثذْ اٌٍّذ ، ٚػذَ اٌؾبعت اٌّبٔغ ِٓ ٚصٛي اٌّبء اٌى اٌجششح .

ٚلبي اإلِبٍِخ : ٌىشٖ غغً اٌٍّذ ثبٌّبء اٌغبخٓ . ٚلبي اٌؾٕفٍخ : اٌغبخٓ أفعً 

 . ٚلبي اٌؾٕبثٍخ ٚاٌّبٌىٍخ ٚاٌشبفؼٍخ : اٌجبسد ِغزؾت .

ُّؾشَ فً اٌؾظ ال ٌ ّْ اٌ ٛظغ اٌىبفٛس فً ِبء غغٍٗ ، وّب ٚارفك اٌغٍّغ ػٍى أ

 ارفمٛا ػٍى اثزؼبدٖ ػٓ وً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌطٍت .

ٚإرا رغزس اٌغغً ؛ ٌفمذ اٌّبء اٚ ؽشق أٚ ِشض ثؾٍش ٌزٕبصش ٌؾّٗ ِٓ اٌّبء ، 

ب وٍفٍزٗ فٙٛ وزٍُّ اٌؾً ، ٚعٍأرً اٌجٍبْ فً ثبة  ِّ ٌمَٛ اٌزٍُّ ِمبَ اٌغغً ثبالرفبق ، أ

ٙبء اإلِبٍِخ : ٌغت اٌزٍُّ صالس ِشاد : األٌُٚى ثذي ػٓ اٌزٍُّ . ٚلبي عّبػخ ِٓ فم

اٌغغً ثّبء اٌغذس ، ٚاٌضبٍٔخ ثذي ػٓ اٌغغً ثّبء اٌىبفٛس ، ٚاٌضبٌضخ ثذي ػٓ اٌغغً 

ب اٌّؾممْٛ ُِٕٙ فبوزفٛا ثزٍُّ ٚاؽذ . ِّ  ثبٌّبء اٌمشاػ . أ

 انحنوط 

 ً٘ :ٚ٘ٛ ِغؼ ِغبعذ اٌٍّذ اٌغجؼخ ثبٌىبفٛس ثؼذ اٌغغً ، ٚ٘زٖ اٌّغبعذ 

اٌغجٙخ ، ٚاٌٍذاْ ـ ٌّغؼ ثٗ ثبغٕٙب ـ ، ٚاٌشوجزبْ ، ٚإثٙبِب اٌمذٍِٓ ـ ٌّغؼ 

سأعّٙب ـ . ٚلذ أٚعت اإلِبٍِخ اٌؾٕٛغ ثٙزا إٌؾٛ دْٚ عبئش اٌّزا٘ت ، ٌُٚ ٌفّشلٛا 

ُّؾشَ فً  ثٍٓ اٌىجٍش ٚاٌصغٍش ؽزى اٌغمػ ، ٚال ثٍٓ األٔضى ٚاٌزوش ، ٌُٚ ٌغزضٕٛا إالّ اٌ

 ى اٌّغبعذ اٌغجؼخ األٔف اعزؾجبثبً .اٌؾظ ، ٚأظبفٛا اٌ

 انكفن

 ُّ اٌىفٓ ٚاعت ػٕذ اٌغٍّغ ، ٚلبي األسثؼخ : اٌٛاعت فً اٌزىفٍٓ صٛة ٚاؽذ ٌؼ

 عٍّغ اٌٍّذ ، ٚاٌّغزؾت صالس لطغ .

: اٌمطغ اٌضالس ٚاعجخ ٌٍٚغذ ِغزؾجخ ، األٌٚى ِٕٙب : اٌّئضس ،  ٚلبي اإلِبٍِخ

ٚ٘ٛ أشجٗ ثبٌٛصسح ، رجزذا ِٓ اٌغّشح ٚرٕزًٙ إٌى اٌشوجخ . اٌضبٍٔخ : اٌمٍّص ، ِٓ 

 إٌّىجٍٓ إٌى ٔصف اٌغبق . اٌضبٌضخ : اإلصاس ، ٌغطً رّبَ اٌجذْ .



اٌطٙبسح  ٌُٚشزشغ فً اٌىفٓ ِب ٌُشزشغ فً اٌغبرش اٌٛاعت ؽٍٓ اٌصالح ِٓ

ٚاإلثبؽخ ، ٚػذَ وٛٔٗ ؽشٌشاً أٚ ِٓ ؽٍٛاْ ال ٌؤوً ٌؾّٗ ، أٚ ر٘جبً ٌٍشعبي ٚإٌغبء 

ب ٌأرً اٌىالَ ػٕٗ فً ِؾٍٗ . ّّ  ، ِٚب إٌى ران ِ

 ٚوفٓ اٌّشأح ػٍى صٚعٙب إْ وبْ ِٛعشاً ػٕذ اإلِبٍِخ ٚاٌشبفؼٍخ ٚاٌؾٕفٍخ .

، ٌٚٛ وبٔذ فمٍشح . ٚلبي اٌّبٌىٍخ ٚاٌؾٕبثٍخ : ال ٌٍضَ اٌضٚط ثزىفٍٓ صٚعزٗ 

ٚاٌّمذاس ِٓ اٌىفٓ اٌٛاعت ٚغٍشٖ ِٓ اٌٍّذ ٌؤخز ِٓ أصً اٌزشوخ ـ فً غٍش 

اٌضٚعخ ـ ِمّذِبً ػٍى اٌذٌٓ ٚاٌٛصٍخ ٚاٌٍّشاس ، ِب ػذا اٌؼٍٓ اٌزً رؼٍّك ثٙب ؽك 

 اٌش٘ٓ .

 موت انفقير

ٍى لبي األسثؼخ ٚعّبػخ ِٓ اإلِبٍِخ : إرا ٌُ ٌزشن اٌٍّذ ِبالً ٌىفّٓ ثٗ فىفٕٗ ػ

ٓ رٍضِٗ ٔفمزٗ ؽٍٓ ؽٍبرٗ ، ٚإْ ٌُ ٌىٓ ٌٗ وفًٍ أٚ وبْ وفٍٍٗ فمٍشاً  ُوفّٓ ِٓ ثٍذ  َِ

 اٌّبي أٚ ِٓ اٌضوبح إْ اِىٓ ، ٚإالّ فؼٍى عٍّغ اٌّغٍٍّٓ اٌمبدسٌٓ .

ٓ ِبد ثال ِبي ٚال وفًٍ ال ٌغت ػٍى أؽذ ثزي  َِ ٚلبي عّبػخ ِٓ اإلِبٍِخ : 

ّْ اٌٛاعت ِجبششح اٌؼّ ً ال ثزي اٌّبي ، ٚػٍٍٗ فبٌجزي ِغزؾت ِٓ اٌّبي ٌزىفٍٕٗ ؛ أل

 ثبة اإلؽغبْ ، ِٚغ ػذَ ٚعٛد اٌّؾغٓ ٌذفٓ ػبسٌبً .

 


