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ذج �ون �دار ���(
 �� ھذا ا�!رض �%� $�)

ن ��ر�� و("$� �$�+دم �� � ا���ل,��
)�

و�طرح �ن ��ل ��ض ا�����ء ا�����ر�ن ��� أ��� 
وغ ���ذج �% �$��# ا��ط�رة، وھو �� أ�ط� ا�� ّ 

�-دا��� ��� �ط�ق وا +، ��� *رض أّن ا��(��ر  .
ا�ذي 3رى ����� �ّ�رھ� �$2�2# أ-رى، *��0 أّي $ّد 
��ر ھذا ا.*�راض �$�$�ً و�� ھ4 $2�2# ا��(�ر ��

؟ا�$��ل ��� ھذه ا��واد ا��$ر�# وا��3 #

ا8�%ف ا��3 # : ا���وذج ا8ّول

ا8�%ف ا�-�ز�ر�# �= ��ك (

و$2�2# ) ا�� �زر�# ?��وذج

ا����رھ� ��وذ�3ً �% �$��# ا�ُ�ط�رة

أعيان محرمة ونجسة تطرح 
كنماذج لالستحالة المطهرة من 

منظور شرعي



ھ��ك �رار أ�دره ا.�$�د ا8ورو�4 وا�ذي ����ق ��� ��ح 
�وي � �-���ت $��0ط��م ا8 ��ك ا�� �زر�# أ�%*�ً 

�دأ  -�ز�ر�#وھو ا��رار ا�ذي �
ن �ن ا����رض أن 
 ��� ا��داًء �ن �.ر �زران �ن $(�.م�2013ط

و�درت *��وى ���C أ?ل ا8 ��ك ا�� �زر�# ��� أ�%ف 
ا�-�ز�ر ��� ا����ر ��دأ ا. �$��#، و��� ��دأ ا. ��%ك

 

�D?ل ا8�%ف ا�-�ز�ر�#  4�ھل ��?ن ا����را8 ��ك ا�
$�وا��ت 3%�#؟ وھل �D-ذ �Fس أ$?����؟؟ 



 

أن �?ون  ا���ف ا��2دم ��$�وا��ت �د 3رى : ا.$���ل ا8ول
#��$��(��ر ?�4 أو 3ز
4 وھو �� �ط�ق ���G ا.  G��� 

طرح ا�$ؤال ا��6ُ ��
�� ھو$?م ا �$��# : و�� ھذه ا��
 4* #���ا��3س *4 ھذا ا���ف؟ و�� �دى �$2ق ا. �$��# ا�

ھذا ا���ف؟ 

�وي ��� $����ق �0ط��م ا�$�وا��ت ا��D?و�# أ�%*�ً � ���*
:  �واد �$ر�# أو �3 # *0ّن ا���ف ا��2دم �$��ل أ$د أ�ر�ن

 

4��Hل ا����أن ��ّم  إط��م ا�$�وا��ت ا���ف ا��3س دون �(��ر : ا.$
�$�ل *4 ) وا���ف ا��2دم ھ�� ھوا�-�ز�ر(ُ�ذ?ر   � Gن ��ب أ��

.أ3وا*��، *���2ب �$��ً 
)  ا8 ��ك(�� $?م أ?ل ��ك ا�$�وا��ت: وا� ؤال ا�ذي �طرح  �G F ھو

�D?ل ا���3 �ت أو ا��$ر��ت؟  4�ا�
�ن ��ب $?م " ا�H�"#�ّ%3ل ھذه ا�� H$� #�D�� ا�2F��ء �$ت ��وان 

�D?ل ا���3 �ت، �+ �%$ظ# أن ا8 ��ك �م �?ن  4�أ?ل ا�$�وا��ت ا�
�دار �$H�م ��ذه ا�� �D#، وإ��� إدرا3�� �$ت ھذا ا���وان ���3+ 
?و��� $�وا��ت �ر�� و�ط�م ا���3 �ت أو ا��$ر��ت؛ *�ل أ$?�م 

ا�#�ّ%3 ��ط�ق ��� ا8 ��ك ا��4 ُ�راد �(ذ���� ��� �-��Fت 
!!!ا�-��ز�ر؟؟؟



$2�2# ھذه ا8�%ف ا��$�و�# ��� ا���3 �ت وا��$ر��ت 
و���N�� ا�-�ز�ر، أّ��� . ��دو ?و��� -�ط# ���F# ، و�� ت 
�ر?��ً ����Fً؛ $�ث �$�Fظ ھذا ا��-�وط ���-��
ص ا#���8 
������ر ا�دا-�# ، و. ��?ن ا�2ول إّن ا8�%ف ا �$��ت ��ل 

 #��$��2د���� ��$�وا��ت، وا. 
. ا����# ھ4 ا �$��# �ظ�و�#

#R���� ً.أو :#�F4 ا�-�ط�ت ا���* #��$�����ظر �$2�2# ا. 

ا�د<=ل ��ر إ�� :���� �# �S?���# ا �$��# ا�-�ز�ر
ر طرأ �%� أي �ن أّن ا�+(زر و�� �ل ��دل أو �?
ر �
�ل وأّن ھ(
ك Bم و
ر �B ر
�� �Cّن ھذا ا��?����

� ��ول.دا=�
ً ��و(
ت �?رى �را�ق �ل ��%
و< !%م أ�د �!د �
 ھ� و�
 دورھ
 و�
 ھ�  


.�،  وا��?ر ا��
م ا,Hرارا��� ��ن أن ��$�ب 
� ا��ط.رة �%� �
�ط ا<$��
H ھو
"!ل ��رة   

؛ �.�رأي �ن �و�ون 


ؤل $� �Hر �و� ا�+(ز�
!ا$��



� ا,��ف ا��� د+ل �� �N$� �� ���!��د �!ض �ن 
 �%� �
 �واد ��ر�� أو ("$.�“  �ظر�# ا. ��%ك”�ر�

� ا��واد ا�("$� وا���ر�� ھ� �
رأّن ($���
� #���� #� �
�!ض ��Fو ����  �)�
دة ا�(ظر؛ ��د �P ج
��، وھو أ�ٌر 


ف �ن H�ُ رأّن ا��واد ا���
�ا��!
�رون ���.م �%� ا��
� < ��!دى %%R ���1%+%�
ت ا��"
زر �S��ف ھ� ($ ،


ف �ن ھذهHُ 
� ��
 رأى آ+رون أّن ($�)�
� ھ�  �� ا�+%ط� % 10ا�ُ�+%�
ت  ا��وا(

ر ُ�ؤ�رةB ً
�$) 
�رو(.�!�، و.ا�!%�

 ً����H : ك%������ظر إ�� ا.  #R����

����ر :" و�����2س �+ ا����ه ا���د�# ، وھ4 �ن ا���ظور ا�Rر�4  -
�$دث ُ�ط�ق ��� ا����ه ا�� �-د�#  ا��4 -��ط��� Rوا
ب  �

".و��3 �ت أ-ر3��� �ن ط�ور���� ا8و��

��Nف �� ب ����# 3داً وا��4 �د ��ل إ��  -ُ #�
ا��N�ُ*�ت ا�(ذا
أ3زاء ����# �ن ا����ون ��ر أّ��� � ب ُ�ؤHرة ؛ وإ. ��� أF�Nُت 

�=�ذ�# ؟

:و�ن أ��H# ذ�ك

�ط؟
Hھو ا� 
ر ُ�ؤ�رة ؟ و�B �%%R ر ($ب�و��ن ھل �!�ً �!�
ر B رة?� ��
ر أي ($�� ا��� ا�!%��
ق �ن ا�(Rھل د

ُ�ؤ�رة؟
� : وا�3واب��ر ا�ذي ُ��د�� ، < ��"رد ا�($S� أّن ا�(ظر ھو

�%.ا��%




هو< أ�د �ن ا���.
ء �ول أّن ا��
� ا��واد ا���  �
ه ط
ھرة ، و�� ذ�ك �Cّن ($ا�!
د�� ھ� �


 ھ� .�$
�ت �� ("�$�)0.2 (% �ُ��
ر( �%=H ��وھ� ($
 ��$)�1% ��$)� ��ن ا��واد ا���ر�� %  10، أو ��
ر(


ف �S��ف؛ H�ُ ا��� �إذن ا�$?م . ����د ��� وا�("$
GHر ا�ذي ُ�$دH8ا ���ا�?ّم �ل .

 �
ه ا�!
د�
ه ( و�(د ا�(ظر �� ا�($ب ا��و"ودة �� ا���

ه ا��"
ري؛ ("د أّ(.
 ���ون �ن )ا��رف ا���� أو �

%) 0.2(�ن ا��
ء و%) 99.8(
�ن ا��وا=ب، وذ�ك ��$ب +�راء

.ھذا ا<+��
ص 

� ��T#(�  �"��S�5ت ا����ا�Sت ھ� �.�ر : أو�ُ �  7�* �
ا-DBف ا�
� �"� آ�Vر �� ��7'ة

&���ت ا�)�'ة وا��#�.

 ً����H : ت ا���3زر �ن ا�د��ء وا��ظ�م�F�-� ��� د������� أّن ا8�%ف 
 +������د *4 ��وا�دھون وأ��Rء ?�Hرة، و��� أن ����# ا8�%ف 

-�ط���� ��� ا��د�د �ن ا��?و��ت
وا��4 �د . �?ون �$��# ا���+؛

*�ن ا���?ن 3داً أن �?ون ا�-�ز�ر
�2�G �ن ��ن ا��?و��ت�R� و?ل

.ا�� �-د�# *4 ھذه ا�-�ط�ت 

� ا\]�رة إ��"� �� ���Zع �.	�� ا-DBفA&	* '*5  ( ���ذ=E
:�3 �.�در ,�' ��#��*�) �Bم



 ً �4��V : �"&��, �� L
� ا-�E +7��?&�ن أّن `	��B ا-DBف � �A&	*
�3 ��7ات �.	�$�� Z ��Sا����ت ا�T#(��3 د�7ل ا�ُa� �E�Cر b��

�"�#B ى+A
� �
�3 أن ��5ن آ�	� `���ً �#���ا�Sت ا�a�.
  �#B ���` 'ت *�#1 �)�ط�S#���ا�ّن إط$��"� c� ���
��Eو

ا����ا�Sت TS?"�، و�B LّV 3#� ا�&=' ا�+*3 *�
���ن �O �"E% ھ	�ك 
وا���3وزات ��� *��� ا �-دام $�وا��ت ���ر*' �ُ	�  3B ا�ُ�)���Tت 

� �ب ھذه ا���3وزات ��*2#  واء أ?��ت �D?و�# أم . �؛ $�ث 
�NDرار ��� �$# ا�S �ن، و�ر�?��� ُ�رّ�و

ا�$�وا��ت  ا�ُ��ّدة  �% ��Fدة �ن �$و��� أو 
�3��� *�F� 4# �ن ا�3��ت ا�ر����# ���.


م ا�ط���# : را���ً %�ا8�%ف ��ر ا����2د�# ا��2د�# ��$�وا��ت . 
ا��V ��2�- 4 �����؛ و�ن DRن ذ�ك أن �� �ب *4 $دوث -�ل 

 ����ج �دة �ن ا�ز�ن $$�وأNرار �د �ظ�ر آ�Hرھ�  ر���ً أو �د 
��رف ��� ��ك ا�HXر� .

��� *��� (إ$�واء ا�-�ط�ت ا��� #�F��� ��F�-ت $�وا��# : -�� �ً 
#�� �ب *4 ظ�ور �رض �3ون ا��2ر ��ل  �وات ) ا�$�وا��ت ا���

�د�دة وھو �رض ���4 ��Y �ن ���ول ا�$�وا��ت � $وق ا��$م 
وھ4 $�وا��ت آ?�# �=��Rب ، أ�3رت ��� ���ول �ذاء (وا��ظ�م، 

ُ��ّد ��$�وا��ت آ?�# ا��$وم �+ �� *4 ذ�ك �ن إ$داث -�ل *4 
4��S(ذ�# � $وق )ا����وس ا�؛ $�ث ���2ل ھذا ا��رض �ن طر�ق 

ا��ظ�م  وا��$م �ن أ��2ر ُ����# ، و� �ب ا��رض ھو �ر�و��ت 
�وا3د *4 أ� 3# ا�Zّ�ُ وا�$�ل ا�Rو?4 �=��2ر : �د���*�و?��رو��ن 

��
"ا�ُ��



ھذا ا��رض ظ�ر � �ب ا �-دام ا��-��Fت ا�$�وا��#؛ *�� ا���Nن أ. 
�?ون ھذه ا8�%ف  ���ً *4 �2ل ذات ا��رض أو أ�راض أ-رى 

� �ب *4 إ$داث أ�راض 3د�دة �د ُ�وازي �رض ���رو*# أو ر��� 
G�� ًر -طراH?ون أ?��3ون ا��2ر أو ُر��� 

ھ��ك �� ُ�ؤ?د أّن �رض ا��Fو�زا ا�ط�ور ?�ن  �=�%ف �ن :  �د �ً 
.أ�ل -�ز�ري دور *4 ا�� �ب ���

�+ . ھذا إذا ا*�ر��N أG�ّ *�% �3ري ��� ا8�%ف �(��ر ��م
أّن ا�(ر���ن ا�ذ�ن �ر�دون إط��م : �%$ظ# ھ��# وھ4

ا8 ��ك �-��Fت ا�-�ز�ر �م ��ظروا �=�ر �ن زاو�# 
��ت  #��$�ا. �$��# وأ��� ُ�ط�ر ا���3 �ت، وھل أّن ا. 

�R?ل ?�4 أم 3ز
4؟ 
ھم ��ظرون ��� �D# �ن ��ظور ا����دي �$ت؛ *���ذا 

!� �رع *4 إ�ط�ءھم ا�� وغ �$ت �ظ�# ا. �$��#؟



إّن إط��م ا8 ��ك ���-�ز�ر �د $دث *�% *4 ��ر ��د ا���Rر : أو.
�رض ا��Fو�زا ا�-��ز�ر $�ث ��د ا��د�د �ن ا���ر��ن إ�� ا��-�ص 
�ن ا�-��ز�ر �0ط����� �= ��ك ا�� �زر�# �� �� Y��G آ�Hر -ط�رة 

��3ت ا�-�راء ُ��درون �$ذ�رات �ن و�وع ?�رH# $�2�2# � �ب ��2�� 
.�=�راض، و��(ت ��3س ا��واب وا�وزراء

�م *4 أ3واف ا8 ��ك؟� #��$�ھل ا. 

�D?ل ا�-�ز�ر 3%�# ��� ا����ر أّن ��   4�*?رة ا����ر ا8 ��ك ا�
�د-ل أ3وا*�� � �$�ل �$��ً ط�ھراً،  وأّن ا�$?م ��$ر���� . �?ون 

�4إ. *4 $��# ا�Nرر *ُ�َرُد ��� ھذا ا.����ر X�� ����3ُْظ�ت أ$%�  :

�D?��� ا8 ��ك ��� ا����ر أ��� 3%�# و 4��و ?��ت ا8�%ف ا�
-�� �$و��� إ�� �$م ط�ھر-�$�ل ا���3 # *4 أ3وا*�� �R?ل ?�4 

أ�ول �و ?�ن ذ�ك د���2ً ��� ا���رت ا8 ��ك ا���ر�# وا��ر��ة *4 
ا����ه ا���د�# أ ��?�ً ��وH# �ل و����#؛ *2د أ?د ا��د�د �ن ا�-�راء 

�ر�� *4 ا��زارع ا� �?�# ھ4  4�ا���ر��ن �Dّن ا8 ��ك ا�
�ؤدي إ�� ا� رط�ن وإ�� أ�راض ����#؛ #Hر�� أ ��ك ��و� ���8

��� ���ه ا��رف ا��$4 و��$وا �واط���م �D� .D?�وھ� $ر��ً 
��م $� ���.

و*4 ذات ا�و�ت ��م ا.�$�د ا8ورو�4 �$ظر ا8 ��ك ا���ر�# 
!!�$3# أ��� أ ��ك ��وH# ،��ر �$�#

أ��س ذ�ك �ر���ً؟ 



���ذا ا.�$�د ا8ورو�G F� 4 ا�ذي  �C �0ط��م ا8 ��ك : ��Fر�#
�G، $ظر ا ��راد ا8 ��ك �ن ��ر �$3# ا���وث �F�-ا�-�ز�ر و�

?و��� �ر�� ��� ���ه ا��رف ا��$4؟
�� ا�Fرق ��ن أن �?ون ط����� -�ز�راً وھو �3س ا���ن و��ن أن 

�?ون ط����� �-��Fت �3 # ا���ن ?ذ�ك �ن ���در �-��F#؟ 
�� ا�Fرق ��ن ا��3 �ن؟؟

أ�ول أ. ��?ن ا�2ول �Dّن ھذه ا8 ��ك 3%�# أ��Nً ���ذا �م � �+ 
!!!أ�وا��ً 8$د �ن *2��
�م �� و�_ أ?��� �$3# أّ��� 3%�# ؟؟؟

�رد �DRن إط��م  4��N�ُف �?ل ذ�ك  أG�ّ ���(4 أ-ذ ا��$�ذ�ر ا�
ا�$�وا��ت ا�ُ�ر��ة *4 ا��زارع  ا8�%ف ��ر ا����2د�# ا��3 # 

وا��$ر�#  �ن ُ�-��Fت ا���3زر �D-ذ ا�3ّد�#، وا��4   �ق ا�RSرة 
.إ����

����ظر إ�� أHر ا. �$��# *4 ا�-�ط�ت ا����F#  وذ�ك �ن -%ل : أو.ً 
 #�Fر?��# ا�-�ط# ا����ا��ظر ���واد ا��$ر�# أو ا��3 # ا�دا-�# *4 

: وا-��Fء أو��*�� ؛ *��8ر ا�ظ�ھر �ن -%ل $2�2# ھذه ا8�%ف 
أّ��� . ��دو ?و��� -�ط# ���F# ، و�� ت �ر?��ً ����Fً ؛ $�ث �$�Fظ 
ھذا ا��-�وط ���-��
ص ا���8# ������ر ا�دا-�# ، و. ��?ن ا�2ول 

إّن ا8�%ف ا �$��ت ��ل �2د���� ��$�وا��ت، �د��ل ?ل ا��$�ذ�ر 
 #��$��ؤ?د أّن ا. �$��# ا����# ھ4 ا ُ 4�ا��4  �ق ا�?%م ���� وا�

�ظ�و�#، وا��ظر إ�� �� ��م *4 ����+ ا8�%ف أG�ّ �ن ��ب 
. ا. �$��#، ھو *ر�N# ��ر د��#2

���ق �0ط��م ا�$�وا��ت وا8 ��ك � ���* C�3ر�ا�-%�# وا�
 -�و��ً ا8�%ف ا�-�ز�ر�#



 ً����H : ت
� ��م دا+ل أ"$
م ا��وا(�

�(ظر إ�� ا��ول �Nّن ا<$���
 ���ّ" 

ر أّ(.�
ت أو ا���ر�
ت �%� ا��$
:  ا��� ��Nل ھذه ا�("
� و$%ّم �ن %� \ �ّ%� ��أRول ا�(.� ا�وارد �� أ�
دث ا�(

 
��ن زوا�.
، +�و� ��را=� ً
ا�"ّ��� أ��ل �ن أن �ون �ر��ط
� و�+%ّ�
ت ا��"
زر ھو�%ف �أّن ا�!%ف ا����وي �%� ا�دّم وا��

ُ�!ّ�م و�س �� را=�� ؛ و�� ذ�ك �$�ب �� �رض "(ون ا���ر و�م 

 ا���.
ء �� ا�(.� .����ن �$�ب ا��رض �ن �Hن ا�!%ل ا��� 

، �وا��و�ف *4 ���ء ا�$?م ���  ا�3%�# �ن -%ل  �ن ا�"��
ظ�ور ا�را
$# أو ا���ن أ�ر ��ر د��ق و��ر �2دور؛ -�و��ً *4 

.$��# ا8 ��ك

إّن ��دم أ��ف ���وي �%� �+%�
ت ا��"
زر �ن 

ل �� ا�!%�
ء R 
� �%� 
.$
Rر و� ودم و+(ز��

� إ�� إ�
دة (ظر؛ "
�� ��N$� �ا����د�ون �� ا�"��
,(� �م �ن �دار ���.م �ن ��دم ھ�ذا أ��ف 

وا(
ت ا���Nو��؛ أي �م �ن ا�!%ف ا�ذي ورد �� �%�
� وا�دم وا�+(زرو�أن �ّم ���.م  ���وده ا��

 ��
ن �دار ���.م �ن ("س ��د� 
�ن �Rد؛ وإ(�
� ا<��راز��� ��)� �(�و ا���م �.

ا�3%�# *4 ز�����



�رة أ+رى ا,�
دث �م �ذ�ر $�ب ا�(.� �ن ا�"���، ا�!%�
ء 
�ب ا�(�ن وا�را=�� ا��� �ؤ�ر $�ا����د�ون ا"�.دوا  �� أّن ا�(.� �
ن 

، وا�(.� Rد �ون �!(
ه أ��ل �ن .�
 أو�%.H��� ��م ا�"��� أو 

ر �$�وق ��ذ�ك؛ �د�ل �رض "(ون ا���ر ا�ذي (�^ �ن إط!
م ا,
�ب $
رة إ�� أّن ا�!%ف ا���دم �
ن ُ�!��
ُ و< �Pوا�دم؛ �� ا ��ا��

.  را=��، و�� ذ�ك �$�ب �� �وارث

�دل د.�# وا #$N���  ا���4 *4 $د�ث ا���4و�ن ھ(
 �Cّن 
�D?ل ا���3 �ت 4�، و< �ك أّن إط!
م ا��$ذ�ر �ن ا�$�وا��ت ا�

��%� ھذا  ��ا��وا(
ت ا���Nو�� أ���
 ���وي ا�+(زر أوا�دم أوا��

ت؛ . ا�(.�$
� < ُ�ط.ر ا�("�
�� �ن رأوا أّن ا<$�� ّ̂ وھو �
 ا��

 ��
 وإ< �َم (.� ا�(.� إ�"
.  �ن ا�"��� �� دا�� ا��

�Y �ن إط��م ا�$�وا��ت ھ��ك ���ر3$�ت ����# �ؤ?د أن أ-ط�راً �$�# ?�رى 
إ��� ھو  أ�%*�ً �$وي �-��Fت �ن ا�د��ء وا����# وا�-�ز�ر و��4 ا���4 

�$ذ�ر �ن ا�و�وع *R 4رك ��ك ا8-ط�ر  .

 �و. �-�F ": أورد ��م ا��(!
(� ا�ذي رّد �%� �ن �و�ون إن ا�(.� �%�راھ
وا���ل ... أّن ھذا رأي *4 ����2# ا��ّص، و�2د -��ف ا���ظرون ھ�� ا� �#

 G��� و. ���ض Gز�����8$�د�ث ھو ا�وا3ب، و?�D�م $��وا ا���4 ��� ا�
.”د��ل

�$و�G �ن د��ء ا.��3ه  ��� Z�� ت ا���F�-� إ�� إط��م ا�$�وا��ت ا���3 �ت �ن
و���# و-�ز�ر،ھو *�ل �ؤدي إ�� إ$داث -�ل *4 ���وس ھذا ا�?ون؛ 8ن إط��م 

ا�$�وا��ت ا����R# ط����ً ����ر �ن �D?و.ت ا�$�و��ت آ?�# ا��$وم ھو إ-%ل 
��ظ�م ا�-�ق ا�ذي *طر V ا�-�ق ���G، وا�ذي �� Y��G أ�راض ����# �Hل 
. �3ون ا��2ر، ور��� ھ��ك أ�راض أ-رى  �د ��DR إذا ا ��ر اS-%ل ا�����د



�4 �ن أ��3ل $�� �2�ُس ھذا ا�Nرر؟ وا� ؤال ا�?��ر �ن : أ�ولD�  ن �دري ?م�
 4� �?ون � ؤو. �ن اHSم �$ق اX.ف، �ل �
�ت اX.ف، �ل ر��� ا��%��ن ا�
 ������ ا�Nرر � �ب *�C ھذا ا���ب وا�ذي ��Rر ?ل ا��ؤRرات إ�� و3وب 

ا�ُ� �ر�# إ�� إ�%�G؟

�ّد وأن  �� ��N$ھذه ا�� �� ��و�ن ا�ذن رون أّن ا���رم إن �
ن $ُ��م 

�Hرر إْن ���ق� 
�ون �ر��ط  !

ھل $?م ا��$ر�م �ر��ط ���Nرر *2ط ؟

.وھل ا��$ر�م �ر��ط ���Nرر *2ط ؟ و�+ ذ�ك *��Nرر ��$2ق أ��Nً : ا�3واب
إّن ا���4 *4 $ّد ذا�G ھو $?م ���Nن ا�$���# �ن ا�و�وع *4 ا8-ط�ر 

واN8رار، وا.��زام �����4 $���# �ن ?ل ا�Rرور ا��4 ��?ن أن ��3م  �ن 
�C ھذا ا���ب*.

�دم و3ود إ$��
��ت . وأُذّ?ر �Dّن ا�8$�ث ا�����# �ؤ?د ��� و3ود ا�Nرر
�ظ�ر ا�8راض ا��ر��ط# ���Nرر . ���4 أ�داً �دم و3ود ھذه اN8رار.

Cد أو�� �ن �3ب ا����� �Fوَ��4ُ ر و��� . وھ�� �?ون درء ا��
ا�?ر�م �ن ا�3%�# واCN و. �$��ج إ. إ�� ا��ط��ق، �%����د �ن 

ا�Rّر ا�?��ر وا�ذي ��0%ق ���4F?�  G ھذه ا�8#، �ل وا��Rر�# 
.���3ء ��R?ل �$ن *4 ��� ����

ھ��ك ��و��ً ��و�# �$�$# ��ھ�# �ن ا�3%�# و. �ّد �ن �م إّن 
 G�� .إ��دة ا��ظر * ����* 4��� Nوء وا���� و� �3دا�N$� ھذه

���(4 أن ُ�را3+ ، وو���(4 أْن ُ���د درا ��� ?��ز�#�.�� "دا 
��وى ا��4 أ�3زت إط��م ا�$�وا��ت ا8�%ف ا��3 #؛ �ظرا ��� Fا�
�D?ل ا��3س  4�ا �3ّد �ن �ؤ?دات ����# �$ذر �ن ا�$�وا��ت ا�


 �ن ا���روا��$رم .
ر ا�+طرة ا��� �(!�س �%� �$�.%��.، وا6



4��Hز�� ا�دم : ا���وذج ا�%�
و$2�2# ا����رھ� ��وذ�3ً 

�$��# ا��ط�رة %�

نماذج ألعيان محرمة ونجسة 
تطرح كنماذج لالستحالة 
المطهرة من منظور شرعي

ا� �
ل ا8$�ر ا�ذي �3ري *4 �روق :"ا�دم •
�2وم ا�$��ة G���ا�$�وا��ت، و"

و�ّ�ر �� ا���.
ء �ذ�ك �ن ا���
ص وا�.دي •
!(� و�� ا���
ص(�� Rو�.م �$��ق ا�دم (  

و�ذ�ك أط%�وه �%� �
 �راه .%ز�� دم : وRو�.م
�، وا�(�
سH
.ا��رأة �� ا��ض، وا<$��

��ر�ف ا�دم 
 4*

ا.�ط%ح 
 4�2Fا�

���رة �ن  �
ل �زج ا�2وام أ$�ر ا��ون وھو �ن �Nن :" ا�دم•
أR?�ل ا�� �Y ا��Nم ��= ا��2ب و�3ري دا-ل ا�3 م �ن -%ل 

).  ا8وردة وا�Rرا��ن وا���Rرات ا�د�و�#(ا8و��# ا�د�و�# 

ن •$)Pم ا�دم �� "$م ا"� b%�
�b   6 -  5و���ر �� ا��+ص ا�

 ��� ا�دم %   �8.7ث ��ل ($�� b%�� 
�ن وزن ا�"$م، ��
�(ا��و"ودة �� ا�".
ز ا�دوري � ا�د�و�� ) ا��%ب وا,و�%�

+زن ��  �R
�
 ا��%ث ا��)�� ا��و"ودة �� ا�"$م �%� ا���
 �ا���د وا�ط�
ل و�(
طق أ+رى �� ا�"$م، و(د�� إ�� "�

� ا��%ب%H� ض
�أ"زاء ا�"$م ��Hل ا(�

��ر�ف ا�دم 
 4*

ا.�ط%ح 
ا����4 



�?ون ا�دم �ن  �
ل ا �G ا��%ز�� "•�)Plasma ( أ�واع #H%Hو
�# ھ4 b?Rرف �������ر ا����: �ن ا��واد ا����# ُ


C ا�د�و�#، •�Fء وا���Nر��ت ا�دم ا�$�راء و?ر��ت ا�دم ا���?
و�$�ل ?ر��ت ا�دم ا�$�راء ا8? �3ن، و4��H أ? �د ا�?ر�ون �ن 
وإ�� أ3زاء ا�3 م، ����� � ��د ?ر��ت ا�دم ا����Nء *4 $���# 

C ا�د�و�# *�ط�ق �واد � ��د �Fا�3 م �ن ا�8راض، أ�� ا��

ا��-Hر و�ذا � ��د *4 ��+ *2دان ا�دم �ن : ��� ��3ط ا�دم
"ا8و��# ا�د�و�# ا�����#

�?و��ت ا�دم 

��ز�
 ا�دم 
ن ُھ�$)�ث ��ون ا�دم �ن "ز=ن ر= Plasmaل   (?R��ن ا�$3م ا�?�4 %   55و

 ا�دم  .��دم� �ن ا�$3م ا�?�4 ��دم، % 45و�R?ل  ( Blood cells)و+����وھ� �(�$م إ�� 

ل ا��6����
�� وھ� 
ء وا���
=f ا�د�وH�
ت ا�دم ا�
ت ا�دم ا���راء و�ر:�"�و�
ت �ر

��ز�
 ا�دم 
ن ُھ�$)�ث ��ون ا�دم �ن "ز=ن ر= Plasmaل   (?R��ن ا�$3م ا�?�4 %   55و

 ا�دم  .��دم� �ن ا�$3م ا�?�4 ��دم، % 45و�R?ل  ( Blood cells)و+����وھ� �(�$م إ�� 

ل ا��6����
�� وھ� 
ء وا���
=f ا�د�وH�
ت ا�دم ا�
ت ا�دم ا���راء و�ر:�"�و�
ت �ر

 (Plasma)�%ز�� ا�دم  :أو.ً  (Plasma)�%ز�� ا�دم  :أو.ً 

�ن $3م ا�دم؛ $�ث ھ4 ا�3زء ا� �
ل % 60-50ا� �
ل ا��و3ود *4 ا�دم، و�R?ل $وا�4 : ا��%ز�� ھ4 
�ن ا�$3م ا�?�4 ���%ز�� %   90ا�ذي � �C *��� -%�� ا�دم، وھ4 ذات �ون أ�Fر ��ھت و�R?ل ا���ء � �# 

وھذا 4Rء ��م إذا �� ����� أن ا���ء �ذ�ب �3د �?�Hر �ن ا��واد وا�3ز�
�ت و������4 ھذا �G��3 و ط� *��. 
�?ون �ن ا����4% 2��10ل 3ز�
�ت ا��واد ا�(ذا
�# ا��ذا�# *�G، أ�� ا�� �# ا�����# وھ4 ا�ـ �:

�ن $3م ا�دم؛ $�ث ھ4 ا�3زء ا� �
ل % 60-50ا� �
ل ا��و3ود *4 ا�دم، و�R?ل $وا�4 : ا��%ز�� ھ4 
�ن ا�$3م ا�?�4 ���%ز�� %   90ا�ذي � �C *��� -%�� ا�دم، وھ4 ذات �ون أ�Fر ��ھت و�R?ل ا���ء � �# 

وھذا 4Rء ��م إذا �� ����� أن ا���ء �ذ�ب �3د �?�Hر �ن ا��واد وا�3ز�
�ت و������4 ھذا �G��3 و ط� *��. 
�?ون �ن ا����4% 2��10ل 3ز�
�ت ا��واد ا�(ذا
�# ا��ذا�# *�G، أ�� ا�� �# ا�����# وھ4 ا�ـ �:


ت وا�دھون 
�$�ر� ��واد Bذا=

ت وا�.ر�و(
ت�
ت وا,(ز)�
�.وا��

وم $�
وم وا��$
�ل ا��و�� �ر �HوB واد�
وم $وا��ودوم وا��دد وا��%ور وا��?(

رھ
 �ن Bر ا,+رى و�
.ا�!(


ت ا�دم )ا,��و�ن، ( �رو�
ن وا���ر(و"ن�و�ن، ا��رو��.)ا�"%و

ن )�

 وا��ر�ل ا�ور� ��واد إ+را"
.و��ض ا�ورك



 ً����H:  ا�دم ��%-Blood cells  ً����H:  ا�دم ��%-Blood cells 


 إ��
 إ��:و�م ��(ف ھذه ا�+�:و�م ��(ف ھذه ا�+�

ا���F$�ت ا�د�و�#

)Blood Platelets(

� < ���ل أ"$
م دا=ر
 �� ا�!
د
ت ا�+%��

 
�%b �ددھ)150-
400 ( ��أ�ف ��
 .دم �3%م/

ا�-%�� ا�د�و�# ا����Nء
(White Blood Cells 

W.B.C)

��ل �!(�  �
 د�و�+
 
)  11-4(ا��%�� و�ددھ

 �.دم �3%م/أ�ف +%

?ر��ت ا�دم ا�$�راء

(Red Blood Cells R.B.C)

 
.), �
ت د�وو�$�� �ر
< ���وي �%� ��
ت 

 
.�

 �ن �ث ا���ا�+�
 ��%� (واة و (و
�و$و�
ت ورا


 �ذ�ك �.� و�
�و�و(در

درة �ن ا<(�$
م R رB

 
�%b �ددھ�رو
-4.5(وا���
6.5 (�.دم �3%م/�%ون �ر


ص ��-
ا��%ز��

ن•�رو%��ب و"ود ا�$�ل �ون ا���ز�
 إ�� ا,��ر وذ�ك �Bilirubin. 
� ا���ل�.وا���ز�
 �د
 
� ا���ز��
�� b%�� 
� 3$م/Bم��1.027
ت ا���ز�).، وھ� �!��د �%� ا��رو�

وا���ز�
 ��زم �ل وظ
=ف ا�دم ,(.
 ا�"زء ا�$
=ل ا�و�د �ن ��و(
ت ا�دم، •

دل وا��و�ل �وظ
=ف �
ت ا��
=ر ��%$ �وھ� ا�و$ط ا��
=� ا�ذي ��م �


 �ن أھ�.
 .ا�!(
�ر ا,+رى .� ��
ا���
�ظ� �%� �"م :��
 أّن �.
 وظ
=ف +

 ا�"$م 
 أ(.
 ���ل ا�ط!
م إ�� +���، �)
ن �� �دود �!$)Pا�دم �� "$م ا

�� �ن ا,�راض ا��!د

دة �%��H� م
� <��وا=.
 �%� أ"$�
HP
�  .

?��F# ا�$�ول ?��F# ا�$�ول 
��� �%ز�� ا�دم

��?ن ا�$�ول ��� ا��%ز�� �����# ا�طرد ا��ر?زي ��د •
�ر ب -%�� ا�دم���3ط $�ث �� G���� دة�� #*�Nإ.



                                         
*4 ا������ت ا�(ذا
�# ) ��� *�G دم ا�-�ز�ر(ا �-دام ا�دم 

� ��$�+دام �� ��
ث ا���روا ا�دم ا��$�وح �ن ا��واد ا���
�"�� ا�د�
ء ا��$�و�� �ن  ��، و��وم ��
(� ا,Bذ�ا,ط!�� وا,�ر

���.ا��وا(
ت �(د +رو".
 �ن ا�ذ

� ��$�+دام �� ��
ث ا���روا ا�دم ا��$�وح �ن ا��واد ا���
�"�� ا�د�
ء ا��$�و�� �ن  ��، و��وم ��
(� ا,Bذ�ا,ط!�� وا,�ر

���.ا��وا(
ت �(د +رو".
 �ن ا�ذ


�� إ< �� �ن أ�ل �وا(� �
(ت أم (".دوا أ< �ر�وا �
دًة أو�
� ��دّر �
<ً و�راً ، $واء أ�
(ت ھذه  �
وا$��
دوا �(.
 �� ا��(

ا��واد �را�
ً أم ��<ً ط
ھرة أم ("$�؛ 

� �%��دم "�� ا��طور ا�.
=ل ا�ذي �.ده �"
ل ا���(� ا�?ذا=�، و(�
 �� ً
� و+�و��
ن �%� ھذه ا��(�=
ا���(� �� ھذا ا��"
ل �Cّن ا��

�ا�دول ا����د�

� �%��دم "�� ا��طور ا�.
=ل ا�ذي �.ده �"
ل ا���(� ا�?ذا=�، و(�
 �� ً
� و+�و��
ن �%� ھذه ا��(�=
ا���(� �� ھذا ا��"
ل �Cّن ا��

�ا�دول ا����د�

�ن ا �-دا��ت 
ا�دم

ا �-دام ا�دم ?�� ھو 
1- 4
ا��ود��Y : *4 ا�����+ ا�(ذا

أ���ء -�ز�ر (، ���2ق  وداء 
Gودھ� Gوءة �د����.(

.ا�-�ط�ت ا����F# -3.  أ �دة -2

:��ل دم ا�-�ز�ر أو ا��%ز��
�-دم ?�د�ل ر-�ص �ز.ل ا���ض  �
$�ث ��Nف إ�� ا�Fط�
ر وا�$ �ءات 
وا����2ق و����3ت ا��$وم و��وف 

ا�����3ت وا�� ?و�ت وأ�ذ�# ا8ط�Fل 
 +Nّا�ر.

�R?ل : ا�?ر�ور�وھ�N- 4ب ا�دم و
�ن ?ر��ت ا�دم ا�$�راء ا��$�و�# ��� 
ا����و�3و��ن و� �ب �$ول �و�G إ�� 
 G2رار �و��ا���4 ��G3 ��$�ول ��� ا 

���ل *4 ا�?�ز
���ت . �������#3 �
��2ت ا�$��ب وا����
د R� و��ض
.وا����2ق و�وG3 ا��8ب �=�%ف

�-دم ��رو�ق : أ��و��ن ا�دم �
4 ُ���Y .ا����
ر���وھو ���Y �رو

�ن طر�ق ��F3ف ا�دم ا�ط�زج 
�رات ا��ود�وم   Gف إ���N�
����د ا�?ر��ت ا�$�راء Hّم  .

#F�� .���2ّ ��وا�ل �-

ا�دّم ا��$�وح



*G�* ��� ( 4 دم ا�-�ز�ر(ا �-دام ا�دم 
 #�
ا������ت ا�(ذا

  Gدا�-�وا�ذي ����� *4 ھذا ا���$ث ھو $?م ا 
�2�G *4 ��ب ا�8ذ�# واR8ر�# -�و��ً R� دام-�وا 
ا���ّ��# ����؛ $�ث ا�دّم ا�� Fوح �ن و3�# �ظر 

و�و3ودة ( ا�ُ��ّ���ن ھو ��دة -�م ر-��# و��دورة 
Z�� ت ا���F�-� دا��� )�و*رة �ن -%ل-�، و��?ن ا 

 #�
��� �ط�ق وا + *4 ا�����3ت ا�(ذا
�# وا�دوا
#����3�.  وا�

 4* G��2�Rدام ا�دم و�-�ا�$?م ا�Rر�4 . 
ا�8ذ�# واR8ر�#

�$ر�م ا�دمّ  

. -%ف ��ن ا�2F��ء ��� $ر�# ���ول ا�دم ا�� Fوح �ن ا�$�وان ��د �ذ?��G  واء 
ل �ن �وان �� أو �وان ��رم ��%%� و أ?�ن ���%ً أم ?�Hراً $، و �ذ�ك �ل دم 

ره �رام��

 وأ�3+ ا�����ء ��� $ر�# ا�دم ا�� Fوح و$ر�# ا.���Fع �G *4 $�ل ا.-���ر و

ا�Fق ا�����ء ��� أن ا�دم $رام :"��ل ا�ن ا��ر�4 . ” �$رم و. ���2د ��+ ا�دم 
 4* G���4  ورة ا��2رة �ط��2ً ، و* V G��� و�د ، G� +F��3س ،. �ؤ?ل و. ��

.” ورة ا���8م ��2داً ���� Fوح،و$�ل ا�����ء ھذا ا��ط�ق ��� ا���2د إ��3��ً 



$?م ا �-دام ا�دم *4 ا�8ذ�# واR8ر�# $?م ا �-دام ا�دم *4 ا�8ذ�# واR8ر�# 


 ھو ��
�م �� ا�+�ف �%� �ر�� ا�دم ا��$�وح و�ر�� ا<(��
ع �� ط

 �و أ+ذ �ن ا�دم �� �Rذا ا�و�ف، ��ّن ا<+��ف و.�دّم �$�وح 

 ً

ت ��ل ��ز�
 ا�دّم �.ل �N+ذ ��م ا�دّم ا��$�وح أم �N+ذ �������
� �دوث �?ر Hر �ر
���
��(آ+ر �
؟) ا$��


 ھو ��
�م �� ا�+�ف �%� �ر�� ا�دم ا��$�وح و�ر�� ا<(��
ع �� ط

 �و أ+ذ �ن ا�دم �� �Rذا ا�و�ف، ��ّن ا<+��ف و.�دّم �$�وح 

 ً

ت ��ل ��ز�
 ا�دّم �.ل �N+ذ ��م ا�دّم ا��$�وح أم �N+ذ �������
� �دوث �?ر Hر �ر
���
��(آ+ر �
؟) ا$��

)  دون �(��ر( $?م ا �-دام ا�دم  ا�� Fوح ?�� ھو: ا�� �D# ا8و��
*4 ا�8ذ�# واR8ر�# 

)  دون �(��ر( $?م ا �-دام ا�دم  ا�� Fوح ?�� ھو: ا�� �D# ا8و��
*4 ا�8ذ�# واR8ر�# 


رة إ�� �ن (�وص ��ر�� �%دم ، وا��
ق  �Pق ا�$ 

ء �%� �)�
 �ا�!%�
ء �%� أن ا�دم �رام ("س < ؤ�ل، وإ"�
�.م �%� �ر�

� ا��� $�+دم ا�دم �� ��رم �(
ول ا,ط!�� وا,�ر �)ّC� ،��ا<(��
ع 
�ر Bذاًء ("$
ً ��رم ا,�ل <��وا=.
 �%� ا�دم �!� 
.), ،
.��
)�

ر�ن ا��%ل وا���.  ا��$�وح، و< �رق �� ذ�ك 


رة إ�� �ن (�وص ��ر�� �%دم ، وا��
ق  �Pق ا�$ 

ء �%� �)�
 �ا�!%�
ء �%� أن ا�دم �رام ("س < ؤ�ل، وإ"�
�.م �%� �ر�

� ا��� $�+دم ا�دم �� ��رم �(
ول ا,ط!�� وا,�ر �)ّC� ،��ا<(��
ع 
�ر Bذاًء ("$
ً ��رم ا,�ل <��وا=.
 �%� ا�دم �!� 
.), ،
.��
)�

ر�ن ا��%ل وا���.  ا��$�وح، و< �رق �� ذ�ك 

 #���Hا� #�D ر�#: ا��R8دام �%ز�� ا�دم *4 ا�8ذ�# وا-�$?م ا   #���Hا� #�D ر�#: ا��R8دام �%ز�� ا�دم *4 ا�8ذ�# وا-�$?م ا 

�%ز�� ا�دّم  �ن ا��وازل ا��4 ا-��ف *4 $?��� ا�����ء ا�����رون 
:��� رأ��ن ا��Hن

�%ز�� ا�دّم  �ن ا��وازل ا��4 ا-��ف *4 $?��� ا�����ء ا�����رون 
:��� رأ��ن ا��Hن

 ا�رأي ا8ّول �رى 3واز ا �-دا��� *4 ا�8ذ�# ا�رأي ا8ّول �رى 3واز ا �-دا��� *4 ا�8ذ�#

ا�2ول �3واز ا �-دام ا��%ز�� *4 ا�8ذ�# واR8ر�# ��� ا����ر أّ��� ��دة 
ُ�(��رة ��دم  *4 ا. م وا�و�ف وا��ون وا����رھ� ��وذ�3ً �% �$��# ا�ُ�طّ�رة 
���ًء ��� ذ�ك؛ *���%ز�� ���ج �$�ل ا�دم إ�� ����رُ�����# G��8، وا��%ز�� 
��س ��� �ون ا�دم و. ط��G، و. � �� د��ً، وإن ?��ت �ن ����ره وھذا 
ا��(�ر *4 ا. م وا�و�ف ��دّم ����ر ا �$��# �ط�رًة ����ن ا��$ر�# أو 

���2�� �ن ا�$ر�# إ�� ا�$لّ و�ن ا���3 # إ�� ا�ط��رة، وذ�ك  4�ا��3 #، ا�
?�� أ�3زھ� ا���ض �ن ��ب ا. ��%ك . � وٌغ  �3واز ا �-دا��� *4 ا�8ذ�# 

.أو �ن ��ب ��� �� ��� ا�دم ا����42 *4 ا��روق ��د ا��ذ?�#

ا�2ول �3واز ا �-دام ا��%ز�� *4 ا�8ذ�# واR8ر�# ��� ا����ر أّ��� ��دة 
ُ�(��رة ��دم  *4 ا. م وا�و�ف وا��ون وا����رھ� ��وذ�3ً �% �$��# ا�ُ�طّ�رة 
���ًء ��� ذ�ك؛ *���%ز�� ���ج �$�ل ا�دم إ�� ����رُ�����# G��8، وا��%ز�� 
��س ��� �ون ا�دم و. ط��G، و. � �� د��ً، وإن ?��ت �ن ����ره وھذا 
ا��(�ر *4 ا. م وا�و�ف ��دّم ����ر ا �$��# �ط�رًة ����ن ا��$ر�# أو 

���2�� �ن ا�$ر�# إ�� ا�$لّ و�ن ا���3 # إ�� ا�ط��رة، وذ�ك  4�ا��3 #، ا�
?�� أ�3زھ� ا���ض �ن ��ب ا. ��%ك . � وٌغ  �3واز ا �-دا��� *4 ا�8ذ�# 

.أو �ن ��ب ��� �� ��� ا�دم ا����42 *4 ا��روق ��د ا��ذ?�#



4��Hدام �%ز�� ا�دم *4 ا�8ذ�#: ا�رأي ا�-�  . �رى 3واز ا �-دام �%ز�� ا�دم *4 ا�8ذ�#: ا�رأي ا�4��H  . �رى 3واز ا 

*ر�N# ا����ر �%ز�� ا�دّم ��وذ�3ً �% �$��# ا��ط�رة 
*ر�N# ���(4 �را�3��� �ظراً ��� ا �3ّد �ن �2$
ق �ن 

�ؤّ?د أّن ھذا ا��(��ر �ظ�ون، و�� ھو إ. *�ل  #���� #�$��
 ،��N�� ن�ر��?و��ت ا�دّم ��)�.دون أن �3ري ����� أي 

*ر�N# ا����ر �%ز�� ا�دّم ��وذ�3ً �% �$��# ا��ط�رة 
*ر�N# ���(4 �را�3��� �ظراً ��� ا �3ّد �ن �2$
ق �ن 

�ؤّ?د أّن ھذا ا��(��ر �ظ�ون، و�� ھو إ. *�ل  #���� #�$��
 ،��N�� ن�ر��?و��ت ا�دّم ��)�.دون أن �3ري ����� أي 

*ر�N# ا����ر �%ز�� ا�دّم ط�ھرة و$%ل *ر�N# ��ر د��H?8 #2ر �ن 
:ا����ر

*ر�N# ا����ر �%ز�� ا�دّم ط�ھرة و$%ل *ر�N# ��ر د��H?8 #2ر �ن 
:ا����ر

#��$����ر ا. ���#��$����ر ا. ���

ا �دل �ن ذھب إ�� �دم 3واز ا �-دام ا��%ز�� *4 ا�8ذ�# واR8ر�#، �Dّن ا����ر �%ز�� ا�دّم 
 . G�ّ#؛ إذ إ����ت أ�ٌر ��ر د��ق �ن ��$�# �Fص وا��
��دة ُ�����# ��دم *4 ا. م وا�-��
�%زم ?ل  4�*رق ��ن ا�دم ا�� Fوح و��ن ا��%ز��؛ �ن $�ث أّن ا��%ز�� �ن �?و��ت ا�دم ا�
 G�* م��وظ�
ف ا�دم �8�� ا�3زء ا� �
ل ا�و$�د �ن �?و��ت ا�دم، وھ4 ا�و ط ا���
4 ا�ذي 

و$2�2# �� �3ري ��$�ول *4 ا�دم    �
ر �����ت ا����دل وا��و��ل �وظ�
ف ا�����ر ا8-رى
�م �ز��� �ن �?و��ت ا�دم ا8-رى ���طرد ا��ر?زي � Gا��%ز�� أ� ���دة ����# �� #*�Nد إ��

�ر ب -%�� ا�دم�وھ4 دم ��زول �ن ا��Fر�ن، و�ن ���Nت ا�دم و���-�وص  . ����3ط $�ث 
 G�.م�ن � �# ا�د% 60ا�?ر��ت ا�$�راء وھ4 �R?ل �� � �

�ل إّن ا��%ز��  ��?ن أن ��م إ ��ف ا��ر�N ا�ذ�ن *2دوا ?�ّ��ت �ن ا�دم ��� 

 )GF
)�� �د�ل أ��� 3زء �ن ا�دم وأG�ّ . زا�ت �ؤدي وظ�

*���%ز�� �D-ذ $?م ا�دم  و. ��?ن ا��2ول �Dّ��� ��دة ُ�(��رة ��دم ، وأّن ا��(��ر ا�ذي  و�ذ�ك
3رى . ��دو ?و�G �3رد �(��ر *�ز��
R 4?�4 �م ُ�ّ(�ر �ن $2�2# ا�دم ا�ذي ورد ا�8ر 

Gر��$��.

ا �دل �ن ذھب إ�� �دم 3واز ا �-دام ا��%ز�� *4 ا�8ذ�# واR8ر�#، �Dّن ا����ر �%ز�� ا�دّم 
 . G�ّ#؛ إذ إ����ت أ�ٌر ��ر د��ق �ن ��$�# �Fص وا��
��دة ُ�����# ��دم *4 ا. م وا�-��
�%زم ?ل  4�*رق ��ن ا�دم ا�� Fوح و��ن ا��%ز��؛ �ن $�ث أّن ا��%ز�� �ن �?و��ت ا�دم ا�
 G�* م��وظ�
ف ا�دم �8�� ا�3زء ا� �
ل ا�و$�د �ن �?و��ت ا�دم، وھ4 ا�و ط ا���
4 ا�ذي 

و$2�2# �� �3ري ��$�ول *4 ا�دم    �
ر �����ت ا����دل وا��و��ل �وظ�
ف ا�����ر ا8-رى
�م �ز��� �ن �?و��ت ا�دم ا8-رى ���طرد ا��ر?زي � Gا��%ز�� أ� ���دة ����# �� #*�Nد إ��

�ر ب -%�� ا�دم�وھ4 دم ��زول �ن ا��Fر�ن، و�ن ���Nت ا�دم و���-�وص  . ����3ط $�ث 
 G�.م�ن � �# ا�د% 60ا�?ر��ت ا�$�راء وھ4 �R?ل �� � �

�ل إّن ا��%ز��  ��?ن أن ��م إ ��ف ا��ر�N ا�ذ�ن *2دوا ?�ّ��ت �ن ا�دم ��� 

 )GF
)�� �د�ل أ��� 3زء �ن ا�دم وأG�ّ . زا�ت �ؤدي وظ�

*���%ز�� �D-ذ $?م ا�دم  و. ��?ن ا��2ول �Dّ��� ��دة ُ�(��رة ��دم ، وأّن ا��(��ر ا�ذي  و�ذ�ك
3رى . ��دو ?و�G �3رد �(��ر *�ز��
R 4?�4 �م ُ�ّ(�ر �ن $2�2# ا�دم ا�ذي ورد ا�8ر 

Gر��$��.



���ر ا. ��%ك ������ر ا. ��%ك ���

 4�ا�2ول �Dن �%ز�� ا�دم �د ا ���?ت *4 ا�8ذ�# ا�
أF�Nت إ����، *�ذا �ردود ��� ذھب إ��G �3�ور ا�2F��ء 
�ن ا��Fر�ق ��ن ا���ء و��ره �ن ا���
��ت، وأن ?�Hر 
ا���
��ت ���3س �و�وع ا��G�* # �3 ��ت ا���3 # أو 
?Hرت، �(�ر ا���
+ أو �م ��(�ر، *�ط��ر ا���ن ا��3 # 
��%ك -�ص �����ء ��� �G �ن �وة ا�د*+ ����3 #،  .��

��3س �و�وع ا���3 # �* +
أ�� ا�Rراب وا�ط��م ا���
ا����2#، و�و ?�ن ?�Hراً، *�ذه ا�8ذ�# ا���N�ُ 4ف إ���� 

��3س ��3رد إ�N*# ا�دم إ�����.ا�دم ا�� Fوح 

 4�ا�2ول �Dن �%ز�� ا�دم �د ا ���?ت *4 ا�8ذ�# ا�
أF�Nت إ����، *�ذا �ردود ��� ذھب إ��G �3�ور ا�2F��ء 
�ن ا��Fر�ق ��ن ا���ء و��ره �ن ا���
��ت، وأن ?�Hر 
ا���
��ت ���3س �و�وع ا��G�* # �3 ��ت ا���3 # أو 
?Hرت، �(�ر ا���
+ أو �م ��(�ر، *�ط��ر ا���ن ا��3 # 
��%ك -�ص �����ء ��� �G �ن �وة ا�د*+ ����3 #،  .��

��3س �و�وع ا���3 # �* +
أ�� ا�Rراب وا�ط��م ا���
ا����2#، و�و ?�ن ?�Hراً، *�ذه ا�8ذ�# ا���N�ُ 4ف إ���� 

��3س ��3رد إ�N*# ا�دم إ�����.ا�دم ا�� Fوح 

���ر ���س �%ز�� ا�دم ��� ا�دم ا����42 *4 ا��روق ��د ���
ا��ذ?�# 

���ر ���س �%ز�� ا�دم ��� ا�دم ا����42 *4 ا��روق ��د ���
ا��ذ?�# 

. ��?ن ���س ا��%ز�� ��� ا�دم ��ر ا�� Fوح ا�ذي ���ق 
����$م أو ���2 *4 ا��روق ��د ا��ذ?�#، 8ّن ا�دم ا�ذي ���ق 
����$م أو ���2 *4 ا��روق ��د ا��ذ?�# ��ر � Fوح، $�ث 

�2R# "���ب ا��$رز �� 4F�* ،G��G ��ذا ا� �ب
، ����� ا�دم ا�� Fوح ا�ذي أ�Nُف إ�� ھذه "ا.$�راز

ا�8ذ�#، إّ��� أ�Nُف إ���� ��داً، و�د ?��ت -���# ��G؛ *�و 
G�ّ$� ذ�ك ���س ��ر د��ق و*4 ��ر�  .

. ��?ن ���س ا��%ز�� ��� ا�دم ��ر ا�� Fوح ا�ذي ���ق 
����$م أو ���2 *4 ا��روق ��د ا��ذ?�#، 8ّن ا�دم ا�ذي ���ق 
����$م أو ���2 *4 ا��روق ��د ا��ذ?�# ��ر � Fوح، $�ث 

�2R# "���ب ا��$رز �� 4F�* ،G��G ��ذا ا� �ب
، ����� ا�دم ا�� Fوح ا�ذي أ�Nُف إ�� ھذه "ا.$�راز

ا�8ذ�#، إّ��� أ�Nُف إ���� ��داً، و�د ?��ت -���# ��G؛ *�و 
G�ّ$� ذ�ك ���س ��ر د��ق و*4 ��ر�  .



�$ر�م  ا��$ر��ت إّ��� ھو ��2د �ن ���2د ا�Rر��# $���# 
! �ن ��2ر�# ا�-�ث وا�ر3س وا�Nرر؟

�ت ا�طب أن ا�دم ا��$�وح ��ل $�وً�
 و��Hت �ن أ($"� ا��دن  ��ذ�ك أ
 ��و��
�Urea ول�رھ
، وھذا إذا Uric Acid، و��ض ا�Bون و�
ز ا��رBو ،

ؤدي إ�� ا���ل  
� ا��و�� �� د��، ���
ن �$�ب �� �� ار��
ع ($$)Pو�� ا
)�
.د�
�B +طر

  ،�
ن، �.و ��ل ا���Hت إ�� ا��%� وا�ر=أن �%دم أ��ر �ن �"
ل �� ا�"ر

 �و(
ن �ن ا�دم.� �� ا�د�و
، وا,و��.�� ھذا ا�دم دم �
$د، ودم �
�f، : و�م �(�

�!ض، وا�(وع ا�ذي �م �+رج �(� � �H!� ً
�ون �+�%ط �)C� ھذا ا�دم 
�Cذا أ+ذ(
��$�� ا�دم ا��$�وح، وا�ذي "
ء ا��رآن ���رُ �.ا��وا=ب �� ا��%� وا�ر=


د �ن �رورھ
؛ !�� �ن ا���
$د وإ
�� �
د و��!%� ��%�� ���ل �
 �ر�� \  �
�ت ا�طب ا��دث أن \ �رم ا�دم ,"%.
) ا,Hرار(�ن ا���م "�ث �:ا��� أ

م �ر �ن ا�"را��ر �
.ا�دم و$ط �
�f �(�و و��

وا�2ول �3واز ا �-دام �%ز�� ا�دم ا�ذي � �G�* C ?ل ھذه ا� �وم وا�NF%ت، 
، )�ن ��ب ا. ��Fدة �ن �وارد ��دروة ��?ن ا. ��Fدة ���� ?�� ����رھ� ا���ض(

ھو �ول ����د �ن ���2د ا�Rرع *4 �3ب ا�����C وإ���د ا���F د، وا��ظر 
��� �D# �ن ��ظور ا����دي *4 ��ك ا����$# إ��� ھ4 ���$# ��وھ�#، 8ّن �ن 
��3+ ��ذه ا�����# ُ G�ّأ �����# ھم ��ر ا�� ���ن، *0ذا �ك �ز��م ھذه ا���� ��

 #3

�ت �%��ن ا8ط��ن �ن ا�د��ء �-��F# ا����در ) �����+ �%ز�� ا�دم (ا�را�
��� *��� ا�دم ا��Rري ودم ا�-�ز�ر؛ و��ّم *�ل ا��?و��ت وا�$�ول ��� ا��%ز��،  

�-د��H? 4* Gر �ن ا�����3ت  � 4�و�ن Hّم ��ّم ��د�ره ��دول ا���ّ��# وا�
�د-ل ��وت ا�� ���ن �R?ل �و�4 4�.ا�(ذا
�# ا�


ن، ��
 Rد $)Pدم ا �� 
ؤدي �(
ول ا�دم �ن طرق ا��م إ�� ار��
ع ا�ور
�="
� ا�����و�ب ا�?$ؤ�ر �%� ا��h و." 


�ر �ددة )!� �� ا��+�%طأن ا�دم < ��وي إ< �%� ا��%ل �ن ا��واد ا�?ذا=
ا �، وھو َ�ِ$ْر ا�.Hم "ّدً.ا�$�



�؛ ��ون ��ظ ا�(�س ��دم �%� ��ظ ا��
ل �� (ظرة ا��رع ا���
�د
د �%� �ر�� ا�دم ا��$�وح و�ر�� �ل �N(د �دود \ �� ا���وف Rا�و


ً وا$!
ً ��ل ا��رور ا��� �
�
 أُ+ذ �(� ھو ا��واب ا�ذي $?%ق �

 ا$�+دا��.�%"$.
�، :"Rد ��N �ن �ول )�� ��
� �ن (�N$ن ا����م �� ھذه ا���� ً
)$�

 �H%� ا��واد ا���ر�ء 
H��
��G�ّD . ��?ن �Nط : و�رد ��� ذ�ك " 
�� �$دث *4 ���ّ�# ا�����+؛ $�ث ا��ّم ا8?�ر ��د ا������ن ھو 


ل ھو ا�ر�C ا���دي ���داً �ن أي ا����ر آ-ر�
 : ، و+ر ��أّن أورو
 
.
ر ����(د�
 ظ.ر (�(!ت ا$�راد ا��(�"
ت ا��� �د+ل ����
ت ا,


 ، و�م !��دوا �%� ا��ول أن �$�ب ) �رض "(ون ا���ر )
�ن �رط
�ل إّن �!%.م ھذا دل  ، �� �ن +�ل �را�ل ا���(%� �H�ا��رض 

�
ن ذ�ك أ�ر < ��ن ا<���
د �%�H أّن �%�.

*4 ا�(رب  :#2�2$
�?�د ��Fرد ��ل دم 
ا�-�ز�ر ��. ����ل 
*4 ا8ط��# �ظراً 
�-وف �ن �3ون ��

.ا��2ر

ا���ل أو  :#2�2$
ا��%ز�� ھو دم ��زول 

�ن ا��Fر�ن و�ن 
ا�?ر��ت (���Nت ا�دم 
و�R?ل ) ا�$�راء ���ذات

�ن $3م ا�دم % 60
و��م �ز�G �ن طر�ق 

.ا�طرد ا��ر?زي

#3���%ز�� ا�دم  :�
�م �3ر ����� أي 

�(��ر وا��زل ���طرد 
ا��ر?زي ھو �3رد 
*�ل ��?و��ت �ن 

��N��.

ا�دّم ا�� Fوح



إذا ?�ن ا�دم ا�� Fوح $را��ً و�ز�ده $ر�# أن �?ون ��دره ا�-�ز�ر، وإذا : ���3# ��ط#�2
?��ت �%ز�� ا�دم ھ4 إ$دى �?و��ت ا�دم *ُِ��ت ��G دون أن �3ري ����� أي �(��ر، 

4 : *�����3# ا���ط#�2���َر ا��%ز�� $را��ً �����+؛ وا���إذا ?�ن ا�دُم $را��ً أ. �2�4N ذ�ك أن ُ
2�4N $ر�# ا�3زء؟! ھ4 3زء ��G؟�!أ��س $ر�# ا�?ل 

#2�2$ : �����$��وى �ط��رة �%ز�� ا�دم �$ت � وغ ا Fر (ا������� ا�
��ف *4 ا. م وا�و�ف �ن ا�دم-��وى ���(4 ) أن �%ز�� ا�دم *

 ���.�را�3

ا�دم ا�� Fوح �$رم ��ّص ا�2رآن أّ��ً ?�ن ا�$�وان $را��ً أ?�G أم  :#2�2$
$%.ً *?�ف إذا ?�ن د��ً �Rر��ً أو دّم -�ز�ر؟؟؟

ا�دّم ا�� Fوح

$2�2# : ا���وذج ا���Hث
��$��-��ل ا�-�ر ( # ا�-�ر ا 

)  �ً ��وذ3

نماذج ألعيان محرمة ونجسة 
تطرح كنماذج لالستحالة 
المطهرة من منظور شرعي



 #2�2$G���$��-��ل ا�-�ر ?��وذج( ا�-�ر ا   (  #2�2$G���$��-��ل ا�-�ر ?��وذج( ا�-�ر ا   (

 ��، ود+و�.
 �ط!
م ا��$%�ن �ن طرق �(�"
ت Bذا=�� وا,�ر� ا$�+دام ا�+�ر �� ا,Bذ�N$�
دي N�د.م �ل N� �)��ُ > �راً �ن �(�"
ت ا��$%�ن ا��$�.%��ھو ��
 ا(��ر و�ّم؛ +�و�
ً أّن �

�ر ا��$%�ن؛ ا�ذن < ُرا�ون وز(
ً ��ٍل أو ��ر�B . م
و�ن ا��$
=ل ا��.�� ا��ؤ�رة �%� ا,��

$�+دام ا�+�ر � �� ا���!%�� ا�+�ر ) : ا���ول( ا��ر��
� إ��N$�)
.%؛ �.� �ن ا��$
=ل ) �+%

ن ا�!%�
ء� 
.)N��.ا��.�� ا��� و�R ا�+�ف 

 ��، ود+و�.
 �ط!
م ا��$%�ن �ن طرق �(�"
ت Bذا=�� وا,�ر� ا$�+دام ا�+�ر �� ا,Bذ�N$�
دي N�د.م �ل N� �)��ُ > �راً �ن �(�"
ت ا��$%�ن ا��$�.%��ھو ��
 ا(��ر و�ّم؛ +�و�
ً أّن �

�ر ا��$%�ن؛ ا�ذن < ُرا�ون وز(
ً ��ٍل أو ��ر�B . م
و�ن ا��$
=ل ا��.�� ا��ؤ�رة �%� ا,��

$�+دام ا�+�ر � �� ا���!%�� ا�+�ر ) : ا���ول( ا��ر��
� إ��N$�)
.%؛ �.� �ن ا��$
=ل ) �+%

ن ا�!%�
ء� 
.)N��.ا��.�� ا��� و�R ا�+�ف 

��ر�ف ا�-�ر ا�ط%$�ً ��ر�ف ا�-�ر ا�ط%$�ً 


 Bوٌل و< ھم �(.
 ( :وھ� ا����ودة �� Rول \ �!
�� :ا���دة ا�� ?رةھ� : ا�(ول.� >

ت) (ُ(ز�ون�
).47:$ورة ا��

� �%��ول، � ا�!%�� وا��� ���ل ��ظ.
  وا�?ول ھو ا��$�ز%")Pا �ث ا���ول وھ� ا��%��

م ���طر ا���ول ا�!ر�� ا,�%�R ن ا�!رب أول �ن=
�
ر إ�� أّن ا���.و


ص ����R�# وھو ا ٌم “: وا�?$ول��- ��� #�
��م ُ�ط�ق ��� ��3# �ن ا��ر?��ت ا�?����
��ف -��?ون �ن ذرات ا�?ر�ون وا���درو�3ن �+ أ�ل أو أ?Hر �ن ��3و�# ا���درو? �ل و�

#�
.“ا�?$و.ت *4 -وا��� ا��Fز��
�# وا�?����


 Bوٌل و< ھم �(.
 ( :وھ� ا����ودة �� Rول \ �!
�� :ا���دة ا�� ?رةھ� : ا�(ول.� >

ت) (ُ(ز�ون�
).47:$ورة ا��

� �%��ول، � ا�!%�� وا��� ���ل ��ظ.
  وا�?ول ھو ا��$�ز%")Pا �ث ا���ول وھ� ا��%��

م ���طر ا���ول ا�!ر�� ا,�%�R ن ا�!رب أول �ن=
�
ر إ�� أّن ا���.و


ص ����R�# وھو ا ٌم “: وا�?$ول��- ��� #�
��م ُ�ط�ق ��� ��3# �ن ا��ر?��ت ا�?����
��ف -��?ون �ن ذرات ا�?ر�ون وا���درو�3ن �+ أ�ل أو أ?Hر �ن ��3و�# ا���درو? �ل و�

#�
.“ا�?$و.ت *4 -وا��� ا��Fز��
�# وا�?����

  ا�?$ول *4 ا��F�وم ا����4  ا�?$ول *4 ا��F�وم ا����4

ث �و Rُّطر ا���ول  �ن ا�+�ر �Cّن ��
ر �� ا�+�ر؛ �$Pن ا�ر ھو ا��$ؤول ��!
�ون ا���ول ھو ا,�ل و"�� ا�+�ور  �� ���د إ$�
رھ
 ؛ و�%R
�
ت ا�ا����و

.ا��$�رة �رع �.ذا ا,�ل

ث �و Rُّطر ا���ول  �ن ا�+�ر �Cّن ��
ر �� ا�+�ر؛ �$Pن ا�ر ھو ا��$ؤول ��!
�ون ا���ول ھو ا,�ل و"�� ا�+�ور  �� ���د إ$�
رھ
 ؛ و�%R
�
ت ا�ا����و

.ا��$�رة �رع �.ذا ا,�ل

إذن ا�?ول وا��
دة ا��$�رة وا���ول ھ� ا$م ��$�� وا�د 

*�� ���� ا�� ?ر واS ?�ر؟

إذن ا�?ول وا��
دة ا��$�رة وا���ول ھ� ا$م ��$�� وا�د 

*�� ���� ا�� ?ر واS ?�ر؟


ر ��!(� : اS ?�ر�$Pره،واBا�!�ل وإدرا�� �ن �راب و ���وB ؤدي إ�� 
�ل �

ب ا�!�ل واPدراك: ُ� ?راتا�ُ�$�رو"�!� B �� ً
���ون $ 
وھو �


ن: وا� ?ران�� ا�.ذ�
B ر�ھو �ن +�%ط  ���� و


ر ��!(� : اS ?�ر�$Pره،واBا�!�ل وإدرا�� �ن �راب و ���وB ؤدي إ�� 
�ل �

ب ا�!�ل واPدراك: ُ� ?راتا�ُ�$�رو"�!� B �� ً
���ون $ 
وھو �


ن: وا� ?ران�� ا�.ذ�
B ر�ھو �ن +�%ط  ���� و

ؤدي إ��  

ر، و�ل ��$Pھ� ا
ره�%� و�%R ر �.و �رام
�$Pا.

ؤدي إ��  

ر، و�ل ��$Pھ� ا
ره�%� و�%R ر �.و �رام
�$Pا.

و�ّ�# �$ر�م 
ا�-�ر 

و�ّ�# �$ر�م 
ا�-�ر 



�-��ل ا�-�ر ?��وذج($2�2# ا �$��# ا�-�ر �ن ا���$�# ا�����#  ( �-��ل ا�-�ر ?��وذج($2�2# ا �$��# ا�-�ر �ن ا���$�# ا�����#  (

��ر�ف ا�-لّ  Vinegar  ّر�ف ا�-ل��Vinegar

� ا��+�ر :" �ذ�ك �Vinegar  �)ّN ا�-لّ و!رف � �ن ��%"�
ا��
دة ا�(

 ؛ �.� �%� ا�(�
ء أو ا�$�ر أو �%� ا����و�$
� ا��(
=� �%�واد ا,و�)�ا�
ث �ّم �� ا��ر�%� ا,و�� �ن ا��+�ر إ(�
ج ا���ول �وا$ط� ا�+�رة �

�� ا�"(س �� 
� ً
��
B وا���)(Sacchromyces  لوا��� �!�ل �%� ��و
� �ن ا��+�ر أ�$دة )
�
 ��م �� ا��ر�%� ا��)�
ت إ�� ��ول ، ا�$�ر

� إ�� 
 ��ض ا�+ّل وذ�ك ��ت ا�ظروف ا�.وا=ر��� �ا���ول �وا$ط
ن � 
%".8-��5ض ا�+ّل وا�ذي ��راوح ($��� �� ا�+ّل �
دة �

� ا��+�ر :" �ذ�ك �Vinegar  �)ّN ا�-لّ و!رف � �ن ��%"�
ا��
دة ا�(

 ؛ �.� �%� ا�(�
ء أو ا�$�ر أو �%� ا����و�$
� ا��(
=� �%�واد ا,و�)�ا�
ث �ّم �� ا��ر�%� ا,و�� �ن ا��+�ر إ(�
ج ا���ول �وا$ط� ا�+�رة �

�� ا�"(س �� 
� ً
��
B وا���)(Sacchromyces  لوا��� �!�ل �%� ��و
� �ن ا��+�ر أ�$دة )
�
 ��م �� ا��ر�%� ا��)�
ت إ�� ��ول ، ا�$�ر

� إ�� 
 ��ض ا�+ّل وذ�ك ��ت ا�ظروف ا�.وا=ر��� �ا���ول �وا$ط
ن � 
%".8-��5ض ا�+ّل وا�ذي ��راوح ($��� �� ا�+ّل �
دة �

?�ف ���Y ا�-لّ ?����
��ً ؟?�ف ���Y ا�-لّ ?����
��ً ؟

� ,ر(و�د �(در �� ���� �ن ا�+ّل 
 ا,Bذ� و��(و�و"
�وس ا��?ذR �� ورد ": >
 f%ق ھذا ا���ط�"إ< �%� (
�^ �ن �+�ر �زدوج) ا�+لّ ((ط

� ,ر(و�د �(در �� ���� �ن ا�+ّل 
 ا,Bذ� و��(و�و"
�وس ا��?ذR �� ورد ": >
 f%ق ھذا ا���ط�"إ< �%� (
�^ �ن �+�ر �زدوج) ا�+لّ ((ط


�+ّل أّ(� (�^ �ن ��ق �� ا��!رف $ 
�-�ر و�� 4�����
:ھ� 
�+ّل أّ(� (�^ �ن ��ق �� ا��!رف $ 
�-�ر و�� 4�����
:ھ�


��+�ر ا���و��؛ �ث : ����# ا��-�ر ا8و���.دف ا��+�ر : ھ� �
 �!رف 
� �و"ودة !�%� وذ�ك ��!ل +�
=ر ط�Pت إ�� ��ول ا
ا���و�� إ�� ��ول ا�$�ر

�� ا�"(س �� 
� ً
��
B ا�.واء وا��� ��)(Sacchromyces ت ��وم
�ا��� ��رز أ(ز

ز ��م Bو �%�� و�ن �م إ�� ��ول إ
ت أ�
د
ت إ�� $�ر���ول ا�$�ر) �)
�


م 6 -��3 ا��ر�%�  ا,و�� +�ل ��رة ) أو�$د ا��ر�ون.أ


��+�ر ا���و��؛ �ث : ����# ا��-�ر ا8و���.دف ا��+�ر : ھ� �
 �!رف 
� �و"ودة !�%� وذ�ك ��!ل +�
=ر ط�Pت إ�� ��ول ا
ا���و�� إ�� ��ول ا�$�ر

�� ا�"(س �� 
� ً
��
B ا�.واء وا��� ��)(Sacchromyces ت ��وم
�ا��� ��رز أ(ز

ز ��م Bو �%�� و�ن �م إ�� ��ول إ
ت أ�
د
ت إ�� $�ر���ول ا�$�ر) �)
�


م 6 -��3 ا��ر�%�  ا,و�� +�ل ��رة ) أو�$د ا��ر�ون.أ

#���Hرا��-�
 ��ض : ����# ا�ر�����م ���ول ا���ول إ�� ��ض ا�+ل ��!ل 
(Acetobacter) ا�+%ك � ط�
وة  �%� ا�$طf، وا��� �!رف �ـ  =ا��� �(�و �%� ھ

رة ا�+لّ "�+”.

#���Hرا��-�
 ��ض : ����# ا�ر�����م ���ول ا���ول إ�� ��ض ا�+ل ��!ل 
(Acetobacter) ا�+%ك � ط�
وة  �%� ا�$طf، وا��� �!رف �ـ  =ا��� �(�و �%� ھ

رة ا�+لّ "�+”.



��4 ���$�ول ��� ا�-لّ �ن -%ل ا����د.ت ����?ن ��-�ص �� �$دث �ن ��F�%ت 
 #��Xا #�
:ا�?����

 ً����H :4�-ر ا��-��-�ر ھوا
Acetic  Fermentation)  (  ) 4ا�(
 

 ا�+ّل �و"ود ا�.واء �(�^ ��ض ا�+ّل ��ر���ث �م أ�$دة ا���ول �ن طرق �

�:�� ا��!
د�� ا�6
)      إ���Hول( ?$ول+ أ? �3ن +  �?��ر�� ا�-لّ   ���� $�ض ا�-ل+ ��ء

CH3CH2OH  +   O2   + (Acetobacter)    ���� CH3COOH   +  H2O

�-�ر . ھوا
4( Alcoholic Fermentation)( ا��-�ر ا�?$و�4: أو.ً (
 ��و"ود ا�.واء  و�ق ا��!
د� f�$%� �� ظرف < �ث �م �+�ر ا�$�ر إ�� ��ول إ�

�:ا�6

)  أ$�دي( ?ر+ -��رة   ���� )إ���Hول( ?$ول)+ ��زا�F$م( ��ز 4��H أ? �د ا�?ر�ون    
C6H12O6     +       (Sacchromyces) ���� 2CH3CH2OH   +  2CO2

�� ھذا ا���
�ل (�^ ��ض ا�+%ك و!ط� ا�(�.� ا���زة ا��� �ر"� إ�� ا<$�رات 

وا���و<ت ا�!%

�ل ا��و<س و�$ل ا�(�ل: ا�-لّ ا����Y �ن ا��$���ل ا� ?ر�# -4�.

وھو ا�+ل ا�(
�^ �ن ا$�+دام �(�وع ا��!ر ا��$�(�ت : -لّ ا��و�ت-3
 
رھB أو ا�ذرة أو fأو ا���.

�ل ا��ط
ط
 أو ا�+Hر : ا�-لّ ا����Y �ن ا �-دام �واد �Rو�# -2�

ت 
ت إ�� $�ر"ب �%�Nة ا�(�و ��
���ل �
م و�� ھذه ا�� �ا�(�و

� �%�+�ر%�
R.

1- #�?�Fل : -لّ ا��� �.�
وھو ا�+ل ا�(
�^ �ن ا$�+دام ��
=ر ا��
 �ر ا�!(ب وا��ر��
ل وا��راو���.... hا�.

�م �2 �م ا�-لّ ا����Y إ�� �دة أ� �م وذ�ك ����ً ����دة ا8و��# ا�� �-د�# �
 +�����4) وھ�� ��رف �وع ا�-لّ ����ً G��8(*4 ا�D� �� ب $�:



وھو ا�+ل ا�(
�^ �ن ا$�+دام ا���ول ا�����ل �%� : ا�-ل ا��2طر -5
 �رة(�ن ا��+%�
ت ا���و��� ا��
� ا�+�رة) �(�
.أو �ن �(

� �ن �

ت �و���ل �
م ��ن إ(�
ج ا�+ل �ن أي �
دة ���وي �%� ��
 
� �%�+�ر أو ا���ول ��رط �دم و"ود �
�(� ا$�+دا�.%�

ت ا��ا�$�ر

�� ا�?ذاء
� ,ر(و�د �(در �� ���� 
 ا,Bذ� و��(و�و"
�وس ا��?ذR �� د ردRو

ُ���+ ا�-لّ ��دًة �ن ا���ت أو ا����ذ أو ا� �در أو :" �ن ا�+لّ 
.”ا��Rرو��ت ا�رو$�#


 �ن طرح ھذا ا��وHوع ھو ھل ��رط و"ود ا���ول ))!وا�ذي 
� �%��ول �%� ا�+ّل ؟
دة أو���

� ھ� وھل ��ن ا���ول �%� ا�+ّل دون أن ��ون ا��
دة ا,و�
ا���ول أو ا�+�ر؟

"ري < �ّد �ن ا�وRوف �%� طرق إ(�
ج ا�+لّ  
� ���� �.و ��!ر�

طرق إ���ج ا�-لّ طرق إ���ج ا�-لّ 

��ج ا�-لّ : أو.ً �S #�3ر����ج ا�-لّ : أو.ً  طرق �����# �S #�3ر�� طرق �����# 

ا,ول ھو ��
�ل . �ث ُ!��د إ(�
ج ا�+ل ھ(
 �%� �دوث (و�ن �ن ا���
��ت

(� �.و ��
�ل ا,�$دة وا�ذي !��د �ا��+�ر وا�ذي !��د �%� ا�+�
=ر، أ�
 ا�


 ��ض ا�+ل ر���� إ(�
ج ا�+ل إ�� �ر�%�ن . �%� ��ن ��$م ��% ��
��
�و
 
ن ھ��$
:أ$

ا,ول ھو ��
�ل . �ث ُ!��د إ(�
ج ا�+ل ھ(
 �%� �دوث (و�ن �ن ا���
��ت

(� �.و ��
�ل ا,�$دة وا�ذي !��د �ا��+�ر وا�ذي !��د �%� ا�+�
=ر، أ�
 ا�


 ��ض ا�+ل ر���� إ(�
ج ا�+ل إ�� �ر�%�ن . �%� ��ن ��$م ��% ��
��
�و
 
ن ھ��$
:أ$

�م �� ھذه ا��ر�%� ��ول ا�$�ر إ�� ��ول وذ�ك �ن : ا��ر$�# ا8و�� -1
وذ�ك ��ت Saccharomycesطرق ا��+�ر ا�ذي ��د�� ا�+�رة �ن "(س 

�ق �%� (وع ا��
دة 
�� �%"(س ا�$

ر ا�(وع ا��� و�وRف ا+�ا�ظروف ا��ھوا=
 �!� ا���(� ا��$�+د�� �� ا�!�%
ل ��ن ا$�+دام ا�(وع , ا,و��ل ا���$ �%!�

S.cervisiae  ���ن ا$�+دام ا�(وع , �(د ا$�+دام ا���وب ��
دة أو� 
��
S.moli ح
� . �(د ا$�+دام ��ر ا�����

ل �Cن ھذه ا,(واع ا�$� �و�%� أ

� ا��ر$ب �!د %.$ 
� �� ��ول ا�$�ر إ�� ��ول ��
 أ(.�

ء�.
 ا�!���
ز ���

.%�� �$.ل ��% 
� ا��+�ر ��.إ��
م ��%

�م �� ھذه ا��ر�%� ��ول ا�$�ر إ�� ��ول وذ�ك �ن : ا��ر$�# ا8و�� -1
وذ�ك ��ت Saccharomycesطرق ا��+�ر ا�ذي ��د�� ا�+�رة �ن "(س 

�ق �%� (وع ا��
دة 
�� �%"(س ا�$

ر ا�(وع ا��� و�وRف ا+�ا�ظروف ا��ھوا=
 �!� ا���(� ا��$�+د�� �� ا�!�%
ل ��ن ا$�+دام ا�(وع , ا,و��ل ا���$ �%!�

S.cervisiae  ���ن ا$�+دام ا�(وع , �(د ا$�+دام ا���وب ��
دة أو� 
��
S.moli ح
� . �(د ا$�+دام ��ر ا�����

ل �Cن ھذه ا,(واع ا�$� �و�%� أ

� ا��ر$ب �!د %.$ 
� �� ��ول ا�$�ر إ�� ��ول ��
 أ(.�

ء�.
 ا�!���
ز ���

.%�� �$.ل ��% 
� ا��+�ر ��.إ��
م ��%



و�$ ب  ر�# ا��-�ر ��?ن �2 �م ا��ر$�# ا� ��2# إ�� -طو��ن 
:أ � ���ن

و�$ ب  ر�# ا��-�ر ��?ن �2 �م ا��ر$�# ا� ��2# إ�� -طو��ن 
:أ � ���ن

� "دا و�$�?رق �ن : ا�-طوة ا8و��!
م �ث �م +��.
  6-3$رأ

(� أ�$د ا��ر�ون �� إ�� ��ول و, ��ول �!ظم ا��
دة ا�$�ر

� ا���ول آ(�� ا�ذ�ر < �$
�د �%� %�!� �و���
ز �Nن ا�ظروف ا��را��
��ر �رBوB ��Rد �
ت �)=
��.�دوث �%وث 

� "دا و�$�?رق �ن : ا�-طوة ا8و��!
م �ث �م +��.
  6-3$رأ

(� أ�$د ا��ر�ون �� إ�� ��ول و, ��ول �!ظم ا��
دة ا�$�ر

� ا���ول آ(�� ا�ذ�ر < �$
�د �%� %�!� �و���
ز �Nن ا�ظروف ا��را��
��ر �رBوB ��Rد �
ت �)=
��.�دوث �%وث 

#���Hث �$�?رق �دة : ا�-طوة ا�
�+طوة ا,و�� �� �
ر(�� �=�ط
� ��راوح �ن زد �ن +طورة �دوث �%وث  3-2ز�( 
�� ��
أ$


 ��ض ا�%�ن ا,�ر ا�ذي �ل ���ر� ��Rا�د �
ت ا��)=
�!ض ا���
� ا��+�ر 
طؤ ��%�ر , ؤدي إ�� ��"ب ا�+
ذ ا��دا ��
��
�و

� ا�+�رة � ا���%ول و��و� ��(� �دوث ا��%وث ��ل �.وا�Hرور

ردة�� �� ا,�.ر ا��

دة در"� ا��رارة و+.وز

#���Hث �$�?رق �دة : ا�-طوة ا�
�+طوة ا,و�� �� �
ر(�� �=�ط
� ��راوح �ن زد �ن +طورة �دوث �%وث  3-2ز�( 
�� ��
أ$


 ��ض ا�%�ن ا,�ر ا�ذي �ل ���ر� ��Rا�د �
ت ا��)=
�!ض ا���
� ا��+�ر 
طؤ ��%�ر , ؤدي إ�� ��"ب ا�+
ذ ا��دا ��
��
�و

� ا�+�رة � ا���%ول و��و� ��(� �دوث ا��%وث ��ل �.وا�Hرور

ردة�� �� ا,�.ر ا��

دة در"� ا��رارة و+.وز

2- #���Hا��ر$�# ا� : 
.� و�م �
 ��م ��ت ا�ظروف ا�.وا=.)N� �
ز ھذه ا��ر�%���

 ��ض ���ر �� إ�� ��ض +ل �وا$ط��
� ا�$أ�$دة ا���ول ا�(
�^ �ن ا�!�%


ر ا,(واع ا��� ���
ز ���در�.
 �%� أ�$دة , ا�+ل "ب ا+� 
��
$ 
و��
 ذ�ر(

د ا,(واع ا��� ���
ز ���در�.
 �%� إ�داث !�ا���ول إ�� ��ض ا�+ل ��ط وا$�
� ا�+ّل ا����رض ا���ول ؤدي إ�� (�ص �� 
ث أن و"ودھ� �%�
ا,�$دة ا��

�� ا�(ظر�

 �ن ا�(.%� .

2- #���Hا��ر$�# ا� : 
.� و�م �
 ��م ��ت ا�ظروف ا�.وا=.)N� �
ز ھذه ا��ر�%���

 ��ض ���ر �� إ�� ��ض +ل �وا$ط��
� ا�$أ�$دة ا���ول ا�(
�^ �ن ا�!�%


ر ا,(واع ا��� ���
ز ���در�.
 �%� أ�$دة , ا�+ل "ب ا+� 
��
$ 
و��
 ذ�ر(

د ا,(واع ا��� ���
ز ���در�.
 �%� إ�داث !�ا���ول إ�� ��ض ا�+ل ��ط وا$�
� ا�+ّل ا����رض ا���ول ؤدي إ�� (�ص �� 
ث أن و"ودھ� �%�
ا,�$دة ا��

�� ا�(ظر�

 �ن ا�(.%� .


ً �.ذه ا��را�ل ��  إ(�
ج ا�+ّل ��
ً �.ذه ا��را�ل ��  إ(�
ج ا�+ّل :�ن ا�طرق ا��� �!ّد �ط��:�ن ا�طرق ا��� �!ّد �ط

� �!��د �� �%�  أ? د�Gأو<ً �ّم إ���ج ا�?$ول طر�
ً ؛ �ث �!��د ھذه ا�طر)
�
� ا(�
ج 
ت ا��وا�� إ�� ��ول �وا$ط� ا�+�رة و��ن إ"�
ل ��%ر $�ر�+�

�% 
��:ا���ول 

� �!��د �� �%�  أ? د�Gأو<ً �ّم إ���ج ا�?$ول طر�
ً ؛ �ث �!��د ھذه ا�طر)
�
� ا(�
ج 
ت ا��وا�� إ�� ��ول �وا$ط� ا�+�رة و��ن إ"�
ل ��%ر $�ر�+�

�% 
��:ا���ول 

�$�Nر ا���2ح ا��زر�4 �ن . 2
#��Fوءة وا�F?رة  ?رو��� ز ا���-.

�$�Nر ا���2ح ا��زر�4 �ن . 2
#��Fوءة وا�F?رة  ?رو��� ز ا���-.

�-�ر �3�ز �?�*# ا�ظروف �ن .4
، �ر?س و����ر �ذا
�#  PH$رارة 

.��د��# ���#

�-�ر �3�ز �?�*# ا�ظروف �ن .4
، �ر?س و����ر �ذا
�#  PH$رارة 

.��د��# ���#

�$�Nر ���ر ا�Fوا?# ا� ?ري ذو . 1
$ ب ?�Fءة  %14 - 13�ر?�ز

.ا�-��رة

�$�Nر ���ر ا�Fوا?# ا� ?ري ذو . 1
$ ب ?�Fءة  %14 - 13�ر?�ز

.ا�-��رة

3 .4�Fر وا�N$ون � �# ا���2ح ا��?�
.�ن $3م  �
ل ا��-��ر % 5

3 .4�Fر وا�N$ون � �# ا���2ح ا��?�
.�ن $3م  �
ل ا��-��ر % 5



:وا��-��ر ا�-�4ّ ��م ��دة طرق


(�ر �� أو د�Rت د
� ا��+�ر ا�+%� �م �ر�f ا�+ل �وا$ط� �ر���!د أن ��م ��%
�Rا��واد ا��رو ��
Hد إ!�.

� ا��$�رة وا��!�م%��.

� �ن ا�+�ب�

(� أو �را�ل +)R �� �=�� ا��!%��.

ق�!� �%��.

� ا��?�ورة. 4�� أ�$دة ا���ول)�+�ر �را(ك (ا�طر%�� �%� ��و�!��د ھذه ا�طر
�� �$طوح ا���ول ا�دا+%$��� �
ت ھوا=�
�� ��وا$ط.

.1937ا��و�د ا�دورا(� و ا�ذي ا���ره �و(�س �
م . 3

� �%� ا$�+دام �و�وم ��وي . 2�ا��+�ر �وا$ط� ا��+�ر ا��ر"� و�!��د ھذه ا�طر
�%� ����
 ا��ر����%� �راش �
�ل ا�

1 .
� �%� أ�$دة ا�$
=ل $ط��.ا��+�ر ا�$ط�� و�!��د ھذه ا�طر

*ر���ر ا�-لّ 




�ج ا���5لSل( إ�S�4*\ا ('�
�3 ا�

��S�4�)��ة ا�ا :'�
��' B.�' ا�(�
و��' &� ھ$ه ا��"!��  ���� ا�����ت إ�� إ�����ل و���� أ���� ا��	�ن 	��������  

	(�3 ا�."�2� ا�.��1، و�����0 /"!�� ا��."��، ��' إ,�&� أ+� *��(�ت ا�)��&�ت 
 �ا�:/6���، وا��� ��ف  ���ل �+8ً� إ�� &��)�ت /6���، *0 ,�ورة ا���(�ه إ�
أن ا��)�/� ا���	B", '�� C ظ�وف *�"�، &�@�� در?� ا���ارة وار )�/<�، �=دي 
 ��D/ ��".  ��!"/ ھ���ات، و ��@�ق��F�� ،���63 ا�"��(�ت ا���	 �G  �إ�

.��/� 24ا��"� +�ا�� 

�': ا�)��ة ا-و�� 
��B '�a.�' ا�
 �!�� Bا�����2  .06 �8��"����H�& �D& ��!"/ ا�' ا���.:ص، وھ� �>�!/ C!Jُو�

ا�"�اد، وا�<�ف *M<� ا��D�ل /!� / �"  ��D	����H *�اد 1!(� ذا2(� *�8اره 
%.8، وأ���ف 	�O�  � �)�Mوز 19%

:  وھ$ه ا�"�+!�   "ّ� /"�ً*� 	�:ث JP�ات ر���2 ھ�

 #H��H2ط�ر:ا�-طوة ا���ر$�# ا�

(ول ��ر�ز < �ل �ن �P%� ا�إ�� ا���ول  ��96%ث �.دف ھذه ا�!�% ،

� �� �ز^ ا���ر ا���+�ر، إ< =
�
ت ا���ر �ن ا��ر��
�رBم �ن و"ود �دد ��و

(ول �Pل ا�� �� 
�ً$

ن �%ك ا��واد، %!ب دوًرا �%B ت
أّن ا���
وت �� در"

 �)
%B ��ذ�ك، وRد  78.3ْا�ذي ��%b در" ��
� ا���طر دا+ل أ�راج + و��م ��%

 ��"م ا���(� ورأس �
��، و�م !ً�
وت �ددھ
، �ن �ر"ن إ�� +�$� أ�راج ���

(ول �%و�ول �Pز ا
دة �ر�� (�ل ا��ز^ �ن �رج إ�� آ+ر �ز+�ل �%ك ا�!�%

�%b �وا�� 
(ول % 96إ�� �ر�ز �Pرج ا,ول، ��ل ا��� ا��رج ا,+ر�م �� ا�

(ول ��ر�ز �ث �م ا���ول �%� إ� ،�� ا��+�%�%����ط، �م % 50�ن ا��واد ا�


�ث وھ�ذا، �ر�� �ر�ز ��م إ�� ا��رج ا� ،�)
�(�ل (
�^ ا��طر إ�� ا��رج ا�
� ا���طر، وا��� ��م 
(ول وا��+%ص �ن ا��
ء �� �ل �ر�%� �ن �را�ل ��%�Pا

ر +��� ��ل �ن ا��
)
ت ا<�زان ا�د� وو�ق �(�(���� �%�Hن ظروف ��?

� . وا�$
=ل=
�� �%�� �Rر �� ا�وا��!
(ول �ن ا���ر، �P%� ا�إن ا���ول 
� �$�+دم �� ا�!دد �ن =
��ر �
دة ��!
(ول �P
� ،�
?%� ��.� ��
)�

ج ا�+ل�)P ��ر �
دة أو��!� 
�� ،��.� ��
ت، و�.
 ا$�!�
<ت ط�
.ا��(



#���Hل : ا��ر$�# ا���-��ر$�# ا�

-  ��$)� 
� ��%ول �زر�� ا����ر�
HC�� ا��+�ر �� �+�ر ھوا=� % ��10م ��%
� وزود ا��+�ر  �?ون ا���و�#ورا�� أن  �MASHن �"م ا�ـ �
ذات ��
ءة �

� إ�� ��دة �%.واء ا�+
رج و���ف <$�ر"
ع �
HP
�� ��(� ا�رBوة �)
��Nداة �

ج ) ا���ول و��ض ا�+%ك(ا��واد ا���ط
رة�)Pدة ا
و!�ل ��رد (إ�� ا��+�ر �ز


ء در"� �رار�� ��راوح �ن ��وظل ��دة و�ن ) م24ºإ��  10دا+%� �%�+�ر 
و�ر�ز ��ض ا�+%ك % 0.3-0.1إ�� أن �ل �ر�ز ا���ول ا������ إ�� 

10.%

ر ��%ول ا��+�ر  -H�� م�)MASH ( ول%�� �� �� و+%ط ا��واد ا�?ذا=�
HC�
 ��
H1ا���ول ا��+�ف وإ %
.  ��ض +%ك ��(�ط ا����ر

- ��
�($ب ا��ط%و�
 ��ض ا�+%ك � ا��ز�� �(�و ���ر�م �".ز ا��واد ا�?ذا=.


ء ��ل إ�� �ر�ز  -��
�
(ك ا�+%ط% 10�م �"�ف ا���ول � ��.

 �� ا�6!
�+طوات ا���(�:و��ّر 

+زن ا���%ول ا�(
�^ �ن ا��+�ر �م ر�f �� �ر�f �رة وا�دة  -.

-  �%� �+ز(� ���رة طو)
��P �� رة�$�+زن ا�+ّل ا�(�� و�Hل ��ل .


ع �+ّل ��ر�ز  -��وات �+�%�� و� �� N�!�� ا��
(ك % 6أو +�ف ��ر�ز % 10
.ا,ول 


$�+دام �ذب ا,�ن  -� �)
�ر�ز ا���%ول ا�(�� �� ا��
(ك ا�.

�ف �(��ل �%� ��ض +%ك (�� ��ر�ز  -�ر ���ض ا�+%ك �م +�� �!�ل ��%
99.5 %��وات �+�%�!�
ت "
�N �� ز"!.



�رط و3ود ا�?$ول ?��دة أو�ّ�# ��$�ول ��� ا�-لّ ؟: وأ?رر ا� ؤالR� ھل

ھ��ك *رق ��ن أن �?ون إ���ج ا�-لّ ����داً ��� ا�Fوا?G أو ا�-�Nر ?��دة أو��#؛ ��م 
��4 ���-لّ ،و��ن أن �?ون ��ك ا���دة ھ4 ا�-�ر وإن ?�ن ����رة  � #���� 4* G�����

.ا�-لّ *4 أ$د �را$�G . �ّد وأن ��-�ر �-�راً ?$و���ً 

��د ا�-�ور ��Dوا��� ?��دة أو��# ؛ *2د ��  Gج ا�����4 ��-لّ *4 أ������Sوإن ?�ن ا
ُ���+ ا�-لّ ��دًة :"ذ?رأر�و�د ��در *4 ���و G ا��(ذ�# و�?�و�و��3 ا�8ذ�# �ن ا�-لّ 

"�ن ا���ت أو ا����ذ أو ا� �در أو ا��Rرو��ت ا�رو$�#

��ر ھذه ا�طر�2# ا�و$�دة *4 ا�$�ول ��� ا�-لّ؟��*�ل 

��د ا�$�ول ��� ا�?$ول أو.ً و�ن ���ن -%ل ��  �ق �ر*�� أّن ا�-لّ ��?ن إ���G3 �طرق 
.Hّم أ? دة ھذا ا�?$ول ��$�ول ��� ا�-لّ 

��4 ���-لّ ����دأ *4 ����# �ن �را$ل ���ددة و ،G?واFر . ا���دة ا8و��# ھ4 ا��-�ا�
.ا�?$و�4 �ر$�# �ن ا��را$ل، �?�G ��ر ��2ود �ذا�G ?�� ھو ا�$�ل *4 ����# ا�-�ور

 ��؟ ”��م ا8دُم أو اSداُم ا�-لّ " ��و��  ھل ھذا ا�+ّل ھو ا�+ّل ا�ذي �د�� ا�(

 ا��
ق ا���.
ء �Nّن �+%ل ا�+�رإذا �دث دون �!ل -.�� ھ� ا��� �Rد �ھل ھذه ا�طر


 ) �+%ل ذا��(�
�ل .$�)��ون ��<ً ط
ھراً دون +�ف؟ وھل �!(� أن �(�%ب 
��ون ��ر�%� �ن �را�%.
 ا��$��رة) ا���ول ( !(� أّن ا�+�ر 


 ھو ا�+ّل؟  -.� �=
وا�ذي ��N$د و�ون ا��(�^ ا�(.
�ذا�� ھو) ا���ول(وا�+�ر ��س ���وداً �ذا��، وا(��� ��
�� ھذه ا��

� �$��رة  %�!� ���� �"�).

��ج ا�-لّ �S #��2د��طرق 
����!8  ً�S�ك ط�M8"�ش  -إّن ھ	 �J@* و,0 ا�)��<� &� إ��ء �"��  �&� إ���ج ا�.ّ

 �*�P �"��� '� Y?أّن إ��� �M�"	 ة ؛�* ��	 :P [ �Mن ا����"\ 	���<��� و���ك ��

 ��ون  ا�."�*B ا�(�ا��،��� ��!(� ذ�ك أّ(.
 ر
 أّن ھذه ا�طرق �ن ا�طرق ا���%د��و

� إ(�
ج ا�+ّل �� ا�ز�ن ا��دم ��"� �(C  �,�\ ذ�^ &� ا�:م /B  ھ� ا,Rرب ��
��"!/ ��+�� B* � .ا��.!�



�ط�ر ��د �3�ور ": �3ء *4 ا���3وع* ً%- �� F�� أ�� إذا ا���2ت
".ا�����ء و�2ل ا�4N�2 ��د ا�وھ�ب ا����?G�* 4 ا��3Sع

وھل ھذه ھ4 ا�طر�2# ا��4  ��دھ� ا�2F��ء ��د�� �?��وا �ن 
ا�-�ر ا��$�ر�# ؟
ا�-�ر �و��ن �$�ر�# و��رھ�؛ *���$�ر�# ھ4 : "�3ء *4 ا���3وع

ا��4 اّ�-ذ ���رھ� ����ر -ّ% ، و��رھ� �� اّ�-ذ ���رھ� ��-�ر�#  
".و*4 ا��و��ن � �
ل

��ج و��س ا���2ود : *�ل ���� و3ود �و��ن �Sن *4 ا��F��أي طر�2��ن �-
؟) ا��2د إ�� ا��Fل(*2ط ا���# ا�#���2 

.

$?م �-��ل ا�-�رإذا �-��ت ��F �� دون *�ل *��ل
�$لّ  ���ّ0* �� F�� ت��-�. -%ف ��ن ا�����ء ��� أّن ا�-�ر إذا 

 Gط�ر ؛ وذ�ك �2و��.2051: رواه � �م”��م اSداُم ا�-لّ :" و


��دث�� ،  ھو أّن ا�(�� : وو"� ا<$�د<ل %� �)��دح ا�+ّل وأ

ح وط
ھر�
ء < �� إ< �%� �
 ھو �)�
ل ا�(ووي �� �ر�� . وا�R

�?� أن ُ"زم �� :"�.ذا ا��دث)أ(� �دح �%+ّل :وا��واب ا�ذي 
و�ذ�ك ا��ق ا���.
ء �%� أّن ا�+�ر إذا �+%%ت �دون �Rد ". (�$�


.و�دون �!ل �
�ل �ذ�ك ط.رھ


ل ا�ن ر�د ا���دR" : 
وأ"�!وا �%� أن ا�+�ر إذا �+%%ت �ن ذا�.


ز أ�%.""

$?م �-��ل ا�-�ر �ن ��$�# *2��#



$?م �-��ل ا�-�ر إذا �ّ�ت ��Fل *��ل و�ن ��د 
�Dي أ �وب (ا�-%ف ا�ذي و�+ ��ن ا�2F��ء ھو *4 $�ل �-��ل ا�-�ر �ن ��د 

وا-��Fوا *4 ھذه ا�� �D#؛ $�ث �ن ا�2F��ء �ن رأى أّن ) �ن أ ���ب ا�����#3
 ��$ ���ا�-�ر �ط�ر و�$ل ����-��ل، �����  رأى اX-رون �دم 3واز ����3
��� وإن �$و�ت إ�� -لّ، و. �$ل ���و���؛  �3� ����2 �����ر -%، وأ��� 

و���م �ن رأى ا�?راھ#، وا�����3# ا���2ودة ھو أن ��م ����3# ا�-�ر ��Fل 
و��� ذ?ره ا�����ء ا���2د�ون �ن أ ���ب : ����د ���$ول ا�-�ر إ�� -لّ 

.  ا�����3# ھو إ��2ء -�ز *4 ا�-�ر، أو ��ل ، أو و�N�� *4 ا��Rس و��ره
��د ��� أ�واع ����# �ن ا�-��
ر ��و*4 ا�و�ت ا�$�Nر ھ��ك أ ���ب ����#3 

�رك *4  . �ن أ�واع �?��ر�� ����# R�و���� ا-��Fت  و �
ل ا�����#3 *?��� 
4 ��0��ج ا�-لّ ���� 4��+ ا��Fرق *4 ( ا���دأ �G F و�ؤدي ����F�%ت ا��ط�و�# ا�

ا�����2ت وا�-���ت ا�� ����# وا�2درة ��� ا��$?م ���ظروف ا��ط�و�# �ن $رارة 
��ر أّ��� . �-رج �ن ?و��� ?��� أ ���ب ). و��و�# و?ذ�ك ا� ر�# و��رھ�

#3����.

ا�رأي ا8ول أّن �-��ل 
ا�-�ر �������#3 
ُ�ط�رھ� و�$����

• G� و��ل :#�F�$وا�$����# *4  وا����?�# *4 �ول �ر3وح ا�
.�ول

• G� و��ل :#�F�$وا�$����# *4  وا����?�# *4 �ول �ر3وح ا�
.�ول

 4��Hرأي (ا�رأي ا�
أّن ا�-�ر إذا ) ا��3�ور

 ��� �2�� �����-���د 
������ و$ر� �3�

•G� د ا����?�#: و��ل�� C3وھو ا�را #��*�R2��ء �ن ا�F�3�ور ا�  
وا��$�C �ن ا��ذھب ��د ا�$����# و��ل �G ا�ن ����# و����ذه 

ا�ن �ّ�م ا�3وز�#وھو رأي ��ر �ن ا�-ّط�ب و���Hن �ن أ�4 
ا���ص، و��ل �G ��3�# �ن أھل ا�$د�ث

��ء •*l� #�
�$ر�م �-��ل ا�-�ررأت و�ن ا�����ر�ن ا���3# ا�دا.

•G� د ا����?�#: و��ل�� C3وھو ا�را #��*�R2��ء �ن ا�F�3�ور ا�  
وا��$�C �ن ا��ذھب ��د ا�$����# و��ل �G ا�ن ����# و����ذه 

ا�ن �ّ�م ا�3وز�#وھو رأي ��ر �ن ا�-ّط�ب و���Hن �ن أ�4 
ا���ص، و��ل �G ��3�# �ن أھل ا�$د�ث

��ء •*l� #�
�$ر�م �-��ل ا�-�ررأت و�ن ا�����ر�ن ا���3# ا�دا.



أدّ�# ا�Fر�ق ا8ّول ا�ذي �رى 3واز �-��ل ا�-�ر �������#3

:ا �د�وا �Dد�# ���� 
�دد �ن ا8$�د�ث *4 ��3و��� أ$�د�ث ��ل ���� ا�����ء �Dّ��� واھ�# 

  ���� ،#F��Nر +%ّ�م +ّل +�ر�م ":و
غ ُ�ُل :"“، و�دث”+�إّن ا�د
�ل ا�+ّل ا�+�ر 
�� ��“�ن ا��

�-��ل ا�-�ر �ن وG3” : و�رُد ا�ن ا��2م  C�� و�م“

وا �د�وا �Dّن ا���وص ا�واردة *4 ��+ ا��-��ل �$�و�# ���  د 
.ا�ذرا
+ 8ّ��� *4 �دء اS %م ، �� ���4 أّ��� ُ� -ت

ل "R نC� : 
ھذا �($وخ؛ ,ّ(� �
ن �� أول اP$�م ، ��Nروا �ذ�ك ��
لR  
� و�ق ا�ظروف ���(!وا �(.ھذا B%ط �ن : أ�روا ��$ر ا6(

أّن أ�ر \ ور$و�� ، < ُ($h إ< ��Nر \ ور$و��، : أ$دھ�: و"وه
�+$) إّن ا�+%�
ء ا�را�دن �!د �و�� : ا�4��H. و�م رد �!د ھذا (ّص 

�ت �ن ��ر ا�ن ا�+ّط
ب، �ث (.� �ن +ل ا�+�ر � 
��%وا �.ذا، ��
 

دھ$�C��دأ \  
�� : ا���Hث ...ا��� Rُ�د إ�$
دھ
 وأذن ��
أّن ا���

 ،

(وا أطوع ا�(
س q ور$و�� ، و�.ذا ��
 �رم �%.م ا�+�ر أراRوھ�

 ��ن �!دھم �ن .�RراC�
 وأ�روا .%�Cذا �
(وا �� ھذا Rد ُ(.وا �ن �+%

� q ور$و�� �(.م�
"ا��رون أو�� �(.م �ذ�ك، �Cّ(.م أRل ط

� اP$�م، وأّن 
ل �Nّن ��رم �+%ل ا�+�ر �
ن �� �داR %� �ن�رّد ُ
h اP$�م �ن � ��
 رّد ���Nّن ھذا �ردود  h$)د ا��ا���دد وا��?%ظ 

� �%� ھذه ا�د�وى �ث �ول�� :



 ��
إّ(�
 ا�+�ر وا��$ر وا,(�
ب وا,ز<م ر"س �ن ��ل ا��ط
ن “ :Rو�� �!
�وه)�"
  90: $ورة ا��
=دة “ �


 رواه أ(س ��."ُ$=َل �ن ا�+�ر ُ��+ذ +ّ� ؟ ��
ل <  أّن ا�(�� :" وا$�د�ّوا 


 رواه أ(س ��
 ط%�� " وا$�د�وا �%� ذ�ك �
م  N$ل ا�(��  أن أ��ن أ

ل: ور�وا +�راً، ��
لR ،
.Rل: أھر
R ؟�+ 

ب ��رم �+%ل ا�+�ر، رRم“<: أ�� ("!%.� ،��.1983:رواه �$%م �� ��
ب ا,�ر

ل ا�+�ر%+� �)� �� ��� �ر�. وھ� أ�
دث ��

س ��رل ��
ل :"�ول  أّ(� $�� ر$ول \  و�(.
 ا�ن �" �)

 ���د إّن : أ�

 
.!=
�
 وا����و�� إ�� و.%�

 و�.�\ �!ن ا�+�ر و�
�رھ
 و�!��رھ
 و�
ر

.
 وُ�$�.R
”و$

� ا�+�ر وا��داوي ��  وھ� �%.
 �ر"f أّن �+%ل ا�+�ر �و�(.
 أ�
دث �� �(� 
�� 
.�ن �Rد ھو �!ل < دل �%� ا"�(
ب ا�+�ر ��
 أ�ر(

ا �دل ا�����ون �ن �-��ل ا�-�ر ���وص �ن ا�2رآن 

�) ��ول(أّن �!�د ��ول  ا�+�ر
ب ا�6�$S� وز وذ�ك":إ�� +ّل < 
� �%� (.� ا�(��  : أو.ً �� ا��ر��ن �+%ل ا�+�ر،  ا,د�ّ� ا���


�ر"س  � 

�ر ا,د�� ا��� �دل �%� �ر�� ا�+�ر وو��.H�� و�ذ�ك
 

 و�!ن �ل �ن �!
�ل �!..�
)�"
�
 ��رة(وا,�ر .، و )�%!ن �

 �"
� �� 
.�
 و�ر�� ا��داوي .�
 و�ر�� ا<(��
ع .!� ��ر�
.ا��رض �%دواء

 ً����H : �� ل ا�+�ر
ف إ�� ذ�ك H!ف أد�� �ن �و�ون �"واز �+%Hُ
� ا��� �(.� �ن ا��+%ل وُ�ؤ�د �� ا�����ل ا�(�وص ا��ر
��


.�
 أو ا<(��
ع .��.�%� �"(ب ا��!
�ل �� ا�+�ر أو ��
ر

C3ا�رأي ا�را



 ً �H��H : ق�ن +�ل ا���ث �� أد�ّ� �ل �رق أد�� �ل �ر

س؛ �%� �� ا,د�Hر
�fH أّن ا�+�ف ھو �! 
.��R
و�(


س �+%ل R نث ا,د�� ��(� �ن �+%ل ا�+�ر �� ��
 ���  و�ث إّن ا,د��
غ ُ�
�د�ا�+�ر �%� ط.
رة ا�"%ود 

� و< �!H ل
 ا��"زون �%�+%.��ن ا,�
دث ا��� ا$�دل 

 ا��
(!ون �%�+%ل ، .�
وم ا,د�� �ن ا,�
دث ا��� ا$�دّل ��
  ��� وا��!%�ت  < ��ف أ�
م ا�(�وص ا���$R,ّن اC�

�� ا��و�.ا��ر

� �ن : را���ً %�طرق �د �"

ف إ�� �ل ذ�ك أّن ا�+ّل ��ن إ(�Hُ
� �وا�� و�س +�راً ل ا�+�ر، �ن +�ل ا$�+دام ا��
دة ا,و�%+�


�+ّل وإن �
ن �ن �Hن �� �$��رة �(�.� و�ن �ّم ��ون ��%

ً، �.ذا ھو ا�ذي ُ�.م �ن �و(� دون �را�%.
 أن ��+�ر ��راً ��و�

 ً
Rك طر

ج ا�+�ر، ��
 أّن ھ(�)P د�Rو ��!ل �
�ل ، �دون (
�د%��- �
ر"� ��
)� ��
� ��طورھ
 �ن ()
��Pو"ود ا ��-  ��


 أّن ���، و� ا�+�ر�ن ا��دا�
إ(�
ج ا�+ّل؛ ��!(� أّن إ(�
"� �م !��د +

 ��ون ھ� ��� ��!(� ذ�ك أّ(.
 رھذه ا�طرق �ن ا�طرق ا���%د

f ذ�ك �� Hق �و�$ 
� إ(�
ج ا�+ّل �� ا�ز�ن ا��دم  ���ا,Rرب ��
��%� ��
.  ا���م �ن ا��+%ل �ن (




رة إ�� �ن  ��م  ا���.
ء �(د�
 ��%�وا �ن �Pق ا�$ 
��وأذّ�ر 
ا�+�ر ا����ر�� ؟

م ا�(ووي�Pل ا
R" : ھ� �رھ
؛ �
����ر�Bو �ا�+�ر (و�
ن ���ر�

  �
 اّ�+ذ ��رھ
 �%+�ر� 
رھBر +ّ� ، و�� 
ا��� اّ�+ذ ��رھ
"و�� ا�(و�ن �$
=ل

 ً
H
ل أRء : "و

 +�ً ��ط.ر �(د "�.ور ا�!%�.$�)�أّ�
 إذا ا(�%�ت 

ع�"Pا �� ���
�د ا�وھ
ب ا��� �H
"و(�ل ا��


ج و�س : و�!(� ذ�ك و"ود (و�ن �)Pن �� ان �+�%����أي طر
 ��� ا��%�� )ا���د إ�� ا��!ل (ا����ود ��ط ا�(Hق �و�$ 
؟ وھو �

 ��
�� ا���م �ن طرق إ(�
ج ا�+ّل �� ���ث �+%ل ا�+�ر �ن (
��%�.

ا�ُ-%�#



*ر�N# ا����را���3 �ت وا��$ر��ت ط�ھرة 
��� *ر�N# ��ر د��2# �ن ��$���� ا����ر ا 

�����$�# ����# و���(4 �را�3

�3ري : أو.ً  4�ا��(��رات ا�
 #�
����� ھ4 �(��رات 3ز

و�� ت ��ّ�#، و. �?4F ��2ل 
ا�$?م �ن ا�$ر�# إ�� ا�$لّ 

*ر�N# ا����را���3 �ت وا��$ر��ت ط�ھرة 
��� *ر�N# ��ر د��2# �ن ��$���� ا����ر ا 

�����$�# ����# و���(4 �را�3

 ً����H: ن ��در�ف R?ن ا�?��
ا�$�وان ا���درة ��G ھذه ا��واد 
وھذا �دل ��� أّن ا��$ول ا�ذي 
3رى ��� ا���دة ھو �$ول ��ر 

��م 



ا��و���ت
��وى ا��4 أ��$ت ا �-دام ?�Hر �ن ا��$ر��ت : أو.Fدة ا��ظر *4 ا���إ

وا���3 �ت و*ق ا. �$��# وا. ��%ك، وإ��دة �$H�� و*ق ا��2$
ق 
.وا���ط��ت ا�3د�دة

 ً����H: �2ون ��ط�?�ا. ��رار *4 ھذه ا�ورR# و�و�3��� �$�ث ��?ن أن 
�8$�ث Rر��# و����# ��$ر��ت و��3 �ت �د-ل *4 �����ت ا�$%ل 
�$�ث ��?ن وN+ ��2ط $رR #3ر��# �?ون أ � �ً �8$�ث ����# �?ون 

���������� ا��3S# �ن $2�2# �� �3ري ����Fل *4 أ��Hء ���.

.�� � �م *4 $لّ ��ض اRS?�.ت *4 ھذا ا���3ب

 

ر "��
ا���ء 

 ً
��
"ھ

 
رھ?�ھو ا+��ط ا�!ن 
�%� و"� �ّوت ا���
ت 


 وا�+�
=ص .ا��و"ودة �
ث �� 
ا����ودة �(.

� ، وإن �
(ت ��
.�
ر ���

��زاج (�ط� +�ر � �R
�
 �=
أو ��ن �� �
ء أو �


�بB

 �$

ء �ن ا�(")�
 
.ف إ�Hأ 
��
�ن �
دة ط
ھرة؛ 

 أ�ر .� ��� ��
< �ون و< ط!م 

�و< را=�



�3رد � أ(ّ  ا<$�.�ك ف�ن �رّ ا�!%�
ء  و�ن
:ا-�%ط


دة أ+رى "�� �ا��زاج �
دة ��ر�� أو ("$
"ط
ھرة ��ل


ء �� �% �$��# ُ�رادفو�(.م �ن ا���ر ا<$�.�ك " 
��
��!ر�أ�د �

ت ا<$�� :- " ��!�ر ا���ء و��و�� �ن ط?�

ط� ، أو $�� أ+رى ، وھو إ�
 أن ��ل �طرق !�إ�� ط
�ول ا��
دة �ن �ر�ب إ�ر ُ�ر�ب آ+ر �=
�
�ل ����  .


ء أُ+رى ��ل �$N�� ا���.
ء �$��ول ا�!ن ، ا(��ب : و
ا. ��%كا�!ن ، 

$?م ا. ��%ك 
4��Hرع ا�Fا� : G� م ا���ء إذا $�ّت?$

G*ّ�ر أ$د أو��)���3 # و�م 


ء ��
�
 إذا �%ّت �ا+�%ف ا�!%�
ُء  �
��
� و�م �?ّر أ�د أو�ٌ$
؛ �ث ("

� �ن �
�ك � �� روا��
ذھب ا��
 �ٌ$

ء ("��
�إ�� أّن ا��
ء إذا �%ّت 

 �%� ��� ��
و�م �?ّر أ�د أو�
راً ��ً، أم �%R ن
.ط.ور�� $واء أ�

$?م ا���ء إذا $�ت �G :ا�Fرع ا8ّول 
G���3 # و�ّ�ر

 ��ا��ق ا�!%�
ء �%� أنr ا��
ء إذا �%ت 
رت ط!�� أو �و(� أو ر�� �.و ّ?� �$
")

ع �%� ذ�ك �"Pس، وذ�ر ا�(ووي  ا")

وأ"�!وا �%� أنr «: و(�ل Rول  ا�ن ا��(ذر 
 �$
") �ر إذا وR!ت ��ا��
ء ا��%ل أو ا��

 أ(� �رت �%�
ء ط!�
 أو �و(
 أو رّ?�

»("س �
 دام �ذ�ك



و�ن ا�����ء �ن �م �َر �ذ�ك $داً 

: وھم ا����?�# ، و�روى �ن ���ك H%ث روا��ت 

.ا���3 # �F د ا���ء ا���2ل: ا�روا�# ا8و�� 

 #���Hا�روا�# ا� :G*ر أ$د أو���)�.ا���3 # . �F د ا���ء �� �م 

 #H��H�3 # *�و �?روه: ا�روا�# ا�� G�. أّن ا���ء ا���2ل إن -��ط

وأّ�� ا�����ء ا�ُ����رون *���م �ن ا�G3  �=-ذ �رأي ا����?�# *4 
ا����ر ا��(ّ�ر أ � � ��$?م ���3 # ا���ء، �لّ أو ?Hر، ��� *4 ذ�ك �ن 

.ا���2د�ر و��دم ا���Nط ��ك ،ا��Nط ور*+ ا�$رج �ن ا��?�F�ّن

*0ن ?�ن ���%ً ?�ن :و��ل ا�����ء ���Fرق ��ن ا���2ل وا�?�Hر 
$?�G ا���3 # ، وإن ?�ن ?�Hراً *$?�G ا�ط��رة، وا-��Fوا 

�$د�د ا�$ّد ا���Fل ��ن  ا���2ل وا�?�Hر 4*
ذھب ا8$��ف إ�� أّن ا�$ّد *4 ھذا أّن ���_ ا���ء $داً �ن ا�?Hرة �$�ث �و 

، وأّ�� ()$ّرك آد�4 ا���ء �ن أ$د طر*�G �م � ِر ا�$ر?# إ�� ا�طرف اX-ر
ا��R*��# *��3وا $ّد ا�?Hرة ھو �ّ���ن �ن �%ل ھ3ر و� �وي �$و 


# رطل �را�4؛ *�� ?�ن دون -�س �رب و.��G ��3 # * د وإن �� �-
Gُ*ّ�ر أو��)��، و�� ?�ن -�س �رب *�� *وق *% ��3س إ. ����(ّ�ر. �م 

و��ل ، )��راً  270(أي �� ُ���دل ) ?(م195(وا�2ُّ�# *4 ز����� ُ�2ّدر ب
وإذا ?�ن ا���ء �ّ���ن :"ا�$����# �2ول ا��R*��#؛ $�ث �3ء *4 ا�ُ�(�4 

 #$
وھو -�س �رب *و��ت *�G ��3 # *�م �و3د ��� ط�م و. �ون و. را
"*�و ط�ھر



 G� ا���ء

ص ��-

���زه  #�
*�ز��
�ن �#�ّ2 
ا� وا
ل

وا�ذي ����� *4 ھذا ا��$ث 
ھو أHر ھذا ا�?%م ��� -�ط 

+ �ن ا���
��ت �H%ً ���دة ��

��� ا�$?م ( �3 # أو �$ر�# 
 +
ا�Rر�4 ؟ ھل �D-ذ ا���

�Fس $?م ا���ء ؟

 Heatوا�$رارة ا�?���# �%����ر

of Function) Latent( ،
وا�$رارة ا�?���# ����-�ر

Heat of Latent 

Vaporization  ر�وا��و
)  Surface Tension(ا� ط4$

 4
و��Hت ا�$�3ز ا�?�ر��
)Dielectric Constant(.  2�Meltingط# ا.����ر

Piont و�2ط# ا�(���ن
Bioling Point  #� وا�

 Heatا�$رار�# 

Capacity

ھل ?��ز�ت وا�� ل وا���ن ) ��ر ا���ء(ا���
��ت ا+�%ف ا���.
ء �� ��م 
 �$

ة ا�("R�� رد"��ر(��("س ّ?�أم ) ��رت أم R%ّت ، �?ر ا��
=� أم �م 

أّن �.
 ��م ا��
ء �� Rّوة ا�د�� وا<$�.�ك؟

ن :�ذھ�وا �� ذ�ك �رأ

رأي ا�$��F# وروا�# �ن ا�$����# ا-��رھ� ا�ن ����# ؛ : ا�رأي ا8ّول 
أّن $?م ا���
��ت ?$?م ا���ء �ّ�# و?Hرة؛ *?ل �� . �F د : $�ث ���وا

. ا���ء . �F د ا���
��ت 

 4��Hوروا�# :ا�رأي ا� #��*�Rرأي ا��3�ور �ن ا����?�# وا�
إذا و��ت ا���3 # *4 :�ن أ$�د ھ4 ا��ذھب $�ث ���وا


+ ط�ھر ��ر ا���ء ��3س، $رم ���و�G  واء �ّ�ت ��
.ا���3 # أم ?Hرت و واء �(ّ�ر ا���ء أم �م ��(ّ�ر 

$?م ا. ��%ك *4 ا���
��ت



ا���م �ؤ�د رأي 
ا��3�ور *4 
ا����ر ا���ء 

���Fً �ن �#�ّ2 -�
ا� وا
ل 

�و%� � �=
+%ط ا��

دة ��ر�� أو�� �$") 

$")�%ّ� R%ّت ا��
دة  �
ا���ر�� أو ا�("$� أم 

��$ب ا�"�.ور ��رت 

ا��3�ور أن ا���ء �رى 
��ف �ن ا���
��ت *4 -�

ا�$?م ، و��� أنp ����ء �وة 
د*+ ا���3 �ت، �-%ف �#�2 
ا���
��ت، و��س �G ط�م و. 

�ون و. ر�C، *�و ��ذا 
��دة ُ ّ-رت ���ط��ر دون 
��ره �ن ا���
��ت ا8-رى 
ت !=
�%� rإ�� أن ،�ذھب ا��(�

 �=
��م ا��
ء، �Cن �
ن ا��
را �م ("س إ< إذا �?ّر ��
 �%R ن
�، أ�
 إذا �$
")�
�

�!%� ا�(زاع ا�وارد �� ا��
ء 
.ا��%ل

#��$�$?م ا. 
ھل �$�C أّن ا�2F��ء ��2Fون �DRن ا. �$��# ؟و�� #2�2$ 
�ط��رھ� ����3 �ت ؟ وھل �$�C أن ?ل ا���3 �ت ��?ن أن 
 ���R�� ھذا ا�$?م -�و��ً �� ?�ن �G���� ً� 3 ?��-�ز�ر �H%ً؟

ھل �(�ر ا���دة و�$و��� ���دة أ-رى ��ط��� $?��ً آ-ر؟ ����� 
�? ب ا�ط��رة ��� $?م ���G " ا. �$��#"آ-ر ھل ھذا ا��(�ر 

ل؟؟ b$2ل  ا�$?م �ن ا�$ر�# إ�� ا�������3 # وھل ��

#��$�ُ�ط�ّرة ��� ُ$?م ���G ����3�ّ # وا�ُ$ر�#؟   ھل ا. 



��س د���2ً ا����ر ا. �$��# �ط�رة 
G�� روغF� ر�D? �3 �ت���


ً؛ �
ً و�د�ث ا+�%ف ا�!%�
ء �� ���.
 Rد�
ن 
ء ا����د�ون (�وا �� ذ�ك �(��%!�
�
� ُ�ط.رة �
ن، �رق رأى أّن ا<$��)�ا


ت، وآ+ر رأى أّ(.
 < ��وى �%� ذ�ك، $
")%�
وا�!%�
ء ا��!
�رون ا+�%�وا �� ا���م �ذ�ك

#��$�$?م ا. 


�رأي ا��
=ل �Nّن �ا�ذن أ+ذوا 

ت$
� �ط.ر ا�("�
ا+�%�وا : ا<$��

 

 و�� �ّد �دودھ.��� �!ر
 
ووH �Hوا�ط.



#��$�$?م ا. 

�ؤ?د أّن Nوا�ط  #�Hأ� #��$��طرح ?���ذج �% ُ 4�ا�H�8# ا�
ا. �$��# ��ر ��Nوط# �R?ل د��ق؛ *�H%ً ا�%�3��ن 

وا�دھون واF�8$# و�%ز�� ا�دم  ا��D-وذة �ن أ�ول �3 # 
و�$ر�# ?��� �طرح ?���ذج �% �$��# ا�ُ�ط�رة ����3 �ت 
��ر أّن $2�2# �� �3ري *4 وا�+ ا�����+ ُ�ؤّ?د ��� أّن 

 4* G��� د��ا��(��ر ا�ذي �$دث ��س ����ً، و. ��?ن أن ُ��
ھذا ��� �ول �ن �رى -ا����ر ا��(�ر ا�$��ل ُ�ط�راً ����3 #

.-أّن ا. �$��# �ط�رة ����3 #

 #��$�ھ��ك -�ط  �ن ��ض ا�����ء ا�����ر�ن ��ن �F�وم ا. 
وا. ��%ك وا�-�ط ، �ظ�ر �ن -%ل *��وى . �Fرق ��ن 

  .ا���Fھ�م ا�H%H#، و��در ا�$?م �ن ��ر �Nط د��ق

��ن  > �ر ا�ذي "ري �%� ا��واد ا���ر�� وا�("$� �� ا���(� ا��?���
�ط� ؛ ھل ھو �
م أم "ز=�؟H

�?��ون ��� � #��$�وأر�د أن أ��G إ�� أّن �ن ا�����ر�ن ا�ذ�ن ��?��ون *4 ا. 
��دأ ا����رھ� ُ�ط�رة ����3 �ت ?�Dر �Fروغ ��G؛ وھذا ��3�ُب ���واب �ظراً 
�%ف ا��R�ُر إ��G *4 $?��� ��ن ا�����ء �د���ً و$د��Hً، و�ظراً  ��� ا �3ّد -%�

�طورت *��� ا�����2ت �ن  4��ؤّ?د أّن *ر�N# ا����ر و �
ل ا�F$ص ا� 4�وا�
?�� أّن ا�رأي �%ز�� ا�دّم ��دة �(��رة ��دم *ر�N# -�ط
# �ن ��ظور ���4، 

�2وى ��� �ط��ر ا���3 �ت -�و��ً �� ?�ن �3س  . #��$�ا��2
ل �Dّن ا. 
ا���ن ?��-�ز�ر رأي �G وز�G وا����ره  



R?راً �$ ن ا ����?م
 �$��ك ا���م و�$�دك أR�د أن .  

إ�G إ. أ�ت أ �(Fرك وأ�وب إ��ك


