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 يمذيه
 وؿن أـػيـا ذرور ؿن باؾؾه وـعوذ ، إؾقه وـموب وـيمعقـه ـوؿده ؾؾه احلؿد
 أن وأذفد ، ؾه فادي ػال قضؾل وؿن ؾه ؿضل ػال اؾؾه قفده ؿن ، أعؿاؾـا دقكات

 عؾقه اؾؾه صؾى وردوؾه علده ؿوؿد أن وأذفد ؾه ذرقك ال وحده اؾؾه إال إؾه ال
 بعد أؿا                                تيؾقؿا ودؾم بإحيان تلعفم وؿن وأصوابه آؾه وعؾى
 عؾى اؾلالء وؼوع اؾؽوـقة اؾينن ؿن إن:  اؾلؾقــفد دعود خاؾداؾشقخ ؼال 

 ؿـفم واؾؽاذب اؾصادق بني ومتققزاً،  ؾذـوبفم ومتوقصاً،  ؾفم اخملاراً اخملؾوؼني
 اؾْأَؿْوَالِ ؿِنَ وَـَؼْصٍ وَاؾْهُوعِ اؾْىَوْفِ ؿِنَ بِشَيْءٍ وَؾَـَلْؾُوَـَّؽُمْ)  تعاؾى اؾؾه ؼال

 ػِمْـَةً وَاؾْىَقْرِ بِاؾشَّردمل وَـَلْؾُوؽُمْ)  تعاؾى وؼال ، ( اؾصَّابِرِقنَ وَبَشدملرِ وَاؾنَّؿَرَاتِ وَاؾْأَـْػُسِ
 وإن ، اؾلالء عظم ؿع اجلزاء عظم إن)    اؾؾه ردول وؼال،  ( تُرْجَعُونَ وَإِؾَقْـَا

) (  اؾيىط ػؾه دىط وؿن ، اؾرضا ػؾه رضي ػؿن ، ابمالفم ؼوؿاً أحب إذا اؾؾه
 ؼال ابمالء أذدفم إمياـا اؾـاس وأؽؿل( ،  حين حدقث وؼال اؾمرؿذي رواه

 ، ػاألؿنل األؿنل ثم ، اؾصاحلون ثم ، األـلقاء بالء اؾـاس أذد)    اؾؾه ردول
 ؽان وإن ، بالؤه به اذمد صؾلاً دقـه ػي ؽان ػإن ، دقـه حيب عؾى اؾرجل قلمؾى
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 ميشي قمرؽه حمى باؾعلد اؾلالء قلرح ػؿا ، دقـه ؼدر عؾى ابمؾي رؼة دقـه ػي
 ( 1)0( وغقره أحؿد اإلؿام أخرجه( ) خطقكة عؾقه وؿا األرض عؾى

ػؼد وػي ادلؼابل ه به بعض علاده ، ى اؾؾداء اؾيؽري اؾذي ابمؾوؿن االبمالء 
 دلدةقوضع عؾى اؾعضد ، ؾؼقاس اؾيؽري  زًؿن علاده ؿن أخمرع جفااؾؾه فقئ 

ى اؾيؽري ػي ؿمابعة حاؾة ارتػاع وفلوط ؿيمو، ل قـزع وال قوؿاً عشر ةأربع
 باؾغيل ادلمعؼؾة اؾشرعقة  اإلذؽاالتبعض اجلفاز فذا عن ظفور ـمج ،  اؾدم

وجب قوقمؾػه   هـزعو ضد عـد اؾغيل ،وصول ادلاء ؾؾعػاجلفاز ميـع واؾطفارة ، 
 ؾة ؿن اؾـوازل زوـا ورة طلقةضر فوو، فاز ؿرتػع اؾيعر اجلادملداؾه ، و

ؾقة ، وؾؽن اإلذؽااحلؽم اؾشرعي ؾفذا اجلفاز اؾـظر ػي لرزت ػؽرة ػ، احلدقنة 
  واؾؾه ادلوػق ، ـاحقة اؾشرعقة اؾذا اجلفاز ؿن ؼؾة ؿن تطرق ؾففي اؾمي واجفمـي 

 اؾعلدؾي ػـىور ؿوؿد           ؽمله
 فـ1444 ؿورم
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 ٌانطكر يرض
 ، اؾدم ػي اؾيؽر ـيلة ارتػاع ـمقهة اإلـيان قصقب ؿرض فو اؾيؽري

 فو ػاألـيوؾني ، عؿؾه تـظقم وصعوبة األـيوؾني فرؿون ؿيموى واـىػاض
 اؾدم ػي اجلؾوؽوز ـيلة تـظقم وعؿؾقّة ، اؾغذائي اؾمووقل عؿؾقّات عن ادليؤول

 0 وخارجفا اخلالقا ودط إؾى باؾدخول ؾه واؾيؿاح ،
 إؾى قموول ال ػإـّه ، اخلالقا بني اجلؾوؽوز ؿرور ػي ؿشؽؾة فـاك تصلح عـدؿا 

 ؿن اؾيؽري ؿرض وقعملر ، ادلرض بفذا ؿصاباً اؾشىص عـدفا وقصلح ، طاؼة
 درجة تمػاوت حقث ، اؾـاس بني ؽلقر بشؽلٍ وادلـمشرة اخلطقرة األؿراض أؽنر

 (2)0بفا اؽمشاػه مت اؾمي ادلرحؾة حيب آلخر ذىصٍ ؿن عام بشؽلٍ خطورته

  انذو يف انطكر يطتىي فحص كُفُح
 فذا وقيؿى ، اؾدم ػي اؾيؽر ؿيموى ؾػوص خاص ؼقاس جفاز ادمىدام قمم

 إلدخال ؿىصّصة ػموة عؾى قوموي حقث ، اؾغؾوؽوز ؼقاس بهفاز اجلفاز
 بعد،  خاصّة إبرة بادمىدام اإلصلع وخز بعد عؾقفا اؾدم وقوضع ، ػقفا ذرقوة

 ، طرػه عـد وقمهؿع اؾدم ؾقىرج طرػقه عؾى اؾضغط قمم اإلصلع وخز
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 وتظفر ، داخؾفا إؾى طرػفا ؿن اؾدم باؿمصاص ؾمؼوم ; اؾشرقوة ؿن وقُؼرب
 ، اؾػوص فذا إؾى باإلضاػة ، ؿعدودة ثوانٍ بعد اجلفاز عؾى اؾػوص ـمقهة
 دوب خالل ؿن قمم اؾذي ، اؾورقدي اؾيؽر بػوص قعرف آخر ػوص قوجد

 عؾى احلصول وقمم ، اؾلقوؽقؿقائي اخململر إؾى وإرداؾه ، االخملار بأـلوب اؾدم
 بعد اؾػووصات فذه إجراء قمم أن ادلُيموين وؿن ، أقام بضعة بعد اؾـمقهة

 0( 3) وجلة أقّة تـاول ؿن داعات ثؿاـي

  انطكرٌ يرض فحص كُفُح
 دوراً ؾؾوراثة إنّ حقث ، اؾعائؾي واؾمارقخ ، ادلرقض حاؾة عن ادلعؾوؿات جؿع قمم

 : طرقق عن وذؾك ، اؾدم ػي اؾيؽر ـيلة تشىقص قمم ، ادلرض الـمؼال ؽلقراً
 0 األؼل عؾى داعات ثؿاـي دلدّة ادلرقض صوم -1

 ؿن أؽنر ـيلمه ؽاـت ػإذا ، ادلرقض عـد اجلؾوؽوز ـيلة ػوص -2
 0 اؾدم ػي اؾيؽري وجود عؾى ذؾك دلّ ، دل/ؿغم126

 ػوص قمم داعمني وبعد ، اؾيؽر ؿن غراؿاً 75 حواؾي ادلرقض قمـاول -3
 مبرض ؿصاب ادلرقض أنّ ؿن ؽدؾؾمأ ، أخرى ؿرة اؾدم ػي اجلؾوؽوز ـيلة

 0 اؾيؽر
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 ؽاـت ػإذا ، عشوائي ػوص ػي أخرى ؿرّة اؾدم ػي اؾيؽر ـيلة ػوص -4
 0 باؾيؽري ادلرقض إصابة عؾى ذؾك دلّ ، دل/ؿغم 200 ؿن أؽلر

 بعد اؾدم ػي اجلؾوؽوز ـيلة تؽون ، ادلرض ؿن ادلعاػى ؾؾشىص باؾـيلة أؿّا
 100 ؿن أؽنر ؽاـت وإذا ، دل/ؿغم 100 ؿن أؼل داعات ثؿاـي دلدّة اؾصوم

 اؾشىص دم ػي اؾيؽر وجود عؾى ؿؼدؿات فـاؾك أـّه عؾى ذؾك دلّ ، دل/ؿغم
(4 )0 

  انطكرٌ يرض أعراض
 ادليمؿر واإلرفاق اؾمعب -1

 اؾوزن ػؼدان -2

 وبادمؿرار بؽنرة ؾؾملول ادلرقض حاجة -3

 جداً ؽلقرة بؽؿقّات ادلاء ذرب -4

 األظاػر وحول اؾودطى، األذن ػي اؾمفابات -5

 واؾؼؾق اؾموتر وؽنرة اؾشدقدة، اؾعصلقّة -6

 األطػال عـد وخاصّة اؾمرؽقز، عؾى اؾؼدرة وعدم ادليمؿر اؾمشمت -7

 حتدقداً اؾـياء عـد اؾمـادؾي اجلفاز ػي ؼوقّة حؽة -8
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 بادمؿرار ؾؾدوخة اؾمعرّض -9

 األطػال وخاصّة اؾؼوقة، باؾمشـهات اإلصابة -10

 اؾروقة ػي اخمالل -11

 بلرودتفا واؾشعور باألطراف، اؾشعور ػؼدان -12

 ؽاؾذبوات واؾشراقني، اؾؼؾب ألؿراض أؽلر بـيلة اؾيؽر ؿصابي تعرض -13
 واجلؾطات واؾمشـّهات، اؾصدرقة،

 اؾرئوي باؾدّرن اإلصابة -14

 اؾيؽر ؿرض ؿصابي عـد ؽلقر بشؽلٍ دؿاؿل ظفور -15

 ( 5) اؾرجال عـد دقؿا وال اجلـيقة، اؾرغلة تأثر -16

  انطكرٌ يرض أضثاب
 وراثي عاؿل -1

 اؾلدـي اؾـشاط ؼؾة -2

 اؾدم بضغط اؾشىص إصابة -3

 اؾدّم ػي اؾغؾقيقرقد ثالثيّ ؿيموى ارتػاع -4

 اؾزائدة اؾيؿـة -5
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 باالؾمفاب اؾلـؽرقاس إصابة -6

 اؾدؿوقة األوعقة بأؿراض اؾشىص إصابة -7

 ػي األـيوؾني إػراز عن ادليؤوؾة اخلالقا وفي باؾمؾف، بقما خالقا إصابة -8
 اجليم

 اؾطول أو األطراف، تضىم ؿنل اؾغدة، أؿراض بأحد اؾشىص إصابة -9
 ( 6) ادلػرط

 انطكرٌ مبرض اإلصاتح يٍ انىلاَح طرق
 :  قؾي ؿا اتلاع عؾقك ، اؾيؽري مبرض اإلصابة دلـع 

 ؿن اجليم ميـع اؾوزن زقادة ألنّ ; وؿعمدل صوي وزن عؾى احلػاظ -1
 0 اؾيؽر مبيموى ؾؾموؽم األـيوؾني ادمىدام

 مبرض اإلصابة ؿن متـع إـّفا حقث ، باألؾقاف اؾغـقّة األطعؿة تـاول -2
 0 طوقل وؼتٍ إؾى قوماج فضؿفا ألنّ ; اؾيؽري

 0 ؽلقرة بؽؿقّات واؾشاي اؾؼفوة ذرب -3

 ؿن تزقد اؾرقاضة بأنّ عؾؿاً ، ؿيمؿر بشؽلٍ اؾرقاضقّة اؾمؿارقن مماردة -4
 0 األـيوؾني حيادقّة
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  0 اؾقوم خالل ؿـمظم بشؽلٍ األغذقة تـاول -5

 خؾل أي ألنّ ، اؾدؿوقّة واألوعقة اؾؼؾب وعؾى ، اؾدم ضغط عؾى احلػاظ -6
 ( 7) اؾيؽري مبرض ؾإلصابة ؿؼدؿة قؽون أن ميؽن ػقفا

 فرٌ ضتاَم نُربٌ نمُاش انطكر تذوٌ وخس جهاز
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 ضهمأوال : 

وميؽن ارتداؤه أثـاء ،   صؿم جفاز ػري دماقل ؾقلري بوقث قؼاوم ادلاء
 0(8)  االدموؿام ، اؾيلاحة ومماردة اؾمؿارقن اؾرقاضقة

 يرَحثاًَُا : 

 (8) اجلؾوؽوز تؾؼائقًا وقىزن اؾؼراءات بادمؿرار ؾقالً وـفارًاؿهس صغقر قؼقس 

 ضهم االضتخذاوثانثًا : 

 8، وبقاـات اجلؾوؽوز ػي آخر  ؿع ؽل ؿيح حتصل عؾى ؼراءة اجلؾوؽوز احلاؾقة
 0( 8) داعات اؾيابؼة ، ودفم قوضح اجتاه ؿيموى اجلؾوؽوز

 دلُكراتعًا : 

ة واحدة عن طرقق ادليح حمى ؿع تمم ؼراءات اجلؾوؽوز بدون أؾم ػي ثاـق
 ( 8)0 ارتداء ادلالبس

 هاز اجلانعًر املُاضة الضتخذاو خايطًا :  
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دـوات ػؿا ػوق  4قعملر جفاز ػري دمقل ؾقلري ؿـادب ؾالدمىدام ؿن دن 
دـة( قؼمصر ادمىداؿه عؾى ؿن ؾدقفم ؿشرػني دلياعدة  17-4وؾؽن ؿن عؿر) 

 ( 9)  عؿؾقة اؾؼقاس فؤالء عؾى ادمىدام فذا اجلفاز وتـظقم

 ؟ االضتحًاو اثُاء اجلهاز اضتخذاوضادضًا : 
 بوقث ؿصؿم ػاجملس واؾيلاحة االدموؿام أثـاء اجلفاز ادمىدام ميؽن ـعم

 ( 9) أؼصى ؽود دؼقؼة 30 دلدة ؿمر 1 عؿق عؾى ادلاء داخل واؾصؿود ادلاء قؼاوم

 يٍ فىق املالتص ؟ مراءجانتاضعًا : 

ؿن ػوق ادلالبس حقث قيمطقع اؾؼارئ اؾمؼاط اؾلقاـات ميؽن ادمىدام اجلفاز 
 0( 9)   دم 4دم اؾى  1ؿن اجملس عـدؿا قؽون عؾى ؿياػة تمراوح بي 

  هاز اجلعُىب عاشرًا : 

  قوم ػؼط 14اجملس ؿصؿم ؾقلؼي عؾى اجليم دلدة  -1

  ؿهس ذفرقا مما قشؽل علكا ؿادقا عؾى بعض ادلرضى 2حتماج اؾى عدد  -2

 (9) اجلفاز واجملس ؿؼارـة باألجفزة اؾعادقةارتػاع دعر  -3
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   هازاجل ممُساخحادٌ عشر : 
  باجلقب حؿؾه ميؽن اؾوزن خػقف احلهم صغقر -1
  باؾؾؿس تعؿل ؿؾوـة ذاذة -2
 ؿؽمؿؾة صورة عؾى وؾؾوصول قوم 90 دلدة اجلؾوؽوز عن اؾلقاـات تىزقن -3

 ػوص وعؿل قوم 14 ؽل اجملس تغققر قهب األخقرة أذفر اؾنالثة عن
  داعات 8 ؽل قوؿقا

  االعمقادقة ؾألجفزة اؾوخز عـاء ؿن اؾمىؾص -4
 ( 9) دابؼا ذؽره مت ؽؿا بادلاء قمأثر ال -5

 يف انغطم ويف انىضىء حكى املطح عهً انالصك

، فل مييح عؾقفا عـد اؾغيل  ؿا حؽم اؾالصؼة:  دكل اؾشقخ ابن باز رحؿه اؾؾه
 ؽاـت عؾى أحد أعضاء اؾوضوء؟وفل مييح عؾقفا عـد اؾوضوء إذا  ؟ ؿن اجلـابة

، وقؼال ؾفا اجللقرة واؾؾزؼة ؽذؾك اؾمي توضع عؾى اؾظفر أو عؾى  ـعم : اجلواب
، إذا  اؾلطن أو عؾى اجلـب إذا ؽان عؾقه غيل جـابة قؽػي جرقان ادلاء عؾقفا

، وإذا ؽاـت ػي ؿول اؾوضوء ػي اؾؼدم ؽػى ادليح عؾقفا  أجرى عؾقفا ادلاء ؽػى
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،  ، مييح عؾقفا عـد غيل اؾذراع إذا ؽاـت ػي اؾذراع دليح عؾقفاواؾذراع ؽػى ا
، وإذا ؽاـت ػي اؾؼدم ؿر عؾقفا ادلاء  وإذا ؽاـت ػي اؾوجه عـد غيل اؾوجه

 0( 10) ؽػي ذؾك وال قوماج ؿعفا إؾى تقؿموؿيوفا بادلاء عـد غيل اؾؼدم وق

 ليربي ستايل فري جهازاستخدام  حكم

 وخس بدون كرــــــــــالس اشــــــــلقي
ل فذا ازوع جدقد واحلؽم عؾقه قعملر ؿن ـمرفذا اجلفاز ؿى

وؿازال حتت اؾلوث ، وؿن خالل تملعي ؾفذه اؾـازؾة ؾم اؾعصر 
  فؿا :  ؼوالنأجد إال اؾؼؾقل ممن تؽؾم حوؾفا ، وتؾىص ؾي ػقفا  

 عُذ انغطم اجلهاز َهسو َسع :  انمىل األول
قوجد جفاز ؾموؾقل اؾيؽر اؾماؾي :  ؾيؤالا: ؿوؼع اإلدالم دؤال وجواب ورد ػي 

قوؿاً ، ثم  14 اؾالصقبدون وخز إبر عن طرقق وضع الصق ػي اؾؽمف وؿدة فذا 
وذؾك  ؾساؾواقرعن طرقق  قـزع ؿن اؾقد وقوضع الصق آخر وقؼاس اؾيؽر
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اؾيؤال : ،  صق ؼلل ادلدة قمعطل الواذا ـزع اؾ،  بمؿرقر اجلفاز ؿن ػوق اؾالصق 
 ؟ بارك اؾؾه ػقؽمصق ػي حال اؾغيل ؿن اجلـابة الؿا حؽم فذا اؾ

 ، بادلاء بدـه قعؿم أن اجلـابة غيل عؾقه ؿن عؾى قهب:  ؾؾه احلؿد:  اجلواب
 وـووفا ؾصؼات جيؿه عؾى ؽان ػإن، ( 103738) رؼم اؾيؤال جواب وقـظر

 ،  عؾقفا ؿيح ضرراً خاف ػإن ، ضرراً قىف ؾم إن ، اؾغيل عـد ـزعفا عؾقه وجب
 عؾى اؾؾصوق ػي،  اؾؼاضي ؼال( : 1/173) ادلغـي ػي اؾؾه رحؿه ؼداؿة ابن ؼال

،  ؾؾهرح وقمقؿم،  اؾصوقح وغيل،  ـزعه ضرر ـزعه ػي قؽن ؾم إن:  اجلرح
،  اجللقرة حؽم ػوؽؿه ، ضرر ـزعه ػي ؽان ػإن،  اجلرح ؿوضع عؾى ومييح
 ػإذا اجلؾد إؾى ادلاء وصول متـع اؾؾواصق فذه أن ذك وال،   اـمفى - عؾقه مييح

 ؾوجوب ; بإزاؾمفا إال اجلـابة ؿن اؾغيل قصح ػال ؾوضعفا ضرورة فـاك تؽن ؾم
 اجلـابة ؿن اؾغيل وأراد اؾالصق فذا وضع ػؿن:  وعؾقه ، بادلاء اؾلدن تعؿقم

 ؾقس وضعه ألن اجللائر عؾى قؼاس وال ، عؾقه ادليح قهوز وال ، ـزعه ػاؾواجب
 عرضـا وؼد،  دفؾة وفي عـه تغـي اؾيؽر ؾموؾقل اؾمؼؾقدقة ػاؾطرق ، ؾؾضرورة

 فذا ؿنل : ػأجاب ، اؾؾه حػظه اؾلراك علداؾرحؿن ذقىـا عؾى اؾيؤال فذا
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 وضعه وؾقس ، ؽاجللقرة ؾقس ألـه ; اجلـابة ؿن اؾغيل عـد قزال اؾالصق
 0( 11) أعؾم واؾؾه دفل أؿره واؾوخز ، اضطرارقا

 انغطم اجلهاز عُذ ال َهسو َسع :  انمىل انثاٍَ 
ثـاء ، وأال بأس ؿن ادمعؿال فذا اجلفاز ؼال اؾشقخ علد احملين اؾعلقؽان : 

ألـه ضرورة وحاجة ؿؾوة ، االغميال مييح عؾقه ؽؿا مييح عؾى اجللقرة 
وؼال اؾشقخ ( ، 12)وؿا جعل اؾؾه ػي دقــا عير أبدا واؾؾه أعؾم ،  واؾدقن قير 

برـاؿج اجلواب اؾؽاػي بمأرقخ }  –اؾدؽمور علد اؾؾه اؾيؾؿي ػي ؼـاة اجملد 
إذا ادمطاع اإلـيان أن قغميل ؼلل { :  46م { عـد اؾدؼقؼة }  23/5/2021

، أؿا إذا وضعه ثم حصل جـابة وإزاؾمه تػيده واألوؾى ،  ػفذاترؽقب فذا اجملس 
وضرر عؾقه ، ضرر ألن إزاؾمه خيارة ؿاؾقة ػإـا ـؼول ؾه ال قؾزؿك أن تزقؾه ، 

وعؾى فذا ػإـه قغميل ، رحؿفم اؾؾه وفذا ؿعملر عـد اؾػؼفاء ، عؾقه ضرر ؿاؾي 
وقؽون حؽؿفا ؽوؽم ، وقلؼى فذا اجملس عؾى جيده وقعؿم دائر بدـه مبا ػقه 

ػإـه قعؿؿفا ، اجللقرة ، واجللقرة قغميل ػقفا األـيان إذا ؽان ادلاء ال قضرفا 
وإن ؽان ادليح قضرفا ػإـه ، ػإـه مييح عؾقفا ؿيواً وإن ؽان ادلاء قضرفا ، دلاء با

  بدـه  ؾلاؼي  ثم قموضأ أو قغميل، قمقؿم بـقة رػع احلدث دلا حتت اجملس 
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إذا ؽان :  اؾشقخ عنؿان اخلؿقسوؼال ( ، 13)واؾؾه تلارك وتعاؾى أعؾم وأحؽم 
ؽان ال قوماج إؾقفا ػاألصل  ، وإنا مييح عؾقف ال ؿاـع أنقوماج إؾقفا ادلرقض ػ

 -  األول اؾـوع ؿن اؾيؽر ؿرض ؾديّ: ؿوؼع االدالم وقب وػي ( ، 14)إزاؾمفا 
 ػي قوضع الصق ذرقط طرقق عن ؾؾيؽر حتؾقؾًا أعؿل أن وأرقد ، - ؾؾه احلؿد
 ػي اجلـابة أو ؾؾوقض اؾغيل حؽم وؿا ؟ ذؾك حؽم ػؿا ، أقام دلعة دلدة اجليم

 ؟  خقرًا اؾؾه وجزاؽم ؟ ػائدة ؾه قعد ؾم ـزعه حال ػي ألـه ; وجوده حال
 – األطلاء به أػادـا ؿا حيب - إؾقه ادلشار اؾالصق إن:  ابمداءً ػـؼولواجلواب :  

 ، ؿُوْؽَؿَةٍ بطرقؼةٍ ـــ ؽاؾذراع ــ اؾلدن ؿن عضوٍ عؾى قُؾْصق ادلعدـقة ؽاؾؼطعة
 ػقعطي ، عؾقه جفازٍ بإؿرار وذؾك ، اؾدم ػي اؾيؽر ؿيموى ػوص ػي وقيمعؿل

 ػوص جفاز عن بدقؾًا وقعملر ، اؾدم ػي اؾيؽر ؿيموى ػقفا ؿؽموبًا ؼراءةً
،  باإلبرة وخزه بعد اإلصلع ؿن ادليمىرج اؾدم ؿن ذيء ػقه قوضع اؾذي اؾيؽر
 ميؽن ال ؾؽن ، ـزعه وميؽن ، اؾغيل عـد حتمه ؿا إؾى ادلاء قصل ال اؾالصق وفذا

،  اؾقيقر باؾنؿن ؾقس اؾالصق وثؿن ، جدقد آخر بالصق قيملدل وإمنا ، رده
 وؿعاؿؾمه اؾغيل ػي اؾالصق فذا إبؼاء حؽم أن ػاؾظافر ; ؽذؾك األؿر ؽان وإذا

 حاجمُه تؽن ؾم ػؿن ، إؾقه ادلرقض حاجة باخمالف قىمؾف اجللقرة ؿعاؿؾة
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 ، اؾقوؿني ػي أو ، اؾقوم ػي ؿرةً قوماجه ؽؿن ; ؿمؽررةً ؽنقرةً اؾيؽر ؾػوص
 اإلصلع بوخز ادلعمادة باؾطرقؼة اؾيؽر ػوص عؾقه قشق ال ػإـه ، واؾنالث
 وجوب األصل إذ ; حتمه ؿا وغيلُ ، اؾغيل عـد اؾالصق ـزعُ ػقؾزؿه ، باإلبرة
 ؽاـت ؿن وأؿا،  باؾـزع ؽلقرة ؿشؼة ترؽفا عؾى قمرتب حاجة ثؿت وؾقس ، غيؾه

 وخز عؾقه وقشق ، واؾؾقؾة اؾقوم ػي تمؽرر ، ؽنقرةً اؾيؽر ؾػوص حاجمه
 ؿرارًا اؾالصق ـزع عؾقه قشق ؽؿا ، اؾػوص ألجل ؿرةٍ ؽل ػي باإلبرة اإلصلُع

 ػي عؾقه حرجًا ـرى ال فذا ػؿنل ، ثؿـه الرتػاع جدقد بالصق وادملداؾه
 ـص وؼد ، ـزعه عؾى ادلمرتلة ؾؾؿشؼة ودػعًا ، إؾقه ادلادة ؾؾواجة اؾالصق إبؼاء

 اؾالصق ذؾك إبؼاء جاز وإذا،  اؾضرورة ؿـزؾة تـزل احلاجة أن عؾى اؾػؼفاء
 ؿعاؿؾة قعاؿل ػإـه ، ـزعه عؾى ادلمرتلة ؾؾؿشؼة ودػعًا ، إؾقه ادلادة ؾؾواجة
 اؾْؿَيْحُ اؾْهَلِقرَةِ عَؾَى اؾْؿَيْحِ حُؽْمِ وَػِي:  اؾػؼفقة ادلودوعة ػي جاء ، اجللقرة

 – اؾْؿَاءِ وُصُول قَؿْـَعُ دَوَاءٍ ؿِنْ اؾْهُرُوحِ ػِي قُوضَعُ ؿَا أَوْ ، اؾؾَّصُوقِ أَوْ ، اؾْعِصَابَةِ عَؾَى
 ادليح ؿع تقؿم وإن ، اؾالصق عؾى ومييح ، بدـه ػقغيل،  افـــ.  غَقْرِهِ أَوْ ، ؽَدُفْنٍ

 عؾى ادلاء وجرقان ، اجللقرة ؿيح ؿع اؾمقؿم قوجب دلن ؿراعاة ; أػضل ؽان
 0( 15) أعؾم تعاؾى واؾؾه،  ادليح عن قؽػي اؾغيل عـد اؾالصق
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 حــــــــاخلالص
 : ؼقاس اؾيؽر ؾه عدة طرق وؿن أفؿفا أوالً : 

خذ ؿن رأس األصلع } اإلبفام { اؾوخز : وفو علارة عن ؼطرة دم تؤ -1
 0 وفذا ال قؤثر عؾى اؾصقام وال اؾطفارة

جفاز ػري دماقل : وفو علارة عن ؿهس } الصق { قوضع عؾى اؾعضد  -2
{ رقال ، وال قمأثر بادلاء ، وإزاؾمه  250قوؿأ بؼقؿة }  دلدة أربعة عشر

 0تؾف ؾه  

 0عن طرقق اؾموؾقل اخمللري ؾؾدم أو اؾلول  -3

 ثاـقاً : احلؽم اؾشرعي ؾؾهفاز
ؿن ؽان ؿوماجاً ؾفذا اجلفاز  وقوماج ؿعه إؾى اؾػوص ادلمؽرر ؾؾيؽري ، بيلب 

د ، بل أحقاـاً ػي ؿمؽرر ػي اؾقوم اؾواحعدم ادمؼراره بني ارتػاع واـىػاض 
جزء ؿن اؾقوم ، وال قىػى خطورة تذبذب اؾيؽري ػي اؾدم  وعدم ادمؼراره ، 
وؿا قـمج عن ذؾك ؿن خطورة تعرض ادلرقض ؾـوبات ؾفا تلعات خطقرة ؿنل 
االـىػاض ادلػاجئ ؾؾيؽري أثـاء ؼقادة اؾيقارة  وؿا ؼد قعرضه واآلخرقن 

فظة وؿرتػعة ، وـزعه عـد ؽل ؾؾىطر  ، وؽذؾك ػإن ؼقؿة اجلفاز تعملر با
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غيل قعملر ؿن باب اإلدراف ، ؾذا ػإـه قهوز ادمىداؿه عـد احلاجة ؾؾغيل 
 0ػقؿيح عؾقه وال قـزعه واؾؾه أعؾم 

 ؿـمظم غقر ؾدقه اؾيؽر أن بيلب اجلفاز ؾفذا ؿوماج ياؾيؽر ؿرقضومبا أن 
 ؾه تؾف إزاؾمه وػي حال بأي عـه قيمغـي وال فلوطاً أو ارتػاعاً اؾمغقر ودرقع

 أعؾم واؾؾهؿن حقث عدم اؾـزع وادليح عؾقه   واؾالصق اجللقرة حؽم قأخذ ػإـه

 دنُم الضتخذاو اجلهاز 
https://freestyleserver.com/Payloads/IFU/2017_dec/ART

Web.pdf-A-001_rev-38932 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع ـــــــــــــاملراج
 http://www.saaid.net/arabic/119.htm   اؾػوائد صقد  -1

 ؿوؼع ؿوضوع  -2

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A
%D8%A9_%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D9%85%D8%B1%D8

%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A 

 وؼع ؿوضوعؿ -3

https://freestyleserver.com/Payloads/IFU/2017_dec/ART38932-001_rev-A-Web.pdf
https://freestyleserver.com/Payloads/IFU/2017_dec/ART38932-001_rev-A-Web.pdf
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https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A
%D8%A9_%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D

8%B3%D9%83%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%8
4%D8%AF%D9%85 

 ؿوؼع ؿوضوع -4

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A
%D8%A9_%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D9%85%D8%B1%D8

%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A 

 ؿوؼع ؿوضوع -5

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A
%D8%A9_%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D9%85%D8%B1%D8

%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A 

 وؼع ؿوضوعؿ -6

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A
%D8%A9_%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D9%85%D8%B1%D8

%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A 

 وؼع ؿوضوع ؿ -7

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A
%D8%A9_%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D

8%B3%D9%83%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%8
4%D8%AF%D9%85 

 اؾـفديوؼع ؿ -8

https://nahdi.sa/ar/16-/905-
%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D8%B1%D9%8A-
%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84-
%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A 
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 وؼع طرقؼة تقوب ؽومؿ -9

https://www.tareqatube.com/%D9%82%D8%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
2/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-

%D9%81%D8%B1%D9%8A-
%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84-

%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A-
%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85-5-

%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%D8%9Ffree-

style-libre/ 

 وؼع اؾردؿي ؾؾشقخ ابن بازادل -10

https://binbaz.org.sa/fatwas/3540/%D8%AD%D9%83%D9%
85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-

%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%82%D8%

A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84-

%D9%88%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1 

 وجواب دؤال اإلدالم ؿوؼع -11

https://islamqa.info/ar/answers/262630 
12- https://www.youtube.com/watch?v=NwjeSESdqs4 
13- https://www.youtube.com/watch?v=ysEcAccZp9w 
14- https://www.youtube.com/watch?v=qSUpgVB726o 

15- https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/377365/ 

 


