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 ثيَشةكي

 بُناوٍ خىداٍ بُخػهدَو وًسَباى

 

بسذٍَ بُ ضُز طًانِ ضىثاع وضتايؼ بؤ خىىل طُوزَو دزوود و زمحُت 
 ثاكِ ثًَغُوبُز و يُوىو ياز و يازوَزانٌ بُطػيت، ثاغاى: 

لُطُهَ دَز كُوتو و بآلو بىونُوٍَ ظايسؤضٌ كؤزؤنا لُ يُزيَىٌ 
م( شؤز ثسضًاز كسا دَزبازٍَ ضؤنًُتٌ 2020كىزدوضتاى لُ)ٓاشازٍ 

غىغنت وكُفو كسدنٌ تىغبىو بُ ثُتاٍ طىاشزاوَ، لُبُز يُبىونٌ 
ىاضتهُوٍَ ثُتاكُ)ظايسؤع( بؤ ُٓو كُضٍُ كُ وسدووَكُ تسضٌ ط

 دَغىات...

بؤيُ بُ ثًَىيطت شانٌ يُلَىَضتُيُك بكُيو لُ ضُز بري و بؤضىونٌ 
شانايانٌ)فكًْا ( كؤى و ياوضُزدَوٌ دَزبازٍَ ُٓو ثسضُ تاكى ووغًاز 

 وٓاطادازبني لُ ٓايين خؤواى... خىدا كازواى زاضت بًين.
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 امليت(: )تغسيلشؤردني مردوو  -أ

شانساوَ كُ جُواوَزٍ )فكًْا ( لُ حُنُفًُكاى ووالكًُكاى و لُ يُكُيك 
لُ بؤضىونُكانٌ غافعًُكاى وحُنبُلًُكاى غؤزدنٌ وسدوو فُزشٍ 
كًفايُ يُ لُ ضُز شيهدواى و يُز كاتٌ يُنديَكًاى ثًٌَ يُلَطتاى ُٓوا 

ًُكاى دَلًََو: ، وَيُنديَك لُ والًك(1)طىناح لُضُز ُٓوانٍُ تس الدَضٌ
 .(2)غؤزدنٌ وسدوو ضىنُتًَكٌ وىُٓكُدَيُ

بُآلم شاناياى زِاّ جًاواشياى يُيُ لُ كاتٌ نُبىونٌ تىانا بؤ غؤزدنٌ 
وسدوو بُ يُز يؤكازيَك لُ يؤكازَكاى، بؤمنىنُ وسدووَكُ يُوىو الغٍُ 
ضىتابٌَ، تا زيَرَيُك لُ الغُّ ببآ بُخُلَىش و بُ يؤّ غىغتين ببًَتُ 

لَىَغانُوَ وداغؤزانٌ، ياى وسدنٌ بُيؤٍ نُخؤغٌ ياى يؤٍ يُ
يًرت بىبٌَ،  و (3)ثُتايُكٌ طىاشزاوٍَ وَك)طىزو( بىونٌ ياى )تاعىى(

ُٓطُز بػؤزدزٍ نُخؤغًُكٍُ بطىاشزيَتُوَ بؤ ُٓو كُضٍُ 
 كُدَيػىات، ضآ زِا و طىوتٍُ جًاى لُ وُشاييب فكًًدا :

                                                           

1
. ٔ: 5/121. ٔانًدًٕع شزذ انًٓذب: 3/3. ٔانتاج اإلكهيم: 2/105فتر انقذيز:  - 

 .6/25اإلَصاف: 
2
 .3/3. ٔ: انتاج اإلكهيم: 1/232َٓايت انًقصذ:  - 

3
 .ٍ وسدنٌ وسؤظ)طىه(ٍ و)تاعىى( دوو ثُتاٍ طىاشزاوَى كُ دَبهُ يؤ - 
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ؤزدزيَت لُ بُز يُز يؤكازيَك كُضًك نُتىانسا بُ ٓاو بػ يُز  :راي يةكةم
ُٓطُز تسضٌ ْ بٌَ، ٓاوٍ بُضُزدا دَكسٍ بُبٌَ يُلَطىغني وغًَالى

يُلَىَغانُوٍَ يُبىو بُ ٓاو، ُٓو تُيُوىوٌ بؤ دَكسٍ، حُنُفًُكاى 
 .(1)ووالكًُكاى، واٍ بؤ دَضو، وَيُزوَيا زايُكٌ حُنبُلُيُكانُ

تُيُوىوٌ بؤ يُزكُضًَك نُتىانسٍ بُ ٓاو بػؤزدزٍ،  دووةم:راي 
 .(2)دَكسٍَ، ُٓوَياى زِاٍ غافًعُكاى وحُنبُلًُكانُ

ُٓو كُضٍُ كُناتىانسٍ بُٓاو بػؤزدزٍ تُيُوىوٌ بؤ  :ةمسآي راي
ناكسٍ، بُلَكى زِاضتُوخؤ نىيَرٍ لُضُز دَكسٍَ بُبٌَ غؤزدى وتُيُوىم، 

 .(3)بُثًٌَ بؤضىنًَكٌ تسٍ حُنبُلًُكاى

: وُبُضت لُ غؤزدنٌ وسدو ًَوطىتٍُ يُكُم و دووَم دَلَخاوَى زِاو 
ثُزضتػُ)تعبد(َ، بُآلم ُٓو ثاك بىونُوَ جُضتُيًُ وثاك بىونُوَ 

(يُ كُ بُيؤٍ وسدنُوَ دزوضت بىوَ، خىدٍ رفع احلدثوُعهُوٍ)
وُبُضيت خىاشزاوَ، ُٓو وُبُضتُؽ بُبٌَ ٓاو جآبُجآ نابًت، 

                                                           

1
. ٔيُر اندهيم شزذ يختصز 1/261. انًذَٔت: 10/520انعُايت شزذ انٓذايت:  - 

 .2/405. ٔ: انًغُي: 1/413خهيم: 
2
 .6/111. ٔ: اإلَصاف: 5/171انًدًٕع شزذ انًٓذب:  - 

3
 .6/112اإلَصاف في يعزفت انزاخر يٍ انخالف:  - 
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ُ يُزكاتٌ نُتىنسا ٓاو بُكاز بٌَ تُيُوىم جآٍ ٓاو دَطسيتُوَ، ب
 .(1)ثًَىانٍُ)قًاع( بُ حالٌَ كُ لُ ذياندا بىو

يُزضٌ خاوَنانٌ زِاٍ ضآيُوو دَلًََو يُزكاتٌ نُتىانسا كُ ٓاو بُكازبٌ 
بؤ غىغنت، ُٓوا جُناشَ غىغتين لُضُز ناوًين، ضىنكُ ُٓواى دَلًَو 
كُ وُبُضت لُ غىغتين وسدوو ثاك بىنُوَيُتٌ كُ بُبٌَ ٓاو ثاك 

نُتىانسا ٓاو بُكازبًًهدزيَت، تُيُوىم ناكسيَت نابًَتُوَ، بؤيُ ُٓطُز 
 .(2)ضىنكُ بُ تُيُوىم وُبُضتُكُ نايَتُدٍ كُ ثاك بىونُوَيُ

 

 : راية بةورد بوونةوة لةو سآ

ثُتايُكٌ طىاشزاوَ كُ  نني بمًََني كُضٌ وسدوو بُ نُخؤغٌ وادَتى
تسضٌ طىاضتهُوٍَ بؤ كُضٌ جُناشَ غؤز يُبٌَ، حىكىٌ وَزدَطرييَت 

ُز ووتُو بسيازٍ كُضٌ غازَشا وتايبُمتُندٍ بىازَكُ، يُزكاتًَك لُ ض
غازَشاياى طىتًاى دَتىانسٍَ بػؤزدٍَ بُبٌَ ُٓوٍَ كُشَزَز بُكُضٌ 
وسدووغؤز بطُيينَ، ُٓوا واجب دَبٌَ لُضُزواى جُناشَكُ بػؤيو، 
                                                           

1
. ٔ: 2/451َٓايت انًستاج : ٔ:. 3/10. ٔ: انتاج االكهيم: 1/304بذائع انصُائع:  - 

 . 1/352انكافي في فقّ اإلياو ازًذ: 
2
االَصاف في يعزفت انزاخر يٍ :. 6/112ٔانشزذ انكبيز إلبٍ قذايت انًقذسي:  - 

 6/112انخالف: 
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تُنانُت ُٓطُز لُضُز جمىبُزط ياى لُضُز خىدٍ ُٓو كُفهُ بٌ كُ 
ثؤغساوَ ُٓطُز ياتىو تسضٌ طىاضتهُوٍَ وسدووَكٍُ ثٌَ دا

 نُخؤغًُكُ يُبىو بُداكُناندنٌ كُفهُكُ. 

وَ يُز كاتٌَ ثصيػكُكاى وىكىزياى كسد لُ ضُز بُوُتسضٌ شانًين 
غىغتين وسدووٍ تىغبىو بُ نُخؤغٌ وثُتاٍ طىاضرتاوَ، ُٓوا 
غىغتهُكُ دَطؤزٍَ بؤ زغتين ٓاو بُضُز جُناشَكُ ياى زغاندنٌ، طُز 

اى نُتىانسا تُيُوىوٌ بؤدَكسٍ، جآُطُز وُتسضًُكُ ُٓوَغً
لُتُيُوىودا بىونٌ يُبىو، تُنًا نىيَرٍ لُضُز دَكسٍ بُبٌَ غؤزدى و 

 بُبٌَ تُيُوىم بؤ كسدى، لُثًها الدانٌ شَزٍَ وطؤطُز.

فُتىاياى ثًَداوَ،  وُ(ٍ ضُزدَوء فقهآُوَ زِاٍ جُواوَزٍ غُزعصاناى )
تُ طُوزَكانٌ فُتىا لُ ناوخؤ و جًًاى ياوٓايُنط لُ طُهَ يُوىو دَض

خانٍُ فُتىاٍ ، )(1)كؤوُلٍَُ فًكًٌ ًٓطالوٌ نًَىدَولُتٌ(وَك :)
               (3)(لًَرنٍُ فُتىاٍ جُشآري،)(2)(وًطسِ

                                                           

1
يدًع انفقّ االساليي انذٔني  بسيازٍ 12/1/2015: خزيذة انًذيُت في بسوانُ - 

 www.al-madins.com/article   ،ىاشتساوَضُبازَت بُ نُخؤغِ ًٓبؤالّ ط
2
وَ لُ م 14/5/2015يف   3246 ذوازَّ فُتىا: املوقع الرمسي لدار اإلفتاء املصرية بسوانُ - 

  www.dar-alirta.ovrg   تاكًدياى لُيُواى غت كسدَوَ 15/3/2020
3
م. 25/3/2020اّ وَشازَتِ كازوبازّ ٓايهِ جُشآري لُ بسوانُ: فتىٍ لًَرنُّ فُتى - 

www.ennaharonline.com. 

http://www.dar-alirta.ovrg/
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ُٓجنىوُنٌ ) ْ،(1)()ُٓجنىوُنٌ بالَاٍ وَشازَتٌ ُٓوقاف لُ وُغسيب
و ،(3)(ٌ وىضمَىاناىيُكًيَت جًًانٌ شانايان)ْ ،(7)(شانايانٌ ُٓوزوثٌ

عجًن واوؤضتا )ْ ،(5)ضًطتانٌ(ضًد عمٌ )ْ ،(4)عثمان بطيخ( غًَذ)
 وَيٌ تسيؼ.  (6)مشٌ(ُن

بُ زيطا طػتًُكانٌ  ىَثػتًاى بُضتلُ فُتىاكانًاى شانايانٌ ضُزدَم 
صطازٍ كسدى لُ وسؤظ دَكُى ودووزٍ فكًٌ ًٓطالوٌ كُ داكؤكٌ لُ ثازيَ

، ضىنكُ زودانٌ شَزَز (7)شَزَوُند بىوى بُثًٌَ تىانادَخُنُوَ لُ 
وطؤطُزَ بُ طىاضتهُوٍَ ثُتا بُيؤٍ بُزيُك كُوتو لُطُهَ وسدوٍ 
تىغبىو بُثُتا لُكاتٌ غؤزدنٌ ياى تُيُوىم كسدنٌ، يُزوَيا كؤٍ 
ٓايُتُ قىزٓانُكاى و فُزوىودَ ثريؤشَكانٌ ثًَغُوبُز )دزوودٍ خىداٍ 

                                                           

1
 .www.dar-alirta.orgو 10/4/2020: فُتىاياى لُبسوانُ - 

2
 و.11/3/2020في  ))بياٌ انًدهس االٔرٔبي نالئًت لُ 9بسوانُ: بسطٍُ  - 

3
 م21/3/2020لُ  2تىاٍ ذوازَ بسوانُ ثًَطٍُ فُزوٌ يُكُيُتٌ جًًانٌ شانايانٌ وطمىاى لُ فُ - 

 HTTP://WWW.IUMSONLINE.  

  Ar.businessewews .com. tnم،2/4/2020وفيت كؤوازٍ تىنطُ، فُتىاكٍُ لريَيُ 4 - 
5
ْـ ٔانًُشٕرة في يٕقع انزياٌ، 1441شعباٌ 3: فتٕاِ في بسوانُ - 

WWW.AZZAMAN .COM 
6
 ..Thenewkhalij.newsو 15/3/2020)انخهيح اندذيذ( طٍُثًَبزٔاَت :  - 

7
 .1/165يٕسٕعت انقٕاعذ انفقٓيت آل بٕرتٕ:  - 

http://www.azzaman/
http://www.azzaman/
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لُضُز  (1)ٓاضانكازٍ والدانٌ شَمحُت لُضُز بٌَ( كُ ياندَزى بؤ
 وىضمَىاناى. 

 

 

 

 ب ــ كةفن كردني مردوو: 

ُٓوٍَ غايُنٌ ٓاواذَ ثًَكسدنُ لًَسَدا ُٓوَيُ طُز وسدوويك نُتىانسٍ 
بػؤزدزٍَ ناتىاندزٍَ كُفهًؼ بكسٍَ، ضىنكُ نُزيت وابىوَ كُ كُفو 

ٍ بُيؤٍ كسدى بُدواٍ غؤزدندا ديَت، جا يُز وسدووَك نُتىانسا بػىغرت
تؤغبىونٌ بُ ثُتاٍ طىاضرتاوَ بؤ ُٓوكُضٍُ كُ الغُكٍُ دَغىات، 
ُٓوا بًَطىواى  كُفو كسدنًػٌ ناكسيَت، ضؤنكُ كُفو كسدى بُبٌَ بُزيُك 

 كُوتو و لًَكدػاى لُ طُهَ جُناشَكُ ناكسيَت.

                                                           

1
( 115) يزيذ هللا بكى انيسز ٔاليزيذ بكى انعسز( انبقزة:  بؤ منىنُ: خىدا دَفُزوىٍ: - 

و طرياوٍَ بىخازٍ لُ (71سح: ٔ) ٔيا خعم عهيكى في انذيٍ يٍ ززج( )ان
) اٌ انذيٍ يسز ٔنٍ  فُزوىويُتٌ:)دزوودٍ خىداٍ لُضُزبٌ( ًَغُوبُزؾُحًحُكٍُ كُ ث

 يشاد انذيٍ ازذ اال غهبّ( ٔ) فاًَا بعثتى ييسيزيٍ ٔنى تبعثٕا يعسزيٍ(.
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جا يُز كاتٌَ تايبُمتُندٍ غازَشا لُ ثصيػكُ بُزيَصَكاى بسيازياندا لُ 
كُفو كسدنٌ جُناشٍَ تىؽ بىو بُ ثُتاٍ طىاضرتاوَ بؤ  بىونٌ وُتسضٌ

ُٓو كُضٍُ كُ كُفو كسدنُكُ ُٓجناودَدا، وَجًَطسَوَ و بُديمٌ نُبىو 
بؤ كُفو كسدنُكُ و تىاناٍ خؤثازيصٍ كصبىو شَزَزٍ وطؤطُز ضاوَزواى 
كساو بىو، ُٓوا واجب بىونٌ كُفو كسدى ناوًيَن، بُلَكى كؤض كسدو بُجمى 

خؤٍ دَغازدزيَتُوَ كُ لُبُزيدا بىوى كاتٌ وسدنٌ،  بُزطٌ ٓاضايٌ
ضىنكُ وُبُضت لُ كُفو كسدى ثؤغتين جُضتُيُ لُضُز ووتٍُ 

  .(1)غُزعصانُ)فكًْا ( غافعًُكاى

ُٓطُز جمىبُزطٌ يُوىو جُضتُكٍُ دانُثؤغٌ بُتُواوَتٌ ُٓوا بُ 
طروطًا دادَثؤغسيت  تاجُضتٍُ بُتُواوٍ دياز ناوًين لُيُوىو 

لًٌَ دَٓالًََهدزٍَ تاوُبُضتُكُ جآبُجآ دَبًَت كُ داثؤغًهُ،  اليُكُوَ
ُٓطُز يُز يًض غتًَك نُبىو كُ جُناشَكٍُ ثًَدابجؤغسٍَ ُٓوا بُو 
غًَىَيٍُ كُلُضُزيُتٌ دَ غازدزيتُوَ ضىنكُ ُٓبًتُ ثًَىيطيت 
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( وَثًَىيطيت لُ غُزعٌ ثريؤشدا جًايُ وَك ضرورةناجازٍ)
 .(1)حُنبُلًُكاى دَلًَو

َيا بُدزوضيت دَشامن جُناشٍَ وسدوو كُفو بكسيَت بُ بُزطًَك ياى يُزو
بُكًطُيُكٌ تايبُتٌ ثصيػكٌ كُ ضُزاثاٍ جُضتُ وسدوو بجؤغٌ، 

 دانايُ. بُوُزجٌ ُٓوٍَ كُ ثاك بًَت وثًظ نُبٌَ..... خىدا شاناو

 

  بُزَكُت بسذٍَ ضُالم و ودزوود

 بُطػيت يُوىو يازو ياوَزانٌ وضُزوَزواى حمىدبُضُز طًانٌ 

  

 نىضساوَ لُ يُولًَس

 م2020/نًطاى/13

 ه1441/غعباى/ 20
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