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 مقذمة مساحة الشيخ 

 ن عبذ السالم بن بالي وحيذ ب

 حفعٕ اهلل 

كسٖ إهٍٚٔ ٗ ،شِٕٙ يف قو٘بٕٗ ،حبب إهٍٚٔ اإلمياْٗ ،احلٌد هلل اهرٜ غسح صدٗز عبادٖ إىل طاعتٕ

 ،زض٘هٕٗ أغٔد أْ ذلٌدا عبدٖ ٗ ،أغٔد أْ ال إهٕ إال اهلل ٗحدٖ ال غسٙم هٕٗ ؛اهعصٚاْٗ اهفط٘قٗ اهلفس

 .بعدٗ

فقد ٗقف عوٟ أحلاَ اهػسٙعٞ  ،ًّ ُٗفِّق هتعوٍ اهفقٕٗ ،فإْ اهفقٕ اإلضالًٛ غاًى هلى ًِاحٛ احلٚاٝ

هرهم آتٍ عوٌاؤُا ٗ ،عبد اهلل عوٟ ُ٘ز ًّ زبٕٗ ،فطاز إىل اهلل عوٟ بصريٝ ،يف كى غؤْٗ احلٚاٝ

فتِ٘عت  ،ًدهى عوٚٔا أٗ ًستب هلازمحٍٔ اهلل باهفقٕ ًّ هدْ اهصحابٞ إىل ًِٙ٘ا ٓرا ًا بني ًبني هألحلاَ أٗ 

 .املبط٘طٗ املت٘ضطؤهفات يف اهفقٕ ًا بني املدتصس ٗامل

أبٛ بلس بّ »هإلًاَ اجملتٔد احملدخ اهفقٕٚ  «األٗضط»كتاب  :أُفعٕٗ ًّ أدى ًا كتب يف اهفقٕٗ

ملٔدٙني إىل ًّ بعدٍٓ ًّ األئٌٞ اٗ ،اهتابعنيٗ فقد حاٗي أْ جيٌع فٕٚ ًرآب اهصحابٞ ،زمحٕ اهلل «املِرز

اآلثاز اه٘ازدٝ عّ ٗ ًّ ًصاٙا ٓرا اهلتاب إُٔ مجع بني طسٙقٞ احملدثني بركس أضاُٚد األحادٙحٗ ،شًإُ

 .دقٞ االضتِباطٗ بني طسٙقٞ اهفقٔاء ًّ عٌق اهفٍٔٗ اهصحابٞ اهلساَ

 يف – طاعتٕ عوٟ عٌسٖ يف اهلل ًد –ملا اضتػست غٚدِا اإلًاَ احملدخ أبا إضحاق احل٘ٙين  ،ٗ هرهم

هوطالب يف ًطذد غٚخ  «ًِاز اهطبٚى» كتاب غسح ًّ اُتٔٚت بعدًا أغسحٕ اهفقٕ يف كتاب

 أعوق عوٕٚ ،أُا أغسحٕ هوطالبٗ ًّ ًٙ٘ٔاٗ ؛اإلضالَ ابّ تٌٚٚٞ بلفس اهػٚخ فأغاز عوٛ بٔرا اهلتاب

 .إال ت٘قفت يف املطأهٞٗ ،أغري إىل اهسادح ًّ أق٘اي أٓى اهعوٍ إْ اضتطعتٗ

ف٘دئت بإُٔ ٙلتب اهرتدٚحات عوٟ ٗ ،«خاهد اجلٔين» :امل٘اظبني عوٟ ٓرا اهدزع فضٚوٞ اهػٚخٗ ًّ 

إْ كالًٛ ال ٙ٘ضع جب٘از كالَ أٓى  :فقوت هٕ ،اهلتاب ًع تودٚصٕ ألق٘اي اهعوٌاء يف ٓرٖ املطأهٞ

عوٟ كى فقد خلص يف كتابٕ ٓرا اهفقٕ املقازْ ٗ ،غإُٔٗ هلِٕ أصس عوٟ ذهم فرتكتٕٗ ،اهعوٍ

 .ُفع بلتابٕ ٓراٗ بازن فٕٚٗ فذصاٖ اهلل خريا ،سٙقٞ ضٔوٞ ًٚطسٝ هطوبٞ اهعوٍبط
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 .أصحابٕ أمجعنيٗ عوٟ آهٕٗ ٗ صوٟ اهلل عوٟ ذلٌد

 

 ويمتٌف اًمٗم٘مػم إمم قمٗمق رسمف

 ٗحٚد بّ عبد اهطالَ باهٛ

 هـ63/6/4767
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 مقذمة فضيلة

 الشيخ أبو بكر احلنبلي 

 حفظه اهلل

(   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )احلٛمد هلل اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘م٤مئؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

مب ىب يب جت حت خت )

 (   مت ىت يت 

ـْ »: أيب هريرة وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف، ىم٤مل ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م  َُم

َؾ اهللُ ًَمُف سمِِف ـَمِريً٘م٤م إمَِم اْْلَٜم٦َّمِ ؾَمَٚمَؽ ـَمِريً٘م٤م َيْٚمَتِٛمُس   .شومِٞمِف قِمْٚمًًم، ؾَمٝمَّ

َٓ َيٜمُْ٘مُص »وذم ُمًٚمؿ أيْم٤م:  ـْ شَمٌَِٕمُف،  ضَْمِر ُِمْثُؾ ُأضُمقِر َُم ْٕ ـَ ا ـْ َدقَم٤م إمَِم ُهًدى، يَم٤مَن ًَمُف ُِم َُم

ـْ ُأضُمقِرِهْؿ ؿَمْٞمًئ٤م وصحٌف أمجٕملم، صمؿ أُم٤م  ، صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف، وقمغم آًمفشَذًمَِؽ ُِم

 سمٕمد.

قمغم اًمٙمت٤مب، وصحٞمح اًمًٜم٦م سمٗمٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م، وهق  وم٢من اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل: هق اًم٘م٤مئؿ

إرث إٟمٌٞم٤مء، وإٟمٌٞم٤مء مل يقرصمقا درمه٤م وٓ ديٜم٤مرا، وإٟمًم ورصمقا اًمٕمٚمؿ، ومٛمـ أظمذ اًمٕمٚمؿ وم٘مد 

طمراؾمتف= ٕن  أظمذ سمحظ واومر، واًمٕمٚمؿ يٌ٘مك واعم٤مل يٗمٜمك، يمًم أن اًمٕمٚمؿ ٓ يتٕم٥م ص٤مطمٌف ذم

وإن اإلٟم٤ًمن يتقصؾ سمف إمم أن يٙمقن ُمـ  =ًم٘مٚم٥م، أم اعم٤مل ومٞمحت٤مج إمم طمراؾم٦محمٚمف ا

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )اًمِمٝمداء قمغم احلؼ، وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

اًمذيـ أُمر  يمًم أن أهؾ اًمٕمٚمؿ هؿ أطمد صٜمٗمل وٓة إُمر (   ڦ ڦ 

(   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )اهلل سمٓم٤مقمتٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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ومم٤م هق ُمٕمٚمقم ًمديؽ ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل: أن اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع هق ُم٤م سم٤مذ اًم٘مٚم٥م، 

وم٠موىمر ومٞمف ُمٕمروم٦م اهلل وقمٔمٛمتف وظمِمٞمتف، وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف، وحمٌتف، وُمتك ؾمٙمٜم٧م هذه 

اًمٜمٌل إؿمٞم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م ظمِمع، ومخِمٕم٧م اْلقارح شمٌٕم٤م ًمف، وىمد صم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن 

  :ََيَِْمعُ »يم٤من ي٘مقل َٓ ـْ ىَمْٚم٥ٍم  َٓ َيٜمَْٗمُع، َوُِم ـْ قِمْٚمٍؿ   .شاًمٚمُٝمؿَّ إِِّني َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

مجٕمف ش مسط الآللي يف االختيارات الفقهية»وهذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم يديؽ 

ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وإي٤مٟم٤م واًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ًمٚمٕمٚمؿ –ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ظم٤مًمد سمـ حمٛمقد اْلٝمٜمل 

طمٞم٨م يم٤من ذًمؽ ٟمت٤مج وصمٛمرة حم٤مومٔمتف قمغم دروس ؿمٞمخٜم٤م  -اًمّم٤مًمح، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

اًمٗم٘مٞمف وطمٞمد سمـ قمٌد اًمًالم آل سم٤مزم زاد اهلل إُم٦م ٟمٗمٕم٤م سمٕمٚمٛمف، وىمد رطمؾ اًمِمٞمخ ظم٤مًمد 

ًم٘م٤مء، أو جمٚمس اْلٝمٜمل ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم إمم سمٚمد ؿمٞمخٜم٤م وطمٞمد طمتك ٓ يٗمقشمف درس، أو 

 حتدي٨م، أو دورة ي٘مٞمٛمٝم٤م اًمِمٞمخ أـم٤مل اهلل قمٛمره قمغم ـم٤مقمتف، وم٠مطمًـ ومٞمًم مجٕمف.

ي٠ميت سم٤مًمٜمص اًم٘مرآِّن اًمٙمريؿ، وٟمالطمظ أن ؿمٞمخٜم٤م وطمٞمد طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ذطمف 

وصحٞمح احلدي٨م اًمٜمٌقي، وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م ذم اعم٤ًمئؾ اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ 

يمؾ ومريؼ ُمٜمٝمؿ، وُم٤م اؾمتدل سمف ُمـ ضمٝم٦م إصمر، صمؿ يرضمح سمٞمٜمٝم٤م احلدي٨م، ويٕمرض ٕىمقال 

ُمـ طمٞم٨م ىمقة احلج٦م واًمدًمٞمؾ، ويمٞمػ أن طمدي٨م هذا اًمٗمريؼ همػم صحٞمح، أو ذًمؽ ضم٤مء 

هذا »ُمـ ـمريؼ أىمقى ُمٜمف، أو ُمت٠مظمر قمٜمف، صمؿ يٜمت٘مؾ إمم ـمري٘م٦م أظمرى ذم اًمؽمضمٞمح ومٞم٘مقل: 

ؾمتدٓل ذهذا احلدي٨م قمغم ، ومٞمتٕمرض ًمٕمدم صح٦م آشُمـ ضمٝم٦م إصمر، أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر

ف اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم، صمؿ يٌلم وضمٝم٦م اعم٠ًمًم٦م حمؾ اًمٜمزاع= ٕٟمف اؾمتدٓل همػم ُمٜمٓم٘مل ٓ ي٘متْمٞم

ذًمؽ، وذًمؽ سمٕم٤ٌمرة ؾمٝمٚم٦م، وين أؾمٚمقب، وووقح يمٚمًمت، فمٝمر ومٞمٝم٤م شم٠مصمره سمٛمِم٤مَيٜم٤م 

 اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز، واًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم، واًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمِّن، وسمريم٦م قمٙمقومف قمغم يمت٥م ؿمٞمخ

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ، ويمذا اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب، واًمٕمالُم٦م 

حمٛمد صٗمقت ٟمقر اًمديـ رطمؿ اهلل اْلٛمٞمع، وأؾمٙمٜمٜم٤م وإي٤مهؿ اًمٗمردوس إقمغم ُمـ اْلٜم٦م، 

                                 
 (.5:55( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)
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وٟمٗمٕمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمِمٞمخٜم٤م وطمٞمد سمـ قمٌد اًمًالم آل سم٤مزم، وؾم٤مئر ُمِم٤مَيٜم٤م، وإمم إُم٤مم ي٤م أخ 

ًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، واًمٕمٛمؾ سمف، وشمٌٚمٞمٖمف، واًمّمؼم ذم أذى اًمتٌٚمٞمغ إظمالص٤م هلل ظم٤مًمد ذم ـمٚم٥م ا

 .شمٕم٤ممم، واشم٤ٌمقم٤م ًمرؾمقل اهلل 

 وكتبه الراجي عفى مىاله

 أبو بكر بً حمند بً احليبلي

ذم ًمٞمٚم٦م اًمتًمم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة احلرام ًمٚمٕم٤مم اخل٤مُمس واًمثالصملم سمٕمد اعم٤مئ٦م اًمراسمٕم٦م وإًمػ 

 .ُمـ هجرة اًمٜمٌل 
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 ًقــدًــٞ

وُمـ ؾمٞمئ٤مت  ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م ،وٟمًتٖمٗمره ،ٟمًتٕمٞمٜمفو ،ٟمحٛمده ،إن احلٛمد هلل

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ  ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،أقمًمًمٜم٤م

 .وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف ،ذيؽ ًمف

ُ٘مقا﴿ ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ٚمُِٛمقَن﴾]آل قمٛمران: َي٤م َأهيه ًْ َـّ إِٓ َوَأْٟمُتْؿ ُُم  .[435اهللَ طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َوٓ ََتُقشُم

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝمًَم ﴿ ُٙمُؿ اًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ  َي٤م َأهيه

ُ٘مقا اهللَ  ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ٤مَءًُمقَن سمِِف َوإِرضَم٤م ًَ ٤ًٌم﴾ اًمَِّذي شَم ْرطَم٤مَم إِنَّ اهللَ يَم٤مَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىِمٞم

 .[4]اًمٜم٤ًمء:

ًٓ ؾَمِديًدا )﴿ ُ٘مقا اهللَ َوىُمقًُمقا ىَمْق ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ( ُيّْمٚمِْح ًَمُٙمْؿ َأقْمًَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ 3:َي٤م َأهيه

ـْ ُيِٓمِع اهلَل َوَرؾُمق  .[4:-3:]إطمزاب: ﴾ًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمِٞمًًم ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

وذ إُمقر    وظمػم اهلدي هدي حمٛمد ،وم٢من أصـدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل   =أُم٤م سمٕمد

  =وسمٕمد =ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر ،ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ،ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ،حمدصم٤مهت٤م

يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعمتٌحر أيًم و ،آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م اعمٌتدئٛمًم ٓ ؿمؽ ومٞمف أن وم

مجع ٟمٌذة ُمـ آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمِمٞمخٜم٤م ذم  اؾمتخرت اهلل  يمذًمؽ عم٤م يم٤مٟم٧م و ،وم٤مئدة

أدظمٚمف ومًٞمح و ،أـم٤مل اهلل قمٛمره قمغم ـم٤مقمتف - بايل بـ وحٔد بـ ظبد افسالم  إصقزم اًمٗم٘مٞمف

 اعمتقرم ؾمٜم٦مًمإلُم٤مم اسمـ اعمٜمذر رمحف اهلل  (4)ُمـ ظمالل ذطمف اعم٤ٌمرك قمغم يمت٤مب إوؾمط -ضمٜم٤مشمف 

 .ٟمٗمع سمفو ،ين اهلل إَت٤مُمف ،هـ;64

 و ُمـ اعمت٘مرر ًمدى يمثػم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أن ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ىمرب اًمٗم٘مف ًمٚم٘م٤ميص

 ضمٜمقسم٤مو ،همرسم٤مو ٟمنمه ذم رسمقع اعمٕمٛمقرة ذىم٤مو ،ينه قمغم ُمريدهو ،ومتح ُمٖم٤مًمٞم٘مفو ،اًمداِّنو

 .ٟمزلو ٟمٗمع سمف أيٜمًم طمؾو ،اْلزاء قمغم ُم٤م ىمدم ومجزاه اهلل ظمػم ،ؿمًمٓو

                                 
قمٜم٤مي٦م أن اسمـ اعمٜمذر  ٟمكوىمد قمٚمؿ يمؾ ُمٜمّمػ ممـ ًمف أد(: »5/747(ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )4)

ذاه٥م ، وأن ُمٕمقل اًمٓمقائػ ذم ٟم٘مؾ اعم-أقمٜمل ٟم٘مؾ ُمذاه٥م اًمٕمٚمًمء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ  -إُم٤مم هذا اًمٗمـ 

 اهـ.ش. قمٚمٞمف
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ُمع ؾمٞمد  إي٤مهو ٤مٟمأن حينمو ،ُمـ أهؾ اًمٗمردوس إقمغمإي٤مه و ٜم٤مأؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن جيٕمو هذا

 .اعمرؾمٚملم  

 كتبو

 خاهد بّ ذلٌ٘د اجُلٔين

 ُمٜمِم٠مة قم٤ٌمس-يمٗمر اًمِمٞمخ  -ُمٍم

 هـ4766/;/55
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 ٌبرٚ خمتصسٚ عَ مساحٛ الشٗذ 
 ٔحٗد بَ عبد الطالً بَ بال٘ 

 حفعٕ اهلل

 ٌطبْ:
اعمٌجؾ  ،اعمح٘مؼ إصقزم ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمزاهد اًمقرع ،هق ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م ؾمًمطم٦م اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل

 .أسمق قمًمر وطمٞمد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ سم٤مزم اعمٍمي احلٜمٌكم طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم

 ٌشأتْ:ٔ وٕلدٓ
سمٛمح٤مومٔم٦م يمٗمر اًمِمٞمخ  شؾمٞمدي ؾم٤ممل»م سم٘مري٦م أمحد ؾمٚمٞمًمن اًمت٤مسمٕم٦م عمريمز 96>4وًمد ؾمٜم٦م 

.جٛمٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦مسم

ُمدرؾم٤م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمٗمٔمف اهلل قمٛمؾ 

 .شأذه٤م»وأرسمع ؾمٜمقات سمٛمٜمٓم٘م٦م  ،سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م عمدة ؾمٜمتلماًمًٕمقدي٦م 

 :ضريتْ العمىٗٛ
 ،خترج ومٞمٝم٤مو اًمتحؼ سمٙمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م صمؿ ،يمٗمر اًمِمٞمخأيمٛمؾ ُمراطمؾ شمٕمٚمٞمٛمف إؾم٤مد ذم حم٤مومٔم٦م 

ويم٤من ىمد أشمؿ طمٗمظ اًم٘مرآن  ،م8;>4وطمّمؾ قمغم ًمٞم٤ًمٟمس آداب وشمرسمٞم٦م ؿمٕم٦ٌم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ؾمٜم٦م 

 .آٟمذاك

ؾمٜمقات اًماليت ُمٙم٨م ظمالهلـ ذم سمالد احلرُملم  ًم٧ًميمثػما ظمالل اطمٗمٔمف اهلل ًم٘مد اٟمتٗمع و

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد و ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ٓ ؾمٞمًم ومْمٞمٚم٦م ،اًمنميٗملم ُمـ قمٚمًمء اًمٌٚمد احلرام

  .شمٕم٤مممسمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم رمحٝمًم اهلل 

 :أٙدٍٙٔ توقٟ اهعوٍ عوٟ اهرًّّٙ أبسش اهعوٌاء ٗ *

 .اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز .4

 .اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  .5

 .قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمًمء ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمؼميـاًمِمٞمخ  .6

 .اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمِّن  .7

  .اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر اْلزائري  .8
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 .اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل  .9

 .اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًم٤ًٌمم  .:

 اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٕمجالن اعمدرس سم٤معمًجد احلرام.  .;

 اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ظمٞم٤مط ظمٓمٞم٥م اعمًجد احلرام.  .>

 اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ ضمؼميـ قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمًمء.  .43

 ضمؼمان اًمٗمٞمٗمل ىم٤ميض اعمحٙمٛم٦م اًمٙمؼمى سم٠مذه٤م. اًمِمٞمخ  .44

 .درس قمٚمٞمف ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ذم أصقل اًمٗم٘مف،اًمِمٞمخ ضمؼميؾ اًمٌقصٞمكم  .45

 .اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سمـ مح٤مد اًمِمٝمري اعمدرس سم٤معمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل سم٠مذه٤م  .46

 .اًمِمٞمخ حمٛمد صٗمقت ٟمقر اًمديـ رئٞمس مجٕمٞم٦م أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م سمٛمٍم  .47

 .جمٚم٦م اًمتقطمٞمد اعمٍمي٦مرئٞمس حترير اًمِمٞمخ صٗمقت اًمِمقادذم   .48

 .اًمِمٞمخ آدم إصمٞمقيب .49

 .قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد اًمِمٞمخ .:4

 :مبسٗٙاتٍٔ أداشًّٖٗ أبسش اهعوٌاء اهرّٙ ٗ *

  .اًمِمٞمخ  أمحد قمكم اًمًقرصمل .4

 .يءاًمِمٞمخ  صٌحل اًم٤ًمُمرا .5

 .اًمِمٞمخ  حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمقؿمكم .6

 .اًمِمٞمخ  صمٜم٤مء اهلل قمٞمز ظم٤من .7

 .اًمِمٞمخ  همالم اهلل رمحتل .8

 .إقمٔمٛمكحمٛمد إٟمّم٤مري  اًمِمٞمخ  .9

 .رئٞمس دار احلدي٨م سم٤مهلٜمد يحمٛمد إهائٞمؾ سمـ حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٜمدو  اًمِمٞمخ  .:

 .قمٌد اًمقيمٞمؾ سمـ قمٌد احلؼ اهل٤مؿمٛمل اًمِمٞمخ  .;

 .قمٌد اهلل قمٛمر إهدل  اًمِمٞمخ  .>

 .وًمٞمد قمٌد اهلل اعمٜمٞمز اًمِمٞمخ  .43
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 .يقمٌد اًمِمٙمقر اعمٔم٤مهر اًمِمٞمخ  .44

 .زهػم اًمِم٤مويش اًمِمٞمخ  .45

 .حمٛمد سمـ أُملم أسمق ظمٌزة اًمِمٞمخ  .46

 .ُم٤ًمقمد سمـ سمِمػم اًمًقداِّن ِمٞمخ اًم .47

 .رومٕم٧م ومقزى قمٌد اعمٓمٚم٥م اًمِمٞمخ  .48

 .أمحد سمـ ُمٕمٌد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمديمتقر  .49

 .ُم٤مهر ي٤مؾملم اًمٗمحؾ ؿمٞمخ دار احلدي٨م سم٤مًمٕمراق اًمديمتقر  .:4

 .شُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ»يقؾمػ اعمرقمِمكم ص٤مطم٥م يمت٤مب  اًمديمتقر  .;4

 .حمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ اًمٕمٛمراِّن اًمٞمٛمٜمل اًم٘م٤ميض  .>4

 .طم٤مومظ صمٜم٤مء اهلل اًمزاهدي اًمِمٞمخ  .53

 .طم٤مُمد سمـ أيمرم اًمٌخ٤مري اعمدِّن اًمِمٞمخ  .54

 .قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قم٘مٞمؾ اًمِمٞمخ  .55

 .ٟمٔم٤مم يٕم٘مقسمك اًمٌحريٜمل اًمِمٞمخ  .56

 .حمٛمد ٟم٤مس اًمٕمجٛمل اًمِمٞمخ  .57

 .اًمِمٞمخ  حمٛمد زي٤مد سمـ قمٛمر اًمتٙمٚم٦م .58

اًمتزم ىمد و ،اًمث٤مٟمقيىمد ٟمٌغ طمٗمٔمف اهلل ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ُمٜمذ اعمراطمؾ إومم ُمـ شمٕمٚمٞمٛمف و *

 .اعمٓم٤مًمٕم٦مو اًمتدريسو اًمٌح٨مو ُمع اهتًمُمف سم٤معمذايمرة ،إظمذ ُمـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمًمء

افُتب مـ و ،ىمد ٟم٤مل طمٗمٔمف اهلل اًمٕمديد ُمـ اإلضم٤مزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ؿمتك اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦مو *

 :افتل شًّٓا وأجٔز ؾٔٓا

 .صحٞمح اًمٌخ٤مري يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً .4

 .صحٞمح ُمًٚمؿ يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً  .5

 .داود يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً  ؾمٜمـ أيب .6

 .ؾمٜمـ اًمؽمُمذي يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً  .7
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 .ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً  .8

 .ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً  .9

 .يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً  لُمقـم٠م ُم٤مًمؽ سمرواي٦م حيٞمك سمـ حيٞمك اًمٚمٞمث .:

 .ٚم٦ماًمِمًمئؾ ًمإلُم٤مم اًمؽمُمذي يم٤مُم .;

 .ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً .>

  .د اًمقيمٞمؾ اهل٤مؿمٛملاًمِمٞمخ قمٌ قمغم ٦ماًمرؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يم٤مُمٚم .43

 .يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً لؾمٜمـ اًمدارُم .44

 .٦مرؾم٤مًم٦م أيب داود ٕهؾ ُمٙم٦م يم٤مُمٚم .45

  .ياًمِمٞمخ حمٛمد إهائٞمؾ اًمٜمدو سمٚمقغ اعمرام يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ ًَ  قمغم .46

  .ياًمِمٞمخ حمٛمد إهائٞمؾ اًمٜمدو قمغم ٦مٟمزه٦م اًمٜمٔمر يم٤مُمٚم .47

  .ياًمِمٞمخ حمٛمد إهائٞمؾ اًمٜمدو احلًـ سمـ قمروم٦م يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ ًَ  قمغم ضمزء .48

  .ياًمِمٞمخ حمٛمد إهائٞمؾ اًمٜمدو يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً قمغم ياًمًٜم٦م ًمٚمحٛمٞمدأصقل  .49

 .ُمًٜمد احلٛمٞمدي اْلزء إول وسمٕمْم٤ًم ُمـ اْلزء اًمث٤مِّن .:4

 ٚم٦م.إرسمٕمقن اًمٜمقوي٦م يم٤مُم .;4

 .همراُمل صحٞمح يم٤مُمالَ َ َ َ َ َ َ ً .>4

 .ٚم٦مُمٚمح٦م اإلقمراب يم٤مُم .53

 .يمت٤مب اًمتقطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م سمٗمقت يمثػم .54

 .اعمًٚمًؾ سم٤مٕوًمٞم٦م وسمًقرة اًمّمػ وسم٤معمح٦ٌم .55

يمًم ُُمٜمِح طمٗمٔمف اهلل اًمٕمديد ُمـ  ،همػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م سم٤مإلؾمٜم٤مد اعمتّمؾ إمم اًمٜمٌل  و

 ،شمالُمٞمذهؿو ،يمٙمت٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،اإلضم٤مزات ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ٓ ؾمٞمًم اًمٙمت٥م إُم٤مت ُمٜمٝم٤م

جيف اسمـ اًم٘مٞمؿو ،يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو  قمالوة قمغم يمت٥م اعمًٜمدة ذم اًمٕم٘مٞمدة ،ظمري

 .همػمه٤مو

 :تدزٖطْٔ تعمٗىْ
 عم٤م قم٤مد ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمالد حلرُملم اًمنميٗملم ذع ذم شمٙمثٞمػ جمٝمقده اًمدقمقي
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 ،ُمٜمٝم٤م ُمٕمٝمد ىمٓمقر ،ومٕمٛمؾ طمٗمٔمف اهلل سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م إلقمداد اًمدقم٤مة ،اًمٕمٚمٛملو

همػم أٟمف  ،همػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦مو ،ُمٕمٝمد اعمحٚم٦م اًمٙمؼمىو ،ُمٕمٝمد ومراؾمٙمقرو ،ُمٕمٝمد سمًٞمقنو

ايمتٗمك و أٟمِم٠م اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م إلقمداد اًمدقم٤مة اًمتل مل يًتٓمع أن يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ًمْمٞمؼ وىمتف

 .إرؾم٤مل ٟمخ٦ٌم ُمـ ـمالسمف ًمٞمدرؾمقا ومٞمٝم٤مو سم٤مإلذاف قمٚمٞمٝم٤م

*يمًم ٓ يزال يدرس طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م  ذم اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمضمد ذم 

 .ؾمٙمٜمدري٦م ؿمًمٓؾمقان ضمٜمقسم٤م طمتك اإلاْلٛمٝمقري٦م ُمـ أؿمتك أٟمح٤مء 

يمت٥م و ُمـ اإلضم٤مزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اعمتٗمقىملم ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م آٓوًم٤ميمًم ُمٜمح  *

 .اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمًٚمٗمل إصٞمؾ ذم ؿمتك و م ًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥مىمدَّ و *يمًم راضمع

 اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م.

اًمٚم٘م٤مءات اًمتل و ،اعمٜمٝمجٞم٦مو ،اعمح٤مضات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتخّمّم٦مو *يمًم ًمف اًمٕمديد ُمـ اخلٓم٥م

 .اًم٘مْم٤مي٤م اًمٜم٤مزًم٦مو اًمدقمقي٦مو يٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م

*يمًم شمقمم ُمٜمّم٥م قمْمق جمٚمس ؿمقرى اًمٕمٚمًمء اًمذي يتٜم٤مول ُمًتجدات اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل 

 َتس اعمجتٛمع اإلؾمالُمل يمٙمؾ.

 ،يم٤مًمدومـ ذم اعم٘م٤مسمر قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م*يمًم أطمٞم٤م اًمٕمديد ُمـ اًمًٜمـ اًمتل أُمٞمت٧م ذم سمٚمده 

 .اًمتل ىمد أُمٞمت٧م ذم سمٚمدههمػمه٤م ُمـ اًمًٜمـ و ؾمٜم٦م آقمتٙم٤مفو

ظم٤مرضمٝم٤م إلًم٘م٤مء اعمح٤مضات و ٟمدوات ُمتٕمددة داظمؾ ُمٍمو *يمًم ؿم٤مرك ذم ُم١مَترات

 :افدروس افًِّٔة افتل مْٓاو

 .اًمًٕمقدي٦م إلًم٘م٤مء سمٕمض اعمح٤مضات واًمٜمدواتاعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إمم ؾم٤مومر  .4

 ؾم٤مومر إمم ىمٓمر إلًم٘م٤مء سمٕمض اًمٜمدوات اًمديٜمٞم٦م واعمح٤مضات سم٤مًمدوطم٦م وهمػمه٤م. .5

 .ؾم٤مومر إمم اإلُم٤مرات واًمٌحريـ إلًم٘م٤مء قمدة حم٤مضات .6

 ؾم٤مومر إمم اًمًقيد إلًم٘م٤مء حم٤مضات ذم اعمريمز اإلؾمالُمل سم٤مؾمتٙمٝمقمل. .7

 :ؾم٤مومر إمم ومٚمٜمدا سمدقمقة ُمـ اًمراسمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأًم٘مك حم٤مضة ذهٚمًٜمٙمل سمٕمٜمقان .8
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وأًم٘مك قمدة حم٤مضات سم٤معمريمز اإلؾمالُمل ذم  شاإليًمٟمٞم٦م ًمٚمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ ذم سمالد اًمٖمرباًمٕمقاصؿ »

 هٚمًٜمٙمل أيْم٤ًم.

 .ؾم٤مومر إمم اًمًقدان إلًم٘م٤مء قمدة حم٤مضات .9

 .اًمًٕمقدي٦م إلًم٘م٤مء قمدة دورات قمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٗم٘مفو ؾم٤مومر إمم اًمٙمقي٧م .:

 ،إلًم٘م٤مء قمدة حم٤مضاتو ،ُمقزُمٌٞمؼ ًمٜمنم اإلؾمالم هٜم٤مكو ٓوي٤مؾم٤مومر إمم دوًمتل ُم .;

 .ٟمٍماٟمٞم٤م ُم٤مئ٦مو قومد اًمذي يم٤من ُمٕمف أيمثر ُمـ أًمػيد اًمو طمٞم٨م أؾمٚمؿ قمغم يديف

 طمٞم٨م إٟمف يٚم٘مل دروؾمف ،ُمٜمٝم٩م شمرسمقي ومريدو ًمٚمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل أؾمٚمقب شمٕمٚمٞمٛملو*

 ،ًمٕمٚمؿاسمقضمف ُمٌتٝم٩م ًمٜمنم و ،ٟمٗمس ُمٓمٛمئٜم٦م واصم٘م٦مو ،ذهٛم٦م قم٤مًمٞم٦مو ،حم٤مضاشمف سمًٕم٦م صدر يمٌػمةو

 .اًمداِّنو ٘م٤ميصٚمشم٘مريٌف ًمو

ٟمِمئ ًمف ُمقىمع ايمؽموِّن قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م شمٕمٛمٞمًم ضمٞمٝم٤مشمف طمٗمٔمف اهلل أُ سمٜم٤مء قمغم شمقو

 .يمتٌف اًمٜم٤مومٕم٦مو حم٤مضاشمفو ٟمنما ًمدروؾمفو ،ًمٚمٗم٤مئدة

 :*ًّ اهلتب اهيت اُتٟٔ ًّ تدزٙطٔا

ًم٘مد فمٝمرت ضمٝمقد ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ظمالل اًمثالصملم ؾمٜم٦م اعم٤موٞم٦م طمٞم٨م ٟمذر ٟمٗمًف 

 اإلرؿم٤مدو ًمٚمتدريسٟمٗمًف يمًم ٟمذر طمٗمٔمف اهلل  ،ٟمنمهو ،اًمٕمٔمٞمؿطمٗمٔمف اهلل خلدُم٦م هذا اًمديـ 

 .و ُمٚمؾأهمرسم٤م دون يمٚمؾ و اعمح٤مضات ذىم٤مو إًم٘م٤مء اًمدروسو ،اًمتقضمٞمفو اًمققمظو

 :افُتب افتل ؿام بؼحٓا*

 :اهعقٚدٝ ٗاهت٘حٚد :أٗال

                               ش.يم٤مُمال» ،يمت٤مب اًمًٜم٦م ًمٚمؼمذه٤مري .4

                               ش.يم٤مُمال» ،ىيمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م اًمّمٖمر .5

                                  ش.يم٤مُمال» ،آقمت٘م٤مدعمٕم٦م  .6

                                                   ش.مل يتٛمف» ،آقمت٘م٤مدذح أصقل  .7

                                   ش.يم٤مُمال» ،ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م .8

                            ش.يم٤مُمال» ،ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد .9
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          ش.يم٤مُمال» ،ًمنأصقل اإلي .:

                ش.يم٤مُمال» ،اًمٌداي٦م ذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة .;

 :احلدٙح اهػسٙف :ثاًُٚا

                                                    ش.يم٤مُمال» ،خمتٍم اًمٌخ٤مري ًمٚمزسمٞمدي .4

       ش.يم٤مُمال» ،خمتٍم ُمًٚمؿ ًمٚمٛمٜمذري .5

                                                                ش.يم٤مُمال» ،ري٤مض اًمّم٤محللم  .6

 ش.يم٤مُمال» ،صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م .7

                                                              ش.يم٤مُمال» ،قمٛمدة إطمٙم٤مم .8

                                                                 ش.مل يتٛمف» ،ؾمٜمـ أيب داود .9

                                                            ش.مل يتٛمف» ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي .:

                                                    ش.مل يتٛمف» ،ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي .;

 .شقمٚمؼ قمٚمٞمف يم٤مُمالً » ،سمٚمقغ اعمرام .>

 ش.يم٤مُمال» ،إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م .43

 ثاهًجا: اهفقٕ:

                                                       ش.يم٤مُمال» ،ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ .4

  شيم٤مُمال» ،سمداي٦م اعمتٗم٘مف .5

                                                          ش.يم٤مُمال» ،اإلمج٤مع ٓسمـ اعمٜمذر .6

                                                  ش.يم٤مُمال» ،اًمٌداي٦م ذم قمٚمؿ اعمقاري٨م .7

 ش.مل يتٛمف» ،وم٘مف اًمًٜم٦م .8

 ش.مل يتٛمف» ،اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م .9

 ش.مل يتٛمف» ،اًمًٚمًٌٞمؾ .:

                                                  ش.يم٤مُمال» ،شمقوٞمح اًمٗم٘مف ذم اًمديـو ُمٜمٝم٩م اًم٤ًمًمٙملم .;

 :أص٘ي اهفقٕ :زابًعا
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                                                   ش.يم٤مُمال» ،ذم أصقل اًمٗم٘مفاًمٌداي٦م  .4

                                                        ش.يم٤مُمال» ،اًمٗم٘مفاًمقاوح ذم أصقل  .5

                                                   ش.يم٤مُمال» ،اًمقضمٞمز ذم أصقل اًمٗم٘مف  .6

 خاًًطا: اهطريٝ اهِب٘ٙٞ:  

                                                   ش.يم٤مُمال» ،اًمرطمٞمؼ اعمختقم

 ًصطوح احلدٙح: :ضادًضا 

 ش.مل يتٛمف» ،شمٞمًػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م .4

 ش.مل يتٛمف» ،ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر .5

 اآلداب: :ضابًعا

                                           ش.يم٤مُمال» ،إدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مري .4

                                             ش.يم٤مُمال» ،صحٞمح أداب اإلؾمالُمٞم٦م .5

                                             ش.يم٤مُمال» ،طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ .6

 :ثاًًِا: اهبدع ٗاألخطاء

                                             ش.يم٤مُمال» ،اًمٙمٚمًمت اًمٜم٤مومٕم٦م ذم إظمٓم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م

 تاضًعا: اهوغٞ اهعسبٚٞ:

 ش.مل يتٛمف» ،إضمروُمٞم٦م .4

                            ش.مل يتٛمف» ،اًم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م .5

 :اهتازٙخ :عاغًسا

 ش.مل يتٛمف» ،شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ

                        :دلاهظ اهتحدٙح :احلادٜ عػس

 .ُمرشملم  شيم٤مُمال»، اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُمقـم٠م  .4

 .ُمرشملم شيم٤مُمال»، صحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري .5

                                              ش.يم٤مُمال» ،صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  .6
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                                              ش.يم٤مُمال» ،ؾمٜمـ أيب داود .7

  .همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م ذات اًمٓم٤مسمع اًمًٚمٗملو

 .اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦مو ٟمِم٤مـمف ذم اخلٓم٥م واعمح٤مضاتوُم٤مزال يًمرس 

 .ذم اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن شجمٚمدا 48»ٓسمـ اعمٜمذر  شإوؾمط» ومًم زال ينمح يمت٤مب

اإلومّم٤مح اًمذي هق ضمزء ُمـ يمت٤مب  شاظمتالومٝمؿو إمج٤مع إئٛم٦م إرسمٕم٦م»ُم٤م زال ينمح يمت٤مب و

 .ٓسمـ هٌػمة

يم٤ٌمر ـمٚمٌتف ًمنمح يمت٤مب  ًمف درس أؾمٌققمل ذم ُمٜمزًمف سمٙمٗمر اًمِمٞمخ يٚمت٘مل ومٞمف ُمع قمدد ُمـو

 اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل.

 :وجن ،الدٔزات اليت ٖعقدِاعالٔٚ عمٜ 
ؾم٤مقم٤مت يقُمًٞم٤م ُمـ  43ٕمدل أي٤مم سمٛم 6ذم  شؾم٤مقم٦م 63 »شمًتٖمرق و ،اًمدورة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٙمثٗم٦م .4

 .اًمٕمِم٤مء ُم٤مقمدا أوىم٤مت اًمراطم٦م اًمٗمجر إمم

 .شؾم٤مقم٤مت 43»شمًتٖمرق و ،دورة اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م .5

 .شؾم٤مقم٤مت 43  »شمًتٖمرق و ،اًمتقطمٞمددورة يمت٤مب  .6

 .شؾم٤مقم٤مت 43 :دورة اًمٌداي٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف .7

 .شؾم٤مقم٤مت 43 »شمًتٖمرق و ،دورة اًمٌداي٦م ذم اعمقاري٨م .8

 .ش٦مؾم٤مقم 53»شمًتٖمرق و  ،دورة اإلمج٤مع ٓسمـ اعمٜمذر .9

 .شؾم٤مقم٤مت 43»شمًتٖمرق و ،دورة صحٞمح أداب اإلؾمالُمٞم٦م .:

 .شؾم٤مقم٤مت 43»شمًتٖمرق و ،دورة قمٛمدة إطمٙم٤مم .;

 .شؾم٤مقم٤مت ;  »شمًتٖمرق و ،إقمداد اخلٓمٞم٥م اًمٜم٤مضمحدورة  .>

 .شؾم٤مقم٤مت ;  »شمًتٖمرق و ،دورة وم٘مف اعمٕم٤مُمالت .43

 .شؾم٤مقم٤مت ;  »شمًتٖمرق و ،دورة وم٘مف إهة اعمًٚمٛم٦م .44

 .شؾم٤مقم٤مت ;  »شمًتٖمرق و ،دورة وم٘مف اًم٘مْم٤مء .45

 .شؾم٤مقم٤مت 9»شمًتٖمرق و ،دورة وم٘مف إـمٕمٛم٦م .46

 .شؾم٤مقم٤مت 43»شمًتٖمرق و ،دورة وم٘مف اًمّمٞم٤مم .47
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اًمت٠مصٞمؾ و ،يمثرة آؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اعمتٜمققم٦مو ،اًمٞمنو ذطمف طمٗمٔمف اهلل سم٤مًمًٝمقًم٦مىمد اُمت٤مز و هذا

 .قمدم اخلروج قمـ أىمقال اًمًٚمػو ،اًمٕمٚمٛمل

اعم٤ًمئؾ اًمِم٤مذة اًمتل ٓ شمٖمٜمل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ و يمًم اُمت٤مز أيْم٤م سم٤مًمٌٕمد قمـ اًمتٕم٘مٞمدات اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .يمثػما

  :وَ وؤلفاتْ
اًمتحرير و ،ؾ اًمٕمٚمٛمل اًمرصلمًم٘مد اهتؿ ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل سمت٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م ذات اًمت٠مصٞم

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل اًمٕمديد ُمـ صدر أسمٜم٤مء قمغم هذا اعمٜمٝم٩م اًمٕمٔمٞمؿ وم٘مد و ،اعمٜمٝمجل اًمٗمريد

 .اًمٙمت٥م اًمؽمسمقي٦مو ،اعم١مًمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 :ٗ ًّ أغٔس كتبٕ

 .جمٚمدا (45اعمح٤مضة )و اعم٤مدة احل٤مضة ذم اخلٓم٥م .4

 اإليمٚمٞمؾ ذم ذح ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ. .5

 سمداي٦م اعمتٗم٘م٦م. .6

 .اًمٌداي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة .7

 .اًمٌداي٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف .8

 .اًمٌداي٦م ذم قمٚمؿ اعمقاري٨م .9

 .صحٞمح أداب اإلؾمالُمٞم٦م .:

 اعمٌتٙمرات ذم اخلٓم٥م واعمح٤مضات. .;

 اًمثًمر اًمٞم٤مٟمٕم٦م ذم اخلٓم٥م اْل٤مُمٕم٦م. .>

 اًمٙمٚمًمت اًمٜم٤مومٕم٦م ذم إظمٓم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م. .43

 .(4)اًمّم٤مرم اًمٌت٤مر ذم اًمتّمدي ًمٚمًحرة إذار .44

 .ًمٕم٤معملمـمريؼ اًمّم٤محللم إمم رب ا .45

 .(4)وىم٤مي٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ اْلـ واًمِمٞمٓم٤من .46

                                 
 اًمٌٚمجٞمٙمٞم٦م، واعم٤مًمٞمزي٦م، وإردي٦م.اًمروؾمٞم٦م، و( شمرضمؿ إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م، واًمٗمرٟمًٞم٦م، و4)
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 طمٗمظ اًمٚم٤ًمن. .47

 وصػ اْلٜم٦م ُمـ صحٞمح اًمًٜم٦م. .48

 وصػ اًمٜم٤مر ُمـ صحٞمح إظم٤ٌمر. .49

 حتّملم اًمٌٞم٧م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من. .:4

 ومتح اعمٜم٤من ذم صٗم٤مت قم٤ٌمد اًمرمحـ. .;4

 اًمريم٤مئز إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ. .>4

 .(5)اًمتحّمٞمٜم٤مت اإليًمٟمٞم٦م ود اعمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م .53

 .(6)اًمّم٤مًمحاًمٓمريؼ إمم اًمقًمد  .54

 .(7)وم٤ميمٝم٦م اعمج٤مًمس .55

 .(8)وم٤ًمد اًم٘مٚمقبإلُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من  .56

إمم ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم ـمري٘مف و ،ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٓمٌقعاًمتل قمالوة قمغم اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

  .ًمٓمٌعا

إطم٤مدي٨م و يمثرة آؾمتِمٝم٤مد سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦مو ،اًمٞمنو ىمد اُمت٤مزت يمت٤مسم٤مشمف سم٤مًمًٝمقًم٦مو هذا

اعمٜمٝمجل عمذه٥م أهؾ و يمًم اُمت٤مزت سم٤مًمت٠مصٞمؾ اًمٕمٚمٛمل ،آؾمتٓمرادو ظم٤مًمٞم٦م ُمـ احلِمق ،اًمٜمٌقي٦م

  .إصقلو اًمٗم٘مفو اًمتقطمٞمدو اْلًمقم٦م ٓ ؾمٞمًم ذم اًمٕم٘مٞمدةو اًمًٜم٦م

اًمًػمة و ،اًمّمقشمٞم٦م ذم اًمنموطم٤مت اعمتٛمٞمزةو يمًم صدر ًمف طمٗمٔمف اهلل آٓف اًم٤ًمقم٤مت اعمرئٞم٦م*

  .همػم ذًمؽو ،اًمٜم٤مسقم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٜمتنمة سملم و إظمٓم٤مء اًمٕم٘مدي٦مو ،اًمٜمٌقي٦م

 :عمٕ ِىٛ الشٗذ يف اضتجىاز ٔقتْ
ًي   ،ًم وىمتف يمٚمف سملم اًمدروسإٟمؽ ًمتٕمج٥م يمثػما قمٜمدُم٤م شمرى اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل ُم٘م

                                 
 (شمرضمؿ إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م، واعم٤مًمٞمزي٦م.4)

 (شمرضمؿ إمم اًمٗمرٟمًٞم٦م.5)

 (شمرضمؿ إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م.6)

 (شمرضمؿ إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م، واًمٗمرٟمًٞم٦م.7)

 (شمرضمؿ إمم اًمٗمرٟمًٞم٦م.8)
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 اإلي٤مب ُمٜمف إٓو سمؾ إن اًمٓمالب ٓ يدقمقٟمف ذم أوىم٤مت اًمذه٤مب إمم اعمًجد ،اعمح٤مضاتو

همػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ًمٞمٜمتٗمٕمقا و ،إصقلو ،اًمٗم٘مفو ،ي٘مرأون قمٚمٞمف يمت٤ٌم ذم اًمتقطمٞمدو

يٜم٤مىمِمف ومٞمًم و ُمٕمف أطمد ـمٚمٌتف ي٘مرأ قمٚمٞمفو يمًم ٓ دمده ذم ؾمٗمر إٓ ،اًمٗمريدةاؾمتٜم٤ٌمـم٤مشمف و سمتٕمٚمٞم٘م٤مشمف

 .ي٘مرأ

 :ٌصٗختْ لطالب العمي الشسع٘
أظمالىمٝمؿ احلٛمٞمدة اًمتل ىمؾ ُمـ يتّمػ و ٦مٚمًم٘مد حتغم ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل سمّمٗم٤مت اًمٕمٚمًمء اْلٚمٞم

 ،ًمذا ًم٘مل ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس حم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م =اًمٕمٛمؾو ٤مْلٛمع سملم اًمٕمٚمؿسم يمًم حتغم ،ًمٞمقمذه٤م ُمـ اًمٕمٚمًمء ا

أدسمف و ،قمٚمٛمف اًمقاؾمعو ،وم٠مىمٌٚمقا قمغم اًمٜمٞمؾ ُمـ ومٞمْمف اًمذاظمر ،رزىمف اهلل ىمٌقٓ قمٔمٞمًم سملم اًمٜم٤مسو

 .اْلؿ اًمٗمريد

 :أق٘اهٕ حفعٕ اهللأغٔس ًّ ٗ

  ممـ هق أقمغم و ممـ هق ُمثٚمفو هق دوٟمفًمـ يّمػم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قم٤معم٤م طمتك ي٠مظمذ ممـ

 .وم٢من ايمتٗمك سمٛمـ هق أقمغم ُمٜمف ومٚمـ يّمػم قم٤معم٤م ،ُمـ

 سمٚمٖمؽ قمـ أطمد أٟمف يًٞمئ إًمٞمؽ  إذا :ضم٤مءه رضمؾ وم٠مظمؼمه سم٠من ؿمٞمخ٤م يزء إًمٞمف وم٘م٤مل ًمف

 .وم٠مطمًـ إًمٞمف

 ُمـ أؾم٤مء إزمَّ وم٠مظمؼمه سم٠مٟمٜمل  :إذا ؾمٛمٕمتف ُمرة أظمرى وم٘مؾ ًمف :و ضم٤مءه آظمر وم٘م٤مل ًمف

 .ؾم٤محمتف

  أن يٛمٞم٧م سمدقم٦م ومٚمٞمحٞمل ؾمٜم٦مُمـ أراد. 

  وىمد زار اًمِمٞمخ اًمِمٌٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ظمالل شمقاضمده سم٘مٓمر وٛمـ وٞمقف رُمْم٤من ًمٕم٤مم

 :ويم٤من ُمٕمف هذا احلقار ،هـ4759

 ًا ُصٚحتم هطالب اهعوٍ اهػسعٛ؟

 :أٟمّمح ـمالب اًمٕمٚمؿ سم٠مُمقر

 .اإلظمالص ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وقمدم إرادة اًمدٟمٞم٤م أو اًمِمٝمرة -4

 .واعمِم٤ميخ إن شمٞمن ذًمؽاًمدراؾم٦م قمغم يد اًمٕمٚمًمء  -5

 .اطمؽمام اًمٕمٚمًمء وقمدم اًمٓمٕمـ ذم أطمٍد ُمٜمٝمؿ، واًمدقم٤مء ًمٚمٛمّمٞم٥م وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمخٓمئ -6
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 .اًمتدرج ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ إدٟمك إمم إقمغم -7

 .اًمؽميمٞمز قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن ٕٟمف أؾم٤مس اًمٕمٚمقم -8

 ؟ وبامذا تْهح افدظاة إػ اهلل تًاػ

 .احلرص قمغم هداي٦م اًمٜم٤مساإلظمالص ذم اًمدقمقة إمم اهلل، و -4

 .اؾمتثًمر ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل -5

 .اًمؽميمٞمز قمغم همرس اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس -6

 .اًمٕمٛمؾ قمغم اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٌدع واخلراوم٤مت سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م -7

 .اًمرومؼ ذم اًمدقمقة وقمدم اًمٖمٚمٔم٦م أو اًمٕمٜمػ -8

 .٤مة ذم اًمدقمقة إمم اهللاًمتٕم٤مون سملم اًمدقم -9

 .اْلٛمع سملم اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واعمقاقمظ واًمرىم٤مئؼ -:

 ما هل أهؿ وشائؾ افدظقة إػ اهلل دم هذا افًك؟ 

 :هٜم٤مك وؾم٤مئؾ يمثػمة ُمٜمٝم٤م

 .اخلٓم٥م واعمح٤مضات واًمدروس واًمٜمدوات -4

 .اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م -5

 .ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م -6

 .اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل وشمقزيٕمف -7

 .اإلؾمالُمل وٟمنمه اًمنميط -8

 .اًمرؾم٤مئؾ قمؼم اهل٤مشمػ اعمحٛمقل -9

 .اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمّمحػ واعمجالت -:

 .اًمدقمقة اًمٗمردي٦م -;

 .اًمدقمقة حلْمقر اًمٜمدوات واعمح٤مضات ->

 .اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م -43

 ؟ ما أهؿ افُتب افتل تْهح هبا افدظاة
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 :يف التفسري :أوال 

 .اعمح٘م٘م٦مشمٗمًػم اسمـ يمثػم اًمٓمٌٕم٦م  -4

 .أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمجزائري -5

 .ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾمؼ أي٤مت واًمًقر ًمٚمٌ٘م٤مقمل -6

  :: التوحيدثاىيا

 .يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -4

 .يمت٥م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -5

 .يمت٥م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -6

 :ثالًثا: احلديث الشريف

 .اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م وذوطمٝم٤م -4

 .ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي -5

 .وهق يمت٤مب ؿم٤مئؼ ،اإلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم ٓسمـ اعمٚم٘مـ -6

 :ا: األحاديث الضعيفةرابع

 .اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًم٤ٌمـمٚم٦م واعمقوققم٦م ًمٚمِمقيم٤مِّن -4

 .وٕمٞمػ اْل٤مُمع، واًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًم٤ٌمِّن -5

 .قمكم احلٚمٌل =ُمقؾمققم٦م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمْمٕمٞمٗم٦م -6

 .أمحد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٖمزي =ٞمس سمحدي٨ماْلد احلثٞم٨م ومٞمًم ًم -7

 :ا: الفقهخامس

 :يٌدأ اًمداقمٞم٦م سمحٗمظ ُمتـ خمتٍم ُمثؾ

 .يمٛم٘مدُم٦م ًمًٝمقًمتف ،سمداي٦م اعمتٗم٘مف، وطمٞمد سم٤مزم -4

 .دًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م -5

 .خمتٍم اخلرىمل -6

 .أو أي خمتٍم ذم ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م ،خمتٍم اًمِمػمازي -7

 



 24    مسط الآلل٘ يف

 :صمؿ يتقؾمع اًمداقمٞم٦م سم٤مًمنموح ُمثؾ

 .ىمداُم٦م اعمٖمٜمل ٓسمـ -4

 .اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي -5

 .ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -6

 :ا: السريةسادس

 :يٌدأ سمحٗمظ خمتٍم ذم اًمًػمة ُمثؾ

 .ضمقاُمع اًمًػمة ٓسمـ طمزم -4

 = ٓسمـ يمثػم.اًمٗمّمقل ذم ؾمػمة اًمرؾمقل   -5

 :صمؿ يتقؾمع سم٘مراءة

 .اعم٤ٌمريمٗمقري =اًمرطمٞمؼ اعمختقم -4

 .طمدائؼ إٟمقار ٓسمـ اًمديٌع اًمِمٞم٤ٌمِّن -5

 .جمٚمًدا 45اهلدى واًمرؿم٤مد حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل ؾمٌؾ  -6

 زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، هد واؾمتٜم٤ٌمط وشمٕمٚمٞمؾ. -7

 :ا: عله الرقائقسابع

 .اسمـ رضم٥مو اسمـ اْلقزيو يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ -4

 .ؾمٞمد اًمٕمٗم٤مِّن ًمٚمديمتقر =صالح إُم٦م ذم قمٚمق اهلٛم٦م -5

 وقمٌداًمرمحـ سمـ ُمٚمقح. ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ= عمجٛمققم٦م ُمـ اعمختّملم سم٢مذاف ص٤مًمح سمـ محٞمد -6

 :ا: عله التاريخثامي

 .ٓسمـ يمثػم =اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -4

 .شم٤مريخ اإلؾمالم= ًمٚمذهٌل -5

 .ًمٚمّماليب =يمت٥م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل -6

 .عمحٛمقد ؿم٤ميمر =اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل -7

 :ا: الرتاجه والقصصتاسع
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 صٗم٦م اًمّمٗمقة= ٓسمـ اْلقزي. -4

 .د. حمٛمد اًمنميػ =اًمٜمٌالءٟمزه٦م اًمٗمْمالء ذم هتذي٥م ؾمػم أقمالم  -5

 .د. رأوم٧م سم٤مؿم٤م =صقر ُمـ طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم -6

 .اًمزهد= ٓسمـ اعم٤ٌمرك -7

 .اًمزهد= ًمإلُم٤مم أمحد -8

 :ا: عله البدععاشر

 يٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن يٙمقن ُمٚمًًم سم٤مًمٌدع واخلراوم٤مت اعمٜمتنمة ذم جمتٛمٕمف، وٟمٜمّمح ذم هذا اعمج٤مل:

 حمٗمقظ. اإلسمداع ذم ُمْم٤مر آسمتداع= قمكم -4

 .اًمًٜمـ واعمٌتدقم٤مت= ًمٚمِم٘مػمي -5

 .محقد سمـ قمٌد اهلل اعمٓمر =اًمٌدع واعمحدصم٤مت -6

 ُمٕمجؿ اًمٌدع= ٓسمـ أيب قمٚمٗم٦م. -7

 .وطمٞمد سم٤مزم =اًمٙمٚمًمت اًمٜم٤مومٕم٦م ذم إظمٓم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م -8

 :احلادي عشر: فقه الواقع

 قمكم ضمريِم٦م. =أؾم٤مًمٞم٥م اًمٖمزو اًمٗمٙمري -4

 .ُمؽمضمؿ =سمروشمقيمقٓت طمٙمًمء صٝمٞمقن -5

 .طمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُمـ داظمٚمٝم٤م= حمٛمد حمٛمد طمًلم -6

 .واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس= حمٛمد ىمٓم٥م -7

 :الثاىي عشر: عله أصول ا لفقه

 .اًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مف: ًمألؿم٘مر -4

 .اًمقضمٞمز= قمٌد اًمٙمريؿ زيدان -5

 .روو٦م اًمٜم٤مفمر= اسمـ ىمداُم٦م -6

 :الثالث عشر: علوو اللػة

 :: يف اليحوأوال
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وُمٞم٦م -4  .اعم٘مدُم٦م إضمره

 .ذح ىمٓمر اًمٜمدى -5

 .ذح ؿمذور اًمذه٥م -6

 :ا: يف البالغةثاىي

 .قمكم اْل٤مرم =اًمٌالهم٦م اًمقاوح٦م -4

 .اهل٤مؿمٛمل =ضمقاهر اًمٌالهم٦م -5

 ا: يف األدب:ثالث

 .ديقان أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م -4

 .ُمـ وطمل اًم٘مٚمؿ ًمٚمراومٕمل -5

 .حت٧م راي٦م اًم٘مرآن ًمٚمراومٕمل -6

 .ُم٘م٤مُم٤مت قم٤مئض اًم٘مرِّن -7

 .ًمٚم٤ًٌمقملهٙمذا قمٚمٛمتٜمل احلٞم٤مة  -8

 .ٟمٗمح٤مت وًمٗمح٤مت ًمٚم٘مرو٤موي -9

 :الرابع عشر: القواميس واملعاجه

 سمـ إصمػم.ٓاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م=  -4

 ٓسمـ ُمٜمٔمقر. =ًم٤ًمن اًمٕمرب -5

 آسم٤مدي. ٗمػموزًماًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط=  -6

 شم٤مج اًمٕمروس ذم ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس. -7

 اخلامس عشر: مصطلح احلديث:

 .ًمٚمٓمح٤من =شمٞمًػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م -4

 ٓسمـ يمثػم. =اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م -5

 .ًمٚمٜمقوي =شمدري٥م اًمراوي -6

 .ًمٚمٓمح٤من =ـمرق اًمتخري٩م ودراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد -7
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 ًمألًم٤ٌمِّن. =اًمًٚمًٚمت٤من -8

إي٤مه ُمع و أن جيٛمٕمٜم٤مو أن ي٤ٌمرك ذم قمٚمٛمفو ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن ي٤ٌمرك ذم قمٛمر ؿمٞمخٜم٤مو هذا

 .اًمِمٝمداءو اًمّمدي٘ملمو اًمٜمٌٞملم

   *    *    * 
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 صور من بعض اإلجازات اليت حصل عليها مساحة الشيخ حفظه اهلل
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يم٤من ُمٕمٜم٤م و ،احلٛمد هللو ،وم٘مد أدريم٧م اًمٜم٘مص ،صمؿ ىمرأشمف قمٚمٞمف ُمرة أظمرى ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

ذًمؽ و =صمٚم٦م ـمٞم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمًمءو ،شقمكم طمداد»اًمِمٞمخ و ،شطم٤مُمد سمـ أيمرم اًمٌخ٤مري»ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 

 .اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ ىمراءة اًمًٜمـ إرسمٕم٦م ذم اًمت٤مريخ اعمذيمقر ذم إضم٤مزة اًمًٜمـسمٕمدُم٤م 

 .وطمٞمد سمـ سم٤مزم :اًمٗم٘مػم
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   *    *    * 
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 كتاب الطهارة

 .(1)اإلمجاعو افسْةو افىٓارة فِهالة واجبة بافُتاب :(1مسٖفة )

ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمْؿ َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم اعمََْراومِِؼ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًِ اَلِة وَم٤مهْم ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ىُمْٛمُتْؿ إمَِم اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيه

ُروا َوإِْن يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى أَ  ٤ًٌم وَم٤مـمَّٝمَّ ٌَلْمِ َوإِْن يُمٜمُْتْؿ ضُمٜمُ ُحقا سمُِرُءوؾِمُٙمْؿ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕم ًَ ْو قَمغَم َواُْم

ـَ اًْمَٖم٤مِئِط َأْو ؾَم  ٤ًٌم َٓٗمٍر َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي ٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ َُم

ـْ ُيِريُد ًمُِٞمَٓمٝمي 
ـْ طَمَرٍج َوًَمٙمِ ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأْيِديُٙمْؿ ُِمٜمُْف َُم٤م ُيِريُد اهلُل ًمَِٞمْجَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم ًَ يُمْؿ رَ وَم٤مُْم

 .[9َوًمُِٞمتِؿَّ ٟمِْٕمَٛمَتُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمِْمُٙمُروَن﴾ ]اعم٤مئدة:

ـَ آَُمٜمُقا﴿ :شمٕم٤ممموىم٤مل  ِذي ٤َم اًمَّ اَلَة َوَأْٟمُتْؿ ؾُمَٙم٤مَرى طَمتَّك شَمْٕمَٚمُٛمقا َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن  ٓ َي٤م َأهيه شَمْ٘مَرسُمقا اًمّمَّ

٤ًٌم إَِٓوٓ  ُٚمقا وَ  ضُمٜمُ ًِ ـَ قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمٍؾ طَمتَّك شَمْٖمَت إِْن يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأيْ  ًَ ٤ًٌم وَم٤مُْم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي ٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ َُم َٓ ِديُٙمْؿ إِنَّ اًْمَٖم٤مِئِط َأْو 

ا هَمُٗمقًرا   .[76]اًمٜم٤ًمء: ﴾اهللَ يَم٤مَن قَمُٗمقًّ

ـْ  ـِ ؾَمْٕمدٍ وقَم ـُ قُمَٛمَر  :ىَم٤مَل  ،ُُمّْمَٕم٥ِم سْم ٌُْد اهللِ سْم ـِ قَم٤مُِمٍر َيُٕمقُدُه َوُهَق َُمِريٌض  َدظَمَؾ قَم  ،قَمغَم اسْم

ـَ قُمَٛمرَ  :وَمَ٘م٤مَل  ٌَُؾ َصالٌة سمَِٖمػْمِ »َيُ٘مقُل    إِِّني ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   :ىَم٤مَل  ،َأٓ  شَمْدقُمق اهللَ زِم َي٤م اسْم ٓ  شُمْ٘م

ـْ هُمُٚمقلٍ  َوٓـُمُٝمقٍر   .(6)ش(5)َصَدىَم٦ٌم ُِم

ٌَُؾ َصال ُة َأطَمِديُمْؿ إَِذا َأطْمَدَث طَمتَّك :» ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :َأيب ُهَرْيَرَة   ىم٤ملوقمـ  ٓ  شُمْ٘م

٠مَ   .(7)شَيَتَقوَّ

إذا وضمد اعمرء إًمٞمٝم٤م  ،أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمّمالة ٓ دمزئ إٓ سمٓمٝم٤مرة» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(8)شاًمًٌٞمؾ

                                 
 (.:>/6واعمجٛمقع ) (،6/436(، وذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ )554->4/54)( اٟمٔمر: إوؾمط 4)

 ( اًمٖمٚمقل: اًمنىم٦م ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ أن شم٘مًؿ.5)

 (.557( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 (.558(، وُمًٚمؿ )468( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.4( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )8)
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 .(1)اإلمجاع و ٓ جيب افقضقء ظذ ـؾ مـ ؿام إػ افهالة إن ـان متقضئًا بافسْة :(2مسٖفة)

ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمْؿ َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم اعمََْراومِِؼ ﴿ :ؿال تًاػ ًِ اَلِة وَم٤مهْم ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ىُمْٛمُتْؿ إمَِم اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيه

ُحقا سمُِرُءوؾِمُٙمْؿ  ًَ ٌَلْمِ َواُْم  .[6]ادائدة: ﴾َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕم

اَلةِ ﴿ :ىمقًمف» :ىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ  .(5)شيٕمٜمل إذا ىمٛمتؿ ُمـ اًمٜمقم ،[9]اعم٤مئدة: ﴾إَِذا ىُمْٛمُتْؿ إمَِم اًمّمَّ

ومدل ىمٞم٤مم رؾمقل  ،فم٤مهر هذه أي٦م يقضم٥م اًمقوقء قمغم يمؾ ىم٤مئؿ إمم اًمّمالة» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

صٚمقات سمقوقء واطمد قمغم أن ومرض اًمٓمٝم٤مرة قمغم ُمـ ىم٤مم إمم اًمّمالة و ،إمم اًمّمالة  اهلل  

 .(6)شدون ُمـ ىم٤مم إًمٞمٝم٤م ـم٤مهرا ،حمدصم٤م

ِلَّ  ـْ َأسمِٞمِف َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ سُمَرْيَدَة قَم ـْ ؾُمَٚمْٞمًَمَن سْم َح  ومَٕم ًَ  َواطِمٍد َوَُم
ٍ
َٚمَقاِت َيْقَم اًْمَٗمْتِح سمُِقُوقء َصغمَّ اًمّمَّ

ْٞمفِ  ـْ شَمّْمٜمَُٕمفُ  :رُ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قُمٛمَ  ،قَمغَم ظُمٗمَّ  .(7)شقَمْٛمًدا َصٜمَْٕمُتُف َي٤م قُمَٛمرُ » :ىَم٤مَل  ،ًَمَ٘مْد َصٜمَْٕم٧َم اًْمَٞمْقَم ؿَمْٞمًئ٤م مَلْ شَمُٙم

ـْ  ٌِْد اهللِوقَم ـِ قَم ِلي » :ىَم٤مَل  ،ضَم٤مسمِِر سْم سْم٧ُم ًمِٚمٜمٌَّ ًٌْزا َوحَلًًْم وَم٠َميَمَؾ  ىَمرَّ ٠َم سمِفِ  ،ظُم  وَمَتَقوَّ
ٍ
 ،صُمؿَّ َدقَم٤م سمَِقُوقء

٠مْ  ،صُمؿَّ َدقَم٤م سمَِٗمْْمِؾ ـَمَٕم٤مُِمِف وَم٠َميَمَؾ  ،صُمؿَّ َصغمَّ اًمٔمهْٝمرَ  الِة َومَلْ َيَتَقوَّ  .(8)شصُمؿَّ ىَم٤مَم إِمَم اًمّمَّ

ويمذًمؽ ومٕمؾ  ،سمٕمروم٦م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم سمقوقء واطمد وصغم رؾمقل اهلل »ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: 

وىمد ىم٤مم  ،ومل شمزل إئٛم٦م شمٗمٕمؾ ذًمؽ سمٕمده ،(9)سم٤معمزدًمٗم٦م مجع سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سمقوقء واطمد

 ،وإظم٤ٌمر ذم هذا اعمٕمٜمك شمٙمثر ،مل يذيمر أطمد أٟمف أطمدث ًمذًمؽ ـمٝم٤مرةو ،إمم اًمٕمٍم وإمم اًمٕمِم٤مء

ومدل يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمغم أن اعم٠مُمقر سم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ ىم٤مم إمم اًمّمالة حمدصم٤م دون ُمـ ىم٤مم إًمٞمٝم٤م 

 .(:)شـم٤مهرا

و ىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن عمـ شمٓمٝمر ًمٚمّمالة أن يّمكم ُم٤م ؿم٤مء سمٓمٝم٤مرشمف ُمـ » :أيْم٤موىم٤مل 

                                 
 (.;>4-:>4/4(، واعمٖمٜمل )659-656/:٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل )(، واْل٤مُمع أطمٙم٤مم اًم556-4/555( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.:48-489/;( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )5)

 (.4/554(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.::5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن. 4>4( صحٞمح: رواه أسمق داود )8)

 (.;454( يمًم ذم طمدي٨م ضم٤مسمر اًمذي رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )9)

 (.556-4/555)( اٟمٔمر: إوؾمط :)
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 .(4)شاًمّمٚمقات إٓ أن حيدث طمدصم٤م يٜم٘مض ـمٝم٤مرشمف

 

   *    *    * 

 

 

 

  

                                 
 (.5(اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )4)
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 مجاع أبٕاب األحداخ اليت تده عمٜ ٔدٕب الطّازٚ
 .(4)مجؾ ؾرض افىٓارة ثالثة  :(3مسٖفة )

 .ُم٤م ي١مظمذ ُمـ اًمٙمت٤مب :إوػ

 .١مظمذ ُمـ اًمًٜم٦ميُم٤م  :افثإٔة

 .١مظمذ ُمـ اشمٗم٤مق قمٚمًمء إُم٦ميُم٤م  :افثافثة

 .(5)أوجف افىٓارة دم افَرآن ثالثة :(4مسٖفة )

 .ُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ :إول

 .ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء :افثاين

 .اظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٓمٝمر ُمٜمفو ،ُم٤م يقضم٥م اًمٓمٝم٤مرة :افثافث

 .(6)أوجف افىٓارة دم افسْة ادىٓرة :(5مسٖفة )

 .ُم٤م يقضم٥م آهمت٤ًمل :إول

 :هق قمغم صمالصم٦م أوضمفو ،ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء :افثاين

 .ُم٤م جي٥م سمخ٤مرج َيرج ُمـ ضمًد اعمرء :افقجف إول

 .ُم٤م جي٥م سمٓمٕم٤مم يتٜم٤موًمف دون ؾم٤مئر إـمٕمٛم٦م :افقجف افثاين

 .ُم٤م جي٥م سمزوال اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٜمقم :افقجف افثافث

 .(4)أوجف افىٓارة ادٖخقذة مـ اتٍاق إمة :(6مسٖفة)

 .ُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ :إول

 .ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء :افثاين

 .(8)أؿسام اخلارج مـ افبدن  ثالثة أؿسام  :(7مسٖفة )

                                 
 (.4/557( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.4/557( اٟمٔمر: إوؾمط  )5)

 (.:4/63(، واحل٤موي ًمٚمًموردي )4/557( اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.4/557( اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.4/557( اٟمٔمر:  إوؾمط )8)
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 يم٤مًمٖم٤مئط. ،ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء سم٤مشمٗم٤مق :افَسؿ إول

وأمجٕمقا قمغم أن ظمروج اًمٖم٤مئط ُمـ اًمدسمر، وظمروج اًمٌقل ُمـ اًمذيمر، » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 =وظمروج اًمريح ُمـ اًمدسمر، وزوال اًمٕم٘مؾ سم٠مي وضمف زال اًمٕم٘مؾ ،وظمروج اعمٜمل ،ويمذًمؽ اعمرأة

 .(4)شأطمداث يٜم٘مض يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة، ويقضم٥م اًمقوقء

 .يم٤مًمدُمع ،ُم٤م ٓ يقضم٥م اًمقوقء سم٤مشمٗم٤مق :افَسؿ افثاين

 ،أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ظمروج اًمٚمٌـ ُمـ صمدي اعمرأة ٓ يٜم٘مض اًمقوقء» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 ،واًمٕمرق اًمذي َيرج ُمـ ؾم٤مئر اْلًد ،واًمدُمع اًمذي يًٞمؾ ُمـ اًمٕملم ،واعمخ٤مط ،ويمذًمؽ اًمٌزاق

واًمدود اًم٤ًمىمط ُمـ اًم٘مرح  ،واًمٜمٗمس اخل٤مرج ُمـ إٟمػ ،(5)واْلِم٤مء اعمتٖمػم اًمذي َيرج ُمـ اًمٗمؿ

 .(6)شيمؾ هذا ٓ يٜم٘مض ـمٝم٤مرة وٓ يقضم٥م ووقءا

 .اًمٖم٤مئط اخل٤مرج ُمـ ومقق اعمٕمدةو يم٤مًمدم ،ُم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ومٞمف :افَسؿ افثافث

 .اًمّمحٞمح أهنًم ٓ يٜم٘مْم٤من اًمقوقء :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل 

 (4)اإلمجاعو ،افسْةو ،ؽسؾ اجلْابة واجب بافُتاب :(8مسٖفة )

ُٚمقا﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًِ ٤ًٌم إِٓ  قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمٍؾ طَمتَّك شَمْٖمَت    .[76]اًمٜم٤ًمء: ﴾َوٓ ضُمٜمُ

 .(8)ش ضمٜم٤مسم٦م –إن مل يٙمـ ُمٕمف إٟمزال و -و اًمٕمرب شمًٛمل اْلًمع » :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

ـْ  ِلي  وقَم ـِ اًمٜمٌَّ صُمؿَّ ضَمَٝمَدَه٤م وَمَ٘مْد َوضَم٥َم  ،ْرسَمعِ إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إ» :ىَم٤مَل   َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم

ُؾ  ًْ  . (9)شاًْمَٖم

دًم٧م اًمًٜمـ اًمث٤مسمت٦م قمغم ُمثؾ ُم٤م دل و ،آهمت٤ًمل ُمـ اْلٜم٤مسم٦م وم٠موضم٥م اهلل » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

                                 
 (.6( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )4)

١ُم:=ػما، ويًٛمك سم٤مًمتٙمريع ُمتٖم اًمٗمؿ(اْلِم٤مء: هقاء َيرج ُمـ 5) ٠َمت  اًمتََّجِمه شَمٜمَٗمهس اعمَِٕمدة قمٜمد آُْمتاِلء وضَمَِم٠َمت اعمَِٕمدُة ودَمِمَّ

٧م وآؾمؿ اْلُِم٤مء ًَ  .شضمِم٠م»= اٟمٔمر: اًمٚم٤ًمن ُم٤مدة شَمٜمَٗمَّ

 (.43( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )6)

  (.4/558( اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.>5/43(، واعمجٛمقع ) >:/5( اٟمٔمر: إم )8)

 (.;67(، وُمًٚمؿ )>53قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) ( ُمتٗمؼ9)
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 .(4)شواشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًم٘مقل سمف =قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب

 :(2)و اختِػ افًِامء دم مًْك اجلْابة ظذ ؿقفغ

 .ظمروج اعمٜمل :افَقل إول

 .مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ :افَائِقن بف

 :إدفة

وَمَْمْخ٧َم »و ،(6)شإَِذا َرَأِت اعم٤َْمءَ » :سم٘مقًمف ،ومْمخفو ،آهمت٤ًمل قمغم اًمرؤي٦مقمٚمؼ   اًمٜمٌل ٕن 

ْؾ  ًِ  ومال يث٧ٌم احلٙمؿ سمدوٟمف. ،(7)شاعم٤َْمَء وَم٤مهْمَت

 .جم٤مٟم٦ٌم اعم٤مء قمـ ُمقوٕمف :افَقل افثاين

 .اًمٔم٤مهري٦مو ،رواي٦م ُمِمٝمقرة قمـ أمحد :افَائِقن بف

 :ـو ظِِقا ب

 .ومٞمج٥م ذه٤م اًمٖمًؾ ،ومتٙمقن اْلٜم٤مسم٦م ُمقضمقدة ،ىمد وضمدو ،ن اْلٜم٤مسم٦م شم٤ٌمقمد اعم٤مء قمـ حمٚمفٕ .4

 .وم٠مؿمٌف ُم٤م ًمق فمٝمر ،ىمد طمّمٚم٧م سم٤مٟمت٘م٤مًمفو ،ٕن اًمٖمًؾ شمراقمك ومٞمف اًمِمٝمقة .5

ٓ حيّمؾ إٓ سمخروضمف ُمٜمف أو عمج٤مٟمٌتف و ،سم٠مٟمف ٓ جيقز أن يًٛمك ضمٜم٤ٌم عمج٤مٟمٌتف اعم٤مء ٚمٞمفأضمٞم٥م قم

 .أو همػممه٤م ،اًمّمالة أو اعمًجد

 .ظمروج اعمٜملاًم٘م٤ميض سم٠من ُمٕمٜمك اْلٜم٤مسم٦م اًم٘مقل إول أىمقى  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

 .ًمألطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽ .4

 .ٕٟمف قمٚمؼ احلٙمؿ اًمنمقمل قمغم ظمروج اعم٤مء  .5

 :ثّرة اخلالف :ؾائدة

                                 
 (.4/558( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، واْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم :5/8(، واعمحرر اًمقضمٞمز ):4/59(، واعمٖمٜمل )>:/5(، وإم ) :55-4/559(اٟمٔمر:  إوؾمط ) 5)

 (. >43-;5/43(، واعمجٛمقع )::9/6رآن )٘ماًم

 (.646(، وُمًٚمؿ )463( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6>4(، واًمٜم٤ًمئل )539( صحٞمح: رواه أسمق داود )7)
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يم٤مد اعمٜمل أن يٜمزل وم٘مٌض قمغم ذيمره ومٚمؿ و ،وم٢من اإلٟم٤ًمن ًمق ؿمٕمر سمِمٝمقة إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مقل إول 

 .يٜمزل وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف آهمت٤ًمل

ذيمره يم٤مد اعمٜمل أن يٜمزل وم٘مٌض قمغم و ،وم٢من اإلٟم٤ًمن ًمق ؿمٕمر سمِمٝمقة اًمث٤مِّن و إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مقل

 .ومٚمؿ يٜمزل وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف آهمت٤ًمل

 .(1)اإلمجاعو افسْةو افٌسؾ مـ ادحٔض واجب بافُتاب :(9مسٖفة )

َـّ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ٤مَء ذِم اعمَِْحٞمِض َوٓ شَمْ٘مَرسُمقُه ًَ ـِ اعمَِْحٞمِض ىُمْؾ ُهَق َأًذى وَم٤مقْمَتِزًُمقا اًمٜمي ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ َوَي

ـَ طَمتَّك َيْٓمُٝمْرَن وَم٢مَِذا  ِري اسملَِم َوحُي٥ِمه اعمَُْتَٓمٝمي ـْ طَمْٞم٨ُم َأَُمَريُمُؿ اهللُ إِنَّ اهللَ حُي٥ِمه اًمتَّقَّ َـّ ُِم ْرَن وَم٠ْمشُمقُه  ﴾شَمَٓمٝمَّ

 .[555]اًمٌ٘مرة:

ـْ  ٌَْٞمشٍ  ،قَم٤مِئَِم٦مَ وقَم ِلَّ  أهن٤م  ،َأنَّ وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم َأيِب طُم إِِّني ُأؾْمَتَح٤مُض وَمال  :ًَم٧ْم ىَم٤م ،ؾَم٠َمًَم٧ِم اًمٜمٌَّ

الةَ  الَة ىَمْدَر إو ،إِنَّ َذًمِِؽ قِمْرٌق  ،ٓ» :وَمَ٘م٤مَل   ،َأـْمُٝمُر َأوَم٠َمَدُع اًمّمَّ ـْ َدقِمل اًمّمَّ
تِل يُمٜم٧ِْم ًَمٙمِ ٤مِم اًمَّ يَّ

كِم  ًِ  .(5)شَصكمي و حَتِٞمِْملَم ومِٞمَٝم٤م صُمؿَّ اهْمَت

 .(6)شو أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وضمقب آهمت٤ًمل قمغم احل٤مئض إذا ـمٝمرت» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(4)اإلمجاعو افسْةو افقضقء مـ افٌائط واجب بافُتاب :(11مسٖفة)

ـَ اًْمَٖم٤مِئطِ َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  [ 9 :اعم٤مئدةو ،76 :﴾ ]اًمٜم٤ًمء(8)ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

أصؾ اًمٖم٤مئط اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـ ُمـ إرض إٓ أن اًمٕمرب إذا ـم٤مًم٧م صح٦ٌم » :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد

ُمـ ذًمؽ شمًٛمٞمتٝمؿ ُمًح اًمقضمف واًمٞمديـ شمٞمٛمًم وإٟمًم اًمتٞمٛمؿ ذم يمالم  ،اًمٌمء ًمٚمٌمء ؾمٛمتف سم٤مؾمٛمف

٤ًٌم﴿ :ىم٤مل اهلل ضمؾ ذيمره ،اًمٕمرب اًمتٕمٛمد ًمٚمٌمء ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي [  9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء ﴾وَمَتَٞمٛمَّ

ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأْيِديُٙمؿْ ﴿ :أٓ شمراه ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ ،يٕمٜمل شمٕمٛمدوا اًمّمٕمٞمد ًَ  ،76 :]اًمٜم٤ًمء ﴾وَم٤مُْم

ومٙمثر ذم هذا اًمٙمالم طمتك ص٤مر قمٜمد اًمٜم٤مس اًمتٞمٛمؿ هق اًمتٛمًح ٟمٗمًف ويمذًمؽ [ 9 :اعم٤مئدةو

                                 
 (.;5/44) جٛمقع(، واعم ::4/5(، واعمٖمٜمل )559-4/558( اٟمٔمر:  إوؾمط )4)

 (.666(، وُمًٚمؿ )658( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.75( اٟمٔمر: اإلمج٤مع: رىمؿ )6)

 (.:/5ٛمقع)(، واعمج4/563(، واعمٖمٜمل ):55-4/559( اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 ( أصؾ اًمٖم٤مئط اعمٙم٤من اعمٜمخٗمض.8)
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اًمٖم٤مئط عم٤م يمثر ىمقهلؿ ذه٧ٌم إمم اًمٖم٤مئط وذه٥م ومالن إمم اًمٖم٤مئط وضم٤مء ُمـ اًمٖم٤مئط ؾمٛمقا رضمٞمع 

 .(4) شاإلٟم٤ًمن اًمٖم٤مئط

 :بًض مهىِحات إماــ دم افهحراء مًاين :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :ؾائدة

ومٝمق اًمٌمء  ،اؾمؿ ًمٙمؾ َوشمٍِد ُمـ َأوشم٤مد إَرض إِذا قَمُٔمؿ وـم٤مل ُمـ إقَمالم وإـَمقاد :جبؾ

 .(5)اعمرشمٗمع ارشمٗم٤مقم٤م يمٌػما قمـ إرض

ُْمؾ :حبؾ ٌْؾ اعمًتٓمٞمؾ ُمـ اًمرَّ احِل٤ٌمل ذم  :وىمٞمؾ ،وىمٞمؾ اًمْمخؿ ُمٜمف ومجٕمف طِم٤ٌمل ،هق احلَ

 .(6)وم٤محلٌؾ هق اًمرُمؾ اعمرشمٗمع قمـ إرض ارشمٗم٤مقم٤م صٖمػما ،اًمرُمؾ يم٤مِْل٤ٌمل ذم همػم اًمرُمؾ

ُك َأؾْمَٗمَٚمف ومَٞمٜمْٝم٤مُل قمٚمٞمؽ ُمـ َأقماله :ـثٔب ري ُْمؾ واعمَِٝمٞمُؾ اًمذي حُتَ ومٝمق اًمٌمء  ،اًمَٙمثٞم٥ُم اًمرَّ

 .(7)اعمرشمٗمع اًمٓمقيؾ اعمًتٓمٞمؾ

َٚمٙم٤ًم  :واد ًْ َٞمالٟمف يٙمقن َُم ًَ اًمقادي يمؾ َُمْٗمَرج سملم اْل٤ٌمِل واًمتيالل واإِليم٤مم ؾمٛمل سمذًمؽ ًم

 .(8)ومٝمق اعمٙم٤من اعمٜمخٗمض سملم ضمٌٚملم ،ًمٚمًٞمؾ وَُمٜمَْٗمذاً 

هق و ،ومٝمق اًمقادي اًمقاؾمع إومٞمح ،اًمٖم٤مئُط هق اعمٙم٤من اعمٓمٛمئـ ُمـ إَرض اًمقاؾمعُ  :ؽائط

ٕهَنؿ يم٤مٟمقا ُيْٚمُ٘مقهن٤م  =واًمٖم٤مئُط اؾمؿ اًمَٕمِذرة ٟمْٗمًٝم٤م ،يمٜمل سمف قمـ احلَدِث و ،أوؾمع ُمـ اًمقادي

ٕهَنؿ يم٤مٟمقا إِذا َأرادوا ذًمؽ َأشمقا اًمٖم٤مئط وىمْمقا احل٤مضم٦م وم٘مٞمؾ ًمٙمؾ َُمـ ىم٣م  :وىمٞمؾ ،سم٤مًمِٖمٞمٓم٤من

 .(9)طم٤مضمَتف ىمد َأشمك اًمٖم٤مئط ُيٙمٜمَّك سمف قمـ اًمٕمذرة

ٞمؾ واؾِمع ومٞمف ُدىم٤مُق احلََم :أبىح ًِ شْمف وىمٞمؾ سَمْٓمح٤مُء  ،إسَْمَٓمُح َُم ٌ مم٤م ضَمرَّ اًمقادي شمراب ًَملمي

ُٞمقُل واْلٛمع سَمْٓمح٤مواٌت  ًه ٌَٓمِح ومٞمف َأي يذه٥م يٛمٞمٜم٤ًم وؿمًمًٓ  ،اًم ل اعمٙم٤من َأسْمَٓمَح َٕنَّ اعم٤مء َيٜمْ  ،وؾمٛمي

                                 
 (.;4/45(  اٟمٔمر: جم٤مز اًم٘مرآن ٕيب قمٌٞمد )4)

 ش.ضمٌؾ»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة 5)

 ش.طمٌؾ»( اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة 6)

 ش.يمث٥م»(اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة 7)

 ش.ودى»(اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة 8)

 ش.همقط»(اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة 9)
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 .(4)هل طمج٤مرة سمٞمْم٤مء و ،ًمٙمٜمف يزيد قمٚمٞمف سمقضمقد طمج٤مرة صٖمػمةو ،إذن ومٝمق هم٤مئط

ٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ﴿ :ما مًْك ادالمسة دم ؿقفف تًاػ :(11مسٖفة ) ٍَ ُْْتْؿ َمْرََض َأْو َظَذ َش ـُ َوإِْن 

قا ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ َمْسُتُؿ افَِّْساَء َؾ َٓ ائِِط َأْو  ٌَ ـَ اْف ْؿ ِم ُُ   )2([ ؟34 :] افْساء ﴾ِمْْ

 .(6)شأمجٕمقا  قمغم أن اعمالُم٦ًم طمدث يٜم٘مض اًمٓمٝم٤مرة» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 :ظذ ؿقفغ و اختٍِقا دم مًْك افِّس

 .اًمٚمٛمس سمٛمٕمٜمك اْلًمع :افَقل إول

 .احلًـ اًمٌٍميو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مو ،قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :إدفة

ِلَّ   .4 ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأنَّ اًمٜمٌَّ ٤مِئفِ   قَم ًَ
ـْ ٟمِ ٌََّؾ اُْمَرَأًة ُِم ٠ْم  ،ىَم الِة َومَلْ َيَتَقوَّ  .(7)صُمؿَّ ظَمَرَج إمَِم اًمّمَّ

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم أيْم٤م  ٝم٤مقَمٜمْ   .5 ٌَْٚمتِفِ  يُمٜم٧ُْم َأَٟم٤مُم سَملْمَ َيَدْي َرؾُمقِل اهلِل » :َأهنَّ وَم٢مَِذا ؾَمَجَد  ،َوِرضْمالَي ذِم ىِم

ْٓمُتُٝمًَم  ًَ ٌَْْم٧ُم ِرضْمكَمَّ وَم٢مَِذا ىَم٤مَم سَم ٌُُٞمقُت َيْقَُمِئٍذ ًَمْٞمَس ومِٞمَٝم٤م َُمَّم٤مسمِٞمُح » :ىَم٤مًَم٧ْم  ،شهَمَٛمَزِِّن وَمَ٘م  .(8)شَواًْم

ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدَة َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ    .6 يَم٤مَن ُيَّمكمي َوُهَق طَم٤مُِمٌؾ ُأَُم٤مَُم٦َم سمِٜم٧َْم َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم َرؾُمقِل  ،قَم

 .(9)َوإَِذا ىَم٤مَم مَحََٚمَٝم٤م  ،وَم٢مَِذا ؾَمَجَد َوَوَٕمَٝم٤م ،اهللِ  

أو  ،سمٞمدهو ىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن رضمال ًمق شمزوج اُمرأة صمؿ يٛمًٝم٤م » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر  .7

 ،أن هل٤م ٟمّمػ اًمّمداق إن يم٤من ؾمٛمك هل٤م صداىم٤م ،مل َيؾ ذه٤م ومٓمٚم٘مٝم٤مو ،ىمٌٚمٝم٤م سمحية مج٤مقم٦م

 .(:)شٓ قمدة قمٚمٞمٝم٤مو ،اعمتٕم٦م إن مل يٙمـ ؾمٛمك هل٤م صداىم٤مو

و ىمد أمجع يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ٓ ووقء قمغم اًمرضمؾ » :ىم٤مل أيْم٤م  .8

                                 
 ش.سمٓمح»٤من اًمٕمرب ُم٤مدة (اٟمٔمر: ًم4ً)

(، واعمحرر >5-5/54(، واعمجٛمقع ):4/58(، واعمٖمٜمل );6-:5/6(، وإم )563-:4/55( اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.>8-;5/8اًمقضمٞمز )

 (.8( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )6)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.835(، واًمٜم٤ًمئل )9;(، واًمؽمُمذي )>:4( صحٞمح: رواه أسمق داود )7)

 (.846اًمٌخ٤مري )( صحٞمح: رواه 8)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.:4>( صحٞمح: رواه أسمق داود )9)

 (.:(اٟمٔمر: اإلمج٤مع: رىمؿ ):)
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أو ُمس سمٕمض سمدٟمف سمٕمض  ،قمٜمد ىمدوم ُمـ ؾمٗمر ،سمراو ،ـإيمراُم٤م هل ،أو أظمتف ،أو اسمٜمتف ،إذا ىمٌؾ أُمف

 .(4)شسمدهن٤م قمٜمد ُمٜم٤موًم٦م رء إن ٟم٤موهل٤م

 .ن اعمس ي٠ميت ذم اًم٘مرآن سمٛمٕمٜمك اْلًمعٕ .9

َـّ وَمِريَْم٦ًم ٓ ﴿ :ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُ َـّ َأْو شَمْٗمِرُوقا هَل قُه ًه َ ْ ََت ٤مَء َُم٤م مَل ًَ ْ٘مُتُؿ اًمٜمي ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْن ـَمٚمَّ

ٜملَِم ) ًِ ٤م قَمغَم اعمُْْح َـّ قَمغَم اعمُْقؾِمِع ىَمَدُرُه َوقَمغَم اعمُْْ٘مؽِمِ ىَمَدُرُه َُمَت٤مقًم٤م سم٤ِمعمَْْٕمُروِف طَم٘مًّ ( َوإِْن 569َوَُمتيُٕمقُه

َـّ وَمِريَْم٦ًم وَمٜمِّْمُػ َُم٤م وَمَرْوُتْؿ إِٓ  َأْن  ُ َـّ َوىَمْد وَمَرْوُتْؿ هَل قُه ًه َ ٌِْؾ َأْن ََت ـْ ىَم َـّ ُِم ْ٘مُتُٛمقُه َيْٕمُٗمقَن َأْو ـَمٚمَّ

ُقا اًْمَٗمْْمَؾ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ إِنَّ  ًَ اهللَ سمًَِم َيْٕمُٗمَق اًمَِّذي سمَِٞمِدِه قُمْ٘مَدُة اًمٜميَٙم٤مِح َوَأْن شَمْٕمُٗمقا َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى َوٓ شَمٜمْ

 .[:56-569شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػٌم﴾ ]اًمٌ٘مرة:

ـَ آَُمٜمُقا إَِذا َٟمَٙمْحُتُؿ اعمُْ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ِذي ٤َم اًمَّ َـّ َي٤م َأهيه قُه ًه َ ٌِْؾ َأْن ََت ـْ ىَم َـّ ُِم ْ٘مُتُٛمقُه ١ْمُِمٜم٤َمِت صُمؿَّ ـَمٚمَّ

اطًم٤م مَجِٞماًل  َـّ َهَ طُمقُه َـّ َوَهي وهَن٤َم وَمَٛمتيُٕمقُه ٍة شَمْٕمَتده ـْ قِمدَّ َـّ ُِم  ،[>7]إطمزاب: ﴾وَمًَم ًَمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِٝم

 .يمذًمؽ اًمٚمٛمس

 .اصمٜملماعمٗم٤مقمٚم٦م ٓ شمٙمقن ُمـ أىمؾ ُمـ و ،ٕٟمف ذيمره سمٚمٗمظ اعمٗم٤مقمٚم٦م  .:

 .اًمٚمٛمس سمٛمٕمٜمك ُم٤م دون اْلًمع :افَقل افثاين

 .قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :افَائِقن بف

 :إدفة

ُٛمقا﴿ :سمٔم٤مهر أي٦م  .4 ٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ َُم َٓ  .[9 :اعم٤مئدةو ،76]اًمٜم٤ًمء: ﴾َأْو 

ًْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ يِمَت٤مسًم٤م ذِم ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم يدل قمغم أن اًمٚمٛمس سمٛمٕمٜمك ُم٤م دون اْلًمعو :ىم٤مًمقا َوًَمْق َٟمزَّ

قُه سم٠َِمْيِدهيِؿْ  ًُ  .[:]إٟمٕم٤مم: ﴾ىِمْرـَم٤مٍس وَمَٚمَٛم

 هل عمس اًمرضمؾ اًمثقب سمٞمده.و ،(5)قمـ اعمالُم٦ًم   هنك اًمٜمٌل    .5

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٚمٛمس سمٛمٕمٜمك اْلًمع :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

بِة :(12مسٖفة ) َُ   (4) )مس ادرأة بدون حائؾ( ؟ ما حُؿ افقضقء مـ اف

                                 
 (.;( اٟمٔمر: اإلمج٤مع: رىمؿ )4)

 (.4844(، وُمًٚمؿ )5479( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقال

 .ٓ يٜمت٘مض اًمقوقء سمٛمس اعمرأة أو اًمُ٘مٌٚم٦م :افَقل إول

 قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح.و ،ُمنوقو ،احلًـو ،ـم٤موسو ،قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ِلَّ » ،قَم ٤مِئفِ   َأنَّ اًمٜمٌَّ ًَ
ـْ ٟمِ ٌََّؾ اُْمَرَأًة ُِم ٠مْ  ،ىَم الِة َومَلْ َيَتَقوَّ  .(5)شصُمؿَّ ظَمَرَج إمَِم اًمّمَّ

 .أٟمف ٟمص سيح ذم عمس اعمرأة سمِمٝمقة ٓ يٜم٘مض :وجف افدٓفة

 .و يٛمٙمـ أن يًتدل هلذا اًم٘مقل سم٤مٕدًم٦م اًمتل اؾمتدًمٚمٜم٤م ذه٤م قمغم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمؼ

 ،يٜمت٘مض اًمقوقء سمٛمس اعمرأة ُمـ همػم طم٤مئؾ ُمٓمٚم٘م٤م  ؾمقاء يم٤من ًمِمٝمقة أو ًمٖمػمه٤م :افَقل افثاين

 .قمٛمدا أو ٓ

 ،قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥مو ،اًمزهريو ،قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقدو ،قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 ،رسمٞمٕم٦مو ،زيد سمـ أؾمٚمؿو ،حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مريو ،اًمٜمخٕملو ،اًمِمٕمٌلو ،ُمٙمحقلو

رواي٦م و –هق اعمِمٝمقر اعمٕمتٛمد ُمـ ُمذهٌف و –اًمِم٤مومٕمل و ،اًمٕمزيزؾمٕمٞمد سمـ قمٌد و ،إوزاقملو

 .قمـ أمحد رضمع قمٜمٝم٤م

 :إدًم٦م

ُٛمقا﴿ :قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ َُم َٓ  :اعم٤مئدةو ،76]اًمٜم٤ًمء: ﴾َأْو 

9]. 

٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء ﴿   :و ذم ىمراءة ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ ُٛمقاَأْو عَمَ  .(6) ﴾وَمَتَٞمٛمَّ

 :يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وم٢مٟمف ذم اًمٞمد أهمٚم٥م ،طم٘مٞم٘م٦م اعمالُم٦ًم اًمت٘م٤مء اًمٌنمشملم ٓ ؾمٞمًم اًمٚمٛمسو :ىم٤مًمقا

قُه سم٠َِمْيِدهيِؿْ ﴿ ًُ هل عمس اًمرضمؾ اًمثقب و ،(7)قمـ اعمالُم٦ًم  هنك اًمٜمٌل و ،[:]إٟمٕم٤مم: ﴾وَمَٚمَٛم

                                 
(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز >5-5/54(، واعمجٛمقع )593-4/589(، واعمٖمٜمل ):56-4/563إوؾمط ) (اٟمٔمر:4)

 (.>5(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )455-4/454(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ):;4/4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.835(، واًمٜم٤ًمئل )9;(، واًمؽمُمذي )>:4( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.5/55(، واعمجٛمقع )>9/69اٟمٔمر اْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) =( ىمراءة محزة، واًمٙم٤ًمئل6)

 (.4844(، وُمًٚمؿ )5479خ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًم7ٌ)
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 .سمٞمده

ٌَْٚم٦ُم » :قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  أٟمف يم٤من ي٘مقل .5 ٦مٌ ىُم ًَ َٝم٤م سمَِٞمِدِه ُُماَلَُم ًه ضُمِؾ اُْمَرَأشَمُف َوضَم ـْ  ،اًمرَّ وَمَٛم

َٝم٤م سمَِٞمِدِه وَمَٕمَٚمْٞمِف اًْمُقُوقءُ  ًَّ ٌََّؾ اُْمَرَأشَمُف َأْو ضَم   .(4)شىَم

 .يٜمت٘مض ووقء  ُمـ عمس أو ىمٌؾ سمِمٝمقة دون همػمه :افَقل افثافث

وأمحد  ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،ومح٤مد ،احلٙمؿو ،واًمِمٕمٌل ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .إؾمح٤مق سمـ راهقيفو ،سمـ طمٜمٌؾ

ُٛمقا﴿ :اطمتجقا سمٔم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم ٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ َُم َٓ  ،76]اًمٜم٤ًمء: ﴾َأْو 

 .[9 :اعم٤مئدةو

 ،ومٛمع وضمقده جي٥م اًمقوقء ،قمز أوضم٥م اًمتٞمٛمؿ قمٜمد قمدم اعم٤مءو أن اهلل ضمؾ :و وجف افدٓفة

 .هق اعمس ًمٚمتٚمذذ ٓ ًمٖمرض آظمر همػم اًمِمٝمقات ،اعمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝمـأن اعمٗمٝمقم ُمٜمف ذم اًمٕمرف و

 .مل يٙمـ سمٞمٜمٝمًم صمقبو جي٥م إذا يم٤من سمِمٝمقة :افَقل افرابع

 :ـاشتدفقا ب

 .(5)طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمت٘مدم 

 .ويٕم٘مقب ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .(6)ٓ جي٥م قمغم ُمـ ىمٌؾ طمالٓ  :افَقل اخلامس

 .قمٓم٤مء :بفافَائِقن 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًم٘مٌٚم٦م ٓ شمٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

 .صحتٝم٤مو ،٦م هذا اًم٘مقلًمقوقح أدًم

                                 
 (.563(، وصححف إًم٤ٌمِّن ذم اعمِمٙم٤مة )>55-;4/45(، وإوؾمط )8>( صحٞمح: ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.835(، واًمٜم٤ًمئل )9;(، واًمؽمُمذي )>:4(صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

ٓم٤مء، وهذا ظمالف ُم٤م طمٙم٤مه اْلٛمٝمقر قمٜمف، طمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر، وص٤مطم٥م احل٤موي قمـ قم(: »:5/5( ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع )6)

 .اهـش. وٓ يّمح هذا قمـ أطمد إن ؿم٤مء اهلل
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  (4) ما حُؿ افقضقء مـ مس افزوجة مـ وراء افثقب ؟ :(13مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .ٓ جي٥م اًمقوقء :افَقل إول

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اْلٛمٝمقرهق ىمقل و ،اًمِم٤مومٕمٞم٦م :افَائِقن بف

 :ـسمظِِقا 

هلذا ًمق طمٚمػ ٓ يٛمًٝم٤م ومٚمٛمس و ،ن اًمٚمٛمس ُمـ وراء اًمثقب ٓ يًٛمك ُمالُم٦ًم طم٘مٞم٘م٦مٕ .4

 .ومقق طم٤مئؾ ٓ حيٜم٨م

يمًم ًمق  ،اًمِمٝمقة سمٛمجرده٤م ٓ شمٙمٗملو ،وم٠مؿمٌف ُم٤م ًمق عمس صمٞم٤مذه٤م ،ٟمف مل يٚمٛمس ضمًؿ اعمرأةٕ .5

 .أو وضمدت اًمِمٝمقة ُمـ همػم ُمس ،ُمس رضمال سمِمٝمقة

 .جي٥م إن يم٤من اًمثقب رىمٞم٘م٤م :افَقل افثاين

 .رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـو ،اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .(5)شاًمٚمٞم٨مو ،ا ىم٤مل ذًمؽ همػم ُم٤مًمؽدٓ ٟمٕمٚمؿ أطم» :ىم٤مل اعمروذي

 :ـاشتدفقا ب

٤مَء ﴿ :قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ َُم َٓ ُٛمقاَأْو   .[9 :اعم٤مئدةو ،76]اًمٜم٤ًمء: ﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

 .وم٠مؿمٌف ُم٤ٌمذة اًمٌنمة ،ٕٟمف ُم٤ٌمذة سمِمٝمقة =اًمٚمٛمس ومقق طم٤مئؾ رىمٞمؼ يٜم٘مض :ىم٤مًمقا

ُمس اًمزوضم٦م ُمـ وراء اًم٘م٤ميض سم٠مناًمراضمح اًم٘مقل إول  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ يقضم٥م ووقءا اًمثقب

  :افتًِٔؾ

ٕن ُم٘مت٣م اعمالُم٦ًم أن  ،ذم احل٘مٞم٘م٦مٓ يًٛمك ُمالُم٤ًم ُمـ وراء صمقب  تف زوضمُمس ُمـ ٕن

.ةَ نَم ُة اًمٌَ نَم َتس اًمٌَ 

                                 
(، واعمدوٟم٦م >5-5/58(، واعمجٛمقع )594-4/593(، واعمٖمٜمل );6-:5/6(، وإم );4/56(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.4/454اًمٙمؼمى )

 (.4/594( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )5)
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  (2) ؟ (1)ما حُؿ افقضقء مـ افتَاء اخلتإغ :(14مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

  .جي٥م ؾمقاء أٟمزل أو مل ُيٜمزل :افَقل إول

 .اًمٕمٚمؿ إٓ ُم٤م طمٙمل قمـ داودمجٝمقر أهؾ  :افَائِقن بف

 :إدفة

ِلي  .4 ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم صُمؿَّ ضَمَٝمَدَه٤م وَمَ٘مْد َوضَم٥َم  ،إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إْرسَمعِ » :ىَم٤مَل  قَم

ُؾ  ًْ  ش.و إن مل يٜمزل» :زاد ُمًٚمؿ ذم روايتف () شاًْمَٖم

ِلَّ   .5 َت٤مَن وَمَ٘مْد  ،سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إْرسَمعِ  إَِذا ضَمَٚمَس » :ىَم٤مَل  قَمٜمْف أيْم٤م َأنَّ اًمٜمٌَّ َت٤مُن اخْلِ َوَُمسَّ اخْلِ

ُؾ  ًْ  .()شَوضَم٥َم اًْمُٖم

ِلَّ  ف أيْم٤م قَمٜمْ   .6 َت٤مِن وَمَ٘مْد  ،إْرسَمعِ  ()سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م ()إَِذا ىَمَٕمدَ » :ىَم٤مَل   َأنَّ اًمٜمٌَّ َت٤مَن سم٤ِمخْلِ َوَأًْمَزَق اخْلِ

ُؾ  ًْ  .()شَوضَم٥َم اًْمُٖم

ـْ َأيِب  .7 ـْ َأيِب ُُمقؾَمك ىَم٤مَل قَم ـَ  اظْمَتَٚمَػ ذِم َذًمَِؽ َرْهطٌ » :سُمْرَدَة قَم ـْ اعمَُْٝم٤مضِمِري ْٟمَّم٤مِر إو ،ُِم

  :وَمَ٘م٤مَل إْٟمَّم٤مِريهقنَ 
ِ
ـْ اعم٤َْمء وْمِؼ َأْو ُِم ـْ اًمدَّ ُؾ إِٓ ُِم ًْ سَمْؾ إَِذا ظَم٤مًَمَط  :ىَم٤مَل اعمَُْٝم٤مضِمُرونَ و ،ٓ  جَي٥ُِم اًْمُٖم

ُؾ  ًْ ـْ َذًمَِؽ   :ىَم٤مَل َأسُمق ُُمقؾَمك :ىَم٤مَل   ،وَمَ٘مْد َوضَم٥َم اًْمُٖم وَمُ٘مْٛم٧ُم وَم٤مؾْمَت٠ْمَذْٟم٧ُم قَمغَم   ،وَم٠َمَٟم٤م َأؿْمِٗمٞمُٙمْؿ ُِم

٤مهْ  :وَم٠ُمِذَن زِم وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم ،قَم٤مِئَِم٦مَ    ،َي٤م ُأُمَّ
ٍ
ء ـْ َرْ َوإِِّني  ،َأْو َي٤م ُأمَّ اعم١ُْْمُِمٜملَِم إِِّني ُأِريُد َأْن َأؾْم٠َمًَمِؽ قَم

َؽ  :َأؾْمَتْحِٞمٞمِؽ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ًَم َأَٟم٤م ُأُمه تِل َوًَمَدشْمَؽ وَم٢مِٟمَّ َؽ اًمَّ ٠َمًَمٜمِل قَمًمَّ يُمٜم٧َْم ؾَم٤مِئاًل قَمٜمُْف ُأُمَّ ًْ َتْحِٞمل َأْن شَم ًْ  ،ٓ شَم

                                 
اخلت٤من: ُمقوع اًم٘مٓمع ُمـ ذيمر اًمٖمالم، وومرج اْل٤مري٦م، واعمٕمٜمك همٞمقب احلِمٗم٦م  (  اخلت٤مٟم٤من: مه٤م ظمت٤من اًمرضمؾ، وظمت٤من اعمرأة، و4)

 ذم ومرج اعمرأة طمتك يّمػم ظمت٤مٟمف سمحذاء ظمت٤مهن٤م.

(، واْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن :5/8(، واعمحرر اًمقضمٞمز )>:/5إم )و (،>56، :55-4/559( اٟمٔمر:  إوؾمط )5)

 (.::-9:/4(، وسمداي٦م اعمجتٝمد )>43-;5/43(، واعمجٛمقع )::9/6)

 (.;67(، وُمًٚمؿ )>53( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.;67(، وُمًٚمؿ )4>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه ًمٌخ٤مري )7)

 إذا ضمٚمس: أي اًمقاـمئ.(8)

 ًمٚمٛمرأة.ش ؿمٕمٌٝم٤م»سملم ؿمٕمٌٝم٤م:  أي ٟمقاطمٞمٝم٤م، وىمٞمؾ يداه٤م ورضماله٤م،  وىمٞمؾ ٟمقاطمل اًمٗمرج إرسمع، ووٛمػم  (9)

 (.:45(، وصححف إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء )943(، واسمـ ُم٤مضمف )5>٤ً4مئل )(، واًمٜم549( صحٞمح: رواه أسمقداود ):)
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َؾ ؟ ىَم٤مًَم٧ْم  :ىُمْٚم٧ُم  ًْ إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ،()قَمغَم اخْلٌَِػِم ؾَمَ٘مْٓم٧َم  :وَمًَم ُيقضِم٥ُم اًْمُٖم

َت٤منَ  َت٤مُن اخْلِ ُؾ  ()ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إْرسَمِع َوَُمسَّ اخْلِ ًْ  .()شوَمَ٘مْد َوضَم٥َم اًْمُٖم

 .ٓ جي٥م إٓ إذا أٟمزل :افَقل افثاين

 ،ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهللو ،اًمزسمػم سمـ اًمٕمقامو ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مو ،قمثًمن سمـ قمٗم٤من :افَائِقن بف

اسمـ و ،ؾمٕمد سمـ وىم٤مصو ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدريو ،سمـ ضمٌؾُمٕم٤مذ و ،زيد سمـ صم٤مسم٧مو ،أيب سمـ يمٕم٥مو

ُمٕم٤مذ سمـ و ،اًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػمو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أسمق أيقب إٟمّم٤مريو ،راومع سمـ ظمدي٩مو ،ُمًٕمقد

أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ و ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،قمروة سمـ اًمزسمػمو ،مجٝمقر إٟمّم٤مرو ،ضمٌؾ

رواي٦م ُمِمٝمقرة و ،إقمٛمشو ،اًمٔم٤مهرسمٕمض أهؾ و ،داود اًمٔم٤مهريو ،هِم٤مم سمـ قمروةو ،قمقف

 .(7)قمـ أمحد

ىمد و ،أٟمزل اعمج٤مُمع أو مل يٜمزل ،إمم اًم٘مقل سمقضمقب اًمٖمًؾ ىمد رضمع مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م و هذا

 وم٠مرؾمٚمقا إمم قم٤مئِم٦م  ،دًمٞمؾ اًمٜمًخ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽو ىم٤مًمقا ذهذا اًم٘مقل ىمٌؾ أن يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜمًخ،

َت٤منَ » :ىم٤مل  وم٠مظمؼمهتؿ أن اًمٜمٌل   َت٤مُن اخْلِ وَمَ٘مْد َوضَم٥َم  (8)إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إْرسَمِع َوَُمسَّ اخْلِ

ُؾ  ًْ  .(:)ومرضمع إمم ىمقهل٤م ُمـ ظم٤مًمػ   (9)شاًْمُٖم

 :إدفة

ُف ىَم٤مَل  .4 ـِ يَمْٕم٥ٍم َأٟمَّ ضُمُؾ اعمَْْرَأَة وَمَٚمْؿ ُيٜمِْزْل ىَم٤مَل  :قمـ ُأيَبّ سْم ُؾ َُم٤م » :َي٤م َرؾُمقَل اهلِل إَِذا ضَم٤مَُمَع اًمرَّ ًِ َيْٖم

                                 
  .(قمغم اخلٌػم ؾم٘مٓم٧م: ُمٕمٜم٤مه ص٤مدوم٧م ظمٌػما سمح٘مٞم٘م٦م ُم٤م ؾم٠مًم٧م قمٜمف قم٤مروم٤م سمخٗمٞمف وضمٚمٞمف طم٤مذىم٤م ومٞمف4)

يٛمًف ( وُمس اخلت٤من اخلت٤من: ُمٕمٜم٤مه همٞم٧ٌم ذيمرك ذم ومرضمٝم٤م وًمٞمس اعمراد طم٘مٞم٘م٦م اعمس، وذًمؽ أن ظمت٤من اعمرأة أقمغم اًمٗمرج وٓ 5)

 اعمًمؾم٦م اعمح٤مذاة.ُمـ واعمراد  اًمذيمر ذم اْلًمع،

 (.859( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 ( >43-;5/43(، واعمجٛمقع )5:5-4/5:4(، واعمٖمٜمل )4/86( اٟمٔمر: ُمٕم٤مِّن أصم٤مر )7)

وٓ يٛمًف (وُمس اخلت٤من اخلت٤من: ُمٕمٜم٤مه همٞم٧ٌم ذيمرك ذم ومرضمٝم٤م، وًمٞمس اعمراد طم٘مٞم٘م٦م اعمس، وذًمؽ أن ظمت٤من اعمرأة أقمغم اًمٗمرج، 8)

 اًمذيمر ذم اْلًمع، واعمراد ُمـ اعمًمؾم٦م اعمح٤مذاة.

 (.859( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )9)

 (.>5/43( اٟمٔمر: اعمجٛمقع ):)
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٠ُم َوُيَّمكمي   .(4)شَُمسَّ اعمَْْرَأَة ُِمٜمُْف صُمؿَّ َيَتَقوَّ

٠مُ » :ًمٗمظ ُمًٚمؿو  ُؾ َذيَمَرُه َوَيَتَقوَّ ًِ  ش.َيْٖم

٤ٌَمَء طَمتَّك إَِذا   ظَمَرضْم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اهلِل   :ىَم٤مَل  ،قمـ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي  .5 صْمٜملَْمِ إمَِم ىُم ِٓ َيْقَم ا

َخ سمِِف وَمَخَرَج جَيُره إَِزاَرُه وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل    يُمٜم٤َّم ذِم سَمٜمِل ؾَم٤ممِلٍ َوىَمَػ َرؾُمقُل اهلِل   ٤ٌَمَن وَمٍَمَ قَمغَم سَم٤مِب قِمْت

: « ضُمَؾ ٤ٌَمنُ  ش(5)َأقْمَجْٚمٜم٤َم اًمرَّ ـْ اُْمَرَأشمِفِ  :وَمَ٘م٤مَل قِمْت ضُمَؾ ُيْٕمَجُؾ قَم ـِ  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  َأَرَأْي٧َم اًمرَّ  ،(6)َومَلْ ُيْٛم

 » :َُم٤مَذا قَمَٚمْٞمِف ؟ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   
ِ
ـْ اعم٤َْمء ًَم اعم٤َْمُء ُِم  .(7)شإِٟمَّ

 ،عِ إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إْرسمَ » :صمؿ ٟمًخ سمحدي٨م ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من هذا يم٤من ذم أول اإلؾمالم

ُؾ و ًْ َت٤مَن وَمَ٘مْد َوضَم٥َم اًْمُٖم َت٤مُن اخْلِ  .شَُمسَّ اخْلِ

اًم٘م٤ميض سم٠من اًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملم يقضم٥م  ،اًمراضمح اًم٘مقل إول :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمٖمًؾ ؾمقاء أٟمزل أو مل يٜمزل

 :افتًِٔؾ

 .(8)ٕن إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل ذه٤م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مِّن ُمٜمًقظم٦م 

خم٤مًمٗم٦م داود ٓ شم٘مدح و ،(9)إٓ ُم٤م طمٙمل قمـ داود  و ىمد أمجع اًمٕمٚمًمء قمٚمٞمف سمٕمد قمٍم اًمّمح٤مسم٦م 

 .(:)ذم اإلمج٤مع قمٜمد اْلٛمٝمقر

وإن مل يٙمـ ُمٕمف  ،اقمٚمؿ أن إُم٦م جمتٛمٕم٦م أن قمغم وضمقب اًمٖمًؾ سم٤مْلًمع» :ىم٤مل اًمٜمقوي

إٓ سم٤مإلٟمزال صمؿ رضمع قمغم أٟمف ٓ جي٥م  ويم٤من مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ،وقمغم وضمقسمف سم٤مإلٟمزال ،إٟمزال

 .(;) شواٟمٕم٘مد اإلمج٤مع سمٕمد أظمريـ ،سمٕمْمٝمؿ

                                 
 (.679(، وُمًٚمؿ )6>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (أقمجٚمٜم٤م اًمرضمؾ: أي محٚمٜم٤مه قمغم أن يٕمجؾ ُمـ ومقق اُمرأشمف.5)

 أُمٜمك اًمرضمؾ إُمٜم٤مء إذا أٟمزل= أي أراق ُمٜمٞمف. :ي٘م٤مل (مل يٛمـ:  أي مل يٜمزل،6)

 (.676( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)

 (.>5/43( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )8)

 (.>5/43(، واعمجٛمقع )4/5:4( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )9)

 (.>5/43( اٟمٔمر: اعمجٛمقع ):)

 (.7/69( اٟمٔمر:ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي );)
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صُمؿَّ  ،إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إْرسَمعِ »  -اًْمَٕمَٛمؾ قَمغَم َهَذا احْلَِدي٨م  :ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚمًَمء» :أيْم٤موىم٤مل 

ُؾ  ًْ ٤م طَمِدي٨م  -  شضَمَٝمَدَه٤م وَمَ٘مْد َوضَم٥َم اًْمَٖم  » :َوَأُمَّ
ِ
ـْ اعم٤َْمء ـْ   =شاعم٤َْمُء ُِم َح٤مسَم٦م َوَُم ـْ اًمّمَّ وَم٤مْْلُْٛمُٝمقر ُِم

قخ :سَمْٕمدهْؿ ىَم٤مًُمقا ًُ ُف َُمٜمْ ًَمع سمَِٖمػْمِ إِْٟمَزال يَم٤مَن ؾَم٤مىِمًٓم٤م صُمؿَّ َص٤مَر  ،إِٟمَّ ـْ اْْلِ ؾ ُِم ًْ ِخ َأنَّ اًْمُٖم ًْ َوَيْٕمٜمُقَن سم٤ِمًمٜمَّ

٤ًٌم قظًم٤م سَمْؾ ا  ،َواضِم ًُ ُف ًَمْٞمَس َُمٜمْ ٤ٌَّمس َوهَمػْمه إمَِم َأٟمَّ ْؤَي٦ِم َوَذَه٥َم اسِْمـ قَم ؾ سم٤ِمًمره ًْ عمَُْراد سمِِف َٟمْٗمل ُوضُمقب اًْمُٖم

٤م طَمِدي٨م ُأيَبّ سْمـ يَمْٕم٥م وَمِٗمٞمِف ضَمَقاسَم٤مِن َأطَمدمَه٤م ،َوَهَذا احْلُْٙمؿ سَم٤مٍق سماَِل ؿَمّؽ  ،ذِم اًمٜمَّْقم إَِذا مَلْ ُيٜمِْزل  :َوَأُمَّ

قخ ًُ ُف َُمٜمْ َه٤م :َواًمث٤َّمِِّن  ،َأٟمَّ ُف حَمُْٛمقل قَمغَم َُم٤م إَِذا سَم٤مَذَ  .(4)شومِٞمًَم ؾِمَقى اًْمَٗمْرج يم٠َمٟمَّ

 .(2)اإلمجاعو افقضقء مـ افبقل واجب بافسْة :(15مسٖفة )

٤ملٍ  ًَّ ـِ قَم ـْ َصْٗمَقاَن سْم َي٠ْمُُمُرَٟم٤م إَِذا يُمٜم٤َّم ؾَمَٗمًرا َأْن ٓ َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  » :ىَم٤مَل  ،ومَٕم

٤ممٍ  َـّ  ،صَمالصَم٦َم َأيَّ ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦مٍ  ،َوًَمَٞم٤مًمِٞمِٝم ـْ هَم٤مِئطٍ  ،إِٓ  ُِم ـْ ُِم
 .(6)شَوَٟمْقمٍ  ،َوسَمْقلٍ  ،َوًَمٙمِ

ـْ هَم٤مِئطٍ » :حمؾ اًمِم٤مهد ذم هذا احلدي٨م :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل ـْ ُِم   ش.َوسَمْقلٍ  ،َوًَمِٙم

ـْ  ِلي   ،َأيِب ُهَرْيَرةَ وقَم ـِ اًمٜمٌَّ ٌَُؾ اهللُ َصالَة َأطَمِديُمْؿ إَِذا » :ىَم٤مَل   قَم ٠مَ ٓ  َيْ٘م  .(7)شَأطْمَدَث طَمتَّك َيَتَقوَّ

 ،طمدث أيمؼم :إذ أن احلدث ٟمققم٤من ،أن اًمقوقء يدظمؾ حت٧م ُمًٛمك احلدث :حمؾ افناهد

 .اًمقوقء طمدث أصٖمرو =طمدث أصٖمرو

ـْ  ـِ ىُمٜمُْٗمذٍ وقَم ِلي  :اعمَُْٝم٤مضِمِر سْم ُف ؾَمٚمََّؿ قَمغَم اًمٜمٌَّ ٠َم   َأٟمَّ ٠َم وَمَٚمًمَّ شَمَقوَّ ٌُقُل وَمَٚمْؿ َيُردَّ قَمَٚمْٞمِف طَمتَّك شَمَقوَّ َوُهَق َي

 .(8)َردَّ قَمَٚمْٞمِف 

 ٟم٤مىمْم٤م مل يٙمـأن اًمٌقل ًمق  :حمؾ اًمِم٤مهد ذم هذا احلدي٨م :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 .ٚمقوقء عم٤م شمقو٠م ُمٜمف اًمٜمٌل  ًم

وأمجٕمقا قمغم أن ظمروج اًمٖم٤مئط ُمـ اًمدسمر، وظمروج اًمٌقل ُمـ اًمذيمر، » :ؿال ابـ ادْذر

                                 
 (.5/89( اٟمٔمر: ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي )4)

 (.:/5(، اعمجٛمقع )4/563(، اعمٖمٜمل )574-4/573)( اٟمٔمر: إوؾمط 5)

 (.437(، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء );:7(، واسمـ ُم٤مضمف )459(، واًمٜم٤ًمئل )9>( طمًـ: رواه اًمؽمُمذي )6)

 (.558(، وُمًٚمؿ )87>9( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

(، وصححف إًم٤ٌمِّن ;6، واًمٜم٤ًمئل )(،  وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح3>(، واًمؽمُمذي ):4( صحٞمح: رواه أسمق داود )8)

 (.87ذم اإلرواء )
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 =وظمروج اًمريح ُمـ اًمدسمر، وزوال اًمٕم٘مؾ سم٠مي وضمف زال اًمٕم٘مؾ ،ويمذًمؽ اعمرأة، وظمروج اعمٜمل

 .(4)شويقضم٥م اًمقوقء ،أطمداث يٜم٘مض يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة

 (5) ما حُؿ افقضقء مـ ادذي ؟ :(16مسٖفة )

 اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

  .همًؾ اًمذيمرو جي٥م اًمقوقء :افَقل إول

 ،ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسو ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمسو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

 ،اًمِم٤مومٕملو ،وأهؾ اًمٕمراق ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،وأهؾ اًمِم٤مم ،وإوزاقمل ،أهؾ اعمديٜم٦مو

 .وأصح٤مسمف

 :إدفة

٠َمَل ًَمُف َرؾُمقَل اهلِل    .4 ًْ ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َأَُمَرُه َأْن َي ـِ إؾْمَقِد  َأنَّ قَمكِمَّ سْم ـِ اعمِْْ٘مَداِد سْم ـِ  قَم قَم

ـْ َأْهٚمِِف وَمَخَرَج ُِمٜمُْف اعمَْْذُي َُم٤مَذا قَمَٚمْٞمِف ؟ وَم٢مِنَّ قِمٜمِْدي اسْمٜمََتفُ  ضُمِؾ إَِذا َدَٟم٤م ُِم  ،ًَمفُ َوَأَٟم٤م َأؾْمَتْحِٞمل َأْن َأؾْم٠مَ  ،اًمرَّ

٠َمًْم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل  :ىَم٤مَل اعمِْْ٘مَدادُ  ًَ ـْ َذًمَِؽ   وَم  ،إَِذا َوضَمَد َأطَمُديُمْؿ َذًمَِؽ وَمْٚمَٞمٜمَْْمْح وَمْرضَمفُ » :وَمَ٘م٤مَل  ،قَم

الةِ  ٠ْم ُوُوقَءُه ًمِٚمّمَّ  .()شَوًْمَٞمَتَقوَّ

ـْ قَمكِمٍّ ىَم٤مَل   .5 اءً  :قَم ِلَّ   ،()يُمٜم٧ُْم َرضُماًل َُمذَّ عمََِٙم٤مِن اسْمٜمَتِِف   َويُمٜم٧ُْم َأؾْمَتْحِٞمل َأْن َأؾْم٠َمَل اًمٜمٌَّ

٠َمًَمفُ  ًَ ـَ إؾْمَقِد وَم ُؾ َذيَمَرهُ » :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠َمَُمْرُت اعمِْْ٘مَداَد سْم ًِ ٠مُ  ،َيْٖم  .()شَوَيَتَقوَّ

 ٓ جي٥م اًمقوقء  ُمٜمف. :افَقل افثاين

 .ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،ؾمٚمٞمًمن سمـ ي٤ًمر :افَائِقن بف

 .ٓ أقمٚمؿ دًمٞمال قمغم ىمقهلؿٍٕع بف: و صٔخْا حٍيف اهللؿال 

                                 
 (.6(اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )4)

 (.5/9(، واعمجٛمقع )566-4/565(، واعمٖمٜمل )578-4/574)( اٟمٔمر: إوؾمط 5)

، :53(، وصححف إًم٤ٌمِّن ذم صحٞمح أيب داود ) 838(، واسمـ ُم٤مضمف )489(، واًمٜم٤ًمئل ):53( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

53;.) 

 ذاء: يمثػم اعمذي.(اعم7)

 (.636(، وُمًٚمؿ )465( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )8)
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اًمراضمح أٟمف جي٥م اًمقوقء قمغم ُمـ  :جُيٛمع سملم اًم٘مقًملم ومٞم٘م٤مل :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

ٓ و ،ٓ جي٥م اًمقوقء قمغم ُمـ ظمرج ُمٜمف ُمذي قمـ ُمرضو ،ؿمٝمقةو ظمرج ُمٜمف ُمذي قمـ صح٦م

قمغم هذا حيٛمؾ ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م و =ُيٚمحؼ سمّم٤مطم٥م ؾمٚمس اًمٌقلو ،قمؼمة سمًم َيرج ُمٜمف يمثػما

 .قمـ ُمرضٓ جي٥م ُمٜمف اًمقوقء إذا يم٤من قمغم أن ٟمزول اعمذي 

  :افتًِٔؾ

 .ومٞم٠مظمذ طمٙمؿ اخل٤مرج ُمٜمٝمًم ،ٕن اعمذي  ظم٤مرج ُمـ أطمد اًمًٌٞمٚملم

 .شو ًم٧ًم أقمٚمؿ ذم وضمقب اًمقوقء ُمٜمف اظمتالوم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ»  :ؿال ابـ ادْذر 

 .أن ذم اعم٠ًمًم٦م ظمالوم٤ماحل٘مٞم٘م٦م  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 (5) ما حُؿ افقضقء مـ افقدي ؟ :(17مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .جي٥م اًمقوقء :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦مو ،احلٜمٗمٞم٦مو ،اسمـ ُمًٕمقدو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمٜمفو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  .4 ُؾ اعمَْٜمِله » :ىَم٤مًَم٧م ،قَم ًْ ٠ُم ُِمٜمُْٝمًَم  ،ُِمٜمُْف اًْمُٖم  .(6)شَواعْمَْذُي َواًْمَقْدُي ُيَتَقوَّ

٤ٌَّمٍس   .5 ـِ قَم ـِ اسْم ُؾ  ،اعمَْٜمِله َواعمَْْذُي َواًْمَقْدُى » :ىَم٤مَل  قَم ًْ ـِ اًْمُقُوقُء  ،وَم٤معمَْٜمِله ُِمٜمُْف اًْمُٖم ـْ َهَذْي َوُِم

٠مُ  ُؾ َذيَمَرُه َوَيَتَقوَّ ًِ  .(7)شَيْٖم

ٌَْقِل ومِٞمِف اًْمُقُوقءُ » :ىم٤مل ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد  .3  .(8)شاًْمَقْدُي اًمَِّذى َيُٙمقُن سَمْٕمَد اًْم

 .ٓ جي٥م اًمقوقء :افَقل افثاين

                                 
 (.566-4/565(، واعمٖمٜمل )4/575اٟمٔمر: إوؾمط )( 4)

(، وؾمٜمـ :4/7)ًمٚمنظمز واعمًٌقط  ،(448 ،:/5(، واعمجٛمقع )4/566(، واعمٖمٜمل )578/ 4(اٟمٔمر:  إوؾمط )5)

 (.>4/49(، )4/448اًمٌٞمٝم٘مل )

 (.4>/4ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ) ( صحٞمح: رواه اسمـ أيب6)

 (.8:9(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف )4/576( صحٞمح: رواه اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )7)

 (.8:9(صحٞمح: رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف )8)

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
57 

 .اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

 :ـسمو ظِِقا  

ًمٞمس يقضم٥م و ،اًمقوقء جي٥م سمخروج اًمٌقلو ،ن اًمقدي َيرج ُمـ اًمذيمر قمغم أصمر اًمٌقلٕ

 .سمخروضمف رء إٓ اًمقوقء اًمذي وضم٥م سمخروج اًمٌقل

اًم٘م٤ميض سم٠من اًمقدي يقضم٥م  ،اًمراضمح اًم٘مقل إول :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

  :افتًِٔؾ

 .ومٞم٠مظمذ طمٙمؿ اخل٤مرج ُمٜمٝمًم ،ٕن اًمقدي  ظم٤مرج ُمـ أطمد اًمًٌٞمٚملم

 .(4)افقديو ،ادذيو ،افٍرق بغ ادْل :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :ؾائدة

 اًمقدي اعمذي اعمٜمل 

 اًمّمٗم٦م

همٚمٞمظ َيرج ُمـ  ،ُم٤مء أسمٞمض يم٤مًمٚمٌـ

 ،َيرج قمٜمد اْلًمعو ،اإلٟم٤ًمن سمِمٝمقة

ًمف و ،يٕم٘مٌف ومتقرو ،آطمتالم سمتدومؼو

أو مج٤مر  ،رائح٦م شمِمٌف رائح٦م اًمٌٞمض اًمٗم٤مؾمد

 .أُم٤م ُمٜمل اعمرأة ومرىمٞمؼ أصٗمرو ،اًمٜمخؾ

ُم٤مء أسمٞمض رىمٞمؼ ًمزج َيرج قمٜمد ُمداقم٦ٌم 

 ،أو قمٜمد اًمتٗمٙمػم ذم اًمٜم٤ًمء ،اًمرضمؾ أهٚمف

س رسمًم ٓ حُي و ،وٓ يٕم٘مٌف ومتقر ،َيرج سمدومؼو

 ،واعمرأة ،يٙمقن ذًمؽ ًمٚمرضمؾو ،سمخروضمف

 .وهق ذم اًمٜم٤ًمء أيمثر ُمٜمف ذم اًمرضم٤مل

ُم٤مء أسمٞمض 

صمخلم َيرج سمٕمد 

–اًمٌقل يَمِدر 

 .يٕمٜمل ُمتٖمػم

 ٟمجس ٟمجس ـم٤مهر احلٙمؿ

ُم٤م 

 يقضمٌف
 .يقضم٥م اًمٖمًؾ

 ،همًؾ اًمذيمرو ،يقضم٥م اًمقوقء

 .إٟمثٞملمو

   يقضم٥م

همًؾ و ،اًمقوقء

 ،اًمذيمر

 .إٟمثٞملمو

إن 

أص٤مب 

 اًمثقب

يٗمرك و ،أو ُيٖمًؾ إن يم٤من رـم٤ٌم ،ُيًَٚم٧م

 .إن يم٤من ي٤مسم٤ًم

أو  ،جي٥م همًؾ اًمثقب ؾمقاء يم٤من رـم٤ٌم

 .ي٤مسم٤ًم

جي٥م همًؾ 

اًمثقب ؾمقاء يم٤من 

 .أو ي٤مسم٤ًم ،رـم٤ٌم

                                 
 (.448-5/444(، واعمجٛمقع ):>5/7(، )598، 566-4/565اعمٖمٜمل )و (،578-4/577( اٟمٔمر: إوؾمط )4)
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 .(4)اإلمجاعو بافسْةافقضقء مـ خروج افريح واجب  :(18مسٖفة)

ٌَُؾ »:ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :قَمـ َأيب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  ٠مَ ٓ  شُمْ٘م ـْ َأطْمَدَث طَمتَّك َيَتَقوَّ ىَم٤مَل َرضُمٌؾ  ،شَصالُة َُم

َُمْقَت  ـْ طَمْيَ ٤مءٌ   :َُم٤م احْلََدُث َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرَة ؟ ىَم٤مَل  :ُِم ًَ اطٌ  ،وُم  .(5)َأْو ُضَ

 ،هق اًمٗم٤ًمءو ،شمٕمريػ احلدث :حمؾ اًمِم٤مهد ذم هذا احلدي٨م :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 .اًمياطو

ـْ  ٌِْد وقَم ـِ َزْيٍد ىَم٤مَل  اهللِقَم ِلي   :سْم َء ذِم   ؿُمِٙمَل إمَِم اًمٜمٌَّ ْ ُف جَيُِد اًمٌمَّ ٞمَُّؾ إًَِمْٞمِف َأٟمَّ ضُمُؾ اًمَِّذي َُيَ اًمرَّ

الةِ  ْف  -ٓ َيٜمَْٗمتِْؾ » :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمّمَّ َٛمَع َصْقشًم٤م -َأْو ٓ َيٜمٍَْمِ ًْ  .(6)شَأْو جَيَِد ِرحًي٤م ،طَمتَّل َي

َٛمَع َصْقشًم٤م» :ذم هذا احلدي٨ماًمِم٤مهدحمؾ   :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل ًْ َأْو جَيَِد  ،طَمتَّل َي

 ش.ِرحًي٤م

وأمجٕمقا قمغم أن ظمروج اًمٖم٤مئط ُمـ اًمدسمر، وظمروج اًمٌقل ُمـ اًمذيمر، » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 =وظمروج اًمريح ُمـ اًمدسمر، وزوال اًمٕم٘مؾ سم٠مي وضمف زال اًمٕم٘مؾ ،ويمذًمؽ اعمرأة، وظمروج اعمٜمل

 .(7)شويقضم٥م اًمقوقء ،أطمداث يٜم٘مض يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة

إٓ إن  ،ٓ جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن آؾمتٜمج٤مء ىمٌؾ اًمقوقء  :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :ؾائدة

 .أو شمٌقل ،شمٖمقط

 (8) ؟ما حُؿ افقضقء مـ حلقم اإلبؾ  :(19مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

  .جي٥م اًمقوقء افَقل إول:

 ،-ص٤مطم٥م اعمٖم٤مزي  –اسمـ إؾمح٤مق و ،رواي٦م قمـ اسمـ قمٛمرو ،ؾمُٛمرةضم٤مسمر سمـ  :افَائِقن بف

                                 
 (.:-5/8(، واعمجٛمقع )4/563(، واعمٖمٜمل )579-4/578(اٟمٔمر:  إوؾمط )4)

 (.558(، وُمًٚمؿ )468( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.694(، وُمًٚمؿ ):46( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.6(اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )7)

(، واًم٤ًٌمئؽ اًمذهٌٞم٦م ذم اعم٤ًمئؾ 583-;5/7(، واعمجٛمقع )587-4/583(، واعمٖمٜمل )>57-:4/57( اٟمٔمر:  إوؾمط )8)

 خمٓمقط ين اهلل إظمراضمف. ،ًمِمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل اخلالومٞم٦م
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 ،هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،حيٞمك سمـ حيٞمكو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،إؾمح٤مق سمـ راهقيفو ،أمحد سمـ طمٜمٌؾو

 .رضمحف اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو ،اًمٜمقويو ،اًمٌٞمٝم٘ملو

 :إدفة

ـِ قَم٤مِزٍب  .4  سْم
ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ـْ حُلُقِم اإِلسمِؾِ   ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل اهللِ   :ىَم٤مَل  ،قَم  ُِم

ِ
ـِ اًْمُقُوقء  :وَمَ٘م٤مَل  ،قَم

ُئقا ُِمٜمَْٝم٤م» ـْ حُلُقِم اًْمَٖمٜمَؿِ  ،ششَمَقوَّ ُئقا ُِمٜمَْٝم٤م» :وَمَ٘م٤مَل  ،َوؾُمِئَؾ قَم ٤ٌَمِرِك  ،شٓ  شَمَقوَّ الِة ذِم َُم ـِ اًمّمَّ َوؾُمِئَؾ قَم

٤ٌَمِرِك اإِلسمِؾِ » :وَمَ٘م٤مَل  ،اإِلسمِؾِ  ـَ اًمِمَّ  ،ٓ شُمَّمٚمهقا ذِم َُم ٤َم ُِم الِة ذِم َُمَراسمِِض  ،شَٞم٤مـملِمِ وَم٢مهِنَّ ـِ اًمّمَّ َوؾُمِئَؾ قَم

٤َم سَمَريَم٦مٌ » :وَمَ٘م٤مَل  ،اًْمَٖمٜمَؿِ   .(4)شَصٚمهقا ومِٞمَٝم٤م وَم٢مِهنَّ

ـِ ؾَمُٛمَرةَ   .5 ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـْ حُلُقِم اًْمَٖمٜمَِؿ ؟ ىَم٤مَل  :ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهللِ  ،َرضُمالً َأنَّ  قَم ٠ُم ُِم إِْن » :َأَأشَمَقوَّ

٠مْ ؿِمْئ٧َم ومَ  ٠مْ  َوإِْن ؿِمْئ٧َم وَمال ،َتَقوَّ ـْ حُلُقِم اإِلسمِِؾ ؟ ىَم٤مَل  :، ىَم٤مَل ششَمَقوَّ ٠ُم ُِم ـْ حُلُقِم » :َأشَمَقوَّ ٠ْم ُِم َٟمَٕمْؿ وَمَتَقوَّ

٤ٌَمِرِك اإِلسمِِؾ ؟ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،شَٟمَٕمؿْ » :؟ ىَم٤مَل  (5)ُأَصكمي ذم َُمَراسمِِض اًْمَٖمٜمَؿِ  :ىَم٤مَل  ،شاإِلسمِؾِ   :ُأَصكّم ذِم َُم

 .(6)شٓ»

ـْ حم٤مرب سمـ دصم٤مر ىم٤مل  .3   ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   :ي٘مقل ،ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو :قَم

ـْ حُلُقِم اإِلسمِؾِ  » :ي٘مقل ١ُموا ُِم ـْ حُلُقِم اًْمَٖمٜمَؿِ  ،شَمَقوَّ ١ُموا ُِم ٤ٌَمِن اإِلسمِؾِ  ،َوٓ شَمَقوَّ ـْ َأًْم ١ُموا ُِم َوٓ  ،َوشَمَقوَّ

٤ٌَمِن اًْمَٖمٜمَؿِ  ـْ َأًْم ١ُموا ُِم ـِ اإِلسمِؾِ  ،اسمِِض اًْمَٖمٜمَؿِ َوَصٚمهقا ذِم َُمرَ  ،شَمَقوَّ   .(7)شَوٓ شُمَّمٚمهقا ذِم َُمَٕم٤مـِم

ـْ حُلُقِم إسَمِؾِ » :ىم٤مل ،قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة  .7 ٠ُم ُِم ـْ حُلُقِم اًْمَٖمٜمَؿِ  ،يُمٜم٤َّم َٟمَتَقوَّ ٠ُم ُِم   .(8)شَوٓ َٟمَتَقوَّ

  .ٓ جي٥م اًمقوقء :افَقل افثاين

 ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،اًمثقريىمقل ؾمٗمٞم٤من و ،رواي٦م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر :افَائِقن بف

                                 
(، وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح، وصححف إُم٤مم أمحد، وإؾمح٤مق سمـ 658(، واًمؽمُمذي )7;4( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.;44(، وصححف أيْم٤م إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء )585-4/584راهقي٦م= اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )

مجع ُمرسمض ُمقوع اًمرسمقض وهق ًمٚمٖمٜمؿ سمٛمٜمزًم٦م آوٓمج٤مع ًمإلٟم٤ًمن، ( ُمراسمض اًمٖمٜمؿ: أي ُم٠مواه٤م ذم اًمٚمٞمؾ، وُمراسمض: 5)

 واًمؼموك ًمإلسمؾ، واْلثقم ًمٚمٓمػم.

 (.693( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

٤ٌَمِن اًْمَٖمٜمَؿِ »(، وصححف إًم٤ٌمِّن، إٓ ىمقًمف :>7( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )7) ـْ َأًْم ١ُموا ُِم ٤ٌَمِن اإِلسمِِؾ، َوٓ شَمَقوَّ ـْ َأًْم ١ُموا ُِم ش َوشَمَقوَّ

 (.::4وٕمٞمٗم٦م، اٟمٔمر: صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود )ومٝمل 

 (.439(، وصحح إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمِّن ذم َت٤مم اعمٜم٦م صـ )4/79( صحٞمح: رواه اسمـ أيب ؿمٞمٌف ذم ُمّمٜمٗمف )8)
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ُمٜمًقب إمم و ،جم٤مهدو ،ـم٤موسو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦مو ،أصح٤مب اًمرأيو

 .(4)وٕمٗمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو ،اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ

 :إدفة

ٌِْد اهللِ  .4 ـِ قَم ـْ َرؾُمقِل اهللِ   » :ىَم٤مَل  ،قمـ ضَم٤مسمِر سْم ـِ ُِم  مِم٤َّم   يَم٤مَن آظِمَر إُْمَرْي
ِ
شَمْرُك اًْمُقُوقء

٧ْم اًمٜم٤َّمرُ  ًَّ  .(5)شَُم

ٜم٤َمِم حَلِْؿ اْْلَُزورِ » :قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل  .5 ًَّ ـَ اًْمَٙمٌِِد َواًم ُٕمقٍد سمَِ٘مّْمَٕم٦ٍم ُِم ًْ ـُ َُم َومَلْ  ،وَم٠َميَمَؾ  ،ُأيِتَ اسْم

٠مْ   .(6)شَيَتَقوَّ

ـِ ُأَُمٞم٦ََّم ىم٤مل:   .6 َتزه   َرَأي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  »قمـ قَمْٛمِرو سْم حَيْ
الِة  (7) ـْ يَمتِِػ ؿَم٤مٍة وَمُدقِمَل إِمَم اًمّمَّ ُِم

لمَ  ٙمي ًي ٠مْ  ،وَمَّمغمَّ  وَم٠َمًْمَ٘مك اًم  .(8)شَومَلْ َيَتَقوَّ

 .ٓ ومرقو ،حلؿ اإلسمؾ ي٘م٤مس قمغم حلؿ اًمِم٤مة :ىم٤مًمقا

 .هذا دًمٞمؾ ؾم٤مىمطو :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من أيمؾ حلؿ اإلسمؾ يقضم٥م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

 .مه٤م ظم٤مص٤منو ،ٕٟمف ورد ٟمّم٤من ذم اًمتحريؿ :افتًِٔؾ

 ،طمدي٨م اًمؼماء = ومٞمف طمديث٤من صحٞمح٤من قمـ اًمٜمٌل  » :راهقيفإشحاق بـ و ،ؿال أمحد

 .(9)شطمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدبو

طمدي٨م اًمقوقء ُمـ حلؿ اإلسمؾ و ،طمدي٨م شمرك اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر قم٤مم» :افْقويوؿال 

                                 
 (.>سمـ شمٞمٛمٞم٦م صـ )ا( اٟمٔمر: اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم 4)

 (.8;4ذم صحٞمح اًمٜم٤ًمئل ) (، وصححف إًم٤ٌمِّن76(، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف )8;4( صحٞمح: رواه ًمٜم٤ًمئل )5)

و هذا ُمٜم٘مٓمع وُمقىمقف، وسمٛمثؾ هذا ٓ يؽمك ُم٤م صم٧ٌم قمـ »(، وىم٤مل: >4/8( ُمٜم٘مٓمع وُمقىمقف: رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )6)

 .اهـ شوىمد محؾ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اًمقوقء اعمذيمقر ذم اخلؼم قمغم اًمقوقء اًمذي هق اًمٜمٔم٤موم٦م وٟمٗمل اًمزهقُم٦م ،  رؾمقل اهلل 

سم٤مًمًٙملم، وذم اًمًٙملم ًمٖمت٤من اًمتذيمػم، واًمت٠مٟمٞم٨م ي٘م٤مل: ؾمٙملم ضمٞمد وضمٞمدة، وؾمٛمٞم٧م ؾمٙمٞمٜم٤م ًمتًٙمٞمٜمٝم٤م طمريم٦م ( حيتز: أي ي٘مٓمع 7)

 اعمذسمقح.

 (.688(، وُمًٚمؿ );53( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )8)

 (.585-4/584( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )9)
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 .(4)شاخل٤مص ي٘مدم قمغم اًمٕم٤ممو ،ظم٤مص

 ،واًمت٤مسمٕملم ،واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل » :افسمذيوؿال 

رأوا شمرك  ،إؾمحؼو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،اسمـ اعم٤ٌمركو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :وُمـ سمٕمدهؿ ُمثؾ

ويم٠من هذا احلدي٨م ٟم٤مؾمخ  =وهذا آظمر إُمريـ ُمـ رؾمقل اهلل  ،اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر

 .(5)شًمٚمحدي٨م إول طمدي٨م ًمٚمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر

مل يٙمقٟمقا  إن اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  :ُمْمٕمٗم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل –صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔة وؿال 

أو مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م  ،.. وأُم٤م ُمـ ٟم٘مؾ قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ.» :-يتقو١مون ُمـ حلقم اإلسمؾ 

وإٟمًم شمقهؿ  ،ظمالف هذه اعم٤ًمئؾ وأهنؿ مل يٙمقٟمقا يتقو١مون ُمـ حلقم اإلسمؾ وم٘مد همٚمط قمٚمٞمٝمؿ

وإٟمًم اعمراد أن أيمؾ ُم٤م ُمس اًمٜم٤مر  ،ذًمؽ عم٤م ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ أهنؿ مل يٙمقٟمقا يتقو١مون مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر

م اإلسمؾ ُمـ اًمقوقء ُمـ حلق  ًمٞمس هق ؾم٤ٌٌم قمٜمدهؿ ًمقضمقب اًمقوقء واًمذي أُمر سمف اًمٜمٌل  

إن يم٤من يتقو٠م ُمٜمف إذا و ،يم٤من ومالن ٓ يتقو٠م ُمـ ُمس اًمذيمر :يمًم ي٘م٤مل ،ًمٞمس ؾمٌٌف ُمس اًمٜم٤مر

 .شظمرج ُمٜمف ُمذي

و ي١ميد ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م » :ُمٕم٘م٤ٌم قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالمافنٔخ إفباين وؿال 

أن أسم٤م سمٙمر  سمر سمـ قمٌد اهلل ٤م( روي٤م قمـ ضم:4/48اًمٌٞمٝم٘مل )و ،(4/74رمحف اهلل أن اًمٓمح٤موي )

 ،صمؿ أظمرضم٤م ٟمحقه قمـ قمثًمن ،مل يتقوٞم٤مو ،حلًم ومّمٚمٞم٤مو ،أيمال ظمٌزا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب و ،اًمّمديؼ

 .(7)شاًمٌٞمٝم٘مل قمـ قمكم و

  (8)هؾ افْقم حدث أم ميْة احلدث ؟ :(21مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .اًمٜمقم طمدث :افَقل إول

                                 
 (.5/83( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )4)

 (.4/469( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )5)

 (.54/563(، وجمٛمقع اًمٗمت٤موي )>ٜمقراٟمٞم٦م صـ )( اٟمٔمر: اًم٘مقاقمد اًم6)

 (.438( اٟمٔمر: َت٤مم اعمٜم٦م ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمِّن صـ)7)

 .(58، 5/53(، واإلٟمّم٤مف )4/567، واعمٖمٜمل )(:4-5/49(، واعمجٛمقع )586-4/583(اٟمٔمر:  إوؾمط )8)
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 .مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿهق ىمقل و ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ُمٓمٚم٘م٤م إن فمـ ـمٝم٤مرشمف ،اًمٜمقم ُمٔمٜم٦م احلدث :افَقل افثاين

هق و ،محٞمد إقمرجو ،جمٚمز سمقأو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري :افَائِقن بف

 .(4)اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(5)اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٜمقم طمدث  :طمٗمٔمف اهلل ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م :افسجٔح

 (6) هؾ افْقم يَْض افقضقء ؟:(21مسٖفة )

 .اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمٜمقم يٜم٘مض اًمقوقء ذم اْلٛمٚم٦م

ؾمقاء يم٤من ذم اًمّمالة أو همػمه٤م   ،أو اًم٤ًمضمد ،أو اًمرايمع ،و اظمتٚمٗمقا ذم اًمٜمقم اًمٙمثػم ُمـ اًم٘م٤مقمد

 :قمغم ؾمت٦م أىمقال

 .زال ُمٕمف اإلطم٤ًمس يمؾ طم٤مل يٜم٘مض اًمقوقء إذا يم٤من ٟمقُم٤م ُمًتٖمرىم٤ماًمٜمقم قمغم  :إولافَقل 

أسمق  و ،احلًـ اًمٌٍميو ،قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمسو ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽو ،أسمق هريرة :افَائِقن بف

هق اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ و ،اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالمو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ذم رواي٦مو ،راومع

 .إًم٤ٌمِّن

 :إدفة

٤مٍل   ىَم٤مَل  ًَّ ـِ قَم ـْ َصْٗمَقاَن سْم َي٠ْمُُمُرَٟم٤م إَِذا يُمٜم٤َّم ؾَمْٗمًرا َأْن ٓ  َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ   » :قَم

ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦مٍ  َـّ إِٓ  ُِم ٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم ـْ هَم٤مِئطٍ  ،صَمالصَم٦َم َأيَّ ـْ ُِم
  .(7)شَوَٟمْقمٍ  ،َوسَمْقلٍ  ،َوًَمٙمِ

وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذا احلدي٨م أن ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اًمٜمقم  :بفٍٕع و ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 .طمدث ذم ٟمٗمًف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٠َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞمْجَٕمْؾ ذِم َأْٟمِٗمفِ » :ىَم٤مَل   َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ،قَم ـِ  ،إَِذا شَمَقوَّ صُمؿَّ ًمَِٞمٜمُْثْر َوَُم

                                 
 (.64(، وآظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م صـ)8>6،5>5/563،6جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) :( اٟمٔمر4)

 .طم٤مؿمٞم٦م قمغم آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمِمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ) خمٓمقط(( اٟمٔمر: 5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م >4-5/45(، واعمجٛمقع );66-4/567( واعمٖمٜمل )594-4/586( اٟمٔمر:  إوؾمط )6)

 (.468-4/466(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )534-;>4/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );5اًمٙمقؾم٩م )

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;:7(، واسمـ ُم٤مضمف ):45(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، و اًمٜم٤ًمئل )9>صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )( 7)
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ٌَْؾ َأْن ُيْدظِمَٚمَٝم٤م ذِم َوُوقِئِف وَم٢مِنَّ  َوإَِذا اؾْمَتْٞمَ٘مَظ َأطَمُديُمؿْ  ،اؾْمَتْجَٛمَر وَمْٚمُٞمقشمِرْ  ْؾ َيَدُه ىَم ًِ ـْ َٟمْقُِمِف وَمْٚمَٞمْٖم ُِم

ـَ سَم٤مشَم٧ْم َيُدهُ   .(4)شَأطَمَديُمْؿ ٓ  َيْدِري َأْي

وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذا احلدي٨م أن ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ُمـ  :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 .قمٚمٞمف اًمقوقءاؾمتٞم٘مظ ُمـ ٟمقُمف 

يٜم٘مض  أُم٤م اًمٜمقم ُمْمٓمجٕم٤م ،يٜم٘مض اًمقوقء ٓ أو ضم٤مًم٤ًم ،اًمٜمقم واىمٗم٤م :افَقل افثاين 

 .اًمقوقء

ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ و ،حمٛمد سمـ قمكم احلٜمٗمٞم٦مو ،ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،أسمق هريرة :افَائِقن بف

 .قمٛمر

 :إدفة

ـْ َأَٟمسٍ  .4 ِٗمَؼ   يَم٤مَن َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اهللِ   :ىَم٤مَل  ،قَم َيٜمَْتٔمُِروَن اًْمِٕمَِم٤مَء أظِمَرَة طَمتَّك خَتْ

ُئقنَ  ،ُرُءوؾُمُٝمؿْ   .(5) صُمؿَّ ُيَّمٚمهقَن َوٓ  َيَتَقوَّ

 .(6)شيُمٜم٤َّم َٟمْخِٗمُؼ قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللِ  »و ذم ًمٗمظ: ىم٤مل: 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ أيْم٤م  .5   :ىَم٤مَل  ،قمـ َأَٟمِس سْم
ِ
َي٤م َرؾُمقَل اهلِل  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ  ،ُأىِمٞمَٛم٧ْم َصالُة اًْمِٕمَِم٤مء

 .(7)شَومَلْ َيْذيُمْر ُوُوقًءا ،صُمؿَّ َصغمَّ ذِهِؿْ  ،َأْو سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقمِ  ،وَمَ٘م٤مَم ُيٜم٤َمضِمٞمِف طَمتَّك َٟمَٕمَس اًْمَ٘مْقمُ  ،إِنَّ زِم طَم٤مضَم٦مً 

٤ٌَّمسٍ   .6 ـِ قَم ـِ اسْم ُجدُ   َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ،قَم ًْ َوٓ   ،صُمؿَّ َيُ٘مقُم وَمُٞمَّمكمي  ،َوَيٜمُْٗمُخ  ،َوَيٜم٤َممُ  ،يَم٤مَن َي

٠مُ  ٠ْم َوىَمْد ٟمِْٛم٧َم  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  :ىَم٤مَل  ،َيَتَقوَّ ْ شَمَتَقوَّ ـْ َٟم٤مَم » :وَمَ٘م٤مَل  ،َصٚمَّْٞم٧َم َومَل ًَم اًْمُقُوقُء قَمغَم َُم إِٟمَّ

 .(8)شُُمْْمَٓمِجًٕم٤م

ف أُم٤م ُمـ ٟم٤مم ذم همػم اًمّمالة ومٕمٚمٞم ،ومال ووقء قمٚمٞمف ُمـ ٟم٤مم رايمٕم٤م أو ؾم٤مضمدا :افَقل افثافث

 .اًمقوقء

                                 
 (.;:5(، وُمًٚمؿ )495( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن .533( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.  533( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.  534ود )(صحٞمح: رواه أسمق دا7)

 (، وىم٤مل ُمٜمٙمر.535(وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )8)
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 .يٕم٘مقبو ،قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ٌُْد ذِم ؾُمُجقِدِه سَم٤مَهك اهلُل سمِِف اعمَْالِئَٙم٦َم » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :ىَم٤مَل  ،قمـ َأَٟمِس سْم إَذا َٟم٤مَم اًْمَٕم

ٌُُدِِّن َوُروطُمُف قِمٜمِْدي :َيُ٘مقُل  ٌِْدي َيْٕم  .(4)شاْٟمُٔمُروا قَم

 .ُم٤م مل يُزل قمـ طمد آؾمتقاء ٓ يٜمت٘مض ووقؤه ُمـ ٟم٤مم ضم٤مًم٤ًم :افرابعافَقل 

 .اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديد :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َأَٟمسٍ  ِٗمَؼ ُرُءوؾُمُٝمؿْ   يَم٤مَن َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اهللِ   :ىَم٤مَل  ،قَم  ،َيٜمَْتٔمُِروَن اًْمِٕمَِم٤مَء أظِمَرَة طَمتَّك خَتْ

ُئقنَ صُمؿَّ ُيَّمٚمهقَن َوٓ   .(5)شَيَتَقوَّ

 .ُم٤م مل يت٘ملم أٟمف أطمدث ،اًمٜمقم قمغم يمؾ طم٤مل ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل اخلامس

محٞمد و ،جمٚمز سمقأو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ قمٛمرو ،أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري :افَائِقن بف

 .إقمرج

  :إدفة

قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  َأٟمَُّف َصغمَّ اًمٔمهْٝمَر صُمؿَّ اؾْمَتْٚمَ٘مك قَمغَم ىَمَٗم٤مُه وَمٜم٤َمَم طَمتَّك ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم هَمٓمِٞمَٓمُف  .4

اَلُة ىَم٤مَل: َهْؾ َوضَمْدشُمْؿ ِرحًي٤م َأْو ؾَمِٛمْٕمُتْؿ َصْقشًم٤م ؟ ىَم٤مًُمقا: ٓ، وَمَّمغمَّ اًْمَٕمٍْمَ َومَلْ  ِت اًمّمَّ وَمَٚمًمَّ طَمَيَ

٠ْم    .(6)َيَتَقوَّ

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  .5 ـْ قَمكِمي سْم فِ » :ىَم٤مَل   َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ،قَم ًَّ ـْ َٟم٤ممَ  ،اًْمَٕملْمُ ِويَم٤مُء اًم  ،وَمَٛم

٠مْ   .(7)شوَمْٚمَٞمَتَقوَّ

                                 
(، 86>(، يمًم ىم٤مل إًم٤ٌمِّن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )4/777/44(، واسمـ قم٤ًميمر )5/596( وٕمٞمػ: رواه َت٤مم ذم ومقائده)4)

 (.>5/4وىم٤مل اًمٜمقوي: اشمٗم٘مقا قمغم وٕمٗمف= اٟمٔمر اعمجٛمقع )

 صححف إًم٤ٌمِّن ذم.(، و533( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.4/693( رواه اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )6)

(، وطمًٜمف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع 855، 853(، واًمدارىمٓمٜمل ):;;(، وأمحد ذم ُمًٜمده )::7( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )7)

 (.446(، صححف إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء ):5/4)
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 .(4)وم٠مىم٤مم اًمنمع هذا اًمٔم٤مهر ُم٘م٤مم اًمٞم٘ملم  ،ٕن اًمٜم٤مئؿ همػم ممٙمـ َيرج ُمٜمف اًمريح هم٤مًم٤ٌم .6

 .سمخالف اعمًتٖمرق ،اًمٜمقم اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يٜم٘مض :افَقل افسادس

 .اًمزهريو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

٤مٍل   ىَم٤مَل  ًَّ ـِ قَم ـْ َصْٗمَقاَن سْم َي٠ْمُُمُرَٟم٤م إَِذا يُمٜم٤َّم ؾَمْٗمًرا َأْن ٓ  َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ   » :قَم

َـّ إِٓ صَمالصَم٦َم  ٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦مٍ َأيَّ ـْ هَم٤م ،ُِم ـْ ُِم
  .(5)شَوَٟمْقمٍ  ،َوسَمْقلٍ  ،ِئطٍ َوًَمٙمِ

 .(6)اًمٜمقم و ،اًمٖم٤مئطو ،ؾُمقي ذم احلدي٨م سملم اًمٌقلو ،وضمف اًمدًٓم٦م أن اًمٜمقم طمدث :ؿافقا

أُم٤م  ،اًمٜمقم اعم٘مّمقد ذم احلدي٨م هق اًمٜمقم اعمًتٖمرق :ىم٤مًمقا :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 .اًمٜمقم اخلٗمٞمػ اًمذي مل يزل ُمٕمف اًمِمٕمقر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ٓ يٜم٘مض اًمقوقء

يمؾ طم٤مل اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٜمقم قمغم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يزول ُمٕمف اإلطم٤ًمس يٜم٘مض اًمقوقء إذا يم٤من ٟمقُم٤م ُمًتٖمِرىم٤م

 ،ٓ يرد اْلقابو ،و٤مسمط اًمٜمقم اعمًتٖمرق أٓ يًٛمع اًمٜمداء :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .سمخالف اًمٜمقم اًمٖمػم ُمًتٖمرق

ُمع اؾمؽمظم٤مء  ،طمد اًمٜمقم ُم٤م يزول سمف آؾمتِمٕم٤مر ُمـ اًم٘مٚم٥م» :ادتقيلو ،ؿال افَايض حسغ

 .(7)شاعمٗم٤مصؾ

  .(5)واجب باإلمجاعآؽتسال مـ افٍْاس  :(22مسٖفة)

 .(9)شو أمجٕمقا قمغم أن قمغم اًمٜمٗم٤ًمء آهمت٤ًمل إذا ـمٝمرت» :ؿال ابـ ادْذر

ـْ  صَمْتَٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم وقَم صَمْتُف َأنَّ ُأمَّ ؾَمَٚمَٛم٦َم طَمدَّ ِلي  :»َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم َأنَّ َزْيٜم٥ََم اسْمٜم٦ََم ُأمي ؾَمَٚمَٛم٦َم طَمدَّ سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َُمَع اًمٜمٌَّ

                                 
 (.:5/4( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;:7(، واسمـ ُم٤مضمف ):45وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، و اًمٜم٤ًمئل )(، 9>( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )5)

 (.4/94( اٟمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد )6)

 (.5/48( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )7)

 (.>44-;5/44(، واعمجٛمقع ) ::4/5(، واعمٖمٜمل )4/594( اٟمٔمر:  إوؾمط )8)

 .(76)( اإلمج٤مع: رىمؿ 9)

 



 66    مسط الآلل٘ يف

  ٍَٚمْٚم٧ُم  ُُمْْمَٓمِجَٕم٦ًم ذِم مَخِٞمَّم٦م ًَ ٧ِم ؟ ىُمْٚم٧ُم  :وَم٠َمظَمْذُت صمَِٞم٤مَب طِمٞمَْمتِل ىَم٤مَل  (5)إِْذ طِمْْم٧ُم وَم٤مْٟم ًْ  :َأُٟمِٗم

 .(6)شوَمَدقَم٤مِِّن وَم٤مْوَٓمَجْٕم٧ُم َُمَٕمُف ذِم اخْلَِٛمٞمَٚم٦مِ  ،َٟمَٕمؿْ 

قمغم احلٞمض  يمًم ذم احلدي٨م طمٞم٨م أـمٚمؼ اًمٜمٌل   ،أن اًمٜمٗم٤ًمء شمٚمحؼ سم٤محل٤مئض :و ضمف اًمدًٓم٦م

 .ٟمٗم٤مؾم٤م

 .(7)شاًمٜمٗم٤مسو ،و ٓ ظمالف ذم وضمقب اًمٖمًؾ سم٤محلٞمض» :ؿال ابـ ؿدامة

 .(5)اإلمجاعو ،بافسْةواجب آؽتسال مـ زوال افًَؾ  :(23مسٖفة )

ِله   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ومٕمـ قَم٤مِئَِم٦مَ  َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م  ،ٓ :ىُمْٚمٜم٤َم ،شَأَصغمَّ اًمٜم٤َّمُس ؟» :وَمَ٘م٤مَل  صَمُ٘مَؾ اًمٜمٌَّ

َؾ صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقءَ  ،وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم ،شَوُٕمقا زم َُم٤مًء ذِم اعمِْْخَْم٥ِم » :ىَم٤مَل  ،َرؾُمقَل اهللِ ًَ  ،وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمفِ  وَم٤مهْمَت

َوُٕمقا زم َُم٤مًء » :وَمَ٘م٤مَل  ،َوُهْؿ َيٜمَْتِٔمُروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ،ٓ:ىُمْٚمٜم٤َم ،ش؟َأَصغمَّ اًمٜم٤َّمُس » :صُمؿَّ َأوَم٤مَق وَمَ٘م٤مَل 

َؾ  ،وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم ،شذِم اعمِْْخَْم٥ِم  ًَ َأَصغمَّ اًمٜم٤َّمُس » :وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿَّ َأوَم٤مَق  ،صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقَء وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمفِ  ،وَم٤مهْمَت

َؾ  ،شَوُٕمقا زم َُم٤مًء ذِم اعمِْْخَْم٥ِم » :وَمَ٘م٤مَل  ،َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل ،ٓ :ىُمْٚمٜم٤َم ،ش؟ ًَ وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم وَم٤مهْمَت

َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م  ،ٓ:، وَمُ٘مْٚمٜم٤َمش؟َأَصغمَّ اًمٜم٤َّمُس » :صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقَء وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمِف صُمؿَّ َأوَم٤مَق وَمَ٘م٤مَل 

ِجِد َيٜمَْتٔمُِروَن َرؾُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َرؾُمقَل اهللِ  ًْ  أظِمَرِة قَل اهللِ  َواًمٜم٤َّمُس قُمُٙمقٌف ذم اعْمَ
ِ
 -ًمَِّمالِة اًْمِٕمَِم٤مء

 .(:)إمَِم َأيِب سَمْٙمٍر َأْن ُيَّمكّمَ سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  وَم٠َمْرؾَمَؾ َرؾُمقُل اهللِ   :-ىَم٤مًَم٧ْم 

وأمجٕمقا قمغم أن ظمروج اًمٖم٤مئط ُمـ اًمدسمر، وظمروج اًمٌقل ُمـ اًمذيمر، » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 =وظمروج اًمريح ُمـ اًمدسمر، وزوال اًمٕم٘مؾ سم٠مي وضمف زال اًمٕم٘مؾ ،ويمذًمؽ اعمرأة، وظمروج اعمٜمل

                                 
، ويم٤مٟم٧م ُمـ ًم٤ٌمس اًمٜم٤مس ىمديًم وىمٞمؾ ٓ شمًٛمك مَخِٞمّم٦م إِٓ أن شمٙمقن ؾَمقداَء ُُمٕمٚمٛم٦م، هل صمقُب ظَمزٍّ َأو ُصقٍف ُُمٕمٚمؿ، مَخِٞمّم٦م:(4)

 .شمخص»= اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة ومجٕمٝم٤م اخلًَمئُِص 

 (اٟمًٚمٚم٧م: أي ذه٧ٌم ذم ظمٗمٞم٦م.5)

هل إؾمقد وىمٞمؾ  ويمؾ صمقب ًمف محؾ ُمـ أي رء يم٤من، اخلٛمٞمٚم٦م واخلٛمٞمؾ سمحذف اهل٤مء هل اًم٘مٓمٞمٗم٦م، ( اخلٛمٞمٚم٦م: ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م:6)

 ُمـ اًمثٞم٤مب.

 (.::4/5( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )7)

 (.5/53(، واعمجٛمقع )4/594( اٟمٔمر:  إوؾمط )8)

 ( اعمخْم٥م: إٟم٤مء واؾمع يم٤مًمٓم٧ًم.9)

 (.;74(، وُمًٚمؿ ):;9( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ):)
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 .(4)شأطمداث يٜم٘مض يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة، ويقضم٥م اًمقوقء

 (2) ؟ما افذي جيب ظذ ادجْقن إذا أؾاق :(24مسٖفة )

 :ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .جي٥م قمٚمٞمف اًمقوقء :افَقل إول

 ،أمحد سمـ طمٜمٌؾو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسو ،مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمنو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .أصح٤مب اًمرأيو ،إؾمح٤مقو

٤مٍل  ًَّ ـِ قَم ـْ َصْٗمَقاَن سْم َي٠ْمُُمُرَٟم٤م إَِذا يُمٜم٤َّم ؾَمَٗمًرا َأْن ٓ َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل  » :ىَم٤مَل  ،قَم

٤ممٍ  َـّ  ،صَمالصَم٦َم َأيَّ ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦مٍ  ،َوًَمَٞم٤مًمِٞمِٝم ـْ هَم٤مِئطٍ  ،إِٓ  ُِم ـْ ُِم
 .(6)شَوَٟمْقمٍ  ،َوسَمْقلٍ  ،َوًَمٙمِ

 .جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ :افَقل افثاين

 .احلًـ اًمٌٍميو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

ِله   :قمـ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل  ،ٓ  :ىُمْٚمٜم٤َم ،شَأَصغمَّ اًمٜم٤َّمُس ؟» :وَمَ٘م٤مَل صَمُ٘مَؾ اًمٜمٌَّ

َؾ  ،شَوُٕمقا زم َُم٤مًء ذِم اعمِْْخَْم٥ِم » :ىَم٤مَل  ،اهللِ ًَ صُمؿَّ َأوَم٤مَق  ،صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقَء وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمفِ  ،وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم وَم٤مهْمَت

َوُٕمقا زم َُم٤مًء ذِم » :وَمَ٘م٤مَل  ،ٓ َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :ىُمْٚمٜم٤َم ،ش؟َأَصغمَّ اًمٜم٤َّمُس » :وَمَ٘م٤مَل 

َؾ  ،شاعمِْْخَْم٥ِم  ًَ  ،ش؟َأَصغمَّ اًمٜم٤َّمُس » :صُمؿَّ َأوَم٤مَق وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقَء وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمفِ  ،وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم وَم٤مهْمَت

 .(7)..احلدي٨مش.َوُٕمقا زم َُم٤مًء ذِم اعمِْْخَْم٥ِم » :وَمَ٘م٤مَل  ،ٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهللِٓ َوُهْؿ يَ  :ىُمْٚمٜم٤َم

سمٕمد إوم٤مىمتف دل قمغم وضمقب اًمٖمًؾ سمٕمد اإلوم٤مىم٦م ُمـ زوال هُمًؾ اًمٜمٌل   :اًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م

 .اًمٕم٘مؾ

 .يدل قمغم آؾمتح٤ٌمبأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من ومٕمؾ اًمٜمٌل  

وم٢من يم٤من هٙمذا اهمتًؾ وإن ؿمؽ أطم٧ٌٌم ًمف أن  ،ىمٚمًم ضُمـ إٟم٤ًمن إٓ أٟمزل :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

                                 
 (.6( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )4)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 4/454)(، واعمدوٟم٦م 7;/5(، وإم )596-4/595( اٟمٔمر:  إوؾمط )5)

 (.3;5->:4/5(، واعمٖمٜمل )6847)

 (.437(، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء );:7(، واسمـ ُم٤مضمف )459(، واًمٜم٤ًمئل )9>( طمًـ: رواه اًمؽمُمذي )6)

 (.;74(، وُمًٚمؿ ):;9( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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 .(4)يٖمتًؾ اطمتٞم٤مـم٤م

اعمجٜمقن إذا أوم٤مق جي٥م اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .قمٚمٞمف اًمقوقء

  :افتًِٔؾ

 .ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اعمٖمٛمك قمٚمٞمف

 (5) ـٔػ تًرف ادرأة إَواء حٔوٓا أو ٍٕاشٓا ؟ :(25مسٖفة )

 :سم٢مطمدى قمالُمتلم ٤مشمٕمرف اعمرأة اٟم٘مْم٤مء طمٞمْمٝم٤م أو ٟمٗم٤مؾمٝم

ومتخرج ذم ومرضمٝم٤م سم٠من شمدظمؾ اعمرأة ىمٓمٜم٦م  ،أي سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدم اٟم٘مٓم٤مقم٤ًم يم٤مُمالً  ،اْلٗم٤مف :إوػ

 .دون شمٖمػم

 .احلٞمضهل ُم٤مء أسمٞمض ؿمٗم٤مف يٚم٘مٞمف اًمرطمؿ قمٜمد اٟم٘مْم٤مء و ،اًم٘مّم٦م اًمٌٞمْم٤مء :افثإٔة

 .ذم زُمـ اًمٓمٝمر ـمٝمرو ،اًمٙمدرة ذم زُمـ احلٞمض طمٞمض :ؿاظدة

 ،دمد إٓ يمدرة أو صٗمرة ٓصمؿ ىمؾ اًمدم ضمدا ذم أصمٜم٤مئٝم٤م طمتك  ،ومٚمق يم٤مٟم٧م قم٤مدة اعمرأة ؾمٌٕم٦م أي٤مم

 .ت٘مدُمتلمومٝمل طم٤مئض هل٤م مجٞمع أطمٙم٤مم احل٤مئض طمتك شمرى إطمدى اًمٕمالُمتلم اعم

ٕن  =ومال قمؼمة ذه٤م طمٞمٜمئذ ،أو اًمٙمدرةصٚم٧م صمؿ رأت اًمّمٗمرة و اهمتًٚم٧مو وم٢مذا ـمٝمرت اعمرأة

 .(6)ذم وىم٧م اًمٓمٝمر ـمٝمر و اًمٙمدرة ذم وىم٧م احلٞمض طمٞمضو اًمّمٗمرة

 .(7)ما ٓ يَْض افقضقء  :(26مسٖفة)

 ،اًمٜمََٗمسو ،(8)اْلُِم٤مءو ،اًمٕمرقو ،اًمدُمعو ،اعمخ٤مطو ،اًمٌزاقو ،اًمٚمٌـ اخل٤مرج ُمـ اًمثدي

 .باإلمجاعـؾ هذا ٓ يَْض افقضقء  ،اًمدود اًم٤ًمىمط ُمـ اًمُ٘مرحو

 ،أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ظمروج اًمٚمٌـ ُمـ صمدي اعمرأة ٓ يٜم٘مض اًمقوقء» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

                                 
 (.7;/5( اٟمٔمر: إم )4)

 (. ;;5/6(، واعمجٛمقع )747-4/746( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )5)

 (.4/585( اٟمٔمر: اإليمٚمٞمؾ ذح ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ )6)

 (.597-4/596( اٟمٔمر:  إوؾمط )7)

 ( اْلِم٤مء: هقاء َيرج ُمـ إٟمػ ُمتٖمػما، ويًٛمك سم٤مًمتٙمريع.8)
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 ،واًمٕمرق اًمذي َيرج ُمـ ؾم٤مئر اْلًد ،واًمدُمع اًمذي يًٞمؾ ُمـ اًمٕملم ،واعمخ٤مط ،ويمذًمؽ اًمٌزاق

واًمدود اًم٤ًمىمط ُمـ اًم٘مرح  ،واًمٜمٗمس اخل٤مرج ُمـ إٟمػ ،واْلِم٤مء اعمتٖمػم اًمذي َيرج ُمـ اًمٗمؿ

 .(4)شهذا ٓ يٜم٘مض ـمٝم٤مرة وٓ يقضم٥م ووقءا يمؾ

  (6) ؟(5)ما حُؿ افىٓارة مـ آشتحاضة :(27مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ؾمت٦م أىمقال

أو دمٛمع سملم  ،يًتح٥م هل٤م أن شمٖمتًؾ ًمٙمؾ صالةو ،شمتقو٠م ًمٙمؾ صالة وضمقسم٤م :افَقل إول

 .واطمداً شمٖمتًؾ هلًم هُمًاًل و يمؾ صالشملم مجٕم٤ًم صقري٤مً 

 .إؾمح٤مق سمـ راهقيفو ،أمحد :افَائِقن بف

 .ٓ ووقء قمٚمٞمٝم٤م إٓ إذا أص٤مذه٤م طمدث يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽو ،رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ :افَائِقن بف

 :افدفٔؾ

 .مل يث٧ٌم طمدي٨م ذم ذًمؽ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ،أضمٞم٥م قمٜمف سم٠مٟمف ىمد صم٧ٌم ذم ذًمؽ طمدي٨مو ٌَْٞمٍش  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ومَٕم ضَم٤مَءْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم اسْمٜم٦َُم َأيِب طُم

ِلي   الةَ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم   إمَِم اًمٜمٌَّ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،َي٤م َرؾُمقَل اهلِل إِِّني اُْمَرَأٌة ُأؾْمَتَح٤مُض وَمال  َأـْمُٝمُر َأوَم٠َمَدُع اًمّمَّ

ٌََٚم٧ْم طَمْٞمَْمتُ  ٓ » :  اهللِ ًَم َذًمِِؽ قِمْرٌق َوًَمْٞمَس سمَِحْٞمٍض وَم٢مَِذا َأىْم الةَ إِٟمَّ َوإَِذا َأْدسَمَرْت  ،ِؽ وَمَدقِمل اًمّمَّ

َم صُمؿَّ َصكمي  كِم قَمٜمِْؽ اًمدَّ ًِ ِئل ًمُِٙمؾي َصالٍة طَمتَّك جَيِلَء َذًمَِؽ اًْمَقىْم٧ُم  :َوىَم٤مَل َأيِب  ش:ىَم٤مَل  ،وَم٤مهْم  .(7)صُمؿَّ شَمَقوَّ

سمٗمتح اهلٛمزة وختٗمٞمػ  شوىم٤مل أيب» ،أي هِم٤مم سمـ قمروة شىم٤مل:»ىمقًمف» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

                                 
 (.43( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )4)

دم شمراه اعمرأة أىمؾ ُمـ صمالصم٦م أي٤مم أو أيمثر ُمـ (آؾمتح٤مو٦م: هل ضمري٤من اًمدم ذم همػم أواٟمف ُمـ همػم قم٤مدة= وىمٞمؾ آؾمتح٤مو٦م: 5)

 (.65اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مِّن صـ )قمنمة أي٤مم ذم احلٞمض وُمـ أرسمٕملم ذم اًمٜمٗم٤مس= اٟمٔمر: 

(، وُم٤ًمئؾ >77-;4/77(،  واعمٖمٜمل )4/453(، واعمدوٟم٦م )468-5/469(، وإم )5:3-4/597( اٟمٔمر: إوؾمط )6)

-4/636(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )>45-4/458ـ أيب ؿمٞم٦ٌم )(، وُمّمٜمػ اسم53;أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

63<.) 

 (.;55( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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وًمٞمس سمّمقاب سمؾ هق سم٤مإلؾمٜم٤مد  ،ادقمك سمٕمْمٝمؿ أن هذا ُمٕمٚمؼو اعمقطمدة أي قمروة سمـ اًمزسمػم،

وادقمك آظمر أن  ،اعمذيمقر قمـ حمٛمد قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م قمـ هِم٤مم وىمد سملم ذًمؽ اًمؽمُمذي ذم روايتف

ِئل»ىمقًمف  ًم٘م٤مل صمؿ شمتقو٠م  ٕٟمف ًمق يم٤من يمالُمف =ُمـ يمالم قمروة ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف وومٞمف ٟمٔمر شصُمؿَّ شَمَقوَّ

 .(4)«سمّمٞمٖم٦م اإلظم٤ٌمر ومٚمًم أشمك سمف سمّمٞمٖم٦م إُمر ؿم٤ميمٚمف إُمر اًمذي ذم اعمرومقع وهق ىمقًمف وم٤مهمًكم

 .شمٖمتًؾ ًمٙمؾ صالة :افَقل افثافث

 .اسمـ اًمزسمػمو ،اسمـ قمٛمرو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم :افَائِقن بف

 :إدفة

٦ٌََم سمِٜم٧َْم ضَمْحٍش اؾْمُتِحٞمَْم٧ْم ذم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللِ   .4 ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأنَّ ُأمَّ طَمٌِٞم ِؾ  قَم ًْ وَم٠َمَُمَرَه٤م سم٤ِمًْمُٖم

  .()ًمُِٙمؾي َصالٍة 

ظم٤مًمػ و ،ىمد قمٜمٕمـو ،هق ُمدًمسو ،أضمٞم٥م قمٜمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق

 .(6)اًمث٘م٤مت قمـ اًمزهري

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم أيْم٤م أهن٤م ىَم٤مًَم٧ِم   .5 ٌَْع ؾِمٜملَِم وَمَٙم٤مَٟم٧ْم » :قَم اؾْمُتِحٞمَْم٧ْم ُأظْم٧ُم َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحٍش ؾَم

مِ  ،هَل٤َم َُم٤مءً  ََتأُْل ُِمْريَمٜم٤ًم  :وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم  وَم٤مؾْمَتْٗمَت٧ْم َرؾُمقَل اهللِ   ،صُمؿَّ شَمْدظُمُٚمُف طَمتَّك شَمْٕمُٚمَق اعم٤َْمَء مُحَْرُة اًمدَّ

ُف » كِم َوَصكمي  ،ًَمْٞمَس سمَِحْٞمَْم٦ٍم َوًَمِٙمٜمَُّف قِمْرٌق إِٟمَّ ًِ  .()شوَم٤مهْمَت

وهذا أومم عمقاوم٘متف ؾم٤مئر اًمرواي٤مت قمـ  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف  سم٠مٟمف ًمٞمس ومٞمف إُمر سم٤مًمٖمًؾ ًمٙمؾ صالة

اًمزهري ورواي٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق قمـ اًمزهري همٚمط عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ؾم٤مئر اًمرواي٤مت قمـ اًمزهري 

 .ك سمـ ُم٤م ًمؽ قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦موخم٤مًمٗمتٝم٤م اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ قمرا

شمٖمتًؾ و ،شمٖمتًؾ هلًم همًال واطمداو ،دمٛمع سملم يمؾ صالشملم مجٕم٤م صقري٤م :افَقل افرابع

                                 
 (.4/665( اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري )4)

 (.5>5( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )5)

 (.5>5( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )6)

 واًمتقر ؿمٌف اًمٓم٧ًم.، شريمـ»ؿمٌف شَمْقٍر ُمـ َأَدٍم يتخذ ًمٚمًمء، اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة  (اعمِْريَمـ:7)

 (.>4:3( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى )8)

 (.4/683( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى )9)
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 .ًمٚمٗمجر

 .اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،رواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ِلَّ  » :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قمـ مَحْٜم٦ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحشٍ    يُمٜم٧ُْم ُأؾْمَتَح٤مُض طَمْٞمَْم٦ًم يَمثػَِمًة ؿَمِديَدًة وَم٠َمشَمْٞم٧ُم اًمٜمٌَّ

ُه وَمَقضَمْدشُمُف ذم سَمْٞم٧ِم ُأظْمتِل َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحٍش وَمُ٘مْٚم٧ُم  َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِِّني ُأؾْمَتَح٤مُض  :َأؾْمَتْٗمتِٞمِف َوُأظْمؼِمُ

الَة ىَم٤مَل طَمْٞمَْم٦ًم يَمثػَِمًة ؿَمِديَدًة وَمًَم شَم٠ْمُُمُرِِّن ومِٞمَٝم٤م  َٞم٤مَم َواًمّمَّ ُف » :ىَمْد َُمٜمََٕمْتٜمِل اًمّمي َأْٟمَٕم٧ُم ًَمِؽ اًْمُٙمْرؾُمَػ وَم٢مِٟمَّ

مَ  ـْ َذًمَِؽ  :، ىَم٤مًَم٧ْم شُيْذِه٥ُم اًمدَّ ِٛمل» :ىَم٤مَل  ،ُهَق َأيْمَثُر ُِم ـْ َذًمَِؽ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،شوَمَتَٚمجَّ  :ىَم٤مَل  ،ُهَق َأيْمَثُر ُِم

ِِذي صَمْقسًم٤م» ِله   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،شوَم٤مختَّ ٤م وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ًَم َأصُم٩مه صَمجًّ ـْ َذًمَِؽ إِٟمَّ ًَُم » :ُهَق َأيْمَثُر ُِم ـِ َأهيَّ ؾَمآُُمُرِك سم٠َِمُْمَرْي

ْٞمَٓم٤مِن » :وَمَ٘م٤مَل  ،شَصٜمَْٕم٧ِم َأضْمَزَأ قَمٜمِْؽ وَم٢مِْن ىَمِقي٧ِم قَمَٚمْٞمِٝمًَم وَم٠َمْٟم٧ِم َأقْمَٚمؿُ  ـَ اًمِمَّ إِٟمًََّم ِهَل َريْمَْم٦ٌم ُِم

٤مٍم ذم قِمْٚمِؿ اهللِوَمَتَحٞمَِِّض ؾِمت٦ََّم َأيَّ  ٌَْٕم٦َم َأيَّ كم وَم٢مَِذا َرَأْي٧ِم َأٟمَِّؽ ىَمْد ـَمُٝمْرِت َواؾْمَتٜمَْ٘م٠ْمِت  ،٤مٍم َأْو ؾَم ًِ صُمؿَّ اهْمَت

٤مَُمَٝم٤م َوُصقُِمل َوَصكّم  ـَ ًَمْٞمَٚم٦ًم َوَأيَّ ي ـَ ًَمْٞمَٚم٦ًم َأْو صَمالصًم٤م َوقِمنْمِ ي ِزُئِؽ  ،وَمَّمغمي َأْرسَمًٕم٤م َوقِمنْمِ  ،وَم٢مِنَّ َذًمِِؽ جُيْ

َـّ وَم٢مِْن ىَمِقي٧ِم قَمغَم َأْن َويَمذَ  َـّ َوـُمْٝمِرِه ٤مُء َويَمًَم َيْٓمُٝمْرَن عمِِٞمَ٘م٤مِت طَمْٞمِْمِٝم ًَ ًمِِؽ وَم٤موْمَٕمكم يَمًَم حَتِٞمُض اًمٜمي

كم اًْمَٕمٍْمَ  ِري اًمٔمهْٝمَر َوشُمَٕمجي ـَ َوشُمَّمٚميلَم اًمٔمهْٝمَر َواًْمَٕمٍْمَ مَجِٞمًٕم٤م صُمؿَّ  ،شُم١َمظمي ٚمِلَم طِملَم شَمْٓمُٝمِري ًِ صُمؿَّ شَمْٖمَت

ٚمِ شمُ  ًِ الشَملْمِ وَم٤موْمَٕمكم َوشَمْٖمَت َٛمِٕملَم سَملْمَ اًمّمَّ ِٚملَم َودَمْ ًِ ٚمِلَم اًْمِٕمَِم٤مَء صُمؿَّ شَمْٖمَت ـَ اعمَْْٖمِرَب َوشُمَٕمجي ِري لَم َُمَع ١َمظمي

ٌِْح َوشُمَّمٚميلَم َويَمَذًمِِؽ وَم٤موْمَٕمكم َوُصقُِمك إِْن ىَمِقي٧ِم قَمغَم َذًمِِؽ  َوُهَق »:، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  شاًمّمه

ـِ إزَِمَّ  َأقْمَج٥ُم   .(4)شإُْمَرْي

 .شمتقو٠م ًمٙمؾ صالة :افَقل اخلامس

 ،اسمـ اعم٤مضمِمقنو ،أصح٤مسمفو ،ُم٤مًمؽو ،قمروةو ،قم٤مئِم٦مو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم :افَائِقن بف

 ،اًمِم٤مومٕملو ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمديو ،اسمـ اعم٤ٌمركو ،اًمثقريو ،أسمق ُمّمٕم٥مو ،حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦مو

 .إؾمح٤مقو ،أمحدو

  :اشتدفقا بـ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ِلي   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم ٌَْٞمٍش إمَِم اًمٜمٌَّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِِّني » :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم   ضَم٤مَءْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم اسْمٜم٦َُم َأيِب طُم

                                 
 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٌخ٤مري، وأمحد.;45( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )4)
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الةَ  ًَم َذًمِِؽ قِمْرٌق َوًَمْٞمَس سمَِحْٞمٍض : وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،اُْمَرَأٌة ُأؾْمَتَح٤مُض وَمال  َأـْمُٝمُر َأوَم٠َمَدُع اًمّمَّ ٓ إِٟمَّ

ٌََٚم٧ْم  الةَ  وَم٢مَِذا َأىْم َم صُمؿَّ َصكمي  ،طَمْٞمَْمُتِؽ وَمَدقِمل اًمّمَّ كِم قَمٜمِْؽ اًمدَّ ًِ  :َوىَم٤مَل َأيِب  :ىَم٤مَل  ،َوإَِذا َأْدسَمَرْت وَم٤مهْم

ِئل ًمُِٙمؾي َصالٍة طَمتَّك جَيِلَء َذًمَِؽ اًْمَقىْم٧ُم   .(4)شصُمؿَّ شَمَقوَّ

 .شمٖمتًؾ يمؾ يقم هُمًال واطمدا :افَقل افسادس

 .احلًـ اًمٌٍميو ،سمـ اعمًٞم٥مؾمٕمٞمد و ،شرواي٦م»قم٤مئِم٦م  :افَائِقن بف

 :افدفٔؾ

ـِ َأيِب ُُمَٚمْٞمَٙم٦َم ىَم٤مَل  ٌَْٞمٍش إمَِم قَم٤مِئَِم٦َم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  :قمـ اسْم إِِّني َأظَم٤مُف  :ضَم٤مَءْت ظَم٤مًَمتِل وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم٧ُْم َأيِب طُم

ٜمََتلْمِ ٓ ُأَصكمي  ،َأْن َأىَمَع ذم اًمٜم٤َّمرِ  ًَّ ٜم٦ََم َواًم ًَّ الَة اًم ِله   :وَمَ٘م٤مًَم٧ِم  ،إِِّني َأَدُع اًمّمَّ   اْٟمَتٔمِِري طَمتَّك جَيِئ اًمٜمٌَّ

ِله   ،َهِذِه وَم٤مـمَِٛم٦ُم شَمُ٘مقُل يَمَذا َويَمَذا :وَمَج٤مَء وَمَ٘م٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  الَة ذم :»وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اًمٜمٌَّ ىُمقزم هَل٤َم وَمْٚمَتَدِع اًمّمَّ

٤مَم ىُمْرِئَٝم٤م اًل َواطِمدً  ،يُمؾي ؿَمْٝمٍر َأيَّ ًْ ْؾ ذم يُمؾي َيْقٍم هُم ًِ صُمؿَّ اًمٓمهُٝمقُر قِمٜمَْد يُمؾي َصالٍة َوًْمُتٜمَٔميْػ  ،اصُمؿَّ ًمَِتْٖمَت

ًَم ُهَق َداٌء قَمَرَض  ْٞمَٓم٤منِ  ،َوًْمَتْحَتٌِم وَم٢مِٟمَّ ـَ اًمِمَّ  .(5)شَأْو قِمْرٌق اْٟمَ٘مَٓمعَ  ،َأْو َريْمَْم٦ٌم ُِم

 .(6)همػمهو ،وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ ومٞمف قمثًمن سمـ ؾمٕمد اًم٘مرر

اعمًتح٤مو٦م شمتقو٠م ًمٙمؾ  اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من :اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف  :افسجٔح

 أو دمٛمع سملم يمؾ صالشملم مجٕم٤م صقري٤م ،ةيًتح٥م هل٤م أن شمٖمتًؾ ًمٙمؾ صالو ،صالة وضمقسم٤م

 .شمٖمتًؾ هلًم هُمًال واطمداو

 :افتًِٔؾ

 .مجٕم٤م سملم إدًم٦م

ِلي   ؟ إُمر ًمٚمقضمقبو ،سم٤مٓهمت٤ًمل  ىمد أُمره٤م اًمٜمٌل  و يمٞمػ  :وم٢من ىمٞمؾ ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َزْوِج اًمٜمٌَّ ومَٕم

    ِ٠َمًَم٧ْم َرؾُمقَل اهلل ًَ ٌَْع ؾِمٜملَِم وَم ٦ٌََم اؾْمُتِحٞمَْم٧ْم ؾَم َؾ   َأنَّ ُأمَّ طَمٌِٞم ًِ ـْ َذًمَِؽ وَم٠َمَُمَرَه٤م َأْن شَمْٖمَت قَم

ُؾ ًمُِٙمؾي َصالٍة  ،شَهَذا قِمْرٌق » :وَمَ٘م٤مَل  ًِ  .(7)وَمَٙم٤مَٟم٧ْم شَمْٖمَت

                                 
 (.;55( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.4:59(، واًمٌٞمٝم٘مل )956( وٕمٞمػ: رواه احل٤ميمؿ )5)

 (.6:9/>4ذي٥م اًمٙمًمل )( اٟمٔمر: هت6)

 (.:65( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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إٟمًم أُمره٤م سم٤مٓهمت٤ًمل و ،مل ي٠مُمره٤م سم٤مٓهمت٤ًمل ًمٙمؾ صالة  أن اًمٔم٤مهر أن اًمٜمٌل   :اجلقاب

اًمذي ي١ميد و =ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمٖمتًؾ ًمٙمؾ صالة شمٓمققم٤م ُمـ قمٜمد ٟمٗمًٝم٤مو ،قمٜمد اٟمتٝم٤مء احلٞمض وم٘مط

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ،ذًمؽ ُم٤م رواه اًمؽمُمذي قَم ٦ٌََم اسْمٜم٦َُم ضَمْحٍش َرؾُمقَل اهللِ   :َأهنَّ  ،اؾْمَتْٗمَت٧ْم ُأمه طَمٌِٞم

الَة ؟ وَمَ٘م٤مَل  ،إِِّني ُأؾْمَتَح٤مُض وَمال  َأـْمُٝمرُ  :٧ْم وَمَ٘م٤مًمَ  ًَم َذًمَِؽ قِمْرٌق  ،ٓ :َأوَم٠َمَدُع اًمّمَّ كِم صُمؿَّ َصكمي  ،إِٟمَّ ًِ وَم٤مهْمَت

ُؾ ًمُِٙمؾي َصالٍة  ًِ  .(4)وَمَٙم٤مَٟم٧ْم شَمْٖمَت

٦ٌَمُ  ـُ ؿِمَٝم٤مٍب  :ىَم٤مَل اًمٚمَّْٞم٨ُم  :ىَم٤مَل ىُمَتْٞم ْ َيْذيُمْر اسْم َؾ قِمٜمَْد   َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ،مَل ًِ ٦ٌََم َأْن شَمْٖمَت َأَُمَر ُأمَّ طَمٌِٞم

ٌء وَمَٕمَٚمْتُف ِهَل   .(5)يُمؾي َصالٍة َوًَمِٙمٜمَُّف َرْ

 (7)؟(6)ما حُؿ افقضقء مـ شِس افبقل :(28مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جي٥م اًمقوقء ًمٙمؾ صالة :افَقل إول

اعمِمٝمقر و ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقريو ،إوزاقملو ،أيب يمثػم حيٞمك سمـو ،زيد سمـ صم٤مسم٧م :افَائِقن بف

 .إؾمح٤مقو ،أسمق صمقرو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،قمـ أمحد

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .4 ِلي   :قَم ٌَْٞمٍش إمَِم اًمٜمٌَّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِِّني  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم   ضَم٤مَءْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم٧ُْم َأيِب طُم

الَة اُْمَرَأٌة ُأؾْمَتَح٤مُض وَمال  َأـْمُٝمُر  ًَم َذًمِِؽ قِمْرٌق َوًَمْٞمَس سم٤ِمحْلَْٞمَْم٦ِم وَم٢مَِذا » :وَمَ٘م٤مَل ؟ َأوَم٠َمَدُع اًمّمَّ ٓ  إِٟمَّ

َم َوَصكّم  كم قَمٜمِْؽ اًمدَّ ًِ الَة َوإَِذا َأْدسَمَرْت وَم٤مهْم ٌََٚم٧ِم احْلَْٞمَْم٦ُم وَمَدقِمل اًمّمَّ  .(8)شَأىْم

ِئل ًمُِٙمؾي َصالةٍ » :ذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مريو    .(9) شصُمؿَّ شَمَقوَّ

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>45( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )4)

 (.>4/55( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )5)

 ( ؾمٚمس اًمٌقل: هق اًمٌقل اًمٜم٤مزل ُمـ ص٤مطمٌف ٓ يتحٙمؿ ومٞمف ؾمقاء يم٤من يمػما أو ىمٚمٞمال.6)

-4/755(، واعمٖمٜمل )543->4/53واعمًٌقط ًمٚمنظمز )(، 5/433(، وإم )5:6-4/5:3( اٟمٔمر:  إوؾمط ) 7)

 (.4/453(، واعمدوٟم٦م )4:(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )756

 (.666(، وُمًٚمؿ )639( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )8)

 (.;55( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )9)
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ٓ ييه ُم٤م ٟمزل سمٕمد و ،ومٞمتقو٠م ًمٙمؾ صالة ،ي٘م٤مس يمؾ طمدث دائؿ قمغم آؾمتح٤مو٦م :ىم٤مًمقا

 .ذًمؽ ُم٤م مل ي٠مت وىم٧م اًمّمالة إظمرى

هذه ىم٤مقمدة ُمتٗمؼ و ،شاعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم»دظمقٓ حت٧م ىم٤مقمدة  ،رومٕم٤م ًمٚمحرج قمـ إُم٦م .5

ٚمغ إن إدًم٦م قمغم رومع احلرج ذم هذه إُم٦م سمٚمٖم٧م ُمٌ» :ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل =قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٕمٚمًمء

 :دٓئٚمٝم٤م يمثػمة ُمٜمٝم٤مو ،()شاًم٘مٓمع

 .[8;4]اًمٌ٘مرة:  ﴾ُيِريُد اهلُل سمُِٙمُؿ اًْمُٞمْنَ َوٓ ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًْمُٕمْنَ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم

ـْ طَمَرٍج ﴿ :و ىمقًمف شمٕم٤ممم ـِ ُِم ي  .[;:]احل٩م:  ﴾َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًمدي

 يمٚمٗمقا سم٤مٓؾمتٜمج٤مءو طمدث دائؿمل يٞمنوا قمغم ُمـ سمف و أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مهنؿ مل يرومٕمقا احلرج

 .اًمقوقء ًمٙمؾ صالةو

يٍؽ  .6 ـِ َذِ ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم ِلَّ   :ىَم٤مَل  ،قَم ٠َمًُمقَن اًمٜمٌَّ ًْ َأقَمَٚمْٞمٜم٤َم طَمَرٌج ذِم يَمَذا ؟  :ؿَمِٝمْدُت إقْمَراَب َي

٤ٌَمَد اهللِ» :َأقَمَٚمْٞمٜم٤َم طَمَرٌج ذِم يَمَذا ؟ وَمَ٘م٤مَل هَلُؿْ  ـِ  ،َوَوَع اهللُ احْلََرَج  ،قِم َض  إِٓ  َُم ـْ قِمْرِض َأظِمٞمِف  ،اىْمؽَمَ ُِم

 .(5)شوَمَذاَك اًمَِّذي طَمِرَج  ،ؿَمْٞمًئ٤م

 .يًتح٥م اًمقوقء ًمٙمؾ صالة :افثاينافَقل 

هق اظمتٞم٤مر اسمـ و ،هق قمغم أصؾ رسمٞمٕم٦م اًمرأي ومٞمِمٌف ٕن يٙمقن ىمقًمفو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .اعمٜمذر

 :إدفة

 .ووقئف ًمدوام ذًمؽ قمٚمٞمفو طمدصمف دائؿ ومال ُمٕمٜمك ٓؾمتٜمج٤مئفٕن  -4

ا﴿ :دًمٞمٚمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممو ،شإذا و٤مق إُمر اشمًع»قمٛمال سم٘م٤مقمدة  -5  ﴾إِنَّ َُمَع اًْمُٕمْنِ ُيْنً

ح:  .[9]اًمنمَّ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمقضمقب اًمقوقء ًمٙمؾ  :طمٗمٔمف اهلل ؿال صٔخْا :افسجٔح

                                 
 (.4/853( اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت )4)

(، وصححف، وواوم٘مف اًمذهٌل، ويمذا صححف 763:(، واحل٤ميمؿ )::7;4(، وأمحد )6769( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )5)

 إًم٤ٌمِّن.
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 .صالة

 :افتًِٔؾ

يتقو٠م صمؿ يرومع قمٜمف احلرج و إصؾ ذم ص٤مطم٥م احلدث اًمدائؿ أٟمف حمدث ومٞمًتٜمجل -4

هق و ٟمٗمال قم٤مد إمم أصٚمفو إن ٟمزل ُمٜمف رء وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ صالشمف ومرو٤مو طمتك ،أصمٜم٤مء اًمّمالة

 .شمقو٠مو احلدث وم٢مذا أراد أن يّمكم ُمرة أظمرى اؾمتٜمجك

 ،اًمقوقء ًمٙمؾ صالة ًمٞمس ُمـ سم٤مب اعمِم٘م٦مو إن أُمر ص٤مطم٥م احلدث اًمدائؿ سم٤مٓؾمتٜمج٤مء -5

٤م إِ ٓ ٓ  ﴿ :ممٓ شمٙمٚمٞمػ ُم٤م مل يٓم٘مف سمؾ ذًمؽ ذم وؾمٕمف ومقضم٥م قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٕم٤مو ًً ُيَٙمٚميُػ اهلُل َٟمْٗم

ِلي  و ،[9;5]اًمٌ٘مرة: ﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م ٌُقهُ » :ًم٘مقل اًمٜمٌَّ
 وَم٤مضْمَتٜمِ

ٍ
ء ـْ َرْ َوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر  ،وَم٢مَِذا هَنَْٞمُتُٙمْؿ قَم

 .(4)شوَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ 

 ومٞمٕمٗمك قمٜمف وىم٧م اًمّمالة وم٘مط. شاًميورة شم٘مدر سم٘مدره٤م» -6

 .(5)اًمدًٓم٦م ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م فمٝمقر -7

 (6) وهؾ جيب أن يٌرها ظْد ـؾ صالة ؟ افبقل؟ شِسما حُؿ ثٔاب صاحب  :(29) مسٖفة

 صمٞم٤مب ص٤مطم٥م ؾمٚمس اًمٌقل هل٤م طم٤مًمت٤من:

 :إن يم٤من ؾمٚمس اًمٌقل يمثػما يٚمقث صمٞم٤مسمف ومٝمق سملم أُمريـ :احلافة إوػ

 ،ؾٕ٘ف يىٓر ظذ افراجحإن ضمػ قمٜمد اًمّمالة اًم٘م٤مدُم٦م ومذه٥م رحيف وًمقٟمف وضمرُمف  :إول

 ش.ًمق سمٖمػم ُم٤مءو اًمٜمج٤مؾم٦م قملم ُمًت٘مذرة ذقم٤م يزول طمٙمٛمٝم٤م سمزواهل٤م» :ًمٚم٘م٤مقمدة

٤م إِ ٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤مٓ  ﴿ :إن مل جيػ وم٢مٟمف ُمٕمذور ويّمكم ذه٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :افثاين ًً  ﴾ُيَٙمٚميُػ اهللُ َٟمْٗم

ٌُقهُ » :ًم٘مقل اًمٜمٌَِّلي  و ،[9;5]اًمٌ٘مرة:
 وَم٤مضْمَتٜمِ

ٍ
ء ـْ َرْ َوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف  ،وَم٢مَِذا هَنَْٞمُتُٙمْؿ قَم

 .قمغم اعمًتح٤مو٦م ىمٞم٤مؾم٤مو ،(7)شَُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ 

                                 
 (.6654(، وُمًٚمؿ );;5:( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.666(، وُمًٚمؿ )639(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.4/638ًمدرر اعمخت٤مرة )(، وا4/453(، واعمدوٟم٦م );5/57(  اٟمٔمر: اعمًٌقط ًمٚمنظمز )6)

 (.6654(، وُمًٚمؿ );;5:( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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سم٠من يْمع ىمٓمٜم٦م  -ويًتٓمٞمع ص٤مطمٌف أن يتحرز ُمٜمف  ،إن يم٤من ؾمٚمس اًمٌقل ىمٚمٞمال :احلافة افثإٔة

 .قمٚمٞمف ذًمؽ جيبوم٢مٟمف –سمدون طمرج  -يًتٌدل صمٞم٤مسمف ًمٙمؾ صالة و –أو ُمٜمدياًل  أو ٟمحقه 

 (5) ؟ (4)ما حُؿ افرظاف  :(31مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

أسمق و ،ـم٤موسو ،قمٓم٤مء ذم رواي٦مو ،قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقدو ،ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل :افَائِقن بف

 ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مريو ،ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،ضمٕمٗمر

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و

 :إدفة

 .مل يث٧ٌم طمدي٨م صحٞمح يقضم٥م اًمقوقء قمغم اًمراقمػ -4

 .ٕهن٤م ُمع اًمٗم٤مرق =اًمٜم٘مض ىمٞم٤مؾم٤مت همػم صحٞمح٦ماًم٘مٞم٤مؾم٤مت اًمتل اؾمتدًمقا ذه٤م قمغم  -5

 .ويٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤من يمثػما وم٤مطمِم٤م ،الً ٓ يٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤من ىمٚمٞم :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،أسمق هريرةو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :إدفة

ٌََٕمُف ذِم َأْٟمِٗمِف وَمَخَرَج ومِٞمَٝم٤م َدٌم  -4 ُف َأْدظَمَؾ إِْص ٌُِٕمِف صُمؿَّ َصغمَّ َومَلْ قمـ أيب هريرة َأٟمَّ وَمَٗمتَُّف سم٠ُِمْص

٠مْ   .(6)َيَتَقوَّ

ُف يَم٤منَ  -5 ـَ اًْمَ٘مْٓمَرِة َواًْمَ٘مْٓمَرشَملْمِ ٓ  قمٜمف أيْم٤م َأٟمَّ  .(7) َيَرى َأْن ُيِٕمٞمَد اًْمُقُوقَء ُِم

ُف ىَم٤مَل  -6  َوَُم٤م  :قمـ ضم٤مسمر َأٟمَّ
ِ
ٌَْٓمَح٤مء ٌُِٕمل ذِم َأْٟمِٗمل صُمؿَّ ظَمَرَج َدٌم ًَمَدًَمْٙمُتُف سم٤ِمًْم ًَمْق َأْدظَمْٚم٧ُم ُأْص

                                 
 ( اًمرقم٤مف: هق اًمدم اًمٜم٤مزل ُمـ إٟمػ.4)

-4/657(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز ):45-4/459(، واعمدوٟم٦م )74-5/73(، وإم )6;5-4/5:6( اٟمٔمر:  إوؾمط )5)

(، وُمّمٜمػ قمٌد 9>4-7>5/4)سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ا(، وُمّمٜمػ 3>(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )658

 ( .483-;4/47اًمرزاق )

 (.::4/5( رواه اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )6)

 (.::4/5(رواه اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )7)
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٠ْمُت   .(4) شَمَقوَّ

ُٕمقدٍ  -7 ًْ ـِ َُم ـِ اسْم اِب  :قَم َ َـّ ذِم اًمؽمه  صُمؿَّ ىَم٤مَل ذِهِ
ِ
َُم٤مء َـّ ذِم اًمدي ٌَُٝم ُف َأْدظَمَؾ َأَص٤مسمَِٕمُف ذِم َأْٟمِٗمِف وَمَخْمَّ َأٟمَّ

َـّ صُمؿَّ  اَلةِ وَمَٗمتَُّٝم  .(5)ىَم٤مَم إمَِم اًمّمَّ

َحَٝم٤م َوَصغمَّ َومَلْ  قمـ اسمـ قمٛمر  -8 ًَ ٌَْٝمتِِف وَمَخَرَج ُِمٜمَْٝم٤م َدٌم َوىَمْٞمٌح وَمَٛم ُف قَمٍَمَ سَمْثَرًة يَم٤مَٟم٧ْم سمَِج َأٟمَّ

٠مْ   .(6)َيَتَقوَّ

ُف سَمَزَق َدًُم٤م صُمؿَّ ىَم٤مَم وَمَّمغمَّ  -9 ـِ َأيِب َأْورَم: َأٟمَّ ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم  .(7)قَم

ـِ  -: ـِ اسْم ُم وَم٤مطِمًِم٤م وَمَٕمَٚمْٞمِف اًْمُقُوقُء َوإِْن يَم٤مَن ىَمٚمِٞماًل وَمال إقَِم٤مَدَة قَم ُف ىَم٤مَل: إَِذا يَم٤مَن اًمدَّ ٤ٌَّمٍس َأٟمَّ قَم

 .(8)قَمَٚمْٞمفِ 

  .يٜم٘مض اًمقوقء ىمؾ أو يمثر :افَقل افثافث

 ،قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمسو ،ُمذه٥م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،ؾمٚمًمنو ،قمكمو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،ُمٙمحقلو ،قمٓم٤مءو ،ىمت٤مدةو ،إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  -4 ِلي   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم ٌَْٞمٍش إِمَم اًمٜمٌَّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِِّني  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم   ضَم٤مَءْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم اسْمٜم٦َُم َأيِب طُم

الَة  ،اُْمَرَأٌة ُأؾْمَتَح٤مُض وَمال  َأـْمُٝمرُ  ًَم َذًمِِؽ قِمْرٌق َوًَمْٞمَس » : وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   ،؟َأوَم٠َمَدُع اًمّمَّ ٓ إِٟمَّ

الةَ  ٌََٚم٧ْم طَمْٞمَْمُتِؽ وَمَدقِمل اًمّمَّ َم صُمؿَّ َصكمي  ،سمَِحْٞمٍض وَم٢مَِذا َأىْم كِم قَمٜمِْؽ اًمدَّ ًِ  :ىَم٤مَل  ،شَوإَِذا َأْدسَمَرْت وَم٤مهْم

ِئل ًمُِٙمؾي َصالٍة طَمتَّك جَيِلَء َذًمَِؽ  :َوىَم٤مَل َأيِب   .(9)اًْمَقىْم٧ُم  صُمؿَّ شَمَقوَّ

 .هذا دمو ٕن هذا دم =ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م اًمرقم٤مف :ىم٤مًمقا

وم٤معمًتح٤مو٦م دُمٝم٤م يٜمزل ُمـ أطمد اًمًٌٞمٚملم سمخالف  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من هذا ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق 

                                 
 (.::4/5(رواه اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )4)

 (.::4/5(رواه اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )5)

 (.::4/5(رواه اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )6)

 (.4/5:9اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )(رواه 7)

 (.4/5:9(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.;55( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )9)
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 ،اًمًٌٞمؾ ًمف أصمر ذم ٟم٘مض اًمقوقء سمدًمٞمؾ أن اًمريح إذا ظمرج ُمـ اًمدسمر ٟم٘مضو =اخل٤مرج ُمـ إٟمػ

 .إذا ظمرج ُمـ اًمٗمؿ ٓ يٜم٘مضو

ـْ  -5 ـْ َأَص٤مسَمُف ىَمْلٌء َأْو ُرقَم٤مٌف َأْو ىَمَٚمٌس » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم٤مِئَِم٦مَ قَم  ،َأْو َُمْذٌي  (4)َُم

ْف  ـِ قَمغَم َصال شمِفِ  ،وَمْٚمَٞمٜمٍَْمِ ٌْ ٠ْم صُمؿَّ ًمَِٞم  .(5)شَوُهَق ذِم َذًمَِؽ ٓ  َيَتَٙمٚمَّؿُ  ،وَمْٚمَٞمَتَقوَّ

 .هذا طمدي٨م سيح ذم أن اًمرقم٤مف يٜم٘مض اًمقوقء :ىم٤مًمقا

 :(6)ومٞمف صمالث قمٚمؾ ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف احلدي٨م

 .هق إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش قمـ احلج٤مزيلمو ،وٕمػ أطمد رواشمف :اًمٕمٚم٦م إومم

 .آوٓمراب :اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 .اإلرؾم٤مل :اًمٕمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م

ٕٟمف ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح سم٠من اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم يٌٓمؾ  =و ُمع وٕمػ إؾمٜم٤مده وم٢مٟمف ُمٜمٙمر

 .اًمّمالة

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  -6 ـْ َرقَمَػ ذم َصال:»ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :اخْلُْدِريي   ىَم٤مَل قَم ضِمْع َُم شمِِف وَمْٚمػَمْ

ـِ قَمغَم َصالشمِفِ  ٌْ ٠ْم َوًْمَٞم  .(7)شوَمْٚمَٞمَتَقوَّ

 :ومٞمفو ،(8)ٕن طمج٤مج سمـ أرـم٠مة مل يًٛمع ُمـ اًمزهري =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ ضمدا

اِهِريه   .(9)وك احلدي٨مىم٤مل قمٜمف اًمدارىمٓمٜمل: ُمؽم ،َأسُمق سَمْٙمٍر اًمدَّ

 .(:)ًمٞمس سمث٘م٦م :ىم٤مل حيٞمكو 

 .(4)ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يم٤من يْمع احلدي٨م قمغم اًمث٘م٤متو 

                                 
( اًم٘مٚمس: هق ىمٚمٞمؾ اًم٘ملء، و ىمٚمس ىمٚم٤ًم ُمـ سم٤مب ضب ظمرج ُمـ سمٓمٜمف ـمٕم٤مم أو ذاب إمم اًمٗمؿ، وؾمقاء أًم٘م٤مه أو أقم٤مده إمم 4)

 سمٓمٜمف إذا يم٤من ُمؾء اًمٗمؿ أو دوٟمف.

 (.4554( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )5)

 (.4/986(اٟمٔمر: شمٚمخٞمص احلٌػم )6)

 (.7;8( وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل )7)

 (. 5/557(، واًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )6/489( اٟمٔمر: اْلرح واًمتٕمديؾ ٕيب طم٤مشمؿ )8)

 (.;;4/5( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )9)

 (.;7/46( اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء ):)
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ـْ ؾَمْٚمًَمنَ  -7 ِلي  » :ىَم٤مَل  ،قَم  .(5)شوَم٠َمَُمَرِِّن َأْن ُأطْمِدَث ُوُوقًءا ُرقِمْٗم٧ُم قِمٜمَْد اًمٜمٌَّ

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

 .يمالمه٤م وٕمٞمػأسمق ظم٤مًمد إمحر و ،ضمٕمٗمر :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اخلالومٞم٤مت 

 .(6)أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل يمذاب :حيٞمكو ،ىم٤مل أمحدو 

٤ٌَّمٍس  -8 ـِ قَم ـِ اسْم ٠مَ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  » :ىَم٤مَل  قَم ٜمَك قَمغَم َُم٤م صُمؿَّ سمَ  ،إَِذا َرقَمَػ ذِم َصال شمِِف شَمَقوَّ

ـْ َصال  .(7)ششمِفِ سَمِ٘مَل ُِم

وكٌ  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ُمقوقع ـُ ِرَي٤مٍح َُمؽْمُ  .(8)ومٞمف قُمَٛمُر سْم

 .(9)شصم٤ٌمتيم٤من ممـ يروي اعمقوققم٤مت قمـ إ» :ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن 

 .(:)شدضم٤مل» :ىم٤مل اًمٗمالسو 

٤ٌَّمٍس  -9 ـِ قَم ـِ اسْم ْف » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   :ىَم٤مَل  قَم إَِذا َرقَمَػ َأطَمُديُمْؿ ذِم َصال شمِِف وَمْٚمَٞمٜمٍَْمِ

مَ  ْؾ قَمٜمُْف اًمدَّ ًِ َتْ٘مٌِْؾ  ،وَمْٚمَٞمْٖم ًْ  .(;)شَصالشَمفُ صُمؿَّ ًْمُٞمِٕمْد ُوُوقَءُه َوَي

 .هذا طمدي٨م يث٧ٌم أن اًمرقم٤مف يٜم٘مض اًمقوقء :ىم٤مًمقا

 .(>)هق ُمؽموكو ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ ومٞمف ؾمٚمٞمًمن سمـ أرىمؿ

اِريي   ىَم٤مَل  -: ـْ يُمؾي َدٍم ؾَم٤مِئؾٍ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :قمـ ََتِٞمٍؿ اًمدَّ  .(43)شاًْمُقُوقُء ُِم

 =ٓ رآهو ،مل يًٛمع ُمـ َتٞمؿ اًمداريقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ومٞمف  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ ضمدا

                                 
 (.5/54( اٟمٔمر: اعمجروطملم )4)

 (.95;5(، وإوؾمط )7:>8(، واًمٓمؼماِّن ذم اًمٙمٌػم )5855ٌزار)( وٕمٞمػ: رواه اًم5)

 (.8/456( اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء )6)

 (.>:8( وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل )7)

 (.9;4/5( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )8)

 (.9;/5( اٟمٔمر: اعمجروطملم )9)

 (.>5/53( اٟمٔمر: اًمْمٕمٗم٤مء واعمجروطملم ٓسمـ اْلقزي ):)

 (.44544(، واًمٓمؼماِّن ذم اًمٙمٌػم )893اًمدارىمٓمٜمل  )( وٕمٞمػ: رواه ;)

 (.;:4/5( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )>)

 (.4;8( وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل )43)
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 .(4)جمٝمقٓن ،يزيد سمـ حمٛمدو ،يزيد سمـ ظم٤مًمدو

ـْ َأيِب  -; ِلي قَم ـِ اًمٜمٌَّ ِم ُوُوقٌء إِٓ   ،ًَمْٞمَس ذِم اًْمَ٘مْٓمَرةِ » :ىَم٤مَل   ُهَرْيَرَة قَم ـَ اًمدَّ َوٓ اًْمَ٘مْٓمَرشَملْمِ ُِم

 .(5)شَأْن َيُٙمقَن َدًُم٤م ؾَم٤مِئالً 

 .ومٞمف حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٓمٞم٦م =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ ضمدا

 .(6)شيم٤من يم٤مذسم٤م:»ىم٤مل ومٞمف حيٞمك سمـ ُمٕملم 

 .(7)شجيٞمئؽ سم٤مًمٓم٤مُم٤مت» :ىم٤مل أمحدو 

 .(8)شُمؽموك احلدي٨م»ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: و 

 .(9)شيمذسمقه» :ىم٤مل احل٤مومظو 

طمج٤مج سمـ ٟمّمػم و ،ؾمٗمٞم٤من سمـ زي٤مدو ،حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٓمٞم٦م وٕمٞمػ» :ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملو 

 .(:)شوٕمٞمٗم٤من

ـْ  -> ٌْعٍ  » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل قَم ـْ ؾَم ـْ إىِْمَٓم٤مِر سَمْقٍل ، َأْو  :ُيَٕم٤مُد اًْمُقُوقُء ُِم ُِم

 َذاِرٍع ، َأْو َدٍم ؾَم٤مِئٍؾ ، َأْو َٟمْقٍم ُُمْْمَٓمِجٍع ، َأْو َدؾْمَٕم٦ٍم ََتأُْل اًْمَٗمؿَ 
ٍ
، َأْو ىَمْٝمَ٘مَٝم٦ٍم ذِم َصاَلٍة ، َأْو  ىَمْلء

 .(>)شطَمَدٍث 

سم٠من  :ٕهنؿ ي٘مقًمقن =يٌدو أن هذا احلدي٨م ووٕمف أهؾ اًمٙمقوم٦م :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .واْل٤مرود سمـ زيد ومه٤م وٕمٞمٗم٤من ،وم٢من ومٞمف ؾمٝمؾ سمـ قمٗم٤من  =اًم٘مٝم٘مٝم٦م شمٜم٘مض اًمقوقء

                                 
 (.:;4/5( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )4)

 (.5;8(وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل )5)

 (.7/453( اٟمٔمر: اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )6)

 (.7/453(اٟمٔمر: اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )7)

 (.5>/6ًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم )( اٟمٔمر: ا8)

 (.773( اٟمٔمر: اًمت٘مري٥م صـ)9)

 (.:;4/5( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ):)

 (.5/599(َدؾْمٕم٦م ََتأَْل اًمَٗمَؿ: يريد اًمّدوَمٕم٦م اًمقاطمدة ُمـ اًمَ٘مْلء= اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر );)

(، ومٞمف ؾمٝمؾ سمـ قمٗم٤من، واْل٤مرود سمـ 4/577(، واًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م )5/678( وٕمٞمػ: رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اخلالومٞم٤مت)>)

 ومه٤م وٕمٞمٗم٤من. زيد،
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 .(4)اْل٤مرود سمـ يزيد وٕمٞمػ احلدي٨مو ،ؾمٝمؾ سمـ قمٗم٤من جمٝمقل :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

أُم٤م أصم٤مر وم٘مد اؾمتدًمقا سمآصم٤مر يمثػمة يمٚمٝم٤م  =اؾمتدًمقا ذه٤مهذه هل إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اًمتل 

 :مه٤مو ،وٕمٞمٗم٦م إٓ أصمريـ صحٞمحلم

ـْ َٟم٤مومِعٍ  -4 ٌَٜمَك َومَلْ » :قَم ٠َم، صُمؿَّ َرضَمَع وَم َف وَمَتَقوَّ ـَ قُمَٛمَر يَم٤مَن إَِذا َرقَمَػ اْٟمٍَمَ ٌَْد اهلِل سْم َأنَّ قَم

 .(5)شَيَتَٙمٚمَّؿْ 

ـْ قَمكِمٍّ ىَم٤مَل  -5 اإَِذا َوضَمَد َأطَمدُ » :قَم ٠مْ  ،َأْو ىَمْٞمًئ٤م ،يُمْؿ ذِم سَمْٓمٜمِِف ِرزًّ ْف وَمْٚمَٞمَتَقوَّ صُمؿَّ  ،َأْو ُرقَم٤موًم٤م وَمْٚمَٞمٜمٍَْمِ

ـِ قَمغَم َصالشمِِف َُم٤م مَلْ َيَتَٙمٚمَّؿْ  ٌْ  .(6)شًْمَٞم

 .(7)صم٧ٌم قمـ صح٤مسمٞملم أن اًمرقم٤مف ومٞمف اًمقوقء :ىم٤مًمقا

أهنًم رأوا أن  ضم٤مسمر و ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف صم٧ٌم قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م َي٤مًمػ ذًمؽ يم٤مسمـ ُمًٕمقد

 .(8)اًمرقم٤مف ٓ يٜم٘مض اًمقوقء

 .(9)ذم أُمر ومٚمٞمس ىمقل سمٕمْمٝمؿ طمج٦م قمغم أظمر إذا اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م  :و اًم٘م٤مقمدة

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمرقم٤مف ٓ يٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .٤من ىمٚمٞمال أو يمثػمايماًمقوقء ؾمقاء 

  (:) هؾ احلجامة تَْض افقضقء؟ :(31مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء وجي٥م همًؾ أصمر احلج٤مُم٦م :افَقل إول

 ،قم٤مئِم٦مو ،أسمق هريرةو ،ضم٤مسمرو ،اسمـ أيب أورمو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمـ قمٛمر ذم رواي٦م :افَائِقن بف

                                 
 (.5/578( اٟمٔمر: اخلالومٞم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4)

 (.::( صحٞمح: رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )5)

 (.8:6(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )88>8( طمًـ: رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )6)

 (.9>4-7>5/4( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )7)

 (.::4/5( اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.44/6:3(، واعمحغم)8/87(، واإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم )9/45( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )9)

(، ::(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )5/73(، وإم )4/459(، واعمدوٟم٦م );;5-7;4/5(اٟمٔمر:  إوؾمط ):)

 (.77-4/76(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم );53-:4/53(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );7-5/79واعمجٛمقع )
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 ،قمٓم٤مءو ،احلًـو ،ـم٤موسو ،اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمدو ،ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،اسمـ اعمًٞم٥مو

هق و ،داودو ،اًمِم٤مومٕملو ،حيٞمك إٟمّم٤مريو ،أسمق صمقرو ،اًمٜمخٕملو ،ُم٤مًمؽو ،رسمٞمٕم٦مو ،ُمٙمحقلو

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمت٤مسمٕملمو ىمقل أيمثر اًمّمح٤مسم٦م

 :إدفة

ـْ ضَم٤مسمٍِر أن رضمٚملم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  .4 طمرؾم٤م اعمًٚمٛملم ًمٞمٚم٦م ذم همزوة ذات  قَم

اًمرىم٤مع وم٘م٤مم أطمدمه٤م يّمغم ومج٤مء رضمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومرُم٤مه سمًٝمؿ ومقوٕمف ومٞمف ومٜمزقمف صمؿ رُم٤مه سمآظمر 

 .(4)صمؿ ريمع وؾمجد ودُم٤مؤه دمري ،صمؿ سمث٤مًم٨م

عم٤م ضم٤مز سمٕمده  ٤مىمْم٤مٟميم٤من اًمدم ًمق ، دُم٤مء يمثػمة واؾمتٛمر ذم اًمّمالة وُمٜمف أٟمف ظمرج  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ذًمؽ ومل يٜمٙمره قمٚمؿ اًمٜمٌل ىمد و ،اًمريمقع واًمًجقد وإَت٤مم اًمّمالة

 ..  ٕن آصؾ أن ٟٓم٘مض طمتك يث٧ٌم سم٤مًمنمع ومل يث٧ٌم5

 .ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء وٓ جي٥م همًؾ أصمر احلج٤مُم٦م :افَقل افثاين

 .ُمٙمحقل ذم رواي٦مو ،احلًـ ذم رواي٦م :افَائِقن بف

 .شمٜم٘مض اًمقوقء وجي٥م همًؾ أصمر احلج٤مُم٦م :افَقل افثافث

اسمـ و ،اسمـ ؾمػميـو ،اسمـ قمٛمر ذم رواي٦مو ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

 ،أمحدو ،إوزاقملو ،اًمثقريو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،ىمت٤مدةو ،احلًـ ذم رواي٦م صم٤مًمث٦مو ،قمٓم٤مءو ،أيب ًمٞمغم

 .رومَ زُ و ،إؾمح٤مقو

 :إدفة

                                 
ـْ ضَم٤مسمٍِر ىَم٤مَل: ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ 6/676(، وأمحد );>4رواه أسمق داود )( طمًـ: 4) (، وطمًٜمف اًمٜمقوي وإًم٤ٌمِّن، وٟمّمف: قَم

  ىَم٤مِع يمِلَم وَمَحَٚمَػ َأْن ٓ َأْٟمَتٝمِ  -َيْٕمٜمِك ذِم  هَمْزَوِة َذاِت اًمري ـَ اعمُْنْمِ َدًُم٤م ذِم  طَمتَّك ُأَهِريَؼ  لوَم٠َمَص٤مَب َرضُمٌؾ اُْمَرَأَة َرضُمٍؾ ُِم

ٍد، ِلي  َأْصَح٤مِب حُمَٛمَّ ٌَُع َأصَمَر اًمٜمٌَّ ِله  وَمَخَرَج َيْت ـَ َوَرضُمٌؾ   وَمٜمََزَل اًمٜمٌَّ ـَ اعمَُْٝم٤مضِمِري ـْ َرضُمٌؾ َيْٙمَٚم١ُمَٟم٤م وَم٤مْٟمَتَدَب َرضُمٌؾ ُِم َُمٜمِْزًٓ وَمَ٘م٤مَل َُم

ـَ إَْٟمَّم٤مِر وَمَ٘م٤مَل:  ْٕم٥ِم »ُِم ، َوىَم٤مَم إَْٟمَّم٤مِريه ، ىَم٤مَل: وَمَٚمًمَّ ظَمرَ شيُمقَٟم٤م سمَِٗمِؿ اًمِمي ْٕم٥ِم اْوَٓمَجَع اعمَُْٝم٤مضِمِريه ضُماَلِن إمَِم وَمِؿ اًمِمي َج اًمرَّ

ْٝمٍؿ وَمَقَوَٕمُف ومِٞمِف ومَ  ًَ ُف َرسمِٞمَئ٦ٌم ًمِْٚمَ٘مْقِم وَمَرَُم٤مُه سمِ ضُمُؾ وَمَٚمًمَّ َرَأى ؿَمْخَّمُف قَمَرَف َأٟمَّ صُمؿَّ َريَمَع  ٜمََزقَمُف طَمتَّك َرَُم٤مُه سمَِثالصَم٦ِم َأؾْمُٝمؿٍ ُيَّمغمي َوَأشَمك اًمرَّ

ُْؿ ىَمْد َٟمِذُروا سمِِف َهَرَب َوعم٤ََّم َرَأى اعمَُْٝم٤مضِمِريه َُم٤م سم٤ِم ٌُُف وَمَٚمًمَّ قَمَرَف َأهنَّ ٌََف َص٤مطِم ٌَْح٤مَن اهلِل َوؾَمَجَد صُمؿَّ اْٟمَت ِم، ىَم٤مَل: ؾَم ـَ اًمدَّ َْٕٟمَّم٤مِريي ُِم

َل َُم٤م َرَُمك، ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم ذِم  ؾُمقَرٍة أَ  ٌَْٝمَتٜمِل َأوَّ  ىْمَرُأَه٤م وَمَٚمْؿ ُأطِم٥مَّ َأْن َأىْمَٓمَٕمَٝم٤م.َأٓ َأْٟم
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ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  .4 ًَم َذًمِِؽ قِمْرٌق َوًَمْٞمَس سمَِحْٞمٍض وَم٢مَِذا » :ىم٤مل ًمٚمٛمرأة اعمًتح٤مو٦م أن اًمٜمٌل  ،قَم إِٟمَّ

الةَ  ٌََٚم٧ْم طَمْٞمَْمُتِؽ وَمَدقِمل اًمّمَّ  ش.َأىْم

 .يمؾ اًمدُم٤مء يمذًمؽو ،قمٚمؾ وضمقب اًمقوقء سم٠مٟمف دم قمرق أن اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ٕٟمف ٟمجس ظمرج إمم حمؾ يٚمح٘مف طمٙمؿ اًمتٓمٝمػم ومٜم٘مض يم٤مًمٌقل .5

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من احلج٤مُم٦م ٓ شمٜم٘مض  :طمٗمٔمف اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م  :افسجٔح

 .ًمٙمـ يٖمًؾ أصمره٤م وم٘مطو ،اًمقوقء

  :افتًِٔؾ

 .مل يث٧ٌم دًمٞمؾ صحٞمح قمغم ٟم٘مض اًمقوقء سم٤محلج٤مُم٦م -4

ومٞمج٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن يزيؾ أصمر اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ  (4)اًمدم ٟمجس قمغم ىمقل إئٛم٦م إرسمٕم٦م -5

 .سمدٟمف

  (5) هؾ افَٔح وافهديد وماء افَرح يَْض افقضقء ؟ :(32مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،إوزاقملو ،أسمق جمٚمزو ،قمٓم٤مءو ،احلًـ :افَائِقن بف

 .إؾمح٤مقو

 :ظِِقا بـ

 .مل يذيمر هذاو ن اهلل ذيمر اًمدم اعمًٗمقحٕ

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افثاينافَقل 

ْٕمٌِل ،َوىَمَت٤مدة ،َواًمزهِري ،َوقُمْروة سْمـ اًمزسَمػْم  ،وقمٓم٤مء ،جُم٤مهدو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف  ،واًمِمَّ

                                 
ش. واًمدٓئؾ قمكم ٟمج٤مؾم٦م اًمدم ُمتٔم٤مهرة، وٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م قمـ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم(: »:>5/6ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع )( 4)

 اهـ.

(، واعمًٌقط 8:(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )>4/57(، واعمٖمٜمل )3>5 – >;5/ 4( اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق :44-4/449(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )5/79(، واعمجٛمقع )9>4/4ًمٚمنظمز )

(4/475-479.) 
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 .ًمٙمٜمٝمؿ اؿمؽمـمقا اًمًٞمالنو احلٜمٗمٞم٦مو ،ومَح٤مد ،احْلٙمؿو ،اًمٚمَّْٞم٨م سْمـ ؾمٕمد ،واحْلَٙمؿ

 :اشتدفقا بـ

 .اًمدماًمّمديد سمٛمٜمزًم٦م و اًم٘مٞمح :طمٞم٨م ىم٤مًمقا ،ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمدم

 .ٕن قمٚم٦م اًمٜم٘مض همػم ُمٕم٘مقًم٦م =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًم٘مٞم٤مس ممتٜمع ذم هذا اًم٤ٌمب

 ،واًم٘مٞمح ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُم٤مء اًم٘مرح :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمّمديد ٓ يٜم٘مض اًمقوقءو

 :افتًِٔؾ

  .ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمٜم٘مض -4

ي٘مٞمٜمف ٓ يزول إٓ سمٜم٤مىمض دل قمٚمٞمف هق قمغم ي٘ملم وم٢من و ،ٕن اإلٟم٤ًمن إن يم٤من ُمتقو٠م -5

ٜمٝمض ذه٤م يإٟمًم إدًم٦م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ٓ  ،ٓ دًمٞمؾ هٜم٤مو ،دًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م أو اإلمج٤مع

 .طمٙمؿ

  (4) هؾ افَلء يَْض افقضقء ؟ :(33مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 ،ضم٤مسمرو ،اسمـ أيب أورمو ،اسمـ قم٤ٌمس) ذم رواي٦م (و ،قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ) ذم رواي٦م ( :افَائِقن بف

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ و ،ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل قمٛمرو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،قم٤مئِم٦مو ،أسمق هريرة ) ذم رواي٦م (و

  ،ُم٤مًمؽو ،داودو ،أسمق صمقرو ،رسمٞمٕم٦مو ،ُمٙمحقلو ،قمٓم٤مء ) ذم رواي٦م (و ،ـم٤موس ،حمٛمد

 .اًمِم٤مومٕملو

 :إدفة

 .اًمٌ٘م٤مء قمغم إصؾ طمتك ي٠ميت دًمٞمؾ صحٞمح يدل قمغم أن اًم٘ملء ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء -4

                                 
ًٌقط (، واعم;7-5/79(، واعمجٛمقع ):4/57(، واعمٖمٜمل )74-5/73(، وإم )5>5-3>4/5(اٟمٔمر:  إوؾمط )4)

(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 8>4/4(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/459(، واعمدوٟم٦م )9>4-8>4/4ًمٚمنظمز )

(5/469-46;. ) 
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إُم٤م وٕمٞمػ ٓ و =إُم٤م ٓ دًٓم٦م ومٞمف يمحدي٨م أيب اًمدرداء :يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمٜم٘مض -5

 .هق قمدم اًمٜم٘مضو وم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم إصؾ أىمقى =يٜمتٝمض سمف ًمالؾمتدٓل

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 ،قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ) ذم رواي٦م (و ،أسمق هريرة ) ذم رواي٦م (و ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :افَائِقن بف

 .-ومحش و إن يمثر -أمحد و ،إوزاقملو ،اًمزهريو ،قمٓم٤مءو ،اسمـ قم٤ٌمس ) ذم رواي٦م (و

 :إدفة

صَمُف َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  -4  طَمدَّ
ِ
ْرَداء ـِ ـَمْٚمَح٦َم َأنَّ َأسَم٤م اًمدَّ ىَم٤مَء وَم٠َموْمَٓمَر وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم صَمْقسَم٤مَن  قمـ َُمْٕمَداَن سْم

ِجِد ِدَُمِْمَؼ وَمُ٘مْٚم٧ُم  َُمْقمَم َرؾُمقِل اهللِ  ًْ صَمٜمِل َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  :ذم َُم  طَمدَّ
ِ
ْرَداء  ،ىَم٤مَء وَم٠َموْمَٓمرَ  إِنَّ َأسَم٤م اًمدَّ

٧ٌُْم ًَمُف َوُوقَءهُ  :ىَم٤مَل  ٌَ  . (4)َصَدَق َوَأَٟم٤م َص

 .ًمقوقءومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اًم٘ملء يٜم٘مض ا :ىم٤مًمقا

 =ُمٜمٝمؿ ُمـ وٕمٗمفو ،(5)ومٛمٜمٝمؿ ُمـ طمًٜمف يم٤مإلُم٤مم أمحد ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمٕمٚمًمء اظمتٚمٗمقا ومٞمف

اًمٗمٕمؾ اعمجرد ُمـ  :ًمٚم٘م٤مقمدة =ٕٟمف طمٙم٤مي٦م ومٕمؾ =وم٤مًم٘مقل سمتّمحٞمحف إٟمًم يدل قمغم آؾمتح٤ٌمب

 .(6)يدل قمغم آؾمتح٤ٌمب أو اإلسم٤مطم٦م اًمٜمٌل 

ـِ قَمٞم٤َّمشٍ  -5 ـِ ضُمَرْي٩ٍم  ،قمـ إؾِْمًَمقِمٞمِؾ سْم ـِ اسْم ـِ َأيِب ُُمَٚمْٞمَٙم٦مَ  ،قَم ـِ اسْم ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ،قَم ىَم٤مَل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم

ـْ َأَص٤مسَمُف ىَمْلٌء َأْو ُرقَم٤مٌف َأْو ىَمَٚمٌس َأْو َُمْذٌي » :َرؾُمقُل اهللِ  ْف  ،َُم ـِ قَمغَم  ،وَمْٚمَٞمٜمٍَْمِ ٌْ ٠ْم صُمؿَّ ًمَِٞم وَمْٚمَٞمَتَقوَّ

 .(7)شَوُهَق ذِم َذًمَِؽ ٓ  َيَتَٙمٚمَّؿُ  ،َصال شمِفِ 

وإن يم٤من أىمؾ ُمـ ُمؾء اًمٗمؿ وم٢مٟمف ٓ  ،إن يم٤من ُمؾء اًمٗمؿ وم٢مٟمف يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثافث

  .يٜم٘مض اًمقوقء

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًم٘ملء ٓ يٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.:;(، واًمؽمُمذي )6;56(صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.:>4/5( اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.:4/57( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )6)

 ًٕم٤ٌمِّن.(، ووٕمٗمف ا4554( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )7)
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 .اًمقوقء

 (5) افقضقء ؟ يٜم٘مض (4)اًمَ٘مَٚمُس هؾ ( 34مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،اًمزهريو ،احلًـ :افَائِقن بف

 :بـاشتدفقا 

 .ومٚمؿ يث٧ٌم دًمٞمؾ سمٜم٘مض اًمقوقء ُمـ اًم٘مٚمس ،ىم٤مقمدة اًمٌٜم٤مء قمغم إصؾ

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افثاين افَقل

 ،ؾم٤مملو ،اًم٘م٤مؾمؿو ،جم٤مهدو ،مح٤مدو ،احلٙمؿو ،اًمِمٕمٌلو ،اًمٜمخٕملو ،ىمت٤مدة :افَائِقن بف

 .إؾمح٤مقو ،ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيزو ،إوزاقملو

 :إدفة

صَمُف َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   طَمدَّ
ِ
ْرَداء ـِ ـَمْٚمَح٦َم َأنَّ َأسَم٤م اًمدَّ وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم صَمْقسَم٤مَن َُمْقمَم  ،ىَم٤مَء وَم٠َموْمَٓمرَ  قمـ َُمْٕمَداَن سْم

ِجِد ِدَُمِْمَؼ وَمُ٘مْٚم٧ُم  َرؾُمقِل اهلِل  ًْ صَمٜمِل َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  :ذم َُم  طَمدَّ
ِ
ْرَداء  :ىَم٤مَل  ،ىَم٤مَء وَم٠َموْمَٓمرَ  إِنَّ َأسَم٤م اًمدَّ

٧ٌُْم ًَمُف َوُوقَءُه  ٌَ َصَدَق َوَأَٟم٤م َص
(6). 

 .ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اًم٘مٚمس يٜم٘مض اًمقوقء :ىم٤مًمقا

وم٤مًم٘مقل  =ُمٜمٝمؿ ُمـ وٕمٗمفو ،اًمٕمٚمًمء اظمتٚمٗمقا ومٞمف ومٛمٜمٝمؿ ُمـ طمًٜمف يم٤مإلُم٤مم أمحدو أضمٞم٥م سم٠من 

 اًمٗمٕمؾ اعمجرد ُمـ اًمٜمٌل  :ًمٚم٘م٤مقمدة =ٕٟمف طمٙم٤مي٦م ومٕمؾ =سمتّمحٞمحف إٟمًم يدل قمغم آؾمتح٤ٌمب

 .يدل قمغم آؾمتح٤ٌمب أو اإلسم٤مطم٦م

                                 
 ظمرج ُمـ سمٓمٜمف ـمٕم٤مم، أو ذاب إمم اًمٗمؿ، وؾمقاء أًم٘م٤مه أو أقم٤مده إمم سمٓمٜمف إذا يم٤من ُمؾء اًمٗمؿ أو دوٟمف.أي (ىمٚمس: 4)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م ;7-5/79(، واعمجٛمقع )4/583(، واعمٖمٜمل ):>5-6>4/5( اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 8>4/4ًٌقط ًمٚمنظمز )(، واعم74-5/73(، وإم )4/459(، واعمدوٟم٦م )6:اًمٙمقؾم٩م )

 (.;6-:4/6(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )4/73-74)

 (.:4/47(، وصححف إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء):;(، واًمؽمُمذي )6;56( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)
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 .يٜم٘مض يمثػمه دون ىمٚمٞمٚمف :افَقل افثافث

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

 .اًم٘مٚمٞمؾو ٟمقاىمض اًمقوقء يًتقي ومٞمٝم٤م اًمٙمثػمو أضمٞم٥م سم٠من 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًم٘مٚمس ٓ يٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

  :افتًِٔؾ

 ش.اًمٌٜم٤مء قمغم إصؾ» :ًم٘م٤مقمدة

 (4) هؾ افدود افذي خيرج مـ افدبر يَْض افقضقء ؟ :(35مسٖفة )

 :ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 ،اًمثقريو ،إوزاقملو ،احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌمو ،أسمق جمٚمزو ،مح٤مدو ،احلًـو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،أصح٤مب اًمِم٤مومٕملو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اسمـ اعم٤ٌمركو

 :اشتدفقا بـ

 .ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ظمروج اًمٖم٤مئط

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽو ،ىمت٤مدةو ،(ومح٤مد ) ذم رواي٦م ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 :إدفة

 .ٓ دًمٞمؾ قمغم ٟم٘مض اًمقوقء ُمـ ظمروج اًمدود ُمـ اًمدسمر -4

 .شاؾمتّمح٤مب إصؾ» :ًم٘م٤مقمدة -5

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ظمروج اًمدود ُمـ اًمدسمر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
سمرواي٦م (، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق ;4/53(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )74-73(، وإم )633-:>4/5( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق >6-;6(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )5/8(، واعمجٛمقع )4/453(، واعمدوٟم٦م )479اًمٙمقؾم٩م )

(4/495-496. ) 
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 .يٜم٘مض اًمقوقء

  :افتًِٔؾ

ومٞم٠مظمذ طمٙمؿ ظمروج  -ٟمحقه و ،أي ُمٌتال سمٌؾ ُمـ هم٤مئط -ٕٟمف ٓ َيرج هم٤مًم٤ٌم إٓ سمٜمداوة 

  .يمثػمه ٟم٤مىمض ًمٚمقوقءو ٕن ظمروج اًمٖم٤مئط ُمـ اًمدسمر ىمٚمٞمٚمف =اًمٖم٤مئط

 (4) هؾ مس افذـر يَْض افقضقء ؟ :(36مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

قمٌد و ،أسمق هريرةو ،زيد سمـ ظم٤مًمدو ،أسمق أيقبو ،اسمـ قمٛمرو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

ؾمٕمد سمـ أيب و ،سمنة سمٜم٧م صٗمقانو ،أم طمٌٞم٦ٌمو ،قم٤مئِم٦مو ،ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهللو ،اهلل سمـ قمٛمرو

قمٓم٤مء سمـ و ،ؾمٚمٞمًمن سمـ ي٤ًمرو ،قمروة سمـ اًمزسمػمو ،قم٤ٌمس ) ذم رواي٦م ( ـاسمو ،وىم٤مص ) ذم رواي٦م (

ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م و ،حيٞمك سمـ أيب يمثػم ،ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمدو ،اًمزهريو ،ضم٤مسمر سمـ زيدو ،أيب رسم٤مح

اعمِمٝمقر قمـ و ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل و ،إوزاقملو ،هِم٤مم سمـ قمروةو ،) ذم إصح (

 .اسمـ طم٤ٌمنو ،اسمـ ظمزيٛم٦مو ،ُم٤مًمؽ

 :إدفة

٤َم ؾَمِٛمَٕم٧ْم َرؾُمقَل اهللِ  -4 َة سمِٜم٧ِْم َصْٗمَقاَن َأهنَّ ٠مْ » :َيُ٘مقُل  قمـ سُمْنَ ـْ َُمسَّ َذيَمَرُه وَمْٚمَٞمَتَقوَّ  .(5)شَُم

ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم  -5 ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم هِ  ،قَم ـْ ضَمدي ـْ َُمسَّ َذيَمَرهُ » :ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم  ،َُم

٠مْ  ٠مْ  ،وَمْٚمَٞمَتَقوَّ ٧ْم وَمْرضَمَٝم٤م وَمْٚمَتَتَقوَّ ًَّ ًَم اُْمَرَأٍة َُم  .(6)شَوَأيه

ـْ ضَم٤مسمِِر  -6 ٌِْد اهلِل ، ىَم٤مَل قَم ـِ قَم وَمَٕمَٚمْٞمِف  ،إَِذا َُمسَّ َأطَمُديُمْؿ َذيَمَرهُ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :سْم

                                 
(، واعمًٌقط 535/:4(، واًمتٛمٝمٞمد );4/44(، واعمدوٟم٦م )79-5/75(، وإم )643-4/633( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 ،،64->5/5(، واعمجٛمقع )575-4/573، واعمٖمٜمل )(84قمٌد اهلل )سمرواي٦م (، وُم٤ًمئؾ أمحد 6;4/4ًمٚمنظمز )

 (.454-4/445(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )498-4/496(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )68-69

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>;(، واعمقـم٠م )776(، واًمٜم٤ًمئل)5;(، واًمؽمُمذي )4;4( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.;4/9اٟمٔمر: اًمٕمٚمؾ ًمٚمؽمُمذي ) ًمٌخ٤مري=ا صححف(، و>4(، واسمـ اْل٤مرود)3:9:( طمًـ: رواه أمحد )6)
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 .(4)شاًْمُقُوقءُ 

٦ٌَمَ  -7 ـْ ُأمي طَمٌِٞم ِلَّ  ،قَم ٠مْ »، ىَم٤مَل: َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ َُمسَّ َذيَمَرُه وَمْٚمَٞمَتَقوَّ  .(5)شَُم

 .(6)ُمـ ُم٘م٤ملو هٜم٤مك قمنمة أطم٤مدي٨م أظمرى اؾمتدًمقا ذه٤م ٓ َيٚمق طمدي٨م ُمٜمٝم٤م 

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 ،طمذيٗم٦مو ،اسمـ قم٤ٌمس ) ذم رواي٦م (و ،قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقدو ،قمًمر سمـ ي٤مهو ،قمكم :افَائِقن بف

ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ) ذم و ،ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ) ذم رواي٦م(و ،أسمق اًمدرداءو ،قمٛمران سمـ طمّملمو

 ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،سمـ أيب قمٌد اًمرمحـرسمٞمٕم٦م و ،إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو ،رواي٦م (

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦مو

 :إدفة

يي ىَم٤مَل  -4 ْٛمػَمِ ٌِْد اهللِ احْلِ ـِ قَم ـْ ؾَمْٞمِػ سْم ـِ  :قَم ٠َمًْمٜم٤َمَه٤م قَم ًَ َدظَمْٚم٧ُم َأَٟم٤م َوِرضَم٤مٌل َُمِٕمل قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم وَم

ُح وَمْرضَمُف وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ًَ ضُمِؾ َيْٛم ٧ُم َأْو َأْٟمِٗمل :َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل  :اًمرَّ ًْ ًَ ٤مُه َُم  .(7)َُم٤م ُأسَم٤مزِم إِيَّ

ِلي  -5 ، ىَم٤مَل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إِمَم اًمٜمٌَّ ـْ قِمّْمَٛم٦َم سمـ َُم٤مًمٍِؽ اخْلََٓمِٛملي اطْمَتؽَّ سَمْٕمُض  :، وَمَ٘م٤مَل قَم

ِدي ًَ ، وَم٠َمَص٤مسَم٧ْم َيِدي َذيَمِري، ىَم٤مَل  ،ضَم ٌُٜمِل ذَ » :وَم٠َمْدظَمْٚم٧ُم َيِدي َأطْمَتؽه  .(8)شًمَِؽ َوَأَٟم٤م َأْيًْم٤م ُيِّمٞم

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦مَ  -6 يَمرِ  ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،قَم ـْ َُمسي اًمذَّ ًَم ُهَق طُمذَي٦مٌ » :وَمَ٘م٤مَل  ،قَم  (9)إِٟمَّ

 .(:)شُِمٜمَْؽ 

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.3;7( صحٞمح ًمٖمػمه: رواه اسمـ ُم٤مضمف )4)

 (.9>4(، وصححف إًم٤ٌمِّن حلدي٨م سمنة ذم اإلرواء )98>;4( صحٞمح: رواه اًمٓمؼماِّن ذم اًمٙمٌػم )5)

(، واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 5>4/6) (، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر975(، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )4/459( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )6)

 (.>456، 64;6ًمٚمٓمؼماِّن )

 (، إؾمٜم٤مده ُمًٚمًؾ سم٤معمج٤مهٞمؾ.8:;7( وٕمٞمػ: رواه أسمق يٕمغم )7)

(، ومٞمف اًمٗمْمؾ سمـ اعمخت٤مر وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م= اٟمٔمر: 875(، واًمدارىمٓمٜمل )37>46( وٕمٞمػ: رواه اًمٓمؼماِّن ذم اًمٙمٌػم )8)

 (.>6/77اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )

سمٛمٕمٜمك اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ ش طمذوة»وذم سمٕمْمٝم٤م ، شضمزء» سمٕمض اًمٜمًخ ذمُمـ اًمٚمحؿ، أو اًم٘مٓمٕم٦م اًمّمٖمػمة= وذي٦م: ُم٤م ىمٓمع ـمقٓ (طُم 9)

 اًمٚمحؿ.

(، وومٞمف ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم ُمؽموك احلدي٨م= اٟمٔمر: اْلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ 7;7(وٕمٞمػ ضمدا: رواه اسمـ ُم٤مضمف ):)
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يمًم أن اإلٟم٤ًمن  إذا ُمس أٟمٗمف ٓ يٜمت٘مض اًمقوقء ومٙمذًمؽ  ،ىمٞم٤مؾم٤م قمغم إقمْم٤مء إظمرى -7

 .إذا ُمس ذيمره ٓ يٜمت٘مض اًمقوقء

يمر شمتٕمٚمؼ سمف أطمٙم٤مم ٓ شمتٕمٚمؼ ذه٤م سم٤مىمل إقمْم٤مءأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من  ومٗمل اإليالج اعمحرم  =اًمذَّ

هذه إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ٓ شمتٕمٚمؼ و ذم اإليالج احلالل وضمقب اعمٝمر يم٤مُمالو ،أو اًمرضمؿ ،اْلٚمد

 .سم٠مي قمْمق آظمر

ـِ ـَمْٚمٍؼ ىَم٤مَل  -8 ـْ ىَمْٞمِس سْم ٠ُم َأطَمُدَٟم٤م إَِذا َُمسَّ َذيَمَرُه ؟ ىَم٤مَل  ؾَم٠َمَل َرضُمٌؾ َرؾُمقَل اهللِ  :قَم  :َأَيَتَقوَّ

ًَم ُهَق سَمْْمَٕم٦ٌم ُِمٜمَْؽ » ِدكَ  ،إِٟمَّ ًَ  .(4)شَأْو ضَم

هذا احلدي٨م أىمقى إدًم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م أصح٤مب هذا  :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .اقمتٛمد قمٚمٞمف اسمـ اعمٜمذرو ،اًم٘مقل

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف حيتٛمؾ اطمتًمًملم

 .أٟمف وٕمٞمػ :إولآطمتًمل 

 .إن يم٤من صحٞمح٤م ومٝمق ُمٜمًقخ :آطمتًمل اًمث٤مِّن

ىمد و ،ومٛمدار احلدي٨م قمغم ىمٞمس سمـ ـمٚمؼ سمـ قمكم ،هق اًم٘مقل سمْمٕمٗمفو ،أُم٤م آطمتًمل إول

اسمـ و ،(5)ىمد وصم٘م٦م اًمٕمجكمو =سمٕمْمٝمؿ وٕمٗمفو ،ومٌٕمْمٝمؿ طمًـ طمديثف ،اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ومٞمف

ىمد أيمثر اًمٜم٤مس  :-ُمرة  –ىم٤مل و ،صم٘م٦م :-ُمرة  -ىم٤مل حيٞمك و =مه٤م ُمت٤ًمهالن ذم اًمتقصمٞمؼو ،(6)طم٤ٌمن

ه ُمـ  ،صدوق :ىمد مجع احل٤مومظ سملم إىمقال وم٘م٤ملو =ٓ حيت٩م سمحديثفو ومٞمف وِهَؿ ُمـ قمدَّ

  .(7)اًمّمح٤مسم٦م

 .و ىمد وٕمٗمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

                                 
(5/7:<.) 

 (.493(، واًمٜم٤ًمئل )8;) (، واًمؽمُمذي5;4(، وأسمق داود )>4965( وٕمٞمػ: رواه أمحد )4)

 (.5/653( اٟمٔمر: اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم )5)

 (.8/646( اٟمٔمر: اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن )6)

 (.;>6( اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م صـ )7)
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 .(4)ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م :وم٘م٤مل أسمق زرقم٦م 

 .(5)همػمه أصم٧ٌم ُمٜمف :ىم٤مل أمحدو 

 .(6)مل يث٧ٌم ًمٜم٤م ُم٤م ٟمرشمِض ىمٌقل ظمؼمه و ،ؾم٠مًمٜم٤م قمٜمف ومٚمؿ ٟمجد ُمـ يٕمرومف :ىم٤مل اًمِم٤مومٕملو 

٤مهو ،ًمٞمس سمٛمـ شم٘مقم سمف طمج٦م :ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازيو   .-أي وٕمػ ؿم٠مٟمف  –  (7)وهَّ

 .(8)ٓ حيت٩م سمحديثفو ًمٞمس سم٤مًم٘مقي :ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملو 

وم٤مٟمٔمر إمم شمرشمٞمٌف  =و ىمد أضم٤مد اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمرد اًم٘م٤مئٚملم سم٠من ُمس اًمذيمر ٓ يٜم٘مض اًمقوقء

 .اًمٌديع ذم اًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مهتؿ

   :رمحف اهللىم٤مل  

َّا. ٌَِفِط  َٚ َِ ُبِطَس ََِرا اِلَدَبَس ِو َٚ َضِىَع  َٔ َّ ُعِس  ِذِكُس اِلَدَبِس الدَّاهِّ َعَمٜ َأ
اِِّنه َأسُمق سَمْدٍر سمَِنْ  ٍح احْلَرَّ ـِ ُُمَنَّ ٌَْٞمِد اهلِل سْم ـِ قُم ٌِْد اعمَْٚمِِؽ سْم ـِ قَم ـُ ظَم٤مًمِِد سْم َٟم٤م َأمْحَُد سْم ـْ  َأظْمؼَمَ هَم٤مَُمْرـَم٤م ُِم

صَمٜم٤َم َأيِب  :ىَم٤مَل  ،ِدَي٤مِر ُُمَيَ  ـُ إؾِْمَح٤مَق  :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ صَمٜم٤َم ؿُمَٕمْٞم٥ُم سْم ُـ  :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ صَمٜمِل ِهَِم٤مُم سْم ـْ  ،قُمْرَوةَ  طَمدَّ قَم

صَمفُ  ،َأسمِٞمفِ  ـَ احْلََٙمِؿ طَمدَّ َة سمِٜم٧ِْم َصْٗمَقانَ  ،َأنَّ َُمْرَواَن سْم ـْ سُمْنَ ِلَّ  ،قَم إَِذا َُمسَّ َأطَمُديُمْؿ » :ىَم٤مَل  ،َأنَّ اًمٜمٌَّ

٠مْ  ،َذيَمَرهُ  ىَمْتفُ  :ىَم٤مَل  ،شوَمْٚمَٞمَتَقوَّ َة وَمَّمدَّ ٠َمَل سُمْنَ ًَ  .(9)وَم٠َمْٟمَٙمَر َذًمَِؽ قُمْرَوُة وَم

 :صمؿ ىم٤مل

َٚ َكَىا  َِ ُبِطَس ََِرا اِلَدَبَس ِو ِِٗس َضِىَع  ََ الصَُّب َٚ ِب َٔ َّ ُعِس َُٖصسُِّح ِبَأ  ٍُ ِذِكُس َخَبٍس َثا
ُٓ َقِبُن. ٌَا  َذَكِس

ـِ ظُمَزْيَٛم٦مَ  ـُ إؾِْمَح٤مَق سْم ُد سْم َٟم٤م حُمَٛمَّ ـُ َراومِعٍ  :ىَم٤مَل  ،َأظْمؼَمَ ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمَّ ـُ َأيِب وُمدَ  :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ صَمٜم٤َم اسْم  ،ْيٍؽ طَمدَّ

ـُ قُمْثًَمنَ  :ىَم٤مَل  ِِّن َرسمِٞمَٕم٦ُم سْم ـِ قُمْرَوةَ  ،َأظْمؼَمَ ـْ ِهَِم٤مِم سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم ـْ َُمْرَوانَ  ،قَم ةَ  ،قَم ـْ سُمْنَ ِلَّ  ،قَم َأنَّ اًمٜمٌَّ

                                 
 (.6/53( اٟمٔمر: اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم )4)

 ( .689/;(اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )5)

 (.689/;(اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )6)

 (.689/;)( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 7)

 (.6/445( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )8)

 (.4446( صحٞمح: )9)
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،  ـْ َُمسَّ وَمْرضَمفُ » :ىَم٤مَل ٠مْ  ،َُم ةَ  :ىَم٤مَل قُمْرَوةُ  ،شوَمْٚمَٞمَتَقوَّ ٠َمًْم٧ُم سُمْنَ ًَ ىَمْتفُ  ،وَم  .(4)وَمَّمدَّ

َِ َوظِّ اِلَفِسِجِذِكُس  ُُٕضِٕٞ ِو َّ األِوَس ِباِل ُٞ  ،اِلَدَبِس الدَّاهِّ َعَمٜ َأ ُُٕضٕ َٕ اِل ُِ ٌََّىا  ِإ
.ِْ ُٚ ِإال ِب  الَِّرٙ ال  َتُذُٕش الصَّال

٤ٌَمِب اْْلَُٛمِحله  ـُ احْلُ َٟم٤م اًْمَٗمْْمُؾ سْم ـُ إسِْمَراِهٞمؿَ  :ىَم٤مَل  ،َأظْمؼَمَ ٚمُِؿ سْم ًْ صَمٜم٤َم ُُم صَمٜم٤َم :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ ـُ  طَمدَّ قَمكِمه سْم

٤ٌَمَركِ  ـِ قُمْرَوةَ  ،اعمُْ ـْ ِهَِم٤مِم سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم ةَ  ،قَم ـْ سُمْنَ ـْ َُمسَّ وَمْرضَمفُ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم  ،َُم

 .(5)شوَمْٚمُٞمِٕمِد اًْمُقُوقءَ 

ـِ يَمًَم  :ىَم٤مَل َأسُمق طَم٤مشمِؿٍ  َؾ اًْمَٞمَدْي ًْ وَمْٚمُٞمِٕمِد  :عم٤ََّم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل سَمْٕمُض اًمٜم٤َّمسِ  ،ًَمْق يَم٤مَن اعْمَُراُد ُِمٜمُْف هَم

الةِ  ،اًْمُقُوقءَ   اًمَِّذي ُهَق ًمِٚمّمَّ
ِ
قَم٤مَدُة ٓ  شَمُٙمقُن إِٓ ًمِْٚمُقُوقء  .(6)إِِذ اإْلِ

الِة َوإِْن يَم٤مَٟم٧ِم ا ًَم ُهَق ُوُوقُء اًمّمَّ ـْ َُمسي اًْمَٗمْرِج إِٟمَّ ُح سم٠َِمنَّ اًْمُقُوقَء ُِم ًْمَٕمَرُب ِذيْمُر ظَمؼَمٍ صَم٤مٍن ُيٍَمي

ـِ ُوُوقًءا. َؾ اًْمَٞمَدْي ًْ ل هَم ٛمي ًَ  شُم

ـُ ىُمَرْيشٍ  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ َٟم٤م َأسُمق ُٟمَٕمْٞمٍؿ قَم ـِ َيِزيَد اعمُْْ٘مِرُئ  :ىَم٤مَل  ،َأظْمؼَمَ ٌِْد اهللِ سْم ـُ قَم ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمَّ  :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ

ـُ اًْمَقًمِٞمِد اًْمَٕمَدِِّنه  ٌُْد اهلِل سْم صَمٜم٤َم قَم ـْ ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ،طَمدَّ ـُ قُمْرَوةَ  :ىَم٤مَل  ،قَم صَمٜم٤َم ِهَِم٤مُم سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،طَمدَّ ـْ َُمْرَوانَ  ،قَم  ،قَم

ةَ  ـْ سُمْنَ ـْ َُمسَّ َذيَمَرهُ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم الةِ  ،َُم ٠ْم ُوُوقَءُه ًمِٚمّمَّ  .(7) شوَمْٚمَٞمَتَقوَّ

 :ىم٤مل اًمٕمٚمًمء =ومٕمغم ومرض صح٦م احلدي٨م :أما افَقل بافْسخ :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

٠مْ »احلدي٨م ُمٜمًقخ سمحدي٨م سمنة سمٜم٧م صٗمقان  ـْ َُمسَّ َذيَمَرُه وَمْٚمَٞمَتَقوَّ اٟمٔمر إمم سمديع شمرشمٞم٥م و =شَُم

  :ىم٤مل رمحف اهلل =اسمـ طم٤ٌمن

ٍّ َعَمٜ َزُضِٕه اهلِل  َُ َعِم ََٔفَد َطِمُق ِب َِٕقِت الَِّرٙ   .ِذِكُس اِل
٤ٌَمِب  ـُ احْلُ َٟم٤م اًْمَٗمْْمُؾ سْم َهدٍ  :ىَم٤مَل  ،َأظْمؼَمَ ـُ ُُمَنْ ُد سْم دَّ ًَ صَمٜم٤َم ُُم ـُ قَمْٛمٍرو :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ صَمٜم٤َم ُُمال ِزُم سْم  ،طَمدَّ

ـُ سَمْدرٍ  :ىَم٤مَل  ٌُْد اهللِ سْم ي قَم صَمٜم٤َم ضَمدي ـِ ـَمْٚمٍؼ  ،طَمدَّ ـْ ىَمْٞمِس سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم  سَمٜمَْٞم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم

ِجَد اعمَِْديٜم٦َِم وَمَٙم٤مَن َيُ٘مقُل  ًْ ُُمقا :َُم ـَ اًمٓميلمِ  ىَمدي ٤م. ،اًْمَٞمًَمُِمل ُِم ًًّ ٜمُِٙمْؿ ًَمُف َُم ًَ ـْ َأطْم ُف ُِم  وَم٢مِٟمَّ

قٌخ  :ىَم٤مَل َأسُمق طَم٤مشمٍِؿ َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  ًُ ـِ قَمكِمٍّ اًمَِّذي َذيَمْرَٟم٤مُه ظَمؼَمٌ َُمٜمْ ـَ قَمكِمٍّ  =ظَمؼَمُ ـَمْٚمِؼ سْم ٕنَّ ـَمْٚمَؼ سْم

                                 
 (.4447(صحٞمح: )4)

 (.4448(صحٞمح: )5)

 ( رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.4448( إؾمٜم٤مده صحٞمح: )6)

 (.4449( إؾمٜم٤مده صحٞمح: )7)
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ِلي  ـْ  يَم٤مَن ىُمُدوُُمُف قَمغَم اًمٜمٌَّ َل ؾَمٜم٦ٍَم ُِم ْجَرةِ َأوَّ ِجَد َرؾُمقِل  ،ؾِمٜمِلي اهْلِ ًْ ٌْٜمُقَن َُم ٚمُِٛمقَن َي ًْ طَمْٞم٨ُم يَم٤مَن اعمُْ

 سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم.  اهللِ 

يَمرِ  ـْ َُمسي اًمذَّ  ُِم
ِ
ٌُْؾ َوَأسُمق ُهَرْيَرَة  ،َوىَمْد َرَوى َأسُمق ُهَرْيَرَة إجَِي٤مَب اًْمُقُوقء ٥ِم َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مُه ىَم ًَ قَمغَم طَم

ـَ  ٌٍْع ُِم ْجَرةِ َأؾْمَٚمَؿ ؾَمٜم٦ََم ؾَم ٌِْع  ،اهْلِ ًَ ـِ قَمكِمٍّ سمِ وَمَدلَّ َذًمَِؽ قَمغَم َأنَّ ظَمؼَمَ َأيِب ُهَرْيَرَة يَم٤مَن سَمْٕمَد ظَمؼَمِ ـَمْٚمِؼ سْم

 .(4)ؾِمٜملِمَ 

 .إُ طمقا زدع وسٚ أخسٝ بعدوا ضافس فطىع احلدٖح :السد عمٜ وَ قاه
َٟم٤م َأسُمق ظَمٚمِٞمَٗم٦مَ  :ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن دٌ  :ىَم٤مَل  ،َأظْمؼَمَ دَّ ًَ صَمٜم٤َم ُُم ـُ قَمْٛمٍرو :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ صَمٜم٤َم ُُمالِزُم سْم  :ىَم٤مَل  ،طَمدَّ

ـُ سَمْدٍر احْلَٜمَِٗمله  ٌُْد اهللِ سْم صَمٜم٤َم قَم ـِ ـَمْٚمٍؼ  ،طَمدَّ ـْ ىَمْٞمِس سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم ظَمَرضْمٜم٤َم ؾِمت٦ًَّم َووْمًدا إمَِم َرؾُمقِل  :ىَم٤مَل  ،قَم

ـْ سَمٜمِل طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَرضُمٌؾ ُمِ  ،اهللِ  ٦ٌم ُِم ًَ ـِ َرسمِٞمَٕم٦مَ مَخْ ٌَْٞمَٕم٦َم سْم  ،طَمتَّك ىَمِدُْمٜم٤َم قَمغَم َٟمٌِلي اهلِل  ،ـْ سَمٜمِل ُو

ْٞمٜم٤َم َُمَٕمفُ  ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمُه َوَصٚمَّ َٟم٤مُه َأنَّ سم٠َِمْرِوٜم٤َم سَمْٞمَٕم٦ًم ًَمٜم٤َم ،وَم ـْ وَمْْمِؾ ـُمُٝمقِرهِ  ،َوَأظْمؼَمْ ٌْٜم٤َمُه ُِم   ،َواؾْمَتْقَه
ٍ
وَمَدقَم٤م سمًَِمء

٠َم ُِمٜمُْف َوََتَْْمَٛمَض    :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،َوَص٥مَّ ًَمٜم٤َم ذِم إَِداَوةٍ  ،وَمَتَقوَّ
ِ
َذا اعم٤َْمء ٌُقا ذِهَ  ،وَم٢مَِذا ىَمِدُْمُتْؿ سَمَٚمَديُمؿْ  ،اْذَه

وا سمِٞمَٕمَتُٙمؿْ    ،وَم٤ميْمِنُ
ِ
ـْ َهَذا اعم٤َْمء ِجًدا ،صُمؿَّ اْٟمَْمُحقا َُمَٙم٤مهَن٤َم ُِم ًْ ُِذوا َُمَٙم٤مهَن٤َم َُم َي٤م َرؾُمقَل  :وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ،َواختَّ

ٌََٚمُد سَمِٕمٞمدٌ  ،اهللِ   :ىَم٤مَل  ،َواعم٤َْمُء َيٜمَِْمُػ  ،اًْم
ِ
ـَ اعم٤َْمء وُه ُِم ٤ًٌم ،وَم٠َمُِمده ٞم

وَمَخَرضْمٜم٤َم وَمَتَِم٤مطَمْحٜم٤َم  ،وَم٢مِٟمَُّف ٓ َيِزيُدُه إِٓ ـمِ

َداَوةِ  ِٛمُٚمَٝم٤م ،قَمغَم مَحِْؾ اإْلِ ٜم٤َم حَيْ ٤م وَمَخَرضْم  ،َٟمْقسًم٤م ًمُِٙمؾي َرضُمٍؾ ُِمٜم٤َّم َيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦مً  وَمَجَٕمَٚمَٝم٤م َرؾُمقُل اهللِ  ،َأيه ٜم٤َم ذِهَ

ِذي َأَُمَرَٟم٤م ـْ ـَمٞميئٍ  ،طَمتَّك ىَمِدُْمٜم٤َم سَمَٚمَدَٟم٤م وَمَٕمِٛمْٚمٜم٤َم اًمَّ الةِ  ،َوَراِه٥ُم َذًمَِؽ اًْمَ٘مْقِم َرضُمٌؾ ُِم وَمَ٘م٤مَل  ،وَمٜم٤َمَدْيٜم٤َم سم٤ِمًمّمَّ

اِه٥ُم   صُمؿَّ َهَرَب وَمَٚمْؿ ُيَر سَمْٕمُد. ،َدقْمَقُة طَمؼٍّ  :اًمرَّ

ـَ قَمكِمٍّ َرضَمَع إِمَم سَمَٚمِدِه سَمْٕمَد  ذِم  :ىَم٤مَل َأسُمق طَم٤مشمٍِؿ َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  َهَذا اخْلؼََمِ سَمَٞم٤مٌن َواِوٌح َأنَّ ـَمْٚمَؼ سْم

تِل َذيَمْرَٟم٤م َوىْمَتَٝم٤م قَمك ُرضُمققَمُف سَمْٕمَد  ،اًْمِ٘مْدَُم٦ِم اًمَّ ـِ ادَّ صُمؿَّ ٓ  ُيْٕمَٚمُؿ ًَمُف ُرضُمقٌع إمَِم اعْمَِديٜم٦َِم سَمْٕمَد َذًمَِؽ= وَمَٛم

طَم٦مٍ  ،َذًمَِؽ  ٜم٦ٍَّم ُُمٍَمي ًُ  .(5)َوٓ ؾَمٌِٞمَؾ ًَمُف إمَِم َذًمَِؽ  ،وَمَٕمَٚمْٞمِف َأْن َي٠ْميِتَ سمِ

 .يٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤من سمِمٝمقة :افَقل افثافث

 .(6)رضمحٝم٤م إًم٤ٌمِّن  ،ُم٤مًمؽ  ذم رواي٦م وٕمٞمٗم٦م قمٜمف :افَائِقن بف

                                 
 (.4455(إؾمٜم٤مده صحٞمح: )4)

 (.4456( صحٞمح: )5)

 (.436( اٟمٔمر: َت٤مم اعمٜم٦م صـ )6)
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  :ظِِقا بـ

 .اًمٚمذة وم٢مذا وضمدت اًمٚمذة اٟمت٘مض اًمقوقءو ٕن اًمقوقء ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٝمقة

 :و أجٔب ظِٔف بـٖمريـ

 .إُم٤م أن يٙمقن همػم ٟم٤مىمضو ،أن اعمس إُم٤م أن يٙمقن ٟم٤مىمْم٤م سمٙمؾ طم٤مل -4

 .ٓ ؾمٜم٦مو ٓ جيقز شمٕمٞملم اخلؼم سمٕمٚم٦م ًمٞم٧ًم ُمٜمّمقص٦م ذم يمت٤مب -5

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس اًمٗمرج  يٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

ًَم ُهَق سَمْْمَٕم٦ٌم »ظمؼم  -4  .وٕمٞمػ شُِمٜمَْؽ إِٟمَّ

يمثرة إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم أن اعمس يٜم٘مض اًمقوقء ُمع أٟمف مل يرد إٓ طمدي٨م واطمد سمٕمدم  -5

 .ُمع ذًمؽ اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ومٞمفو ،اًمٜم٘مض

 ،طمدي٨م صحٞمحو ،ومال شمٕم٤مرض سملم طمدي٨م وٕمٞمػ =طمٞم٨م أٓ شمٕم٤مرض سملم طمديثلم -6

َأن يٙمقن أطمد » :-ذيمره٤م ُمـ أوضمف اًمؽمضمٞمح اخلٛمًلم اًمتل  -احل٤مزُمل ذم آقمت٤ٌمر ىم٤ملًمذًمؽ 

َة  طَمِدي٨م :ُمث٤مًمف = اعمْتٗمؼ قَمَٚمْٞمِف َأومَم وم٤معمِّمػم إِمَم  ،ٚمٗم٤م ومِٞمفظمر خُمتأ ُمتٗم٘م٤م ذِم قمداًمتِف ويلماًمراو سُمْنَ

يَمر َُمع ُمسمِ  ـْ طَمِدي٨م ـَمْٚمؼٜم٧ْم َصْٗمَقاَن ذِم َُمسي اًمذَّ ة َرَواُه ُم٤مًمِؽ ،٤م ُيَٕم٤مِروف ُِم قَمـ  ،وَمحدي٨م سمْنَ

ٌْد اهلل سْمـ َأيِب سَمْٙمر ـِ طَمْزمٍ  قَم ـِ قَمْٛمِرو سْم ِد سْم ـِ حُمَٛمَّ سَمػْم  ،سم ـْ قُمْرَوة سْمـ اًمزه ـْ ُهَق  ،قَم َوًَمْٞمَس ومِٞمِٝمْؿ إِٓ  َُم

وَم٤معمَِّْمػُم إِمَم  ،ْٚمؼ وَمَ٘مد اظْمُتٚمِػ ذِم قمداًمتٝمؿَوَأُم٤م ُرَواة طَمِدي٨م ـمَ  ،قَمْدل َصُدوق ُُمتََّٗمؼ قَمغَم قَمَداًَمتف

ة َأْومَم   .(4)شطَمِدي٨م سُمْنَ

ًٖ يَْض افقضقء ؟  :(37مسٖفة )  (5)هؾ مس افذـر خى

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم 

                                 
 (.4/43ح٤مزُمل )( اٟمٔمر: آقمت٤ٌمر ًمٚم4)

(، واعمٖمٜمل 5/66(، واعمجٛمقع ):8قمٌد اهلل )سمرواي٦م (، وُم٤ًمئؾ أمحد 5/77(، وإم )4/644( اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(4/575.) 
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 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

اظمت٤مره و ،أسمق ظمٞمثٛم٦مو ،أسمق أيقبو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 .اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف

 :إدفة

٤َم ؾَمِٛمَٕم٧ْم َرؾُمقَل اهللِ  -4 َة سمِٜم٧ِْم َصْٗمَقاَن َأهنَّ ٠مْ » :َيُ٘مقُل  قمـ سُمْنَ ـْ َُمسَّ َذيَمَرُه وَمْٚمَٞمَتَقوَّ  .(4)شَُم

 .قمدم آؾمتثٜم٤مء ذم اًمٜمص -5

 .قمدم اًمتٗمريؼو ،اًمٕمٛمقم -6

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

اسمـ و ،اًمٓمقيؾمحٞمد و ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو ،ـم٤موسو ،ضم٤مسمر سمـ زيدو ،ُمٙمحقل :افَائِقن بف

 .ُم٤مل إًمٞمف اسمـ اعمٜمذرو ،طمزم

  :إدفة

َدْت ىُمُٚمقسُمُٙمؿْ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -4 ـْ َُم٤م شَمَٕمٛمَّ
 ﴾َوًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح ومِٞمًَم َأظْمَٓم٠ْمشُمْؿ سمِِف َوًَمٙمِ

 .[8:]إطمزاب

 .إن مل يتٕمٛمد اإلٟم٤ًمن ُمس ذيمره ومال يٜمت٘مض ووقؤه :ىم٤مًمقا

 .أُم٤م إن شمٕمٛمد ومٕمٚمٞمف إصمؿ ،صمؿ عمـ أظمٓم٠مإلو أضمٞم٥م سم٠من أي٦م ذم رومع ا

٤ٌَّمسٍ  -5 ـِ قَم ـِ اسْم ِلي  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ تِل اخْلََٓم٠مَ » :ىَم٤مَل  ،قَم ـْ ُأُمَّ َٞم٤منَ  ،إِنَّ اهلَل َوَوَع قَم ًْ َوَُم٤م  ،َواًمٜمي

 .(5)شاؾْمُتْٙمِرُهقا قَمَٚمْٞمفِ 

 .اخلٓم٠م ُمقوقع ومال يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ ذقمل :ىم٤مًمقا

 .اعمخٓمئ اًمذٟم٥م قمـو و أضمٞم٥م  سم٠من اعمراد ُمـ احلدي٨م ووع اإلصمؿ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس اًمذيمر ظمٓم٠م أو قمٛمدا  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يٜم٘مض اًمقوقء

                                 
 .(، وصححف إًم٤ٌمِّن>;(، واعمقـم٠م )776(، واًمٜم٤ًمئل)5;(، واًمؽمُمذي )4;4( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.5378( طمًـ سمِمقاهده: رواه اسمـ ُم٤مضمف )5)

 



 96    مسط الآلل٘ يف

 :افتًِٔؾ

٠مْ » :اًمٜم٤مد قمٜمدُم٤م ىم٤ملو سملم اعمخٓمئ مل يٗمرق اًمٜمٌل  .4 ـْ َُمسَّ َذيَمَرُه وَمْٚمَٞمَتَقوَّ  ش.َُم

سمٛمٕمٜمك أن اًمٜمص إذا  =ٓ جيقز شم٘مٞمٞمد اًمّمٗم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٜمص اًمنمقمل سمدون دًمٞمؾ ذقمل .5

 .يمًم هل قمغم إـمالىمٝم٤مورد سمّمٗم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ومٞمج٥م أن شمٔمؾ 

 ( 4) هؾ مس افذـر بافساظد أو بيٓر افُػ يَْض افقضقء ؟ :(38مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .اًمٚمٞم٨مو ،إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

  :إدفة

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  -4 ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ،قَم ُف ىَم٤مَل  ،قَم إَِذا َأوْم٣َم َأطَمُديُمْؿ سمَِٞمِدِه إمَِم َذيَمِرِه ًَمْٞمَس سَمْٞمٜمَُف » :َأٟمَّ

٠مْ  ٌء وَمْٚمَٞمَتَقوَّ  .(5)شَوسَمْٞمٜمَُف َرْ

 :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس =اإلومْم٤مء يٙمقن سم٤ٌمـمـ اًمٙمػو =شإَِذا َأوْم٣َم َأطَمُديُمْؿ سمَِٞمِدهِ » :وضمف اًمدًٓم٦م

ـِ راطمتف ذم ؾُمجقده» ٝم٤م سم٤ٌمـمِ ًَّ  .(6)شأوم٣م سمٞمده إمم إرض، إذا َُم

سمدًمٞمؾ و ،ٕن احلٙمؿ ُمتٕمٚمؼ سمٛمٓمٚمؼ اًمٞمد ذقم٤م ٓ يتج٤موز اًمٙمقع سمدًمٞمؾ ىمٓمع يد اًم٤ًمرق -5

 .همًؾ اًمٞمد قمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمٜمقم

 .ٕن فم٤مهر اًمٙمػ ًمٞمس سمآًم٦م ًمٚمٛمس وم٠مؿمٌف ُم٤م ًمق ُمًف سمٗمخذه -6

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .أمحدو ،إوزاقملو ،قمٓم٤مء :بفافَائِقن 

 :إدفة

                                 
 (.;4/44(، واعمدوٟم٦م )5/57(، واعمجٛمقع )4/576(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم )646-4/645اٟمٔمر: إوؾمط )( 4)

(، 7:5(، واعمًتدرك ):;5(، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )865(، واًمدارىمٓمٜمل );;( إؾمٜم٤مده طمًـ: رواه اًمِم٤مذم ذم ُمًٜمده )5)

 (.67;7(، وإوؾمط ًمف )4468واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماِّن )

 ش.وم٣م»ر: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُم٤مدة ( اٟمٔم6)
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٤َم ؾَمِٛمَٕم٧ْم َرؾُمقَل اهللِ  -4 َة سمِٜم٧ِْم َصْٗمَقاَن َأهنَّ ٠مْ » :َيُ٘مقُل  قمـ سُمْنَ ـْ َُمسَّ َذيَمَرُه وَمْٚمَٞمَتَقوَّ  .(4)شَُم

 .مل يٕملم آًم٦م اعمس ومدل قمغم اًمٕمٛمقم :ىم٤مًمقا

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس اًمذيمر سم٤مًم٤ًمقمد أو  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سمٔم٤مهر اًمٙمػ ٓ يٜم٘مض اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

  .ريض اهلل قمٜمفًم٘مقة طمدي٨م أيب هريرة  -4

 .سمنة سمٜم٧م صٗمقان قم٤مم ظمّمص سمحدي٨م أيب هريرةطمدي٨م ٕن   -5

 (5)؟  هؾ مس ادرأة فٍرج زوجٓا يَْض افقضقء ؟ وافًُس ـذفؽ :(39مسٖفة )

 :ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

أسمق و ،إؾمح٤مقو ،ضم٤مسمر سمـ زيدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،إوزاقملو ،اًمزهري :افَائِقن بف

 .صمقر

  :افتًِٔؾ

إذا يم٤من ُمس اًمرضمؾ ًمذيمره يٜم٘مض اًمقوقء ومٛمـ سم٤مب أومم ُمًف ًمٗمرج زوضمتف يٜم٘مض 

ومٛمـ سم٤مب أومم ُمًٝم٤م ًمٗمرج زوضمٝم٤م يٜم٘مض إن يم٤من ُمس اعمرأة ومرضمٝم٤م يٜم٘مض اًمقوقء و ،اًمقوقء

 .اًمقوقء

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .اًمثقريو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ ـَمْٚمٍؼ ىَم٤مَل  ـْ ىَمْٞمِس سْم ٠ُم َأطَمُدَٟم٤م إَِذا َُمسَّ َذيَمَرُه ؟ ىَم٤مَل  ؾَم٠َمَل َرضُمٌؾ َرؾُمقَل اهلِل  :قَم ًَم » :َأَيَتَقوَّ إِٟمَّ

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>;(، واعمقـم٠م )776(، واًمٜم٤ًمئل)5;(، واًمؽمُمذي )4;4( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.5/64(، واعمجٛمقع )4/576(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم )648-4/646(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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ِدكَ  ،ُِمٜمَْؽ ُهَق سَمْْمَٕم٦ٌم  ًَ  .(4)شَأْو ضَم

 .سم٠مٟمف طمدي٨م وٕمٞمػقمٚمٞمف  و أضمٞم٥م 

إن يم٤مٟم٧م ُمًتف ًمٖمػم ؿمٝمقة ومال ووقء و ،إن يم٤من ُمًتف ًمِمٝمقة ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمقوقء :افَقل افثافث

 .قمٚمٞمٝم٤م

 .رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

أن اعمرأة إذا ُم٧ًم ومرج  :وظمالصتف ،اًمراضمح اًم٘مقل إول :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .وإذا ُمس اًمرضمؾ ومرج زوضمتف اٟمت٘مض ووقؤه دوهن٤م ،ووقؤه٤م دوٟمف زوضمٝم٤م اٟمت٘مض

 (5) هؾ مس ذـر افهبل يَْض افقضقء ؟ :(41مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .ُم٤مًمؽو ،إوزاقملو ،اًمزهري :افَائِقن بف

  :ظِِقا بـ

 .ًمرومع احلرجو ،ٕٟمف ًمٞمس ُمدقم٤مة ًمٚمِمٝمقة

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕملو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .إذا ُمس ذيمر همػمه شمقو٠م :ىم٤مل أسمق صمقرو 

 .أطم٥م إزم أن يتقو٠م :إؾمح٤مقوىم٤مل 

 :إدفة

 .مل يرد خمّمصو ،ًمٕمٛمقم إدًم٦م

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس ذيمر اًمّمٌل ٓ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يٜم٘مض اًمقوقء

                                 
 (.493(، واًمٜم٤ًمئل )8;)(، واًمؽمُمذي 5;4(، وأسمق داود )>4965( وٕمٞمػ: رواه أمحد )4)

 (.5/64(، واعمجٛمقع )577-4/576(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم )4/648(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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  :افتًِٔؾ

  :ٕن ذيمر اًمّمٌل َيتٚمػ ذم احلٙمؿ قمـ ذيمر اًمّمٌل ُمـ وضمقه

 .وضمقب اعمٝمرو ،ُمٜمٝم٤م صمٌقت احلد

 (4) هؾ مس ذـر ادٔت يَْض افقضقء ؟ :(41مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .إؾمح٤مق :افَائِقن بف

 .اهلل أقمٚمؿ سمف اًمراضمح :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 (5) هؾ مس ذـر افبٓائؿ يَْض افقضقء ؟ :(42مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد :افَائِقن بف

يٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م ٟمج٦ًم يم٤محلًمر، وٓ يٜم٘مض اًمقوقء إن  :افَقل افثافث

 .يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م ـم٤مهرة يم٤مإلسمؾ

 .اسمـ ضمري٩مو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس ذيمر اًمٌٝم٤مئؿ ٓ  :اهلل ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف :افسجٔح

 .يٜم٘مض اًمقوقء

                                 
 (.5/64(، واعمجٛمقع )4/577(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم )4/648(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.66-5/65(، واعمجٛمقع )4/579(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم )4/649(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 :افتًِٔؾ

 .ومال دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُمس ذيمر ذهٞمٛم٦م يٜمت٘مض ووقؤه ،ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م

 ؟(4)هؾ مس إٕثٔغ يَْض افقضقء  :(43مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ هق ىمقلو ،ُم٤مًمؽو ،إؾمح٤مقو ،اًمِمٕمٌلو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح :افَائِقن بف

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .يًتح٥م ُمٜمف اًمقوقء :ىم٤مل اًمزهريو ،قمروة سمـ اًمزسمػم :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس إٟمثٞملم ٓ يٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

  :افتًِٔؾ

 .ومال دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُمس أٟمثٞمٞمف يٜمت٘مض ووقؤه ،ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م

 (5) ( هؾ مس افدبر يَْض افقضقء ؟44مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .ىمت٤مدةو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمثقريو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومٕملو ،إوزاقملو ،اًمزهريو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس اًمدسمر ٓ يٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

                                 
(، وُمّمٜمػ ;4/44(، واعمدوٟم٦م )5/67(، واعمجٛمقع )4/579(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم ):4/64إوؾمط ) (اٟمٔمر:4)

 (.455-4/454قمٌد اًمرزاق )

 (.5/69(، واعمجٛمقع )4/577(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم ):4/64(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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  :افتًِٔؾ

 .اًمٕمرفو ،ٓ ومرضم٤م ذم آصٓمالحو ،ذيمرا ٓ يًٛمكٕن اًمدسمر 

  (4)( ما حُؿ افقضقء مما مست افْار ؟ 45مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جي٥م اًمقوقء ُمٜمف :افَقل إول

قم٤مُمر و ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أسمق اًمدرداءو ،اسمـ ُمًٕمقدو ،اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون إرسمٕم٦م :افَائِقن بف

 ،أسمق صمقرو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،إرسمٕم٦مإئٛم٦م و ،أيب سمـ يمٕم٥مو ،أسمق أُم٤مُم٦م  اًم٤ٌمهكمو ،سمـ رسمٞمٕم٦م

 .أصح٤مب اًمرأيو

 :إدفة

٤ٌَّمٍس َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ قَم ـِ اسْم ٠مْ  قَم  .(5)َأيَمَؾ يَمتَِػ ؿَم٤مٍة صُمؿَّ َصغمَّ َومَلْ َيَتَقوَّ

 .ٓ أقمٚمؿ اًمٞمقم اظمتالوم٤م ذم شمرك اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مرو :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 جي٥م اًمقوقء ُمٜمف. :افَقل افثاين

زيد و ،قم٤مئِم٦مو ،أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريو ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽو ،أسمق ـمٚمح٦مو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

حيٞمك سمـ و ،سمق ىمالسم٦مأو ،أسمق جمٚمزو ،قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزو ،أسمق قمزة اهلذزمو ،أسمق هريرةو ،سمـ صم٤مسم٧م

 .اًمزهريو ،أسمق ُمٞمنةو ،احلًـ اًمٌٍميو ،يٕمٛمر

 :اشتدفقا بـ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٧ِم اًمٜم٤َّمرُ » :َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم ًَّ ُئقا مِم٤َّم َُم  .(6)ششَمَقوَّ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمؽمك اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمٜم٤مر

 :افتًِٔؾ

                                 
(، وآؾمتذيم٤مر 84-;5/7واعمجٛمقع )(، 589-4/587(، واعمٖمٜمل )5/79(، وإم)>65-;4/64(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.85-4/83(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/535(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )5/483-485)

 (.687(، وُمًٚمؿ );53( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.685( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)
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صمؿ ٟمًخ سمٕمد ذًمؽ  ،ذم سمداي٦م اإلؾمالميم٤من سم٤مًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر   أُمر اًمٜمٌلٕن  -4

 .سمؽمك اًمقوقء ُمٜمف

ٌِْد اهللِ ـِ قَم ـْ  :ىَم٤مَل  ،و اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٜمًخ ُم٤م رواه اًمٜم٤ًمئل قمـ ضَم٤مسمِِر سْم ـِ ُِم يَم٤مَن آظِمُر إُْمَرْي

٧ِم اًمٜم٤َّمرُ  َرؾُمقِل اهللِ  ًَّ  مِم٤َّم َُم
ِ
 .(4)شَمْرَك اًْمُقُوقء

 ،حلؿ ؿم٤مة ذم اًمٖمداء ىمدم ًمف ذات يقم أن اًمٜمٌل  :هلو ،و هذا احلدي٨م ذم واىمٕم٦م خمّمقص٦م

وم٘م٤مل ضم٤مسمر هذا  ،مل يتقو٠م ذم اًمث٤مٟمٞم٦مو ،صمؿ ىمدم ًمف ذم اًمٕمِم٤مء حلؿ ؿم٤مة أيْم٤م ومتقو٠م ذم إومم

 .احلدي٨م

ـِ ؾَم٤مِرَي٦َم، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ و ،هذ ىمقل اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ -5 ـْ قِمْرسَم٤مِض سْم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ »: قَم

 
ِ
ٜمَّتِل َوؾُمٜم٦َِّم اخْلَُٚمَٗم٤مء ًُ قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمًمٜمََّقاضِمذِ سمِ ـْ سَمْٕمِدي َوقَمْمه لَم ُِم ـَ اعمَْْٝمِديي اؿِمِدي  .(5)شاًمرَّ

 (6) هؾ افوحؽ دم افهالة يَْض افقضقء ؟ :(46مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 ،اًمزهريو ،قمٓم٤مءو ،اًم٘م٤مؾمؿو ،أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريو ،ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل :اًم٘م٤مئٚمقن سمف

 .أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،حيٞمك سمـ أيب يمثػمو ،ُمٙمحقلو ،قمروةو

 :اشتدفقا بـ

 .م وضمقد اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح قمغم ٟم٘مض اًمقوقء سم٤مًمْمحؽ ذم اًمّمالةدٕمًم -4

اًمؼماءة إصٚمٞم٦م، وم٤معمتقوئ ىمد صمٌت٧م ـمٝم٤مرشمف سمدًمٞمؾ صحٞمح ومال شمٜمت٘مض إٓ سمدًمٞمؾ  -5

 .صحٞمح

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افثاينافَقل 

                                 
 (.;;4( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )4)

 (.9;44( صحٞمح: ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 573->4/56(، واعمٖمٜمل ):5/7(، وإم )667-4/663(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(، وُمّمٜمػ 3>4/4(، واعمدوٟم٦م )86-5/85(، واعمجٛمقع );65-:65،;>4/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )3>->;)

 (.;;6-:;4/6اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )
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 .أصح٤مب اًمرايو ،إوزقملو ،اًمثقريو ،اًمٜمخٕملو ،احلًـ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ َأيِب اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم أن رضمال ضيَر اًمٌٍِم ضم٤مَء واًمٜمٌله  ُيّمكمي سم٤ِمًمٜم٤َّمِس ومؽمدى ذم طمٗمرٍة ذم  قَم

ـْ اًْمَ٘مْقم  وَم٠َمَُمَر رؾمقُل اهلِل  ـْ َوِحَؽ َأْن ُيِٕمٞمَد اًْمُقُوقَء ويٕمٞمد  اعمًجِد وَمَْمِحَؽ ـَمَقاِئُػ ُِم َُم

الةَ   .(4)شَواًمّمَّ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمْمحؽ ٓ يٜم٘مض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

 .مل يث٧ٌم ذم ذًمؽ طمدي٨م صحٞمح .4

هق أن ٟمقاىمض اًمقوقء شمٜمت٘مض و ،ىمقهلؿ سم٠مٟمف يٜم٘مض اًمٓمٝم٤مرة َي٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح .5

 .ظم٤مرضمٝم٤مو اًمّمالةذم 

 .(2)ٓ وضقء ظذ مـ ؿذف دم صالتف باإلمجاع :(47مسٖفة )

ومجٕمٚمقا  ،وىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ ىمذف ذم صالشمف ومال ووقء قمٚمٞمف» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(6)شطمٙمؿ اًمْمحؽ أقمٔمؿ ُمـ طمٙمؿ اًم٘مذف

                                 
 ومٝمذا طمدي٨م ُمرؾمؾ،»(، وىم٤مل: 4/479ؼمى )(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙم6:93( ُمرؾمؾ: رواه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )4)

وىمد روي قمـ احلًـ ، وُمراؾمٞمؾ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٞم٧ًم سمٌمء يم٤من ٓ ي٤ٌمزم قمٛمـ أظمذ طمديثف يمذا ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ

 وروى هذا احلدي٨م»(، وىم٤مل: >4/49أهـ، ورواه اًمدارىمٓمٜمل  ذم ؾمٜمٜمف )ش اًمٌٍمي وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واًمزهري ُمرؾمال

٤من قمـ طمٗمّم٦م  ًَّ ٞمك سمـ حيطمدث سمف قمٜمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ؾمٗمٞم٤من اًمثَّقري وزائدة سمـ ىمداُم٦م و ،اًْمٕم٤مًمِٞم٦م ُمرؾمالً  قمـ َأيِب هِم٤مم سمـ طم

٤مب  ٌدؾمِٕمٞمد اًم٘مٓم٤َّمن وطمٗمص سمـ همٞم٤مث وروح سمـ قم٤ٌمدة وقم  ـ قمَٓم٤مء َوهَمػْمهؿ وم٤مشمَّٗم٘مقا قمـ هَِم٤مم قمـ طمٗمّم٦م قمـ أيِب سماًمقهَّ

اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر قمـ  أيبهِم٤مم قمـ طمٗمّم٦م قمـ اًمقاؾمٓمِل قمـ  ورواه ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل ،اًمٕم٤مًمِٞم٦م قمـ اًمٜمٌِل 

ؿ هل٦ًم أصم٤ٌمت صم٘م٤مت طمٗم٤مظ وىمقمخوىمد ظم٤مًمٗمف  ءومل يّمٜمع ظم٤مًمد ر؟  يًؿ اًمرضمؾ وٓ ذيمر أًمف صح٦ٌم أم ٓ ملو اًمٜمٌل 

 .هـاش سم٤مًمّمقاب ممأو

 (.5/86(، واعمجٛمقع )>4/56(، واعمٖمٜمل ):5/7(، وإم )667-4/666(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.5/86واعمجٛمقع ) ،(>4/56(، واعمٖمٜمل )667-4/666إوؾمط) (اٟمٔمر:6)
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َْٔبُة وافُذب وأذى ادسِؿ ٓ تَْض افقضقء بؾ يستحب افقضقء مْٓا :(48مسٖفة )
ٌِ  .(1)اف

ـْ طَمَٚمَػ ُِمٜمُْٙمْؿ وَمَ٘م٤مَل ذم طَمٚمِِٗمِف سم٤ِمًمالِت » ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ٕمـ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل وم ٓ   :وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ  ،َُم

ـْ ىَم٤مَل ًمَِّم٤مطِمٌِفِ  ،إًَِمَف إِٓ اهللُ  ْق  ،شَمَٕم٤مَل ُأىَم٤مُِمْركَ  :َوَُم  .(5)شوَمْٚمَٞمَتَّمدَّ

 ُمع ذًمؽ مل ي٠مُمره اًمٜمٌل و وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذا احلدي٨م أن احلٚمػ سمٖمػم اهلل ذكو

 .سم٤مًمقوقء

وأمجع يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ ىمقًمف ُمـ قمٚمًمء إُمّم٤مر قمغم أن اًم٘مذف وىمقل اًمٙمذب » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 ش.واًمٖمٞم٦ٌم ٓ شمٜم٘مض ـمٝم٤مرة وٓ شمقضم٥م ووقءا

ٌَغ :(49مسٖفة ) ْؾ  (7)؟ (6)ما حُؿ افقضقء مـ مس اإلبىغ وافرُّ

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 ،احل٤مرس اًمُٕمٙمكمو ،احلًـو ،-ٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمٗم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و -اسمـ قم٤ٌمس  :افَائِقن بف

 .أصح٤مب اًمرأيو ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدو ،ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسو

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .قمروة سمـ اًمزسمػمو ،قمٙمرُم٦م :افَائِقن بف

ومٖملم و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمس اإلسمٓملم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح اًمره

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء

 .ًمٕمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ قمغم ٟم٘مض اًمقوقء سمذًمؽ :افتًِٔؾ

 .(8)افذبح ٓ يَْض افقضقء  :(51مسٖفة )

                                 
 (.5/86(، واعمجٛمقع )>4/56(، واعمٖمٜمل ):5/7(، وإم ):66-4/667(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.:497( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

وْمغ: أصقل اًمٗمخذيـ ُمـ سم٤مـمـ، وأصقل اإلسمٓملم، ويِمٛمؾ سم٤مـمـ يمؾ صمٜم٤مي٤م اْلًد= اٟمٔمر اًمٚم6ً) وْمغ واًمرَّ  ش.رومغ»٤من ُم٤مدة ( اًمره

(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م 5/579(، واعمٖمٜمل )5/77(، وإم );4/44(، واعمدوٟم٦م );66-:4/66(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.454، 445-444، 4/8(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )5;4/4(، واعمًٌقط )86اًمٙمقؾم٩م )

(، وُمّمٜمػ اسمـ 4/93ز)(، واعمًٌقط ًمٚمنظم5/77إم )و (،4/458(، واعمدوٟم٦م )673->4/66(اٟمٔمر: إوؾمط )8)
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 هذا ىمقل ُم٤مًمؽو ،أو ُمـ أىمقل اًمّمح٤مسم٦م ،اًمًٜم٦مو ًمٕمدم ورود دًمٞمؾ قمغم اًمٜم٘مض ُمـ اًمٙمت٤مب

 .أصح٤مب اًمرأيو اًمِم٤مومٕملو

 (4)مل يذيمر ضم٤مسمرو ؾمتلم سمدٟم٦م يقم اًمٜمحرو ٟمحر سمٛمٜمك ذم طمجتف صمالصم٤م ىمد صم٧ٌم أن ٟمٌل اهلل و

 .ٓ همػمه أٟمف أطمدث ًمذًمؽ ووقءاو

 .شمقو٠م  ومل ُيذيمر قمٜمف أٟمف  ،(5)ووحك سمٙمٌِملم

 (6) هؾ افردة تَْض افقضقء ؟ :(51مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 :افَائِقن بف

 .هؾ اًمٕمٚمؿأمجٝمقر  هق ىمقلو ،اسمـ طمزمو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 :اشتدفقا بـ

ـْ َيْرشَمِدْد ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ْٟمَٞم٤م َوَُم ـْ ِديٜمِِف وَمَٞمُٛم٧ْم َوُهَق يَم٤مومٌِر وَم٠ُموًَمِئَؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْمًَمهُلُْؿ ذِم اًمده ُِمٜمُْٙمْؿ قَم

ظِمَرِة َوُأوًَمِئَؽ َأْصَح٤مُب اًمٜم٤َّمِر ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن﴾ ]اًمٌ٘مرة ْٔ  [:54:َوا

طمتك اًمٕمذاب أن يًتٛمر اعمرشمد قمغم يمٗمره  و أن اهلل شمٕم٤ممم اؿمؽمط حلٌقط اًمٕمٛمؾ :وضمف اًمدًٓم٦م

 .يٛمقت

 .شمٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .أمحدو ،أسمق صمقرو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

َـّ قَمَٛمُٚمَؽ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم ٌََٓم يْم٧َم ًَمَٞمْح ـْ َأْذَ ٌْٚمَِؽ ًَمِئ ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ﴿َوًَمَ٘مْد ُأوطِمَل إًَِمْٞمَؽ َوإمَِم اًمَّ

                                 
 (.5>->>/4أيب ؿمٞم٦ٌم )

 (.;454( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.99>4(، وُمًٚمؿ )8898، 8897، ;888( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري)5)

، 4/535(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )85، 5/9(، واعمجٛمقع )>56-;5/56(، واعمٖمٜمل )4/673(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.:5/55(، واعمدوٟم٦م );5/47
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﴾ ]اًمزُمر ـَ ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم  [98 :َوًَمَتُٙمقَٟم

 .اًمٓمٝم٤مرة قمٛمؾ ومتٌٓمؾ سم٤مًمردةو ،أن اًمنمك حيٌط اًمٕمٛمؾ :اًمدًٓم٦موضمف 

اًمٙمٗمر و و أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمنمك اعمذيمقر ذم أي٦م حمٌط ًمٚمٕمٛمؾ سمنمط أن يًتٛمر قمغم اًمنمك

 .طمتك يٛمقت وم٢من رضمع إمم اإلؾمالم ُمرة أظمرى وم٢مٟمف ٓ حيٌط اًمٕمٛمؾ

ـَ  :وأضمٞم٥م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم اخلنان ٓ يٙمقن ٕطمد إٓ عمـ  سم٠من ﴾﴿َوًَمَتُٙمقَٟم

 ،ُمـ اًمراسمحلم –إن ؿم٤مء اهلل  –طمًـ إؾمالُمف ومٝمق و ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر أُم٤م إذا رضمع إمم اإلؾمالم

ٓ يٙمقن عمـ ارشمد صمؿ و ان ُمٜمٓمٌ٘م٤م قمغم ُمـ ارشمد صمؿ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمرقمغم هذا يٙمقن ُمٕمٜمك اخلنو

 .رضمع

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمردة ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

اْلٜم٤مسم٦م و ،أسمق صمقر قمغم أن اًمردة ٓ شمٌٓمؾ همًؾ اْلٜم٤مسم٦مو اشمٗمؼ إئٛم٦م سمًم ومٞمٝمؿ اإلُم٤مم أمحد .4

 .وم٢مذا يم٤مٟم٧م اْلٜم٤مسم٦م يمذًمؽ وم٤مًمقوقء أومم ،قمٛمؾ ص٤مًمح

ـْ ظَمػْمٍ » : ًم٘مقل اًمٜمٌل  .5  .(4)شَأؾْمَٚمْٛم٧َم قَمغَم َُم٤م َأؾْمَٚمْٗم٧َم ُِم

 .(5)ًمذًمؽ وم٢من يمثػما ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م مل جيٕمٚمقا اًمردة ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء يم٤مإلُم٤مم اخلٓم٤ميب

                                 
 (.8>4،  7>4رواه ُمًٚمؿ )( صحٞمح: 4)

وم٤مئدة: مل يذيمر اًم٘م٤ميض ذم اْل٤مُمع واعمحرر واخلّم٤مل، وأسمق اخلٓم٤مب ذم اهلداي٦م، واسمـ اًمٌٜم٤م ذم اًمٕم٘مقد، »(ىم٤مل ذم اإلٟمّم٤مف: 5)

واسمـ قم٘مٞمؾ ذم اًمتذيمرة، واًم٤ًمُمري ذم اعمًتققم٥م، واًمٗمخر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمتٚمخٞمص واًمٌٚمٖم٦م وهمػمهؿ اًمردة ُمـ ٟمقاىمض 

ٕٟمف إن مل يٕمد إمم اإلؾمالم ومٔم٤مهر وإن قم٤مد إمم  وىمٞمؾ: إٟمًم شمريمقه٤م ًمٕمدم وم٤مئدهت٤م= ٕهن٤م ٓ شمٜم٘مض قمٜمدهؿ، ىمٞمؾ: اًمقوقء،

اإلؾمالم وضم٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ ويدظمؾ ومٞمف اًمقوقء وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًم٘م٤ميض ذم اْل٤مُمع اًمٙمٌػم وم٘م٤مل: ٓ ُمٕمٜمك ْلٕمٚمٝم٤م ُمـ 

 اًمٜمقاىمض ُمع وضمقب اًمٓمٝم٤مرة اًمٙمؼمى.

 ًمف وم٤مئدة شمٔمٝمر ومٞمًم إذا قم٤مد إمم اإلؾمالم وم٢مٟم٤م ٟمقضم٥م قمٚمٞمف اًمقوقء واًمٖمًؾ وم٢من ٟمقامه٤م سم٤مًمٖمًؾ أضمزأه، وىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ:

 مل يٜمت٘مض ووقءه مل جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ اٟمتٝمك. :وإن ىمٚمٜم٤م

 .ىمٚم٧م: وُمثؾ هذا ٓ َيٗمك قمغم اًم٘م٤ميض وإٟمًم أراد اًم٘م٤ميض أن وضمقب اًمٖمًؾ ُمالزم ًمقضمقب اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى ىم٤مل اًمزريمٌم: 

سح سم٠من ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ شمٜم٘مض اًمقوقء اًم٤ًمُمري وطمٙمك اسمـ محدان وضمٝم٤م سم٠من اًمقوقء ٓ جي٥م سم٤مًٓمت٘م٤مء سمح٤مئؾ وٓ وممـ 

-5/95= اٟمٔمر: اعم٘مٜمع ُمع اإلٟمّم٤مف ُمع اًمنمح اًمٙمٌػم )هـاش وإذن يٜمتٗمل اخلالف سملم إصح٤مب ذم اعم٠ًمًم٦م سم٤مإلؾمالم،

98.) 
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 (4) هؾ ؿص افنًر وإطٍار يَْض افقضقء ؟ :(52مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال:

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 ،إوزاقملو ،اًمزهريو ،احلٙمؿو ،قمٓم٤مءو ،احلًـ اًمٌٍميو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

إًمٞمف ُم٤مل اًمٌخ٤مري ذم و ،أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦مو ،إؾمح٤مقو ،اًمٗم٘مٝم٤مء إرسمٕم٦مو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو

 .صحٞمحف

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمنو ،احلٙمؿو ،جم٤مهد :افَائِقن بف

  .(5)شو ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمًم ي٘مقًمقن طمج٦م» :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

 .أن يٛمس اعم٤مء ُمٙم٤مهن٤مجي٥م  :افَقل افثافث

 .رواي٦م قمـ احلٙمؿو ،اًمِمٕمٌلو ،إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح :افَائِقن بف

أظمذ و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ىمص إفمٗم٤مر :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمِمٕمر ٓ يٜم٘مض اًمقوقءو اًمِم٤مرب

  :افتًِٔؾ

 .ًمٕمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٜم٘مض 

 .ٓ أقمٚمؿ أطمدا يقضم٥م قمٚمٞمف اًمقوقء اًمٞمقمو :ؿال ابـ ادْذر

 .(7)افٌوب ٓ يَْض افقضقء  :(53مسٖفة )

 .(8)ُم٤م اؾمتدل سمف قمغم اًمٜم٘مض ومٝمق وٕمٞمػو ،ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ قمغم اًمٜم٘مض

                                 
(، اعمًٌقط :5/7(، وإم )4/458دوٟم٦م اًمٙمؼمى )(، واعم4/597(، واعمٖمٜمل )677-4/674(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.86-4/85(،و ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/459(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )5;4/4ًمٚمنظمز )

 (.4/597( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )5)

 (.4/674( اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.4/47واعمدوٟم٦م ) ،(678-4/677(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

ـْ قَمٓمِٞم٦ََّم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل 7:84(، وأسمق داود )7/559( يِمػم إمم ُم٤م رواه أمحد )8) ـَ » : اهلل( سمًٜمد وٕمٞمػ قَم إِنَّ اًْمَٖمَْم٥َم ُِم
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 .شو ٓ أقمٚمؿ أطمدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يقضم٥م اًمقوقء ُمٜمف» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 (5) ما حُؿ وضقء مـ صؽ دم احلدث ؟ :(54مسٖفة )

  :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ يٜمت٘مض اًمقوقء سم٤مًمِمؽ ومٞمف :افَقل إول

أصح٤مب و ،إوزاقملو ،أصح٤مسمفو ،اًمِم٤مومٕملو ،أهؾ اًمٕمراقو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿو ،أمحد سمـ طمٜمٌؾو ،اًمرأي

 .ُم٤مًمؽو ،هق ىمقل ؾم٤مئر أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ احلًـ :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م 

 وإن يم٤من يمثػما ومال يتقو٠م. ،إن يم٤من اًمِمؽ ىمٚمٞماًل شمقو٠م :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .وإن ؿمؽ سمٕمد اًمدظمقل ومٞمٝم٤م ومال يتقو٠م ،إن ؿمؽ ىمٌؾ اًمّمالة شمقو٠م :افَقل افثافث

 .احلًـ اًمٌٍمي :افَائِقن بف

اًمقوقء ٓ يٜمت٘مض اًم٘م٤ميض سم٠مناًمراضمح اًم٘مقل إول  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سم٤مًمِمؽ ومٞمف

 :إدفة

ُف ؿَمَٙم٤م إمَِم َرؾُمقِل اهلِل  -4 ـْ قَمٌد اهلِل سمـ زيد َأٟمَّ َء ذِم  قَم ْ ُف جَيُِد اًمٌمَّ ٞمَُّؾ إًَِمْٞمِف َأٟمَّ ضُمُؾ اًمَِّذي َُيَ اًمرَّ

الِة وَمَ٘م٤مَل  ْف  ،ٓ  َيٜمَْٗمتِْؾ » :اًمّمَّ َٛمَع َصْقشًم٤م -َأْو ٓ  َيٜمٍَْمِ ًْ  .(6)شَأْو جَيَِد ِرحًي٤م ،طَمتَّك َي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  -5 ِجِد وَمَقضَمَد ِرحًي٤م سَملْمَ َأًْمَٞمَتْٞمِف » :ىَم٤مَل  قَم ًْ إَِذا يَم٤مَن َأطَمُديُمْؿ ذم اعمَْ

                                 
 
ِ
ـَ اًمٜم٤َّمِر َوإِٟمًََّم شُمْٓمَٗم٠ُم اًمٜم٤َّمُر سم٤ِمعْم٤َمء ْٞمَٓم٤مَن ظُمٚمَِؼ ُِم ْٞمَٓم٤مِن َوإِنَّ اًمِمَّ ٠مْ وَم٢مَِذا هَمِْم٥َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞمتَ  ،اًمِمَّ ومٞمف أسمق وائؾ اًمّمٜمٕم٤مِّن  ،شَقوَّ

 وٕمٞمػ، وقمروة سمـ حمٛمد جمٝمقل، وأو قمٓمٞم٦م جمٝمقل.

 (.4/678( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، واعمجٛمقع 596-4/595(، واعمٖمٜمل )4/455(، واعمدوٟم٦م )5/73(، وإم ):67-4/678(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.3;،>:) (، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م قمٌد اهلل4/545(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )5/87-88)

 (.694، وُمًٚمؿ )(:46،::5389،4)( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري 6)
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َٛمَع َصْقشًم٤م َأْو جَيَِد ِرحًي٤م ًْ ُرْج طَمتَّك َي  .(4)شوَمال ََيْ

ومٙمؾ رء قمغم  ،هل ىم٤مقمدة ُمٓمردة ذم يمؾ أسمقاب اًمٗم٘مفو ،(5)ىم٤مقمدة اًمٌٜم٤مء قمغم إصؾ -6

  .أصٚمف إمم أن ي٠ميت دًمٞمؾ يٜم٘مٚمف قمـ إصؾ

وإٕام  يستحب دـ  ،ٓ يستحب فُؾ مـ تقضٖ أن يْوح اداء ظذ رساويِف :(55مسٖفة)

 .(6)أبتع بافقشقاس 

ـْ جُم٤َمِهدٍ  ـِ احْلََٙمؿِ  ،ومَٕم ـِ ؾُمْٗمَٞم٤مَن َأْو ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم ـِ احْلََٙمِؿ سْم  -سَم٤مَل  َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم

٠مَ  -َيْٕمٜمِل   .(7)صُمؿَّ َٟمَْمَح قَمغَم وَمْرضِمفِ  ،صُمؿَّ شَمَقوَّ

 

   *    *    * 

 

  

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.5/747(، وأمحد )8:( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )4)

(، وهذه اًم٘م٤مقمدة شمدظمؾ ذم يمؾ يمت٥م اًمٗم٘مف، >-;/6(، واًمٙمقيم٥م اعمٜمػم );;6-::4/6( اٟمٔمر: اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )5)

وشمدظمؾ أيْم٤م ذم اًم٘مْم٤مء  ،ؾ ُمثال أن ُم٤مًمؽ اًمًٚمٕم٦م أٟمف ص٤مطمٌٝم٤م إٓ إذا صم٧ٌم ودهومتدظمؾ ُمثال ذم يمت٥م اًمٌٞمع، وم٤مٕص

 وم٤مإلٟم٤ًمن سمريء ٓ شمث٧ٌم قمٚمٞمف ؿمٌٝم٦م طمتك ُيتٞم٘مـ أٟمف ىم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ.

 (.683-:4/67(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.468(، واًمٜم٤ًمئل )>49(، وأسمق داود )>8/73، 7/545، 6/743( صحٞمح: رواه أمحد )7)
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 كتـــــاب املٗآ
 .(4)اداء ادىِؼ ضاهر مىٓر  :(56مسٖفة )

َريُمْؿ سمِفِ إِْذ ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  َُم٤مًء ًمُِٞمَٓمٝمي
ِ
ًَمء ًَّ ـَ اًم ُل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم ٞمُٙمُؿ اًمٜمهَٕم٤مَس َأَُمٜم٦ًَم ُِمٜمُْف َوُيٜمَزي  ﴾ُيَٖمِمي

 .[44:]إٟمٗم٤مل

 َُم٤مًء ـَمُٝمقًرا﴾ ]اًمٗمرىم٤من :شمٕم٤ممموىم٤مل 
ِ
ًَمء ًَّ ـَ اًم  .[;7:﴿َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم ُِم

يم٤من ُم٤مء هنر أو ُم٤مء  ومٝمذه أي٤مت شمدل دًٓم٦م ُمٓمٚم٘م٦م قمغم أن اعم٤مء اعمٓمٚمؼ ـم٤مهر ُمٓمٝمر ؾمقاء

 .سمحر

وًم٘مٞمتف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمتٓمٝمر سمف  ،ومال اظمتالف سملم يمؾ ُمـ أطمٗمظ قمٜمف :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .وم٢من ومٞمف اظمتالوم٤م وأظم٤ٌمرا قمـ سمٕمض اعمت٘مدُملم ،جيزئ إٓ ُم٤مء اًمٌحر

اهلل بـ  وظبد ،اهلل بـ ظّر صذ ظبدو ،َتقز افىٓارة بامء افبحر باإلمجاع :(57مسٖفة )

 .(5)ظّرو

٤ًٌم﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  .[76:]اًمٜم٤ًمء ﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

 .وضمف اًمدًٓم٦م أن ُم٤مء اًمٌحر داظمؾ ذم مجٚم٦م اعمٞم٤مه سمدًٓم٦م اًمٕمٛمقم

ٞم٤َّمَرِة﴾ ]اعم٤مئدة :و ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَّ ٌَْحِر َوـَمَٕم٤مُُمُف َُمَت٤مقًم٤م ًَمُٙمْؿ َوًمِٚم  .[9>:﴿ُأطِمؾَّ ًَمُٙمْؿ َصْٞمُد اًْم

 .أن اعم٤مء يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ـمٕم٤مم :ًٓم٦موضمف اًمد

ٌَْحَر َوَٟمْحِٛمُؾ  :وَمَ٘م٤مَل  ؾَم٠َمَل َرضُمٌؾ َرؾُمقَل اهلِل  :َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل وقمـ  ٤م َٟمْريَم٥ُم اًْم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِٟمَّ

٠مُ  ٠ْمَٟم٤م سمِِف قَمِٓمِْمٜم٤َم َأوَمٜمََتَقوَّ  وَم٢مِْن شَمَقوَّ
ِ
ـَ اعم٤َْمء ٌَْحِر  َُمَٕمٜم٤َم اًْمَ٘مٚمِٞمَؾ ُِم  اًْم

ِ
ـْ َُم٤مء ُهَق » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ؟ ُِم

ؾه َُمْٞمَتُتفُ   .(6)شاًمٓمَُّٝمقُر َُم٤مُؤُه احْلِ

                                 
 (.46-4/45(، واعمجٛمقع )4/47(، واعمٖمٜمل ):-5/8(، وإم )685-4/684(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

اًمٓمٝمقر ٕيب (، :4-4/46(، واعمجٛمقع )49-4/48(، واعمٖمٜمل ):-5/8(، وإم )689-4/685(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، 9>-6>/4(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )>7(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )678، 634،636قمٌٞمد صـ )

 (. 464-4/463وُمّمٜمػ  اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

 ، واسمـ ُم٤مضمف(7694، 664، >8)(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل >9(، اًمؽمُمذي )7;( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

(6;9 ،6579). 
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 .(1)جيقز افقضقء باداء ادسخـ باإلمجاع  :(58مسٖفة )

مل يث٧ٌم و روي قمـ جم٤مهد يمراهٞمتف ًمفو ،أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمقوقء سم٤معم٤مء اًم٤ًمظمـ

 .(5)قمٜمف

 .(3)ٓ جيقز افقضقء بامء افنجر وماء افًهٍر وماء افقرد باإلمجاع  :(59مسٖفة)

وُم٤مء  ،(8)ُم٤مء اًمِمجرو ،(7)أمجٕمقا قمغم أن اًمقوقء ٓ جيقز سمًمء اًمقرد» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(:)شوٓ دمقز اًمٓمٝم٤مرة إٓ سمًمء ُمٓمٚمؼ ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ اعم٤مء ،(9)اًمٕمّمٗمر

 (8) ما هل أؿسام ادٔاه ؟ :(61مسٖفة )

 :اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ

 .ـمٝمقر وـم٤مهر وٟمجس :اعمٞم٤مه صمالصم٦م أىم٤ًمم :افَقل إول

 .هق اعمِمٝمقر اعمٕمتٛمد ُمـ ُمذاهٌٝمؿو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ُٛمقا﴿ :ن اًمٓم٤مهر ًمٞمس سمًمء ُمٓمٚمؼ ومال يدظمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤مممٕ  ﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

 .[9:اعم٤مئدةو ،76:]اًمٜم٤ًمء

                                 
(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب 54-4/53(، واعمجٛمقع );5-:4/5(، واعمٖمٜمل )5/9(، وإم );68-4/689ٕوؾمط )(اٟمٔمر: ا4)

 (.4/58ؿمٞم٦ٌم )

ُف يَمِرَه اًْمُقُوقَء سم٤ِمعمَْ 5) ـْ جُم٤َمِهٍد، َأٟمَّ ـْ ًَمْٞم٨ٍم، قَم ـُ َُم٤مًمٍِؽ، قَم صَمٜم٤َم ىَم٤مؾِمُؿ سْم ـِ (رواه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ىم٤مل: طَمدَّ ْخ ًه  اًم
ِ
، وًمٞم٨م هق ش٤مء

أيب ؾمٚمٞمؿ، وٕمٗمف حيٞمك اًم٘مٓم٤من، وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وأسمق طم٤مشمؿ، وأسمق زرقم٦م= اٟمٔمر: اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ  ًمٞم٨م سمـ

-5/736)(، وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ: صدوق اظمتٚمط ضمدا مل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك= اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م>6/5اْلقزي )

737.) 

(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 59، 4/54اعمجٛمقع )(، و54-4/53(، واعمٖمٜمل );-:/5(، وإم );4/68(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (. 4/437(، واعمجٛمقع)4/66(، وإمج٤مع إئٛم٦م إرسمٕم٦م واظمتالومٝمؿ )>4/79-7)

 (ُم٤مء اًمقرد: هق اعم٤مء اعمًتخٚمص ُمـ اًمقرد.7)

 ( ُم٤مء اًمِمجر: هق قمّمػم حل٤مء اًمِمجر، أو ورىمف.8)

 ( اًمُٕمّمٗمر: ٟم٤ٌمت أصٗمر ىم٤مشمؿ َيرج ذم اًمّمح٤مري، ويًتخدم ذم هري اًمٚمحؿ اًمٖمٚمٞمظ، وصٌغ اًمثٞم٤مب، ويًٛمك أن سم٤مًمُٙمريُمؿ. 9)

 (.46( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ ):)

 (.4/48، واعمجٛمقع )(47-4/46(اٟمٔمر: اعمٖمٜمل );)

 



 112    مسط الآلل٘ يف

 .ـمٝمقر وٟمجس :اعمٞم٤مه ىمًًمن :افَقل افثاين

 .(4)اظمت٤مره٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو ،أمحد ذم رواي٦مو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 :إدفة

 َُم٤مًء ـَمُٝمقًرا﴿ :ؿقفف تًاػ .4
ِ
ًَمء ًَّ ـَ اًم وم٘مد اُمتـ اهلل قمغم اعم١مُمٜملم  ،[;7:]اًمٗمرىم٤من ﴾َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم ُِم

 .اًمتٓمٝمر سمفو ،ذهذا اعم٤مء ومٝمق ـمٝمقر جيقز ذسمف

ُٛمقا﴿ :ؿقفف تًاػ .5 ًمٗمظ ُم٤مء ٟمٙمرة ذم و ،[9:اعم٤مئدةو ،76:]اًمٜم٤ًمء ﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

 .ومٞمدظمؾ ومٞمف يمؾ ُم٤مء ؾمقاء يم٤من ُمٓمٚم٘م٤م أو ُم٘مٞمدا ،ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل يٗمٞمد اًمٕمٛمقم

ـْ َأيِب  .6 هذا قم٤مم ذم يمؾ و ،(5)شءٌ َر  فُ ًُ جي ٜمَ ٓ يُ  قرٌ ٝمُ ـمَ  اعم٤مءُ » :أن اًمٜمٌل  يي ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدرِ  قَم

 .ُم٤مء

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من أىم٤ًمم اعمٞم٤مه صمالصم٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  :افتًِٔؾ

مل ي٠ًمًمقه قمـ و ،؟هؾ جيقز اًمقوقء ُمٜمف  ،قمـ ُم٤مء اًمٌحر  ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل   ٕن اًمّمح٤مسم٦م 

ًمٞمس و ومدل ذًمؽ قمغم أن هٜم٤مك ىمًؿ صم٤مًم٨م ًمٚمًمء ًمٞمس سمٓمٝمقر ،طمٙمؿ صمٞم٤مذهؿ اًمتل يٛمًٝم٤م ذًمؽ اعم٤مء

 .هق اًمٓم٤مهرو =سمٜمجس

 (4) ؟(3)ما حُؿ افقضقء بافْبٔذ  :(61مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقال

 .ٓ جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

                                 
 (.:4( اٟمٔمر: آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم صـ )4)

(، 9;/6، 6/64(، وأمحد )659(، وىم٤مل: طمًـ، واًمٜم٤ًمئل )99(، واًمؽمُمذي ):9(، )99( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 وصححف إًم٤ٌمِّن.

(، واعمدوٟم٦م 56-4/55اعمجٛمقع )(،  و>4-;4/4(، واعمٖمٜمل );-:/5(، وإم )697->4/68(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م (، ُم٤ًمئؾ أمحد 4/548(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز ):64(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )4/447)

 (.59-4/58(،  وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )>:4/4(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )75)

 ( اًمٜمٌٞمذ: هق اعم٤مء اًمذي يٜمتٌذ ومٞمف اًمتٛمر أو اًمزسمٞم٥م أو اًمٕمًؾ.7)
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هق و ،رواي٦م قمـ احلًـو ،يقؾمػأسمق و ،أمحدو ،أسمق قمٌٞمدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر

 :اشتدفقا بـ

ُٛمقا﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  .ومال دمقز اًمٓمٝم٤مرة إٓ سمًمء ،[9:اعم٤مئدةو ،76:]اًمٜم٤ًمء ﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

 .جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 .إوزاقملو ،احلًـ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ِلي  ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد ٠َمًَمٜمِل، وَمَ٘م٤مَل:  ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمٌَّ ًَ ْت َصالُة اًْمَٗمْجِر وَم ـي وَمَحَيَ ًَمْٞمَٚم٦َم اْْلِ

ـْ َٟمٌِٞمذٍ  (4)وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهلِل َُمِٕمل إَِداَوةٌ  ش؟ َأَُمَٕمَؽ َوُوقءٌ » ٌء ُِم ٦ٌٌَم، َوَُم٤مٌء »وَمَ٘م٤مَل:  ،ومِٞمَٝم٤م َرْ ََتَْرٌة ـَمْٞم

٠َم َوَصغمَّ اًْمَٗمْجرَ  ،شـَمُٝمقرٌ   .(5)وَمَتَقوَّ

 .جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ قمٜمد وم٘مد اعم٤مء وم٘مط :افَقل افثافث

 .قمٙمرُم٦م :افَائِقن بف

 .جيقز اًمقوقء سمٜمٌٞمذ اًمتٛمر وم٘مط :افَقل افرابع

 .زومرو ،(6)أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ُمع اًمتٞمٛمؿ :افَقل اخلامس

 .حمٛمد سمـ احلًـ :افَائِقن بف

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  :افتًِٔؾ

 .ٕن اًمٜمٌٞمذ ًمٞمس سمًمء .4

                                 
 (اإلداوة: إٟم٤مء صٖمػم ُمـ ضمٚمد حيٛمؾ ومٞمف اعم٤مء وهمػمه.4)

وإٟمًم روى هذا احلدي٨م قمـ أيب زيد »ىم٤مل أسمق قمٞمًك: (، >4/77(، أمحد );;(، واًمؽمُمذي )7;( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )5)

 اهـ.ش أسمق زيد رضمؾ جمٝمقل قمٜمد أهؾ احلدي٨م ٓ يٕمرف ًمف رواي٦م همػم هذا احلدي٨مو ،  قمـ قمٌد اهلل قمـ اًمٜمٌل 

سمـ ( ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل: ًم٘مد رضمع اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ اًم٘مقل سمجقاز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ىمٌؾ ُمقشمف= اٟمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ 6ٓ)

 (.4/478ٟمجٞمؿ )
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 .ًمْمٕمػ أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مْلقاز .5

 (4) ما حُؿ افقضقء باداء افذي خافىف ضاهر ؟ :(62مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيقز إذا أظمرضمف قمـ إـمالىمف :افَقل إول

 .اْلٛمٝمقر هق ىمقلو ،ُم٤مًمؽو ،إؾمح٤مقو ،أمحد :افَائِقن بف

 .ٓمٚم٘م٤مجيقز ُم :افَقل افثاين

 .اًمزهري :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمقوقء سم٤معم٤مء اًمذي  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ظم٤مًمٓمف ـم٤مهر ومٚمؿ َيرضمف قمـ إـمالىمف

 :افتًِٔؾ

 .أو ُم٤مء ورد ،أو ُم٤مء قمجلم ،ُم٤مء ظمٌز :ومٞم٘م٤مل ،قمروم٤مو ُم٤م زال حيٛمؾ اؾمؿ اعم٤مء ذقم٤مٕٟمف  .4

ـْ  ُم٤م رواه اًمٜم٤ًمئل سمًٜمد صحٞمح قمـ أم ه٤مٟمئ َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  .5 َؾ ُهَق َوَُمْٞمُٛمقَٟم٦ُم ُِم ًَ اهْمَت

 َواطِمٍد ذِم ىَمّْمَٕم٦ٍم ومِٞمَٝم٤م َأصَمُر اًْمَٕمِجلمِ 
ٍ
 .(5)إَِٟم٤مء

 .(6)جيقز افقضقء باداء أجـ باإلمجاع  :(63مسٖفة)

سَمػْمِ وم ـِ اًمزه ٌِْد اهللِ  سْم ـْ قَم ـْ َأسمِٞمفِ  ،َٕم ـَ ذِم ُأطُمدٍ  ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ   :ىَم٤مَل  ،قَم وَمَذَه٥َم  ،ُُمّْمِٕمِدي

َتٓمِعْ  َرؾُمقُل اهللِ   ًْ َتفُ  ،قَمغَم فَمْٝمِرِه ًمَِٞمٜمَْٝمَض قَمغَم َصْخَرٍة وَمَٚمْؿ َي ٌَْٞمِد اهللِ  حَتْ ـُ قُم َك ـَمْٚمَح٦ُم سْم  ،وَمؼَمَ

ْخَرةِ  ،قَمغَم فَمْٝمِرهِ  وَمَّمِٕمَد َرؾُمقُل اهللِ   سَمػْمُ  ،طَمتَّك ضَمَٚمَس قَمغَم اًمّمَّ ِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل   :ىَم٤مَل اًمزه ًَ وَم

،  صُمؿَّ َأَُمَر َرؾُمقُل اهللِ   ،َأْوضَم٥َم ـَمْٚمَح٦مُ  :َيُ٘مقُل  ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ذِم  ،وَم٠َمشَمك اعمِْْٝمَراَس  ،قَمكِمَّ سْم
ٍ
َوَأشَم٤مُه سمًَِمء

َب ُِمٜمُْف وَمَقضَمَد ًَمُف ِرحًي٤م وَمَٕم٤موَمفُ  وَم٠َمَراَد َرؾُمقُل اهللِ   ،َدَرىَمتِفِ  ِذي ذِم َوضْمِٝمفِ  ،َأْن َينْمَ َم اًمَّ َؾ سمِِف اًمدَّ ًَ  ،وَمَٖم

                                 
، واعمدوٟم٦م 64->4/5(، واعمجٛمقع )56-4/53(، واعمٖمٜمل )>/5(، وإم )699-4/698(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.594(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )4/447)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;:6(، واسمـ ُم٤مضمف )573( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )5)

(، واًمٓمٝمقر 4/464واعمدوٟم٦م ) ،(4/69(، واعمجٛمقع )4/56(، واعمٖمٜمل )>/5(، وإم);69-4/699(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 ( .477-4/474(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )643ٕيب قمٌٞمد صـ )

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
115 

ك َوضْمَف َرؾُمقِل ا :َوُهَق َيُ٘مقُل  ـْ َدُمَّ هللِ  اؿْمَتدَّ هَمَْم٥ُم اهللِ  قَمغَم َُم
وضمٝمف  ليم٤من اًمذي دُمو ،(4)

 .يقُمئذ قمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص

أن يٚمقث سمف   ًمق يم٤من ٟمج٤ًم ُم٤م يم٤من ًمٚمٜمٌل  و همًؾ سمف وضمٝمف  أن اًمٜمٌل   :وضمف اًمدًٓم٦م

 .وضمٝمف

 ،و أمجٕمقا قمغم أن اًمقوقء سم٤معم٤مء أضمـ ُمـ همػم ٟمج٤مؾم٦م طمٚم٧م ومٞمف ضم٤مئز» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(5)شٓ جيقز :اٟمٗمرد اسمـ ؾمػميـ وم٘م٤ملو

ٓ جيقز افقضقء باداء افذي وؿًت ؾٔف ٕجاشة ؾٌرت أحد أوصاؾف باإلمجاع  :(64مسٖفة )

(6). 

ومٖمػمت اعم٤مء  ،اًمٙمثػم إذا وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦مو و أمجٕمقا قمغم أن اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(8)شآهمت٤ًمل سمفو ٓ جيزئ اًمقوقءو ،(7)أٟمف ٟمجس ُم٤م دام يمذًمؽ ،أو رحي٤م ،أو ًمقٟم٤م ،ـمٕمًم

اداء افُثر إذا وؿًت ؾٔف ٕجاشة ؾِؿ تٌر أحد أوصاؾف ؾٓق ضاهر مىٓر  :(65مسٖفة )

 .(9)باإلمجاع 

إذا وىمٕم٧م ومٞمف  ،ٟمحق ذًمؽو اًمٌحرو و أمجٕمقا قمغم أن اعم٤مء اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمٞمؾ» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(:)شيتٓمٝمر ُمٜمفو ٓ رحي٤م أٟمف سمح٤مًمفو ٓ ـمٕمًمو ٟمج٤مؾم٦م ومٚمؿ يٖمػم ًمف ًمقٟم٤م

 (;) ؟ حُؿ اداء افَِٔؾ إذا وؿًت ؾٔف ٕجاشة ؾِؿ تٌر أحد أوصاؾفما  :( 66) مسٖفة 

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

  .ٓ يٜمجس إٓ إذا شمٖمػم :افَقل إول

                                 
 (.4:9(، واسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )>:>9( صحٞمح: رواه اسمـ طم٤ٌمن )4)

 (.49( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )5)

 (.;4/69(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.:4(اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )7)

 (.;4/69إوؾمط )(اٟمٔمر: 8)

 (.58-4/57(، واعمٖمٜمل )>-;/5(، وإم );4/69(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.;4(اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ ):)

 ( .75-:4/6(، واعمجٛمقع )76-4/69(، واعمٖمٜمل )>-;/5(، وإم )5;6->4/69(اٟمٔمر: إوؾمط );)
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 ،احلًـو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أسمق هريرةو ،طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمًمن :افَائِقن بف

 ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ أيب ًمٞمغمو ،شهـ 436اًمِمٕمث٤مء ت أسمق »ضم٤مسمر سمـ زيد و ،قمٓم٤مءو ،قمٙمرُم٦مو

 .ُم٤مل إًمٞمف اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕملو ،اسمـ ُمٝمديو ،حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤منو ،اًمثقريو ،إوزاقملو

 :إدفة

 ،[9:اعم٤مئدةو ،76 :ومٚمؿ دمدوا ُم٤مء ومتٞمٛمٛمقا صٕمٞمدا ـمٞم٤ٌم﴾]اًمٜم٤ًمء﴿ىمقًمف ضمؾ ذيمره  .4

واعم٤مء اًمذي ُمٜمع  ،وم٤مًمٓمٝم٤مرة قمغم فم٤مهر يمت٤مب اهلل سمٙمؾ ُم٤مء إٓ ُم٤مء ُمٜمع ُمٜمف يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مع

  .أو ريح ،أو ـمٕمؿ ،اإلمج٤مع ُمـ اًمٓمٝم٤مرة سمف اعم٤مء اًمذي يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م سمٚمقن

ـْ َأيِب  .5 ـْ سمِْئِر سُمَْم٤مقَم٦َم َوِهَك سمِْئٌر ُيْٚمَ٘مك  :ىِمٞمَؾ  :ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي ىَم٤مَل  قَم ٠ُم ُِم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  َأَٟمَتَقوَّ

ـُ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   َٞمُض َوحُلُقُم اًْمٙمِالِب َواًمٜمَّْت ءٌ » :ومِٞمَٝم٤م احْلِ ُف َرْ ًُ  . (4)شإِنَّ اعم٤َْمَء ـَمُٝمقٌر ٓ  ُيٜمَجي

6.  ِ ٤ٌَّمٍس َأنَّ سَمْٕمَض َأْزَواِج اًمٜمٌَّ ـِ قَم ـِ اسْم ِله  لي قَم ٠َم اًمٜمٌَّ ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦ِم وَمَتَقوَّ َٚم٧ْم ُِم ًَ سمَِٗمْْمٚمَِٝم٤م  اهْمَت

ءٌ » :وَمَذيَمَرْت َذًمَِؽ ًَمُف وَمَ٘م٤مَل  ُف َرْ ًُ  .(5)شإِنَّ اعم٤َْمَء ٓ  ُيٜمَجي

ومل جيٛمٕمقا قمغم أن  ،أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ـم٤مهر ىمٌؾ أن حيؾ ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م .7

وم٤معم٤مء اعمحٙمقم ًمف  ،وٓ رحي٤م أٟمف ٟمجس ،وٓ ـمٕمًم ،ٖمػم اعم٤مء ًمقٟم٤ماًمٜمج٤مؾم٦م إذا طمٚم٧م ومٞمف ومل شم

   .سم٤مًمٓمٝم٤مرة ـم٤مهر طمتك يث٧ٌم ًمف طمٙمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م سمخؼم أو إمج٤مع

وًمق يم٤من  ،أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمثقب اًمٜمجس إذا همًؾ سم٤معم٤مء صمالث ُمرات ومٝمق ـم٤مهر .8

إٓ  ،هذا اًم٘مقل صمقب أسمدا اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ إذا اظمتٚمط سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م وهق هم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمج٤ًم ُم٤م ـمٝمر قمغم

وذًمؽ أن اًمثقب إذا ـمرح ذم إٟم٤مء وص٥م قمٚمٞمف اعم٤مء اظمتٚمٗم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م  ،أن يٖمًؾ ذم ُم٤مء يمثػم

صمؿ إن ـمرح  ،وم٢مذا قمٍم سم٘مل اًمثقب ٟمج٤ًم قمغم طم٤مًمف ،اًمتل ذم اًمثقب سم٤معم٤مء اعمّمٌقب ذم اإلٟم٤مء

 ،اًمثقب اًمٜمجس اًمذي هذا ؾمٌٞمٚمف ذم اإلٟم٤مء صم٤مٟمٞم٤م اظمتٚمط اعم٤مء اعمّمٌقب ذم اإلٟم٤مء سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م

وٓ يٓمٝمر صمقب ذم ىمقل ُمـ ٟمجس اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ سمقىمقع  ،ويمذًمؽ ًمق ومٕمؾ ذًمؽ سمف صم٤مًمث٤م أو راسمٕم٤م

ذا مل يٌؼ ومٞمف إ ،وعم٤م أمجٕمقا قمغم أن اًمثقب يٓمٝمر سم٤مًمٖمًٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ،اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه أسمدا

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6/64(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد )99(، واًمؽمُمذي ):9( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.4/568(، وأمحد )6:4(، واسمـ ُم٤مضمف )658( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )5)
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 .دل ذًمؽ قمغم أن اعم٤مء إذا همٚم٥م قمغم اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤من ـم٤مهرا سمٙمؾ طم٤مل ،أصمر مل يذهٌف اعم٤مء

 .يٜمجس وإن مل شمتٖمػم أطمد أوص٤مومف :افَقل افثاين

 ،أسمق قمٌٞمدو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،جم٤مهدو ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .أسمق صمقرو

 :إدفة

ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  .4 ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ْ حَيِْٛمِؾ » :َيُ٘مقُل  قَم َتلْمِ مَل إَِذا يَم٤مَن اعم٤َْمُء ىُمٚمَّ

٨ٌََم   .(4)شاخْلَ

أن اعم٤مء إذا يم٤من أىمؾ ُمـ  -هل ُم٤م شمًٛمك سمدًمٞمؾ اخلٓم٤مب و -سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ىمٚمتلم مل حيٛمؾ اخل٨ٌم

ذهذا احلدي٨م طمٙمؿ أهمٚمٌل سم٠من اعم٤مء إذا يم٤من أىمؾ ُمـ ىمٚمتلم وم٢مٟمف حيٛمؾ سم٠من احلٙمؿ قمٚمٞمف أضمٞم٥م 

اًمدًمٞمؾ قمغم هذا أن ُمٜمٓمقق و =إن يم٤من أيمثر ُمـ ىمٚمتلم وم٢مٟمف ٓ حيٛمؾ اخل٨ٌم هم٤مًم٤ٌمو ،اخل٨ٌم هم٤مًم٤ٌم

 .احلدي٨م َيّمص سم٤مإلمج٤مع

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعم٤مء ٓ يٜمجس إٓ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سم٤مًمتٖمٞمػم

 :افتًِٔؾ

دًٓم٦م اعمٗمٝمقم و =ٕن اًم٘م٤مئٚملم سمٜمج٤مؾم٦م اعم٤مء إذا ظم٤مًمٓمتف اًمٜمج٤مؾم٦م اؾمتدًمقا سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م .4

 .أوٕمػ إدًم٦م

 يمٞمػ حيٙمؿ قمغم ُم٤مء ٓ ئمٝمر ومٞمف ًمٚمٜمج٤مؾم٦م أصمر سم٠ِمٟمف ٟمجس ؟. .5

 (5) ـٔػ تىٓر افبئر افتل وؿًت ؾٔٓا ٕجاشة ؟ :(67مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ؾمت٦م أىمقال

                                 
(، وصححف 4/55(، واًمدارىمٓمٜمل )8:4(، واسمـ ُم٤مضمف )85(، واًمٜم٤ًمئل ):9(، واًمؽمُمذي )96( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 إًم٤ٌمِّن.

(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز :4/4ذح ُمٕم٤مِّن أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي )(، و5/764)اعمجٛمقع (، و9;6-5;4/6(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(4/4:6. ) 
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اعم٤مء سم٤مٍق قمغم و ،ُأظمرضم٧م ُمـ اعم٤مء ،إذا مل شمٖمػم اًمٜمج٤مؾم٦م أطمد أوص٤مف اعم٤مء :افَقل إول

 .إذا همػمت أطمد أوص٤مف اعم٤مء وم٢مٟمف يٜمزح ُمٜمٝم٤م طمتك يذه٥م وصػ اًمٜمج٤مؾم٦مو ،ـمٝمقريتف

 .اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

 .يٜمزح ُمٜمٝم٤م ُم٤مء طمتك يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أن اًمٜمج٤مؾم٦م زاًم٧م :افَقل افثاين

 .اسمـ اًمزسمػم :افَائِقن بف

 .ٝم٤م قمنمون دًمقايٜمزح ُمٜم :افَقل افثافث

 .قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .يٜمزح ُمٜمٝم٤م أرسمٕمقن دًمقا :افَقل افرابع

 .اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .يٜمزح ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕمقن دًمقاً  :افَقل اخلامس

 .اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 .يٜمزح يمٚمف :افَقل افسادس

 .أهؾ اًمرأيو ،ؾمٗمٞم٤منو ،احلًـ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعم٤مء إن شمٖمػم أطمد  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .إٓ ومالو أوص٤مومف وم٢مٟمف ٟمجس

  :افتًِٔؾ

 .ٕن اعم٤مء ٓ يٜمجًف رء طمتك شمتٖمػم أطمد أوص٤مومف

ـْ َأيِب   ٠ُم  :ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي ىَم٤مَل  ومَٕم ـْ سمِْئِر سُمَْم٤مقَم٦َم  ىِمٞمَؾ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  َأَٟمَتَقوَّ َوِهَك سمِْئٌر ُيْٚمَ٘مك ومِٞمَٝم٤م ؟ ُِم

ـُ  َٞمُض َوحُلُقُم اًْمٙماِلِب َواًمٜمَّْت ءٌ » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،احْلِ ُف َرْ ًُ  . (4)شإِنَّ اعم٤َْمَء ـَمُٝمقٌر ٓ  ُيٜمَجي

 (5) ٕف ٕجس إٓ بًد افهالة ؟أمل يًِؿ و ،ما حُؿ مـ تقضٖ باداء افْجس :(68مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقال

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6/64( وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد )99(، واًمؽمُمذي ):9( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 ( .4:8-4/4:7(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/465(، واعمدوٟم٦م )5/65(، وإم );;6-9;4/6(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .إذا همػمت اًمٜمج٤مؾم٦م وصٗم٤ًم ُمـ أوص٤مف اعم٤مء ومٕمٚمٞمف اإلقم٤مدة :افَقل إول

 .اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

 .اًمقىم٧مإن ظمرج و ،جي٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة  :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

إن يم٤مٟم٧م و ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة صمالصم٦م أي٤مم ،إن يم٤مٟم٧م اعمٞمت٦م ىمد شمٗمًخ٧م ذم اًمٌئر :افَقل افثافث

 .ًمٞمٚم٦مو مل شمتٗمًخ ومٕمٚمٞمف إقم٤مدة يقم

 .رومَ زُ و ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .ؾمقاء ذم اًمقىم٧م أو سمٕمده ،ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افرابع

 .حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمِّنو ،يقؾمػأسمق  :افَائِقن بف

 .دم٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة ُم٤م دام ذم اًمقىم٧م :افَقل اخلامس

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٤مإلقم٤مدة إن همػمت اًمٜمج٤مؾم٦م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .أطمد أوص٤مف اعم٤مء

 :افتًِٔؾ

 .اًمٜمج٤مؾم٦م أطمد أوص٤مومفٕن اعم٤مء قمغم أصؾ ـمٝم٤مرشمف ٓ يٜمجس إٓ إن همػمت 

 (4) ما حُؿ افًجغ افذي ظجـ باداء افْجس ؟ :(69مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ يًتٗمٞمد ُمٜمف ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

 .اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ٌِْد اهللِ ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اهللِ  ،قَم ٦مَ  َأٟمَّ إِنَّ اهللَ  َوَرؾُمقًَمُف » :َيُ٘مقُل قَم٤مَم اًْمَٗمْتِح َوُهَق سمَِٛمٙمَّ

ٜمِْزيِر َوإ َم سَمْٞمَع اخْلَْٛمِر َواعمَْْٞمَت٦ِم َواخْلِ ٤َم ُيْٓمغَم  :وَمِ٘مٞمَؾ  ،شْصٜم٤َممِ طَمرَّ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل َأَرَأْي٧َم ؿُمُحقَم اعمَْْٞمَت٦ِم وَم٢مهِنَّ

                                 
 (.4/464(، واعمدوٟم٦م )88-4/87(، واعمٖمٜمل )3>6-;;4/6ٟمٔمر: إوؾمط )(ا4)
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َتّْمٌُِح ذِه٤َم اًمٜم٤َّمُس  ًْ ـُ ذِه٤َم اْْلُُٚمقُد َوَي ـُ َوُيْدَه ُٗم ًه صُمؿَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ،شٓ  ُهَق طَمَرامٌ » :وَمَ٘م٤مَل ؟ ذِه٤َم اًم

   َم ؿُمُحقَُمَٝم٤م مَجَُٚمقهُ » :قِمٜمَْد َذًمَِؽ  .(5)شَٛمٜمَفصُمؿَّ سَم٤مقُمقُه وَم٠َميَمُٚمقا صمَ  (4)ىَم٤مشَمَؾ اهللُ  اًْمَٞمُٝمقَد إِنَّ اهللَ  عم٤ََّم طَمرَّ

 .يٓمٕمٛمف ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف  :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،أسمق قمٌٞمدو ،اًمثقريو ،قمٓم٤مءو ،جم٤مهد :افَائِقن بف

 .يٓمٕمٛمف ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف :افَقل افثافث

 .اظمتٞم٤مر اسمـ ىمداُم٦م هقو ،أمحدو ،احلًـ سمـ ص٤مًمح :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ  ـِ ؾَمْٕمِد سْم ـْ طَمَراِم سْم ِلَّ  :حُمَٞميَّم٦مَ قَم ٤مِم وَمٜمََٝم٤مُه قَمٜمُْف وَمَٚمْؿ َيَزْل  َأنَّ حُمَٞميَّم٦َم ؾَم٠َمَل اًمٜمٌَّ ٥ِم احْلَجَّ ًْ ـْ يَم قَم

ُٛمُف طَمتَّك ىَم٤مَل   .(6)شَأـْمِٕمْٛمُف َرىِمٞمَ٘مَؽ َواقْمٚمِْٗمُف َٟم٤مِوَحَؽ » :ُيَٙمٚمي

ُمٜمف إذ اًمرىمٞمؼ ُمتٕمٌدون  فإـمٕم٤مم اعمرء رىمٞم٘م وًمق يم٤من يم٥ًم احلج٤مم ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف مل ي٠مُمر  :ىم٤مًمقا

 .اعمًٚمؿ سم٢مـمٕم٤مم رىمٞم٘م٦م طمراُم٤م وُمـ اعمح٤مل أن ي٠مُمر 

إٟمًم شمٜم٤مول اعمٞمت٦م  ًمٞمس هذا سمٛمٞمت٦م يٕمٜمل أن هنل رؾمقل اهلل  :وىم٤مل أمحد» :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

 وٕن اؾمتٕمًمل ؿمحقم اعمٞمت٦م ومٞمًم ؾمئؾ قمٜمف اًمٜمٌل  =وًمٞمس هذا سمداظمؾ ذم اًمٜمٝمل وٓ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م

ؾمتٝم٤م واؾمتٕمًمل ُم٤م دهٜم٧م سمف ُمـ اْلٚمقد ومٞمٙمقن ُمًتٕمٛمال ًمٚمٜمج٤مؾم٦م وًمٞمس يٗمِض إمم شمٕمدي ٟمح٤م

 .(7)شن ٟمج٤مؾم٦م هذا ٓ شمتٕمدى أيمٚمف٢ميمذًمؽ هٝمٜم٤م وم

 ،يم٥ًم احلج٤مم حمرم ًمٙمًٌفو =طمرُم٦م ًمٙمًٌٝم٤مو ،طمرُم٦م ًمذاشمف :سم٠من احلرُم٦م ىمًًمنقمٚمٞمف أضمٞم٥م 

 .أُم٤م اعمٞمت٦م ومحرُمتٝم٤م قمٞمٜمٞم٦م

آؾمتٗم٤مدة ُمٓمٚم٘م٤م ضمقاز اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُمـ اًمٕمجلم اًمذي قمجـ سمًمء ٟمجس

 :افتًِٔؾ

                                 
 أمجؾ اًمِمحؿ ومجٚمف أي أذاسمف. :( أمجٚمقه: ي٘م٤مل4)

 (.4;48(، وُمًٚمؿ )5569( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.8/769(، وأمحد ذم ُمًٜمده ):66/>(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ):44/88( صحٞمح: رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )6)

 (.4/88اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )( 7)
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 .ًمٚمحدي٨م اًمقارد ذم طمرُم٦م اؾمتٕمًمل اًمٜمج٤مؾم٦م ومال جيقز اًمٕمدول قمٜمف 

 (4) ما حُؿ مـ صؽ دم إٕاءيـ وؿع دم أحدمها ٕجاشة ؟ :(71مسٖفة )

 :أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م 

 إن مل يتٖمػم ًمٚمًمء وصٗم٤م ومٝمق ـمٝمقر. :افَقل إول

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،حيٞمك اًم٘مٓم٤منو ،اسمـ ُمٝمدي :افَائِقن بف

 .يتحرى  :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يتٞمٛمؿو ،يؽمك اإلٟم٤مءيـ :افَقل افثافث

 .اعمزِّنو ،أسمق صمقرو ،أمحد :افَائِقن بف

 .يّمكمو يتقو٠م ُمـ يمؾ إٟم٤مء ُمرة :افَقل افرابع

 .حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦مو ،اعم٤مضمِمقن :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمقوقء ُمـ اعم٤مء  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .مل شمٖمػم ًمف صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمفو اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م

 :افتًِٔؾ

 ًفُ ٜمجي ٓ يُ  ـمٝمقرٌ  اعم٤مءُ » :ٕن اعم٤مء ٓ يٜمجس إٓ إن شمٖمػمت أطمد صٗم٤مشمف ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 .هذا قم٤مم ذم يمؾ ُم٤مءو ،(5)شءَر 

 (7) ؟(6)ما حُؿ اداء افذي وؿع ؾٔف مـ اهلقام ما ٓ ٍٕس فف شائِة :(71مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

                                 
 (.4/567(، واعمجٛمقع )5;4/4(، اعمٖمٜمل )4>6-3>4/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، وصححف 9;، 6/64(، وأمحد )659، واًمٜم٤ًمئل )طمًٜمف(، و99(، واًمؽمُمذي ):9(، )99( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 إًم٤ٌمِّن.

 أي إذا ذسمح ٓ يًٞمؾ ُمٜمف دم يمثػم. (ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م:6)

-5/45(، وإم ):7(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/448(، واعمدوٟم٦م )6>6-4>4/6إوؾمط )(اٟمٔمر: 7)

 (.8;7-7;5/7(، واعمٖمٜمل )>7-;4/7(، واعمجٛمقع )588-586(، )>;4-;;4(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )46
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 .اعم٤مء ـمٝمقر:افَقل إول

 ،واحلًـ ،اًمٜمخٕملو ،صمقر سمقأو وأسمق قمٌٞمد ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،وقمٓم٤مء ،وقمٙمرُم٦م

 :اشتدفقا بـ

ِله  :َيُ٘مقُل  ،قمـ َأيب ُهَرْيَرةَ  فُ » :ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ًْ اِب َأطَمِديُمْؿ وَمْٚمَٞمْٖمِٛم سَم٤مُب ذِم َذَ صُمؿَّ  ،إَِذا َوىَمَع اًمذه

 .(4)شؿِمَٗم٤مءً ًمَِٞمٜمِْزقْمُف وَم٢مِنَّ ذِم إِطْمَدى ضَمٜم٤َمطَمْٞمِف َداًء وإظُْمَرى 

يم٤من اًمنماب ؾم٤مظمٜم٤م وم٢من اًمذسم٤مب ؾمٞمٛمقت و ،أٟمف إذا همٛمس اًمذسم٤مب ذم اإلٟم٤مء :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ٓ يٜمجس اعم٤مءو يٚم٘مٞمفو ومٞمف صمؿ َيرضمف

 .اعم٤مء ٟمجس  :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 ٕٟمف حمرم ومٞمٜمجًف ًمذا أُمر سمٖمٛمًف إذا وىمع ذم اعم٤مء ًمٚمداء اًمذي ومٞمف. 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝمقري٦م اعم٤مء إذا وىمع ومٞمف ُم٤م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م

 :افتًِٔؾ

 .ًمٚمحدي٨م اًمقارد ذم همٛمس اًمذسم٤مب يمٚمف إذا وىمع ذم اعم٤مء

 .(5)ماء افبحر ٓ يْجس بّقت دوابف ؾٔف  :(72مسٖفة )

ؾه َُمْٞمَتُتفُ » :٘مقل اًمٜمٌل ًم  .(6)شُهَق اًمٓمَُّٝمقُر َُم٤مُؤُه احْلِ

 .و هذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ سمال خم٤مًمػ

 ؟(4)خارجٓا ـافوٍدع و ما حُؿ ماء افبئر  افذي مات ؾٔف ما ئًش دم اداء :(73مسٖفة )

                                 
 (.6653( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.4/4:5(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )5/45م )(، وا4/448ٕ(، واعمدوٟم٦م )6>4/6(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 ، واسمـ ُم٤مضمف(>7694،664،8)(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل >9(، اًمؽمُمذي )7;( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

(6579،6;9). 
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٜمجس :افَقل إول

 .اًمٕمٚمؿمجٝمقر أهؾ  :افَائِقن بف

 .يٜمجس  :افَقل افثاين

 .أسمق يقؾمػو ،اسمـ اعم٤ٌمرك :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝمقري٦م اعم٤مء إذا ُم٤مت ومٞمف ُم٤م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .أطمد أوص٤مومف تيٕمٞمش ومٞمف إٓ إذا شمٖمػم

 .(5)ماء افبئر افذي بجقاره بافقظة ضٓقر ما مل تتٌر أحد أوصاؾف  :(74مسٖفة )

ف رءٌ  اعم٤مُء ـَمُٝمقرٌ » ٘مقل اًمٜمٌل ًم ًُ  .(6)شٓ  ُيٜمجي

 .احلًـو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ اعم٤ٌمركو ،و هذا ُمذه٥م اًمثقري

 (7) ما حُؿ افىٓارة باداء ادستًّؾ ؟ :(75مسٖفة)

ىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم صمالصم٦م و ،هذه اعم٠ًمًم٦م شمٜمٌٜمل قمغم ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ

 :أىمقال

 .ـمٝمقر :افَقل إول

 ،ُمٙمحقلو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،أُم٤مُم٦م سمقأو ،اسمـ قمٛمرو ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :افَائِقن بف

 ،اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م ُم٤مًمؽو ،أسمق صمقرو ،اًمزهريو ،إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو ،احلًـ اًمٌٍميو

 ،اسمـ رؿمدو ،اسمـ طمزمو ،اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،رواي٦م قمـ أمحدو ،رواي٦م قمـ اًمِم٤مومٕملو

                                 
 (.4/4:5(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )5/45(، وإم )7>6-6>4/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.69(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )::4/4واعمًٌقط ًمٚمنظمز ) ،(8>6-7>4/6(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، وصححف 9;/6، 6/64(، وأمحد )659، واًمٜم٤ًمئل )طمًٜمف(، و99(، واًمؽمُمذي ):9(، )99( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

 إًم٤ٌمِّن.

(، 65-4/64) (، واعمٖمٜمل4/484(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/467(، واعمدوٟم٦م )733-8>4/6(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد 99-4/93(، واإلٟمّم٤مف )86-4/85(، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )6;/4(، واعمحغم )4/538واعمجٛمقع )

 (.>76-48/768(، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )4/83(، وسمداي٦م اعمجتٝمد )76وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )
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اظمتٞم٤مر اسمـ و ،فم٤مهر صٜمٞمع اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفو ،(4)ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو ،اًم٘مرـمٌلو

 .(5)طم٤ٌمن

 :إدفة

٠َم وَمَجَٕمَؾ  ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلِل  :قمـ َأيب ضُمَحْٞمَٗم٦َم ىم٤مل .4  وَمَتَقوَّ
ٍ
سم٤ِمهْل٤َمضِمَرِة وَم٠ُميِتَ سمَِقُوقء

ُحقَن سمِفِ  ًَّ ـْ وَمْْمِؾ َوُوقِئِف وَمَٞمَتَٛم  .(6)اًمٜم٤َّمُس َي٠ْمظُمُذوَن ُِم

ـْ وَمْْمِؾ َوُوقِئفِ »وىمقًمف » :ىم٤مل اسمـ طمجر يم٠مهنؿ اىمتًٛمقا اعم٤مء اًمذي ومْمؾ قمٜمف  ش:َي٠ْمظُمُذوَن ُِم

وومٞمف دًٓمف سمٞمٜمف قمغم ـمٝم٤مرة اعم٤مء  وحيتٛمؾ أن يٙمقٟمقا شمٜم٤موًمقا ُم٤م ؾم٠مل ُمـ أقمْم٤مء ووقئف 

 .أهـ.(7)شاعمًتٕمٛمؾ

ِله  :قمـ َأيب ُُمقؾَمك ىَم٤مَل  .5 َؾ َيَدْيِف َوَوضْمَٝمُف ومِٞمِف َوَُم٩مَّ ومِٞمِف صُمؿَّ ىَم٤مَل  َدقَم٤م اًمٜمٌَّ ًَ سمَِ٘مَدٍح ومِٞمِف َُم٤مٌء وَمَٖم

سَم٤م ُِمٜمُْف َوَأوْمِرهَم٤م قَمغَم ُوضُمقِهُٙمًَم َوُٟمُحقِريُمًَم » :هَلًَُم   .(8)شاْذَ

َقِر ىم٤مل .6 ًْ
ـِ اعْمِ ِله  :قَم ٠َم اًمٜمٌَّ  .(9)يَم٤مُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئفِ  إَِذا شَمَقوَّ

اعم٤مء  ذم إطم٤مدي٨م اًمثالصم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م دًٓم٦م قمغم ـمٝمقري٦م :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .ٕن اخلّمقصٞم٦م ٓ شمث٧ٌم إٓ سمدًمٞمؾ =إن ذًمؽ ظم٤مص سمٗمْمؾ ووقئف  :ٓ ي٘م٤ملو ،اعمًتٕمٛمؾ

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل  .7 ـِ قَم ـِ اسْم ِلي  :قَم َؾ سَمْٕمُض َأْزَواِج اًمٜمٌَّ ًَ ِله  (:)ذم ضَمْٗمٜم٦َمٍ  اهْمَت ٠َم  وَمَج٤مَء اًمٜمٌَّ ًمَِٞمَتَقوَّ

َؾ  -ُِمٜمَْٝم٤م  ًِ ٤ًٌم :اهللِوَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف َي٤م َرؾُمقَل  -َأْو َيْٖمَت إِنَّ اعم٤َْمَء ٓ  » : اهللِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،إِِّني يُمٜم٧ُْم ضُمٜمُ

جَيْٜم٥ُُم 
 .(>)ش(;)

                                 
 (.;4(، وآظمتٞم٤مرات صـ )>53/84( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

 (.::/7( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )5)

 (.:;4( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.8>4/5( اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري )7)

 (.;;4(صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )8)

 (.>;4(صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )9)

 (اْلٗمٜم٦م: اًم٘مّمٕم٦م اًمٙمٌػمة.:)

 أي: ٓ يتٜمجس سم٤مؾمتٕمًمل اْلٜم٥م ُمٜمف، وٓ ئمٝمر ومٞمف أصمر ضمٜم٤مسمتف.ش  أضمٜم٥م»ُمـ  :( ٓ جيٜم٥م;)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6:3(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف )98(، واًمؽمُمذي );9) ( صحٞمح: رواه أسمق داود>)
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ِلَّ  .8 سَمٞميِع َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ اًمره  يَم٤مَن ذم َيِدهِ  قَم
ٍ
ـْ وَمْْمِؾ َُم٤مء َح سمَِرْأؾِمِف ُِم ًَ  .(4)َُم

 سمـ زيد ٓ يٕمؽمض قمٚمٞمف سمحدي٨م قمٌد اهللو ،و هذا دًمٞمؾ واوح قمغم ـمٝمقري٦م اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ

 هَمػْمِ وَمْْمِؾ َيِدهِ »
ٍ
َح سمَِرْأؾِمِف سمًَِمء ًَ  ،طمدي٨م قمٌد اهلل ٟم٤مذمو ،ٕن طمدي٨م اًمرسمٞمع ُمث٧ٌم =(6)ش(5)َوَُم

 .اعمث٧ٌم ُم٘مدم قمغم اًمٜم٤مذمو

١ُموا سمَِٗمْْمِؾ ؾِمَقايمِفِ  .9 ٌِْد اهلِل َي٠مُمر َأْهَٚمُف َأْن َيَتَقوَّ ـُ قَم  .(7)يم٤من ضَمِريُر سْم

 .ٕٟمف ُم٤مء ـم٤مهر ٓىمك حمال ـم٤مهرا ومٌ٘مل قمغم ـمٝمقريتف .:

وذم إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٜمدى اًم٤ٌمىمل قمغم أقمْم٤مء اعمتقوئ واعمٖمتًؾ » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر .;

وُم٤م ىمٓمر ُمٜمف قمغم صمٞم٤مذهًم ـم٤مهر دًمٞمؾ قمغم ـمٝم٤مرة اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ وإذا يم٤من ـم٤مهرا ومال ُمٕمٜمك عمٜمع 

 .(8)ش٘مقلاًمقوقء سمف سمٖمػم طمج٦م يرضمع إًمٞمٝم٤م ُمـ ظم٤مًمػ اًم

 .ٟمجس  :افَقل افثاين

 .رواي٦م ذم ُمذه٥م أمحدو ،رواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦مو ،أسمق يقؾمػ:افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .4 ْؾ » : اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم ًِ اِئِؿ َوٓ  َيْٖمَت  اًمدَّ
ِ
َـّ َأطَمُديُمْؿ ذم اعم٤َْمء ٌُقًَم ٓ  َي

ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦مِ   .(9)شومِٞمِف ُِم

هنٞم٤من ذم ٟمص واطمد و إذا ضم٤مء أُمران :هلو ،اؾمتدًمقا هٜم٤م سمدًٓم٦م آىمؽمان :آؾمتدٓلوضمف 

 .ومحٙمٛمٝمًم واطمد

 .ومتٌلم أن اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ٟمجس ،ومٙمذًمؽ آهمت٤ًمل ومٞمف ،ومٙمًم أن اًمٌقل ذم اعم٤مء اًمرايمد يٜمجًف

ـْ صَمَٛمِرِه  :اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالهن٤م ىمقًمف شمٕم٤مممو ،و أضمٞم٥م سم٠من دًٓم٦م آىمؽمان همػم صحٞمح٦م يُمُٚمقا ُِم

                                 
 (، وطمًـ إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمِّن.:4/56(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى )463( طمًـ: رواه أسمق داود )4)

 ُمٕمٜم٤مه أن ُمًح اًمرأس سمًمء ضمديد ٓ يٌ٘مٞمف ُم٤مء يديف. ش:سمًمء همػم ومْمؾ يده( »5)

 (.569( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 (.8>4/5( رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م، ووصٚمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمدارىمٓمٜمل وصححف= اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري )7)

 (.>>4/6( اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;7/9(، واسمـ طم٤ٌمن )3:( صحٞمح: رواه أسمق داود )9)
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ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ  طمٙمٛمٝمًم و ومٝمذان أُمران ذم ٟمص واطمد ،[474:]إٟمٕم٤مم إَِذا َأصْمَٛمَر َوآشُمقا طَم٘مَّ

ومٌٓمؾ  ،واضم٥م –هق اًمزيم٤مة و –إيت٤مء احلؼ و ،طمٞم٨م إن إيمؾ ُمـ اًمثٛمر ُم٤ٌمح ،خمتٚمػ

 .آؾمتدٓل

اِئِؿ َوُهَق ٓ  » : اهللِقمـ َأيب ُهَرْيَرَة َيُ٘مقُل ىَم٤مَل َرؾُمقُل  .5  اًمدَّ
ِ
ُؾ َأطَمُديُمْؿ ذِم اعم٤َْمء ًِ َيْٖمَت

 .(4)شضُمٜم٥ٌُم 

 .إٟمًم هنك قمـ آهمت٤ًمل ذم اعم٤مء اًمدائؿ خم٤موم٦م اًمتٜمجٞمس :ىم٤مًمقا

 .ٕٟمف ُمـ أداب =قمـ اهمت٤ًمل اْلٜم٥م ذم اعم٤مء اًمدائؿ ًمٚمتٜمزيف سم٠من هنل اًمرؾمقل قمٚمٞمف أضمٞم٥م 

 .إذ شمٓمٝمػم اًمٓم٤مهر ٓ يٛمٙمـ ،ٟمج٤مؾم٦ماًمٓمٝم٤مرة ٓ شمٙمقن إٓ قمـ و ،ٕٟمف ٓ يًٛمك ـمٝم٤مرة .6

ـَ ٓ  َيٜمُْجُس » :ىم٤مل ٕن اًمٜمٌل  =أضمٞم٥م سم٠من هذا شمٕمٚمٞمؾ واهٍ   .(6)ش(5)إِنَّ اعم١ُْْمُِم

 .ـم٤مهر ذم ٟمٗمًف همػم ُمٓمٝمر ًمٖمػمه :افَقل افثافث

اعمِمٝمقر و ،فم٤مهر ُمذه٥م اًمِم٤مومٕملو ،رواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦مو ،رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

  .اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدو ،قمـ إوزاقملرواي٦م و ،ُمـ ُمذه٥م أمحد

 :إدفة

اِئِؿ َوُهَق » : اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قمـ َأيب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .4  اًمدَّ
ِ
ُؾ َأطَمُديُمْؿ ذِم اعم٤َْمء ًِ ٓ  َيْٖمَت

 .(7)شضُمٜم٥ٌُم 

ومٞمٙمقن اعم٤مء ُمًتٕمٛمال  ،أن اعم٤مء يالىمل أول أضمزاء اْلًؿ ومػمشمٗمع قمٜمٝم٤م احلدث :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ومال يرومع طمدث إضمزاء إظمرى

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمًم أضمٞم٥م قمغم اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘مقل إول طمٞمٜمًم اؾمتدًمقا ذهذا احلدي٨م

اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم ُم٤ًمومر ُمٕمف ُم٤مء حيت٤مج إًمٞمف و ،ومتقى قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .5

                                 
 (.7;9( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

وُمـ  ومٛمـ يمنه٤م ذم اعم٤ميض ومتحٝم٤م ذم اعمْم٤مرع، ن ٟمجس وٟمجس،وذم ُم٤موٞمف ًمٖمت٤م سمْمؿ اْلٞمؿ وومتحٝم٤م ًمٖمت٤من، ش:ٓ يٜمجس( »5)

 وهذا ىمٞم٤مس ُمٓمرد ُمٕمروف قمٜمد أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م إٓ أطمروم٤م ُمًتثٜم٤مة ُمـ اعمٙمًقرة. وٛمٝم٤م ذم اعم٤ميض وٛمٝم٤م ذم اعمْم٤مرع أيْم٤م،

 (.6:4(، وُمًٚمؿ )8;5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.7;9( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)
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 .(4)شيٛمًؽ اعم٤مء ًمٕمٓمِمفو يتٞمٛمؿ» :ىم٤مٓ ،ًمنمسمف

 .أٟمف ًمق مل يتٖمػم اعم٤مء سم٤مٓؾمتٕمًمل ُٕمر سم٤مًمتقو١م ذم إٟم٤مء صمؿ اإلُم٤ًمك ًمٚمنمب :وضمف اًمدًٓم٦م

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمٜمٗمقس شمٕم٤مف ذب اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ

مل و ،اًمًٗمر ُمع قمزشمف ذم اًمًٗمرو أن اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ يّم٥م ذم احلي :ضمري٤من اًمٕم٤مدة .6

 .يٙمقٟمقا جيٛمٕمقٟمف ًمٞمًتٕمٛمٚمقه ُمرة أظمرى

 .ٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم إٓ وؾمٕمٝم٤مو ،ومٜم٤مئف سم٤مٓؾمتٕمًملو سمؾ ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من مجٕمف يتٕمذر

 .أو ُم٤مء همًؾ ،ُم٤مء ووقء :ومٞم٘م٤مل ،طمٞم٨م ص٤مر ُم٘مٞمدا ،زوال اؾمؿ اعم٤مء قمٜمف .7

ٕن اؾمؿ اعم٤مء ٓ يٖمػم ُمـ اعمٕمٜمك ؿمٞمئ٤م يمًم ي٘م٤مل ذم  =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من هذا ُمـ أقمج٥م اًمٕمج٥م

 .هٙمذاو ،ُم٤مء اًمّمٜمٌقرو ،ُم٤مء اًمٕمٞمقنو ،ُم٤مء اًمٌحر

هؾ يًتٕمٛمٚمف صمؿ يتٞمٛمؿ  ،ومٞمٛمـ وضمد ُمـ اعم٤مء سمٕمض ُم٤م يٙمٗمٞمف ًمٓمٝم٤مرشمفاظمتٚمػ اًمًٚمػ  .8

صمؿ يًتٕمٛمٚمف ذم سم٘مٞم٦م  ،صمؿ جيٛمٕمف ،يًتٕمٛمٚمف :ُمٜمٝمؿمل ي٘مؾ أطمد و يؽميمف ؟و أم يتٞمٛمؿ ،ًمٚم٤ٌمىمل

 .ًمق يم٤من ُمٓمٝمرا ًم٘م٤مًمقهو ،إقمْم٤مء

ىمد سمٜمٞم٧م هذه اًمنميٕم٦م قمغم رومع احلرج ًم٘مقًمف و سم٠من هذا ومٞمف ُمِم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦مقمٚمٞمف أضمٞم٥م 

َؾ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف ًَ ـْ َوَما َج ـِ ُِم ي  .[;: :]احل٩م ﴾قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًمدي

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝمقري٦م اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ُم٤م مل  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  .يتٖمػم سمٜمج٤مؾم٦م َيرضمف قمـ إـمالىمف

 :افتًِٔؾ

ف رءٌ  اعم٤مُء ـَمُٝمقرٌ » :ًم٘مقل اًمٜمٌل اعم٤مء ـمٝمقر  .4 ًُ قمـ هذا إصؾ ومال يٜم٘مٚمف  ،(5)شٓ  ُيٜمجي

 ٟم٤مىمؾ يمًم شمٌلم مم٤م ُمر. ؿَّ ًمٞمس صمَ و إٓ ٟم٤مىمؾ صحٞمح

يمذًمؽ اًم٤ًمرق شم٘مٓمع يده ذم صمقب و ،اًمثقب اًمذي ُصكمي ومٞمف ُمرة جيقز أن يّمغم ومٞمف صم٤مٟمٞم٦م .5

                                 
 (.>7ىمداُم٦م صـ ) ( اٟمٔمر: اظمتٞم٤مرات اسمـ4)

(، وصححف 9;/6، 6/64(، وأمحد )659، واًمٜم٤ًمئل )ف(، وطمًٜم99(، واًمؽمُمذي ):9(، )99( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 إًم٤ٌمِّن.
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احلَم اًمذي ُرُمل سمف ُمرة جيقز و ،ومقضم٥م ىمٓمع رضمٚمف ذم هىم٦م اًمثقب ذاشمف ،صمؿ هىمف صم٤مٟمٞم٦م ،هىمف

 .ومٙمذًمؽ اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ذم ـمٝم٤مرة جيقز اؾمتٕمًمًمف ذم أظمرى ،اًمرُمل سمف صم٤مٟمٞم٦م

 (4) ما حُؿ مـ جدد وضقءه بامء مستًّؾ ظْد مـ يرى ظدم افىٓارة بف ؟ :(76مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيزئف :افَقل إول

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

 .جيزئف  :افَقل افثاين

 .اًمثقري :افَائِقن بف

 :سمـقمٚمٚمقا 

 .ف مل يرومع سمف طمدصم٤مٕٟم

هذه و ،قمغم يمؾ طم٤مل ـم٤مهر اًمراضمح أن اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُم٠ًمًم٦م قمغم اعمرضمقح

 .(6)ٓ يْجس  (5)اجلْب :(77مسٖفة )

ِلَّ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ اًمٜمٌَّ ٧ُم ُِمٜمُْف وَمَذَه٥َم  ومَٕم ًْ ًَمِ٘مَٞمُف ذِم سَمْٕمِض ـَمِريِؼ اعْمَِديٜم٦َِم َوْهَق ضُمٜم٥ٌُم وَم٤مْٟمَخٜمَ

َؾ صُمؿَّ ضَم٤مَء وَمَ٘م٤مَل  ًَ ـَ يُمٜم٧َْم َي٤م َأسَم٤م ُهَرْيَرَة ؟» :وَم٤مهْمَت َؽ َوَأَٟم٤م  :ىَم٤مَل  شَأْي ًَ
٤ًٌم وَمَٙمِرْه٧ُم َأْن ُأضَم٤مًمِ يُمٜم٧ُْم ضُمٜمُ

ٌْحَ » :وَمَ٘م٤مَل  ،قَمغَم هَمػْمِ ـَمَٝم٤مَرةٍ  ـَ ٓ  َيٜمُْجُس ؾُم  .(7)ش٤مَن اهلِل إِنَّ اعم١ُْْمُِم

 :ُمٜمٝم٤م ،و يؽمشم٥م قمغم هذا احلدي٨م قمدة أطمٙم٤مم

 .إذا ُمس اْلٜم٥م ؿمٞمئ٤م ٓ يٜمجًف .4

 .إذا ووع اْلٜم٥م يده ذم ُم٤مء ٓ يٜمجًف سمذًمؽ .5

                                 
 ( .4/556(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/734(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

ٌُٕمد، وؾُمّٛمل اإلٟم٤ًمن ضُمٜم٤ٌُم= ،(اْلُٜم٥ُم: اًمذي جي٥م قمٚمٞمف اًمُٖمًؾ سم٤مِْلًمع وظمروِج اعمّٜمّل، واْلٜم٤َمسم٦م آؾمؿ5) ٕٟمف  وهل ذم إصؾ: اًم

ٌَتِف اًمٜم٤مَس طمتك َيْٖمَتًؾ. ر، وىمٞمؾ عمَُج٤مَٟم  هُنَِل أن َي٘مرب ُمقاوع اًمّمالة ُم٤م مل َيَتَٓمٝمَّ

 .(5;5-4;4/5(، وُمًٚمؿ )>:/4وصحٞمح اًمٌخ٤مري ) (،735-4/734(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.6:4(، وُمًٚمؿ )6;5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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 .ٓ شمٜمجًفو ُمّم٤مومح٦م اْلٜم٥م ٓ شمٜم٘مض ووقء اعمّم٤مومح .6

 .ُمٕمٜمقي٦ماًمٙم٤مومر ٟمجس ٟمج٤مؾم٦م و ،اعمًٚمؿ ـم٤مهر قمغم يمؾ طم٤مل ـمٝم٤مرة ُمٕمٜمقي٦م .7

 (5) ؟(4)هؾ جيقز فِرجؾ أن يتىٓر بٍوؾ ضٓقر ادرأة :(78مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

جيقز ًمٚمرضمؾ أن يتٓمٝمر سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأة ُم٤م مل يتٖمػم سم٤معم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ومٞمخرضمف  :افَقل إول

 .قمـ إـمالىمف

 ،ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مصو ،اسمـ قمٛمرو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أسمق هريرةو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :افَائِقن بف

 ،احلٜمٗمٞم٦مو ،أسمق قمٌٞمدو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،قمٙمرُم٦مو

 .واي٦م قمـ أمحدرو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو

 :إدفة

٤ٌَّمٍس َأنَّ َرؾُمقَل  .4 ـِ قَم ُؾ سمَِٗمْْمِؾ َُمْٞمُٛمقَٟم٦مَ   اهللِقمـ اسْم ًِ  .(6)يَم٤مَن َيْٖمَت

ِلي  :و قَمٜمف ىَم٤مَل  .5 َؾ سَمْٕمُض َأْزَواِج اًمٜمٌَّ ًَ ِله  اهْمَت ٠َم ُِمٜمَْٝم٤م  ذم ضَمْٗمٜم٦ٍَم وَمَج٤مَء اًمٜمٌَّ َأْو  -ًمَِٞمَتَقوَّ

َؾ  ًِ ٤ًٌم  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمفُ  -َيْٖمَت  .(8)ش(7)إِنَّ اعم٤َْمَء ٓ  جَيْٜم٥ُُم » : اهللِوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ،إِِّني يُمٜم٧ُْم ضُمٜمُ

 .دًٓمتٝمًم فم٤مهرة قمغم اًمقوقء آهمت٤ًمل سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأة هذان احلديث٤من :ىم٤مًمقا

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  .6 ُؾ َأَٟم٤م َوَرؾُمقُل اهلِل :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم ًِ  َواطِمٍد َٟمْٖمِرُف ُِمٜمُْف مَجِٞمًٕم٤م يُمٜم٧ُْم َأهْمَت
ٍ
ـْ إَِٟم٤مء   .(9)ُِم

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  .7 ِله  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم ُؾ َأَٟم٤م َواًمٜمٌَّ ًِ  َواطِمدٍ  يُمٜم٧ُْم َأهْمَت
ٍ
ـْ إَِٟم٤مء  .(:)يماِلَٟم٤م ضُمٜم٥ٌُم  ،ُِم

                                 
 و اهمت٤ًمهل٤م.أ( ومْمؾ ـمٝمقر اعمرأة: هق اعم٤مء اعمتٌ٘مل ُمـ ووقئٝم٤م 4)

(، واعمًٌقط 6;5-5;4/5(، واعمٖمٜمل )4/455(، واعمدوٟم٦م ):5-5/59(، وإم ):73-4/735(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ;4/6(، وُمّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )548-4/546(، واعمحغم ٓسمـ طمزم )::4/4ًمٚمنظمز )

 (.596ًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )(، وا;4/43)

 (.656( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 أي: ٓ يتٜمجس سم٤مؾمتٕمًمل اْلٜم٥م ُمٜمف، وٓ ئمٝمر ومٞمف أصمر ضمٜم٤مسمتف.ش  أضمٜم٥م»ُمـ  :( ٓ جيٜم٥م7)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6:3(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف )98(، واًمؽمُمذي );9( صحٞمح: رواه أسمق داود )8)

 (.654(، وُمًٚمؿ )5:6) ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري9)

 (.654(، وُمًٚمؿ )>>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ):)

 



 130    مسط الآلل٘ يف

 .ومٙمالمه٤م ُمًتٕمٛمؾ ًمٗمْمؾ أظمر ٓ حم٤مًم٦م ،إذا يم٤مٟم٤م يٖمتًالن ُمـ إٟم٤مء واطمد :ىم٤مًمقا

ـِ  .8 ًَ ـِ احْلَ ـِ اخلٓم٤َّمِب  :ىَم٤مَل  ،قَم ضُمَؾ ُوُوقًءا  ،ؾُمِئَؾ قُمَٛمَر سم ـِ اعمرأِة احْل٤َمِئِض شُمٜم٤َمِوُل اًمرَّ قَم

٧ْم ذِم  :ومتدظمُؾ يَدَه٤م ومٞمِف وَمَ٘م٤مَل  ًَ  .(4)َيِدَه٤م إنَّ طَمْٞمَْمَتَٝم٤م ًَمْٞم

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  .9 ـْ طَمٌِٞم٥ِم سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم ُر ُِمٜمُْف ؟  ،قَم ـْ ؾُم١ْمِر ـَمُٝمقِر اعمَْْرَأِة ُيَتَٓمٝمَّ ُف ؾَم٠َمَل َأسَم٤م ُهَرْيَرَة قَم َأٟمَّ

ُؾ ُِمٜمَْٝم٤م يِمالَٟم٤م ،إِْن يُمٜم٤َّم ًَمٜمٜمُ٘مز طَمْقَل ىَمّْمَٕمتِٜم٤َم :ىَم٤مَل  ًِ  .(5)َٟمْٖمَت

ـْ َأيِب َيِزيَد اعمَِْديٜمِلي  .: ـْ ؾُم١ْمِر اعمَْْرَأةِ  :ىَم٤مَل  ،قَم ٤ٌَّمٍس قَم ـُ قَم  ،ِهَل َأًْمَٓمُػ سَمٜم٤َمًٟم٤م :؟ وَمَ٘م٤مَل  (6)ؾُمِئَؾ اسْم

 .(7)َوَأـْمَٞم٥ُم ِرحًي٤م

ُٙم٥َم ًَمُف اًْمُقُوقَء وَمُتْدظِمُؾ َيَدَه٤م  ،َأنَّ ؾَمْٕمًدا ،قمـ قَم٤مِئَِم٦َم سمِٜم٧ِْم ؾَمْٕمدٍ  .; ًْ يَم٤مَن َي٠ْمُُمُر اْْل٤َمِرَي٦َم َأْن شَم

٤َم طَم٤مِئٌض وَمَٞمُ٘مقُل  :ُب ًَمُف ُوُوقًءا ، وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ومِٞمِف وَمَتْٖمِرُف صُمؿَّ ُيَ٘مرَّ  إِنَّ طَمْٞمَْمَتَٝم٤م  :َي٤م َأسَم٤م إؾِْمَح٤مَق ، إهِنَّ

٧ْم ذِم َيِدَه٤م ًَ  .(8)ًَمْٞم

ـِ سُمْرىَم٤منَ  .> ـْ ضَمْٕمَٗمِر سْم ـْ قِمْٙمِرَُم٦مَ  ،قَم  اعمَْْرَأةِ  :ىَم٤مَل  ،قَم
ِ
 .(9)ٓ  سَم٠ْمَس سمَِٗمْْمِؾ َوُوقء

ٌِْد اعمَْٚمِِؽ  .43 ـْ قَم ـْ قمَ  ،قَم  قَم
ٍ
٠ُم ُِمٜمُْف ؟ ىَم٤مَل  ،َٓم٤مء ـْ وَمْْمِؾ احْل٤َمِئِض ُيَتَقوَّ ُف ؾُمِئَؾ قَم  .(:)َٟمَٕمؿْ  :َأٟمَّ

٤ٌَّمٍس ىم٤مَل  .44 ـِ قم ـِ سم ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم قم َأو هَمػم طم٤مئٍض إذا  ،ٓ  سَم٠ْمَس سمَِٗمْْمِؾ اعمَْْرَأِة طم٤مِئًْم٤م يم٤مَٟم٧ْم  :قم

ـْ ذم َيَدهي٤م سم٠مٌس   .(;)ملْ يٙم

سمٗمْمؾ اعمرأة سم٠من طمدي٨م احلٙمؿ سمـ قمٛمرو و أضم٤مسمقا قمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ ومْمؾ اًمتٓمٝمر 

ٕن ؾمٞم٤مق  =اًمٖمٗم٤مري ذم اًمٜمٝمل قمـ ومْمؾ ووقء اعمرأة ُمٜمًقخ سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم اْلقاز

 .طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس يِمٕمر سم٠مٟمف يم٤من سمٕمد اًمٜمٝمل

                                 
 سمؾ وًمد ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر. ،(، واحلًـ مل يًٛمع ُمـ قمٛمر4/443( ُمرؾمؾ: رواه قمٌد اًمرزاق )4)

 (.4/68( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )5)

 ٜم٤م: ومْمؾ اًمقوقء ٓ ومْمؾ اًمنماب.ه فاعم٘مّمقد سم ( ؾم١مر اعمرأة:6)

 (.4/66رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )( 7)

 (.538( رواه أسمق قمٌٞمد ذم اًمٓمٝمقر صـ )8)

 (.4/66( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )9)

 (.4/66( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ):)

 (.:4/43(رواه قمٌد اًمرزاق );)
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ٌَجل ) ت   ٓ اعم٤مءُ »هـ ( سمٕمدُم٤م ذيمر طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 9;9ىم٤مل أسمق حمٛمد قمغم سمـ زيمري٤م اعمَٜمْ

أي ومال  ،إِّن يمٜم٧م ضمٜم٤ٌم :ٕهن٤م ىم٤مًم٧م =احلدي٨م إؿم٤مرة إمم شم٘مدم طمدي٨م اًمٜمٝملذم هذا و ش:جَيْٜم٥ُُم 

سم٘مل ُمٜمف رء أٟمف ٓ و هذا إٟمًم يٙمقن سمٕمدُم٤م قمٚمٛمٝم٤م سم٠من اعمرأة إذا اؾمتٕمٛمٚم٧م ُمـ ُم٤مءو ،شمًتٕمٛمٚمف

 .(4)جيقز اؾمتٕمًمًمف

 .اخلٜمثك أن يتٓمٝمرا سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأة ُمـ طمدثو ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ اًم٤ٌمًمغ :افَقل افثاين

ضِمس :افَائِقن بف ضمقيري٦م سمٜم٧م و ،-ًمٙمـ ظمّمف سم٤معمرأة احل٤مئض  –اسمـ قمٛمر و ،قمٌد اهلل سمـ َهْ

إؾمح٤مق سمـ و ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اعمِمٝمقر قمٜمفو ،همٜمٞمؿ سمـ ىمٞمسو ،احلًـ اًمٌٍميو ،احل٤مرث

 .اسمـ طمزمو ،داود اًمٔم٤مهريو ،-اخلٜمثك و ًمٙمٜمف ظمّمف سم٤محل٤مئض –اًمِمٕمٌل و ،راهقيف

 :إدفة

ـِ احْلََٙمِؿ  .4 ـِ قَمْٛمٍروقَم  اعمَْْرَأةِ  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،سْم
ِ
ضُمُؾ سمَِٗمْْمِؾ َوُوقء ٠َم اًمرَّ  .(5)هَنَك َأْن َيَتَقوَّ

ضِمَس  .5 ـِ َهْ ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم   هَنَك َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم
ِ
ضُمُؾ سمَِٗمْْمِؾ َوُوقء َؾ اًمرَّ ًِ َأْن َيْٖمَت

ضُمؾِ  ،اعمَْْرَأةِ  قَم٤مِن مَجِٞمًٕم٤موَ  ،َواعمَْْرَأُة سمَِٗمْْمِؾ اًمرَّ ـْ َينْمَ
 .(6)ًَمٙمِ

ـْ قَمكِمٍّ  .6 ِله  :ىَم٤مَل  ،قَم  َواطِمدٍ  يَم٤مَن اًمٜمٌَّ
ٍ
ـْ إَِٟم٤مء ُٚمقَن ُِم ًِ ٤م سمَِٗمْْمِؾ  ،َوَأْهُٚمُف َيْٖمَت ُؾ َأطَمُدمُهَ ًِ َوٓ  َيْٖمَت

                                 
ٌَجل )4)  (.4/89(اٟمٔمر: اًمٚم٤ٌمب ذم اْلٛمع سملم اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب ٕيب حمٛمد قمغم سمـ زيمري٤م اعمَٜمْ

(، واسمـ طم٤ٌمن 8/99(، وأمحد )6:6(، واسمـ ُم٤مضمف )676(، اًمٜم٤ًمئل )97(، واًمؽمُمذي )5;( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

(، ووٕمٗمف اًمٌخ٤مري واًمٜمقوي سمال طمج٦م= وصححف اسمـ طم٤ٌمن، وطمًٜمف اًمؽمُمذي، وصححف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 4:/7)

، وهق يمًم ىم٤مل، وم٢مهنؿ أقمٚمقه سمثالث شطمج٦م ىمقي٦مىمػ عمـ اقمٚمف قمغم أومل (: »4/633(، وىم٤مل ذم اًمٗمتح )59سمٚمقغ اعمرام )

 قمٚمؾ يمٚمٝم٤م قمٚمٞمٚم٦م ٓ شم٘مػ قمغم ىمدم وؾم٤مق:

 ٕن ضمٝم٤مًم٦م اًمّمح٤ميب ٓ شمي وىمد سح سمف. إومم: اإلرؾم٤مل: وهق ُمدومقع=

 اًمث٤مٟمٞم٦م: آوٓمراب: وهق ُمدومقع سمّمح٦م إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م اعمرومققم٦م.

ـ طمزم، واًمّمحٞمح أٟمف داود سمـ قمٌد اهلل إودي هق صم٘م٦م يمًم ىم٤مل اًمث٤مًمث٦م: داود سمـ قمٌد اًمرمحـ إودي، وهق وٕمٞمػ يمًم ىم٤مل اسم

 (.4/76(، واحلدي٨م صححف إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء )4/633احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )

واًمث٤مِّن وهؿ، واًمدارىمٓمٜمل  –أي طمدي٨م احلٙمؿ  –(، وىم٤مل: اًمّمحٞمح إول 6:7( صحٞمح ُمقىمقف: رواه اسمـ ُم٤مضمف )6)

هذا ُمقىمقف صحٞمح وهق أومم »(، وىم٤مل: 4/543اًمدارىمٓمٜمل ُمقىمقوم٤م)(، صمؿ رواه 4/57(، واًمٓمح٤موي )>4/53)

 (. ;77) ، ويمذا ىم٤مل اًمٌخ٤مري يمًم ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦مشسم٤مًمّمقاب
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 .(4)َص٤مطِمٌِفِ 

ضمُؾ  :قمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٞمًمن ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ هضمس ىم٤مل .7 َؾ اًمرَّ ًِ ٓ سَم٠مَس أن َيٖمَت

 واطمٍد وم٢مذا ظَمٚم٧ْم سمِف وَمال شمْ٘مَرسَمفُ 
ِ
ـْ إِٟم٤مء   .(5)واعمرأُة ُم

ـِ قَم٤مُِمرٍ  .8 ـْ يُمْٚمُثقِم سْم ٠َمْت وَم٠َمَرْدُت َأْن   -هل قمٛمتف و –َأنَّ ضُمَقْيِرَي٦َم سمِٜم٧َْم احْل٤َمِرِث  =قَم شَمَقوَّ

٠َم سمَِٗمْْمِؾ َوُوقِئَٝم٤م  .(6)وَمٜمََٝمْتٜمِل ،َأشَمَقوَّ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٓمٝمر سمٗمْمؾ ـمٝمقر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اعمرأة

 ،إن أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل حتٛمؾ قمغم اًمتٜمزيف :إومم أن ي٘م٤مل :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

ًمٙمل ٓ يٕمٓمؾ  ،هذا أومم ُمـ ادقم٤مء اًمٜمًخو ،أطم٤مدي٨م اْلقاز سم٤مىمٞم٦م قمغم أصٚمٝم٤م مجٕم٤م سملم إدًم٦مو

اْلٛمع هٜم٤م ممٙمـ يمًم و ،ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ يٚمج٠م إمم اًمٜمًخ إٓ قمٜمد شمٕمذر اْلٛمعو ،أطمد احلديثلم

 .(7)هذا اْلٛمع هق اًمذي ارشمْم٤مه احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهللو ،رأي٧م

 (9) ؟ اْلٜم٥مو ،(8)احل٤مئضهؾ جيقز افقضقء بسٗر  :(79مسٖفة )

 :ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 جيقز. :افَقل إول

 ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ؾمٗمٞم٤منو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،اًمزهريو ،جم٤مهدو ،احلًـ :افَائِقن بف

 .هق ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿو ،حمٛمد سمـ احلًـو ،يٕم٘مقبو ،سمق طمٜمٞمٗم٦مأو ،أسمق قمٌٞمدو

 :إدفة

                                 
اٟمٔمر  =٤موهمػممهاًمِمٕمٌل ( سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ومٞمف احل٤مرث وهق إقمقر يمذسمف اسمـ اعمديٜمل و6:8( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )4)

 (.;:/6ح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ )(، واْلر4/543اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم )

 (.>4/43( رواه قمٌد اًمرزاق )5)

 (.4/439(، وقمٌد اًمرزاق )589(، وأسمق قمٌٞمد ):4/43( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )6)

 (.4/633( اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري )7)

ب.8)  ( اًم١ًمر: هق ُم٤م يتٌ٘مك ُمـ اًمنمه

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق >4/9(، واعمٖمٜمل ):5-5/59(، وإم )4/455(، واعمدوٟم٦م )744-;4/73(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.4>6->;6(، واعمّمٜمػ ًمٕمٌد اًمرزاق )596(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ );6سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م صـ )
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ِلَّ  .4 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ اًمٜمٌَّ ـَ ٓ » :ىَم٤مَل  قَم  .(4)شَيٜمُْجُس  إِنَّ اعم١ُْْمُِم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .5 ِلَّ  :قَم ُب َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض صُمؿَّ ُأَٟم٤مِوًُمُف اًمٜمٌَّ وَمَٞمَْمُع وَم٤مُه قَمغَم َُمْقِوِع  يُمٜم٧ُْم َأْذَ

ُق اًْمَٕمْرَق  ُب َوَأشَمَٕمرَّ ذِمَّ وَمَٞمنْمَ
ِلَّ  (5)  .(6) وَمَٞمَْمُع وَم٤مُه قَمغَم َُمْقِوِع ذِمَّ  َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض صُمؿَّ ُأَٟم٤مِوًُمُف اًمٜمٌَّ

 يٙمره. :افَقل افثاين

 .ضم٤مسمر سمـ زيدو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمقوقء سم١ًمر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اْلٜم٥مو ،احل٤مئض

 (7) هؾ جيقز افقضقء بسٗر اهلرة ؟ :(81مسٖفة )

 :اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 جيقز. :افَقل إول

 ،أم ؾمٚمٛم٦مو ،رواي٦م قمـ قم٤مئِم٦مو ،أسمق ىمت٤مدةو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :افَائِقن بف

 ،أسمق صمقرو ،أسمق قمٌٞمدو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقريو ،إوزاقملو ،رسمٞمٕم٦مو

 ،أهؾ اًمِم٤ممو ،اًمٙمقوم٦مأهؾ و ،أهؾ اعمديٜم٦مو ،-إٓ أسمق طمٜمٞمٗم٦م يم٤من يٙمرهف  –أصح٤مب اًمرأي و

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر هقو ،أصح٤مب احلدي٨مو ،اًمٕمراقو ؾم٤مئر أهؾ احلج٤مزو

 :إدفة

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ٌَِْم٦َم سمِٜم٧ِْم يَمْٕم٥ِم سْم ـْ يَم ـِ َأيِب  -قَم ٧َم اسْم ٧ٌَْم ًَمُف  -ىَمَت٤مَدَة  َويَم٤مَٟم٧ْم حَتْ َٙم ًَ َأنَّ َأسَم٤م ىَمَت٤مَدَة َدظَمَؾ وَم

سَم٧ْم  َوُوقًءا سَم٧ْم ُِمٜمُْف وَم٠َمْصَٖمك هَل٤َم اإِلَٟم٤مَء طَمتَّك َذِ ٌة وَمنَمِ ٌَِْم٦مُ  ،وَمَج٤مَءْت ِهرَّ وَمَرآِِّن َأْٟمُٔمُر إًَِمْٞمِف  :ىَم٤مًَم٧ْم يَم

                                 
 (.6:4(، وُمًٚمؿ )6;5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

وىم٤مل  ق اًم٘مدر ُمـ اًمٚمحؿ،ه وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: ،(أشمٕمرق اًمٕمرق: هق اًمٕمٔمؿ اًمذي قمٚمٞمف سم٘مٞم٦م ُمـ حلؿ هذا هق إؿمٝمر ذم ُمٕمٜم٤مه5)

قمؽمىمتف إذا أظمذت قمٜمف اًمٚمحؿ اقمرىم٧م اًمٕمٔمؿ وشمٕمرىمتف و هق اًمٕمٔمؿ سمال حلؿ ومجٕمف قمراق سمْمؿ اًمٕملم وي٘م٤مل: اخلٚمٞمؾ:

 سم٠مؾمٜم٤مٟمؽ.

 (.633( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م :9-4/99(، واعمٖمٜمل )5/46(، وإم )749-4/744(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.;>/4(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )65-4/64(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )5;5->:5(،و اًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )>6)
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٧ْم سمِٜمََجسٍ » :ىَم٤مَل   اهللِإِنَّ َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مَل  ،َٟمَٕمؿْ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َأشَمْٕمَجٌلَِم َي٤م اسْمٜم٦ََم َأظِمل :وَمَ٘م٤مَل  ًَ ٤َم ًَمْٞم ٤َم  ،إهِنَّ إهِنَّ

اوَم٤مِت  اوملَِم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َواًمٓمَّقَّ ـَ اًمٓمَّقَّ  .(4)شُِم

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ أيب ًمٞمغمو ،حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مريو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .قمٓم٤مءو ،ـم٤موسو ،احلًـو ،اسمـ ؾمػميـو ،رواي٦م قمـ أيب هريرةو

 :اشتدفقا بـ

 .ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمٙمٚم٥م

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة ؾم١مر اهلرة :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

 ش.اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم» :ًمٚم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م

 (5) ما حُؿ اإلٕاء افذي وفغ ؾٔف ـِب ؟ :(81مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

  .يٖمًؾ ؾمٌع ُمرات إطمداهـ سم٤مًمؽماب :افَقل إول

 ،ُم٤مًمؽو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،ـم٤موسو ،قمروةو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أسمق هريرة :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و أسمق صمقر،و ،أسمق قمٌٞمدو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،إوزاقملو

  :إدفة

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .4 ىْمُف صُمؿَّ  ()إَِذا َوًَمغَ » : اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم  َأطَمِديُمْؿ وَمْٚمػُمِ
ِ
اًْمَٙمْٚم٥ُم ذِم إَِٟم٤مء

                                 
(، وصححف 8/636(، وأمحد );>(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل )5>(، واًمؽمُمذي )8:( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 إًم٤ٌمِّن.

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 7:-6:/4(، واعمٖمٜمل )47-5/46(، وإم );74-4/749(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.536-47/535(، واعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )>59(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )476)

وًمغ اًمٙمٚم٥م سمنماسمٜم٤م وذم ذاسمٜم٤م  ي٘م٤مل: ىم٤مل أسمق زيد: وًمغ اًمٙمٚم٥م ذم اإلٟم٤مء يٚمغ وًمقهم٤م إذا ذب سمٓمرف ًم٤ًمٟمف، ي٘م٤مل: :( وًمغ6)

 وُمـ ذاسمٜم٤م.
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ٌَْع ُِمَرارٍ  ْٚمُف ؾَم ًِ  .()شًْمَٞمْٖم

ِؾ ىَم٤مَل  .5 ـِ اعْمَُٖمٗمَّ ـِ اسْم َُم٤م سَم٤مهُلُْؿ َوسَم٤مُل » :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،سمَِ٘مْتِؾ اًْمِٙمالِب   اهللِ َأَُمَر َرؾُمقُل  :قَم

ْٞمِد َويَمْٚم٥ِم اًْمٖمَ شاًْمٙماِلِب  َص ذِم يَمْٚم٥ِم اًمّمَّ ُٚمقُه » :َوىَم٤مَل  ،ٜمَؿِ ، صُمؿَّ َرظمَّ ًِ  وَم٤مهْم
ِ
إَِذا َوًَمَغ اًْمَٙمْٚم٥ُم ذِم اإِلَٟم٤مء

ُروهُ  اٍت َوقَمٗمي ٌَْع َُمرَّ اِب  ()ؾَم َ  .()شاًمث٤َّمُِمٜم٦ََم ذِم اًمؽمه

اِب » :و حتٛمؾ طمدي٨م» :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  َ ُروُه اًمث٤َّمُِمٜم٦ََم ذِم اًمؽمه  =قمغم أٟمف قمد اًمؽماب صم٤مُمٜم٦م شَوقَمٗمي

 .(7)شومٞمجٛمع سملم اخلؼميـ ،اًمٖمًالت ومٝمق ضمٜمس آظمرإن وضمد ُمع إطمدى و ٕٟمف

 .يٖمًؾ صمالث ُمرات :افَقل افثاين

 .قمٓم٤مءو ،اًمزهري :افَائِقن بف

 يٖمًؾ يمًم شمٖمًؾ سم٤مىمل اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمرة أو أيمثر. :افَقل افثافث

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ِلي  ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم ًٌْٕم٤م قَم ٤م َأْو ؾَم ًً ُٚمُف صَمالصًم٤م َأْو مَخْ ًِ ُف َيْٖم  َأٟمَّ
ِ
 .(8)ذِم اًْمَٙمْٚم٥ِم َيٚمُِغ ذِم اإِلَٟم٤مء

يمًم ًمق يم٤مٟم٧م  ،ومٚمؿ جي٥م ومٞمٝم٤م اًمٕمدد ،ٕهن٤م ٟمج٤مؾم٦مو =مل يٕملم قمددا أن اًمٜمٌل  :وجف افدٓفة

 .قمغم إرض

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من احلدي٨م وٕمٞمػ

 .ؾمقُمح ذم همًٚمٝم٤م ًمٚمٛمِم٘م٦م سمخالف همػمه٤مو أضمٞم٥م قمغم اًم٘مٞم٤مس قمغم إرض سم٠من إرض 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٖمًؾ اإلٟم٤مء ؾمٌع ُمرات  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
 (.>:5ؿ )( صحٞمح: رواه ُمًٚم4)

اًمٕمٗمر سمٗمتحتلم وضمف إرض ويٓمٚمؼ قمغم اًمؽماب وقمٗمرت اإلٟم٤مء قمٗمرا ُمـ سم٤مب ضب دًمٙمتف  :( وقمٗمروه: ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح5)

 سم٤مًمٕمٗمر وقمٗمرشمف سم٤مًمتث٘مٞمؾ ُم٤ٌمًمٖم٦م.

 (.3;5(صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 (.7:-6:/4( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )7)

٤مك قَمـ إؾِْمًَمقِمٞمؾ وهق ُمؽْموك احلهَّ ق(، وىم٤مل: شَمٗمرد سمف قمٌد اًم;4/43( وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل )8) حَّ ه ػمدي٨م وهم٤مب سمـ اًمْمَّ

 اهـ.َيرويف قمـ إؾْمًَمقِمٞمؾ ذَهذا اإِلؾمٜم٤َمد وَم٤مهْمًٚمقه ؾمٌٕم٤م وهق اًمّمقاب.
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 .أوٓهـ سم٤مًمؽماب إذا وًمغ ومٞمف يمٚم٥م

 (4) ما حُؿ اداء افذي وفغ ؾٔف ـِب ؟ :(82مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .هيراقٟمجس  :افَقل إول

 .اْلٛمٝمقرهق ىمقل و ،أصح٤مب اًمرأيو ،أسمق صمقر ،أسمق قمٌٞمدو ،اًمِم٤مومٕملو ،قمروة :افَائِقن بف

  :شتدفقا بـا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  ْٚمُف  (5)إَِذا َوًَمغَ » : اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم ًِ ىْمُف صُمؿَّ ًْمَٞمْٖم  َأطَمِديُمْؿ وَمْٚمػُمِ
ِ
اًْمَٙمْٚم٥ُم ذِم إَِٟم٤مء

ٌَْع ُِمَرارٍ   .(6)شؾَم

 .ٓ وضم٥م همًٚمفو ،ًمق يم٤من ؾم١مره ـم٤مهرا مل دمز إراىمتف :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ُيٖمًؾ اإلٟم٤مء ًمٚمتٕمٌدو ،ـمٝمقر :افَقل افثاين

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،داودو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،اًمزهري :افَائِقن بف

 :إدفة

ـَ قَمَٚمْٞمُٙمؿْ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ْٙم ًَ  .[ 7 :]اعم٤مئدة ﴾وَمُٙمُٚمقا مِم٤َّم َأُْم

 .سمٖمًٚمف ومٞمٕمٛمؾ سم٠مُمرمه٤م اًمٜمٌل أُمر و سم٠من اهلل أُمر سم٠ميمٚمفأضمٞم٥م قمٚمٞمف 

 .مل ي٠مُمر سمٖمًؾ ُم٤م أص٤مسمف سمٗمٛمف ن اًمٜمٌل ٕ .5

 .ٕٟمف يِمؼ ومٕمٗمل قمٜمف =مل ي٠مُمر سمٖمًٚمف أضمٞم٥م قمٚمٞمف  سم٠من اًمٜمٌل 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي  .6 ِلَّ  ،قَم ٦َم َواعمَِْديٜم٦َمِ  َأنَّ اًمٜمٌَّ تِل سَملْمَ َُمٙمَّ َٞم٤مِض اًمَّ ـِ احْلِ َيِرُدَه٤م  ،ؾُمِئَؾ قَم

٤ٌَمعُ  ًي ـِ اًمٓمََّٝم٤مَرِة ُِمٜمَْٝم٤م ؟ وَمَ٘م٤مَل  ،َواحْلُُٛمرُ  ،َواًْمٙمِالُب  ،اًم  (7)َوًَمٜم٤َم َُم٤م هَمؼَمَ  ،هَل٤َم َُم٤م مَحََٚم٧ْم ذِم سُمُٓمقهِن٤َم» :َوقَم

                                 
(، واعمًٌقط 98-4/97(، واعمٖمٜمل )47-5/46(، وإم )449-4/448(، واعمدوٟم٦م )753-;4/74(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.5:3قمٌٞمد صـ )(، واًمٓمٝمقر ٕيب 488-4/487ًمٚمنظمز )

وًمغ اًمٙمٚم٥م سمنماسمٜم٤م وذم ذاسمٜم٤م  :ي٘م٤مل ىم٤مل أسمق زيد: وًمغ اًمٙمٚم٥م ذم اإلٟم٤مء يٚمغ وًمقهم٤م إذا ذب سمٓمرف ًم٤ًمٟمف، ي٘م٤مل: :( وًمغ5)

 وُمـ ذاسمٜم٤م.

 (.>:5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 .(وًمٜم٤م ُم٤م همؼم: أي ُم٤م سم٘مل7)
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 .(4)شـَمُٝمقرٌ 

قمٜمف يم٤من  لاعم١ًموحيتٛمؾ أن  ،سمّمحتف وم٢مٟمف ىمْمٞم٦م ذم قملمًمق ؾمٚمٛمٜم٤م و ،وٕمٞمػ فأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟم

َتلْمِ » :ُم٤م يٜمقسمف ُمـ اًم٤ًٌمعو ،ًمذًمؽ ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر طملم ؾمئؾ قمـ اعم٤مءو ،يمثػما إَِذا يَم٤مَن اعم٤َْمُء ىُمٚمَّ

٨ٌََم    .(5)شمَلْ حَيِْٛمِؾ اخْلَ

 .ٕٟمف طمٞمقان ومٙم٤من ـم٤مهرا يم٤معم٠ميمقل .7

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمقرود اًمٜمص سمٜمج٤مؾمتف

يٖمًؾ ًمٚمتٕمٌد يمًم شمٖمًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء وشمٖمًؾ اًمٞمد ُمـ ٟمقم اًمٚمٞمؾ سم٠من  :ىمقهلؿأضمٞم٥م قمغم و

راىم٦م اعم٤مء وعم٤م ٢مصمؿ ًمق يم٤من شمٕمٌدا عم٤م أُمر سم ،إصؾ وضمقب اًمٖمًؾ ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م سمدًمٞمؾ ؾم٤مئر اًمٖمًؾ

اظمتص اًمٖمًؾ سمٛمقوع اًمقًمقغ ًمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ذم اإلٟم٤مء يمٚمف،  وأُم٤م همًؾ اًمٞمد ُمـ اًمٜمقم وم٢مٟمًم أُمر 

 ،طمتًمل أن شمٙمقن يده ىمد أص٤مسمتٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م ومٞمتٜمجس اعم٤مء صمؿ شمٜمجس أقمْم٤مؤه سمفسمف ًمالطمتٞم٤مط ٓ

٤ممم وهمًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء ذع ًمٚمقو٤مءة واًمٜمٔم٤موم٦م ًمٞمٙمقن اًمٕمٌد ذم طم٤مل ىمٞم٤مُمف سملم يدي اهلل شمٕم

أُم٤م أٟمٞم٦م  ،ن ؾمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ وم٢مٟمًم قمٝمدٟم٤م اًمتٕمٌد ذم همًؾ اًمٞمديـإصمؿ  ،قمغم أطمًـ طم٤مل وأيمٛمٚمٝم٤م

 َأطَمِديُمْؿ إَِذا َوًَمَغ ومِٞمِف » :ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وىمد روي ذم ًمٗمظ واًمثٞم٤مب وم٢مٟمًم جي٥م همًٚمٝم٤م
ِ
ـُمُٝمقُر إَِٟم٤مء

اٍت ُأوٓاًْمَٙمْٚم٥ُم َأْن يَ  ٌَْع َُمرَّ َٚمُف ؾَم ًِ اِب ْٖم َ َـّ سم٤ِمًمؽمه  .وٓ يٙمقن اًمٓمٝمقر إٓ ذم حمؾ اًمٓمٝم٤مرة =(6)شُه

 .يتٞمٛمؿو يتقو٠م ُمٜمف :افَقل افثافث

 .قمٌدة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦مو ،ُمًٚمٛم٦محمٛمد سمـ و ،اعم٤مضمِمقنو ،ؾمٗمٞم٤من :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٜمج٤مؾم٦م اعم٤مء اًمذي وًمغ ومٞمف  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .إراىمتفو اًمٙمٚم٥م

                                 
حل٤ميمؿ: روى قمـ أسمٞمف أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م، وىم٤مل اسمـ (، ذم إؾمٜم٤مده قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل ومٞمف ا>84( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )4)

 (.;4/64اٟمٔمر: اعمقوققم٤مت ٓسمـ اْلقزي ) قا قمغم وٕمٗمف=اشمٗم٘م:  طم٤ٌمن

 

(، وصححف 4/55(، واًمدارىمٓمٜمل )8:4(، واسمـ ُم٤مضمف )85(،و اًمٜم٤ًمئل ):9(، واًمؽمُمذي )96( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 إًم٤ٌمِّن.

 (.>:5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)
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 :افتًِٔؾ

 ،ًمقرود احلدي٨م اًمدال قمغم ٟمج٤مؾم٦م اعم٤مء اًمذي وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م ومٙم٤من ٟمّم٤م ذم حمؾ اًمٜمزاع

 .ومقضم٥م اعمّمػم إًمٞمف

 (4) افبٌؾ ؟و ما حُؿ افقضقء بسٗر احلامر :(83مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .جيقز :افَقل إول

 ،احلًـ اًمٌٍمي ذم رواي٦مو ،أسمق هريرةو ،قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

 ،ُم٤مًمؽو ،أسمق اًمزٟم٤مدو ،رسمٞمٕم٦مو ،سمٙمػم سمـ إؿم٩مو ،حيٞمك إٟمّم٤مريو ،اًمزهريو ،قمٓم٤مءو

 .اسمـ ىمداُم٦مو ،اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر هقو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو

 :إدفة

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي  .4 ِلَّ  ،قَم ٦َم َواعمَِْديٜم٦َمِ  َأنَّ اًمٜمٌَّ تِل سَملْمَ َُمٙمَّ َٞم٤مِض اًمَّ ـِ احْلِ َيِرُدَه٤م  ،ؾُمِئَؾ قَم

٤ٌَمعُ  ًي ـِ اًمٓمََّٝم٤مَرِة ُِمٜمَْٝم٤م ؟ وَمَ٘م٤مَل  ،َواحْلُُٛمرُ  ،َواًْمٙمِالُب  ،اًم  (5)َوًَمٜم٤َم َُم٤م هَمؼَمَ  ،هَل٤َم َُم٤م مَحََٚم٧ْم ذِم سُمُٓمقهِن٤َم» :َوقَم

 .(6)شـَمُٝمقرٌ 

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف يتٕملم محٚمف قمغم اعم٤مء اًمٙمثػم قمٜمد ُمـ يرى ٟمج٤مؾم٦م ؾم١مر اًمٙمٚم٥م

ٌِْد اهللِ .5 ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلي  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ ُف ؾُمِئَؾ  ،قَم ٠ُم سمًَِم َأوْمَْمَٚم٧ِم احْلُُٛمُر ؟ ىَم٤مَل َأَٟمَتقَ  :َأٟمَّ  ،َٟمَٕمؿْ » :وَّ

٤ٌَمُع يُمٚمهَٝم٤م ًي  .(7)شَوسمًَِم َأوْمَْمَٚم٧ِم اًم

                                 
(، ;56-567(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )4/448(، واعمدوٟم٦م )>5/4(، وإم )758-4/753وؾمط )(اٟمٔمر: ا4ٕ)

(، و >9-4/99(، واعمٖمٜمل )67(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ):48->4/47واعمًٌقط ًمٚمنظمز )

 (.438-4/437(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )63->4/5ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

 (وًمٜم٤م ُم٤م همؼم: أي ُم٤م سم٘مل5)

(، ذم إؾمٜم٤مده قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل ومٞمف احل٤ميمؿ: روى قمـ أسمٞمف أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م، وىم٤مل اسمـ >84(وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )6)

 اْلقزي:  أمجٕمقا قمغم وٕمٗمف.

(، 4/434(، واًمدارىمٓمٜمل  ذم ؾمٜمٜمف )>4/57(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى );/4( وٕمٞمػ: رواه اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده )7)

وإسمراهٞمؿ سمـ أيب حيٞمك إؾمٚمٛمل خمتٚمػ ذم صم٘متف ووٕمٗمف أيمثر أهؾ »٘مل: ٞم(= ىم٤مل اًمٌٝم::/4وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )

 ش.ويم٤من اًمِم٤مومٕمل يٌٕمده قمـ اًمٙمذب اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م وـمٕمٜمقا ومٞمف،
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إسمراهٞمؿ سمـ و =ىم٤مًمف اًمٌخ٤مري ،سم٠مٟمف وٕمٞمػ ومٞمف اسمـ أيب طمٌٞم٦ٌم وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م أضمٞم٥م قمٚمٞمف

 .حيٞمك يمذاب

ـِ  .6 ـْ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم َوحَيَْٞمك سْم ـِ إسِْمَراِهٞمَؿ قَم ِد سْم ـْ حُمَٛمَّ ـِ طَم٤مـم٥ٍِم َأنَّ قُمَٛمَر َوقَمْٛمَرو قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ قَم

ا سمَِحْقٍض وَمَ٘م٤مَل قَمْٛمٌرو ـَ اًْمَٕم٤مِص َُمرَّ ٤ٌَمُع  :سْم ًي ؟ َي٤م َص٤مطِم٥َم احْلَْقِض َأشَمِرُد قَمغَم طَمْقِوَؽ َهَذا اًم

٤ٌَمِع َوشَمِرُد قَمَٚمْٞمٜم٤َم :وَمَ٘م٤مَل  ًي َٟم٤م وَم٢مِٟم٤َّم َٟمِرُد قَمغَم اًم ؼِمْ  .(4)قُمَٛمُر َي٤م َص٤مطِم٥َم احْلَْقِض ٓ  خُتْ

َٟم٤م» :سم٠من همروف ُمـ ىمقًمفقمٚمٞمف أضمٞم٥م  ؼِمْ ٤م  ،أٟمؽ ًمق أظمؼمشمٜم٤م ًمْم٤مق احل٤مل شٓ  خُتْ ومال ختؼمٟم٤م وَم٢مِٟمَّ

٤ٌَمِع َوشَمِرُد قَمَٚمْٞمٜم٤َم ًي قمٜمد قمدم قمٚمٛمٜم٤م وٓ يٚمزُمٜم٤م آؾمتٗم٤ًمر قمـ وٓ ييٟم٤م وروده٤م  ،َٟمِرُد قَمغَم اًم

ٕن إظم٤ٌمره طمٞمٜمئذ ٓ  =وًمق يم٤من ؾم١مر اًمًٌع ـم٤مهرا عم٤م ُمٜمع ص٤مطم٥م احلقض قمـ اإلظم٤ٌمر ،ذًمؽ

 .يي

 .ٕٟمف طمٞمقان جيقز آٟمتٗم٤مع سمف ُمـ همػم ضورة ومٙم٤من ـم٤مهرا يم٤مًمِم٤مة .7

 .يٙمره :افَقل افثاين

 ،إوزاقملو ،اسمـ ؾمػميـو ،احلًـ اًمٌٍميو ،اًمِمٕمٌلو ،اًمٜمخٕملو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

  .أصح٤مب اًمرأيو ،إؾمح٤مقو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،اًمثقريو

 :إدًم٦م

ـْ قمَ  .4 ـِ قُمَٛمرَ قَم ـَ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،ٌِْد اهلِل سْم  َيُٙمقُن سم٤ِمًْمَٗمال ِة ُِم
ِ
ـِ اعم٤َْمء ؾُمِئَؾ قَم

َوابي  (5)َوَُم٤م َيٜمُقسُمفُ  ،ْرضِ إ ـَ اًمدَّ ٤ٌَمعِ  ،ُِم ًي ُف » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،َواًم ًْ ْ ُيٜمَجي َتلْمِ مَل إَِذا سَمَٚمَغ اعم٤َْمُء ىُمٚمَّ

ءٌ  ٤َم » :ذم احلٛمر يقم ظمٞمؼم وىم٤مل  اًمٜمٌل  ،طمده سم٤مًم٘مٚمتلم ٤موًمق يم٤مٟم٧م ـم٤مهرة عم =(6)شَرْ وَم٢مهِنَّ

 .(7)شِرضْمٌس 

٤َم ِرضْمٌس » :ىمقًمف  و أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من أراد إهن٤م حمرُم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اخلٛمر واعمٞمن  شوَم٢مهِنَّ

                                 
(، وقمٌد اًمرزاق ذم 4/583(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى );4/6(، واًمدار ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ):4/8( رواه ُم٤مًمؽ ذم ُمقـم٠مه )4)

 (.9:/4ُمّمٜمٗمف )

 يٜمقسمف: أي ُم٤م ي٠مشمٞمف ويٜمزل سمف.( وُم٤م 5)

 (.4/595(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )4/53(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ):84رواه اسمـ ُم٤مضمف )صحٞمح: ( 6)

 (.;885 ،;>74( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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وحيتٛمؾ أٟمف أراد حلٛمٝم٤م اًمذي يم٤من ذم ىمدورهؿ وم٢مٟمف رضمس وم٢من  ،وإٟمّم٤مب وإزٓم إهن٤م رضمس

 .ذسمح ُم٤م ٓ حيؾ أيمٚمف ٓ يٓمٝمره

 .ٕٟمف طمٞمقان طمرم أيمٚمف ٓ حلرُم٦م يٛمٙمـ اًمتحرز ُمٜمف هم٤مًم٤ٌم أؿمٌف اًمٙمٚم٥م .5

اعمٞمت٤مت واًمٜمج٤مؾم٤مت ومتٜمجس أومقاهٝم٤م وٓ ٕن اًم٤ًٌمع واْلقارح اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م أيمؾ  .6

 .يتح٘مؼ وضمقد ُمٓمٝمره٤م ومٞمٜمٌٖمل أن ي٘مِض سمٜمج٤مؾمتٝم٤م يم٤مًمٙمالب

 .يتٞمٛمؿو يتقو٠م :افَقل افثافث

رواي٦م قمـ و ،رومَ زُ و ،أسمق يقؾمػو ،-ًمٙمٜمف اؿمؽمط أٓ جيد همػمه  –أسمق طمٜمٞمٗم٦م  :افَائِقن بف

 .أمحد

 .احلٛمرو اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة ؾم١مر اًمٌٖم٤مل :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

ومٚمق يم٤من  ،ريض اهلل قمٜمٝمؿيم٤من يريمٌٝم٤م وشمريم٥م ذم زُمٜمف وذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م  ٕن اًمٜمٌل  .4

 .ذًمؽ ٟمج٤ًم ًمٌلم اًمٜمٌل 

 .ٕهنًم ٓ يٛمٙمـ اًمتحرز ُمٜمٝمًم عم٘متٜمٞمٝمًم وم٠مؿمٌف اًمًٜمقر .5

 .(1)شٗر ما يٗـؾ حلّف ضٓقر باإلمجاع :(84مسٖفة )

 .(5)شاًمقوقء سمفو جيقز ذسمفو و أمجٕمقا قمغم أن ؾم١مر ُم٤م ُأيمؾ حلٛمف ـم٤مهر» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 ؟(6)ما حُؿ ؾوؾ ماء ادؼك  :(85مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ـمٝمقر :افَقل إول

هق ىمقل و ،أصح٤مب اًمرأيو ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقريو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ

                                 
 (.4/758(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.>( اٟمٔمر: اإلمج٤مع ٓسمـ اعمٜمذر رىمؿ )5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 4/486اعمًٌقط ًمٚمنظمز )(، و:5/5(، وإم )4/759(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(6;.) 
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 :اشتدفقا بـ

ـْ َأسمِ  ـِ َأؾْمَٚمَؿ قَم ـْ َزْيِد سْم اٟمِٞم٦َّمٍ َأنَّ قُمَٛمَر  :ٞمفِ قَم ِة َٟمٍْمَ اٟمِٞم٦ٍَّم ذِم ضَمرَّ  َٟمٍْمَ
ٍ
ـْ َُم٤مء ٠َم ُِم  .(4)شَمَقوَّ

 .تقىمػاًم :افَقل افثاين

 ٓ ٟمدري ُم٤م ؾم١مر اعمنمك ؟!  :ىم٤مٓو ،إؾمح٤مقو ،أمحد :افَائِقن بف

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة ؾم١مر اعمنمك :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  :افتًِٔؾ

 .طمتك شمٕمٚمؿ ٟمج٤مؾم٦م ظم٤مًمٓمتف ،طمٞم٨م يم٤منو ،ٕن ًمٚمًمء ـمٝم٤مرة قمٜمد ُمـ يم٤من

 .(5) ـرهف ظبد اهلل بـ ظّر و ،افُّْحاس باإلمجاعو ،جيقز افقضقء دم إٓٔة افهٍر :(86مسٖفة )

ـِ َزْيٍد ىَم٤مَل وم ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم ٠مَ  (6)وَم٠َمظْمَرضْمٜم٤َم ًَمُف َُم٤مًء ذِم شَمْقرٍ  َأشَمك َرؾُمقُل اهللِ  :َٕم ـْ ُصْٗمٍر وَمَتَقوَّ  .(7)ُِم

ـْ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل وقَم َج َرؾُمقُل اهللِ   :َأَٟمِس سْم ل ُأمه ؾُمَٚمْٞمٍؿ  -ىَم٤مَل  -وَمَدظَمَؾ سم٠َِمْهٚمِِف  شَمَزوَّ وَمَّمٜمََٕم٧ْم ُأُمي

٤م وَمَجَٕمَٚمْتُف ذِم شَمْقرٍ  ًً سَمَٕمَث٧ْم ذِهََذا إًَِمْٞمَؽ  :وَمُ٘مْؾ  َي٤م َأَٟمُس اْذَه٥ْم ذِهََذا إِمَم َرؾُمقِل اهلِل   :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،طَمْٞم

ل  .(8)ُأُمي

ـِ قُمْرَوَة َأنَّ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم و  ـْ ِهَِم٤مِم سْم ُؾ َأَٟم٤م َوَرؾُمقُل اهلِل   :قَم ًِ ٌَفٍ  يُمٜم٧ُْم َأهْمَت ـْ ؿَم  .(9)ذم شَمْقٍر ُِم

 .ُمٝم٤محيرء اإلسم٤مطم٦م طمتك ي٠ميت دًمٞمؾ ٕن إصؾ ذم إؿمٞم٤مو 

ذم  –اًمٗمْم٦م و أي ؾم٤مئر أٟمٞم٦م قمدا اًمذه٥م –و ٓ يٙمره اؾمتٕمًمل رء ُمٜمٝم٤م » :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ أٟمف روي قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف يمره اًمقوقء ذم اًمّمٗمر واًمٜمح٤مس 

ٕن اعم٤مء يتٖمػم ومٞمٝم٤م وروي  =واظمت٤مر ذًمؽ اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمرج اعم٘مدد ،واًمرص٤مص وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ

                                 
 (.4/65( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )4)

 (.5/63(، وإم )4/438(، واعمٖمٜمل )>75-4/759(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 هق إٟم٤مء ُمـ صٗمر أو طمج٤مرة يم٤مإلضم٤مٟم٦م وىمد يتقو٠م ُمٜمف. ( ذم شمقر: ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م:6)

 (.:>4اًمٌخ٤مري )( صحٞمح: رواه 7)

 (.;475( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )8)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;>( صحٞمح: رواه أسمق داود )9)
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 .(4)شأن اعمالئٙم٦م شمٙمره ريح اًمٜمح٤مس

افٍوة باإلمجاع ظْد مـ ٓ يًتد بخالف و ،حيرم افؼب دم إٓٔة افذهب :(87مسٖفة )

 .(5)افياهرية 

وٓ ظمالف سملم أصح٤مسمٜم٤م ذم أن اؾمتٕمًمل اًمذه٥م واًمٗمْم٦م طمرام وهق ُمذه٥م » :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

 .(6)شاًمِم٤مومٕمل وٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤مو ُم٤مًمؽو أيب طمٜمٞمٗم٦م

ـِ قُمَٙمْٞمٍؿ ىَم٤مَل  ٌِْد اهللِ  سْم َ٘مك طُمَذْيَٗم٦ُم وَمَج٤مَءُه ِدْهَ٘م٤منٌ  :قمـ قَم ًْ ـِ وَم٤مؾْمَت اٍب  (7)يُمٜم٤َّم َُمَع طُمَذْيَٗم٦َم سم٤ِمعْمََداِئ سمنَِمَ

٦ٍم وَمَرَُم٤مُه سمِفِ  ـْ ومِْمَّ  ُِم
ٍ
يُمْؿ َأِّني  :َوىَم٤مَل  ،ذم إَِٟم٤مء ِ٘مَٞمٜمِل ومِٞمِف وَم٢مِنَّ َرؾُمقَل اهللِ   إِِّني ُأظْمؼِمُ ًْ  ىَمْد َأَُمْرشُمُف َأْن ٓ َي

٤ٌَمَج َواحْلَِريرَ ٓ » :ىَم٤مَل  ي قا اًمدي ًُ ٌَ ٦ِم َوٓ شَمْٚم َه٥ِم َواًْمِٗمْمَّ  اًمذَّ
ِ
سُمقا ذم إَِٟم٤مء ْٟمَٞم٤م َوُهَق  ،شَمنْمَ ُف هَلُْؿ ذم اًمده وَم٢مِٟمَّ

 .(8)شًَمُٙمْؿ ذم أظِمَرِة َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ـْ  ِلي وقَم ْرضِمُر اًمَِّذي » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ُأمي ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوِج اًمٜمٌَّ ًَم جُيَ ٦ِم إِٟمَّ  اًْمِٗمْمَّ
ِ
ُب ذِم إَِٟم٤مء َينْمَ

 .(9) شذِم سَمْٓمٜمِِف َٟم٤مَر ضَمَٝمٜمَّؿَ 

 .اًمٜمٝمل ي٘متِض اًمتحريؿ وُذيمر ذم ذًمؽ وقمٞمدا ؿمديدا ي٘متِض اًمتحريؿ :وضمف اًمدًٓم٦م

ٟمٌف   اًمٗمْم٦م سم٠من اًمٜمٌل و و أضمٞم٥م قمغم اًمٔم٤مهري٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا سمجقاز إيمؾ ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م

 .يمذًمؽ يدظمؾ إيمؾ ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمقمو ،-اًمنمب هق و –سم٤مٕهقن 

 .(:)افٍوة ظْد مجٓقر أهؾ افًِؿ و ،يُره افقضقء دم إٓٔة افذهب :(88مسٖفة )

هق و اًمٗمْم٦مو اًمنمب ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥مو إيمؾ  طمرم اًمٜمٌل  :وم٘م٤مًمقا =و اؾمتدًمقا سم٤مًم٘مٞم٤مس

ٕن اعمتقوئ ومٞمٝم٤م  =ومٙم٤من يمذًمؽ همػم ضم٤مئز اًمقوقء ومٞمٝم٤م ،آٟمتٗم٤مع ذه٤مو سم٤مب ُمـ أسمقاب اؾمتٕمًمهل٤م

                                 
 (.4/438( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )4)

 (.435-4/434(، واعمٖمٜمل )64-5/63(، وإم )4/763(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.435-4/434(اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )6)

زقمٞمؿ اًم٘مري٦م ورئٞمًٝم٤م وهق سمٛمٕمٜمك  وىمٞمؾ: وهق زقمٞمؿ ومالطمل اًمٕمجؿ، وٛمٝم٤م، لوطمٙم (ده٘م٤من: هق سمٙمن اًمدال قمغم اعمِمٝمقر،7)

 وهق قمجٛمل ُمٕمرب. إول،

 (.:539(، وُمًٚمؿ )8966( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )8)

 (.8967( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )9)

 (.4/436(، واعمٖمٜمل )63-5/63(، وإم )764-4/763(اٟمٔمر: إوؾمط ):)
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 .ُمًتٕمٛمؾ هل٤م ُمٜمتٗمع ذه٤م

 .إٓ أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م مل يٙمرهف ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،و ممـ يمره ذًمؽ اًمِم٤مومٕمل

 .(4)يستحب تٌىٔة إٓٔة افقضقء  :(89مسٖفة )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وم   َأَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،َٕم
ِ
  ،سمَِتْٖمٓمَِٞم٦ِم اًْمَقُوقء

ِ
  (5)َوإِيَٙم٤مء

ِ
َ٘م٤مء ًي   ،(6)اًم

ِ
َوإيِْمَٗم٤مء

 
ِ
 .(8)(7)اإلِ َِٟم٤مء

 .وٓ أقمٚمؿ أطمدا يقضم٥م ذًمؽ ،يًتح٥م شمٖمٓمٞم٦م اإلٟم٤مء ًمٚمقوقء شم٠مدي٤ٌم ٓ ومرو٤م :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .ٓ يتقو٠م سمف :مل ي٘مؾو –ٟم٤مء يٕمٜمل اإل - لأن يٖمٓم اًمٜمٌل إٟمًم أراد  :ىم٤مل أمحد 

قم٤مم ذم مجٞمع أٟمٞم٦م سمًم ومٞمٝم٤م هق اًمٜمٝمل ًمٞمس ظم٤مص٤م سمآٟمٞم٦م اًمقوقء سمؾ و :اهلل ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف

ـْ َرؾُمقِل اهللِ   حلدي٨ماًمنماب و آٟمٞم٦م اًمٓمٕم٤مم ُف ىَم٤مَل  ضَم٤مسمٍِر قَم َ٘م٤مءَ » :َأٟمَّ ًي  .(9)شهَمٓمهقا اإِلَٟم٤مَء َوَأْويُمقا اًم

 

   *    *    * 

  

                                 
 (.4/764(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 ٙم٤مء: اًمِمد واًمرسمط.(اإلي5)

 ُمـ اْلْٚمِد، وجُيْٛمع قمغم أؾْمِ٘مٞم٦م.6)
ِ
٘م٤مء: إٟم٤مء ينمب ومٞمف وهق فمرُف اعم٤مء ًي  (اًم

 (إيمٗم٤مء اإلٟم٤مء: أي سم٘مٚمٌف وضمٕمٚمف قمغم ومٛمف= هذا إذا يم٤من ظم٤مًمٞم٤م= وإذا يم٤من ومٞمف رء يٜمٌٖمل شمٖمٓمٞمتف.7)

 .، وصححف إًم٤ٌمِّن(:5/69(، وأمحد )6744( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )8)

 (.5345صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 9)
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 آداب الٕضٕٞ
 .(4)يستحب افتباظد دـ أراد افٌائط  :(91مسٖفة )

٦ٌََم ىَم٤مَل وم ـِ ؿُمْٕم ـِ اعمُِْٖمػَمِة سْم ِلي  :َٕم ِله  يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمٌَّ طَم٤مضَمَتُف وَم٠َمسْمَٕمَد ذِم  ذم ؾَمَٗمٍر وَم٠َمشَمك اًمٜمٌَّ

 .(6)(5)اعمَْْذَه٥ِم 

 .(7)جيقز افتبقل بافَرب بافْاس  :(91مسٖفة )

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم ىَم٤مَل وم ِلي  :َٕم ٤ٌَمـَم٦ِم ىَمْقمٍ  يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمٌَّ ْٞم٧ُم وَمَ٘م٤مَل  (8)وَم٤مْٟمَتَٝمك إمَِم ؾُم ٤ٌَمَل ىَم٤مِئًًم وَمَتٜمَحَّ  :وَم

ْٞمفِ  ،شاْدُٟمفْ » َح قَمغَم ظُمٗمَّ ًَ ٠َم وَمَٛم ٌَْٞمِف وَمَتَقوَّ  .(9)وَمَدَٟمْقُت طَمتَّك ىُمْٛم٧ُم قِمٜمَْد قَمِ٘م

 .(:)يستحب آشتتار ظْد ؿواء احلاجة  :(92مسٖفة )

َٗمُٔمقا وُمُروضَمُٝمؿْ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ َأسْمَّم٤مِرِهْؿ َوحَيْ قا ُِم  .[63 :] اًمٜمقر ﴾ىُمْؾ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمه

ـْ  ـِ ضَمْٕمَٗمرٍ وقَم ٌِْد اهلِل  سْم َذاَت َيْقٍم ظَمْٚمَٗمُف وَم٠َمَهَّ إِمَمَّ طَمِديًث٤م ٓ   ىَم٤مَل َأْرَدوَمٜمِل َرؾُمقُل اهللِ   :قَم

ـَ اًمٜم٤َّمسِ  ُث سمِِف َأطَمًدا ُِم َأْو طَم٤مِئُش  (;)حِل٤َمضَمتِِف َهَدٌف  َويَم٤مَن َأطَم٥مَّ َُم٤م اؾْمَتؽَمَ سمِِف َرؾُمقُل اهللِ   ،ُأطَمدي

 .(43) (>)َٟمْخؾٍ 

                                 
 (.99-5/98(، واعمجٛمقع )767-4/766(  اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 ( اعمذه٥م: هق اعمٙم٤من اًمذي يتٖمقط ومٞمف.5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;7/57(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد )53( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )6)

 (.4/99وصحٞمح اًمٌخ٤مري ) (،4/767(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

ويٙمقن ذًمؽ ذم  ىم٤مل اخلٓم٤ميب: =٦م هل ُمٚم٘مك اًم٘مًمُم٦م واًمؽماب وٟمحقمه٤م شمٙمقن سمٗمٜم٤مء اًمدور ُمروم٘م٤م ٕهٚمٝم٤م(ؾم٤ٌمـم٦م ىمقم: اًم٤ًٌمـم8)

ٕهن٤م يم٤مٟم٧م  اًمٖم٤مًم٥م ؾمٝمال  ٓ يرشمد ومٞمف اًمٌقل قمغم اًم٤ٌمئؾ، ىم٤مل اسمـ إصمػم: وإو٤مومتٝم٤م إمم اًم٘مقم إو٤موم٦م ختّمٞمص ٓ ُمٚمؽ=

 ش.ؾمٌط»ُمقاشم٤م ُم٤ٌمطم٦م= اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ُم٤مدة 

 (.5:6(، وُمًٚمؿ )558ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (9)

 (.99-5/98(، واعمجٛمقع )556-4/555(، واعمٖمٜمل ):76-4/768(اٟمٔمر: إوؾمط ):)

 (اهلدف: ُم٤م ارشمٗمع ُمـ إرض.;)

 

 (احل٤مئش: اعمٚمتػ اعمجتٛمع ُمـ اًمٜمخؾ.>)

 (.675( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )43)
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ِه ىَم٤مَل  ـْ ضَمدي ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ طَمِٙمٞمٍؿ قَم ِز سْم ـْ ذَهْ ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم٤م َٟمَذُر  َُم٤م َٟم٠ْميِت  (4)ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  قَمْقَراشُمٜم٤َم :قَم

ـْ َزْوضَمتَِؽ اطْمَٗمْظ » :ىَم٤مَل  ،؟ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل  إَِذا  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،شَأْو َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َيِٛمٞمٜمَُؽ  ،قَمْقَرشَمَؽ إِٓ ُِم

 :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،شإِِن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم َأْن ٓ  َيَرَيٜمََّٝم٤م َأطَمٌد وَمال  َيَرَيٜمََّٝم٤م» :ىَم٤مَل  ،؟ يَم٤مَن اًْمَ٘مْقُم سَمْٕمُْمُٝمْؿ ذِم سَمْٕمضٍ 

ـَ اًمٜم٤َّمسِ » :ىَم٤مَل  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إَِذا يَم٤مَن َأطَمُدَٟم٤م ظَم٤مًمًِٞم٤م َتْحَٞم٤م ُِمٜمُْف ُِم ًْ  .(5)شاهللُ َأطَمؼه َأْن ُي

 .(6)يستحب افذـر ظْد ؿواء احلاجة بادٖثقر  :(93مسٖفة )

ـِ َُم٤مًمٍِؽ وم ـْ َأَٟمِس سْم ِله  :ىَم٤مَل  ،َٕم ـَ » :ىَم٤مَل  (7)إَِذا َدظَمَؾ اخْلاَلءَ  يَم٤مَن اًمٜمٌَّ اًمٚمُٝمؿَّ إِِّني َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

٤ٌَمِئ٨ِم  ٨ٌُِم َواخْلَ  .(9)ش(8)اخْلُ

 (:) اشتدبار افَبِة ظْد ؿواء احلاجة ؟و ،ما حُؿ اشتَبال :(94مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .جيقز ذم اًمٌٜمٞم٤من دون اًمٗمْم٤مء :افَقل إول

رواي٦م قمـ و ،إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومٕملو  ،ُم٤مًمؽو ،اًمِمٕمٌلو ،اسمـ قمٛمرو ،اًمٕم٤ٌمس :افَائِقن بف

 .اسمـ ىمداُم٦مو ،اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،أمحد

 :إدفة

ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل  .4 ـِ اسْم قَمغَم  َيْقًُم٤م قَمغَم فَمْٝمِر سَمْٞم٧ٍم ًَمٜم٤َم وَمَرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  (;)ًَمَ٘مِد اْرشَمَ٘مْٞم٧ُم  :قَم

                                 
 .؟ ؾمؽمه٤موأي قمقرة ٟمؽمك ؟ (قمقراشمٜم٤م: أي أيه قمقرة ٟمًؽمه٤م 4)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.8/6(، وأمحد )53>4(، وطمًٜمف، واسمـ ُم٤مضمف )>5:9(، واًمؽمُمذي )>734( طمًـ: رواه أسمق داود )5)

 (.>76-;4/76(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (اخلالء: اخلالء واًمٙمٜمٞمػ واعمرطم٤مض يمٚمٝم٤م ُمقوع ىمْم٤مء احل٤مضم٦م. 7)

اخل٨ٌم مج٤مقم٦م  ىم٤مل اخلٓم٤ميب: ،ُمِمٝمقران ذم رواي٦م هذا احلدي٨مومه٤م وضمٝم٤من  ( اخل٨ٌم واخل٤ٌمئ٨م: اخل٨ٌم سمْمؿ اًم٤ٌمء وإؾمٙم٤مهن٤م،8)

 يريد ذيمران اًمِمٞم٤مـملم وإٟم٤مصمٝمؿ. ىم٤مل: اخلٌٞم٨م واخل٤ٌمئ٨م مجع اخلٌٞمث٦م،

 (.6:8(، وُمًٚمؿ )9655، 475( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)

أمحد وإؾمح٤مق  (، وُم٤ًمئؾ;5/7(، وإم )644->4/63اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم )و (،778->4/76(اٟمٔمر: إوؾمط ):)

 (.3:-5/99واعمجٛمقع ) (،555-4/553(، واعمٖمٜمل )>47سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (ارشم٘مٞم٧م: أي صٕمدت.;)
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َتْ٘مٌاًِل سَمْٞم٧َم اعمَْْ٘مِدِس حِل٤َمضَمتِفِ  (4)ًَمٌِٜمََتلْمِ  ًْ  .(5) ُُم

ـْ َأيِب َأيهقَب إ .5 ِلَّ قَم ٌَْٚم٦مَ  :ىَم٤مَل  ْٟمَّم٤مِريي َأنَّ اًمٜمٌَّ َتْ٘مٌُِٚمقا اًْمِ٘م ًْ َوٓ  ،إَِذا َأشَمْٞمُتُؿ اًْمَٖم٤مِئَط وَمال  شَم

ىُمقا ـْ َذي
َتْدسمُِروَه٤م َوًَمٙمِ ًْ سُمقا ،شَم ٠ْمَم وَمَقضَمْدَٟم٤م َُمَراطِمٞمَض  :ىَم٤مَل َأسُمق َأيهقَب  ،َأْو هَمري سُمٜمَِٞم٧ْم  (6)وَمَ٘مِدُْمٜم٤َم اًمِمَّ

ٌَْٚم٦ِم وَمٜمَٜمَْحِرُف  ٌََؾ اًْمِ٘م َتْٖمِٗمُر اهللَ  شَمَٕم٤ممَم  (7)ىِم ًْ  .(8)َوَٟم

اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌٜمٞم٤من دون و جيقز اؾمت٘م٤ٌمل :ومٞم٘م٤مل ،جيٛمع سملم احلديثلم :وضمف اًمدًٓم٦م

 .اًمٗمْم٤مء

ـْ َُمْرَواَن إ .6 ٌُقُل  :ْصَٗمِر ىَم٤مَل قَم ٌَْٚم٦ِم صُمؿَّ ضَمَٚمَس َي َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ ـَ قُمَٛمَر َأَٟم٤مَخ َراطِمَٚمَتُف ُُم َرَأْي٧ُم اسْم

ـْ َهَذا :إًَِمْٞمَٝم٤م وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـِ َأًَمْٞمَس ىَمْد هُنَِك قَم مْحَ ٌِْد اًمرَّ  وَم٢مَِذا  :ىَم٤مَل  ،َي٤م َأسَم٤م قَم
ِ
ـْ َذًمَِؽ ذم اًْمَٗمَْم٤مء ًَم هُنَِل قَم سَمغَم إِٟمَّ

َك وَمال  سَم٠ْمَس  يَم٤مَن سَمْٞمٜمََؽ َوسَملْمَ  ؽُمُ ًْ ٌء َي ٌَْٚم٦ِم َرْ  .(9)اًْمِ٘م

 .وومٞمف مجٞمع سملم إطم٤مدي٨م ومٞمتٕملم اعمّمػم إًمٞمف ،اًمٕم٤مم وهذا شمٗمًػم ًمٜمٝمل رؾمقل اهلل 

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 .-ذم ضمقاز آؾمتدسم٤مر  –رواي٦م قمـ أمحد و ،داودو ،رسمٞمٕم٦مو ،قمروة :افَائِقن بف

 .-اًم٘مٌٚم٦م ذم ُمٙم٦م ومٝمل سمٕمٞمدة قمٜمؽ و أي أٟم٧م ذم اعمديٜم٦م –أيـ أٟم٧م ُمٜمٝم٤م  :و ـان ظروة يَقل

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .4 ٌَْٚم٦مَ  ُذيمَِر قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهللِ  :قَم َتْ٘مٌُِٚمقا سمُِٗمُروضِمِٝمُؿ اًْمِ٘م ًْ  ،ىَمْقٌم َيْٙمَرُهقَن َأْن َي

ٌَْٚم٦مَ  ،ُأَراُهْؿ ىَمْد وَمَٕمُٚمقَه٤م» :وَمَ٘م٤مَل   .(4) ش(:)اؾْمَتْ٘مٌُِٚمقا سمَِٛمْ٘مَٕمَديِت اًْمِ٘م

                                 
 (ًمٌٜمتلم: اًمٚمٌٜم٦م ُم٤م يٕمٛمؾ ُمـ اًمٓملم ويٌٜمك سمف.4)

 (.599( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري، وُمًٚمؿ )5)

ُمقوع اًمرطمض وهق  ذم اعمّم٤ٌمح:أي ًمٚمتٖمقط وضم٤مء  ( ُمراطمٞمض: مجع ُمرطم٤مض وهق اًمٌٞم٧م اعمتخذ ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن،6)

 ٕٟمف ُمقوع همًؾ اًمٜمجق.  اًمٖمًؾ ويمٜمل سمف قمـ اعمًؽماح=

 (ومٜمٜمحرف: أي ٟمحرص قمغم اضمتٜم٤مذه٤م سم٤معمٞمؾ قمٜمٝم٤م سمح٥ًم ىمدرشمٜم٤م.7)

 (.597(، وُمًٚمؿ )7>6( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )8)

(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم 4/589(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )4/68(، واسمـ ظمزيٛم٦م )44( صحٞمح: رواه أسمق داود )9)

 ذط اًمٌخ٤مري وم٘مد اطمت٩م سم٤محلًـ سمـ ذيمقان ومل َيرضم٤مه، وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص: قمغم ذط اًمٌخ٤مري.

(اؾمت٘مٌٚمقا سمٛم٘مٕمديت اًم٘مٌٚم٦م: أي طمقًمقا ىمْم٤مء احل٤مضم٦م إمم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م طمتك يزول قمـ ىمٚمقذهؿ إٟمٙم٤مر آؾمت٘م٤ٌمل ذم اًمٌٞمقت :)
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ٌِْد اهللِ  ىَم٤مَل  .5 ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ٌَْقلٍ  هَنَك َٟمٌِله اهلِل   :قَم ٌَْٚم٦َم سمِ َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ ٌَْؾ َأْن  ،َأْن َٟم وَمَرَأْيُتُف ىَم

َتْ٘مٌُِٚمَٝم٤م ًْ ٌََض سمَِٕم٤مٍم َي  .(5)ُيْ٘م

 .هذا دًمٞمؾ قمغم اًمٜمًخ ومٞمج٥م شم٘مديٛمف :وضمف اًمدًٓم٦م

ٓ يث٧ٌم اًمٜمًخ و ،أو ُمًتؽما سمٌمء ،اًمٌٜمٞم٤منسم٠مٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقن رآه ذم قمٚمٞمف أضمٞم٥م 

 .سم٤مٓطمتًمل

 .ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثافث

 ش.يمره»اًمٜمخٕمل و ،شيمره»جم٤مهد و ،رواي٦م قمـ أمحدو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

 .محٚمقه٤م قمغم اًمٕمٛمقمو ،فم٤مهر إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٜمٝمل

ـْ َأيِب َأيهقَب إْٟمَّم٤مِريي  .4 َتْ٘مٌِِؾ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل قَم ًْ إَِذا َأشَمك َأطَمُديُمُؿ اًْمَٖم٤مِئَط وَمال َي

ٌَْٚم٦مَ  ىُمقا ،اًْمِ٘م ٤َم فَمْٝمَرُه َذي سُمقا ،َوٓ  ُيَقهلي  .(6)شَأْو هَمري

ـْ َرؾُمقِل اهللِ   .5 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم ٌَْٚم٦َم »ىَم٤مَل  قَم َتْ٘مٌِِؾ اًْمِ٘م ًْ إَِذا ضَمَٚمَس َأطَمُديُمْؿ قَمغَم طَم٤مضَمتِِف وَمال َي

َتْدسمِْرَه٤م ًْ  .(7)شَوٓ َي

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اؾمتدسم٤مره٤م ذم اًمٌٜمٞم٤من دون اًمٗمْم٤مءو

 :افتًِٔؾ

 .ُمٜمٝم٤م واطمد كيٚمٖم طمتك ٓ ،مجٕم٤م سملم أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب .4

 .اًمٕمٚمًمءو شم٘مديؿ ومٝمؿ اًمّمح٤ميب اْلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمغم ومٝمؿ ُمـ دوٟمف ُمـ اًمت٤مسمٕملم .5

                                 
 ٝمٛمقا أن اًمٜمٝمل خمّمقص سم٤مًمّمحراء.ومػمؾمخ ذم ىمٚمقذهؿ ضمقازه ومٞمٝم٤م ويٗم

مل يًٛمع ُمـ  -قمغم وٕمٗمف  -(، إؾمٜم٤مده ُمٜمٙمر، ظم٤مًمد سمـ أيب اًمّمٚم٧م  :9/46(، وأمحد )657( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )4)

 قمراك.

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.658(، وىم٤مل: طمًـ همري٥م، واسمـ ُم٤مضمف )>(، واًمؽمُمذي )46( طمًـ: رواه أسمق داود )5)

 (.477( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.598رواه ُمًٚمؿ ) (صحٞمح:7)
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إٟمًم ذم طم٤مًم٦م صمٌقت اخلّمقصٞم٦م وم٘مط و ،ًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م شاًم٘مقل ُم٘مدم قمغم اًمٗمٕمؾ» :ىم٤مقمدة .6

 .ٓ ظمّمقصٞم٦م هٜم٤مو ،يمًم هق ُم٘مرر ذم قمٚمؿ إصقل

 .(4)يستحب أن يرتاد اإلٕسان فبقفف مُإا رخقا  :(95مسٖفة) 

 .ًمئال يرشمد قمٚمٞمف اًمرؿم٤مش ومٞمٜمجس صمقسمف أو سمدٟمف

 .اًمتقىمل ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م واضم٥مو 

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل   ـِ قَم ـِ اسْم ِله  :ومَٕم ـِ وَمَ٘م٤مَل  َُمرَّ اًمٜمٌَّ ْي سَم٤مِن ذِم يَمٌػِمٍ » :سمَِ٘مؼْمَ سَم٤مِن َوَُم٤م ُيَٕمذَّ ًَُم ًَمُٞمَٕمذَّ ٤م  ،(5)إهِنَّ َأُمَّ

٤م َتؽِمُ  :َأطَمُدمُهَ ًْ ٌَْقلِ  (6)وَمَٙم٤مَن َٓي ـَ اًْم ٤م أظَمرُ  ،ُِم ٦ًٌَم  ش(7)وَمَٙم٤مَن َيْٛمٌِم سم٤ِمًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦مِ  :َوَأُمَّ صُمؿَّ َأظَمَذ ضَمِريَدًة َرـْم

َٝم٤م ٟمِّْمَٗملْمِ وَمَٖمَرَز ذِم يُمؾي ىَمؼْمٍ َواطِمَدةً  ُػ ًمَ  » :َي٤م َرؾُمقَل اهللِ مِلَ وَمَٕمْٚم٧َم َهَذا ؟ ىَم٤مَل  :ىَم٤مًُمقا ،وَمَِم٘مَّ ٗمَّ ُف َُيَ َٕمٚمَّ

٤م ًَ ٌَ  .(8)شقَمٜمُْٝمًَم َُم٤م مَلْ َيْٞم

 :(9)أو افتٌقط ؾٔٓا ثالثة  ،ادقاضع افتل صح افْٓل ظـ افبقل :(96مسٖفة )

 .اًمٌقل ذم اعم٤مء اًمرايمد :ادقضع إول

ـْ َرؾُمقِل اهللِ   ـْ ضَم٤مسمٍِر قَم ايمِدِ  ومَٕم  اًمرَّ
ِ
٤ٌَمَل ذم اعم٤َْمء ُف هَنَك َأْن ُي  .(:)َأٟمَّ

ـْ  ايِمدِ » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،َأيِب ُهَرْيَرةَ وقَم  اًمرَّ
ِ
َـّ َأطَمُديُمْؿ ذِم اعم٤َْمء ٌُقًَم ُؾ ُِمٜمْفُ  ،ٓ  َي ًِ  .(;)شصُمؿَّ َيْٖمَت

 .جم٤مًمًٝمؿو اًمتٖمقط ذم ـمريؼ اًمٜم٤مس :ادقضع افثاين

                                 
 (.3:/5(، واعمجٛمقع )4/556(، واعمٖمٜمل ):77-4/778(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 .تشم٠مويالصمالث ( وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم: ومٞمف 5)

 أٟمف ًمٞمس سمٙمٌػم ذم زقمٛمٝمًم. اًمت٠مويؾ إول: 

 اًمث٤مِّن: أٟمف ًمٞمس سمٙمٌػم شمريمف قمٚمٞمٝمًم.اًمت٠مويؾ  

 اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض. ٤مهطمٙم اًمٙم٤ٌمئر،ًمٞمس سم٠ميمؼم اًمت٠مويؾ اًمث٤مًم٨م: أٟمف 

 وُمٕمٜم٤مه٤م ٓ يتجٜمٌف ويتحرز ُمٜمف. ويمٚمٝم٤م صحٞمح٦م، ويًتؼمئ، ويًتٜمـزه، (ٓ يًتؽم: روى صمالث رواي٤مت يًتؽم،6)

 (سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م:طم٘مٞم٘متٝم٤م ٟم٘مؾ يمالم اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض قمغم ضمٝم٦م اإلوم٤ًمد. 7)

 (.5>5(، وُمًٚمؿ );54( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف )8)

 (.6:-5:/5(، واعمجٛمقع )558-4/557اعمٖمٜمل )(، و;77-:4/77(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.4;5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ ):)

(، وصححف 677(، واسمـ ُم٤مضمف )554(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل );9(، واًمؽمُمذي )>9( صحٞمح: رواه أسمق داود );)

 إًم٤ٌمِّن.
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ٤مَٟملْمِ »ىَم٤مَل  ومَٕم ُ٘مقا اًمٚمَّٕمَّ ٤مَٟم٤مِن َي٤م َرؾُمقَل اهللِ   :ىَم٤مًُمقا ،ش(4)اشمَّ ؟ َوَُم٤م اًمٚمَّٕمَّ

 .(7)ش(6)َأْو ذم فمِٚميِٝمؿْ  ،ذم ـَمِريِؼ اًمٜم٤َّمسِ  (5)اًمَِّذى َيَتَخغمَّ » :ىَم٤مَل 

 .اًمتٖمقط ذم فمؾ اًمِمجر :ادقضع افثافث

  .ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ

 .(8)مل يهح دم افْٓل ظـ افبقل دم اجلحر حديث  :(97مسٖفة )

أو يٙمقن ُمًٙمٜم٤م ًمٚمجـ  ،ٕٟمف ٓ ي٠مُمـ أن يٙمقن ومٞمف طمٞمقان يٚمًٕمف =صم٘م٥ميٙمره اًمٌقل ذم ؿمؼ أو 

 .ومٞمت٠مذى ذهؿ

 (9) ما حُؿ افبقل دم ادٌتسؾ ؟ :(98مسٖفة ) 

 :افبقل دم ادٌتسؾ فف حافتان

 ومال يٙمره اًمٌقل ومٞمف. ،إذا يم٤من اعمًتحؿ ُمِمٞمدا ٟم٤مقمًم ٓ يًت٘مر ومٞمف اعم٤مء :احلافة إوػ

ومٞمٙمره اًمٌقل  ،ٟمحقهو ،يًت٘مر ومٞمف اعم٤مء يم٤مًمٓم٧ًمو ،اعمًتحؿ همػم ُمِمٞمدإذا يم٤من  :احلافة افثإٔة

 .ومٞمف ًمئال يتٜمجس

ٍؾ ىَم٤مَل  ـِ ُُمَٖمٗمَّ ٌِْد اهللِ  سْم ـْ قَم فِ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :ومَٕم َتَحٛمي ًْ َـّ َأطَمُديُمْؿ ذِم ُُم ٌُقًَم ُؾ  (:)ٓ  َي ًِ صُمؿَّ َيْٖمَت

٠ُم » :، ىَم٤مَل َأمْحَدُ شومِٞمفِ  ٦َم اًْمَقؾْمَقاِس ُِمٜمْفُ صُمؿَّ َيَتَقوَّ  .(;)شومِٞمِف وَم٢مِنَّ قَم٤مُمَّ

                                 
س قمٚمٞمف واًمداقمٞملم إًمٞمف وذًمؽ أن ُمـ ومٕمٚمٝمًم إُمريـ اْل٤مًمٌلم ًمٚمٕمـ احل٤مُمٚملم اًمٜم٤م اعمراد سم٤مًمٚمٕم٤مٟملم: :(اًمٚمٕم٤مٟملم: ىم٤مل اخلٓم٤ميب4)

 ؿمتؿ وًمٕمـ يٕمٜمل قم٤مدة اًمٜم٤مس ًمٕمٜمف ومٚمًم ص٤مرا ؾم٤ٌٌم ًمذًمؽ أوٞمػ اًمٚمٕمـ إًمٞمٝمًم.  

 (اًمذي يتخغم ذم ـمريؼ اًمٜم٤مس: أي يتٖمقط ذم ُمقوع يٛمر سمف اًمٜم٤مس. 5)

ُم٘مٞمال وُمٜم٤مظم٤م يٜمزًمقٟمف وي٘مٕمدون ومٞمف  اعمراد سم٤مًمٔمؾ هٜم٤م ُمًتٔمؾ اًمٜم٤مس اًمذي اختذوه ُمـ اًمٕمٚمًمء: ( ذم فمٚمٝمؿ: ىم٤مل اخلٓم٤ميب وهمػمه 6)

 .وًمٞمس يمؾ فمؾ حيرم اًم٘مٕمقد حتتف

 (.>59( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)

 (.5:/5واعمجٛمقع ) ،(4/558(، واعمٖمٜمل );4/77(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.4/559(، واعمٖمٜمل )785->4/77(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 ًمذي يٖمتًؾ سمف. ُم٠مظمقذ ُمـ احلٛمٞمؿ وهق اعم٤مء احل٤مر ا ،(ُمًتحٛمف: اعمًتحؿ اعمٖمتًؾ:)

(، وىم٤مل: 637(، واسمـ ُم٤مضمف )69(، وىم٤مل: طمدي٨م همري٥م، واًمٜم٤ًمئل )54(، واًمؽمُمذي ):5(صحٞمح: رواه أسمق داود );)

ي٘مقل: إٟمًم هذا ذم احلٗمػمة، وم٠مُم٤م اًمٞمقم ومال، ومٛمٖمتًالهتؿ  ،ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ حمٛمد اًمٓمٜم٤مومز ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ يزيد ي٘مقل:»

(، وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمِّن: صحٞمح 8/89، ورواه أمحد )شقمٚمٞمف اعم٤مء ٓ سم٠مس سمف اْلص واًمّم٤مروج واًم٘مػم، وم٢مذا سم٤مل وم٠مرؾمؾ
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 .(4)ٕحقه و ـُز ،يباح حلاجةو ،يُره افبقل دم إٔٔة إذا ـان فٌر حاجة :(99مسٖفة )

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  َٝم٤م َأهنَّ ـْ ُأُمي ـْ طُمَٙمْٞمَٛم٦َم سمِٜم٧ِْم ُأَُمْٞمَٛم٦َم سمِٜم٧ِْم ُرىَمْٞمَ٘م٦َم قَم ِلي  :ومَٕم ـْ قَمْٞمَدانٍ  يَم٤مَن ًمِٚمٜمٌَّ ٧َم  (5)ىَمَدٌح ُِم حَتْ

ٌُقُل ومِٞمِف سم٤ِمًمٚمَّْٞمؾِ  يِرِه َي  .(6)َهِ

ـْ  ٧ٍم  ،َأْوَص إمَِم قَمكِمٍّ  َيْزقُمُٛمقَن َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل   :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم٤مِئَِم٦مَ وقَم ًْ ٤ٌَمَل ومِٞمفِ  ،َوًَمَ٘مْد َدقَم٤م سمَِٓم  ،وَم

ُف ًَمَٕمغَم َصْدِري  .(7)َوَُم٤م َأؿْمُٕمُر سمِفِ  ،وَمًَمَت  ،وَم٤مْٟمَخٜم٨ََم  ،َوإِٟمَّ

 (8) ما حُؿ افبقل ؿائام ؟ :(111)مسٖفة 

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

يٙمره إن يم٤من ذم و ،جيقز إن يم٤من ذم ُمقوع رظمق طمٞم٨م ٓ يتٓم٤مير ُمٜمف رء :افَقل إول

 .ُمقوع صٚم٥م ٓ ي٠مُمـ اًمرؿم٤مش

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

  :اشتدفقا بـ

وم٢مذا اٟمتٗم٧م  ،ارشمداد اًمرؿم٤مشو ظمقف اًمتٚمقث هلو ،يمراهٞم٦م اًمٌقل ىم٤مئًم ـيٜمٔمر إمم اًمٕمٚم٦م ُم

 .إجي٤مسم٤مو وم٤محلٙمؿ يرشمٌط سمٕمٚمتف ٟمٗمٞم٤م =إذا وضمدت وضمدت و ،اٟمتٗم٧م اًمٙمراه٦م

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 ،اسمـ قمٛمرو ،زيد سمـ صم٤مسم٧مو ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم رواي٦م :افَائِقن بف

                                 
٦َم اًْمَقؾْمَقاِس ُِمٜمْفُ » دون ىمقًمف:  .شوَم٢مِنَّ قَم٤مُمَّ

احلٗمػمة: ُم٤م طمٗمر ُمـ إرض=  واْلص: ُم٤م شمٓمغم سمف اًمٌٞمقت ُمـ اًمٙمٚمس، ُم٤م يٓمٌخ ومٞمّمػم يم٤محلج٤مرة ومٞمٌٜمك سمف= واًمّم٤مروج: اًمٜمقرة 

 اًم٘مػم: ُم٤مدة ؾمقداء شمٓمغم ذه٤م اًمًٗمـ واإلسمؾ وهمػمه٤م.و ذه٤م احلٞم٤مض واحلًمُم٤مت= وأظمالـمٝم٤م اًمتل شمٍمج

 (.::-9:/5(، واعمجٛمقع )>4/55(، واعمٖمٜمل )786-4/785(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (اًمٕمٞمدان: ىمدح ُمـ ظمِم٥م يٜم٘مر ًمٞمحٗمظ ُم٤م جيٕمؾ ومٞمف.5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.65(، واًمٜم٤ًمئل )57: رواه أسمق داود )صحٞمح( 6)

(، 4/4:8(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )4/69(، واسمـ ظمزيٛم٦م )>47/89رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )( صحٞمح: 7)

 وصححف إؾمٜم٤مده إقمٔمٛمل.

واعمجٛمقع  (،457-4/456(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )557-556(، واعمٖمٜمل );78-4/786(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

(5/:3-:4.) 
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قمروة و ،حمٛمد سمـ ؾمػميـو ،سمـ اًمٞمًمنطمذيٗم٦م و ،أسمق هريرةو ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽو ،ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمدو

 .احلٜم٤مسمٚم٦مو ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤مويو ،سمـ اًمزسمػم

  :اشتدفقا بـ

ـْ َأيِب َواِئٍؾ ىَم٤مَل  ٌُقُل ذم ىَم٤مُروَرةٍ  :قَم ٌَْقِل َوَي ُد ذم اًْم اِئٞمَؾ  :َوَيُ٘مقُل  ،يَم٤مَن َأسُمق ُُمقؾَمك ُيَِمدي إِنَّ سَمٜمِك إِْهَ

 يَم٤مَن إَِذا َأَص٤مَب ضِمْٚمَد َأطَمِدِهْؿ سَمْقٌل ىَمَرَوُف سم٤ِمعمََْ٘م٤مِريِض.

ُد َهَذا اًمتَِّْمِديدَ  :وَمَ٘م٤مَل طُمَذْيَٗم٦مُ  ٌَُٙمْؿ ٓ  ُيَِمدي  وَمَٚمَ٘مْد َرَأْيُتٜمِل َأَٟم٤م َوَرؾُمقُل اهلِل   ،ًَمَقِدْدُت َأنَّ َص٤مطِم

٤ٌَمـَم٦مً  ٌَْذُت  (5)ظَمْٚمَػ طَم٤مِئطٍ  (4)َٟمَتًَمؿَمك وَم٠َمشَمك ؾُم ٤ٌَمَل وَم٤مْٟمَت ُِمٜمُْف وَم٠َمؿَم٤مَر إمَِمَّ وَمِجْئ٧ُم  (6)وَمَ٘م٤مَم يَمًَم َيُ٘مقُم َأطَمُديُمْؿ وَم

 .(7)وَمُ٘مْٛم٧ُم قِمٜمَْد قَمِ٘مٌِِف طَمتَّك وَمَرغَ 

ِله » :و ذم رواي٦م ٠مَ  َأشَمك اًمٜمٌَّ  وَمَتَقوَّ
ٍ
 وَمِجْئُتُف سمًَِمء

ٍ
٤ٌَمَل ىَم٤مِئًًم صُمؿَّ َدقَم٤م سمًَِمء ٤ٌَمـَم٦َم ىَمْقٍم وَم  .(8) شؾُم

 .يٙمره سمال قمذر :افَقل افثافث

 ،أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم رواي٦مو ،اسمـ ُمًٕمقدو ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 ،احلٜمٗمٞم٦مو ،اًمٌٍمياحلًـ و ،ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿو ،اسمـ قمٞمٞمٜم٦مو ،اسمـ سمريدةو ،اًمِمٕمٌلو

 .اًمِم٤مومٕملو

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .4 ِلَّ  :قَم صَمُٙمْؿ َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ طَمدَّ ىُمقهُ  َُم ٌُقُل ىَم٤مِئًًم وَمال  شُمَّمدي ٌُقُل  ،يَم٤مَن َي َُم٤م يَم٤مَن َي

 .(9)إِٓ  ىَم٤مقِمًدا

 ،ُمـ اًمٌقل ىم٤مئًم  ٓ يٜمٗمل ذًمؽ ُم٤م طمدث ُمٜمف و ،سم٠مهن٤م طمدصم٧م سمًم قمٚمٛم٧مقمٚمٞمف أضمٞم٥م  

                                 
 وهل اًم٘مًمُم٦م. (اًم٤ًٌمـم٦م: ُمقوع اًمٙمٜم٤مؾم٦م،4)

 اًمًٌت٤من.(احل٤مئط: 5)

 (اٟمتٌذت: شمٜمحٞم٧م.6)

 (.5:6( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)

 (.5:6(، وُمًٚمؿ )557( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )8)

(، وىم٤مل: هذا 3>4/5(، واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف ):63(، واسمـ ُم٤مضمف )>5(، واًمٜم٤ًمئل )45( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )9)

اًمذهٌل= وهذا وهؿ ُمٜمٝمًم، سمؾ هق قمغم ذط ُمًٚمؿ وطمده وم٢من  طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل َيرضم٤مه، وواوم٘مف

 اعم٘مدام سمـ ذيح وأسم٤مه مل َيرج هلًم اًمٌخ٤مري ؿمٞمئ٤م.

 



 152    مسط الآلل٘ يف

 .وم٤معمث٧ٌم ُم٘مدم قمغم اًمٜم٤مذم

يم٤مٟم٧م شمراه يٌقل ضم٤مًم٤ًم ذم اًمٌٞم٧م يم٤مٟم٧م شمٔمـ أن ُمـ قمٜمدُم٤م هق أن قم٤مئِم٦م و :و هٜم٤مك وضمف آظمر

هذا واوح ُمـ و ،ومذيمرت طمٙم٤مي٦م ومٕمؾ =سمدٟمفو سم٤مل ىم٤مئًم ٓ يٙم٤مد يًٚمؿ ُمـ إص٤مسم٦م اًمٌقل صمٞم٤مسمف

ُف َرَأى َرؾُمقَل اهلِل » :اسمـ طم٤ٌمنو ،رواي٦م اًمٓمح٤موي صَمَؽ َأٟمَّ ـْ طَمدَّ سْمُف ، وَم٢مِِّني َرَأْيُتُف  َُم ٌُقُل ىَم٤مِئًًم وَمَٙمذي َي

٤م ًً
ٌُقُل ضَم٤مًمِ  .(4)شَي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  .5 ِلَّ  :قَم ـْ ضُمْرٍح يَم٤مَن سمَِٛمآسمِِْمفِ  َأنَّ اًمٜمٌَّ  .(6()5)سَم٤مَل ىَم٤مِئًًم ُِم

ـِ قُمَٛمرَ  .6 ـِ اسْم ـْ قُمَٛمرَ  ،قَم ٌُْؾ  :وَمَ٘م٤مَل  ،َوَأَٟم٤م َأسُمقُل ىَم٤مِئًًم  َرآِِّن َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم َي٤م قُمَٛمُر ٓ  شَم

 .(7)ىَم٤مِئًًم ، وَمًَم سُمْٚم٧ُم ىَم٤مِئًًم سَمْٕمدُ 

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ ضمدا ومٞمف قمٚمت٤من

 .هق وٕمٞمػ ضمداو =قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب اعمخ٤مرق :إومم

 .(8)ًمٞمس سمث٘م٦م :ىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤مِّن 

 .ىمد قمٜمٕمـو اسمـ ضمري٩م ُمدًمسو ،اسمـ ضمري٩م قمـ قمٌد اًمٙمريؿ :اًمث٤مٟمٞم٦م

 .(9)دمٜم٥م شمدًمٞمس اسمـ ضمري٩م وم٢مٟمف ٓ يدًمس إٓ ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ جمروح :ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل 

ـْ قُمَٛمَر ىَم٤مَل  .7  .(:)َُم٤م سُمْٚم٧ُم ىَم٤مِئًًم ُُمٜمُْذ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  :قَم

ـِ َوْه٥ٍم، ىَم٤مَل: َرَأْي٧ُم قُمَٛمَر سَم٤مَل ىَم٤مِئًًم  ـْ َزْيِد سْم  .(4)أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف صم٧ٌم سم٤مًمًٜمد اًمّمحٞمح قَم

                                 
 (.;:7/5(، واسمـ طم٤ٌمن ):7/59( صحٞمح: رواه اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مِّن أصم٤مر )4)

 (اعم٠مسمض: سم٤مـمـ اًمريم٦ٌم.5)

( هذا طمدي٨م صحٞمح شمٗمرد سمف مح٤مد سمـ هم٤ًمن 4/434)(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼم 3>4/5( ؿم٤مذ: رواه احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف )6)

 ورواشمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، وىم٤مل اًمذهٌل  ذم  اًمتٚمخٞمص: مح٤مد وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل.

 ف(، ذم اًمزوائد ُمتٗمؼ قمغم شمْمٕمٞمٗمف، ووٕمٗم8>4/5(، واعمًتدرك );63(، واسمـ ُم٤مضمف )45( وٕمٞمػ: رواه اًمؽمُمذي )7)

 إًم٤ٌمِّن.

 (.73-:6/:(، واًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )5/447ي )( اٟمٔمر: اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اْلقز8)

ؾُمئؾ اًمدارىمٓمٜمل قمـ شمدًمٞمس اسمـ ضمري٩م ؟ وم٘م٤مل: يتجٜم٥م شمدًمٞمًف، وم٢مٟمف وطمش اًمتدًمٞمس، ٓ يدًمس إٓ ومٞمًم ؾمٛمٕمف  (ىم٤مل احل٤ميمؿ:9)

 (.4/455ُمـ جمروح ُمثؾ إسمراهٞمؿ سمـ أيب حيٞمك، وُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة، وهمػممه٤م= اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م أىمقال اًمدارىمٓمٜمل )

 (.4/457(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )3>4/5(، واحل٤ميمؿ )4/587(، واًمٌزار )45صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي ) (:)
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 ،جيقز أن يٙمقن قمٛمر إمم اًمقىم٧م اًمذي ىم٤مل هذا اًم٘مقل مل يٙمـ سم٤مل ىم٤مئًموم٘مد » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(5)شومال يٙمقن طمديث٤مه ُمتْم٤مديـ ،ومرآه زيد سمـ وه٥م ،صمؿ سم٤مل سمٕمد ذًمؽ ىم٤مئًم

أو يٛمًح  ،أن يٌقل اًمرضمؾ ىم٤مئًم :صمالث ُمـ اْلٗم٤مء» :ىم٤مل َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،قَمـ سُمَريدة .8

 .(6)شأو يٜمٗمخ ذم ؾمجقده ،ضمٌٝمتف ىمٌؾ أن يٗمرغ ُمـ صالشمف

ٜم٦َمَ  .9 ًَ ـِ طَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم َرىَم٦مِ  ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،قَم  (7)َوذِم َيِدِه يَمَٝمْٞمَئ٦ِم اًمدَّ

٤ٌَمَل إًَِمْٞمَٝم٤م ،وَمَقَوَٕمَٝم٤م ٌُقُل اعمَْْرَأُة  :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُض اًْمَ٘مْقمِ  ،صُمؿَّ ضَمَٚمَس وَم ٌُقُل يَمًَم شَم ِٛمَٕمفُ اْٟمُٔمُروا َي ًَ  :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم

اِئٞمَؾ » ْهَ
ٌَْقِل ىَمَٓمُٕمقُه  ،َأَوَُم٤م قَمٚمِْٛم٧َم َُم٤م َأَص٤مَب َص٤مطِم٥َم سَمٜمِل إِ ـَ اًْم ٌء ُِم ْؿ َرْ يَم٤مُٟمقا إَِذا َأَص٤مذَهُ

هِ  ،سم٤ِمعمََْ٘م٤مِريضِ  َب ذِم ىَمؼْمِ  .(8)شوَمٜمََٝم٤مُهْؿ وَمُٕمذي

اًمراضمح اًم٘مقل إول  اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمٌقل ىم٤مئًم ذم اعمقوع  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

سمٙمراهتف إن يم٤من ذم اعمقوع اًمّمٚم٥م اًمذي ٓ ي٠مُمـ ومٞمف ُمـ و ،رظمق طمٞم٨م ٓ يتٓم٤مير ُمٜمف رء

 .اًمرؿم٤مش

 :افتًِٔؾ

 ،سم٤مل ىم٤مئًم ذم ؾم٤ٌمـم٦م ىمقم ومدل ذًمؽ قمغم ضمقاز اًمتٌقل إن أُمـ قمدم ارشمداد اًمٌقل  ٕن اًمٜمٌل 

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل رشمد ًمّمالسم٦م اعمٙم٤من ومال جيقز ظمِمٞم٦م شمٜمجس اًمثٞم٤مب أُم٤م إذا يم٤من اًمٌقل ي ـِ قَم َُمرَّ  :حلدي٨م اسْم

ِله  ـِ وَمَ٘م٤مَل  اًمٜمٌَّ ْي سَم٤مِن ذِم يَمٌػِمٍ » :سمَِ٘مؼْمَ سَم٤مِن َوَُم٤م ُيَٕمذَّ ًَُم ًَمُٞمَٕمذَّ ٤م ،(9)إِهنَّ ٤م َأطَمُدمُهَ َتؽِمُ  :َأُمَّ ًْ ـَ  (:)وَمَٙم٤مَن ٓ  َي ُِم

                                 
 (.4/456(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم );7/59( صحٞمح: رواه اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مِّن أصم٤مر )4)

 (.;4/78( اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 وىم٤مل اًمٌخ٤مري: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر.(، 43/638(، واًمٌزار )9>5/4/7( ُمٜمٙمر: رواه اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم )6)

َرىَم٦م: هل شُمرس ُمـ ضمٚمقد ًمٞمس ومٞمف ظمِم٥م وٓ قُمُّم٥ٌم 7)  وهق اًمُ٘مّْم٥ُم اًمذي شمٕمٛمؾ ُمٜمف إوشم٤مر. ،(اًمدَّ

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن. 9>7/4(، وأمحد )679(، واسمـ ُم٤مضمف )63(، واًمٜم٤ًمئل )55( صحٞمح: رواه أسمق داود )8)

 صمالث شم٠مويالت:( وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم: ومٞمف 9)

 اًمت٠مويؾ إول: أٟمف ًمٞمس سمٙمٌػم ذم زقمٛمٝمًم.

 اًمت٠مويؾ اًمث٤مِّن: أٟمف ًمٞمس سمٙمٌػم شمريمف قمٚمٞمٝمًم. 

 اًمت٠مويؾ اًمث٤مًم٨م: أٟمف ًمٞمس سم٠ميمؼم اًمٙم٤ٌمئر، طمٙم٤مه اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض.

 وُمٕمٜم٤مه٤م ٓ يتجٜمٌف ويتحرز ُمٜمف. (ٓ يًتؽم: روى صمالث رواي٤مت يًتؽم ويًتٜمـزه ويًتؼمئ ويمٚمٝم٤م صحٞمح٦م،:)
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ٌَْقلِ  ٤م أظَمرُ  ،اًْم َٝم٤م ٟمِّْمَٗملْمِ وَمَٖمَرَز ذِم يُمؾي  ،ش(4)وَمَٙم٤مَن َيْٛمٌِم سم٤ِمًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦مِ  :َوَأُمَّ ٦ًٌَم وَمَِم٘مَّ صُمؿَّ َأظَمَذ ضَمِريَدًة َرـْم

٤م » :َي٤م َرؾُمقَل اهللِ مِلَ وَمَٕمْٚم٧َم َهَذا ؟ ىَم٤مَل  :ىَمؼْمٍ َواطِمَدًة ىَم٤مًُمقا ًَ ٌَ ُػ قَمٜمُْٝمًَم َُم٤م مَلْ َيْٞم ُف َُيَٗمَّ  .(5)شًَمَٕمٚمَّ

 (6) ما حُؿ مس افذـر بافٔد افّْٔك ؟ :(111مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره ُمس اًمذيمر ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

 .اسمـ اعمٜمذرهق اظمتٞم٤مر و ،قمٛمران سمـ طمّملمو ،قمثًمن سمـ قمٗم٤من :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدةَ  .4 َوٓ   ،اخْلاَلَء وَمال  َيَٛمسَّ َذيَمَرُه سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ َوإَِذا َأشَمك » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم

ْح سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ  ًَّ  .(7)شَيَتَٛم

احلدي٨م ومٞمف شمٜمٌٞمف قمغم أن اإلٟم٤ًمن ٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يًتخدم اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ذم همػم  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ومال يٛمس ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف ذم همػم طم٤مضم٦م اًمٌقل ،اًمٌقل ُمـ سم٤مب ىمٞم٤مس إومم

ـَ  .5 ٧ُم وَمْرضِمل سمَِٞمِٛمٞمٜمِل ُُمٜمُْذ سَم٤مَيْٕم٧ُم ذِه٤َم َرؾُمقَل اهللِ  :طُمَّملْمٍ ىَم٤مَل قمـ قِمْٛمَراَن سْم ًْ
ًِ َُم٤م َُم

(8). 

 .جيقز ذم همػمهو ،يٙمره ُمس اًمذيمر أصمٜم٤مء اًمٌقل :افَقل افثاين

 .مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدةَ  ْح  ،اخْلاَلَء وَمال  َيَٛمسَّ َذيَمَرُه سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ َوإَِذا َأشَمك » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم ًَّ َوٓ  َيَتَٛم

 .(9)شسمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ 

 .ومال يتٕمدى احلٙمؿ إمم همػمه ،هنك قمـ اًمٌقل سم٤مًمٞمٛملم أصمٜم٤مء اًمٌقل  أن اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

                                 
 ٟم٘مؾ يمالم اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض قمغم ضمٝم٦م اإلوم٤ًمد. (سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م:طم٘مٞم٘متٝم٤م 4)

 (.5>5(، وُمًٚمؿ );54)رواه اًمٌخ٤مري  ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:5)

 (.4/86(، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م )3>-;;/5(، واعمجٛمقع )793->4/78(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.:59(، وُمًٚمؿ )486( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.6/7:5(، واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف )>7/76ُمًٚمؿ: رواه أمحد )( إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط 8)

 (.:59(، وُمًٚمؿ )486( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)
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  .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراه٦م ُمس اًمذيمر ُمٓمٚم٘م٤م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .(4)مل يثبت دفٔؾ دم ِؿًدة ؿواء احلاجة  :(112)مسٖفة 

ـِ َُم٤مًمِِؽ سمـ ضُمْٕمُِمٍؿ أٟمف ىَم٤مَل  اىَم٦َم سم َٛمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ   :قمـ ُهَ يَمَذا َويَمَذا، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  قَمٚمَّ

َتْٝمِزئِ  ًْ َؾ قَمغَم  ،َواًمَِّذي سَمَٕمَثُف سم٤ِمحْلَؼي  ،؟ ىَم٤مَل: سَمغَم  َأَُم٤م قَمٚمََّٛمُٙمْؿ يَمْٞمَػ خَتُْرونَ  :يَم٤معمُْ َأَُمَرَٟم٤م َأْن َٟمَتَقيمَّ

ى، َوَأْن َٟمٜمِّْم٥َم اًْمُٞمْٛمٜمَك  .(5) اًْمُٞمْنَ

٤ٌَمب همػم َهَذا احلَِدي٨م :ىَم٤مَل احْل٤َمومِظ َأسُمق سمٙمر احْل٤َمِزُِمل» :ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ َوُهَق  ،ٓ ٟمٕمٚمؿ ذِم َهَذا اًْم

اطَمدِ  ؾْمٜم٤َمدٓ  يْرَوى إ ،ي٨م هَمِري٥م ضمدًّ ّل َوُُمَٕم٤مِويَ  ،ٓ  ذِهََذا اإْلِ  ،ًملم َوِٕمٞمػ :٦م سمـ َص٤مًمح اعمَْٙمي

مْحَـ ْٞمخ شَمِ٘مّل  :ىَم٤مَل احْل٤َمِزُِمل =وَم٤محْلَِدي٨م ُُمٜمَْ٘مٓمع =جَمُْٝمقل ٓيٕمرف :َوحُمَّٛمد سمـ قمٌد اًمرَّ َوىَم٤مَل اًمِمَّ

يـ ذِم  َوىَم٤مَل اًمٜمََّقِوّي  =َْلَٝم٤مًَم٦م اًمرضمؾ ُمـ سمٜمل ُُمْدًم٩ِم =َهَذا احَلِدي٨م ذِم طمٙمؿ اعمُْٜمَْ٘مٓمع :شاإِلَُم٤مم»اًمدَّ

 .(6)شَوِٕمٞمػ :شاخْلاَُلَص٦م»َوىَم٤مَل ذِم  =َهَذا احَلِدي٨م ٓ حْيَت٩م سمِفِ  :شذح اعمَُْٝمّذب»ذِم 

 (7) أثْاء اجلامع ؟و ،ما حُؿ ذـر اهلل أثْاء ؿواء احلاجة :(113مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

  .يٙمره :افَقل إول

 .قمٙمرُم٦مو ،جم٤مهدو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،ُمٕمٌد اْلٝمٜمل :افَائِقن بف

 :إدفة

ِلَّ  .4 ُف َأشَمك اًمٜمٌَّ ـِ ىُمٜمُْٗمٍذ َأٟمَّ ـِ اعمَُْٝم٤مضِمِر سْم ٠َم صُمؿَّ  قَم َؿ قَمَٚمْٞمِف وَمَٚمْؿ َيُردَّ قَمَٚمْٞمِف طَمتَّك شَمَقوَّ ٚمَّ ًَ ٌُقُل وَم َوُهَق َي

 .(8)شقَمغَم ـَمَٝم٤مَرةٍ » :َأْو ىَم٤مَل  ،شإِٓ  قَمغَم ـُمْٝمرٍ  إِِّني يَمِرْه٧ُم َأْن َأْذيُمَر اهللَ  » :اقْمَتَذَر إًَِمْٞمِف وَمَ٘م٤مَل 

ِلي  .5 ٌِْد اهلِل ، َأنَّ َرضُماًل َُمرَّ قَمغَم اًمٜمٌَّ ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ٌُقُل  قَم َؿ قَمَٚمْٞمفِ  ،َوُهَق َي ٚمَّ ًَ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف  ،وَم

                                 
 (.7:/5(، واعمجٛمقع )794-4/793(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (، ومٞمف رضمؾ مل يًؿ.8;97(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )9/595( وٕمٞمػ: رواه اًمٓمؼماِّن ذم اًمٙمٌػم )5)

 (.5/665اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وإصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػم ) ( اٟمٔمر: اًمٌدر6)

 (.7:/5(، واعمجٛمقع );55-:4/55(، واعمٖمٜمل )796-4/794(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

(، وصححف 7/678(، وأمحد );6(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل )3>(، واًمؽمُمذي ):4( صحٞمح: رواه أسمق داود )8)

 إًم٤ٌمِّن.
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ٚميْؿ قَمكَمَّ  ،ُِمْثِؾ َهِذِه احْل٤َمًَم٦مِ  إَِذا َرَأْيَتٜمِل قَمغَم » :َرؾُمقُل اهللِ  ًَ ْ َأُردَّ  ،وَمال  شُم وَم٢مِٟمََّؽ إِْن وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ مَل

 .(4)شقَمَٚمْٞمَؽ 

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 .اسمـ ؾمػميـو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراهٞم٦م ذيمر اهلل أصمٜم٤مء ىمْم٤مء  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .احل٤مضم٦م

 :افتًِٔؾ

 .قمـ ذًمؽٟمزه و اإليمرام جُيَؾه و ٕٟمف ذو اْلالل

 :تْبٔف

هذا ومٝمؿ اإلُم٤مم و ،اًمٜمٝمل قمـ ذيمر اهلل قمٜمد دظمقل اخلالء ُمٜمّم٥م قمغم أصمٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦م وم٘مط

وإٟمًم يٙمره هذا قمٜمدٟم٤م إذا يم٤من قمغم » :طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ذيمر طمدي٨م اعمٝم٤مضمر سمـ ىمٜمٗمذ =اًمؽمُمذي

 .شاًمٖم٤مئط واًمٌقل

 (6) تًاػ ؟و ما حُؿ دخقل اخلالء بقء ؾٔف ذـر اشؿ اهلل شبحإف :(114مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 ،أيب رسم٤محقمٓم٤مء سمـ و ،حمٛمد سمـ ؾمػميـو ،احلًـ اًمٌٍميو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :افَائِقن بف

 .إؾمح٤مقو

  :اشتدفقا بـ

 =ٓ ؾمٞمًم أٟمف مم٤م شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى ،طمٞم٨م مل يرد دًمٞمؾ صحٞمح ذم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ =اًمؼماءة إصٚمٞم٦م

 .شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ٓ جيقزو

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.45/575(، وأمحد )685اسمـ ُم٤مضمف )( صحٞمح: رواه 4)

 (.;4/48( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م 96-5/95(، واعمجٛمقع ) :4/55(، واعمٖمٜمل )4/797(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.>:اًمٙمقؾم٩م)
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 .يٙمره :افَقل افثاين

اسمـ و ،هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،جم٤مهدو ،قمٙمرُم٦مو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 .اًمٜمقويو ،اسمـ ىمداُم٦مو ،طم٤ٌمن

 :إدفة

ِله  .4 ـْ َأَٟمٍس ىَم٤مَل يَم٤مَن اًمٜمٌَّ  .(4)إَِذا َدظَمَؾ اخْلاَلَء َوَوَع ظَم٤مََتَفُ  قَم

 .(5)شحمٛمد رؾمقل اهلل» :يم٤من ٟم٘مِمف ومٞمف  أن ظم٤مشمؿ اًمٜمٌل :وضمف اًمدًٓم٦م

مم٤م يٕمٚمؿ و سمؾ ،ُمـ أصقل اًمنميٕم٦مو ،هذا ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦مو ،شمٕمٔمٞمًم ٓؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم .5

ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب ﴿ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة  ٤َم ُِم ْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللِ  وَم٢مهِنَّ ـْ ُيَٕمٔمي  .[65 :] احل٩م ﴾َذًمَِؽ َوَُم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز دظمقل اخلالء سمٌمء  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ومٞمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم

ٞم٤ًّم :ىم٤مل شمٕم٤ممم =قمـ ذًمؽ  مل يرد قمـ اًمٜمٌل  :افتًِٔؾ
ًِ  .[ 97 :] ُمريؿ ﴾﴿َوَُم٤م يَم٤مَن َرسمهَؽ َٟم

 .(6)ٓ يستحب ٕس افذـر ظْد افبقل  :(115مسٖفة )

سمؾ إن سمٕمض اًمٕمٚمًمء  ،إيمثرون قمغم إرؾم٤مًمف =اًمقارد ومٞمف وٕمٞمػو ،ًمٕمدم ورود ٟمص ذم ذًمؽ

  .إٟمف ُمـ وؾم٤موس اًمٕم٤ٌمدة :ىم٤مل

 

   *    *    * 

 

  

                                 
(، ووٕمٗمف 636(، واسمـ ُم٤مضمف )8546(، وىم٤مل: طمًـ همري٥م، واًمٜم٤ًمئل )4:79(، واًمؽمُمذي )>( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )4)

 أسمق داود وم٘م٤مل: ُمٜمٙمر، ويمذا اًمدارىمٓمٜمل، واًمٜمقوي، وإًم٤ٌمِّن= ومٞمف اسمـ ضمري٩م ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ.

 (.5>53(، وُمًٚمؿ )5:;8( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.9:/5(، واعمجٛمقع )799-4/798(اٟمٔمر: إوؾمط )6)
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 مجاع أبٕاب االضتٍذاٞ
 .(4)يستحب آشتْجاء بثالثة أحجار  :(116مسٖفة)

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  ُٛمُٙمؿْ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :ومَٕم ًَم َأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اًْمَقاًمِِد ُأقَمٚمي وَم٢مَِذا َأشَمك  ،إِٟمَّ

َتْدسمِْرَه٤م (5)َأطَمُديُمُؿ اًْمَٖم٤مِئطَ  ًْ ٌَْٚم٦َم َوٓ َي َتْ٘مٌِِؾ اًْمِ٘م ًْ َتٓم٥ِْم سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ  وَمال َي ًْ ، َويَم٤مَن َي٠ْمُُمُر سمَِثالصَم٦ِم شَوٓ  َي

ْوِث  ـِ اًمرَّ ٦مِ  (6)َأطْمَج٤مٍر َوَيٜمَْٝمك قَم ُمَّ  .(8()7)َواًمري

ـْ  َتْجِٛمْر صَمالصًم٤م ،إَِذا اؾْمَتْجَٛمَر َأطَمُديُمؿْ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،ضَم٤مسمِرٍ وقَم ًْ  .(9)شوَمْٚمَٞم

 (:) ما حُؿ آشتْجاء باداء ؟ :(117مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيزئ :افَقل إول

اسمـ و ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،طمذيٗم٦م ذم رواي٦مو ،راومع سمـ ظمدي٩مو ،اسمـ قمٛمر ذم رواي٦م :افَائِقن بف

  .اظمتٞم٤مر اسمـ ىمداُم٦مو ،هق ىمقل اْلٛمٝمقرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،اعم٤ٌمرك

  :إدفة

  (;)وَم٠َممْحُِؾ َأَٟم٤م َوهُمالٌم إَِداَوةً  ،َيْدظُمُؾ اخْلاَلءَ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  :قمـ َأَٟمٍس أٟمف ىم٤مل .4
ٍ
ـْ َُم٤مء  ،ُِم

  ،(>)َوقَمٜمََزةً 
ِ
َتٜمِْجك سم٤ِمعم٤َْمء ًْ  .(43)َي

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .5  وَم٢مِِّني َأؾْمَتْحِٞمٞمِٝمْؿ وَم٢مِنَّ َرؾُمقَل اهللِ  » :قَم
ِ
ٌُقا سم٤ِمعم٤َْمء ٞم

َتٓمِ ًْ َـّ َأْن َي  ُُمْرَن َأْزَواضَمُٙم

                                 
 (.;79-:4/79(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

اًمٖم٤مئط ذم إصؾ اؾمؿ ًمٚمٛمٙم٤من اعمٓمٛمئـ ذم اًم٘مْم٤مء، صمؿ اؿمتٝمر ذم ٟمٗمس اخل٤مرج ُمـ اإلٟم٤ًمن، واعمراد هٝمٜم٤م هق  (إذا أشمٞمتؿ اًمٖم٤مئط:5)

 إول.

 (اًمروث: رضمٞمع ذوات احل٤مومر. 6)

 (اًمرُم٦م: اًمٕمٔمؿ اًم٤ٌمزم.7)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.5/583(، وأمحد )646(، واسمـ ُم٤مضمف )73(، واًمٜم٤ًمئل );( طمًـ: رواه أسمق داود )8)

 (.4/488(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/75(، واسمـ ظمزيٛم٦م )6/733صحٞمح: رواه أمحد )( 9)

 (.9:/5(، واعمجٛمقع );53-:4/53(، واعمٖمٜمل )5/83(، وإم )7:5-;4/79(اٟمٔمر: إوؾمط ):)

 ( اإلداوة: إٟم٤مء صٖمػم ُمـ ضمٚمد.;)

 (قمٜمزة: قمّم٤م ـمقيٚم٦م ذم أؾمٗمٚمٝم٤م زج وي٘م٤مل رُمح صٖمػم= اًمزج: احلديدة ذم أؾمٗمؾ اًمرُمح.>)

 (.5:4(، وُمًٚمؿ )484( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )43)
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 .(4)شيَم٤مَن َيْٗمَٕمُٚمفُ 

ِلي  .6 ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم ٤ٌَمَء » :ىَم٤مَل  قَم ٌهقَن َأْن ﴿َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه أَي٦ُم ذِم َأْهِؾ ىُم
ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيِ

رُ   وَمٜمََزًَم٧ْم ومِٞمِٝمْؿ َهِذِه أَي٦ُم  :ىَم٤مَل  ،وا﴾َيَتَٓمٝمَّ
ِ
َتٜمُْجقَن سم٤ِمعم٤َْمء ًْ  .(5)يَم٤مُٟمقا َي

 .هق أسمٚمغ ذم اًمتٜمٔمٞمػو ،إصمرو يزيؾ اًمٕملمو ،ٕٟمف يٓمٝمر اعمحؾ .7

 .ٓ جيزئ آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء دون احلج٤مرة :افَقل افثاين

 .اسمـ اًمزسمػمو ،ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽو ،طمذيٗم٦مو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن احلجر يزيؾ قملم اًمٜمج٤مؾم٦م ومال شمتٜمجس اًمٞمد

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :تْبٔف

 .(6)إن اىمتٍم قمغم احلجر أضمزأه سمٖمػم ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 (7) ما حُؿ آشتْجاء بٖؿؾ مـ ثالثة أحجار ؟ :(118مسٖفة )

 :أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ 

 .ٓ جيزئ آؾمتٜمج٤مء سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر :افَقل إول

 .مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿهق ىمقل  و ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 ش.و سمذًمؽ ىم٤مل يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا أٟم٘مك» :ؿال ابـ ادْذر

 :إدفة

ـْ ؾَمْٚمًَمَن ىَم٤مَل  يُمقنَ  :قَم َراَءةَ  :ىَم٤مَل ًَمٜم٤َم اعمُْنْمِ ٌَُٙمْؿ ُيَٕمٚميُٛمُٙمْؿ طَمتَّك ُيَٕمٚميَٛمُٙمُؿ اخْلِ  ،(8)إِِّني َأَرى َص٤مطِم

                                 
 (. 79(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل )>4(صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6433(، واًمؽمُمذي )77( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.;4/53( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )6)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد 7;-6;/5، واعمجٛمقع )(>4/53(، واعمٖمٜمل )5/83(، و إم )7:7-4/7:5(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.8;/4(، وإمج٤مع إئٛم٦م إرسمٕم٦م واظمتالومٝمؿ )::وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (اخلراءة: اؾمؿ هلٞمئ٦م احلدث، وأُم٤م ٟمٗمس احلدث ومٌحذف اًمت٤مء وسم٤معمد ُمع ومتح اخل٤مء ويمنه٤م. 8)
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ْوِث َواًْمِٕمٔمَ  :وَمَ٘م٤مَل  ـِ اًمرَّ ٌَْٚم٦َم َوهَنَك قَم َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ َتٜمِْجَك َأطَمُدَٟم٤م سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف َأْو َي ًْ ُف هَن٤َمَٟم٤م َأْن َي  ،٤ممِ َأضَمْؾ إِٟمَّ

َتٜمِْجك َأطَمُديُمْؿ سمُِدوِن صَمالصَم٦ِم َأطْمَج٤مرٍ » :َوىَم٤مَل  ًْ  .(4)شٓ  َي

 .ًمق يم٤من سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مرو ،جيزئ آؾمتٜمج٤مء سم٠مي قمدد إذا أٟم٘مك :افَقل افثاين

 .داودو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

  .ومٛمتك زاًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م أضمزأ اعمًح =ٕن اًمٕمٚم٦م هل شمٓمٝمػم اعمحؾ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من آؾمتٜمج٤مء ٓ جيزئ سم٠مىمؾ  :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهللىم٤مل  :افسجٔح

 .ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر

 :افتًِٔؾ

 .ًمقرود اًمٜمص ذم ذًمؽ ومقضم٥م اعمّمػم إًمٞمف

 (5) ما حُؿ افْجاشة إذا تًدت مقضع احلنٍة ؟ :(119مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيزئ ومٞمٝم٤م إٓ اًمٖمًؾ :افَقل إول

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،ُمٙمحقلو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ومًم ٓ  ،ٕن آؾمتجًمر ذم اعمحؾ اعمٕمت٤مد رظمّم٦م ٕضمؾ اعمِم٘م٦م ذم همًٚمف ًمتٙمرر اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  =ومخذهو يم٤ًمىمف ،شمتٙمرر اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمف ٓ جيزئ ومٞمف إٓ اًمٖمًؾ ُْؿ  :ًمذًمؽ ىم٤مل قَمغِمه سْم إِهنَّ

ٌَْٕمُروَن سَمْٕمًرا َوَأْٟمُتْؿ شَمْثٚمُِٓمقَن صَمْٚمًٓم٤م َج٤مَرَة اعم٤َْمءَ  ،(6)يَم٤مُٟمقا َي  .(7)وَم٠َمشْمٌُِٕمقا احْلِ

 .جيزئ ومٞمٝم٤م آؾمتجًمر سم٤محلج٤مرة :افَقل افثاين

                                 
 (.595( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.434-5/433(، واعمجٛمقع )>4/53(، واعمٖمٜمل ) ;54-:5/54(، وإم )7:8-4/7:7(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

م َأْيْم٤م 6) َث٦م َوومتح اًمالَّ تَْ٘مٌؾ  -يثٚمِط  -(صَمَٚمط: سمَِٗمْتح اًمث٤َّمء اعمَُْثٚمَّ ًْ م ذِم اعمُْ  إِذا أًْمَ٘مك سمٕمره َرىِمٞم٘م٤م. -سمَِٙمْن اًمالَّ

(: وذم اًم٤ٌمب أصمر ضمٞمد رواه >4/54(، ىم٤مل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م )439(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )4/487( ضمٞمد: رواه اسمـ ؿمٞم٦ٌم )7)

 اًمٌٞمٝم٘مل.

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
161 

 :إدفة

رَ  ُف ًَمُٞمَٕمٚميُٛمُٙمُؿ اخْلِ يُمقَن: إِنَّ َهَذا ًَمُٞمَٕمٚميُٛمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ طَمتَّك إِٟمَّ ـْ ؾَمْٚمًَمَن، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم اعمُْنْمِ اَء، ىَم٤مَل: قَم

َتْدسمَِرَه٤م سمَِٖم٤مِئٍط َأْو سَمْقٍل،  ًْ ٌَْٚم٦َم َأْو َٟم َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ َتٜمِْجَل سم٠َِمْيًَمٟمِٜم٤َم، ىُمْٚم٧ُم: إِْن ىُمْٚمُتْؿ َذًمَِؽ ًَمَ٘مْد هَن٤َمَٟم٤م َأْن َٟم ًْ َأْو َٟم

َتٜمِْجَل سمَِرضِمٞمعٍ  ًْ  .(5)َأْو قَمْٔمؿٍ  (4)َوىَم٤مَل: ٓ َيْٙمِٗمل َأطَمَدَٟم٤م ُدوَن صَمالصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر، َأْو َي

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٜمج٤مؾم٦م إذا شمٕمدت  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُمقوع احل٤مضم٦م ٓ جيزئ ومٞمٝم٤م إٓ اًمٖمًؾ

 :ؾافتًِٔ

 .ٕٟمف ًمٞمس ُمع ُمـ ُمٜمع إزاًمتف سمٖمػم اعم٤مء طمج٦م

 (6) ما حُؿ إزافة افْجاشة بٌر اداء ؟ :(111مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .شمزول :افَقل إول

 ،اًم٘مقل اًم٘مديؿ ًمٚمِم٤مومٕملو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .-ذم همػم اًمٌدن  –رواي٦م قمـ أيب يقؾمػ و ،داودو

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   .4 إَِذا َذَه٥َم َأطَمُديُمْؿ إمَِم اًْمَٖم٤مِئِط وَمْٚمَٞمْذَه٥ْم َُمَٕمُف سمَِثالصَم٦ِم » :ىَم٤مَل  قَم

َـّ  َتٓمِٞم٥ُم ذِهِ ًْ ِزُئ قَمٜمْفُ  ،َأطْمَج٤مٍر َي ٤َم دُمْ  .(7)شوَم٢مهِنَّ

 .مل يِمؽمط اعم٤مءو هذا أُمر سم٢مزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤محلج٤مرة :وضمف اًمدًٓم٦م

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرِي ىَم٤مَل  .5 ِجِد وَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر »: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :قَم ًْ إَِذا ضَم٤مَء َأطَمُديُمْؿ إمَِم اعمَْ

                                 
(رضمٞمع: هق اخل٤مرج ُمـ اإلٟم٤ًمن أو احلٞمقان، يِمٛمؾ اًمروث واًمٕمذرة= ؾمٛمل رضمٞمٕم٤م= ٕٟمف رضمع ُمـ طم٤مًمتف إومم ومّم٤مر ُم٤م ص٤مر 4)

 سمٕمد أن يم٤من قمٚمٗم٤م أو ـمٕم٤مُم٤م.

 (.:>4/5(، وأسمق قمقاٟمف ذم ُمًتخرضمف )4/77(، واسمـ ظمزيٛم٦م )648( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )5)

 ،(836-5/835(، ):53-4/539(، );4-4/49(، واعمٖمٜمل )445-443(، وإم )7:9-4/7:8(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.;>5(، واٟمٔمر اعم٠ًمًم٦م رىمؿ )59-4/54واعمجٛمقع )

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.9/466(، وأمحد )77(، واًمٜم٤ًمئل )73( صحٞمح: رواه أسمق داود )7)
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ْحُف َوًْمُٞمَّمؾي ومِٞمِٝمًَم  ًَ  .(4)شوَم٢مِْن َرَأى ذِم َٟمْٕمَٚمْٞمِف ىَمَذًرا َأْو َأًذى وَمْٚمَٞمْٛم

 .مل يِمؽمط اعم٤مءو أُمر سم٢مزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمؽماب  أن اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

ِلي  .6 ٤َم ؾَم٠َمًَم٧ْم ُأمَّ ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوَج اًمٜمٌَّ ـِ قَمْقٍف َأهنَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ـْ ُأمي َوًَمٍد إِلسْمَراِهٞمَؿ سْم  قَم

 :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ُأمه ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ،ِن اًْمَ٘مِذرِ إِِّني اُْمَرَأٌة ُأـمِٞمُؾ َذْيكِم َوَأُْمِِمك ذِم اعْمََٙم٤م :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم 

ُرُه َُم٤م سَمْٕمَدهُ »  .(5)شُيَٓمٝمي

ِجِد ذِم َزَُم٤مِن َرؾُمقِل اهللِ  :قمـ اسمـ قمٛمر ىَم٤مَل  .7 ًْ ٌُقُل َوشُمْ٘مٌُِؾ َوشُمْدسمُِر ذِم اعمَْ  يَم٤مَٟم٧ِم اًْمٙماِلُب شَم

ـْ َذًمَِؽ  قَن ؿَمْٞمًئ٤م ُِم  .(6)وَمَٚمْؿ َيُٙمقُٟمقا َيُرؿمه

ٕن اعمًجد يم٤من  =اْلٗم٤مفو اًمريحو أن ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمالب يم٤مٟم٧م شمزول سم٤مًمِمٛمس :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ُمٙمِمقوم٤م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

 .ًمق سمٖمػم ُم٤مءو اًمٜمج٤مؾم٦م قملم ُمًت٘مذرة ذقم٤م يزول طمٙمٛمٝم٤م سمزواهل٤م .8

 .إٓ اعم٤مء ٓ شمزول :افَقل افثاين

حمٛمد سمـ و ،ًمٚمِم٤مومٕملاًم٘مقل اْلديد و ،اعمِمٝمقر قمـ أمحدو ،اعمِمٝمقر قمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .هق ىمقل اْلٛمٝمقرو ،إؾمح٤مق سمـ راهقيفو ،رومَ زُ و ،احلًـ

 :إدفة

ِله  :قمـ َأيب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .4 ِجِد وَمَتٜم٤َمَوًَمُف اًمٜم٤َّمُس وَمَ٘م٤مَل هَلُُؿ اًمٜمٌَّ ًْ ٤ٌَمَل ذِم اعمَْ َدقُمقُه » :ىَم٤مَم َأقْمَرايِبٌّ وَم

 
ٍ
ـْ َُم٤مء   ،َوَهِريُ٘مقا قَمغَم سَمْقًمِِف ؾَمْجاًل ُِم

ٍ
ـْ َُم٤مء  .(7)شَأْو َذُٟمقسًم٤م ُِم

 .ومال جيزئ همػم اعم٤مء ذم إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ،إُمر ًمٚمقضمقب :وضمف اًمدًٓم٦م

مل ي٠مُمر أُمرا قم٤مُم٤م سم٠من شمزال يمؾ و ،أُمر سم٤مإلزاًم٦م سم٤معم٤مء ذم ىمْم٤مي٤م ُمٕمٞمٜم٦م  أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمٜمٌل 

 .(8)ٟمج٤مؾم٦م سم٤معم٤مء

                                 
 وصححف إًم٤ٌمِّن. (،5>/6(، وأمحد )983( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.78(، وُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )864(، وصححف، واسمـ ُم٤مضمف )476(، واًمؽمُمذي )6;6( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.4:7( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م )6)

 (.;945(، )553( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.54/7:8( اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )8)
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٦ٌََم اخْلَُِمٜمِكي  .5 ـْ َأيِب صَمْٕمَٚم ُف ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهللِ   قَم إِْن َوضَمْدشُمْؿ » :قمـ آٟمٞم٦م َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب وم٘م٤مل َأٟمَّ

سُمقا َه٤م وَمُٙمُٚمقا ومِٞمَٝم٤م َواْذَ سُمقا ،هَمػْمَ  َويُمُٚمقا َواْذَ
ِ
َه٤م وَم٤مْرطَمُْمقَه٤م سم٤ِمعم٤َْمء  .(4)شَوإِْن مَلْ دَمُِدوا هَمػْمَ

 .شمزال يمؾ ٟمج٤مؾم٦م سم٤معم٤مءمل ي٠مت ومٞمٝم٤م إُمر قم٤مُم٤م سم٠من  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مهن٤م ىمْمٞم٦م قملم

يِؼ ىَم٤مًَم٧ْم  .6 دي ـْ َأؾْمًَمَء سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّمي ـْ َدِم احْلَْٞمِض َيُٙمقُن ذِم  ؾَم٠َمًْم٧ُم َرؾُمقُل اهللِ  :قَم قَم

ٚمِٞمفِ  ،(5)اىْمُرِصٞمفِ  :ىَم٤مَل  ،اًمثَّْقِب  ًِ  .(6)َوَصكمي ومِٞمفِ  ،َواهْم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٠مي  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُمزيؾ همػم اعم٤مء

  :افتًِٔؾ

 .مل يِمؽمط اعم٤مءو ٕن اًمنمع أُمر سم٢مزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم ُمقاوع

 .(7)جيقز آشتْجاء مـ افبقل  :(111مسٖفة )

 .جيقز آؾمتٜمج٤مء ُمـ اًمٌقل سم٤مٕطمج٤مر يمًم يًتٜمجك ُمـ اًمٖم٤مئط

ـِ َأيِب ًَمْٞمغَم  ـِ اسْم ٌُقُل ومِٞمفِ  :ىَم٤مَل قَم ٌة ذِم احْل٤َمِئطِ  ،يَم٤مَن ًمُِٕمَٛمَر َُمَٙم٤مٌن ىَمِد اقْمَت٤مَدُه َي ومِٞمَٝم٤م قَمْٔمٌؿ  ،وَمَٙم٤مَن ًَمُف يَمقَّ

ُح سمِِف إِطْمٚمِٞمَٚمفُ  ،َأْو طَمَجرٌ  ًَ ٠مُ  ،وَمَٙم٤مَن َيْٛم ُف َُم٤مءٌ  ،صُمؿَّ َيَتَقوَّ ًه  .(8)َوٓ  َيَٛم

 ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل ،ئ ُم٤مًمؽوممـ رأى أن آؾمتٜمج٤مء ُمـ اًمٌقل جيز» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 ش.ويمؾ ُمـ ًم٘مٞمٜم٤مه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإؾمح٤مق

 (9) ما حُؿ آشتْجاء بٌر احلجارة ـاإلذخر ؟ :(112مسٖفة )

                                 
 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وصححف إًم٤ٌمِّن.:>:4، 4797واًمؽمُمذي )(، 74;6( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

اًم٘مرص اًمدًمؽ سم٠مـمراف  (اىمرصٞمف: ُمـ اًم٘مرص، وهق أن شم٘مٌض سم٢مصٌٕملم قمغم اًمٌمء صمؿ شمٖمٛمز همٛمزا ضمٞمدا، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م:5)

 إص٤مسمع وإفم٤مومر ُمع ص٥م اعم٤مء قمٚمٞمف طمتك يذه٥م أصمره.

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>95(، واسمـ ُم٤مضمف )6>5ٜم٤ًمئل )(، واًم;46(، واًمؽمُمذي )695( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

(، واعمٖمٜمل ::(، )8(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )84-;5/7وإم ) ،(::7-4/7:9(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.>:-;:(، واعمجٛمقع );53-:4/53)

 (.4/74( رواه اسمـ اْلٕمد ذم ُمًٜمده )8)

(، واعمجٛمقع 4/748(، وُمقاه٥م اْلٚمٞمؾ )547-4/546ٖمٜمل )(، واعم84-;5/7(، وإم )4/7:9(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

(5/<4-<6.) 
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيزئ :افَقل إول

اًمّمحٞمح ُمـ و ،ُم٤مًمؽو ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومٕملو ،ـم٤موسو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .هق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿو ،أمحد ُمذه٥م

 :إدفة

ـِ صَم٤مسم٧ٍِم ىَم٤مَل ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل اهللِ    .4 ـْ ظُمَزْيَٛم٦َم سْم ؾْمتَِٓم٤مسَم٦مِ  قَم ِٓ ـْ ا سمَِثالصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر » :وَمَ٘م٤مَل  ،قَم

 .(4)شًَمْٞمَس ومِٞمَٝم٤م َرضِمٞمعٌ 

ٕٟمف حيت٤مج إمم ذيمره ومل  =ًمقٓ أٟمف أراد احلجر وُم٤م ُمٕمٜم٤مه مل يًتثـ ُمٜمٝم٤م اًمرضمٞمع :وضمف اًمدًٓم٦م

 .يٙمـ ًمتخّمٞمص اًمرضمٞمع سم٤مًمذيمر ُمٕمٜمك

ـْ ؾَمْٚمًَمَن  .5 َراَءةَ  ىَمْد قَمٚمََّٛمُٙمْؿ َٟمٌِٞمهُٙمْؿ  :ىِمٞمَؾ ًَمفُ  أٟمف قَم  طَمتَّك اخْلِ
ٍ
ء َأضَمْؾ ًَمَ٘مْد  :وَمَ٘م٤مَل  ،يُمؾَّ َرْ

ٌَْٚم٦َم ًمَِٖم٤مِئٍط َأْو سَمْقلٍ  َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ َتٜمْ  ،هَن٤َمَٟم٤م َأْن َٟم ًْ ـْ صَمالصَم٦ِم  ،ِجَك سم٤ِمًْمَٞمِٛملمِ َأْو َأْن َٟم َتٜمِْجَك سم٠َِمىَمؾَّ ُِم ًْ َأْو َأْن َٟم

َتٜمِْجَك سمَِرضِمٞمٍع َأْو سمَِٕمْٔمؿٍ  ،َأطْمَج٤مرٍ  ًْ   .(5)َأْو َأْن َٟم

 .اًمٕمٔمؿ سم٤مًمٜمٝمل يدل قمغم أٟمف أراد احلج٤مرة وُم٤م ىم٤مم ُم٘م٤مُمٝم٤مو ختّمٞمص اًمرضمٞمع :وضمف اًمدًٓم٦م

ٌَْٚم٦َم اهلِل شَمَٕم٤ممم» :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :قمـ ـَم٤مُووس أٟمف ىَم٤مَل  .6 اَز وَمْٚمُٞمْٙمِرْم ىِم  ،إَِذا َأشَمك َأطَمُديُمُؿ اًْمؼَمَ

َتْ٘مٌِْٚمَٝم٤م ًْ َتْدسمِْرَه٤م ،وَمال  َي ًْ َتٓم٥ِْم سمَِثالصَم٦ِم َأطْمَج٤مرٍ  ،َوٓ  َي ًْ َأْو صَمال ِث طَمَثَٞم٤مٍت  ،َأْو صَمالصَم٦ِم َأقْمَقادٍ  ،صُمؿَّ ًْمَٞم

ـْ شُمَراٍب   .(6)شُِم

اعمٕمٜمك و ،قل وضم٥م شمٕمديتف إمم ُم٤م وضمد ومٞمف اعمٕمٜمكٕٟمف ُمتك ورد اًمٜمص سمٌمء عمٕمٜمك ُمٕم٘م .7

وذهذا َيرج اًمتٞمٛمؿ وم٢مٟمف همػم  ،وهذا حيّمؾ سمٖمػم إطمج٤مر يمحّمقًمف ذه٤م ،هٝمٜم٤م إزاًم٦م قملم اًمٜمج٤مؾم٦م

 .ُمٕم٘مقل

 .ٓ جيزئ :افَقل افثاين

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.8/547(، وأمحد )74( صحٞمح ًمٖمػمه: رواه أسمق داود )4)

 (.595( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (، وىم٤مل: وىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤م، واًمّمحٞمح أٟمف ُمرؾمؾ.4>/4( ُمرؾمؾ: رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )6)

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
165 

 .ُمذه٥م داودو ،رواي٦م قمـ أمحد :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .أُمره ي٘متِض اًمقضمقبو ،أُمر سم٤مٕطمج٤مر  ٕن اًمٜمٌل  .4

يم٤مًمؽماب  ،ومقضم٥م آىمتّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ،ٕٟمف ُمقوع رظمّم٦م ورد اًمنمع ومٞمٝم٤م سمآًم٦م خمّمقص٦م .5

 .ذم اًمتٞمٛمؿ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز آؾمتٜمج٤مء سمٖمػم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .احلج٤مرة مم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف إذا يم٤من ُمٜم٘مٞم٤م

ؿمٞمئ٤م ُمـ إظم٤ٌمر أٟمف أُمر سم٤مٓؾمتٜمج٤مء سمٖمػم  ٓ ٟمحٗمظ قمـ رؾمقل اهلل » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

وإن اؾمتٜمجك سمٖمػم  ،وم٘مد أشمك سمًم قمٚمٞمف وُمـ اؾمتٜمجك سم٤محلج٤مرة يمًم أُمر سمف رؾمقل اهلل  ،طمج٤مرة

وآؾمتٜمج٤مء سم٤محلج٤مرة  ،ذًمؽ ضم٤مئز :ٟمحٗمظ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ ىم٤مًمقا وم٤مًمذي ،٤مرةاحلج

 .شأطمقط

  :تْبٔف

 .ٟم٘م٤مء ُمِمؽمط ذم آؾمتجًمرٕن اإل =ُمٜم٘مٞم٤مٙمقن ُم٤م يًتجٛمر سمف ٓ سمد أن ي

 (5) بَل أثر افْجاشة ؟و ،ما حُؿ مـ اشتجّر :(113مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يِمؽمط همًٚمٝم٤م سم٤معم٤مء ُمرة أظمرىو ،جيزئف ذًمؽ إذا يم٤من ذم اعمحؾ :افَقل إول

 .داودو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

  :اشتدفقا بـ

ِلي  ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم ـِ اؾْمَتْجَٛمرَ » :ىَم٤مَل  قَم ـْ ٓ  وَمال   ،وَمْٚمُٞمقشمِرْ  (6)َوَُم ـَ َوَُم ًَ ـْ وَمَٕمَؾ وَمَ٘مْد َأطْم َُم

                                 
 (.4/7:9إوؾمط ) (اٟمٔمر:4)

(، وهذه اعم٠ًمًم٦م شمدظمؾ 9;-7;/5واعمجٛمقع ) ،(>4/53(، واعمٖمٜمل )5/83(، وإم ) ::7-4/7:9(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.;43إمج٤مٓ ذم اعم٠ًمًم٦م رىمؿ )

 ( ُمـ اؾمتجٛمر: أي ُمـ اؾمتٕمٛمؾ اْلًمر وهل إطمج٤مر اًمّمٖم٤مر ًمالؾمتٜمج٤مء.6)
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 .(4)شطَمَرَج 

ٓ ذم  ،يٕمٜمل ذم شمرك اًمقشمر :شوَمال  طَمَرَج »إن ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمحتف وم٘مقًمف و =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ

 .ومٞمٕمقد ٟمٗمل احلرج إًمٞمف ،ٕن اعم٠مُمقر سمف ذم اخلؼم اًمقشمر =شمرك آؾمتجًمر

 .ٓسمد ُمـ همًٚمٝم٤م سم٤معم٤مء :افَقل افثاين

 .هق ىمقل اْلٛمٝمقرو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ـْ ضَم٤مسمِرٍ  .4 َتْجِٛمْر صَمالصًم٤م ،إَِذا اؾْمَتْجَٛمَر َأطَمُديُمؿْ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم ًْ  .(5)شوَمْٚمَٞم

ومخرج  ،إٟمًم يم٤من ٕن اإلٟم٘م٤مء ٓ حيّمؾ سمدوهن٤م هم٤مًم٤ٌم ،أن اًمت٘مٞمٞمد سمثالصم٦م أطمج٤مر :اًمدًٓم٦موضمف 

 .خمرج اًمٖم٤مًم٥م

مل و =ٕن اإلٟم٘م٤مء ذط سم٤مشمٗم٤مق =وم٢من مل شمٜمؼ اًمثالصم٦م مل يٙمػ ،ٕٟمف يِمؽمط اإلٟم٘م٤مء ُمع اًمٕمدد .5

وم٢مٟمف ٓ  ،ٕٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم اًمذي يًتٖمٜمك سمٔمٝمقره قمـ ذيمره سمخالف اًمٕمدد =شمذيمر ذم احلدي٨م

 .(6)يٕمرف إٓ سمتقىمٞمػ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٢مضمزاء اعمًح إن مل ُيٜمؼ إذا  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يم٤من ذم اعمحؾ

 :افتًِٔؾ

 .ًم٘م٤مقمدة رومع احلرج

 (7) ما حُؿ آشتْجاء بحجر واحد فف ثالثة أوجف ؟ :(114مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيزئ :افَقل إول

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،رواي٦م قمـ أمحد :افَائِقن بف

                                 
 (= ومٞمف احلّملم احلؼماِّن جمٝمقل.5/6:4وأمحد ) (،:66(، واسمـ ُم٤مضمف )68( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )4)

 (.4/488(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/75(، واسمـ ظمزيٛم٦م )6/733( صحٞمح: رواه أمحد )5)

 (.9;/5( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )6)

 (.9;-7;/5(، واعمجٛمقع ):54-4/549)(، واعمٖمٜمل >5/7وإم ) ،(;:7-::4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )7)
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 :إدفة

ـْ ؾَمْٚمًَمنَ  .4 َراءَ  ،قَم ُف ًَمُٞمَٕمٚميُٛمُٙمُؿ اخْلِ يُمقَن: إِنَّ َهَذا ًَمُٞمَٕمٚميُٛمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ طَمتَّك إِٟمَّ  ،ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم اعْمُنْمِ

َتٜمِْجَل  ،إِْن ىُمْٚمُتْؿ َذًمَِؽ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ًْ َتْدسمَِرَه٤م سمَِٖم٤مِئٍط َأْو سَمْقٍل، َأْو َٟم ًْ ٌَْٚم٦َم َأْو َٟم َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ ًَمَ٘مْد هَن٤َمَٟم٤م َأْن َٟم

َتٜمِْجَل سمَِرضِمٞمعٍ  ًْ  .(5)َأْو قَمْٔمؿٍ  (4)سم٠َِمْيًَمٟمِٜم٤َم، َوىَم٤مَل: ٓ َيْٙمِٗمل َأطَمَدَٟم٤م ُدوَن صَمالصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر، َأْو َي

ًْ » :َوىَم٤مَل  ،ذم رواي٦مو   .(6)شَتٜمِْجك َأطَمُديُمْؿ سمُِدوِن صَمالصَم٦ِم َأطْمَج٤مرٍ ٓ  َي

أُمرهؿ سمثالصم٦م أطمج٤مر ويمٚمًم أُمر اًمٜم٤مس سمٕمدد رء مل جيزئ أىمؾ   أن اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

ُمًتٖمٜمك سمف  ُمع أن ىمقل رؾمقل اهلل  ،وٓ جيزئ أن شمرُمك اْلٛمرة سم٠مىمؾ ُمـ ؾمٌع طمّمٞم٤مت ،ُمٜمف

 .عمت٠مول ُمٕمف شَأطَمُديُمؿ ُدوَن صَمالصَم٦ِم َأطْمَج٤مرٍ ٓ َيْٙمِٗمل » :قمـ همػمه وٓ شم٠مويؾ عم٤م ىم٤مل

ضسمتف  :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من احلدي٨م ي٘متِض صمالث ُمًح٤مت سمحجر دون قملم إطمج٤مر يمًم ي٘م٤مل

وًمذًمؽ مل  ،وذًمؽ ٕن ُمٕمٜم٤مه ُمٕم٘مقل وُمراده ُمٕمٚمقم =صمالصم٦م أؾمقاط أي صمالث ضسم٤مت سمًقط

ر واعمٕمٜمك ُمـ صمالصم٦م طم٤مصؾ ٟم٘متٍم قمغم ًمٗمٔمف ذم همػم إطمج٤مر سمؾ أضمزٟم٤م اخلِم٥م واخلرق واعمد

أو ُمًحف ذيمره ذم صخرة قمٔمٞمٛم٦م سمثالصم٦م ُمقاوع ُمٜمٝم٤م أو ذم طم٤مئط أو أرض  ،ُمـ صمالث ؿمٕم٥م

 .ومال ُمٕمٜمك ًمٚمجٛمقد قمغم اًمٚمٗمظ ُمع وضمقد ُم٤م ي٤ًمويف ُمـ يمؾ وضمف

 .ٕٟمف إذا اؾمتجٛمر سمحجر شمٜمجس ومال جيقز آؾمتجًمر سمف صم٤مٟمٞم٤م يم٤مًمّمٖمػم .5

وآؾمتجًمر طم٤مصؾ سمٖمػمه وم٠مؿمٌف ُم٤م ًمق شمٜمجس  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف  يٜمجس ُم٤م أص٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م

وٕٟمف ًمق اؾمتجٛمر سمف صمالصم٦م حلّمؾ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمًح٦م وىم٤مم ُم٘م٤مم  =ضم٤مٟمٌف سمٖمػم آؾمتجًمر

وًمق اؾمتجٛمر صمالصم٦م سمثالصم٦م أطمج٤مر ًمٙمؾ طمجر ُمٜمٝم٤م  ،صمالصم٦م أطمج٤مر ومٙمذًمؽ إذا اؾمتجٛمر سمف اًمقاطمد

 .صمالث ؿمٕم٥م وم٤مؾمتجٛمر يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ يمؾ طمجر سمِمٕم٦ٌم أضمزأهؿ

 .جيزئ :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،إؾمح٤مقو ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

                                 
احلٞمقان، يِمٛمؾ اًمروث واًمٕمذرة= ؾمٛمل رضمٞمٕم٤م= ٕٟمف رضمع ُمـ طم٤مًمتف إومم ومّم٤مر ُم٤م ص٤مر  (رضمٞمع: هق اخل٤مرج ُمـ اإلٟم٤ًمن أو4)

 سمٕمد أن يم٤من قمٚمٗم٤م أو ـمٕم٤مُم٤م.

 (.:>4/5(، وأسمق قمقاٟمف ذم ُمًتخرضمف )4/77(، واسمـ ظمزيٛم٦م )648( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )5)

 (.595( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)
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 :إدفة

ٟمف اؾمتجٛمر صمالصم٤م ُمٜم٘مٞم٦م سمًم وضمدت ومٞمف ذوط وم٠مضمزأه يمًم ًمق وَمّمَٚمُف صمالصم٦م صٖم٤مرا ٕ .4

 .إذ ٓ ومرق سملم إصؾ واًمٗمرع إٓ ومّمُٚمف وٓ أصمر ًمذًمؽ ذم اًمتٓمٝمػم =واؾمتجٛمر ذه٤م

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز آؾمتٜمج٤مء  :طمٗمٔمف اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م  :افسجٔح

 .سمحجر ًمف صمالصم٦م ؿمٕم٥م

 :افتًِٔؾ

 .هق ٟمص ذم حمؾ اًمٜمزاع ومقضم٥م اعمّمػم إًمٞمفو ،هق طمدي٨م ؾمٚمًمنو ،ًمقرود احلدي٨م ذم ذًمؽ

 :(4)ظـ آشتْجاء بثالثة أصٔاء   هنل افْبل   :(115مسٖفة )

 .اًمروث :إول

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ًَم َأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اًْمَقاًمِِد ُأقَمٚميُٛمُٙمْؿ وَم٢مَِذا َأشَمك َأطَمُديُمُؿ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :ىَم٤مَل ومَٕم إِٟمَّ

َتٓم٥ِْم سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ  (5)اًْمَٖم٤مِئطَ  ًْ َتْدسمِْرَه٤م َوٓ َي ًْ ٌَْٚم٦َم َوٓ َي َتْ٘مٌِِؾ اًْمِ٘م ًْ ، َويَم٤مَن َي٠ْمُُمُر سمَِثالصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر شوَمال  َي

ْوِث َوَيٜمْ  ـِ اًمرَّ ٦مِ  (6)َٝمك قَم ُمَّ  .(8()7)َواًمري

 .اًمٕمٔم٤مم :افثاين

ـْ ؾَمْٚمًَمنَ  َراَء، ىَم٤مَل:  ،ومَٕم ُف ًَمُٞمَٕمٚميُٛمُٙمُؿ اخْلِ يُمقَن: إِنَّ َهَذا ًَمُٞمَٕمٚميُٛمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ طَمتَّك إِٟمَّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم اعْمُنْمِ

َتْدسمَِرَه٤م سمَِٖم٤مِئٍط َأْو سَمْقٍل، َأْو ٟمَ  ًْ ٌَْٚم٦َم َأْو َٟم َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ َتٜمْجِ ىُمْٚم٧ُم: إِْن ىُمْٚمُتْؿ َذًمَِؽ ًَمَ٘مْد هَن٤َمَٟم٤م َأْن َٟم َل سم٠َِمْيًَمٟمِٜم٤َم، ًْ

َتٜمِْجَل سمَِرضِمٞمعٍ  ًْ  .(:)َأْو قَمْٔمؿٍ  (9)َوىَم٤مَل: ٓ َيْٙمِٗمل َأطَمَدَٟم٤م ُدوَن صَمالصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر، َأْو َي

                                 
 (.5>-4>/5(، واعمجٛمقع )549-4/548واعمٖمٜمل )(، 83-;7(، وإم )3;7-;:4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (إذا أشمٞمتؿ اًمٖم٤مئط: اًمٖم٤مئط ذم إصؾ اؾمؿ ًمٚمٛمٙم٤من اعمٓمٛمئـ ذم اًم٘مْم٤مء، صمؿ اؿمتٝمر ذم ٟمٗمس اخل٤مرج ُمـ اإلٟم٤ًمن، واعمراد هٝمٜم٤م:5)

 هق إول.

 (اًمروث: رضمٞمع ذوات احل٤مومر. 6)

 (اًمرُم٦م: اًمٕمٔمؿ اًم٤ٌمزم.7)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.5/583(، وأمحد )646(، واسمـ ُم٤مضمف )73) (، واًمٜم٤ًمئل;( طمًـ: رواه أسمق داود )8)

(رضمٞمع: هق اخل٤مرج ُمـ اإلٟم٤ًمن أو احلٞمقان، يِمٛمؾ اًمروث واًمٕمذرة= ؾمٛمل رضمٞمٕم٤م= ٕٟمف رضمع ُمـ طم٤مًمتف إومم ومّم٤مر ُم٤م ص٤مر 9)

 سمٕمد أن يم٤من قمٚمٗم٤م أو ـمٕم٤مُم٤م.

 (.:>4/5ُمًتخرضمف )(، وأسمق قمقاٟمف ذم 4/77(، واسمـ ظمزيٛم٦م )648( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف ):)
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ـِ صَم٤مسم٧ٍِم إْٟمَّم٤مِريي وقمـ  ًَمَٕمؾَّ احْلََٞم٤مَة  َي٤م ُرَوْيِٗمعُ » :ىَم٤مَل زم َرؾُمقُل اهللِ   :َأٟمَّف ىَم٤مَل  ،ُرَوْيِٗمِع سْم

ـْ قَمَ٘مَد حِلَْٞمَتُف َأْو شَمَ٘مٚمََّد َوشَمًرا َأِو اؾْمَتٜمَْجك سمَِرضِمٞمِع دَ  ُف َُم ٦ٍم َأْو قَمْٔمٍؿ ؾَمَتُٓمقُل سمَِؽ سَمْٕمِدى وَم٠َمظْمؼِمِ اًمٜم٤َّمَس َأٟمَّ اسمَّ

ًدا   .(4)شُِمٜمُْف سَمِريءٌ  وَم٢مِنَّ حُمَٛمَّ

 .اًمٓمٕم٤مم :افثافث

ُم٦م ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد سمٙمقهنًم زاد إظمقاٟمٜم٤م ُمـ و قمٚمؾ اًمٜمٝمل قمـ اًمروث  ٕن اًمٜمٌل  اًمري

 .ومزادٟم٤م ُمع قمٔمؿ طمرُمتف أومم ،(5)اْلـ

  :ؾائدة

ذهذا ىم٤مل و ،ٓ جيزئ  ذم ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿو ،ٓ اًمٕمٔم٤ممو ٓ جيقز آؾمتجًمر سم٤مًمروث

يٜم٘مٞم٤من و ،ٕهنًم جيٗمٗم٤من اًمٜمج٤مؾم٦م =أسم٤مح أسمق طمٜمٞمٗم٦م آؾمتٜمج٤مء ذهًمو ،إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومعو ،اًمثقري

 .(6)أسم٤مح ُم٤مًمؽ آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٓم٤مهر ُمٜمٝمًمو ،ومٝمًم يم٤محلجر ،اعمحؾ

 .(7)يستحب آشتْجاء باداء  :(116مسٖفة )

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم   وَم٢مِِّني َأؾْمَتْحِٞمٞمِٝمْؿ وَم٢مِنَّ َرؾُمقَل اهللِ  » :ومَٕم
ِ
ٌُقا سم٤ِمعم٤َْمء َتِٓمٞم ًْ َـّ َأْن َي  ُُمْرَن َأْزَواضَمُٙم

 .(8)شيَم٤مَن َيْٗمَٕمُٚمفُ 

ـْ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  َأَٟمِس وقَم ُهَق َأْصَٖمُرَٟم٤م  (:)َوشَمٌَِٕمُف هُمالٌم َُمَٕمُف ُِمٞمَْم٠َمةٌ  (9)َدظَمَؾ طَم٤مِئًٓم٤م سْم

  وَمَ٘م٣َم َرؾُمقُل اهللِ  (;)وَمَقَوَٕمَٝم٤م قِمٜمَْد ؾِمْدَرةٍ 
ِ
 .(>)طَم٤مضَمَتُف وَمَخَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوىَمِد اؾْمَتٜمَْجك سم٤ِمعم٤َْمء

ُروا﴾ ]افتقبة:﴿ :ٕزل ؿقفف تًال :(117مسٖفة ) َّٓ دم إٔاس [ 118ؾِِٔف ِرَجاٌل حُيِبُّقَن َأْن َيَتَى

                                 
 (، وىم٤مل اًمٜمقوي: إؾمٜم٤مده ضمٞمد، وصححف إًم٤ٌمِّن.:839(، واًمٜم٤ًمئل )69( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.4/769(، وأمحد );4( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )5)

 (.4/548( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )6)

 (.3;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (. 79ٞمح، واًمٜم٤ًمئل )(، وىم٤مل: طمًـ صح>4(صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )8)

 (طم٤مئٓم٤م: احل٤مئط هق اًمًٌت٤من.9)

 (ُمٞمْم٠مة: هق اإلٟم٤مء اًمذي يتقو٠م سمف يم٤مًمريمقة واإلسمريؼ وؿمٌٝمٝمًم. :)

 ؿمجرة اًمٜمٌؼ.هل ( ؾمدرة: ;)

 (.5:3( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )>)
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 .(4)ـإقا حيبقن آشتْجاء باداء 

ـْ َأيِب وم ِلي  َٕم ـِ اًمٜمٌَّ ٤ٌَمَء » :ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة قَم ٌهقَن َأْن ﴿َٟمَزًَم٧ْم َهِذِه أَي٦ُم ذم َأْهِؾ ىُم
ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيِ

ُروا﴾   :ىَم٤مَل  ،َيَتَٓمٝمَّ
ِ
َتٜمُْجقَن سم٤ِمعم٤َْمء ًْ  .(5)وَمٜمََزًَم٧ْم ومِٞمِٝمْؿ َهِذِه أَي٦ُم  ،يَم٤مُٟمقا َي

 .(6)ٕحقه و يستحب تْئػ افٔد بًد آشتْجاء بقء مـ افهابقن :(118مسٖفة)

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل  ـِ قَم ـِ اسْم صَمْتٜم٤َم َُمْٞمُٛمقَٟم٦مُ  :ومَٕم ِلي  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،طَمدَّ ٧ٌُْم ًمِٚمٜمٌَّ ٌَ ٤مِرِه  َص ًَ اًل وَم٠َموْمَرَغ سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف قَمغَم َي ًْ هُم

َٚمُٝمًَم  ًَ َؾ وَمْرضَمفُ  ،وَمَٖم ًَ اِب  ،صُمؿَّ هَم َ َحَٝم٤م سم٤ِمًمؽمه ًَ  .(7) صُمؿَّ ىَم٤مَل سمَِٞمِدِه آ ْرَض وَمَٛم

ـْ  ـَ وقَم ـِ ؾِمػِمي ـَ َُم٤مًمٍِؽ َدظَمَؾ اخْلاَلَء وَمَدقَم٤م سمَِتْقٍر َوُأؿْمٜم٤َمنٍ  =َأَٟمِس سْم  .(8)َأنَّ َأَٟمَس سْم

ٟمحقه سمٕمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م و ُمـ هذيـ احلديثلم اؾمتح٤ٌمب همًؾ اًمٞمد سم٤مًمّم٤مسمقنومٞم١مظمذ 

 .إلزاًم٦م اًمريح إن سم٘مٞم٧م ذم اًمٞمدو ،ًمٚمٜمٔم٤موم٦م

 .(9)يُره آشتْجاء بافّٔغ  :(119مسٖفة )

ـْ ؾَمْٚمًَمَن ىَم٤مَل  يُمقنَ  :ومَٕم ٌَُٙمْؿ ُيَٕمٚميُٛمُٙمؿْ  :ىَم٤مَل ًَمٜم٤َم اعمُْنْمِ َراَءةَ  ،إِِّني َأَرى َص٤مطِم  ،(:)طَمتَّك ُيَٕمٚميَٛمُٙمُؿ اخْلِ

َتٜمِْجَك َأطَمُدَٟم٤م سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ  ،َأضَمْؾ  :وَمَ٘م٤مَل  ًْ ُف هَن٤َمَٟم٤م َأْن َي ْوِث َواًْمِٕمَٔم٤ممِ  ،إِٟمَّ ـِ اًمرَّ ٌَْٚم٦َم َوهَنَك قَم َتْ٘مٌَِؾ اًْمِ٘م ًْ  ،َأْو َي

َتٜمِْجك َأطَمُديُمْؿ سمُِدوِن صَمالصَم٦ِم َأطْمَج٤مرٍ » :َوىَم٤مَل  ًْ  .(;)شٓ  َي

ـْ  ٌُقُل » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :يِب ىَمَت٤مَدَة ىَم٤مَل أَ وقَم َـّ َأطَمُديُمْؿ َذيَمَرُه سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف َوُهَق َي َٙم ًِ َوٓ   ،ٓ  ُيْٛم

 سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ 
ِ
ـَ اخْلاَلء ْح ُِم ًَّ   ،َيَتَٛم

ِ
ْس ذم اإِلَٟم٤مء  .(>)شَوٓ  َيَتٜمَٗمَّ

                                 
(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم >:43/6(، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )6>9->;44/9،  وشمٗمًػم اًمٓمؼمي )(4;7( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(:/5;6-5;8 .) 

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6433(، واًمؽمُمذي )77( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.4/546(، واعمٖمٜمل )5;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.:64(، وُمًٚمؿ )676، 5:9، >58( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.4/485( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )8)

 ( .3>-;;/5، واعمجٛمقع )(545-4/544(، واعمٖمٜمل )6;7-5;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (اخلراءة: اؾمؿ هلٞمئ٦م احلدث، وأُم٤م ٟمٗمس احلدث ومٌحذف اًمت٤مء وسم٤معمد ُمع ومتح اخل٤مء ويمنه٤م. :)

 (.595( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ );)

 (.:59(، وُمًٚمؿ )8963، 487( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )>)
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 .(4)يسـ افدظاء بٌٍرإؽ ظْد اخلروج مـ اخلالء  :(121مسٖفة )

ـْ  ِلَّ  ،قَم٤مِئَِم٦مَ  ومَٕم ـَ اًْمَٖم٤مِئِط ىَم٤مَل  َأنَّ اًمٜمٌَّ   .(6)ش(5)هُمْٗمَراَٟمَؽ » :يَم٤مَن إَِذا ظَمَرَج ُِم

 .(7)افقضقء بادد و ،يستحب آؽتسال بافهاع :(121مسٖفة )

ـْ ؾَمِٗمٞمٜم٦ََم ىَم٤مَل  ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦ِم  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ   :قَم  ُِم
ِ
ـَ اعم٤َْمء ٤مُع ُِم ُٚمُف اًمّمَّ ًي ١ُمُه اعمُْده ُيَٖم  .(8)َوُيَقوي

  .اعمد ي٤ًموي ُمؾء يمٗمل اًمرضمؾ اعمٕمتدلو ،و اًمّم٤مع ي٤ًموي أرسمٕم٦م أُمداد

 .(9)افهاع و ،أو أـثر مـ ادد ،آؽتسال بٖؿؾو ،جيقز افقضقء :(122مسٖفة )

ـْ َأَٟمٍس ىَم٤مَل  اِر إمَِم َأْهٚمِِف َوسَمِ٘مَل ىَمْقٌم وَم٠ُميِتَ َرؾُمقُل  :ومَٕم ـْ يَم٤مَن ىَمِري٥َم اًمدَّ الُة وَمَ٘م٤مَم َُم ِت اًمّمَّ طَمَيَ

٠َم اًْمَ٘مْقُم يُمٚمهُٝمْؿ ىُمْٚمٜمَ  اهللِ  ُف وَمَتَقوَّ َط ومِٞمِف يَمٗمَّ ًُ ٌْ ـْ طِمَج٤مَرٍة ومِٞمِف َُم٤مٌء وَمَّمُٖمَر اعمِْْخَْم٥ُم َأْن َي  :٤مسمِِٛمْخَْم٥ٍم ُِم

 .(:)٤مَل صَمًَمٟملَِم َوِزَي٤مَدةً يَمْؿ يُمٜمُْتْؿ ىمَ 

ـْ  ِله  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم٤مِئَِم٦مَ وقَم ُؾ َأَٟم٤م َواًمٜمٌَّ ًِ ـْ ىَمَدٍح ُيَ٘م٤مُل ًَمُف اًْمَٗمَرُق  يُمٜم٧ُْم َأهْمَت  َواطِمٍد ُِم
ٍ
ـْ إَِٟم٤مء  .(;)ُِم

ـْ  ـِ قُمَٛمرَ وقَم ٌِْد اهلِل  سْم ٤مَء ذم َزَُم٤مِن َرؾُمقِل اهللِ   :قَم ًَ ضَم٤مَل َواًمٜمي ُئقَن مَجِٞمًٕم٤م ذم يَم٤مُٟمقا يَ  إِنَّ اًمري َتَقوَّ

 اًْمَقاطِمدِ 
ِ
 .(>)اإِلَٟم٤مء

ٕن إُمر  =وآهمت٤ًمل سم٠مىمؾ ُمـ اًمّم٤مع واعمد ،و ذم هذه إطم٤مدي٨م دًمٞمؾ قمغم إسم٤مطم٦م اًمقوقء

إذا يم٤من هٙمذا وم٠مظمذهؿ اعم٤مء َيتٚمػ وإذا اظمتٚمػ أظمذهؿ اعم٤مء دل قمغم أن ٓ طمد ومٞمًم يٓمٝمر 

وىمد َيتٚمػ أظمذ اًمٜم٤مس  ،اعمتقوئ واعمٖمتًؾ ُمـ اعم٤مء إٓ اإلشمٞم٤من قمغم ُم٤م جي٥م ُمـ اًمٖمًؾ واعمًح

 .ًمٚمًمء

                                 
 (.98-5/97(، واعمجٛمقع )>4/55(، واعمٖمٜمل )6;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 راٟمؽ: أي أؾم٠مًمؽ همٗمراٟمؽ، أو اهمٗمر همٗمراٟمؽ، أي اًمٖمٗمران اًمالئؼ سمجٜم٤مسمؽ، أو اًمٜم٤مؿمئ ُمـ ومْمٚمؽ سمال اؾمتح٘م٤مق ُمٜمل.(همٗم5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.633(، وىم٤مل: طمًـ همري٥م، واسمـ ُم٤مضمف ):(، واًمؽمُمذي )63( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

 (.8>5-6>4/5(، واعمٖمٜمل )5/485، 4/593(، واعمجٛمقع )7;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.659( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )8)

 (.;>5-9>4/5(، واعمٖمٜمل )5/485، 4/593(، واعمجٛمقع )5/95(، وإم )8;7-7;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.>:55(، وُمًٚمؿ )68:8، 8>4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ):)

 (.>64(، وُمًٚمؿ )583( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري );)

 (.675(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )3>4/4)( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى >)
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همػم ٓزم واًمّم٤مع ذم آهمت٤ًمل  ،وىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اعمد ُمـ اعم٤مء ذم اًمقوقء 

  .ًمٚمٜم٤مس

 .(4)ٓ جيقز ؽسؾ افًوق أـثر مـ ثالث مرات  :(123مسٖفة )

ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم  ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،ومَٕم هِ  ،قَم ـْ ضَمدي ِلي  :ىَم٤مَل  ،قَم ـِ  ضَم٤مَء َأقْمَرايِبٌّ إِمَم اًمٜمٌَّ ٠َمًَمُف قَم ًَ وَم

 
ِ
ـْ َزاَد قَمغَم َهَذا وَمَ٘مْد َأؾَم٤مءَ  ،اًْمُقُوقءُ َهَذا » :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،وَم٠َمَراُه صَمالصًم٤م صَمالصًم٤م ،اًْمُقُوقء ى ،وَمَٛم َأْو  ،َأْو شَمَٕمدَّ

 .(5)شفَمَٚمؿَ 

 .ٓ يزيد قمغم اًمثالث إٓ رضمؾ ُمٌتغم :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

 .ٓ آُمـ ُمـ ازداد قمغم صمالث أن ي٠مصمؿ :اسمـ اعم٤ٌمركوىم٤مل 

 .(8)جيقز آشتًإة بافٌر ظْد افقضقء  :(124مسٖفة )

ـِ َزْيٍد َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم ْٕم٥ِم  ومَٕم ـْ قَمَروَم٦َم قَمَدَل إمَِم اًمِمي وَمَ٘م٣َم طَم٤مضَمَتُف  (9)عم٤ََّم َأوَم٤مَض ُِم

ـُ َزْيدٍ  ٠مُ  :ىَم٤مَل ُأؾَم٤مَُم٦ُم سْم اعمَُّْمغمَّ » :َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأشُمَّمكمي وَمَ٘م٤مَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأُص٥مه قَمَٚمْٞمِف َوَيَتَقوَّ

 .(:)شَأَُم٤مَُمَؽ 

ِذ سمـ قَمْٗمَراَء، ىَم٤مًَم٧ْم وقمـ  سَمٞميِع سمٜم٧ِم ُُمَٕمقي َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم وَمآظُمُذ ُِمٞمَْم٠َمًة ًَمٜم٤َم ىَمْدَر ُُمدٍّ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ   :اًمره

ُؾ َيَدْيِف صَمالصًم٤م ًِ  وَمَٞمْٖم
ِ
ـَ اعم٤َْمء َتٜمِِْمُؼ  ،َوَيَتَٛمْْمَٛمُض  ،َوٟمِّْمٍػ، َأْو ُُمدٍّ َوصُمُٚم٨ٍم وَم٠َمؾْمُٙم٥ُم قَمَٚمْٞمِف ُِم ًْ  ،َوَي

ُؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م ًِ شَملْمِ  ،َوَيْٖم ُح سمَِرْأؾِمِف َُمرَّ ًَ ُؾ ِرضْمَٚمْٞمِف صَمالصًم٤م صَمالصًم٤م ،َوَيْٛم ًِ  .(;)صُمؿَّ َيْٖم

 .ٕن قمٛمر ىم٤مل ذًمؽ =دُم٤م أطم٥م أن يٕمٞمٜمٜمل قمغم ووقئل أطم :و روي قمـ أمحد أٟمف ىم٤مل

   *    *    * 

                                 
 (.578-4/576(، واعمجٛمقع )7>4/4(، واعمٖمٜمل )9;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (، وىم٤مل إًم٤ٌمِّن: طمًـ صحٞمح.755(، واسمـ ُم٤مضمف )473( طمًـ: رواه اًمٜم٤ًمئل )5)

 (.7>4/4( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )6)

 (.7>4/4(اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )7)

 (.>;4-;;4/4(، واعمجٛمقع )8>4/4ٜمل )(، واعمٖم;;7-9;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (قمدل إمم اًمِمٕم٥م: أي اًمٓمريؼ اْلٌكم.9)

 (.3;45(، وُمًٚمؿ )4;4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ):)

 (، وطمًٜمف اًمٜمقوي.3>9(، واًمدارُمل )53484( طمًـ: رواه اًمٓمؼماِّن );)
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 الطٕاكمجاع أبٕاب 

 .(4)يستحب افسقاك ظْد ـؾ وضقء  :(125مسٖفة )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ِلي    ،ومَٕم ـِ اًمٜمٌَّ تِل ٕ ًَمْقٓ » :ىَم٤مَل  قَم َقاِك قِمٜمَْد يُمؾي َأْن َأؿُمؼَّ قَمغَم ُأُمَّ ًي ْؿ سم٤ِمًم َُمْرهُتُ

 
ٍ
 .(5)شُوُوقء

وهذا يدل قمغم أن  ،ٕن اعمِم٘م٦م إٟمًم شمٚمحؼ سم٤مإلجي٤مب ٓ سم٤مًمٜمدب =ُٕمرهتؿ أُمر إجي٤مب :يٕمٜمل

قمغم  إُمر ذم طمديثٝمؿ أُمر ٟمدب واؾمتح٤ٌمب وحيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ واضم٤ٌم ذم طمؼ اًمٜمٌل 

ُمقافمٌتف قمٚمٞمف و واشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ؾمٜم٦م ُم١ميمدة حل٨م اًمٜمٌل  ،اخلّمقص سملم اخلؼميـ

  .وشمرهمٞمٌف ومٞمف وٟمدسمف إًمٞمف وشمًٛمٞمتف إي٤مه ُمـ اًمٗمٓمرة

وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدا ىم٤مل  ،ن اًمًقاك ؾمٜم٦م همػم واضم٥مأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ يرو » :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

 .شٕٟمف ُم٠مُمقر سمف وإُمر ي٘متِض اًمقضمقب =داودو سمقضمقسمف إٓ إؾمح٤مق

 .(7)افسقاك مىٓرة فٍِؿ مرضاة فِرب  :(126مسٖفة )

ِلي  ـِ اًمٜمٌَّ بي » :ىَم٤مَل  ومٕمـ قَم٤مِئَِم٦َم قَم َقاُك َُمْٓمَٝمَرٌة ًمِْٚمَٗمِؿ َُمْرَو٤مٌة ًمِٚمرَّ ًي  .(8)شاًم

 .(9)يستحب افتسقك ظْد دخقل ادْزل  :(127)مسٖفة 

ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل  ْيٍح قَم ـِ ُذَ ـِ اعمِْْ٘مَداِم سْم ٌَْدُأ اًمٜمٌَِّله  :ىُمْٚم٧ُم  ،ؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مِئَِم٦مَ  :قَم  يَم٤مَن َي
ٍ
ء إَِذا  سم٠َِميي َرْ

َقاكِ  :ىَم٤مًَم٧ْم ؟ َدظَمَؾ سَمْٞمَتُف  ًي  .(:)سم٤ِمًم

 

   *    *    * 

  

                                 
 (.4/466(، واعمٖمٜمل )>;4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

٤مئِِؿ )  ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م5) ـْم٥ِم َواًْمَٞم٤مسمِِس ًمِٚمّمَّ  (.585(، وُمًٚمؿ )6/73سم٤مب: ؾِمَقاِك اًمرَّ

 (.4/466اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )(6)

 (.4>7-3>4/7(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

٤مئِؿ )8) ـْم٥ِم َواًْمَٞم٤مسمِِس ًمِٚمّمَّ  (.>;5(، واسمـ ُم٤مضمف )8(، واًمٜم٤ًمئل )6/73( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م سم٤مب ؾِمَقاِك اًمرَّ

 (.5>7-4>4/7)(اٟمٔمر: إوؾمط 9)

 (.586( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ ):)
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 كتاب صفٛ الٕضٕٞ
 .(4)ٓ يَبؾ اهلل صالة بٌر ضٓقر :(128)مسٖفة 

ـْ » :َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلِل   :ومٕمـ اسمـ قمٛمر ىَم٤مَل  ٌَُؾ َصالٌة سمَِٖمػْمِ ـُمُٝمقٍر َوٓ َصَدىَم٦ٌم ُِم ٓ  شُمْ٘م

 .(6)ش(5)هُمُٚمقلٍ 

  (7) ما حُؿ افتسّٔة ظذ افقضقء؟ :(129مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ُمًتح٦ٌم :افَقل إول

 ،رواي٦م قمـ أمحدو ،أصح٤مب اًمرأيو ،أسمق قمٌٞمدةو ،اًمثقريو ،اًمِم٤مومٕمل ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،هق ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿو

  :إدفة

 .اًمقوقء ـمٝم٤مرة ٓ يٗمت٘مر إمم شمًٛمٞم٦م يم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦مٕن  .4

 .اًمٕم٤ٌمداتاًمقوقء قم٤ٌمدة ٓ شمٗمت٘مر إمم شمًٛمٞم٦م يم٤ًمئر ٕن  .5

ْ َيْذيُمِر اؾْمَؿ اهللِ  قَمَٚمْٞمفِ » :طمدي٨م .6 ـْ مَل إن ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمحتف ومٝمق حمٛمقل قمغم  ،(8)شٓ  ُوُوقَء عمَِ

 .ٟمٗمل اًمٙمًمل

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .7 ُدُه يُمٚمهفُ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :قَم ًَ َر ضَم ٠َم َوَذيَمَر اؾْمَؿ اهلِل شَمَٓمٝمَّ ـْ شَمَقوَّ  ،َُم

٠َم  ـْ شَمَقوَّ ْر إَِٓومَلْ َيْذيُمِر اؾْم َوَُم   َؿ اهللِ مَلْ َيَتَٓمٝمَّ
ِ
  .(9)شَُمْقِوُع اًْمُقُوقء

                                 
 (.4/536(، وصحٞمح ُمًٚمؿ )5/467(، وصحٞمح اًمٌخ٤مري ):/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 ( همٚمقل: اًمٖمٚمقل اخلٞم٤مٟم٦م وأصٚمف اًمنىم٦م ُمـ ُم٤مل اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ اًم٘مًٛم٦م.5)

 (.755( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

(، واًمٓمٝمقر ٕيب 4>4-3>4/4(، واعمجٛمقع )479-4/478(، واعمٖمٜمل ):5/9(، وإم )43-;/5(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.:49-4/497(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )86-84قمٌٞمد)

(، وصححف اًمٌخ٤مري، واًمِمقيم٤مِّن وهمػممه٤م، وطمًٜمف :>6(، واسمـ ُم٤مضمف )58(، واًمؽمُمذي )435( طمًـ: رواه أسمق داود )8)

 إًم٤ٌمِّن.

ىم٤مل احل٤مومظ: هذا طمدي٨م همري٥م، شمٗمرد سمف ُمرداس (= 4/77(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )4/457( رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )9)

وهق ُمـ وًمد أيب ُمقؾمك إؿمٕمري وٕمٗمف مج٤مقم٦م، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل: يٖمرب ويٜمٗمرد، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 
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ٓ أقمٚمؿ ومٞمٝم٤م و ،ًمٞمس يث٧ٌم ذم هذا طمدي٨م :ىم٤مل أمحدو =ٕن إصؾ قمدم اًمقضمقب .8

 .(4)طمديث٤م ًمف إؾمٜم٤مد ضمٞمد

 .واضم٦ٌم :افَقل افثاين

 .اًمٔم٤مهري٦مُمذه٥م و ،رواي٦م قمـ أمحدو ،إؾمح٤مق سمـ راهقيفو ،احلًـ اًمٌٍمي :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .4 ـْ مَلْ َيْذيُمِر اؾْمَؿ اهللِ  قَمَٚمْٞمفِ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :قَم  .(5)شٓ ُوُوقَء عمَِ

ٓ َيٚمق ـمريؼ ُمٜمٝم٤م ُمـ و =هذا احلدي٨م ورد ُمـ ـمريؼ قمنمة ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  :ىم٤مًمقا

 .ٕٟمف إصؾ =اًمّمح٦ماًمٜمٗمل ُمٜمّم٥م قمغم ٟمٗمل و ،ًمٙمـ يت٘مقى سمٛمجٛمقع ـمرىمفو ،وٕمػ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٤مؾمتح٤ٌمب اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

  (6) افتّٔؿ بٌر ٕٔة ؟و ما حُؿ افقضقء :(131مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .اًمتٞمٛمؿو ٓ جيزئ ذم اًمقوقء :افَقل إول

 ،أسمق قمٌٞمدو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو  ،اًمٚمٞم٨مو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،رسمٞمٕم٦مو ،قمكم :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،أسمق صمقرو

 :إدفة

ـِ  .4 ًَم إقْمًَمُل سم٤ِمًمٜميٞم٦َّمِ » :َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :ىم٤مل  ،اخْلَٓم٤َّمِب  قمـ قُمَٛمَر سْم ًَم  ،إِٟمَّ َوإِٟمَّ

                                 
 (.>4أ هـ= ومٛمثٚمف يّمٚمح ذم آقمت٤ٌمر= اٟمٔمر: يمِمػ اعمخٌقء صـ )

 (.5( اٟمٔمر: ُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4)

(، وصححف اًمٌخ٤مري، واًمِمقيم٤مِّن وهمػممه٤م، وطمًٜمف :>6(، واسمـ ُم٤مضمف )58(، واًمؽمُمذي )435رواه أسمق داود ) ( طمًـ:5)

 إًم٤ٌمِّن.

(، واعمدوٟم٦م 4:5-4/4:3، واعمجٛمقع )(:48-4/489(، واعمٖمٜمل )96-5/95(، وإم )46-5/43(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد 5>4/4ط ًمٚمنظمز )(، واعمًٌق>44(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ):4/46)

 (.:47صـ )
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ُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى  .(4)شِٓ

 .أن يٙمقن ًمف قمٛمؾ ذقمل سمدون اًمٜمٞم٦م  ٟمٗمل اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ٕهن٤م ـمٝم٤مرة قمـ طمدث ومٚمؿ شمّمح سمٖمػم ٟمٞم٦م .5

ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمؿْ  :أي٦م طمج٦م ًمٜم٤م وم٢من ىمقًمف .6 ًِ اَلِة وَم٤مهْم أي  ،[9 :]اعم٤مئدة ﴾﴿إَذا ىُمْٛمُتْؿ إمَم اًمّمَّ

 .أي ُمٜمف -وإذا رأي٧م إؾمد وم٤مطمذر  -أي ًمف  -إذا ًم٘مٞم٧م إُمػم ومؽمضمؾ  :ًمٚمّمالة يمًم ي٘م٤مل

ـَ ﴿سم٘مقًمف اهلل شمٕم٤ممم  .7 ي ٌُُدوا اهللَ خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدي  ،[8 :]اًمٌٞمٜم٦م﴾َوَُم٤م ُأُِمُروا إِٓ  ًمَِٞمْٕم

 .واإلظمالص قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وهق اًمٜمٞم٦م وإُمر سمف ي٘مت٣م اًمقضمقب

 اًمتٞمٛمؿ.و جيزئ ذم اًمقوقء :افَقل افثاين

 .احلًـ سمـ ص٤مًمحو ،رواي٦م قمـ إوزاقمل :افَائِقن بف

 .ٓ جيزئ ذم اًمتٞمٛمؿو ،جيزئ ذم اًمقوقء :افَقل افثافث

 .رواي٦م قمـ إوزاقملو ،أصح٤مب اًمرأيو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :افَائِقن بف

 :إدفة

ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمؿْ  :ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل .4 ًِ اَلِة وَم٤مهْم ائط ومل أي٦م ذيمر اًمنم ﴾﴿إَذا ىُمْٛمُتْؿ إمَم اًمّمَّ

 .وًمق يم٤مٟم٧م ذـم٤م ًمذيمره٤م ،يذيمر اًمٜمٞم٦م

أن وضمقب اًمٜمٞم٦م و ،ذـمف يمآي٦م اًمتٞمٛمؿ أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ذيمر أريم٤من اًمقوقء وسملم اًمٜمٌل 

 .اًمًٜم٦مو قمرف ُمـ ىمقاقمد اًمٙمت٤مب

ـْ ُأمي ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .5 ِؾ  (5)َي٤م َرؾُمقَل اهلِل  إِِّني اُْمَرَأٌة َأؿُمده َوْٗمرَ  :ىُمْٚم٧ُم  :قَم ًْ َرْأِد وَم٠َمْٟمُ٘مُْمُف ًمُِٖم

ثِل» :اْْلَٜم٤َمسَم٦ِم ىَم٤مَل  ًَم َيْٙمِٗمٞمِؽ َأْن حَتْ قَمَٚمْٞمِؽ اعم٤َْمَء  (4)قَمغَم َرْأؾِمِؽ صَمال َث طَمَثَٞم٤مٍت صُمؿَّ شُمِٗمٞمِْملمَ  (6)ٓ إِٟمَّ

                                 
 (.:3>4(، وُمًٚمؿ )>;99( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

(وٗمر: أي أطمٙمؿ ومتؾ ؿمٕمري، وجيقز ومٞمف ذم همػم اًمرواي٦م وؿ اًمْم٤مد واًمٗم٤مء ومٞمٙمقن مجع وٗمػمة يمًٗمـ مجع ؾمٗمٞمٜم٦م، واًمْمٗمػمة 5)

هٜم٤م اخلّمٚم٦م ُمـ اًمِمٕمر اعمٜمًقج سمٕمْمف قمغم سمٕمض، ي٘م٤مل: وٗمرت اًمِمٕمر وٗمرا ُمـ سم٤مب ضب إذا ضمٕمٚمتف وٗم٤مئر يمؾ 

 وٗمػمة قمغم طمدة سمثالث ـم٤مىم٤مت ومًم ومقىمٝم٤م. 

ؾم٘مط ٟمقٟمف ٟمّم٤ٌم، وأصؾ احلثق أو احلثل  أصٚمف حتثلم يمـ شمرُملم، ٧م وطمثقت سم٤مًمٞم٤مء واًمقاو ًمٖمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من،طمثٞم (حتثل: ي٘م٤مل:6)

 صمالث همروم٤مت قمغم اًمتِمٌٞمف. ص٥م اًمؽماب، واعمراد هٜم٤م:
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ـَ   .(5)شوَمَتْٓمُٝمِري

 .ًمق يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م واضم٦ٌم ًمذيمرت ذم احلدي٨م :وضمف اًمدًٓم٦م

 .أي٦مأضمٞم٥م قمٚمٞمف سمًم أضمٞم٥م قمغم 

ٕن ُم٘مت٣م إُمر طمّمقل اإلضمزاء سمٗمٕمؾ اعم٠مُمقر سمف ومت٘متِض أي٦م طمّمقل اإلضمزاء سمًم  .6

 .شمْمٛمٜمتف

أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من ُم٘متْم٤مه وضمقب اًمٗمٕمؾ وهق واضم٥م وم٤مؿمؽمط ًمّمحتف ذط آظمر سمدًمٞمؾ 

 .اًمتٞمٛمؿ

 .ٕهن٤م ـمٝم٤مرة سم٤معم٤مء ومٚمؿ شمٗمت٘مر إمم اًمٜمٞم٦م يمٖمًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م .7

ٕهن٤م ىمرسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم وـم٤مقم٦م ًمف  =ٓ شمٙمقن إٓ ُمٜمقي٦مأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمٓمٝم٤مرة قم٤ٌمدة واًمٕم٤ٌمدة 

سم٠من إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ سم٤مب اًمؽموك ومٚمؿ يٗمت٘مر إمم ٟمٞم٦م و ،واُمتث٤مل ُٕمره وٓ حيّمؾ ذًمؽ سمٖمػم ٟمٞم٦م

 .يمؽمك اًمزٟم٤م

 .ٕٟمف ذط ًمٚمّمالة ٓ قمغم ـمريؼ اًمٌدل ومٚمؿ جي٥م ًمف ٟمٞم٦م يمًؽم اًمٕمقرة .8

سمؾ اعمراد ُمٜمف اًمّمٞم٤مٟم٦م  ،ٓ أٟمف ًمٞمس قم٤ٌمدة حمْم٦مإن يم٤من ذـم٤م إو ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من ؾمؽم اًمٕمقرة

 اًمٕم٤ٌمدة يمٛمجٜمقنو ٓ ُمـ أهؾ اًمّمالةو هلذا جي٥م ؾمؽم قمقرة ُمـ ًمٞمس ُمٙمٚمٗم٤مو ،قمـ اًمٕمٞمقن

 .صٌل ٓ يٛمٞمز وم٢مٟمف جي٥م قمغم وًمٞمف ؾمؽم قمقرشمفو

وًمق  ،ٕن اًمذُمٞم٦م اًمتل اٟم٘مٓمع طمٞمْمٝم٤م حيؾ ًمزوضمٝم٤م اعمًٚمؿ وـم١مه٤م سم٤مإلمج٤مع إذا اهمتًٚم٧م .9

 .ٕهن٤م مل شمّمح ُمٜمٝم٤م =ؾوضم٧ٌم اًمٜمٞم٦م مل حت

ًمٞمس هل٤م أن شمّمكم سمتٚمؽ اًمٓمٝم٤مرة و ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمذُمٞم٦م ٓ شمّمح ـمٝم٤مرهت٤م ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم

 .إذا أؾمٚمٛم٧م

 .اطمؽمزوا قمـ اًمتٞمٛمؿ ٕٟمف سمدل  .:

                                 
وم٤مًمقضمف أن يٙمقن اًمت٘مدير أٟم٧م شمٗمٞمْملم ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب قمٓمػ  واًم٘مٞم٤مس طمذف اًمٜمقن قمٓمٗم٤م قمغم حتثل، (شمٗمٞمْملم: أي شمّمٌلم،4)

 اْلٛمؾ.

 (.663( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)
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اًمتٞمٛمؿ سمٖمػم ٟمٞم٦م و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمقوقء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ جيزئ

 :افتًِٔؾ

 .إٓ سمٜمٞم٦ماًمٕم٤ٌمدة ٓ شم٘مٌؾ و ،قم٤ٌمدشم٤منٕهنًم 

 :افًبادة ٓ تَبؾ إٓ بؼضغ :ؾائدة

  :اإلظمالص ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمٕمٌقد :اًمنمط إول

واًمقصقل إمم دار  ،واعمراد سمف أن ي٘مّمد اًمٕمٌد سمٕم٤ٌمدشمف وضمف اهلل  ،و اإلظمالص هق اًمتٜم٘مٞم٦م

 .شمٕم٤مممو ؾمٌح٤مٟمفيمراُمتف 

 ؾمٌح٤مٟمف.وم٢من اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ اخلـ٤مًمص ًمقضمٝمف 

ٌُُدوا ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َّٓ ًمَِٞمْٕم ـَ طُمٜمََٗم٤مءَ  اهللِإِ ي  .[8]اًمٌٞميٜم٦م:  ﴾خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدي

َٓ ﴿وىَم٤مل شمٕم٤ممم:  ـُ اخْل٤َمًمُِص هللِ َأ ي َُمر: ﴾اًمدي  .[6] اًمزه

 .اعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمرؾمقل  :اًمنمط اًمث٤مِّن

  . وم٢من اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ اعمقاومؼ هلدي اًمرؾمقل

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا﴿ شمٕم٤ممم:ىم٤مل اهلل   [:] احلنم: ﴾َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

ُٛمقَك ومِٞمًَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ ٓ  وَماَل َوَرسميَؽ ﴿وىَم٤مل شمٕم٤ممم:   ِٝمْؿ ٓ  ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمي ًِ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗم

ٚميُٛمقا  ًَ ٚمِٞمًًم طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمْٞم٧َم َوُي ًْ  [ 98] اًمٜم٤ًمء: ﴾شَم

ـْ َأطْمَدَث ذِم َأُْمِرَٟم٤م َهَذا َُم٤م ًَمْٞمَس ومِٞمِف وَمُٝمَق َردٌّ » : ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مًم٧م ،قم٤مئِم٦موقمـ   ؛(4)شَُم

 .أي ُمردود قمٚمٞمف

 . ومال قمؼمة سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤م مل يٙمــ ظم٤مًمّم٤م هلل صقاسم٤م قمغم ؾمٜم٦م رؾمـقل اهلل

ـُ قَمَٛماًل ﴿ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ذم ىمقًمف شمٕمـ٤ممم:  ًَ ُٙمْؿ َأطْم ٌُْٚمَقيُمْؿ َأيه  ،:]هقد:  ﴾ًمَِٞم

 .شأظمٚمّمف وأصقسمف» :[5اعمُٚمؽ:

 ؟  وُم٤م أظمٚمّمـف وأصقسمف ،ىمٞمؾ: ي٤م أسم٤م قمكم 

                                 
   (;4:4ُمًٚمؿ  ) ،(5883ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) (4) 
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إن اًمٕمٛمؾ إذا يم٤من ظم٤مًمّم٤م ومل يٙمـ صقاسم٤م مل ي٘مٌـؾ، وإذا يم٤من صقاسم٤م ومل يٙمـ ظم٤مًمّم٤م مل » ىم٤مل:

 .(4) «اب ُم٤م يم٤من قمغم اًمًٜم٦مواًمّمق ،ي٘مٌؾ طمتك يٙمقن ظم٤مًمّم٤م صقاسم٤م، واخل٤مًمص ُمـ٤م يم٤من هلل

ًَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ ُِمْثُٚمُٙمْؿ ُيقطَمك إزَِمَّ َأٟمًََّم ﴿ :وُمـ أي٤مت اْل٤مُمٕم٦م هلذيـ اًمنمـملم ىمقًمف شمٕم٤ممم ىُمْؾ إِٟمَّ

٤ٌَمَدِة  ْك سمِِٕم َٓ ُينْمِ ِف وَمْٚمَٞمْٕمَٛمْؾ قَمَٛماًل َص٤محِل٤ًم َو ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق ًمَِ٘م٤مَء َرسمي ِف َأطَمًداإهَِلُُٙمْؿ إًَِمٌف َواطِمٌد وَمَٛم  ﴾َرسمي

 .[443]اًمٙمٝمػ:

  (5) هؾ جيقز دـ تقضٖ فْاؾِة أن يهع هبا ؾريوة ؟ :(131مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

هق اظمتٞم٤مر و ،وضمف ذم ُمذه٥م أمحدو ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،أسمق قمٌٞمدو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .اسمـ اعمٜمذر

 .(6)شٓ أقمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ظمالوم٤م» :ؿدامةؿال ابـ 

 :ظِِقا بـ

 إذا ارشمٗمع احلدث حت٘مؼ ذط اًمّمالةو =ٕن اًمٜم٤مومٚم٦م شمٗمت٘مر إمم رومع طمدث يم٤مًمٗمريْم٦م .4

 .ارشمٗمع اعم٤مٟمع وم٠مسمٞمح ًمف اًمٗمرضو

هق و هق اًمٗمْمٞمٚم٦م احل٤مصٚم٦م عمـ ومٕمؾ ذًمؽو ،ٕٟمف ٟمقى ؿمٞمئ٤م ُمـ ضورشمف صح٦م اًمٓمٝم٤مرة .5

 .يمًم ًمق ٟمقى ذه٤م ُم٤م ٓ ي٤ٌمح إٓ ذه٤م ،قمغم ـمٝم٤مرة ومّمح٧م ـمٝم٤مرشمف

 .ٕٟمف ٟمقى ـمٝم٤مرة ذقمٞم٦م ومّمح٧م ًمٚمخؼم .6

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .وضمف ذم ُمذه٥م أمحد :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

                                 
  .(8>/  ;اٟمٔمر: طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) (4) 

(، واإلٟمّم٤مف ُمع اًمنمح 4/4:9(، واعمجٛمقع )9>4، ;4/48(، واعمٖمٜمل )96-5/95(، وإم )5/46(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(4/644-647.) 

 (.9>4/4( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )6)
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ومٛمـ ٟمقى سمقوقئف اًمٜم٤مومٚم٦م ومال جيقز ًمف أن يًت٤ٌمح سمف  =ٕن اًمٜم٤مومٚم٦م أدٟمك ُمـ اًمٗمريْم٦م ذم اعمرشم٦ٌم

 .اًمٗمريْم٦م

ز  :اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف  :افسجٔح اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمقوقء ًمٚمٜم٤مومٚم٦م جيقي

 .اًمّمالة ًمٚمٗمريْم٦م

  :افتًِٔؾ

 .اًمقوقء ًمٚمٗمريْم٦مو ،ٕٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ يٗمرق سملم اًمقوقء ًمٚمٜم٤مومٚم٦م

 (4) ؟ ما حُؿ اداء افذي ؽّست ؾٔف يد إٕسان ؿائؿ مـ افْقم :(132مسٖفة )

 :أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م 

 .إذا مل يتٚمقث سمٜمج٤مؾم٦م ومٝمق ـمٝمقر :افَقل إول

 .أسمق قمٌٞمدو ،إوزاقملو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

  :ظِِقا بـ

 .ومال يزول اًمٞم٘ملم سم٤مًمِمؽ =ٕن إصؾ ذم اعمٞم٤مه اًمٓمٝم٤مرة إٓ إذا شمٖمػم أطمد أوص٤مومف

 .ٓ دم٥مو ،يًتح٥م إراىم٦م اعم٤مء :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحد :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ٕٟمف  =واًمٖمٛمس اعمحرم ٓ ي٘متِض إسمٓم٤مل ـمٝمقري٦م اعم٤مء ،ٕن ـمٝمقري٦م اعم٤مء يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م سمٞم٘ملم .4

ٕٟمف مل يزل ي٘ملم اًمٓمٝم٤مرة ومٙمذًمؽ ٓ  =إن يم٤من ًمقهؿ اًمٜمج٤مؾم٦م وم٤مًمقهؿ ٓ يزول سمف ي٘ملم اًمٓمٝمقري٦م

 .يزيؾ اًمٓمٝمقري٦م وم٢مٟمٜم٤م مل ٟمحٙمؿ سمٜمج٤مؾم٦م اًمٞمد وٓ اعم٤مء

اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ وم٤ٌمًمقهؿ أومم وإن يم٤من شمٕمٌدا ومٜم٘متٍم قمغم ُم٘مت٣م إُمر ٕن  .5

ى إمم همػم ذًمؽ  .واًمٜمٝمل وهق ضمقب اًمٖمًؾ وحتريؿ اًمٖمٛمس وٓ يٕمدَّ

 .ٓ جيقز اًمقوقء سمف :افَقل افثافث

                                 
(، واعمٖمٜمل 78(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/466(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )47-5/46(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.6>4/4(، واعمجٛمقع )4/474)
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 .احلًـ اًمٌٍمي :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن اًمٜمٝمل قمـ همٛمس اًمٞمد ومٞمف يدل قمغم شم٠مصمػمه ومٞمف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة اعم٤مء اًمذي همٛم٧ًم  :ل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهللىم٤م :افسجٔح

 .ومٞمف يد ىم٤مئؿ ُمـ ٟمقم ُم٤م مل يتٜمجس

 :افتًِٔؾ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي ىَم٤مَل  ـْ سمِْئِر سُمَْم٤مقَم٦َم ؟ َوِهَك سمِْئٌر ُيْٚمَ٘مك ومِٞمَٝم٤م  :ىِمٞمَؾ  :قَم ٠ُم ُِم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  َأَٟمَتَقوَّ

َٞمُض َوحُلُ  ـُ احْلِ ءٌ »: وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،قُم اًْمٙماِلِب َواًمٜمَّْت ُف َرْ ًُ   .(4)شإِنَّ اعم٤َْمَء ـَمُٝمقٌر ٓ ُيٜمَجي

ْقِمِف َؾال  » :ؿقل افْبل   دمما هق افْقم ادَهقد  :(133مسٖفة ) َٕ ـْ  ْؿ ِم ـُ َظ َأَحُد ََ ْٔ إَِذا اْشَت

ا  َٓ َِ ِس ٌْ اِء َحتَّك َي َٕ ْس َيَدُه دِم اإِل ِّ ٌْ ـَ َباَتْت َيُدهُ َي ُف ٓ  َيْدِرى َأْي َّٕ  (6()5) «َثالًثا َؾِ٘

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .اًمٜمٝم٤مرو ،ٟمقم اًمٚمٞمؾ :افَقل إول

 .هق ىمقل اْلٛمٝمقرو ،داودو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،احلًـو ،إؾمح٤مق :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ َٟمْقُِمفِ َوإَِذا »:ًمٕمٛمقم ذم ىمقًمف ا   .ٕٟمف هق اًمٖم٤مًم٥م =ذيمر ٟمقم اًمٚمٞمؾو ،(7)شاؾْمَتْٞمَ٘مَظ َأطَمُديُمْؿ ُِم

 .ٟمقم اًمٚمٞمؾ وم٘مط :افَقل افثاين

 .أمحد :افَائِقن بف

 :إدفة

ـَ سَم٤مشَم٧ْم َيُدهُ »  ىمقًمف  .4   .اعمٌٞم٧م ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمٚمٞمؾو ،شوَم٢مِٟمَُّف ٓ  َيْدِرى َأْي

 :ٓ يّمح ىمٞم٤مس ٟمقم اًمٜمٝم٤مر قمٚمٞمف ًمقضمٝملم .5

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6/64وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد ) ،(99(، واًمؽمُمذي ):9( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.;:5)(، وُمًٚمؿ 495( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.8>4-7>4/4(، واعمجٛمقع )474-4/473(، واعمٖمٜمل )5/47(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.;:5(، وُمًٚمؿ )495( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 



 182    مسط الآلل٘ يف

 .أن احلٙمؿ صم٧ٌم شمٕمٌدا ومال يّمح شمٕمديتف :أطمدمه٤م

أن اًمٚمٞمؾ ُمٔمٜم٦م اًمٜمقم وآؾمتٖمراق ومٞمف وـمقل ُمدشمف وم٤مطمتًمل إص٤مسم٦م يده ًمٜمج٤مؾم٦م ٓ  :اًمث٤مِّن

 .يِمٕمر ذه٤م أيمثر ُمـ ذًمؽ ذم ٟمقم اًمٜمٝم٤مر

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمقم ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمٜمٝم٤مر ُمٕم٤مو احلدي٨م ٟمقم اًمٚمٞمؾ

 :افتًِٔؾ

 .ٟمقم اًمٜمٝم٤مرو ،مل يث٧ٌم طمدي٨م يٗمرق سملم ٟمقم اًمٚمٞمؾ .4

 .(4)ذم اًمٚمٖم٦م ي٘مّمد ذه٤م ٟم٤مُم٧م يده شسم٤مشم٧م يده» :يمٚمٛم٦م .5

 .(5)يستحب ؽسؾ افٍُغ ؿبؾ ؽسؾ افقجف دم افقضقء  :(134مسٖفة )

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم ىَم٤مَل  ـِ قَمِ٘مٞمِؾ سْم ِد سْم ـِ حُمَٛمَّ ٌِْد اهللِ سْم سَمٞميِع سمِٜم٧ِْم  :ومٕمـ قَم لْمٍ إمَِم اًمره ًَ ـُ طُم َأْرؾَمَٚمٜمِل قَمغِمه سْم

 َرؾُمقِل اهللِ  
ِ
ـْ ُوُوقء ـِ قَمْٗمَراَء َأؾْم٠َمهُل٤َم قَم ِذ اسْم ٠ُم قِمٜمَْدَه٤م ،ُُمَٕمقي وَم٠َمشَمْٞمُتَٝم٤م وَم٠َمظْمَرضَم٧ْم إمَِمَّ  ،َويَم٤مَن َيَتَقوَّ

ا َوُرسُمًٕم٤م سمُِٛمدي ِهَِم٤ممٍ  ا َأْو ُُمدًّ َذا يُمٜم٧ُْم ُأظْمِرُج ًمَِرؾُمقِل اهللِ :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،إَِٟم٤مًء َيُٙمقُن ُُمدًّ  ،اًْمَقُوقءَ    ذِهَ

ٌَْؾ َأْن ُيْدظِمَٚمُٝمًَم اإِلَٟم٤مءَ  ُؾ َيَدْيِف صَمالصًم٤م ىَم ًِ ٌَْدُأ وَمَٞمْٖم  .ذيمر احلدي٨مو (6)...وَمَٞم

 .(7)يسـ ؽسؾ افٍُغ مرة واحدة ظْد ابتداء افقضقء :(135مسٖفة )

ـِ حَيَْٞمك وم ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،اعم٤َْمِزِِّني َٕم ـِ َزْيٍد  ،قَم ٌِْد اهللِ سْم ـِ  -َأنَّ َرضُماًل ىَم٤مَل ًمَِٕم َوُهَق ضَمده قَمْٛمِرو سْم

َتِٓمٞمُع َأْن شُمِرَيٜمِل يَمْٞمَػ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل  -حَيَْٞمك  ًْ ٠مُ  َأشَم ـُ َزْيدٍ  ؟ َيَتَقوَّ ٌُْد اهلِل سْم َٟمَٕمْؿ وَمَدقَم٤م  :وَمَ٘م٤مَل قَم

 وَم٠َموْمَرَغ قمَ 
ٍ
شَملْمِ سمًَِمء َؾ َيَدُه َُمرَّ ًَ َؾ َوضْمَٝمُف صَماَلصًم٤م صمؿَّ  ،صُمؿَّ َُمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَْثَر صَماَلصًم٤م ،غَم َيَدْيِف وَمَٖم ًَ صُمؿَّ هَم

شَملْمِ إِمَم اعمِْْروَمَ٘ملْمِ  شَملْمِ َُمرَّ َؾ َيَدْيِف َُمرَّ ًَ ٌََؾ ذِهًَِم َوَأْدسَمَر سَمَدَأ سمُِٛم٘مَ  ،هَم َح َرْأؾَمَف سمَِٞمَدْيِف وَم٠َمىْم ًَ ِم َرْأؾِمِف صُمؿَّ َُم دَّ

                                 
ي٘م٤مل سمٛمٕمٜمك ٟم٤مم وىمد شَم٠ميِت سمٛمٕمٜمك ص٤مر ي٘م٤مل: سم٤مت سمٛمقوع  ٓسم٤مت يٗمٕمؾ يمذا إذا ومٕمٚمف ًمٞمال و(: »4/747(ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح )4)

ـَ سَم٤مشَم٧ْم َيُدهُ »ذِم ًمٞمؾ أو هن٤مر وقمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ص٤مر سمف ؾمقاء يم٤من  أييمذا  َٓ َيْدِري َأْي َواعمَْْٕمٜمَك ش وَم٢مِٟمَّف 

 ا هـ. شص٤مر قمٜمده٤م ؾمقاء طمّمؾ ُمٕمف ٟمقم أم ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مت قمٜمد اُمرأشمف ًمٞمٚم٦م أي َص٤مرت ووصٚم٧م، وقمغَم هذا اعمْٕمٜمك 

 (.5>4/4(، واعمجٛمقع )5/48(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (، وطمًٜمف اًمؽمُمذي.697(، واحلٛمٞمدي ذم ُمًٜمده )>45(، وأسمق داود );9/68طمًـ: رواه أمحد )( 6)

 (.5/49(اٟمٔمر: إوؾمط )7)
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َؾ ِرضْمَٚمْٞمفِ  ًَ ٤م إمَِم اعمََْٙم٤مِن اًمَِّذي سَمَدَأ ُِمٜمُْف صُمؿَّ هَم مُهَ  .(4) طَمتَّك َذَه٥َم ذِهًَِم إمَِم ىَمَٗم٤مُه صُمؿَّ َردَّ

 .(5)يسـ ؽسؾ افٍُغ مرتغ ظْد ابتداء افقضقء :(136مسٖفة )

ـِ قَم٤مِصٍؿ َوُهَق ضَمده قَمٛمْ  ـِ َزْيِد سْم ٌِْد اهللِ  سْم ُف ىَم٤مَل ًمَِٕم ـْ َأسمِٞمِف َأٟمَّ ـِ حَيَْٞمك اعم٤َْمِزِِّني قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم ـِ ومَٕم ِرو سْم

ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهللِ   َتِٓمٞمُع َأْن شُمِرَيٜمِل يَمْٞمَػ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  حَيَْٞمك اعم٤َْمِزِِّني َويَم٤مَن ُِم ًْ   َهْؾ شَم

ـِ قَم٤مِصؿٍ  ـُ َزْيِد سْم ٌُْد اهللِ  سْم ٠ُم وَمَ٘م٤مَل قَم شَملْمِ   ،َٟمَٕمؿْ  :َيَتَقوَّ َؾ َيَدْيِف َُمرَّ ًَ  وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم َيِدِه وَمَٖم
ٍ
وَمَدقَم٤م سمَِقُوقء

شَملْمِ   .(6).. احلدي٨م.َُمرَّ

ِلَّ  اسمـ قم٤ٌمسو قَمٜمُْف  شَملْمِ  َأنَّ اًمٜمٌَّ شَملْمِ َُمرَّ ٠َم َُمرَّ  .(7)شَمَقوَّ

 .(8)يسـ ؽسؾ افٍُغ ثالثا ظْد ابتداء افقضقء :(137مسٖفة )

ْٞمِف صَمالَث ُِمرَ وم  وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم يَمٗمَّ
ٍ
٤مَن َدقَم٤م سم٢ِمَِٟم٤مء ـَ قَمٗمَّ ُف َرَأى قُمْثًَمَن سْم ـِ مُحَْراَن َُمْقمَم قُمْثًَمَن َأٟمَّ َٚمُٝمًَم َٕم ًَ اٍر وَمَٖم

 وَمَٛمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَِْمَؼ 
ِ
َؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م َوَيَدْيِف إمَِم اعمِْْروَمَ٘ملْمِ صَمالَث  ،صُمؿَّ َأْدظَمَؾ َيِٛمٞمٜمَُف ذِم اإِلَٟم٤مء ًَ صُمؿَّ هَم

َح سمَِرْأؾِمفِ  ،ُِمَرارٍ  ًَ ٌَلْمِ  ،صُمؿَّ َُم َؾ ِرضْمَٚمْٞمِف صَمالَث ُِمَراٍر إِمَم اًْمَٙمْٕم ًَ  :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،صُمؿَّ هَم

٠َم َٟمْحَق ُوُوقِئل َهَذا» ـْ شَمَقوَّ ـْ َذْٟمٌِفِ صُمؿَّ َصغمَّ َريمْ  ،َُم َم ُِم ُف هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ ًَ ُث ومِٞمِٝمًَم َٟمْٗم  .(9)شَٕمَتلْمِ ٓ حُيَدي

أن يٍرغ ظذ يده افٔرسى ؾٌٔسؾ  :صٍة ؽسؾ  افٔديـ دم ابتداء افقضقء :(138مسٖفة )

 .(:)ـٍٔف ثؿ يٖخذ بٔده افّْٔك اإلٕاء ؾٍٔرغ ظذ يده افٔرسى

ٌْدِ وم ٦ٌَِم صُمؿَّ ىَم٤مَل ًمُِٖمالُِمفِ ضَمَٚمَس  :ظَمػْمٍ ىَم٤مَل  ٕمـ قَم طَم  ،اْئتِٜمِل سمَِٓمُٝمقرٍ  :قَمغِمٌّ سَمْٕمَد َُم٤م َصغمَّ اًْمَٗمْجَر ذم اًمرَّ

ـُ َٟمٜمُْٔمُر إًَِمْٞمِف وَم٠َمظَمَذ سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف اإِلَٟم٤مَء وَم٠َميْمَٗم٠َم قَمغَم  ٧ٍم َوَٟمْح ًْ  ومِٞمِف َُم٤مٌء َوـَم
ٍ
ى وَم٠َمشَم٤مُه اًْمُٖمالُم سم٢ِمَِٟم٤مء صُمؿَّ  ،َيِدِه اًْمُٞمْنَ

َؾ يَمٗمَّ  ًَ ى ،ْٞمفِ هَم ْٞمِف وَمَٕمَٚمُف صَمالَث   ،صُمؿَّ َأظَمَذ سمَِٞمِدِه اًْمُٞمْٛمٜمَك اإِلَٟم٤مَء وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم َيِدِه اًْمُٞمْنَ َؾ يَمٗمَّ ًَ صُمؿَّ هَم

                                 
 (.568(، وُمًٚمؿ )8;4: رواه اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 4)

 (.5/49(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.568(، وُمًٚمؿ )8;4)(، وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري 5:6(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )66( صحٞمح: رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )6)

 (.;48( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.:5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.559(، وُمًٚمؿ )>48( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)

 (.4/474وصحٞمح ُمًٚمؿ ) (،;4-:5/4(اٟمٔمر: إوؾمط ):)
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اٍت  ٌُْد ظَمػْمٍ  ،َُمرَّ َٚمَٝم٤م  :ىَم٤مَل قَم ًِ  طَمتَّك َيْٖم
ِ
اٍت صُمؿَّ َأْدظَمَؾ يَ صَمالَث يُمؾه َذًمَِؽ ٓ  ُيْدظِمُؾ َيَدُه ذم اإِلَٟم٤مء َدُه َُمرَّ

ى وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ   وَمَٛمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَِْمَؼ َوَٟمَثَر سمَِٞمِدِه اًْمُٞمْنَ
ِ
اٍت صُمؿَّ َأْدظَمَؾ َيَدُه  صَمالَث اًْمُٞمْٛمٜمَك ذم اإِلَٟم٤مء َُمرَّ

اٍت  َؾ َوضْمَٝمُف صَمالَث  َُمرَّ ًَ  وَمَٖم
ِ
َؾ َيَدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك إِمَم اعمِْْروَمِؼ صَمالَث َُمرَّ  ،اًْمُٞمْٛمٜمَك ذِم اإِلَٟم٤مء ًَ اٍت صُمؿَّ صُمؿَّ هَم

اٍت  ى إِمَم اعمِْْروَمِؼ صَمالَث  َُمرَّ َؾ َيَدُه اًْمُٞمْنَ ًَ  طَمتَّك هَمَٛمَرَه٤م اعم٤َْمءُ  ،هَم
ِ
صُمؿَّ  ،صُمؿَّ َأْدظَمَؾ َيَدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك ذم اإِلَٟم٤مء

 
ِ
ـَ اعم٤َْمء َح َرْأؾَمُف سمَِٞمَديْ  ،َروَمَٕمَٝم٤م سمًَِم مَحََٚم٧ْم ُِم ًَ ى صُمؿَّ َُم َحَٝم٤م سمَِٞمِدِه اًْمُٞمْنَ ًَ ًة صُمؿَّ َص٥مَّ صُمؿَّ َُم ِف يمِْٚمَتْٞمِٝمًَم َُمرَّ

اٍت  ى صَمالَث  َُمرَّ َٚمَٝم٤م سمَِٞمِدِه اًْمُٞمْنَ ًَ اٍت صُمؿَّ هَم صُمؿَّ َص٥مَّ سمَِٞمِدِه  ،سمَِٞمِدِه اًْمُٞمْٛمٜمَك قَمغَم ىَمَدُِمِف اًْمُٞمْٛمٜمَك صَمالَث  َُمرَّ

َٚمَٝم٤م سمَِٞمِدِه ا ًَ اٍت صُمؿَّ هَم ى صَمالَث  َُمرَّ اٍت اًْمُٞمْٛمٜمَك قَمغَم ىَمَدُِمِف اًْمُٞمْنَ ى صَمالَث َُمرَّ صُمؿَّ َأْدظَمَؾ َيَدُه  ،ًْمُٞمْنَ

َب  ِف وَمنَمِ  وَمَٖمَرَف سمَِٙمٗمي
ِ
ـْ َأطَم٥مَّ َأْن َيٜمُْٔمَر إمَِم  َهَذا ـُمُٝمقُر َٟمٌِلي اهلِل   :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،اًْمُٞمْٛمٜمَك ذِم اإِلَٟم٤مء َُم

 .(4)وَمَٝمَذا ـُمُٝمقُرهُ  ـُمُٝمقِر َٟمٌِلي اهللِ  

 .(5)آشتْناق دم افقضقءو ،َتب ادوّوة :(139مسٖفة )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٠َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞمْجَٕمْؾ ذِم َأْٟمِٗمِف صُمؿَّ ًمَِٞمٜمُْثرْ » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،ومَٕم  .(7)ش(6)إَِذا شَمَقوَّ

َتٜمِِْمْؼ سمَِٛمٜمِْخَرْيفِ » :ىَم٤مَل  و قَمٜمْف َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  ًْ ٠َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞم  صُمؿَّ ًْمَٞمٜمَْتثِرْ  (8)إَِذا شَمَقوَّ
ِ
ـَ اعم٤َْمء  .(9)شُِم

ـْ  ـِ ىَمْٞمسٍ وقَم ٠ْمَت وَم٤مْٟمَتثِرْ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم  .(:)شإَِذا شَمَقوَّ

 .(;)تستحب ادبافٌة دم آشتْناق إٓ دم حافة افهقم :(141مسٖفة )

َة ىَم٤مَل  ـِ َصؼْمَ ـْ ًَمِ٘مٞمِط سْم َص٤مسمِِع َوسَم٤مًمِْغ ذم َوظَمٚميْؾ سَملْمَ إ (4)َأؾْمٌِِغ اًْمُقُوقءَ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :ومَٕم

                                 
 (.4/456(، وأمحد )445(، وأسمق داود ):4/7( طمًـ: رواه اًمدار ىمٓمٜمل )4)

 (.476ذم اعم٠ًمًم٦م رىمؿ ) ٝم٤م(= واٟمٔمر شمٗمّمٞمٚم>4-;5/4)(اٟمٔمر: إوؾمط 5)

 ( ًمٞمٜمتثر: آٟمتث٤مر هق إظمراج اعم٤مء سمٕمد آؾمتٜمِم٤مق ُمع ُم٤م ذم إٟمػ ُمـ خم٤مط وؿمٌٝمف.6)

 (.:56(، وُمًٚمؿ )495( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

واعمٜمخر ُمث٤مل ُمًجد ظمرق إٟمػ ىم٤مل اًمٗمٞمقُمل:  ( سمٛمٜمخريف: سمٗمتح اعمٞمؿ ويمن اخل٤مء وسمٙمنمه٤م مجٞمٕم٤م ًمٖمت٤من ُمٕمروومت٤من،8)

 وأصٚمف ُمقوع اًمٜمخػم، وهق اًمّمقت ُمـ إٟمػ.

 (.:56( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )9)

(، واسمـ ُم٤مضمف >;(، وىم٤مل: طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ ىمٞمس طمدي٨م طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل ):5(صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي ):)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/646(، وأمحد )739)

 (.;>4/4)واعمجٛمقع  (،>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط );)
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ؾْمتِٜمَِْم٤مِق إِٓ  َأْن شَمُٙمقَن َص٤مِئًًم  ِٓ  .(5)شا

 .(6)آشتْناق بٌرؾة واحدة و تستحب ادوّوة :(141مسٖفة )

ـْ  َؾ َوضْمَٝمُف صُمؿَّ َأظَمَذ هَمْروَم٦ًم ُِم ًَ ٠َم وَمَٖم ُف شَمَقوَّ ٤ٌَّمٍس َأٟمَّ ـِ قَم ـِ اسْم  وَمَٛمْْمَٛمَض ذِه٤َم َواؾْمَتٜمَِْمَؼ ومَٕم
ٍ
... .َُم٤مء

٠ُم  َهَٙمَذا َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل   .(7)َيَتَقوَّ

 .(8)وآؾمتٜمِم٤مق ذم طمدي٨م صحٞمح اًمٌت٦م ْمٛمْم٦معمومل جيكء اًَمٗمّمُؾ سملم ا

 .(9)آشتْثارو تستحب ادبافٌة دم آشتْناق :(142مسٖفة )

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل  ـِ قَم ـِ اسْم شَملْمِ سَم٤مًمَِٖمَتلْمِ َأْو صَمالصًم٤م»: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :ومَٕم  .(:)شاؾْمَتٜمْثُِروا َُمرَّ

 (;) ؟ ؽسؾ اجلْابةو آشتْناق دم افقضقءو ،ما حُؿ ادوّوة :(143مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .ومرض ومٞمٝمًم :افَقل إول

 ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغمو ،مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمنو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ذم رواي٦م :افَائِقن بف

أمحد ذم رواي٦م و ،قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمركو ،إؾمح٤مق سمـ راهقيفو ،اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ذم رواي٦مو

 .ُمِمٝمقرة

 :إدفة

                                 
 (أؾمٌغ اًمقوقء: أي ايمٛمٚمف وسم٤مًمغ ومٞمف سم٤مًمزي٤مدة قمغم اعمٗمروض سم٤مًمتثٚمٞم٨م واًمدًمؽ وشمٓمقيؾ اًمٖمرة.4)

(، واسمـ ُم٤مضمف :;(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل );;:(، واًمؽمُمذي )475(صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

(73:.) 

 (.4/533(، واعمجٛمقع )5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.473ًمٌخ٤مري )( صحٞمح: رواه ا7)

 (.5>4/4( اٟمٔمر: زاد اعمٕم٤مد )8)

 (.5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;4/55(، وأمحد );73(، واسمـ ُم٤مضمف )474( صحٞمح: رواه أسمق داود ):)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 68-4/67(، واًمتٛمٝمٞمد )5/87(، وإم )56-5/54(اٟمٔمر: إوؾمط );)

(، واعمجٛمقع ) ;49-4/499(، واعمٖمٜمل );:4-::4/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/456اًمٙمؼمى )(، واعمدوٟم٦م 44)

-9>4/4(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/73(،  وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )9>5(، واًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )4/533-535

4<:.) 
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ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمؿْ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم .4 ًِ إٟمػ ُمـ اًمقضمف اعم٠مُمقر و اًمٗمؿو ،[9 :]اعم٤مئدة﴾وَم٤مهْم

 .سمٖمًٚمف

َة َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  .5 ـِ َصؼْمَ ـْ ًَمِ٘مٞمِط سْم ٠ْمَت وَمَٛمْْمِٛمْض » :ىم٤مل قَم  .(4) شإَِذا شَمَقوَّ

ـِ ىَمْٞمسٍ  .6 ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ٠ْمَت وَم٤مْٟمَتثِرْ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،قَم  .(5)شإَِذا شَمَقوَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  .7 ٠َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞمْجَٕمْؾ ذِم َأْٟمِٗمِف صُمؿَّ ًمَِٞمٜمُْثرْ » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،قَم  .(7)ش(6)إَِذا شَمَقوَّ

َتٜمِِْمْؼ سمَِٛمٜمِْخَرْيفِ » :ىَم٤مَل  قَمٜمْف أيْم٤م َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  .8 ًْ ٠َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞم  صُمؿَّ  (8)إَِذا شَمَقوَّ
ِ
ـَ اعم٤َْمء ُِم

 .(9)شًْمَٞمٜمَْتثِرْ 

إُمر ًمٚمقضمقب إٓ إذا ضم٤مءت ىمريٜم٦م شمٍمومف و آؾمتٜمِم٤مقو ًم٘مد صم٧ٌم إُمر سم٤معمْمٛمْم٦م :ىم٤مًمقا

 قمغم ومٕمٚمٝمًم ذم اًمقوقء  ًمٞم٧ًم هٜم٤مك ىمريٜم٦م سمؾ إن ُمداوُم٦م اًمٜمٌل و أو اإلسم٤مطم٦م ،إمم آؾمتح٤ٌمب

 .همًؾ اْلٜم٤مسم٦م دل قمغم شم٠ميمٞمد وضمقذهًمو

 ٕن يٙمقن سمٞم٤مٟم٤م =يّمٚمح  ًمٙمـ هٜم٤م ومٕمؾ اًمٜمٌل و ،ٟمٕمؿ اًمٗمٕمؾ ٓ يدل قمغم اًمقضمقب سمٛمٗمرده

 .ٕهنًم قمْمقان ُمـ اًمقضمف اعم٠مُمقر سمٖمًٚمف =ًمٚمقوقء اعم٠مُمقر سمف ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم شمٗمّمٞمالو

 .ؾمٜم٦م ومٞمٝمًم :افَقل افثاين

 ،ىمت٤مدةو ،احلٙمؿ سمـ قُمتٞم٦ٌمو ،قمٓم٤مء ذم رواي٦مو ،احلًـ اًمٌٍمي ذم رواي٦م :افَائِقن بف

 ،إوزاقملو ،اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽو ،ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ـحيٞمك سمو ،رسمٞمٕم٦مو ،اًمزهري ذم رواي٦مو

 .اًمِم٤مومٕملو

 :إدفة

                                 
 ح أيب داود.( يمًم قمزاه إًم٤ٌمِّن ذم صحٞم4/544(، وصححف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )477(صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

(، واسمـ ُم٤مضمف >;(، وىم٤مل: طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ ىمٞمس طمدي٨م طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل ):5( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/646(، وأمحد )739)

 ( ًمٞمٜمتثر: آٟمتث٤مر هق إظمراج اعم٤مء سمٕمد آؾمتٜمِم٤مق ُمع ُم٤م ذم إٟمػ ُمـ خم٤مط وؿمٌٝمف.6)

 (.:56وُمًٚمؿ ) (،495( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

( سمٛمٜمخريف: سمٗمتح اعمٞمؿ ويمن اخل٤مء وسمٙمنمه٤م مجٞمٕم٤م ًمٖمت٤من ُمٕمروومت٤من ىم٤مل اًمٗمٞمقُمل: واعمٜمخر ُمث٤مل ُمًجد ظمرق إٟمػ وأصٚمف 8)

 ُمقوع اًمٜمخػم، وهق اًمّمقت ُمـ إٟمػ.

 (.:56( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )9)
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ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمؿْ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ًِ ٤ًٌم ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤مممو ،[9 :]اعم٤مئدة﴾وَم٤مهْم َوإِْن يُمٜمُْتْؿ ضُمٜمُ

ُروا﴾]اعم٤مئدة إٟمػ ٓ حتّمؾ و اًمٗمؿو ،اًمقضمف قمٜمد اًمٕمرب ُم٤م طمّمٚم٧م سمف اعمقاضمٝم٦م ،[9 :وَم٤مـمَّٝمَّ

 .ذهًم ُمقاضمٝم٦م ومٚمٞم٤ًم ُمـ اًمقضمف اعمٗمروض همًٚمف

ـِ اَْلٜم٤َمسَم٦ِم شُمِّمْٞمٌُف وٓ  جَيُِد اعم٤مءَ و ،ٕيب َذرٍّ  َرؾُمقُل اهللِ  ىَم٤مَل  .5 ِٕمٞمُد اًمٓمَّٞمي٥ُم » :ىَمْد ؾَم٠َمًَمُف قَم اًمّمَّ

ُف ضِمْٚمَدَك وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ ظَمػْمٌ  ًَّ ِٚمِؿ َوًَمْق إِمَم قَمنْمِ ؾِمٜملَِم وَم٢مَِذا َوضَمْدَت اعم٤َْمَء وَم٠َمُِم ًْ  .(4)شَوُوقُء اعمُْ

 .إٟمػ ًمٞم٤ًم ُمـ اًمٌنمةو اًمٗمؿو ،٦موم٠مَدُمأُم٤م سم٤مـمٜمف  ،اًمٌنمة فم٤مهر اْلٚمد :ىم٤مًمقا

٠ْم يَمًم أَُمَرَك اهلُل  :»-يٕمٜمل ًمرضمؾ  -ىم٤مل  أن رؾمقل اهلِل   ،قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع .6 شَمَقوَّ

(5)ش. 

اًمّمالة ًمئال يٙمثر قمٚمٞمف ومال يْمٌٓمٝم٤م ومٚمق و ،ؾمٜمـ اًمقوقء  مل يذيمر ًمف اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

إي٤ممه٤م مم٤م َيٗمل ٓ ؾمٞمًم ذم طمؼ هذا اًمرضمؾ اًمذي ٛمف آؾمتٜمِم٤مق واضمٌتلم ًمٕمٚمَّ و يم٤مٟم٧م اعمْمٛمْم٦م

 .ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف اًمّمالة اًمتل شمِم٤مهد ومٙمٞمػ سم٤مًمقوقء اًمذي َيٗمك

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمقضمٝملم

 .إٟمػ داظمالن ذم اًمقضمف يمًم رضمحٜم٤م ذًمؽو اًمٗمؿو ،أن اهلل أُمر سمٖمًؾ اًمقضمف :إول

 =يِمٛمؾ ُم٤م ذم اًمًٜم٦م أيْم٤مو سمؾ ،ًمٞمس ُم٘متٍما قمغم ُم٤م ذم اًم٘مرآن وم٘مط شأُمرك اهللُ»ُمٕمٜمك  :اًمث٤مِّن

ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهللَ ﴿ :ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ـْ ُيٓمِِع اًمرَّ ىمد صح إُمر ُمـ و ،[3; :]اًمٜم٤ًمء ﴾َُم

 .آؾمتٜمِم٤مقو سم٤معمْمٛمْم٦م  اًمٜمٌل 

 .ٕهنًم قمْمقان سم٤مـمٜم٤من دوهنًم طم٤مئؾ =اًم٘مٞم٤مس قمغم داظمؾ اًمٕمٞمٜملم ومال جي٥م همًٚمٝمًم .7

 :ذًمؽ  ُمـ قمدة أوضمفو ،إٟمػ ذم طمٙمؿ فم٤مهر اًمٌدنو أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمّمحٞمح أن اًمٗمؿ

 .ٓ يِمؼ إيّم٤مل اعم٤مء إًمٞمٝمًم :اًمقضمف إول

 .ٓ ُيَٗمٓميُر ووع اًمٓمٕم٤مم ومٞمٝمًم :اًمقضمف اًمث٤مِّن

 .ٓ شمّمح اًمّمالة ُمع ٟمج٤مؾم٦م قمٚمٞمٝمًم :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.655ًمٜم٤ًمئل )(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وا457(، واًمؽمُمذي )666، 665( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.4/595(، وطمًٜمف اًمؽمُمذي، وصححف احل٤ميمؿ= اٟمٔمر: اًمٗمتح )5/539( طمًـ: رواه اإلؿمٌٞمكم ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م )5)
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 .إٟمػو وفم٤مهر اًمٌدن جي٥م همًٚمف ُمـ اْلٜم٤مسم٦م ومٙمذًمؽ اًمٗمؿ

 .سمؾ قمغم آؾمتح٤ٌمب ،ٓ يدل قمغم اًمقضمقب  ومٕمؾ اًمٜمٌل  .8

 .ومرض ذم اًمٖمًؾ ،ؾمٜم٦م ذم اًمقوقء :افَقل افثافث

 .أمحد ذم رواي٦مو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،احلًـ اًمٌٍمي ذم رواي٦م :افَائِقن بف

 :إدفة

٤ٌَّمٍس  .4 ـِ قَم ـِ اسْم َوٓ  ُيِٕمٞمُد  ،ُيِٕمٞمُد ذِم اْْلَٜم٤َمسَم٦مِ   :ىَم٤مَل  -آؾمتٜمِم٤مق و ومٞمٛمـ ٟمز اعمْمٛمْم٦م –قَم

 
ِ
 .(4)ذِم اًْمُقُوقء

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ مل يث٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس يمًم سمٞمٜم٤م ذم احل٤مؿمٞم٦م

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .5 ْٕمَر » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :قَم ُٚمقا اًمِمَّ ًِ ٧َم يُمؾي ؿَمْٕمَرٍة ضَمٜم٤َمسَم٦ًم وَم٤مهْم إِنَّ حَتْ

ٌَنَمَ   .(5)شَوَأْٟمُ٘مقا اًْم

 .يمًم سمٞمٜم٤م ذم احل٤مؿمٞم٦مأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ 

ِلَّ  .6 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ اًمٜمٌَّ ؾْمتِٜمَِْم٤مَق ًمِْٚمُجٜم٥ُِم صَمالصًم٤م وَمِريَْم٦مً  قَم ِٓ  .(6)ضَمَٕمَؾ اعمَْْْمَٛمَْم٦َم َوا

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ يمًم سمٞمٜم٤م ذم احل٤مؿمٞم٦م

ـْ قَمغِمٍّ َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   .7 ـْ » :ىَم٤مَل  قَم ـْ شَمَرَك َُمْقِوَع ؿَمْٕمَرٍة ُِم ْٚمَٝم٤م وُمِٕمَؾ سمِفِ َُم ًِ ْ َيْٖم  (7)ضَمٜم٤َمسَم٦ٍم مَل

ـَ اًمٜم٤َّمرِ  (4)يَمَذا َويَمَذا  .(5)شُِم

                                 
(، ومٞمف قم٤مئِم٦م سمٜم٧م قمجرد= ىم٤مل اًمذهٌل واسمـ طمجر: ٓ شمٙم٤مد شمٕمرف، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ٓ 745(وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل )4)

 (.7/565(، وًم٤ًمن اعمٞمزان )5/697ٞمزان آقمتدال )شم٘مؿ ذه٤م طمج٦م= اٟمٔمر: ُم

(، وىم٤مل: طمدي٨م 439(، وىم٤مل: احل٤مرث سمـ وضمٞمف طمديثف ُمٜمٙمر وهق وٕمٞمػ، واًمؽمُمذي );75( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )5)

وىمد  وهق ؿمٞمخ ًمٞمس سمذاك وىمد روى قمٜمف همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م، احلرث سمـ وضمٞمف طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمديثف،

 (. :>8اسمـ وضمٞمف، واسمـ ُم٤مضمف ) :وي٘م٤مل احلرث سمـ وضمٞمف، وي٘م٤مل: احلدي٨م قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر،شمٗمرد ذهذا 

(: هذا سم٤مـمؾ، ومل حيدث سمف همػم سمريم٦م هذا وهق 8;4/7(، وىم٤مل ذم اعمٕمروم٦م ):4/53( وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )6)

 حل٤مرث اًمٗم٘مٞمف، قمـ أيب احلًـ.يْمع احلدي٨م، وهذا ومٞمًم ىمرأشمف قمغم أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، وأيب سمٙمر سمـ ا

 أو سم٤مًمقوع اعمؽموك. (ومٕمؾ سمف: أي سمذًمؽ اًمت٤مرك،7)

 (يمذا ويمذا: يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٕمذاب اًمِمديد.4)

 (، ومٞمف قمٚمت٤من:7>/4(، وأمحد )>>8(، واسمـ ُم٤مضمف )>57( وٕمٞمػ ُمرومققم٤م: رواه أسمق داود )5)
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 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ يمًم سمٞمٜم٤م ذم احل٤مؿمٞم٦م

 .[ىمٞم٤مس  ]ٕهنًم قمْمقان جي٥م همًٚمٝمًم ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ومٙمذا ُمـ اْلٜم٤مسم٦م يمًم ذم إقمْم٤مء  .8

 .آؾمتٜمِم٤مق ومرض ومٞمٝمًم دون اعمْمٛمْم٦م :افَقل افرابع

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،أسمق صمقرو ،أسمق قمٌٞمدو ،أمحد ذم رواي٦م وٕمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  .4 ٠َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمَٞمْجَٕمْؾ ذِم َأْٟمِٗمِف صُمؿَّ ًمَِٞمٜمُْثرْ » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،قَم  .(4)شإَِذا شَمَقوَّ

ـِ ىَمْٞمسٍ  .5 ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ٠ْمَت وَم٤مْٟمَتثِرْ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مَل  ،قَم  .(5)شإَِذا شَمَقوَّ

مل و ،إُمر اعمٓمٚمؼ ًمٚمقضمقبو آؾمتٜمث٤مرو سم٤مٓؾمتٜمِم٤مق  ىمد صم٧ٌم إُمر قمـ اًمٜمٌل  :ىم٤مًمقا

 .ٟمٕمٚمؿ ذم رء ُمـ إظم٤ٌمر إُمر سم٤معمْمٛمْم٦م

َة َأنَّ َرؾُمقَل  ،أٟمف أُمر سم٤معمْمٛمْم٦م أضمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ سم٠مٟمف ىمد صح قمـ اًمٜمٌل  ـِ َصؼْمَ ـْ ًَمِ٘مٞمِط سْم ومَٕم

٠ْمَت وَمَٛمْْمِٛمْض » :ىم٤مل اهللِ   .(6) شإَِذا شَمَقوَّ

آؾمتٜمِم٤مق و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمْمٛمْم٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمٖمًؾو واضمٌت٤من ذم اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

 .ًمٚمقضمقبإُمر و ،آؾمتٜمِم٤مقو صمٌقت إُمر اعمٓمٚمؼ سم٤معمْمٛمْم٦م .4

 .إٟمػ ُمـ اًمقضمف اعم٠مُمقر سمٖمًٚمفو اًمٗمؿ .5

 .وٕمػ أدًم٦م إىمقال إظمرى .6

                                 
 آظمتالط ومٚمؿ يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك.إومم: قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م اظمتٚمط، ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ وسمٕمد 

(= 537/:اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمقل ؿمٕم٦ٌم ٓسمـ قمٚمٞم٦م: ُم٤م طمدصمؽ قمٓم٤مء قمـ رضم٤مل زاذان وُمٞمنة وأيب اًمٌخؽمي ومال شمٙمتٌف يمًم ذم اًمتٝمذي٥م )

 وهذا ُمٜمٝم٤م يمًم شمرى= وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م.

 (.:56(، وُمًٚمؿ )495( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

(، واسمـ ُم٤مضمف >;(، وىم٤مل: طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ ىمٞمس طمدي٨م طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل ):5ذي )(صحٞمح: رواه اًمؽمُم5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/646(، وأمحد )739)

 ( يمًم قمزاه إًم٤ٌمِّن ذم صحٞمح أيب داود.4/544(، وصححف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )477( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)
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 .(5)دم افقضقء (4)يستحب مسح ادَٖؿغ :(144مسٖفة )

ٌَنَمة  .ًمٞمّمؾ اعم٤مء إمم اًم

ِلي  ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم َوَذيَمَر ُوُوقَء اًمٜمٌَّ ُح اعم٠َْْمىَملْمِ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ومَٕم ًَ  .(6)َيْٛم

  (7) ؟ ما حُؿ ختِٔؾ افِحٔة دم افقضقء :(145) مسٖفة

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

  .يًتح٥م :افَقل إول

 ،حمٛمد سمـ قمكمو ،اًمِمٕمٌلو ،أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مو ،اًمٜمخٕملو ،ـم٤موسو ،رواي٦م اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 ،اًمِم٤مومٕملو ،أصح٤مب اًمرأيو ،ُم٤مًمؽو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،إوزاقملو ،اًمثقريو ،اًم٘م٤مؾمؿو ،جم٤مهدو

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،هق ىمقل اْلٛمٝمقرو ،أمحدو

 :إدفة

 .مل يذيمر اًمتخٚمٞمؾو ٕن اهلل أُمر سم٤مًمٖمًؾ .4

وًمق ومٕمٚمف ذم يمؾ ووقء  ،مل يذيمر ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م أيمثر ُمـ طمٙمك صٗم٦م ووقء اًمٜمٌل ٕن  .5

وشمريمف ًمذًمؽ يدل قمغم أن همًؾ ُم٤م حت٧م اًمِمٕمر اًمٙمثٞمػ  ،ًمٜم٘مٚمف يمؾ ُمـ طمٙمك ووقءه أو أيمثرهؿ

يم٤من يمثٞمػ اًمٚمحٞم٦م ومال يٌٚمغ اعم٤مء حت٧م ؿمٕمره٤م سمدون اًمتخٚمٞمؾ  ٕن اًمٜمٌل  =ًمٞمس سمقاضم٥م

 .واعم٤ٌمًمٖم٦م وومٕمٚمف اًمتخٚمٞمؾ ذم سمٕمض أطمٞم٤مٟمف يدل قمغم اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ

 .جي٥م :افَقل افثاين

قمٌد اًمرمحـ و ،أٟمسو ،اسمـ قمٛمرقمـ رواي٦م و ،احلًـ سمـ قمكمو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم :افَائِقن بف

                                 
ومجٕمف آُم٤مق وُمآىمل وُم٤مٍق ُمثؾ ىم٤مٍض وَُمَقاٍق ُمثؾ  ف ًمٖم٤مت ُُمْقق وُم٤مق،وومٞم (اعم٠مىَملْم: اعم٠مق ـمرف اًمٕملم اًمذي يكم إٟمػ،4)

 (.>5/6ىمقاٍض= اٟمٔمر: همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اْلقزي )

 (.57-5/56(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;8/58(، وأمحد )777(، واسمـ ُم٤مضمف )467( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

(، واعمًٌقط 4/458(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )>47-;4/47(، واعمٖمٜمل )89-5/87إم )و (،63-5/58(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

(، واًمتٛمٝمٞمد :53-4/539(، اعمجٛمقع ):(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/537ًمٚمنظمز )

 (.48-4/45(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )>53/44)
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 ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،اسمـ ؾمػميـو ،جم٤مهدو ،أسمق ُمٞمنةو ،قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥مو ،سمـ أيب ًمٞمغم

 .أسمق صمقرو ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو

 :إدفة

ِلَّ  ٕن اًمٜمٌل  .4 ٤مَن َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَمٗمَّ ـْ قُمْثًَمَن سْم ٚميُؾ  يم٤من َيٚمؾ حلٞمتف ومَٕم  .(5)حِلَْٞمَتفُ  (4)يَم٤مَن َُيَ

ـْ َأَٟمٍس َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ    .5 ٧َم طَمٜمَٙمِِف وَمَخٚمََّؾ  قَم  وَم٠َمْدظَمَٚمُف حَتْ
ٍ
ـْ َُم٤مء ٤م ُِم ٠َم َأظَمَذ يَمٗمًّ يَم٤مَن إَِذا شَمَقوَّ

 .(6)ش َهَٙمَذا َأَُمَرِِّن َريبي » :َوىَم٤مَل  ،سمِِف حِلَْٞمَتفُ 

ـِ قُمَٛمرَ   .6 ـِ اسْم ٠َم قَمَركَ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم صُمؿَّ  ،سَمْٕمَض اًْمَٕمْركِ  (8)قَم٤مِرَوْٞمفِ  (7)إَِذا شَمَقوَّ

ٌََؽ  تَِٝم٤م (9)ؿَم ـْ حَتْ  .(:)حِلَْٞمَتُف سم٠َِمَص٤مسمِِٕمِف ُِم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م ؾمٜم٦م ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ًمٞمس سمقاضم٥مو اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

 .ٓ شمقضمد طمج٦م قمغم إجي٤مب ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦مٕٟمف 

 .(4)يستحب افبداءة بافّٔغ دم افقضقء  :(146مسٖفة )

                                 
 (َيٚمؾ: اًمتخٚمٞمؾ شمٗمريؼ ؿمٕمر اًمٚمحٞم٦م وهمػمه٤م= وأصٚمف إدظم٤مل رء ذم رء آظمر.4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>75اسمـ ُم٤مضمف )و (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح،>5صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي ) (5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>47( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

 (قمرك: أي دًمؽ.7)

 (قم٤مروٞمف: أي ضم٤مٟمٌل وضمٝمف.8)

 سمٛمٕمٜمك اخلٚمط واًمتداظمؾ.ش اًمِمٌؽ»( ؿمٌؽ: سم٤مًمتخٗمٞمػ ُمـ 9)

وأسم٤مه حيٞمك سمـ  واظمتٚمٗمقا ذم قمداًمتف ومقصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم، قمٌد اًمقاطمد سمـ ىمٞمس،(، شمٗمرد سمف 765( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف ):)

وأظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اًمٗم٘مٞمف أٟم٤م أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ىم٤مل  ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وحمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ اًمٌخ٤مري،

 ُمرؾمال،   دة ىم٤مٓ: يم٤من اًمٜمٌل أيب: روى هذا احلدي٨م اًمقًمٞمد قمـ إوزاقمل قمـ قمٌد اًمقاطمد قمـ يزيد اًمرىم٤مر وىمت٤م

وهق أؿمٌف سم٤مًمّمقاب= ىم٤مل أسمق احلًـ ورواه أسمق اعمٖمػمة قمـ إوزاقمل ُمقىمقوم٤م قمغم سمـ قمٛمر وهق اًمّمقاب= اٟمٔمر ؾمٜمـ 

 (.4/88اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى )

د (، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمٜمف قم4/486ٌ(، واعمٖمٜمل )4/456(، واعمدوٟم٦م )5/89(، وإم )65-5/63(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.688-687(، اًمٓمٝمقر ٕيب قمٌٞمد صـ )4/544(، واعمجٛمقع )9>اهلل )

 



 192    مسط الآلل٘ يف

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ِلي  ،ومَٕم ـِ اًمٜمٌَّ ٚمِِف َوُوُوقِئفِ  قَم ـُ َُم٤م اؾْمَتَٓم٤مَع ذِم شَمَرضمه ٌُُف اًمتََّٞمٛمه ُف يَم٤مَن ُيْٕمِج  .(4)َأٟمَّ

ـْ  ٠ْمشُمؿْ »: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :َأيِب ُهَرْيَرَة ، ىَم٤مَل وقَم ُتْؿ، َوإَِذا شَمَقوَّ ًْ  .(5)شوَم٤مسْمَدُءوا سمَِٛمَٞم٤مُِمٜمُِٙمؿْ  ،إَِذا ًَمٌِ

ـْ  ْٞمِف وقَم َؾ يَمٗمَّ ًَ ٠َم وَمَٖم  وَمَتَقوَّ
ٍ
٤مَن َدقَم٤م سمَِقُوقء ـَ قَمٗمَّ اٍت صَمالَث مُحَْراَن َُمْقمَم قُمْثًَمَن َأنَّ قُمْثًَمَن سْم صُمؿَّ  ،َُمرَّ

اٍت  ،َُمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَْثرَ  َؾ َوضْمَٝمُف صَمالَث َُمرَّ ًَ اٍت  ،صُمؿَّ هَم َؾ َيَدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك إمَِم اعمِْْروَمِؼ صَمالَث َُمرَّ ًَ  ،صُمؿَّ هَم

ى ُِمْثَؾ َذًمَِؽ  َؾ َيَدُه اًْمُٞمْنَ ًَ َح َرْأؾَمفُ  ،صُمؿَّ هَم ًَ ٌَلْمِ صَمالَث  ،صُمؿَّ َُم َؾ ِرضْمَٚمُف اًْمُٞمْٛمٜمَك إمَِم اًْمَٙمْٕم ًَ صُمؿَّ هَم

اٍت  ى ُِمْثَؾ َذًمَِؽ  ،َُمرَّ َؾ اًْمُٞمْنَ ًَ ٠َم َٟمْحَق ُوُوقِئل َهَذا َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،صُمؿَّ هَم صُمؿَّ  ،شَمَقوَّ

ُف » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   ًَ ُث ومِٞمِٝمًَم َٟمْٗم ٠َم َٟمْحَق ُوُوقِئل َهَذا صُمؿَّ ىَم٤مَم وَمَريَمَع َريْمَٕمَتلْمِ ٓ  حُيَدي ـْ شَمَقوَّ َُم

ـْ َذْٟمٌِفِ  َم ُِم  .(6)شهُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ

 ،إوزاقملو ،أهؾ اًمٕمراقو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،أهؾ اعمديٜم٦مو ،و هذا ُمذه٥م ُم٤مًمؽ

اسمـ و ،أصح٤مب اًمرأيو ،صمقر أيبو ،قمٌٞمد أيبو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،أصح٤مسمفو ،اًمِم٤مومٕملو

 .ظمزيٛم٦م

 .(7)شًمٞمس سمقاضم٥م سم٤مإلمج٤معو ،شم٘مديؿ اًمٞمٛمـ ؾمٜم٦م سم٤مإلمج٤مع» :ىم٤مل اًمٜمقوي

 .(8)ٓ إظادة ظذ مـ بدأ بٌسؾ افٔرسى ؿبؾ افّْٔك باإلمجاع :(147مسٖفة )

 .(9)شو أمجٕمقا قمغم أن ٓ إقم٤مدة قمغم ُمـ سمدأ سمٞم٤ًمره ىمٌؾ يٛمٞمٜمف ذم اًمقوقء» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

  (4) ؟ ما حُؿ حتريؽ اخلاتؿ دم افقضقء :(148مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

                                 
 (.59>8( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

(، وطمًٜمف اسمـ اًمّمالح واًمٜمقوي= اٟمٔمر: اًمٌدر 4>/4(، واسمـ ظمزيٛم٦م )735(، واسمـ ُم٤مضمف )7476( طمًـ: رواه أسمق داود )5)

 (.5/533اعمٜمػم )

 (.559(، وُمًٚمؿ )>48(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.4/544( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )7)

 (.4/544(، واعمجٛمقع )4/486(، واعمٖمٜمل )66-5/65(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.55( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )9)

(، وآؾمتذيم٤مر 5;4/5(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل );;5-7;4/5(، وُمقه٥م اْلٚمٞمؾ )68-5/66(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.73->4/6وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )(، ;4/54(، واعمجٛمقع )4/486(، واعمٖمٜمل )4/498)
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 .جي٥م :افَقل إول

قمٛمر سمـ قمٌد و ،قمروةو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،اسمـ ؾمػميـو ،اسمـ قمٛمروو ،قمكم :افَائِقن بف

 .أسمق صمقرو ،اسمـ قمٞمٞمٜم٦مو ،احلًـو ،اًمٕمزيز

 :إدًم٦م

ـِ قَمت٤َّمٍب  .4 ِع سْم ـْ جُمَٛمي ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم َك ظَم٤مََتَفُ  :ىَم٤مَل  ،قَم ٠ْمُت قَمِٚمٞم٤ًّم وَمَحرَّ  .(4)َووَّ

ِلَّ  .5 ِلي َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ سَمْٕمِض َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ ْرَهِؿ  قَم َرَأى َرضُماًل ُيَّمغمي َوذِم فَمْٝمِر ىَمَدُِمِف عمَُْٕم٦ٌم ىَمْدُر اًمدي

ِله  ٌَْٝم٤م اعم٤َْمُء وَم٠َمَُمَرُه اًمٜمٌَّ الةَ  مَلْ ُيِّم  .(5)َأْن ُيِٕمٞمَد اًْمُقُوقَء َواًمّمَّ

ؾ قمدم إيّم٤مل اعم٤مء إمم اْلٚمد ضمصالشمف ُمـ أقمغم اًمرضمؾ سمٌٓمالن   طمٙمؿ اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ىمدر اًمٚمٛمٕم٦م

ـِ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل  .6 ٌِْد اهللِ  سْم ـْ قَم ٦َم إمَِم اعمَِْديٜم٦َِم طَمتَّك إَِذا يُمٜم٤َّم  َرضَمْٕمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ   :قَم ـْ َُمٙمَّ ُِم

ُئقا َوُهْؿ  َؾ ىَمْقٌم قِمٜمَْد اًْمَٕمٍْمِ وَمَتَقوَّ ِريِؼ شَمَٕمجَّ  سم٤ِمًمٓمَّ
ٍ
مَلْ  (7)وَم٤مْٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمِٝمْؿ َوَأقْمَ٘م٤مذُهُْؿ شَمُٚمقُح  (6)قِمَج٤مٌل سمًَِمء

َٝم٤م اعم٤َْمءُ  ًَّ ـَ اًمٜم٤َّمرِ َوْيٌؾ ًمأِل» :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،َيَٛم  .(9)شَأؾْمٌُِٖمقا اًْمُقُوقءَ  (8)قْمَ٘م٤مِب ُِم

ـْ َأيِب َراومٍِع، َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  .7 ٠مَ  قَم َك ظَم٤م ،يَم٤مَن إَِذا شَمَقوَّ  .(:)ََتَفُ طَمرَّ

 .يًتح٥م :افَقل افثاين

                                 
(، ىم٤مل اًمٜمقوي: وآقمتًمد قمغم أصمر قمـ قمكم وهمػمه= 4/595(، واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )>4/6( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4)

 (.;4/54اٟمٔمر: اعمجٛمقع )

 .ي(، ومٞمف سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد يدًمس قمـ اًمْمٕمٗم٤مء ويًق6/754(، وأمحد )4:8( صحٞمح ًمٖمػمه: رواه أسمق داود )5)

 وهق اعمًتٕمجؾ يمٖمْم٤ٌمن وهمْم٤مب. (قمج٤مل: مجع قمجالن،6)

 (شمٚمقح: يٌٍم اًمٜم٤مفمر ذه٤م ُمٙم٤مٟم٤م مل يّمٌف اعم٤مء.7)

 وإقم٘م٤مب مجع قم٘م٥م ُم١مظمر اًم٘مدم، (ويؾ ًمألقم٘م٤مب ُمـ اًمٜم٤مر: ىم٤مل اسمـ إصمػم: اًمقيؾ احلزن واهلالك واعمِم٘م٦م ُمـ اًمٕمذاب،8)

أراد ص٤مطم٥م اًمٕم٘م٥م  :وىمٞمؾ اًمٕمْمق اًمذي مل يٖمًؾ، ٕٟمف وهل أٟمثك واًمًٙمقن ًمٚمتخٗمٞمػ ضم٤مئز وظمص اًمٕم٘م٥م سم٤مًمٕمذاب=

 ومحذف اعمْم٤مف.

 (.574وُمًٚمؿ ) (، 498، 496، 9>، 93)( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري 9)

(، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ًمْمٕمػ ُمٕمٛمر وأسمٞمف حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل، وٕمػ إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر ذم ومتح >77( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف ):)

 (.:4/59اًم٤ٌمري )
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 .إوزاقملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .ٓ جي٥م حتريٙمف إن يم٤من واؾمٕم٤مو ،جي٥م حتريٙمف إن يم٤من وٞم٘م٤م :افَقل افثافث

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،أمحدو ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمقضمقب حتريؽ اخل٤مشمؿ ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

 .ومقضم٥م اعمّمػم إًمٞمف  ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل  

  (4) ؟ ما حُؿ ؽسؾ ادرؾَغ مع افذراظغ دم افقضقء :(149مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .جي٥م :افَقل إول

 .ُم٤مًمؽو ،إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومٕملو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

  :إدًم٦م

 .[9 :]اعم٤مئدة ﴾َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم اعمََْراومِِؼ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .4

 :إمَِم﴾ حتتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم﴿ :ىمقًمف

 .اًمٖم٤مي٦م ومال شمدظمؾ اعمراومؼ ُمع اًمذراقملم :إول

 :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،[5 :]اًمٜم٤ًمء ﴾َوٓ شَم٠ْميُمُٚمقا َأُْمَقاهَلُْؿ إمَِم َأُْمَقاًمُِٙمؿْ ﴿ :اعمٕمٞم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :اًمث٤مِّن

شمُِٙمؿْ ﴿ ًة إمَِم ىُمقَّ ـْ َأْٟمَّم٤مِري إمَِم اهلِل ﴿و  ،أي ُمع ىمقشمٙمؿ  ،[85 :]هقد ﴾َوَيِزْديُمْؿ ىُمقَّ ]آل  ﴾َُم

 .[47 :اًمّمػو ،85 :قمٛمران

هل ُم٤م صم٧ٌم ذم و =هٜم٤مك ىمريٜم٦م شمرضمح اعمٕمٜمك اًمث٤مِّنو =إذن ٓ سمد ُمـ ىمريٜم٦م شمرضمح أطمد اعمٕمٜمٞملم

ـِ  ـْ ُٟمَٕمْٞمِؿ سْم ٌِْد اهللِ اعمُْْجِٛمِر ىَم٤مَل صحٞمح ُمًٚمؿ قَم ٌََغ  :قَم َؾ َوضْمَٝمُف وَم٠َمؾْم ًَ ٠ُم وَمَٖم َرَأْي٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َيَتَقوَّ

                                 
(، واحل٤موي 53/455(، واًمتٛمٝمٞمد )>56-;56، 4/546(، واعمجٛمقع )5/89(، وإم )69-5/68(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.4:6-4/4:5(، واعمٖمٜمل )4/445اًمٙمٌػم ًمٚمًموردي )
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َع ذِم اًْمَٕمُْمدِ  ،اًْمُقُوقءَ  َؾ َيَدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك طَمتَّك َأْذَ ًَ َع ذِم اًْمَٕمُْمدِ  ،(4)صُمؿَّ هَم ى طَمتَّك َأْذَ  ،صُمؿَّ َيَدُه اًْمُٞمْنَ

َح َرْأؾَمفُ  ًَ ٤مِق صمُ  ،صُمؿَّ َُم ًَّ َع ذِم اًم َؾ ِرضْمَٚمُف اًْمُٞمْٛمٜمَك طَمتَّك َأْذَ ًَ ى طَمتَّك  ،ؿَّ هَم َؾ ِرضْمَٚمُف اًْمُٞمْنَ ًَ صُمؿَّ هَم

٤مِق  ًَّ َع ذِم اًم ٠مُ  َهَٙمَذا َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلِل   :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،َأْذَ  .ومٙم٤من ومٕمٚمف ُمٌٞمٜم٤م ،(5)َيَتَقوَّ

 .اًمقضمقبأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي يدل قمغم آؾمتح٤ٌمب ٓ قمغم 

 =و أضمٞم٥م قمغم هذا سم٠من اًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي إن يم٤من شمٗمًػما ُٕمر إهلل ذم اًم٘مرآن دل قمغم اًمقضمقب

 = ﴾َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم اعمََْراومِِؼ ﴿ :هق ىمقًمف شمٕم٤مممو ،شمٗمًػم ُٕمر إهلل ذم اًم٘مرآن  هٜم٤م ومٕمؾ اًمٜمٌل و

 .هذا إُمر جمٛمؾ ومج٤مءت اًمًٜم٦م ُمٌٞمٜم٦م ًمفو

 .ٓ جي٥م :افَقل افثاين

 .ُزوَمرو ،اسمـ داودو ،سمٕمض أصح٤مب ُم٤مًمؽ :بف افَائِقن

 :ظِِقا بـ

وهق ٟٓمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م ومال  ،شإمم»ٕن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سم٤مًمٖمًؾ إًمٞمٝمًم وضمٕمٚمٝمًم هم٤ميتف سمحرف  .4

َٞم٤مَم إِمَم اًمٚمَّْٞمؾِ ﴿ :يدظمؾ اعمذيمقرة سمٕمده يم٘مقًمف شمٕم٤ممم هقا اًمّمي   .[:;4 :]اًمٌ٘مرة ﴾صُمؿَّ َأَِت

د ،شُمع»ٜمك ىمد شمٙمقن سمٛمٕم شإمم»أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من  إذا يم٤من احلد ُمـ ضمٜمس اعمحدود  :ىم٤مل اعمؼَمي

 .سمٕم٧م هذا اًمثقب ُمـ هذا اًمٓمرف إمم هذا اًمٓمرف :دظمؾ ومٞمف يم٘مقهلؿ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمقضمقب إدظم٤مل اعمروم٘ملم ُمع  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمذراقملم ذم اًمقوقء

  (6) ؟ ما حُؿ أخذ ماء جديد دسح افرأس :(151مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .ٓ جي٥م :افَقل إول

 .ُم٤مًمؽو ،إوزاقملو ،قمروةو ،احلًـ :افَائِقن بف

                                 
 (أذع ذم اًمٕمْمد وأذع ذم اًم٤ًمق: ُمٕمٜم٤مه أدظمؾ اًمٖمًؾ ومٞمٝمًم.4)

 (.579( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

(، >>/4(، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )5;4-4;4/4واعمٖمٜمل )(، 95-5/94(، وإم );6-:5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (، .54-4/53(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )664-4/663وُمقاه٥م اْلٚمٞمؾ )
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 :إدفة

ِلَّ  سَمٞميِع َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ اًمره  يَم٤مَن ذِم َيِدهِ  قَم
ٍ
ـْ وَمْْمِؾ َُم٤مء َح سمَِرْأؾِمِف ُِم ًَ  .(4)َُم

 .سمٌٚمؾ يديف ٓ جيزئ أن يٛمًح يديفو ،جي٥م :افَقل افثاين

 .أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُمٕم٤موي٦مو ،قمكم :افَائِقن بف

 .(5)واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ رأوا أن ي٠مظمذ ًمرأؾمف ُم٤مء ضمديدا :ؿال افسمذي

 :ظِِقا بـ

ُف َرَأى َرؾُمقَل اهللِ   .4 ـِ قَم٤مِصٍؿ اعم٤َْمِزِِّنَّ َيْذيُمُر َأٟمَّ ـِ َزْيِد سْم ٌِْد اهللِ  سْم ٠َم وَمَٛمْْمَٛمَض صُمؿَّ  قمـ قَم شَمَقوَّ

 هَمػْمِ 
ٍ
َح سمَِرْأؾِمِف سمًَِمء ًَ َؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م َوَيَدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك صَمالصًم٤م َوإظُْمَرى صَمالصًم٤م َوَُم ًَ وَمْْمِؾ اؾْمَتٜمَْثَر صُمؿَّ هَم

٤م (6)َيِدهِ  َؾ ِرضْمَٚمْٞمِف طَمتَّك َأْٟمَ٘م٤ممُهَ ًَ  .(7)َوهَم

 .عمًح سمفٕن اعم٤مء اًم٤ٌمىمل ذم يديف ُمًتٕمٛمؾ ومال جيزئ ا .5

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز ُمًح اًمرأس سمٌٚمؾ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ جي٥م أظمذ ُم٤مء ضمديد هل٤مو اًمٞمد

 :افتًِٔؾ

 .(8)ٕن اًمراضمح أن اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ـمٝمقر

  (9) ؟ ما حُؿ اداء ادستًّؾ :(151مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ـمٝمقر :افَقل إول

 .ـم٤مهر :افَقل افثاين

                                 
 رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ رضم٤مل اًمٌخ٤مري= همػم اسمـ قم٘مٞمؾ يمًم ىم٤مل إًم٤ٌمِّن. ،وإؾمٜم٤مده طمًـ (،463)( طمًـ: رواه أسمق داود 4)

 (.4/83( اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )5)

 ُمٕمٜم٤مه أن ُمًح اًمرأس سمًمء ضمديد ٓ يٌ٘مٞمف ُم٤مء يديف.(سمًمء همػم ومْمؾ يده: 6)

 (.>56( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)

 (.8:( اٟمٔمر: اعم٤ًمًم٦م رىمؿ )8)

 (.8:( اٟمٔمر: شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م رىمؿ )9)

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
197 

 .ٟمجس :افَقل افثافث

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝمقري٦م اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  (4) ؟ ما هل صٍة مسح افرأس دم افقضقء :(152مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

يْمع يده قمغم ُم٘مدم رأؾمف صمؿ يذه٥م ذهًم إمم ىمٗم٤مه صمؿ يردمه٤م إمم اعمٙم٤من اًمذي سمدأ  :افَقل إول

 .ُمٜمف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :إدفة

ـِ حَيَْٞمك اعم٤َْمِزِِّني  ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،قَم ـِ َزْيٍد  ،قَم ٌِْد اهلِل سْم ـِ  -َأنَّ َرضُماًل ىَم٤مَل ًمَِٕم َوُهَق ضَمده قَمْٛمِرو سْم

َتٓمِٞمُع َأْن شُمِرَيٜمِل يَمْٞمَػ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ   :- حَيَْٞمك ًْ ٠ُم  َأشَم ـُ َزْيدٍ ؟ َيَتَقوَّ ٌُْد اهللِ سْم وَمَدقَم٤م  ،َٟمَٕمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل قَم

شَملْمِ  َؾ َيَدُه َُمرَّ ًَ  وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم َيَدْيِف وَمَٖم
ٍ
َؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م صمؿَّ  ،صًم٤مصُمؿَّ َُمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَْثَر صَمال ،سمًَِمء ًَ صُمؿَّ هَم

شَملْمِ  َؾ َيَدْيِف َُمرَّ ًَ ِم َرْأؾِمِف  ،هَم ٌََؾ ذِهًَِم َوَأْدسَمَر سَمَدَأ سمُِٛمَ٘مدَّ َح َرْأؾَمَف سمَِٞمَدْيِف وَم٠َمىْم ًَ شَملْمِ إِمَم اعمِْْروَمَ٘ملْمِ صُمؿَّ َُم َُمرَّ

٤م إمَِم اعمَْ  ،طَمتَّك َذَه٥َم ذِهًَِم إمَِم ىَمَٗم٤مهُ  مُهَ َؾ ِرضْمَٚمْٞمفِ صُمؿَّ َردَّ ًَ  .(5)َٙم٤مِن اًمَِّذي سَمَدَأ ُِمٜمُْف صُمؿَّ هَم

 .يْمع يده قمغم وؾمط رأؾمف صمؿ يًح٥م اًمٞمديـ قمغم ُمّم٥م اًمرأس :افَقل افثاين

 .هذه اًمّمٗم٦م ذم صمٌقهت٤م ُم٘م٤مل :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .يْمع يده قمغم وؾمط رأؾمف صمؿ يٛمًح ُم٘مدم رأؾمف وم٘مط :افَقل افثافث

 .إوزاقملو ،ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقعو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َٟم٤مومِعٍ  .4 ـِ قُمَٛمرَ  ،قَم ـِ اسْم ًة َواطِمَدةً  ،قَم َم َرْأؾِمِف َُمرَّ ُح ُُمَ٘مدَّ ًَ ُف يَم٤مَن َيْٛم  .(4)َأٟمَّ

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ;5/8(، إم )>:/4(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )73-;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 4/555(، واعمجٛمقع )::4/4(، واعمٖمٜمل )5/85(، واعمحغم );53/45(، اًمتٛمٝمٞمد )49)

(4/49.) 

 (.568(، وُمًٚمؿ )8;4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.4/48( صحٞمح: رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )4)
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ـْ َٟم٤مومِعٍ  .5 ُح َرْأؾَمُف َهَٙمَذا ،قَم ًَ ـَ قُمَٛمَر يَم٤مَن َيْٛم ُف َوؾْمَط َرْأؾِمفِ  ،َأنَّ اسْم صُمؿَّ  ،َوَوَوَع َأيهقُب يَمٗمَّ

ِم َرْأؾِمفِ  َه٤م قَمغَم ُُمَ٘مدَّ  .(4)َأَُمرَّ

ـْ َيِزيدَ  .6 َم َرْأؾِمفِ  :ىَم٤مَل  ،قَم ُح ُُمَ٘مدَّ ًَ  .(5)يَم٤مَن ؾَمَٚمَٛم٦ُم َيْٛم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من صٗم٦م ُمًح اًمرأس شمٙمقن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سمقوع اًمٞمد قمغم ُم٘مدم اًمرأس صمؿ اًمذه٤مب ذهًم إمم اًم٘مٗم٤م صمؿ اًمرضمقع ذهًم إمم اعمٙم٤من اًمذي سمدأ ُمٜمف

 :افتًِٔؾ

 .ومقضم٥م اعمّمػم إًمٞمف =ًمثٌقت اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م .4

 =اًمّمح٤مسم٦مإُم٤م يٕمتٛمد ومٞمٝم٤م قمغم ومٕمؾ سمٕمض و ،ٕن أدًم٦م اًم٘مقًملم أظمريـ إُم٤م ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مل .5

 .ي٘مدم قمغم ومٕمؾ يمؾ أطمد  ٕن ومٕمؾ اًمرؾمقل  = أومٕم٤مهلؿ ٓ شمٙمقن طمج٦م ُمع ومٕمؾ رؾمقل اهلل و

  (6) ـؿ مرة يّسح ظذ افرأس؟ :(153مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ُمرة واطمدة :افَقل إول

 ،قمٓم٤مءو ،مح٤مدو ،اًمٜمخٕملو ،احلٙمؿو ،ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمفو ،ؾم٤مملو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

أصح٤مب و ،اًمّمحٞمح ُمـ ُمذه٥م أمحدو ،(7)اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،جم٤مهدو ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،أسمق صمقرو ،اًمرأي

                                 
 (.4/49(صحٞمح: رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )4)

 (.4/49ف )(صحٞمح: رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗم5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 3;4->:4/4(، واعمٖمٜمل )>5/8(، وإم )75-5/73(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 6:/5(، واعمحغم )::/4اعمًٌقط ًمٚمنظمز )و (، 576-4/573(، واعمجٛمقع )49)

 (.>4/7(، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )4/48-49)

ذم شمٙمرار ُمًح اًمرأس ُمذهٌٜم٤م اعمِمٝمقر اًمذى ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف (: »73-4/53)( ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع 7)

وطمٙمل أسمق  ذم يمتٌف وىمٓمع سمف مج٤مهػم آصح٤مب أٟمف يًتح٥م ُمًح اًمرأس صمالصم٤م يمًم يًتح٥م شمٓمٝمػم سم٤مىمل آقمْم٤مء صمالصم٤م،

، وٓ أقمٚمؿ أطمدا ُمـ اصح٤مسمٜم٤م طمٙمل قمٞمًك اًمؽمُمذي ذم يمت٤مسمف قمـ اًمِم٤مومٕمل وأيمثر اًمٕمٚمًمء رمحٝمؿ اهلل أن ُمًح اًمرأس ُمرة

صمؿ ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من واًمراومٕمل وهمػممه٤م  -سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م  -هذا قمـ اًمِم٤مومٕمل رى اهلل قمٜمف ًمٙمـ طمٙمل أسمق قمٌد اهلل احلٜم٤مـمل 

 ش.وضمٝم٤م ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م أن اًمًٜم٦م ذم ُمًح اًمرأس ُمرة
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 .(4)وُمـ سمٕمدهؿ واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  :ىم٤مل اًمؽمُمذي

 :إدفة

ـِ حَيَْٞمك  .4 ـْ قَمْٛمِرو سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ،اعم٤َْمِزِِّني قَم ـِ  ،قَم ـِ َزْيٍد َوُهَق ضَمده قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهللِ سْم َأنَّ َرضُماًل ىَم٤مَل ًمَِٕم

َتِٓمٞمُع َأْن شُمِرَيٜمِل يَمْٞمَػ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  -حَيَْٞمك  ًْ ـُ َزْيدٍ  َأشَم ٌُْد اهللِ سْم ٠ُم ؟ وَمَ٘م٤مَل قَم وَمَدقَم٤م  ،َٟمَٕمؿْ  :َيَتَقوَّ

شَملْمِ  َؾ َيَدُه َُمرَّ ًَ  وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم َيَدْيِف وَمَٖم
ٍ
َؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م ،صُمؿَّ َُمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَْثَر صَمالصًم٤م ،سمًَِمء ًَ صمؿَّ  ،صُمؿَّ هَم

شَملْمِ  َؾ َيَدْيِف َُمرَّ ًَ ٌََؾ ذِهِ  ،هَم َح َرْأؾَمَف سمَِٞمَدْيِف وَم٠َمىْم ًَ شَملْمِ إِمَم اعمِْْروَمَ٘ملْمِ صُمؿَّ َُم ِم َرْأؾِمِف َُمرَّ ًَم َوَأْدسَمَر سَمَدَأ سمُِٛمَ٘مدَّ

َؾ ِرضْمَٚمْٞمفِ  ،طَمتَّك َذَه٥َم ذِهًَِم إمَِم ىَمَٗم٤مهُ  ًَ ٤م إمَِم اعمََْٙم٤مِن اًمَِّذي سَمَدَأ ُِمٜمُْف صُمؿَّ هَم مُهَ  .(5)صُمؿَّ َردَّ

ـْ َأيِب طَمٞم٦َّمَ  .5 ٠مَ  :ىَم٤مَل  ،قَم ْٞمِف طَمتَّك َأْٟمَ٘م٤ممُهَ  ،َرَأْي٧ُم قَمٚمِٞم٤ًّم شَمَقوَّ َؾ يَمٗمَّ ًَ  ،صُمؿَّ َُمْْمَٛمَض صَمالصًم٤م ،٤موَمَٖم

َؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م ،َواؾْمَتٜمَِْمَؼ صَمالصًم٤م ًَ ةً  ،َوِذَراقَمْٞمِف صَمالصًم٤م ،َوهَم َح سمَِرْأؾِمِف َُمرَّ ًَ َؾ ىَمَدَُمْٞمِف إِمَم  ،َوَُم ًَ صُمؿَّ هَم

ٌَلْمِ  سَمُف َوُهَق ىَم٤مِئؿٌ  ،اًْمَٙمْٕم ٧ٌُْم َأْن ُأِرَيُٙمْؿ يَمْٞمَػ يَم٤مَن  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،صُمؿَّ ىَم٤مَم وَم٠َمظَمَذ وَمْْمَؾ ـَمُٝمقِرِه وَمنَمِ ٌَ َأطْم

ـُمُٝمقُر َرؾُمقِل اهللِ 
(6). 

ؾم٤مئر و ،اعمًح قمغم اْلٌػمةو ،يم٤معمًح ذم اًمتٞمٛمؿ ،ٕٟمف ُمًح ذم ـمٝم٤مرة ومٚمؿ يًـ شمٙمراره .6

 .اعمًح

واًمرأس أصؾ وم٢محل٤مىم٦م سم٤ٌمىمل أقمْم٤مء اًمقوقء  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مهنًم رظمّم٦م ومٜم٤مؾم٥م ختٗمٞمٗمٝمًم

 .أومم

 .أن يّمػم اعمًح همًالٕن شمٙمراره ي١مدي إمم  .7

ٕن اًمٖمًؾ ضمري٤من اعم٤مء قمغم اًمٕمْمق وهذا ٓ حيّمؾ سمتٙمرار  =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من هذا ٓ ٟمًٚمٛمف

سمؾ  ،وىمد أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم أن اْلٜم٥م ًمق ُمًح سمدٟمف سم٤معم٤مء ويمرر ذًمؽ ٓ شمرشمٗمع ضمٜم٤مسمتف ،اعمًح صمالصم٤م

 .قمْم٤مءاعم٤مء قمغم إ ييِمؽمط ضمر

 .اًمتٙمرار وم٘مقًمف ظم٤مرق ًمإلمج٤مع ٕن اًمٜم٤مس أمجٕمقا ىمٌؾ اًمِم٤مومٕمل قمغم قمدم .8

                                 
 (.>4/7(اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )4)

 (.568)(، وُمًٚمؿ 8;4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.5>(، واًمٜم٤ًمئل );7(، واًمؽمُمذي )444( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)
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 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمٞمس سمّمحٞمح وم٘مد ؾمٌؼ سمف أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وقمٓم٤مء وهمػممه٤م

 .ُمرشم٤من :افَقل افثاين

 .حمٛمد سمـ ؾمػميـ :افَائِقن بف

 :اشتدل بـ

ـِ قَمْٗمَراءَ  ِذ اسْم سَمٞميِع سمِٜم٧ِْم ُُمَٕمقي ـِ اًمره َح سمَِرْأؾِمِف   :ىَم٤مًَم٧ْم ومِٞمفِ  وَمَذيَمَرْت ُوُوقَء َرؾُمقِل اهللِ   ،قَم ًَ َوَُم

شَملْمِ   .(4)َُمرَّ

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠موضمف

سم٠مٟمف وٕمٞمػ رواه اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه ُمـ رواي٦م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ وهق وٕمٞمػ  :إول

 .قمٜمد أيمثر أهؾ احلدي٨م

 .ًمق صح ًمٙم٤من طمدي٨م اًمثالث ُم٘مدُم٤م قمٚمٞمف عم٤م ومٞمف ُمـ اًمزي٤مدة :و اًمث٤مِّن

 .أٟمف حمٛمقل قمغم سمٞم٤من اْلقاز :و اًمث٤مًم٨م

 .صمالث ُمرات :افَقل افثافث

ًمٙمٜمف  –اًمِم٤مومٕمل و ،ُمٞمنةو ،زاذانو ،قمٓم٤مءو ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .داودو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،-يًتح٥م  :ىم٤مل

 :إدفة

٠َم سم٤ِمعمََْ٘م٤مقِمدِ  .4 ـْ َأيِب َأَٟمٍس َأنَّ قُمْثًَمَن شَمَقوَّ صُمؿَّ  َأٓ  ُأِريُٙمْؿ ُوُوقَء َرؾُمقِل اهللِ   :وَمَ٘م٤مَل  (5)قَم

٠َم صَمالصًم٤م صَمالصًم٤م  .(6)شَمَقوَّ

 يِمٛمؾ اعمًح واًمٖمًؾ ششمقو٠م» :وضمف اًمدًٓم٦م ُمٜمف أن ىمقًمف

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف جمٛمؾ ومنشمف إطم٤مدي٨م إظمرى اًمقاردة ذم قمدد ُمًح اًمرأس

                                 
وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد أصح ُمـ هذا وأضمقد  (، ىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ،66(، واًمؽمُمذي )469( طمًـ: رواه أسمق داود )4)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن، ووٕمٗمف اًمٜمقوي.>>إؾمٜم٤مدا، واًمٜم٤ًمئل )

ُمقوع سم٘مرب اعمًجد اختذه ًمٚم٘مٕمقد ومٞمف ًم٘مْم٤مء  :وىمٞمؾ وىمٞمؾ درج، هل ديم٤ميملم قمٜمد دار قمثًمن سمـ قمٗم٤من، :(سم٤معم٘م٤مقمد: ىمٞمؾ5)

 طمقائ٩م اًمٜم٤مس واًمقوقء وٟمحق ذًمؽ.

 (.563( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)
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ـِ ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مَل  .5 ـْ ؿَمِ٘مٞمِؼ سْم َؾ ِذَراقَمْٞمِف صَمالصًم٤م صَمالصًم٤م :قَم ًَ ٤مَن هَم ـَ قَمٗمَّ َح َرْأؾَمُف  ،َرَأْي٧ُم قُمْثًَمَن سْم ًَ َوَُم

 .وَمَٕمَؾ َهَذا َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،صَمالصًم٤م

يمٚمٝم٤م شمدل  =أطم٤مدي٨م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف اًمّمح٤مح :ىم٤مل أسمق داود =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ

مل يذيمروا  ،وُمًح رأؾمف :وىم٤مًمقا ومٞمٝم٤م ،وم٢مهنؿ ذيمروا اًمقوقء صمالصم٤م =ُمرة قمغم ُمًح اًمرأس أٟمف

 .يمًم ذيمروا ذم همػمه قمددا

 :ومجقاسمف ُمـ وضمٝملم :ىم٤مل اًمٜمقوي

 .وهذا طمدي٨م طمًـ همػم داظمؾ ذم ىمقًمف ،أٟمف ىم٤مل إطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح :أطمدمه٤م 

 .أن قمٛمقم إـمالىمف خمّمقص سمًم ذيمرٟم٤مه ُمـ إطم٤مدي٨م احل٤ًمن وهمػمه٤م :واًمث٤مِّن

 .وٕمػ همػمه٤مو ،٠من أسم٤م داود صحح اًمرواي٤مت اًمقاردة سمدون قمددو أضمٞم٥م سم

٠مَ  قمـ قَمغِمي  .6  وَمَتَقوَّ
ٍ
ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َدقَم٤م سمًَِمء ْٞمِف صَمالصًم٤م صَمالصًم٤م ،سْم َؾ يَمٗمَّ ًَ  ،َوََتَْْمَٛمَض صَمالصًم٤م ،وَمَٖم

َؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م ،َواؾْمَتٜمَِْمَؼ صَمالصًم٤م ًَ َؾ َيَدْيِف صَمالصًم٤م صَمالصًم٤م ،َوهَم ًَ َح سمَِرْأؾِمِف صَمالصًم٤م ،َوهَم ًَ َؾ  ،َوَُم ًَ َوهَم

 .(5)وَمَٕمَؾ  َهَٙمَذا َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلِل   :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،ىَمَدَُمْٞمِف صَمالصًم٤م صَمالصًم٤م

 .أضمٞم٥م قمـ هذه إطم٤مدي٨م سم٠مهن٤م ًمالؾمتح٤ٌمب مجٕم٤م سملم إطم٤مدي٨م

ٚمقا وم٢من رواهت٤م طملم ومّم =سم٠من رواهت٤م أرادوا ذه٤م ُم٤م ؾمقى اعمًح  هذا اْلقابو أضمٞم٥م قمغم

ٓ يٕم٤مرض و ،يٙمقن شمٗمًػما ًمفو ،اًمتٗمّمٞمؾ حيٙمؿ قمغم اإلمج٤ملو =ُمًح سمرأؾمف ُمرة واطمدةو :ىم٤مًمقا

 .سمف يم٤مخل٤مص ُمع اًمٕم٤مم

 .ومًـ شمٙمراره٤م ومٞمف يم٤مًمقضمف ،ٕن اًمرأس أصؾ ذم اًمٓمٝم٤مرة .7

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من هذا اًم٘مٞم٤مس ُمٜم٘مقض سم٤مًمتٞمٛمؿ

                                 
(، وىم٤مل إًم٤ٌمِّن: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، وطمًٜمف اًمٌخ٤مري، وصححف اًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م 443(طمًـ: رواه أسمق داود )4)

 ٤من واحل٤ميمؿ، واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة.واسمـ طمٌ

(، وىم٤مل: ورواه زائدة سمـ ىمداُم٦م وأسمق قمقاٟم٦م وهمػممه٤م قمـ ظم٤مًمد سمـ قمٚم٘مٛم٦م دون ذيمر اًمتٙمرار ذم 633( طمًـ: رواه اًمٌٞمٝم٘مل )5)

لْمِ  (:6334ُمًح اًمرأس ويمذًمؽ رواه اْلًمقم٦م قمـ قمكم إٓ ُم٤م ؿمذ ُمٜمٝم٤م وأطمًـ ُم٤م روي قمـ قمكم ومٞمف ) ًَ ـِ طُم ـْ قَمغِمي سْم قم

ـْ  َح سمَِرْأؾِمفِ  قَم ًَ َؾ َيَدْيِف صَمالصًم٤م، َوَُم ًَ َؾ َوضْمَٝمُف صَمالصًم٤م، َوهَم ًَ ٠َم وَمَٖم ُف شَمَقوَّ : َأٟمَّ ـْ قَمغِمٍّ ِه قَم ـْ ضَمدي َؾ ِرضْمَٚمْٞمِف صَمالصًم٤م، َأسمِٞمِف قَم ًَ  صَماَلصًم٤م، َوهَم

٠ُم= وطمًٜمف اًمٜمقوي. اهللِ َوىَم٤مَل: َهَٙمَذا َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل   َيَتَقوَّ
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اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمرأس َتًح ُمرة  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .واطمدة

  :افتًِٔؾ

 .ًمْمٕمػ أدًم٦م اًم٘مقًملم أظمريـو ،ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

  (4) ؟ ما هق اجلزء افذي جيب مسحف مـ افرأس :(154مسٖفة )

 :ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم  

 .جي٥م اؾمتٞمٕم٤مب اًمرأس يمٚمٝم٤م سم٤معمًح :افَقل إول

 .-أُم٤م اعمرأة ومٞمجزئٝم٤م ُمًح ُم٘مدم رأؾمٝم٤م  -رواي٦م قمـ أمحد و ،ُمذه٥م ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :إدفة

ُحقا سمُِرُءوؾِمُٙمؿْ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم .4 ًَ  [9:]اعم٤مئدة ﴾َواُْم

ـِ قَمْٗمَراءَ  .5 ِذ اسْم سَمٞميِع سمِٜم٧ِْم ُُمَٕمقي ـِ اًمره َح   :ىَم٤مًَم٧ْم ومِٞمفِ  وَمَذيَمَرْت ُوُوقَء َرؾُمقِل اهللِ   ،قَم ًَ َوَُم

شَملْمِ   .(5)سمَِرْأؾِمِف َُمرَّ

واُمًحقا رؤوؾمٙمؿ ومٞمتٜم٤مول  :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل =احلدي٨م أن  اًم٤ٌمء ًمإلًمّم٤مقو وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م

ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمؿْ ﴿ :يمًم ىم٤مل ذم اًمتٞمٛمؿ ،اْلٛمٞمع ًَ  [9:اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء ﴾وَم٤مُْم

 .جيزئ ُمًح سمٕمْمف :افَقل افثاين

 ،إوزاقملو ،اًمثقريو ،احلًـو ،ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقعو ،قمٛمراسمـ و ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمٜمخٕملو

 :إدفة

ُحقا سمُِرُءوؾِمُٙمؿْ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم .4 ًَ  .[9:]اعم٤مئدة ﴾َواُْم

 .واُمًحقا سمٕمض رؤوؾمٙمؿ :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل =أن اًم٤ٌمء ًمٚمتٌٕمٞمض :وضمف اًمدًٓم٦م

                                 
 (.556-4/553(، واعمجٛمقع );:4-::4/4واعمٖمٜمل ) (،78-5/75)(اٟمٔمر: إوؾمط 4)

(، ىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد أصح ُمـ هذا وأضمقد 66(، واًمؽمُمذي )469( طمًـ: رواه أسمق داود )5)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن، ووٕمٗمف اًمٜمقوي.>>إؾمٜم٤مدا، واًمٜم٤ًمئل )
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ُمـ زقمؿ أن  :ىم٤مل اسمـ سمره٤من =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف همػم صحٞمح وٓ يٕمرف أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذًمؽ 

 .(4)اًم٤ٌمء شمٗمٞمد اًمتٌٕمٞمض وم٘مد ضم٤مء أهؾ اًمٚمٖم٦م سمًم ٓ يٕمرومقٟمف

٦ٌََم أٟمف ىم٤مل قمٜمد وصٗمف ًمقوقء اًمٜمٌل  .5 ـِ ؿُمْٕم َح سمِٜم٤َمِصَٞمتِفِ » :قمـ اعمُِْٖمػَمِة سْم ًَ َح  ،صُمؿَّ َُم ًَ َوَُم

 .(5)شقَمغَم اًْمِٕمًَمَُم٦مِ 

عم٤م شمقو٠م  وٕن اًمٜمٌل  =وٟمحـ ٟم٘مقل سمف ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف يدل قمغم ضمقاز اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م

ُمًح رأؾمف يمٚمف وهذا يّمٚمح أن يٙمقن ُمٌٞمٜم٤م ًمٚمٛمًح اعم٠مُمقر وُم٤م ذيمروه ُمـ اًمٚمٗمظ جم٤مز ٓ يٕمدل 

 .إًمٞمف قمـ احل٘مٞم٘م٦م إٓ سمدًمٞمؾ

وىمٌؾ ُمًح سمرأس اًمٞمتٞمؿ  :يمًم ي٘م٤مل ،ُمًح سمرأؾمف :ٕن ُمـ ُمًح سمٕمض رأؾمف ي٘م٤مل .6

 .رأؾمف

 .اًمراضمح أٟمف جي٥م اؾمتٞمٕم٤مب هم٤مًم٥م اًمرأس سم٤معمًح :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  :افتًِٔؾ

 .ٕم٤مب مجٞمع اًمرأس سم٤معمًحٞمًمٚمٛمِم٘م٦م ذم اؾمت

  (6) هؾ إذٕان مـ افرأس ؟ :(155مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .إذٟم٤من ُمـ اًمرأس :افَقل إول

 ،احلًـو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،قمٓم٤مءو ،أسمق ُمقؾمكو ،اسمـ قمٛمرو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

ؾمٗمٞم٤من  و ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ اعم٤ٌمركو ،اسمـ ضمقيري٦مو ،اسمـ ؾمػميـو ،اًمٜمخٕملو ،قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزو

                                 
(= ىم٤مل أسمق طمٞم٤من: ;4/53اًمرمحـ ُمـ وضمقه اإلقمراب واًم٘مراءات )(، وإُمالء ُم٤م ُمـ سمف 3>7/4(اٟمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط )4)

اًم٤ٌمء ذم ُمثؾ هذا ًمٚمتٌٕمٞمض وًمٞمس  :ويمقهن٤م ًمٚمتٌٕمٞمض يٜمٙمره أيمثر اًمٜمح٤مة طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ، وىم٤مل ُمـ ٓ ظمؼمة ًمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م»

 ش.سمٌمء يٕمرومف أهؾ اًمٕمٚمؿ

 (.;49(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )4978(، واسمـ ظمزيٛم٦م )7/577( صحٞمح: رواه أمحد )5)

-4;4/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )6;4، 484-4/483(، واعمٖمٜمل )>5/8(، وإم );7-5/78(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(، 563->4/55(، واعمجٛمقع )46(،  وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/457(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5;4

(، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 48-4/44(، وُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق )4/99(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/86وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )

 (.5/785(، واعمحرر اًمقضمٞمز )673/>)
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 .ىمت٤مدةو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقري

 :إدفة

ُه إًَِمْٞمفِ َوَأظَمَذ سمَِرْأِس ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم .4 ره  .[483 :] إقمراف ﴾َأظِمٞمِف جَيُ

 .أن اعمراد سم٤مًمرأس ذم أي٦م إذن :وضمف اًمدًٓم٦م

 :وم٘مٞمؾ ،واعمٗمنون خمتٚمٗمقن ذم ذًمؽ ،أضمٞم٥م سم٠مٟمف شم٠مويؾ ًممي٦م قمغم ظمالف فم٤مهره٤م ومال ي٘مٌؾ

 ومٙمٞمػ حيت٩م ذه٤م واحل٤مًم٦م هذه ؟ ،اًمذؤاسم٦م :وىمٞمؾ ،إذن :وىمٞمؾ ،اعمراد اًمرأس

ـْ َأيِب  .5 ْأسِ » :ُأَُم٤مَُم٦َم أٟمفَ ىَم٤مَل قَم ـَ اًمرَّ  .(4)شإُُذَٟم٤مِن ُِم

ْأسِ » :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :قمـ قمٌد اهلل سمـ زيد ىم٤مل .6  .(5)شإُُذَٟم٤مِن ُِمـ اًمرَّ

ـِ  اهللِ  قمـ قمٌدِ  .7   .(6)أظمذ ًمرأؾمف يذِ اًمَّ  الَف ظِم  ُم٤مءً  فِ ٞمْ ٟمَ ذُ ُٕ  ذَ ظَم أَ   اهللِ  رؾمقَل  أنَّ  يدٍ زَ  سم

هذا سيح ذم أهنًم ًمٞمًت٤م ُمـ اًمرأس إذ ًمق يم٤مٟمت٤م ُمٜمف عم٤م أظمذ هلًم ُم٤مء ضمديدا  :وضمف اًمدًٓم٦م

يٛمًحٝمًم سمًمء  :يم٤ًمئر أضمزاء اًمرأس وهق سيح ذم أظمذ ُم٤مء ضمديد ومٞمحت٩م سمف أيْم٤م قمغم ُمـ ىم٤مل

مه٤م ُمـ اًمقضمف وم٘مد مجع هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمدًٓم٦م هلذا اًم٘مقل  :وومٞمف رد قمغم ُمـ ىم٤مل ،اًمرأس

 .عمخ٤مًمٗملمواًمرد قمكم مجٞمع ا

٤ٌَّمسٍ  .8 ـِ قَم ـِ اسْم ٠مَ  َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل   :قَم   :وَمَذيَمَر احْلَِدي٨َم ىَم٤مَل  =شَمَقوَّ
ٍ
ـْ َُم٤مء صُمؿَّ َأظَمَذ ؿَمْٞمًئ٤م ُِم

َح سمِِف َرْأؾَمفُ  ًَ  ُأُذَٟمْٞمفِ  ،وَمَٛم
ِ
ـْ َوَراء ٤مَُملْمِ ُِم ـِ ُأُذَٟمْٞمِف َواإِلذْهَ ـْ َأَص٤مسمِِٕمِف ذم سَم٤مـِم  .(7)َوىَم٤مَل سم٤ِمًْمُقؾْمَٓمَٞملْمِ ُِم

ومل يٜم٘مؾ همًٚمٝمًم ُمع يمثرة رواة صٗم٦م اًمقوقء  ،يم٤من يٛمًحٝمًم  أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمٜمٌل 

 .وٕن اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم أن اعمتٞمٛمؿ ٓ يٚمزُمف ُمًحٝمًم =واظمتالف صٗم٤مشمف

                                 
، شاًمًٜمـ»(، وصححف إًم٤ٌمِّن، وىم٤مل: وطمًٜمف اًمؽمُمذي ذم سمٕمض ٟمًخ :6(، واسمـ ُم٤مضمف )467صحٞمح: رواه أسمق داود )(4)

 وىمقاه اعمٜمذري واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد واسمـ اًمؽميمًمِّن واًمزيٚمٕمل. اهـ.

 أٟمف ىم٤مل: (: وأُم٤م ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل 4/99ًم٤ٌمِّن، ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )(، وصححف ا776ٕ(صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )5)

 ىم٤مل ذم اًمزوائد: هذا إؾمٜم٤مد طمًـ. ،ذًمؽ سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕم٤مف ذيمرٟم٤مه٤م ذم اخلالف. اهـ يومرو شأسِ ُمـ اًمرَّ  ٟم٤منِ إذُ »

وًمٞمٜمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (، وصحح إؾمٜم٤مده اًمٌٞمٝم٘مل، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن، 6:طمًـ: رواه اسمـ اْل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك )( 6)

(4/7:.) 

 : إؾمٜم٤مده ضمٞمد.(>4/55ذم اعمجٛمقع ) (، ىم٤مل اًمٜمقوي;64( طمًـ: رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ )7)
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  .إذٟم٤من ُمـ اًمقضمف :افَقل افثاين

 .اًمزهري :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ َرؾُمقِل اهلِل   ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم قَم ـْ قَمغِمي سْم الِة ىَم٤مَل  قَم ُف يَم٤مَن إَِذا ىَم٤مَم إِمَم اًمّمَّ .. ؾَمَجَد َوضْمِٝمل .» :َأٟمَّ

هُ  َرُه َوؿَمؼَّ ؾَمْٛمَٕمُف َوسَمٍَمَ  .(4)شًمِٚمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُف َوَصقَّ

 .أو٤مف اًمًٛمع إمم اًمقضمف يمًم أو٤مف إًمٞمف اًمٌٍمأٟمف  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .اًمٌمء يْم٤مف إمم ُم٤م ي٘م٤مرسمف وإن مل يٙمـ ُمٜمفأضمٞم٥م سم٠من 

 .اًمرأسو إذٟم٤من قمْمقان ُمًت٘مالن قمـ اًمقضمف :افَقل افثافث

 .أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .أو ُمـ اًمرأس ُمًحت٤م ُمٕمف ،ٕهنًم ًمق يم٤مٟمت٤م ُمـ اًمقضمف همًٚمت٤م ُمٕمف .4

ُمع ىمرسمف وم٤مٕذن  ٕن اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمكم أن اًمٌٞم٤مض اًمدائر طمقل إذن ًمٞمس ُمـ اًمرأس .5

 .أومم

ٕٟمف ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مٕذن رء ُمـ أطمٙم٤مم اًمرأس ؾمقى اعمًح ومٛمـ ادقمك أن طمٙمٛمٝم٤م ذم  .6

 .اعمًح طمٙمؿ اًمرأس ومٕمٚمٞمف اًمٌٞم٤من

 .ٕن اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم أٟمف ٓ جيزئ ُمًحٝمًم قمـ ُمًح اًمرأس سمخالف أضمزائف .7

 .ٕٟمف ًمق ىمٍم اعمحرم ُمـ ؿمٕمرمه٤م مل جيزئف قمـ شم٘مّمػم اًمرأس سم٤مإلمج٤مع  .8

 .ٕٟمف قمْمق َي٤مًمػ اًمرأس ظمٚم٘م٦م وؾمٛمت٤م ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف يم٤مخلد  .9

 .فم٤مهرمه٤م ُمـ اًمرأسو ،ُم٤م اؾمت٘مٌؾ اًمقضمف ُمـ إذٟمٞملم ومٝمق ُمـ اًمقضمف :افَقل افرابع

 .إؾمح٤مقو ،اسمـ ؾمػميـو ،احلًـ سمـ ص٤مًمحو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 :إدفة

                                 
 (.4::( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)
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َح َرْأؾَمُف َوفُمُٝمقَر ُأُذَٟمْٞمفِ  قمـ قمكم أٟمف .4 ًَ  .(4)َُم

 :سمقضمٝملمأضمٞم٥م قمٚمٞمف 

 .دًمٞمؾ قمغم اًمٗمرق سملم ُم٘مدم إذن وُم١مظمره٤م ًمٞمس ومٞمف :إول

أن ذًمؽ حمٛمقل قمغم أٟمف اؾمتققم٥م اًمرأس وم٤مٟمٛمًح ُم١مظمر إذن ُمٕمف وٛمٜم٤م ٓ ُم٘مّمقدا  :اًمث٤مِّن

 .ٕن آؾمتٞمٕم٤مب ٓ يت٠مشمك هم٤مًم٤ٌم إٓ سمذًمؽ =

 .ٕن اًمقضمف ُم٤م طمّمٚم٧م سمف اعمقاضمٝم٦م وهك طم٤مصٚم٦م سمًم أىمٌؾ .5

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من إذٟملم ُمـ اًمرأس :اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف  :افسجٔح

  :افتًِٔؾ

 .ومٕمٚمفو  ومٞم٘مدم ىمقل اًمٜمٌل  ،ومٕمَٚمفو  ىمقًُمف ىمقَل اًمٜمٌل و أٟمف إذا ظم٤مًمػ ومٕمُؾ اًمّمح٤ميب

 .(5)يستحب مسح إذٕغ ب٘دخال افسبابتغ ؾٔٓام ومسح طاهرمها باإلهبامغ :(156مسٖفة )

٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ـِ اسْم ٤ٌَّمسَمَتلْمِ  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،ومَٕم ًَّ َح ُأُذَٟمْٞمِف َداظِمَٚمُٝمًَم سم٤ِمًم ًَ َوظَم٤مًَمَػ سم٢ِمذِْه٤َمَُمْٞمِف إمَِم فَم٤مِهِر  ،َُم

٤م َوسَم٤مـمِٜمَُٝمًَم  ،ُأُذَٟمْٞمفِ  َح فَم٤مِهَرمُهَ ًَ  .(6)وَمَٛم

ـْ  ـِ قُمَٛمرَ  ،َٟم٤مومِعٍ وقَم ـِ اسْم َتلْمِ شَمٚمَِٞم٤مِن اإِلذْه٤َمَُملْمِ ذِم ُأُذَٟمْٞمفِ  ،قَم ٌَُٕملْمِ اًمٚمَّ ٠َم َأْدظَمَؾ اإِلْص ُف يَم٤مَن إَذا شَمَقوَّ  ،َأٟمَّ

٤م َح سَم٤مـمِٜمَُٝمًَم َوظَم٤مًَمَػ سم٤ِمإِلذْه٤َمَُملْمِ إمَم فَم٤مِهِرمِهَ ًَ  .(7)وَمَٛم

واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون ُمًح إذٟملم فمٝمقرمه٤م » :ىم٤مل اًمؽمُمذي

 .اهـ .(8)شقهنًموسمٓم

  (9) أخذ ماء جديد فألذٕغ ؟ ما حُؿ :(157مسٖفة )

                                 
 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.:44( طمًـ: رواه أسمق داود )4)

 (.;4/55(، واعمجٛمقع )7;4-6;4/4(، واعمٖمٜمل )>5/8(، وإم )>5/7(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، وصححف اسمـ ظمزيٛم٦م >76(، واسمـ ُم٤مضمف )435(، وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل )69(صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )6)

واسمـ ُمٜمده= وىم٤مل اسمـ ُمٜمده: ٓ يٕمرف ُمًح إذٟملم ُمـ وضمف يث٧ٌم إٓ ُمـ هذا اًمٓمريؼ. اهـ= اٟمٔمر: شمٚمخٞمص احلٌػم 

(4/5;6.) 

 (.;4/4( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )7)

 (.4/85ـ اًمؽمُمذي )( اٟمٔمر: ؾمٜم8)

(، وإم 4/457(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى );4/55(، واعمجٛمقع )484-4/483(، واعمٖمٜمل )83->5/7(اٟمٔمر: إوؾمط )9)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يًتح٥م :افَقل إول

 .هق ىمقل اْلٛمٝمقرو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بــ

ًمَخ  ُؾ فُمُٝمقَر ُأُذَٟمْٞمِف َوسُمُٓمقهُنًُم إِٓ اًمّمي ًِ ـَ قُمَٛمَر يَم٤مَن َيْٖم شَملِم  قَمـ َٟم٤مومٍِع أن اسم ًة َأْو َُمرَّ َُمَع اًمَقضْمِف َُمرَّ

 
ِ
ُح سمَِرْأؾِمِف ذِم اعم٤مء ًَ ٌَُٕمٞمِف سَمْٕمَد َُم٤م َيْٛم ةً  ،َوُيدظِمُؾ سم٢مص ًَمِخ َُمرَّ ؿَّ ُيْدظِمْٚمُٝمًَم ذِم اًمّمي ُتُف وُهَق وَمَرَأيْ  :َوىَم٤مَل  ،صمه

 وَمَجَٕمَؾ ُيِرْيُد َأْن ُيْدظِمْٚمُٝمًَم ذِم ِصًَمِظِمِف وَمال هَيَْتِديَ 
ِ
ٌََٕمْٞمِف ذِم اعم٤مء ٠َم صمهؿَّ َأْدظَمَؾ إِْص ٤مِن َوٓ َيُٛمقُت شَمَقوَّ

 وَم٠َمْدظَمْٚمُتُٝمًَم ذِم ِصًَمِظِمفِ 
ِ
ٌَِٕمل ذِم اعم٤مء  .(5)َيٜمَْتِٝمل طَمتَّك َأْدظَمْٚم٧ُم َأَٟم٤م إِْص

 .سمٛمًٜمقنًمٞمس  :افَقل افثاين

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :إدفة

ْأسِ » :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :قمـ قمٌد اهلل سمـ زيد ىم٤مل  .(6)شإُُذَٟم٤مِن ُِمـ اًمرَّ

أظمذه  وهمػم ُمقضمقد ذم إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م اًمتل ومٞمٝم٤م صٗم٦م ووقء رؾمقل اهلل » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(7)شٕذٟمٞمف ُم٤مء ضمديدا

ُمًح إذٟمٞملم  سم٤مؾمتح٤ٌمباًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض  :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهللىم٤مل  :افسجٔح

 .سمًمء ضمديد

  :افتًِٔؾ

                                 
(5/8<.) 

ًمُخ ُمـ إُذن اخلرُق اًم٤ٌمـمـ اًمذي ُيٗمِض إمِم اًمرْأس َتٞمٛمٞم٦م،و صم٘م٥م إُذن،هق  اًمّمًمخ:(4) إِن  :وي٘م٤مل واًمًًمخ ًمٖم٦م ومٞمف، اًمّمي

  .شصٛمخ»اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة  هق إُذن ٟمٗمًٝم٤م= اًمّمًمخ

 (.4/44( رواه قمٌد اًمرزاق )5)

 أٟمف ىم٤مل: (: وأُم٤م ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل 4/99(، وصححف إًم٤ٌمِّن، ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )776(صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )6)

ـَ  ٤منِ ٟمَ إذُ »  ذًمؽ سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕم٤مف ذيمرٟم٤مه٤م ذم اخلالف. اهـ، ىم٤مل ذم اًمزوائد: هذا إؾمٜم٤مد طمًـ. يومرو شاًمرأسِ  ُم

 (.5/83( اٟمٔمر: إوؾمط )7)
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 .ومٕمٚمف  ٕن اًمٜمٌل 

  (4) ما حُؿ مـ ترك مسح أذٕٔف ؟ :(158مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .قمٚمٞمف اإلقم٤مدة :افَقل إول

 .-إن شمريمٝمًم قمٛمدا  –إؾمح٤مق  :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .شمرك ُمًح إذٟملم ذم ووقئف  مل يث٧ٌم أن اًمٜمٌل 

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف :افَقل افثاين

 ،أصح٤مب اًمرأيو ،أسمق صمقرو ،اًمثقريو ،إوزاقملو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو

 :إدفة

٠ْم يَمًم أَُمَرَك اهلُل  :»-يٕمٜمل ًمرضمؾ  -ىم٤مل  أن رؾمقل اهلِل   ،قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع .4 شَمَقوَّ

(5)ش. 

 .ًمٞمس ومٞمًم أُمر اهلل ُمًح إذٟملم :وضمف اًمدًٓم٦م

أمجٕمقا أن ُمـ شمرك   ش:اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء»ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم يمت٤مسمف  .5

 .اهـ .(6)ويمذا ٟم٘مؾ اإلمج٤مع همػمه ،ُمًحٝمًم ومٓمٝم٤مرشمف صحٞمح٦م

 .وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ هذا اإلمج٤مع خمروق سم٘مقل إؾمح٤مق

٠ْم يَمًم أَُمَرَك اهللُ  »:أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف حمجقج سم٢ممج٤مع ُمـ ىمٌٚمف وسمحدي٨م  .ششَمَقوَّ

 .ٕٟمف ٓ طمج٦م ُمع ُمـ يقضم٥م اإلقم٤مدة .6

أو وطمدمه٤م أضمزأشم٤م  ،أو ُمـ اًمرأس ُمًحت٤م ُمٕمف ،ٕهنًم ًمق يم٤مٟمت٤م ُمـ اًمقضمف همًٚمت٤م ُمٕمف .7

                                 
(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 4/456(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )4/563(، واعمجٛمقع )>5/8(، وإم )5/84(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(4/4;4-4;5.) 

 (.4/595(، وطمًٜمف اًمؽمُمذي، وصححف احل٤ميمؿ= اٟمٔمر: اًمٗمتح )5/539( طمًـ: رواه اإلؿمٌٞمكم ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م )5)

 (.4/563( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )6)
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حٝمًم أن يٛمًح وًمق يم٤مٟمت٤م ُمـ اًمرأس يمٗمك ُم٤مؾم ،وم٢مذا مل يٙمقٟم٤م هٙمذا ومٚمؿ يذيمرا ذم اًمٗمرض ،ُمٜمف

 سم٤مًمرأس يمًم يٙمٗمل مم٤م يٌ٘مك ُمـ اًمرأس.

وٓ يِمٌٝم٤من سم٘مٞم٦م أضمزاء  ،ٓ يٗمٝمؿ ُمـ إـمالق اؾمؿ اًمرأس دظمقهلًم ومٞمف ،ٕهنًم شمٌع ًمٚمرأس .8

 .وًمذًمؽ مل جيزه ُمًحٝمًم قمـ ُمًحف قمٜمد ُمـ اضمتزأ سمٛمًح سمٕمْمف ،اًمرأس

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ شمرك ُمًح أذٟمٞمف قمٚمٞمف  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اإلقم٤مدة

 .(4)ٓ جيقز ادسح ظِٔٓاو ،جيب ؽسؾ إؿدام مـ إظَاب :(159مسٖفة )

ـِ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل  ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ِله  :ومَٕم ٚمََّػ قَمٜم٤َّم اًمٜمٌَّ َأْرَهَ٘مْتٜم٤َم ذِم ؾَمْٗمَرٍة ؾَم٤موَمْرَٟم٤مَه٤م وَم٠َمْدَريَمٜم٤َم َوىَمْد  خَتَ

ُح قَمغَم َأْرضُمٚمِٜم٤َم وَمٜم٤َمَدى سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِفِ  ًَ ٠ُم وَمَجَٕمْٚمٜم٤َم َٟمْٛم ـُ َٟمَتَقوَّ اَلُة َوَٟمْح ـَ » :اًمّمَّ َوْيٌؾ ًمأَِلقْمَ٘م٤مِب ُِم

شَملْمِ   (5)اًمٜم٤َّمرِ   .(6)شَأْو صَماَلصًم٤م ،َُمرَّ

ـِ ِزَي٤مٍد ىَم٤مَل وقمـ  ِد سْم ـَ اعمِْْٓمَٝمَرةِ َويَم٤مَن يَ  ،ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرةَ  :حُمَٛمَّ ١ُموَن ُِم  -ُٛمره سمِٜم٤َم َواًمٜم٤َّمُس َيَتَقوَّ

ـَ اًمٜم٤َّمرِ » :ىَم٤مَل  َأؾْمٌُِٖمقا اًْمُقُوقَء وَم٢مِنَّ َأسَم٤م اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ  :ىَم٤مَل   .(7)شَوْيٌؾ ًمأَِلقْمَ٘م٤مِب ُِم

ـْ  ٌِْد اهللِوقَم ـِ قَم ِله  ،ضَم٤مسمِِر سْم ْٚمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل:  ىَم٤مَل: َرَأى اًمٜمٌَّ ًِ ْ َيْٖم َوْيٌؾ »ذِم ىَمَدِم َرضُمٍؾ عمََْٕم٦ًم مَل

ـَ اًمٜم٤َّمرِ   .(8)شًمأِْلَقْمَ٘م٤مِب ُِم

  (9) ما حُؿ ختِٔؾ إصابع ؟ :(161مسٖفة )

                                 
 (.568-4/567(، واعمجٛمقع )>;4-7;4/4(، واعمٖمٜمل )85-5/84( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

٘مدم وهل (ويؾ ًمألقم٘م٤مب ُمـ اًمٜم٤مر: ىم٤مل اسمـ إصمػم: اًمقيؾ احلزن واهلالك واعمِم٘م٦م ُمـ اًمٕمذاب، وإقم٘م٤مب مجع قم٘م٥م ُم١مظمر اًم5)

أٟمثك واًمًٙمقن ًمٚمتخٗمٞمػ ضم٤مئز وظمص اًمٕم٘م٥م سم٤مًمٕمذاب= ٕٟمف اًمٕمْمق اًمذي مل يٖمًؾ، وىمٞمؾ أراد ص٤مطم٥م اًمٕم٘م٥م ومحذف 

 اعمْم٤مف.

 (.574(، وُمًٚمؿ )93( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.575(، وُمًٚمؿ )498( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف رواه اًمٌخ٤مري )7)

(: هذا إؾمٜم٤مد 4/99وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ) (،;4/6( صحٞمح: رواه اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مِّن أصم٤مر )8)

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت. اهـ.

(، :4/44(، واًمتٛمٝمٞمد )>57/58(، وآؾمتذيم٤مر)4/569(، واعمجٛمقع )4/485(، واعمٖمٜمل )5/85(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.8:/4(، وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب )5;/4وإمج٤مع إئٛم٦م إرسمٕم٦م واظمتالومٝمؿ )
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .واضم٥م :افَقل إول

 .ىمقل ذم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

َة  ـِ َصؼْمَ ـْ ًَمِ٘مٞمِط سْم  .(4)شَأؾْمٌِِغ اًْمُقُوقَء َوظَمٚميْؾ سَملْمَ إََص٤مسمِعِ » :ىَم٤مَل رؾمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل قَم

 .إصؾ ذم إُمر اًمقضمقبو ،أُمر شظمٚمؾ» :ىمقًمف :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ؾمٜمف ُم١ميمدة :افَقل افثاين

 .احلٜم٤مسمٚم٦مو ،اًمِم٤مومٕمٞم٦مو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :إدفة

َة ىَم٤مَل  .4 ـِ َصؼْمَ ـْ ًَمِ٘مٞمِط سْم  .(5)شَأؾْمٌِِغ اًْمُقُوقَء َوظَمٚميْؾ سَملْمَ إََص٤مسمِعِ » :ىَم٤مَل رؾمقُل اهللِ  :قَم

٠ْم يَمًم أَُمَرَك اهلُل  :»-يٕمٜمل ًمرضمؾ  -ىم٤مل  أن رؾمقل اهلِل   ،قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع .5 شَمَقوَّ

(6)ش. 

 .أن اًمتخٚمٞمؾ مل يذيمر ذم اًم٘مرآن ومدل قمغم اؾمتح٤ٌمسمف سم٤محلدي٨م :وضمف اًمدًٓم٦م

 =ًمق يم٤من واضم٤ٌم ًمذيمرو مل شمذيمر اًمتخٚمٞمؾ  ٕن إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم صٗم٦م ووقء اًمٜمٌل  .6

 .ٕن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم سمٞم٤من

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ختٚمٞمؾ إص٤مسمع واضم٥م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .(7)جيقز افقضقء مرة مرة  :(161مسٖفة )

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل  ـِ قَم ـِ اسْم ِله  :ومَٕم ٠َم اًمٜمٌَّ ةً  شَمَقوَّ ًة َُمرَّ  .(8)َُمرَّ

 .(9)جيقز افقضقء مرتغ مرتغ (: 162مسٖفة )

                                 
 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وصححف إًم٤ٌمِّن.;;:(، واًمؽمُمذي )475داود ) ( صحٞمح: رواه أسمق4)

 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وصححف إًم٤ٌمِّن.;;:(، واًمؽمُمذي )475( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.4/595(، وطمًٜمف اًمؽمُمذي، وصححف احل٤ميمؿ= اٟمٔمر: اًمٗمتح )5/539( طمًـ: رواه اإلؿمٌٞمكم ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م )6)

 (.4/576(،  واعمجٛمقع )6>4-5>4/4(، واعمٖمٜمل )>5/9(، وإم )5/87) (اٟمٔمر: إوؾمط7)

 (.:48( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )8)

 (.573->4/56(، واعمجٛمقع )6>4-5>4/4(، واعمٖمٜمل )>5/9(، وإم )5/87(اٟمٔمر: إوؾمط )9)
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ِلَّ وم ـِ َزْيٍد َأنَّ اًمٜمٌَّ ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم شَملْمِ  َٕم شَملْمِ َُمرَّ ٠َم َُمرَّ  .(4)شَمَقوَّ

 .(5)هق إؾوؾو ،جيقز افقضقء ثالثا ثالثا :(163مسٖفة )

ـْ َأيِب َأَٟمٍس َأنَّ  ٠َم سم٤ِمعمََْ٘م٤مقِمدِ ومَٕم ٠َم  َأَٓ ُأِريُٙمْؿ ُوُوقَء َرؾُمقِل اهلِل   :وَمَ٘م٤مَل  (6)قُمْثًَمَن شَمَقوَّ صُمؿَّ شَمَقوَّ

 .(7)صَماَلصًم٤م صَماَلصًم٤م

ْٞمِف صَماَلَث ُِمَرارٍ  مُحَْرانَ وقمـ   وَم٠َموْمَرَغ قَمغَم يَمٗمَّ
ٍ
٤مَن َدقَم٤م سم٢ِمَِٟم٤مء ـَ قَمٗمَّ ُف َرَأى قُمْثًَمَن سْم ُه َأٟمَّ  َُمْقمَم قُمْثًَمَن َأظْمؼَمَ

َؾ َوضْمَٝمُف صَماَلصًم٤م َوَيَدْيِف إمَِم  ًَ  وَمَٛمْْمَٛمَض َواؾْمَتٜمَِْمَؼ صُمؿَّ هَم
ِ
َٚمُٝمًَم صُمؿَّ َأْدظَمَؾ َيِٛمٞمٜمَُف ذِم اإِلَٟم٤مء ًَ ِ  وَمَٖم ْروَمَ٘ملْمِ اعمْ

َح سمَِرْأؾِمفِ  ،صَماَلَث ُِمَرارٍ  ًَ ٌَلْمِ  ،صُمؿَّ َُم َؾ ِرضْمَٚمْٞمِف صَماَلَث ُِمَراٍر إِمَم اًْمَٙمْٕم ًَ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،صُمؿَّ هَم

: «٠َم َٟمْحَق ُوُوقِئل َهَذا ـْ شَمَقوَّ ـْ  ،َُم َم ُِم ُف هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ ًَ ُث ومِٞمِٝمًَم َٟمْٗم صُمؿَّ َصغمَّ َريْمَٕمَتلْمِ َٓ حُيَدي

 .(8)شَذْٟمٌِفِ 

 (9) ما حُؿ افزيادة ظذ افثالث دم افقضقء ؟ :(164مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .حترم :افَقل إول

 .وضمف ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕملو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اسمـ اعم٤ٌمرك :افَائِقن بف

  :اشتدفقا بـ

ِلَّ  ِه َأنَّ َرضُماًل َأشَمك اًمٜمٌَّ ـْ ضَمدي ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  يَمْٞمَػ  :وَمَ٘م٤مَل  قَم

ْٞمِف صَماَلصًم٤م؟ اًمٓمهُٝمقُر  َؾ يَمٗمَّ ًَ  وَمَٖم
ٍ
 ذم إَِٟم٤مء

ٍ
َؾ َوضْمَٝمُف  ،وَمَدقَم٤م سمًَِمء ًَ َؾ ِذَراقَمْٞمِف صَماَلصًم٤م ،صَماَلصًم٤مصُمؿَّ هَم ًَ صُمؿَّ  ،صُمؿَّ هَم

َح سم٢ِمذِْه٤َمَُمْٞمِف قَمغَم فَم٤مِهِر ُأُذَٟمْٞمِف وَ  ًَ ٤ٌَّمطَمَتلْمِ ذم ُأُذَٟمْٞمِف َوَُم ًَّ ٌََٕمْٞمِف اًم َح سمَِرْأؾِمِف وَم٠َمْدظَمَؾ إِْص ًَ ٤ٌَّمطَمَتلْمِ َُم ًَّ سم٤ِمًم

                                 
 (.;48( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.576->4/56(، واعمجٛمقع )7>4-5>4/4(، واعمٖمٜمل )>5/9(، وإم )89-5/87(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

درج وىمٞمؾ ُمقوع سم٘مرب اعمًجد اختذه ًمٚم٘مٕمقد ومٞمف ًم٘مْم٤مء  وىمٞمؾ: هل ديم٤ميملم قمٜمد دار قمثًمن سمـ قمٗم٤من، (سم٤معم٘م٤مقمد: ىمٞمؾ:6)

 طمقائ٩م اًمٜم٤مس واًمقوقء وٟمحق ذًمؽ.

 (.563( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)

 (.563(، وُمًٚمؿ )>48( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )8)

(، 578-4/576(، واعمجٛمقع )45(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )>5/9(، وإم ):5/8إوؾمط )(اٟمٔمر: 9)

 (.7>4/4واعمٖمٜمل )
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ـَ ُأُذَٟمْٞمفِ 
َؾ ِرضْمَٚمْٞمِف صَماَلصًم٤م صَماَلصمً  ،سَم٤مـمِ ًَ ـْ َزاَد قَمغَم َهَذا َأْو َٟمَ٘مَص » :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،٤مصُمؿَّ هَم َهَٙمَذا اًْمُقُوقُء وَمَٛم

 .(4)شفَمَٚمَؿ َوَأؾَم٤مءَ »، َأْو شوَمَ٘مْد َأؾَم٤مَء َوفَمَٚمؿَ 

 .أن اًمٜمٝمل ذم احلدي٨م حمٛمقل قمغم اًمتحريؿ :وضمف اًمدًٓم٦م

 .شمٙمره :افَقل افثاين

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

  :اشتدفقا بـ

ِه اًم٤ًمسمؼ ـْ ضَمدي ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم قَم  .طمدي٨م قَمْٛمِرو سْم

 .أن اًمٜمٝمل ذم احلدي٨م حمٛمقل قمغم اًمٙمراه٦م :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ًمق يم٤من هذا ومْمال ٕوصمر سمف أصح٤مب حمٛمد و ،شمِمديد اًمقوقء ُمـ اًمِمٞمٓم٤من :ؿال افْخًل

 .ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ومتقىمػ ومٞمٝم٤ماًمراضمح  قمـؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ؾم٠مًم٧م  :افسجٔح

ؿْ ﴿ :اختالف أهؾ افًِؿ دم ؿراءة ؿقفف تًاػ :(165مسٖفة ) ُُ َِ  (5) ؟ ﴾َوَأْرُج

 :قمغم ىمقًملم ﴾َوَأْرضُمَٚمُٙمؿْ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمراءة

 .(6)سم٤مًمٜمّم٥م :افَقل إول

 ،هل ىمراءة ٟم٤مومعو ،جم٤مهدو ،قمروة سمـ اًمزسمػمو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمـ ُمًٕمقدو ،قمكم :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕملو ،قمٌٞمد أيبو ،اًمٙم٤ًمئلو

 .(7)سم٤مْلر :افَقل افثاين

 ،قم٤مصؿو ،هل ىمراءة أيب ضمٕمٗمرو ،قمٙمرُم٦مو ،اًمِمٕمٌلو ،احلًـو ،أٟمس :افَائِقن بف

 .محزةو ،قمٛمر يبأو ،إقمٛمشو

 =وم٠مُم٤م ىمراءة اًمٜمّم٥م ومال إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م =هذه أي٦م ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

إِِّني ﴿ :وم٤مًمٙمن ًمٚمٛمج٤مورة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،أُم٤م ىمراءة اْلرو ،إرضمؾ ُمٕمٓمقوم٦م قمغم همًؾ اًمقضمفٕن 

                                 
 (، وصححف اًمٜمقوي، وإًم٤ٌمِّن.755(، واسمـ ُم٤مضمف )473(، واًمٜم٤ًمئل )468( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.568-4/567)(، واعمجٛمقع >;4-7;4/4(، واعمٖمٜمل );9-5/96(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 أٟمف يٚمزم قمغم ُمـ ىمرأه٤م سم٤مًمٜمّم٥م أن يٖمًؾ ىمدُمٞمف. (ُمٕمٜمك هذا اًم٘مقل:6)

 أٟمف يٚمزم قمغم ُمـ ىمرأه٤م سم٤مْلر أن يٛمًح قمغم اًم٘مدُملم ُمـ همػم ظمػ. :(ُمٕمٜمك هذا اًم٘مقل7)
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[ ضمر أًمٞمًم وهق صٗم٦م اًمٕمذاب اعمٜمّمقب عمج٤مورشمف 59]هقد:﴾َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمَذاَب َيْقٍم َأًمِٞمؿٍ 

 .ضمحُر و٥ٍم ظمرٍب  :وشم٘مقل اًمٕمرب ،اعمجرور

٦مَ  ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ ويدل قمغم صح٦م هذا ىمقل اًمٜمٌل  ًَ ٌَ ُؾ ىِمَدَُمْٞمِف إِمم » :قَم ًِ صُمؿَّ َيْٖم

ٌَلم يَمًم َأَُمَرُه اهللُ  .(4)شاًمَٙمْٕم

ـْ  ـِ قَمْٛمٍرو ىَم٤مَل وقَم ٌِْد اهللِ سْم ِله  :قَم ٚمََّػ قَمٜم٤َّم اًمٜمٌَّ ذِم ؾَمْٗمَرٍة ؾَم٤موَمْرَٟم٤مَه٤م وَم٠َمْدَريَمٜم٤َم َوىَمْد َأْرَهَ٘مْتٜم٤َم  خَتَ

٠ُم وَمَجَٕمْٚمٜم٤َم  ـُ َٟمَتَقوَّ اَلُة َوَٟمْح ُح قَمغَم َأْرضُمٚمِٜم٤َم وَمٜم٤َمَدى سم٠َِمقْمغَم َصْقشمِفِ اًمّمَّ ًَ ـَ » :َٟمْٛم َوْيٌؾ ًمأَِلقْمَ٘م٤مِب ُِم

شَملْمِ   (5)اًمٜم٤َّمرِ   .(6)شَأْو صَماَلصًم٤م ،َُمرَّ

 .ًمق يم٤من اعمًح ضم٤مئزا عم٤م ىم٤مل ذًمؽ  :وجف افدٓفة

 .إٟمًم أُمر سم٤مًمٖمًؾ ٓ سم٤معمًح ومث٧ٌم ذهذا أن اًمٜمٌل 

همًؾ  ،اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمذي جي٥م قمغم ُمـ ٓ ظمػ قمٚمٞمفىمد أمجع قمقام أهؾ و :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(7)اًم٘مدُملم إمم اًمٙمٕمٌلم

 (8) افٌسؾ؟و ،ما حُؿ افتْنٔػ بًد افقضقء :(166مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 ،ؾمػميـاسمـ و ،احلًـو ،سمِمػم سمـ ُمًٕمقدو ،احلًـ سمـ قمكمو ،أٟمسو ،قمثًمن :افَائِقن بف

ؾمٗمٞم٤من و ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،أمحدو ،ُم٤مًمؽو ،اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿو ،ُمنوقو ،إؾمقدو ،قمٚم٘مٛم٦مو

                                 
 .(، وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف، وصححف إًم٤ٌمِّن3;47( صحٞمح: رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر يمًم ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اْل٤مُمع اًمٙمٌػم )4)

 (ويؾ ًمألقم٘م٤مب ُمـ اًمٜم٤مر: ىم٤مل اسمـ إصمػم: اًمقيؾ احلزن واهلالك واعمِم٘م٦م ُمـ اًمٕمذاب، وإقم٘م٤مب مجع قم٘م٥م ُم١مظمر اًم٘مدم،5)

وهل أٟمثك واًمًٙمقن ًمٚمتخٗمٞمػ ضم٤مئز وظمص اًمٕم٘م٥م سم٤مًمٕمذاب= ٕٟمف اًمٕمْمق اًمذي مل يٖمًؾ، وىمٞمؾ أراد ص٤مطم٥م اًمٕم٘م٥م 

 ومحذف اعمْم٤مف.

 (.574ًٚمؿ )(، وُم93( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.5/93( اٟمٔمر: إوؾمط )7)

(، 4/458(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )589-4/588(، واعمجٛمقع )9>4-8>4/4(، واعمٖمٜمل );9-5/96(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

(، وُمّمٜمػ 7;4-4;4/4(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )438(، وُم٤ًمئؾ أمحد ًمٕمٌد اهلل )6>4/4واعمًٌقط ًمٚمنظمز )

 (.483->4/47اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )
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 .وضمف ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقري

  :إدفة

ـِ ؾَمْٕمدٍ  .4 ـْ ىَمْٞمِس سْم ِله  :ىَم٤مَل  ،قَم َؾ  ،، وَمَقَوْٕمٜم٤َم ًَمُف َُم٤مءً  َأشَم٤مَٟم٤م اًمٜمٌَّ ًَ  ()صُمؿَّ َأشَمْٞمٜم٤َمُه سمِِٛمْٚمَحَٗم٦مٍ  ،وَم٤مهْمَت

)وَمَٙم٠َمِّني َأْٟمُٔمُر إمَِم َأصَمِر اًْمَقْرِس قَمغَم قُمَٙمٜمِفِ  ،وَم٤مؿْمَتَٛمَؾ ذِه٤َم ،()َوْرؾِمٞم٦َّمٍ  )(). 

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ

آظمر صحٞمح٤م و ،ًمٙمـ وضمدٟم٤م طمديث٤م ُمٜم٘مٓمٕم٤م وصٚمف سمٕمض اًمٕمٚمًمء :ىم٤مل اًم٘م٤مئٚمقن ذهذا اًم٘مقل

 .يدٓن قمغم ضمقاز اعمًح سم٤معمٜمديؾ

ـْ ؾَمْٚمًَمنَ  .5 ٠مَ  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،اًْمَٗم٤مِرِدي  أُم٤م اعمٜم٘مٓمع ومَٕم ٦ٌََّم ُصقٍف يَم٤مَٟم٧ْم  ،شَمَقوَّ وَمَ٘مَٚم٥َم ضُم

َح ذِه٤َم َوضْمَٝمفُ  ،قَمَٚمْٞمفِ  ًَ  . ()وَمَٛم

ُف عم٤ََّم يَم٤مَن قَم٤مُم اًْمَٗمْتِح َأشَم٧ْم َرؾُمقَل  .6 و أُم٤م احلدي٨م اًمّمحٞمح ومٕمـ ُأمي َه٤مٟمٍِئ سمِٜم٧ِْم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َأٟمَّ

٦مَ َوُهَق سم٠َِمقْمغَم  اهللِ   ْت قَمَٚمْٞمِف وَم٤مـمَِٛم٦ُم صُمؿَّ َأظَمَذ صَمْقسَمُف وَم٤مًْمَتَحَػ  ىَم٤مَم َرؾُمقُل اهلِل   =َُمٙمَّ ؽَمَ ًَ ٚمِِف وَم ًْ إمَِم هُم

َحك ٌَْح٦َم اًمْمه  .(:()9)سمِِف صُمؿَّ َصغمَّ صَمًَمَن َريَمَٕم٤مٍت ؾُم

 .و هذا دًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمتجٗمٞمػ سمٕمد اًمٖمًؾ

 .اًمٙمراه٦م ٓ يدل قمغم شمرك اًمٜمٌل و ،ٕن إصؾ اإلسم٤مطم٦م .7

 .يٙمره :افَقل افثاين

اسمـ و ،جم٤مهدو ،إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمديو ،ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل :افَائِقن بف

                                 
 ٦م: أي حل٤مف. (سمٛمٚمحٗم4)

 (ورؾمٞم٦م: أي ُمّمٌقهم٦م سم٤مًمقرس، وهق ٟم٧ٌم أصٗمر يّمٌغ سمف.5)

 (قمٙمٜمف: مجع قمٙمٜم٦م ُمثؾ همروم٦م وهمرف، اًمٓمل ذم اًمٌٓمـ ُمـ اًمًٛمـ.6)

(، ومٞمف اسمـ أيب ًمٞمغم وهق دء احلٗمظ، وذطمٌٞمؾ جمٝمقل، ًمذا وٕمػ 9/9(، و أمحد )799( وٕمٞمػ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )7)

 اًمٌخ٤مري إؾمٜم٤مده، واًمؽمُمذي، وإًم٤ٌمِّن.

وطمًٜمف  ،( ذم اًمزوائد إؾمٜم٤مده صحٞمح= ورواشمف صم٘م٤مت، وذم ؾمًمع حمٗمقظ ُمـ ؾمٚمٞمًمن ٟمٔمر;79( طمًـ: رواه اسمـ ُم٤مضمف )8)

 إًم٤ٌمِّن.

 ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمٚمتًٌٞمح اًمذي ومٞمٝم٤م. (ؾمٌح٦م اًمْمحك: أي ٟم٤مومٚمتف وهل صالة اًمْمحك،9)

 (.669( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ ):)
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 .وضمف ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕملو ،أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مو ،اعمًٞم٥م

 :اشتدفقا بـ

شَملْمِ  َوُوقًءا َوَوَع َرؾُمقُل اهللِ  :قَمـ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  َأْو  ،ِْلَٜم٤َمسَم٦ٍم وَم٠َميْمَٗم٠َم سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف قَمغَم ؿِمًَمًمِِف َُمرَّ

َب َيَدُه سم٤ِمَْٕرضِ  ،صَماَلصًم٤م َؾ وَمْرضَمُف صُمؿَّ َضَ ًَ شَملْمِ  -َأِو احْل٤َمِئِط  ،صمؿَّ هَم َأْو صَماَلصًم٤م صُمؿَّ َُمْْمَٛمَض  ،َُمرَّ

َؾ َوضْمَٝمُف َوِذَراقَمْٞمفِ  ًَ َدهُ  ،غَم َرْأؾِمِف اعم٤َْمءَ صُمؿَّ َأوَم٤مَض قمَ  ،َواؾْمَتٜمَِْمَؼ َوهَم ًَ َؾ ضَم ًَ َؾ  ،صُمؿَّ هَم ًَ ك وَمَٖم صمؿَّ شَمٜمَحَّ

 .(4)وَم٠َمشَمْٞمُتُف سمِِخْرىَم٦ٍم وَمَٚمْؿ ُيِرْدَه٤م وَمَجَٕمَؾ َيٜمُْٗمُض سمَِٞمِدهِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ِرضْمَٚمْٞمفِ 

 .ومٚمًم مل يٗمٕمٚمف دل قمغم اًمٙمراه٦م ،ًمق يم٤من اًمتٜمِمٞمػ ضم٤مئزا ًمٗمٕمٚمف اًمٜمٌل  :ىم٤مًمقا

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٜمِمٞمػ سمٕمد  :طمٗمٔمف اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م  :افسجٔح

 .اًمٖمًؾو اًمقوقء

 :افتًِٔؾ

 .ٗمٕمؾ ٓ يدل قمغم اًمٙمراه٦مًمٚم  اًمٜمٌل شمرك ٕن 

  (6) ؟ دم افقضقء (2)ما حُؿ ادقآة :(167مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .واضم٦ٌم :افَقل إول

ىمقل و ،رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽو ،إوزاقملو ،رسمٞمٕم٦مو ،ىمت٤مدةو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

 .اعمِمٝمقر قمـ أمحدو ،اًمٚمٞم٨مو ،ًمٚمِم٤مومٕمل

 :إدفة

ِلي  .4 ـْ سَمْٕمِض َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ ـِ َُمْٕمَداَن قَم ـْ ظَم٤مًمٍِد سْم ِلَّ  :قَم َرَأى َرضُماًل ُيَّمكّم َوذِم   َأنَّ اًمٜمٌَّ

                                 
 (.:64)(، وُمًٚمؿ 5:7( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

(اعمقآة: هل أن ٓ يؽمك همًؾ قمْمق طمتك يٛمِض زُمـ جيػ ومٞمف اًمٕمْمق اًمذي ىمٌٚمف ذم اًمزُم٤من اعمٕمتدل= ٕٟمف ىمد ينع ضمٗم٤مف 5)

 اًمٕمْمق ذم سمٕمض اًمزُم٤من دون سمٕمض= وٕٟمف يٕمتؼم ذًمؽ ومٞمًم سملم ـمرذم اًمٓمٝم٤مرة.

(، واعمًٌقط ٦457م اًمٙمؼمى)(، واعمدوٟم5>4-4>4/4(، واعمٖمٜمل ):9-5/98(، وإم )3:-;5/9(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

وُمّمٜمػ اسمـ أيب  ،(4/586(، واعمجٛمقع )>:،4;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )4/4:3ًمٚمنظمز)

 (.73->4/6ؿمٞم٦ٌم )
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ٌَْٝم٤م اعم٤َْمءُ فَمْٝمِر ىَمَدُِمِف عمَُْٕم٦ٌم ىَمْدَر  ْرَهِؿ مَلْ ُيِّم ِله  ،اًمدي الةَ  وَم٠َمَُمَرُه اًمٜمٌَّ  .(4)َأْن ُيِٕمٞمَد اًْمُقُوقَء َواًمّمَّ

 .ًمق مل شمٙمـ اعمقآة واضم٦ٌم ُٕمره سمٖمًؾ حمؾ اًم٘مدم وم٘مط :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ىمد قمٜمٕمـو هق ُمدًمسو ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ ذم إؾمٜم٤مده سم٘مٞم٦م

 .ًمذا وم٤محلدي٨م صحٞمح ،احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمفو ،قمٜمد أمحدو اْلقاب أن سم٘مٞم٦م سح سم٤مًمتحدي٨م 

هُ  .5 َك َُمْقِوَع فُمُٗمٍر قَمغَم ىَمَدُِمِف وَم٠َمسْمٍَمَ ٠َم وَمؽَمَ ـُ اخْلَٓم٤َّمِب َأنَّ َرضُماًل شَمَقوَّ ِِّن قُمَٛمُر سْم ـْ ضَم٤مسمٍِر َأظْمؼَمَ  قَم

ِله  ـْ ُوُوقَءكَ » :وَمَ٘م٤مَل  اًمٜمٌَّ
ًِ  .(5)، وَمَرضَمَع صُمؿَّ َصغمَّ شاْرضِمْع وَم٠َمطْم

 .ًمق مل دم٥م اعمقآة ٕضمزأه همًؾ اًمٚمٛمٕم٦م :ف اًمدًٓم٦موضم

 :إٟمًم ىم٤ملو ،أقمد اًمقوقء :ٕٟمف مل ي٘مؾ =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ قمغم وضمقب اعمقآة

 .أطمًـ اًمقوقء

 .(6)وومٞمف طمج٦م ًمٚمٛمقآة ،اهمًؾ ذًمؽ اعمقوع :مل ي٘مؾ :و أضم٤مب اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض قمـ هذا وم٘م٤مل

 .هذا طمدي٨م جمٛمؾ سمٞمٜمف طمدي٨م ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان اًم٤ًمسمؼ :و ىم٤مًمقا

ـَ اخْلَٓم٤َّمِب َرَأى َرضُماًل َوسمَِٔمْٝمِر ىَمَدُِمِف عمَُْٕم٦ٌم مَلْ ُيِّمٌْ  .6 ْٞمثِلي َأنَّ قُمَٛمَر سْم ـِ قُمَٛمػْمٍ اًمٚمَّ ٌَْٞمِد سْم ـْ قُم َٝم٤م اعم٤َْمُء قَم

الَة  :وَمَ٘م٤مَل ًمُف قُمَٛمرُ  :ىَم٤مَل  ُيُ اًمّمَّ  حَتْ
ِ
َذا اًْمُقُوقء ُد ؿَمِديٌد َوَُم٤م َُمِٕمل َُم٤م  :ىَم٤مَل ؟ َأذِهَ َي٤م َأُِمػَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم اًْمؼَمْ

الَة َوَأَُمَر ًَمُف  :وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  :ىَم٤مَل  ،ُيْدومُِئٜمِل وَمَرقَّ ًَمُف سَمْٕمَد َُم٤م َهؿَّ سمِفِ  ـْ ىَمَدُِمَؽ َوَأقِمِد اًمّمَّ ْؾ َُم٤م شَمَريْم٧َم ُِم ًِ اهْم

 .(7)سمَِخِٛمٞمَّم٦مٍ 

ـِ  .7 ًَ ـِ احْلَ ِلَّ  ،قَم ـْ ىَمَدُِمِف َُمْقِوَع فُمْٗمرٍ  َأنَّ اًمٜمٌَّ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهللِ  ،َرَأى َرضُماًل شَمَرَك ُِم

ـْ ُوُوقَءك
ًِ ـُ َيُ٘مقل :ُيقُٟمُس  :ىَم٤مَل  ،َأطْم ًَ ُؾ َذًمَِؽ اعمََْٙم٤منَ  :َويَم٤مَن احْلَ ًَ  .(8)ُيْٖم

 .وم٤مؿمؽمـم٧م هل٤م اعمقآة يم٤مًمّمالة ،ٕن اًمقوقء قم٤ٌمدة يٗمًده٤م احلدث .8

                                 
(، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ومٞمف سم٘مٞم٦م= وهق 6;/4(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )6/757(، وأمحد )4:8( صحٞمح ًمٖمػمه: رواه أسمق داود )4)

 اًمْمٕمٗم٤مء ويًقي. اسمـ اًمقًمٞمد يدًمس قمـ

 (.576( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (.5/56( اٟمٔمر: إيمًمل اعمٕمٚمؿ )6)

 (.7;/4( صحٞمح ُمقىمقف: رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )7)

 (.4/73( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )8)
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 ،أُمرهو ومن جمٛمٚمف سمٗمٕمٚمفو ،سملم يمٞمٗمٞمتف  اًمٜمٌل و ،وضمقب اًمٖمًؾٕن أي٦م دًم٧م قمغم  .9

 .مل يتقو٠م إٓ ُمتقاًمٞم٤مو

 .ُمًتح٦ٌم :افَقل افثاين

 ،ـم٤موسو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،احلًـو ،اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مءو ،اسمـ قمٛمرو ،قمٛمر :افَائِقن بف

 .اسمـ اعمٜمذراظمتٞم٤مر هق و ،أمحد ذم رواي٦مو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقريو

 :إدفة

 .ٕن اهلل مل يذيمر اعمقآة ذم آي٦م اًمقوقء .4

 ومن جمٛمٚمف سمٗمٕمٚمفو ،سملم يمٞمٗمٞمتف  اًمٜمٌل و ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من أي٦م دًم٧م قمغم وضمقب اًمٖمًؾ

 .وم٢مٟمف مل يتقو٠م إٓ ُمتقاًمٞم٤م ،أُمرهو

 .ٕن اعم٠مُمقر سمف اًمٖمًؾ ومٙمٞمٗمًم همًؾ ضم٤مز .5

 .ٕهن٤م إطمدى اًمٓمٝم٤مرشملم ومٚمؿ دم٥م اعمقآة ومٞمٝم٤م يم٤مًمٖمًؾ .6

 .سم٠من هذا ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق إذ إن همًؾ اْلٜم٤مسم٦م سمٛمٜمزًم٦م همًؾ واطمد سمخالف اًمقوقءأضمٞم٥م 

ـْ َٟم٤مومِعٍ  .7 ـْ َُم٤مًمٍِؽ قَم قِق  ،قَم ًه ـَ قُمَٛمَر سَم٤مَل ذِم اًم ٌَْد اهللِ  سْم ٠مَ  ،َأنَّ قَم َؾ َوضْمَٝمفُ  ،صُمؿَّ شَمَقوَّ ًَ  ،وَمَٖم

َح َرْأؾَمفُ  ،َوَيَدْيفِ  ًَ َ قمَ  ،َوَُم ِجدَ صُمؿَّ ُدقِمَل ِْلَٜم٤َمَزٍة ًمُِٞمَّمكمي ًْ ْٞمفِ  ،َٚمْٞمَٝم٤م طِملَم َدظَمَؾ اعْمَ َح قَمغَم ظُمٗمَّ ًَ صُمؿَّ  ،وَمَٛم

 .(4)َصغمَّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م

 :قضمٝملمسمأضمٞم٥م قمٚمٞمف 

 .أن اًمًقق يم٤من ىمري٤ٌم ُمـ اعمًجد ومال يٙمقن اًمٗمّمؾ آٟمذاك يمٌػما :إول

 .أٟمف شمٕمجؾ ُمـ أضمؾ إدراك صالة اْلٜم٤مزة :اًمث٤مِّن

سمؾ ىمد صم٧ٌم قمـ رؾمقل  ،ظم٤مًمٗمف أسمقه ذم ذًمؽىمد و ،ومٝمذا ومٕمؾ ُمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،و قمغم يمؾ

 .ظمالومف  اهلل 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمقآة ذم اًمقوقء  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .واضم٦ٌم

                                 
 (.4/586(، وصححف اًمٌٞمٝم٘مل واًمٜمقوي= اٟمٔمر: اعمجٛمقع )6:( صحٞمح: رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )4)
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 :افتًِٔؾ

ومدل  ،شمٕم٤ممم طمٞمٜمًم ذيمر أقمْم٤مء اًمقوقء ووع ممًقطم٤م سملم ُمٖمًقًملمو ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف .4

 .ذًمؽ قمغم وضمقب اعمقآة

ًمق يم٤من ضم٤مئزا و ،ٟمٙمس اًمقوقء أو ومرق اًمقوقء  مل يث٧ٌم ذم طمدي٨م صحٞمح أن اًمٜمٌل  .5

 .ًمق ُمرة ًمٞمٌلم ضمقازه ُٕمتفو ًمٗمٕمٚمف

  (4) ما حُؿ افستٔب بغ أظواء افقضقء ؟ :(168مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .واضم٥م :افَقل إول

 ،ىمت٤مدةو ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕملو ،رواي٦م قمـ قمكمو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمثًمن سمـ قمٗم٤من :افَائِقن بف

 .اعمِمٝمقر أمحدو ،إؾمح٤مقو ،أسمق قمٌٞمدو

 :إدفة

واًمٕمرب ٓ شم٘مٓمع اًمٜمٔمػم  ،عم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أقمْم٤مء اًمقوقء أدظمؾ ممًقطم٤م سملم ُمٖمًقًملم .4

 .ومدل قمغم أن اًمؽمشمٞم٥م واضم٥م ،اًمٗم٤مئدة هٝمٜم٤م اًمؽمشمٞم٥مو ،قمـ ٟمٔمػمه إٓ ًمٗم٤مئدة

 .هٜم٤م اؾمتح٤ٌمب اًمؽمشمٞم٥م أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمٗم٤مئدة

 :و اْلقاب سمقضمٝملم

 ،أن أي٦م ُم٤م ؾمٞم٘م٧م إٓ ًمٌٞم٤من اًمقاضم٥م وهلذا مل يذيمر ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمًٜمـ  :اًمقضمف إول

 .وٕٟمف ُمتك اىمت٣م اًمٚمٗمظ اًمؽمشمٞم٥م يم٤من ُم٠مُمقرا سمف وإُمر ي٘متِض اًمقضمقب

 .هق ُمذه٥م اْلٛمٝمقرو ،أن إُمر ًمٚمقضمقب :اًمقضمف اًمث٤مِّن

 ،عم٤م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اطمٙم٤مه ُمرشم٤ٌم ُمٗمن قل اهلل ٕن يمؾ ُمـ طمٙمك ووقء رؾم .5

ٌَُؾ اهللُ  ُِمٜمُْف َصالًة إِٓ سمِفِ » :وىم٤مل ،ُمرشم٤ٌم اًمٜمٌل وشمقو٠م   .أي سمٛمثٚمف ،(5)شٓ َيْ٘م

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م 4/456(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ):9-5/98(، وإم )7:-3:/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، 5،4:3>4/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );57-:4/57(، واعمجٛمقع )3>4->;4/4(، واعمٖمٜمل )43اًمٙمقؾم٩م )

 (.>4/6وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

ُمؽموك سمؾ يمذاب، وُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة مل يٚمؼ (، ومٞمف زيد اًمٕمٛمل وهق وٕمٞمػ، وقمٌد اًمرطمٞمؿ >74(وٕمٞمػ ضمدا: رواه اسمـ ُم٤مضمف )5)
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شمٗمًػم ًمٚمقاضم٥م اعم٠مُمقر سمف ذم   ومٕمؾ اًمٜمٌل و ،ٟمٙمس اًمقوقء  مل يث٧ٌم أن اًمٜمٌل  .6

 .اًم٘مرآن

َٗم٤م ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .7 ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللِإِنَّ اًمّمَّ عم٤م أراد  وسم٠من اًمٜمٌل  ،[;48 :]اًمٌ٘مرة﴾َواعمَْْرَوَة ُِم

  ش.ٟمٌدأ سمًم سمدأ اهلل سمف» :ىم٤مل ،اًمّمٗم٤م

ومل أقمٚمؿ ظمالوم٤م أٟمف إن سمدأ سم٤معمروة ىمٌؾ اًمّمٗم٤م أًمٖمك ـمقاوم٤م طمتك يٙمقن سمدؤه  :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

وأويمد  ،ًمقوقء ذم هذا اعمٕمٜمكويمًم ىمٚمٜم٤م ذم اْلًمر إن سمدأ سم٤مٔظمرة ىمٌؾ إومم أقم٤مد ومٙم٤من ا ،سم٤مًمّمٗم٤م

 .اهـ.(4)ُمـ سمٕمْمف قمٜمدي

أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمّمٗم٤م واعمروة ىمد اظمتٚمػ ذم وضمقذهًم ومٚمٞمِمتٖمؾ ُمـ ضمٕمؾ أطمدمه٤م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم 

وم٢مذا صم٧ٌم ذًمؽ ُمٜمٕمف ىمقًمف ٓ ي٘م٤مس أصؾ قمغم أصؾ أن  ،أظمر سم٢مصم٤ٌمت ومرض اًمّمٗم٤م واعمروة

 ،وىمد اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم وضمقسمف ،٧ٌم ومروفوم٢مُم٤م أن جيٕمؾ ُم٤م مل يث ،جيٕمؾ أطمدمه٤م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم أظمر

 .يمذا ي٘م٤مل ذم اْلًمرو ،ومٖمػم ضم٤مئز ،أصال ي٘م٤مس قمٚمٞمف اعم٤ًمئؾ

 .ُمًتح٥م :افَقل افثاين

 ،احلًـو ،اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مءو ،ُمٙمحقلو ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ ُمًٕمقدو ،قمكم :افَائِقن بف

 ،اًمثقريو ،اعمزِّنو ،أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦مو ،أصح٤مب ُم٤مًمؽو ،ُم٤مًمؽو ،إوزاقملو ،اًمزهريو

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،داودو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو

 :إدفة

ـِ ِهٜمٍْد ىَم٤مَل  .4 ـِ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم َُم٤م ُأسَم٤مزِم إَِذا َأَْتَْٛم٧ُم ُوُوقِئل سم٠َِميي َأقْمَْم٤مِئل  :ىَم٤مَل قَمكِمٌّ  :قَم

 .(5)سَمَدْأُت 

 .اًمٙمت٤مب واطمدٕن خمرضمٝمًم ُمـ  =إٟمًم قمٜمك سمف اًمٞمنى ىمٌؾ اًمٞمٛمٜمك :ىم٤مل أمحد 

ـْ جُم٤َمِهدٍ  .2 ٌُْد اهللِ :ىَم٤مَل  ،قَم  :ىَم٤مَل قَم
ِ
ٌَْؾ َيَدْيؽ ذِم اًْمُقُوقء ٌَْدَأ سمِِرضْمَٚمْٞمؽ ىَم  .(6)ٓ سَم٠ْمَس َأْن شَم

                                 
 اسمـ قمٛمر، ىم٤مًمف اسمـ طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ، وسح سمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك.

 (.5/98( اٟمٔمر: إم )4)

 (.:;/4( ُمٜم٘مٓمع: رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )5)

 (.>4/6( ٓ أصؾ ًمف: رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )6)
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 .أضمٞم٥م سم٠مٟمف ٓ يٕمرف هل٤م أصؾ

وهل ٓ  ،ٕن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمٖمًؾ إقمْم٤مء وقمٓمػ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض سمقاو اْلٛمع .6

 .ومٙمٞمٗمًم همًؾ يم٤من ممتثال ،شم٘متِض اًمؽمشمٞم٥م

اعمرومؼ قمغم و يمت٘مديؿ اًمٞمٛملم قمغم اًمِمًملو ،ٕهن٤م ـمٝم٤مرة ومٚمؿ جي٥م ومٞمٝم٤م شمرشمٞم٥م يم٤مْلٜم٤مسم٦م .7

 .اًمٙمٕم٥م

 .ومدل قمغم أن اًمؽمشمٞم٥م ٓ جي٥م ،ٕن اعمحدث ًمق اهمتًؾ دومٕم٦م واطمدة ارشمٗمع طمدصمف .8

  .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمقضمقب اًمؽمشمٞم٥م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 
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 كتــاب املطح عمٜ اخلفني
 .(4)ادسح ظذ اخلٍغ جائز بافُتاب وافسْف وإمجاع :(169مسٖفة )

﴾ ]اعم٤مئدة﴿ :أُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٌَلْمِ ُحقا سمُِرُءوؾِمُٙمْؿ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕم ًَ  ،[9 :َواُْم

 .ومتحٛمؾ ىمراءة اخلٗمض قمغم اعمًح قمغم اخلٗملم

أن رؾمقل اهلل  طمدصمٜمل ؾمٌٕمقن ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل » :ومٕمـ احلًـ أٟمف ىم٤مل :أُم٤م اًمًٜم٦م و

 (5)شُمًح قمغم اخلٗملم. 

ـِ َأيِب َوىم٤َّمصٍ  ـْ ؾَمْٕمِد سْم ِلي  ،ومَٕم ـِ اًمٜمٌَّ لْمِ  قَم َح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًَ ُف َُم  .(6)َأٟمَّ

ـْ  ـْ َرؾُمقِل اهلِل وقَم ٦ٌََم قَم ـِ ؿُمْٕم ٌََٕمُف اعمُِْٖمػَمُة سم٢ِمَِداَوٍة ومِٞمَٝم٤م َُم٤مٌء وَمَّم٥مَّ  اعمُِْٖمػَمِة سْم ُف ظَمَرَج حِل٤َمضَمتِِف وَم٤مشمَّ َأٟمَّ

لْمِ  َح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًَ ٠َم َوَُم ـْ طَم٤مضَمتِِف وَمَتَقوَّ  .(7)قَمَٚمْٞمِف طِملَم وَمَرَغ ُِم

ِلَّ وقمـ  ُف َرَأى اًمٜمٌَّ ْٛمِريي َأٟمَّ ـِ ُأَُمٞم٦ََّم اًمْمَّ ُح قَمغَم اخْلُٗمَّ  قَمْٛمِرو سْم ًَ  . (8)لْمِ َيْٛم

ـْ  ِلي  :ىَم٤مَل  ،اعمُِْٖمػَمةِ وقَم ْٞمِف وَمَ٘م٤مَل ٕ ذِم ؾَمَٗمٍر وَم٠َمْهَقْي٧ُم  يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمٌَّ َدقْمُٝمًَم وَم٢مِِّني » :ْٟمِزَع ظُمٗمَّ

َح قَمَٚمْٞمِٝمًَم  ًَ  .(9)شَأْدظَمْٚمُتُٝمًَم ـَم٤مِهَرشَملْمِ وَمَٛم

 .(:)ومٕمـ اسمـ اعم٤ٌمرك أٟمف ىم٤مل: ًمٞمس ذم اعمًح قمغم اخلٗملم اظمتالف أٟمف ضم٤مئز :و أُم٤م اإلمج٤مع

أطمدث أن ًمف أن و و أمجٕمقا قمغم أن يمؾ ُمـ أيمٛمؾ ـمٝم٤مرشمف صمؿ ًمٌس اخلٗملم» :اسمـ اعمٜمذروىم٤مل 

 .(;)شيٛمًح قمٚمٞمٝمًم

 .(>)اعمًح قمغم اخلٗملم ضم٤مئز قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ :اسمـ ىمداُم٦موىم٤مل 

                                 
 (.:59-4/599(، واعمجٛمقع )693->4/68)(، واعمٖمٜمل 4:->5/9(، وإم )7;-8:/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.::/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.535( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.536( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.537( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )8)

 (.539( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )9)

 (.58( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ ):)

 (.58( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ );)

 (.>4/58( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )>)
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  (4) ؟ ادَٔؿو ما هل اددة افتل يّسح ؾٔٓا ادساؾر :(171مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .واعم٤ًمومر صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ ،اعم٘مٞمؿ يٛمًح يقُم٤م وًمٞمٚم٦م :افَقل إول

 ،وذيح ،وأسمق زيد إٟمّم٤مري ،واسمـ قم٤ٌمس ،وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،قمكمو ،قمٛمر :افَائِقن بف

احلًـ و ،وإؾمح٤مق ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وأصح٤مب اًمرأي ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح

هق ىمقل قم٤مُم٦م اًمٕمٚمًمء ُمـ و ،اًم٘مقل اْلديد ًمٚمِم٤مومٕملو ،أسمق صمقرو ،إوزاقملو ،سمـ ص٤مًمح

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،ُمـ سمٕمدهؿو اًمت٤مسمٕملمو اًمّمح٤مسم٦م

 :إدفة

٤مٍل ىَم٤مَل  .4 ًَّ ـِ قَم ـْ َصْٗمَقاَن سْم َي٠ْمُُمُرَٟم٤م إَِذا يُمٜم٤َّم ؾَمْٗمًرا َأْن ٓ َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ   :قَم

ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦مٍ  َـّ إِٓ ُِم ٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم ـْ هَم٤مِئٍط َوسَمْقٍل َوَٟمْقٍم  ،صَمالصَم٦َم َأيَّ ـْ ُِم
 .(5)َوًَمٙمِ

ـِ َه٤مٟمٍِئ ىَم٤مَل  .5 ْيِح سْم ـْ ُذَ ـِ  :قَم لْمِ َأشَمْٞم٧ُم قَم٤مِئَِم٦َم َأؾْم٠َمهُل٤َم قَم ِح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًْ قَمَٚمْٞمَؽ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،اعْمَ

٤مومُِر َُمَع َرؾُمقِل  ًَ ُف يَم٤مَن ُي ْٚمُف وَم٢مِٟمَّ ًَ ـِ َأسمِك ـَم٤مًم٥ٍِم وَم ٠َمًْمٜم٤َمُه وَمَ٘م٤مَل  ،اهلِل سم٤ِمسْم ًَ  اهللِ ضَمَٕمَؾ َرؾُمقُل  :وَم

٤مومِرِ  ًَ َـّ ًمِْٚمُٛم ٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم  .(6)َوَيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦ًم ًمِْٚمُٛمِ٘مٞمِؿ  ،صَمالصَم٦َم َأيَّ

 .هذان احلديث٤من ٟمّم٤من ذم حمؾ اًمٜمزاع ومقضم٥م اعمّمػم إًمٞمٝمًم :ىم٤مًمقا

ـِ َُم٤مًمٍِؽ آؿْمَجِٕملي  .6 ـْ قَمْقِف سْم لْمِ ذِم هَمْزَوِة  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ،قَم ِح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًْ َأَُمَر سم٤ِمعمَْ

ٌُقكَ  َـّ  :شَم ٤مومِِر َوًَمَٞم٤مًمِٞمِٝم ًَ ٤مٍم ًمِْٚمُٛم  .(7)َوًمِْٚمُٛمِ٘مٞمِؿ َيْقٌم َوًَمْٞمَٚم٦مٌ  ،صَمالصَم٦ُم َأيَّ

زوة شمٌقك وهل آظمر همزوة همٕٟمف ذم  =هق أضمقد طمدي٨م ذم اعمًح قمغم اخلٗملم :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

 .وهق آظمر ومٕمٚمف ،همزاه٤م اًمٜمٌل 

                                 
(، واعمًٌقط 5:5-4/5:4(، واعمجٛمقع )699-4/698(، واعمٖمٜمل )9:-8:/5(، وإم )>;-7;/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق >4/48(،  وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )4/477(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )>4/55ًمٚمنظمز )

 (.8;4-4/4:8(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )6>535،4،;4/53)

 .(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح9>( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )5)

 .(5:9ُمًٚمؿ)( صحٞمح: رواه 6)

 (، إؾمٜم٤مده طمًـ.:9/5( صحٞمح ًمٖمػمه: رواه أمحد )7)
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 .وًمق قمدة أي٤مم ،يٛمًح٤من سمدون وىم٧م ُم٤م مل َيٚمٕم٤مهنًم :افَقل افثاين

 ،أيمثر أصح٤مب ُم٤مًمؽو ،ُم٤مًمؽو ،رسمٞمٕم٦مو ،أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 .اًمٚمٞم٨مو

 :إدفة

ـِ قِمًَمَرَة  .4 ـْ ُأيَبي سْم ـُ َأيهقَب  -قَم َٞمك سْم ٌَْٚمَتلْمِ  َويَم٤مَن ىَمْد َصغمَّ َُمَع َرؾُمقِل اهللِ   :ىَم٤مَل حَيْ َأٟمَُّف  -ًمِْٚمِ٘م

لْمِ  :ىَم٤مَل  ُح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًَ  ،َوَيْقَُملْمِ  :ىَم٤مَل  ،شَيْقًُم٤م» :ىَم٤مَل  ،َيْقًُم٤م :ىَم٤مَل  ،شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل ؟ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل  َأُْم

يه  :، ىَم٤مَل َأسُمق َداُودَ شَٟمَٕمْؿ َوَُم٤م ؿِمْئ٧َم » :ىَم٤مَل  ،َوصَمالصَم٦مً  :ىَم٤مَل  ،شَوَيْقَُملْمِ » :ىَم٤مَل  ـُ َأيِب َُمْرَيَؿ اعمٍِْْمِ  َرَواُه اسْم

٤ٌَمَدةَ  ـْ قُم ـِ َأيِب ِزَي٤مٍد قَم ـِ َيِزيَد سْم ِد سْم ـْ حُمَٛمَّ ـٍ قَم ـِ َرِزي ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـْ قَم ـِ َأيهقَب قَم ـْ حَيَْٞمك سْم ـِ ُٟمَزٍّ  قَم  سْم

ـْ ُأيَبي  ـِ قِمًَمَرَة ىَم٤مَل ومِٞمفِ  قَم ًٌْٕم٤م :سْم  .(5)ش(4)َٟمَٕمْؿ َوَُم٤م سَمَدا ًَمَؽ »  :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،طَمتَّك سَمَٚمَغ ؾَم

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمقضمٝملم

 .أٟمف وٕمٞمػ يمًم سمٞمٜم٤م ذم احل٤مؿمٞم٦م :إول

 :ًمق صح حيتٛمؾ صمالث اطمتًمٓت :اًمث٤مِّن

ٕٟمف مل ي٠ًمًمف  =حيتٛمؾ أٟمف يٛمًح ُم٤م ؿم٤مء إذا ٟمزقمٝمًم قمٜمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف صمؿ ًمًٌٝمًم :آطمتًمل إول

 .قمـ شمقىمٞم٧م اعمًح إٟمًم ؾم٠مًمف قمـ ضمقازه

 .وُم٤م ؿمئ٧م ُمـ اًمٞمقم واًمٞمقُملم واًمثالصم٦م :حيتٛمؾ أٟمف ىم٤مل :آطمتًمل اًمث٤مِّن

ٕهن٤م ُمت٠مظمرة ًمٙمقن طمدي٨م قمقف  =حيتٛمؾ أٟمف ُمٜمًقخ سم٠مطم٤مدي٨م اًمتقىمٞم٧م :آطمتًمل اًمث٤مًم٨م

 .إٓ رء يًػم وًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم ووم٤مة رؾمقل اهلل  ،ذم همزوة شمٌقك

ـِ قَم٤مُِمٍر اْْلَُٝمٜمِلي ىَم٤مَل  .5 ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م ٤مِم إِمَم اعمَْ  :قَم ـَ اًمِمَّ وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمغَم  ،ِديٜم٦َِم َيْقَم اْْلُُٛمَٕم٦مِ ظَمَرضْم٧ُم ُِم

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب وَمَ٘م٤مَل زم ْٞمَؽ ذم ِرضْمَٚمْٞمَؽ؟ ىُمْٚم٧ُم  :قُمَٛمَر سْم وَمَٝمْؾ  :ىَم٤مَل  ،َيْقَم اْْلُُٛمَٕم٦مِ  :َُمَتك َأْوَْل٧َْم ظُمٗمَّ

                                 
 (وُم٤م سمدا ًمؽ: أي ُم٤م فمٝمر ًمؽ.4)

حمٛمد و أيقب سمـ ىمٓمـ،و قمٌد اًمرمحـ سمـ رزيـ، (، ذم اؾمٜم٤مده جم٤مهٞمؾ ُمٜمٝمؿ:;48(، واسمـ ُم٤مضمف )9>( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )5)

وىمد اظمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مده وًمٞمس هق سم٤مًم٘مقي ورواه اسمـ أيب ُمريؿ وحيٞمك سمـ  ؾمٜمٜمف سمٕمد احلدي٨م: سمـ زيد، وىم٤مل أسمق داود ذم

ْٞمَٚمِحٞمٜمِكه قمـ حيٞمك سمـ أيقب وىمد اظمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مده، وىم٤مل اًمٜمقوي ًي هق طمدي٨م وٕمٞمػ سم٤مشمٗم٤مق أهؾ احلدي٨م=  :إؾمح٤مق اًم

 (.4/5:5اٟمٔمر: اعمجٛمقع )
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ٜم٦َّمَ  :ىَم٤مَل  ،ٓ:َٟمَزقْمَتُٝمًَم؟ ىُمْٚم٧ُم  ًه ٧ٌَْم اًم  .(4)َأَص

 .همػمههق ُم٘مدم قمغم و ،هذا ىمقل قمٛمر :ىم٤مًمقا

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمقضمٝملم

 .ؿم٤مذة شاًمًٜم٦م» :أن ومٞمف ًمٗمٔم٦م :إول

 .(5)زي٤مدة همػم حمٗمقفم٦م شاًمًٜم٦م» :ًمٗمٔم٦م :ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

م ىمقل اًمٜمٌل   ىمقُل اًمّمح٤ميب ىمقَل اًمٜمٌل  ظم٤مًمػأٟمف ًمق  :و اًم٘م٤مقمدة قمٜمد إصقًمٞملم  .ىُمدي

 :ًمق صح حيتٛمؾ صمالث اطمتًمٓت :اًمث٤مِّن

 .يٙمقن رضمع إًمٞمف طملم سمٚمٖمف اًمتقىمٞم٧م قمـ اًمٜمٌل  أن:آطمتًمل إول

 .أن يٙمقن ىمقًمف اعمقاومؼ ًمٚمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرة أومم :آطمتًمل اًمث٤مِّن

 .جيقز إظمذ ذه٤م قمٜمد اًميورةو ،أٟمف واىمٕم٦م قملم ٓ قمٛمقم هل٤م:آطمتًمل اًمث٤مًم٨م

 .ٕٟمف ُمًح ذم ـمٝم٤مرة ومٚمؿ يتقىم٧م يمٛمًح اًمرأس واْلٌػمة .6

 .سم٤مًمتٞمٛمؿأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف يٜمت٘مض 

 .يٛمًح٤من مخس صٚمقات :افَقل افثافث

 .ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :افَائِقن بف

 ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعم٘مٞمؿ يٛمًح يقُم٤م وًمٞمٚم٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .واعم٤ًمومر صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ

   (6)أم ادسح؟ ،افٌسؾ :أهيام أؾوؾ :(171مسٖفة )

 :اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 .ٓ ومْمؾ ٕطمدمه٤م قمغم أظمر :افَقل إول

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اًمٜمذرهق و ،رواي٦م قمـ أمحد :افَائِقن بف

                                 
 (. >;٤4/5ميمؿ ذم ُمًتدريمف )(، واحل3;4/5( صحٞمح: رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )4)

 (.5/444( اٟمٔمر: قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م ;59-:4/59(، واعمجٛمقع )694-4/693(، واعمٖمٜمل )5>->;/5(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.4/573(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )59اًمٙمقؾم٩م )
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 :ظِِقا بـ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ   ٕن اًمٜمٌل  ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ،ُم٤م ظمػم سملم ؿمٞمئلم إٓ اظمت٤مر أينمه٤م ومَٕم َ َرؾُمقُل اهلِل  :َأهنَّ َُم٤م ظُمػمي

  ـْ إصِْمًًم ٤م َُم٤م مَلْ َيُٙم مُهَ ـِ إِٓ َأظَمَذ َأْيَنَ  .(4)سَملْمَ َأُْمَرْي

 .اًمٖمًؾ أومْمؾ :افَقل افثاين

أصح٤مب و ،ُم٤مًمؽو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،أسمق أيقبو ،اسمٜمفو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

 .اًمِم٤مومٕمل

 :ظِِقا بـ

وم٤مًمٖم٤مؾمؾ ًمرضمٚمٞمف ُم١مٍد عم٤م  ،اعمًح رظمّم٦مو ،ٕن اًمٖمًؾ هق اعمٗمروض ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم .4

 .اعم٤مؾمح قمغم ظمٗمٞمف وم٤مقمؾ عم٤م أسمٞمح ًمفو ،اومؽمض اهلل قمٚمٞمف

 .ذم ووقئف  ٕن اًمٖمًؾ أيمثر أومٕم٤مل اًمٜمٌل  .2

 .اعمًح أومْمؾ :افَقل افثافث

 .إؾمح٤مقو ،مح٤مدو ،احلٙمؿو ،أصح اًمروايتلم قمـ أمحدو ،ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :إدفة

إِنَّ اهللَ حُي٥ِمه َأْن ُي١مظَمَذ سمُرظَمِّمف يَمًَم حُي٥ِمه أن ُي١مظَمَذ » :رؾمقل اهلل  ىم٤مل :قمـ قم٤مئِم٦َم ىم٤مًم٧م .4

 .(5) شسمٕمزاِئِٛمفِ 

٤مٍل ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل   .5 ًَّ ـِ قَم ـْ َصْٗمَقاَن سْم َي٠ْمُُمُرَٟم٤م إَِذا يُمٜم٤َّم ؾَمْٗمًرا َأْن ٓ َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم  قَم

ـْ ضَمٜم٤َمسَم٦مٍ  َـّ إِٓ ُِم ٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم ـْ هَم٤مِئٍط َوسَمْقٍل َوَٟمْقمٍ  ،صَمالصَم٦َم َأيَّ ـْ ُِم
 .(6)شَوًَمٙمِ

٦ٌََم َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   .6 ـِ ؿُمْٕم ـِ اعمُِْٖمػَمِة سْم لْمِ  قَم َح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًَ ٞم٧َم يَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َُم ًِ ٤م َرؾُمقَل اهللِ  َأَٟم

ٞم٧َم ذِهََذا َأَُمَرِِّن َريبي » :ىَم٤مَل  ًِ  .(7)شسَمْؾ َأْٟم٧َم َٟم

                                 
 (.:565(، وُمًٚمؿ )6893( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.5;95رواه اًمٓمؼماِّن ذم إوؾمط )( صحٞمح: 5)

 . (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح9>( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )6)

(، ىم٤مل إًم٤ٌمِّن: هذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت رضم٤مل  ُمًٚمؿ= همػم سمٙمػم سمـ 7/579(، وأمحد )489( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )7)

، شاًمّمحٞمحلم»، واحلدي٨م ذم شوٕمٞمػ»إٟمف ش: اًمت٘مري٥م»وًمذًمؽ ىم٤مل احل٤مومظ ذم  =قم٤مُمر= وإيمثرون قمغم شمْمٕمٞمٗمف
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 .وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ احلديثلم أن إُمر إن مل يٙمـ ًمٚمقضمقب وم٢مٟمف يٙمقن ًمالؾمتح٤ٌمب

أُمر إسم٤مطم٦م  –قمغم ومرض صح٦م احلدي٨م اًمث٤مِّن  –أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اعمراد سم٤مُٕمر ذم احلديثلم 

ِله »سمدًمٞمؾ رواي٦م اًمٜم٤ًمئل  َص ًَمٜم٤َم اًمٜمٌَّ ٤مٍم  َرظمَّ ـَ َأْن ٓ َٟمٜمِْزَع ظِمَٗم٤موَمٜم٤َم صَمالصَم٦َم َأيَّ ٤مومِِري ًَ إَِذا يُمٜم٤َّم ُُم

َـّ   .(4)شَوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم

 .ومْمؾوأصح٤مسمف إٟمًم ـمٚمٌقا إ ٕن اًمٜمٌل  .7

  .وم٢مطمٞم٤مئٝم٤م أومْمؾىمد أُم٤مهت٤م ـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٌدع و ،ٕهن٤م ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل  .8

 .ُم٤م ظُمػمي سملم أُمريـ إٓ اظمت٤مر أينمه٤م ٕن رؾمقل اهلل  .9

ٓ  :وىمد روي قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أٟمف ىم٤مل ًمِمٕمٞم٥م سمـ طمرب ،ٕن ومٞمف خم٤مًمٗم٦م أهؾ اًمٌدع .:

 .يٜمٗمٕمؽ ُم٤م يمت٧ٌم طمتك شمرى اعمًح قمغم اخلٗملم أومْمؾ ُمـ اًمٖمًؾ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف ٓ ومْمؾ ٕطمدمه٤م قمغم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .أظمر

  (5) ما هل افىٓارة افتل تبٔح ادسح ظذ اخلٍغ؟ :(172مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .سمٕمد اًمقوقء اًمٙم٤مُمؾ :افَقل إول

 .إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :إدفة

٤مٍل ىَم٤مَل  قمـ َصْٗمَقانَ  .4 ًَّ ـَ قَم ـُ  َأَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهللِ  :سْم لْمِ إَِذا َٟمْح َح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًَ َأْن َٟمْٛم

٤م قَمغَم ـُمْٝمٍر صَمالصًم٤م  .(6)َأْدظَمْٚمٜم٤َممُهَ

                                 
 وهمػممه٤م= دون ىمقًمف: وم٘مٚم٧م... إًمخ= ومٝمذه اًمزي٤مدة ُمٜمٙمرة.

 (.459( طمًـ: رواه اًمٜم٤ًمئل )4)

(، واعمدوٟم٦م 7>5-6>4/5واعمجٛمقع ) ،(695-4/694(، واعمٖمٜمل )4:/5(، وإم )7>-5>/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.4/564(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )477-4/476اًمٙمؼمى )

 (، وإؾمٜم٤مده طمًـ ُمـ أضمؾ قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد.4;4/5(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )>7/56( طمًـ: رواه أمحد )6)
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٤م ـَم٤مِهَرشَم٤منِ » :و ذم ًمٗمظ ٕيب داود لْمِ َومُهَ لْمِ وَم٢مِِّني َأْدظَمْٚم٧ُم اًْمَ٘مَدَُملْمِ اخْلُٗمَّ ومجٕمؾ  ،(4)شَدِع اخْلُٗمَّ

 .اًمٕمٚم٦م وضمقد اًمٓمٝم٤مرة ومٞمٝمًم مجٞمٕم٤م وىم٧م إدظم٤مهلًم ومل شمقضمد ـمٝم٤مرهتًم وىم٧م ًمٌس إول

٤م قَمغَم ـُمُٝمقرٍ » :و ذم رواي٦م ـُ َأْدظَمْٚمٜم٤َممُهَ لْمِ إَِذا َٟمْح َح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًَ  .(5)شوَم٠َمَُمَرَٟم٤م َأْن َٟمْٛم

ـْ اعمُِْٖمػَمةِ  .5 ِلي  :ىَم٤مَل  ،قَم ْٞمِف وَمَ٘م٤مَل ذِم ؾَمَٗمٍر وَم٠مَ  يُمٜم٧ُْم َُمَع اًمٜمٌَّ َدقْمُٝمًَم وَم٢مِِّني  :ْهَقْي٧ُم ْٕٟمِزَع ظُمٗمَّ

َح قَمَٚمْٞمِٝمًَم  (6)َأْدظَمْٚمُتُٝمًَم ـَم٤مِهَرشَملْمِ  ًَ  .(7)وَمَٛم

قاز اعمًح عمـ ًمٌس قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م ومال جيقز ضمضم٤مءت هذه إطم٤مدي٨م ُمٌٞمٜم٦م  :ًم٦موضمف اًمدٓ

 .همػمه إٓ سمدًمٞمؾ سيح

 .يم٤مًمّمالة وُمس اعمّمحػ ٕن ُم٤م اقمتؼمت ًمف اًمٓمٝم٤مرة اقمتؼم ًمف يمًمهل٤م .6

ومٚمؿ جيز اعمًح قمٚمٞمف يمًم ًمق ًمًٌف ىمٌؾ همًؾ  ،ٕن إول ظمػ ُمٚمٌقس ىمٌؾ رومع احلدث .7

ودًمٞمؾ سم٘م٤مء احلدث أٟمف ٓ جيقز ًمف ُمس اعمّمحػ سم٤مًمٕمْمق اعمٖمًقل وم٠مُم٤م إذا ٟمزع اخلػ  ،ىمدُمٞمف

 .صمؿ ًمًٌف وم٘مد ًمًٌف سمٕمد يمًمل اًمٓمٝم٤مرة ،إول

 .ك وهل ـم٤مهرةجيقز عمـ أدظمؾ ىمدُمف اًمٞمٛمٜم :افَقل افثاين

 ،رواي٦م قمـ أمحدو ،حيٞمك سمـ آدمو ،اعمزِّنو ،أسمق صمقرو ،أصح٤مسمفو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،داودو

 :ظِِقا بـ

ومج٤مز اعمًح يمًم ًمق ٟمزغ اخلػ إول صمؿ قم٤مد  ،ٕٟمف أطمدث سمٕمد يمًمل اًمٓمٝم٤مرة واًمٚمٌس .4

 .ومٚمًٌف

 .اًمٚمٌس قمغم ـمٝم٤مرة ومل حيّمؾ ذًمؽأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمًٜم٦م دًم٧م قمغم اؿمؽماط 

وهلذا ًمق طمٚمػ ٓ يٚمٌس وهق ٓ سمس وم٤مؾمتدام طمٜم٨م وم٢مذا  ،ٕن اؾمتداُم٦م اًمٚمٌس يم٤مٓسمتداء .5

  .ًمٌس قمكم طمدث صمؿ شمٓمٝمر وم٤مؾمتداُمتف اًمٚمٌس قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مٓسمتداء

                                 
 (.489( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.4658(، واسمـ طم٤ٌمن )6>4( طمًـ: رواه اسمـ ظمزيٛم٦م )5)

 (صمؿ أهقي٧م ٕٟمزع ظمٗمٞمف: أي أُمٚم٧م يدي واٟمحٜمٞم٧م ٕٟمزع ظمٗمٞمف طمتك يتٛمٙمـ ُمـ همًؾ رضمٚمٞمف.6)

 (.5:7(، وُمًٚمؿ )539ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( 7)
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 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من آؾمتداُم٦م إٟمًم شمٙمقن يم٤مٓسمتداء إذا يم٤من آسمتداء صحٞمح٤م وًمٞمس يمذًمؽ هٜم٤م

وٓ وم٤مئدة ذم اًمٜمزع صمؿ  ،اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘مقل إول ًمق ٟمزع صمؿ ًمٌس اؾمت٤ٌمح اعمًحٕن قمٜمد  .6

 .اًمٚمٌس

واًمٜمزع صمؿ اًمٚمٌس حمّمالن ًمذًمؽ  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من اًمنمع ورد سم٤مؿمؽماط اًمٚمٌس قمكم ـمٝم٤مرة

  :وهلذا ٟمٔم٤مئر يمثػمة ُمٜمٝم٤م ،سمؾ ـم٤مقم٦م ،ومٚمؿ يٙمـ قمٌث٤م

يٚمزُمف إرؾم٤مًمف صمؿ ًمف اصٓمٞم٤مده  أن اعمحرم ًمق اصٓم٤مد صٞمدا وسم٘مل ذم يده طمتك طمؾ ُمـ اطمراُمف

  .رؾم٤مًمف صمؿ أظمذهإٓ وم٤مئدة ذم  :وٓ ي٘م٤مل ،سمٛمجرد إرؾم٤مًمف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٓمٝم٤مرة اًمتل شمٌٞمح اعمًح  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .قمغم اخلٗملم هل اًمقوقء اًمٙم٤مُمؾ

  (4) متك يبدأ وؿت ادسح ظذ اخلٍغ ؟ :(173مسٖفة )

 :اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ 

 .ُمـ أول ُمًح٦م :افَقل إول

 ،رواي٦م قمـ داودو ،أسمق صمقرو ،إوزاقملو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :اًم٘م٤مئٚمقن سمف

 .اًمٜمقويو ،هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو

 :إدفة

ـِ َه٤مٟمٍِئ ىَم٤مَل  .4 ْيِح سْم ـْ ُذَ لْمِ  :قَم ِح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًْ ـِ اعْمَ قَمَٚمْٞمَؽ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َأشَمْٞم٧ُم قَم٤مِئَِم٦َم َأؾْم٠َمهُل٤َم قَم

٤مومُِر َُمَع َرؾُمقِل اهلِل  ًَ ُف يَم٤مَن ُي ْٚمُف وَم٢مِٟمَّ ًَ ـِ َأسمِك ـَم٤مًم٥ٍِم وَم ٠َمًْمٜم٤َمُه وَمَ٘م٤مَل  ،سم٤ِمسْم ًَ  ضَمَٕمَؾ َرؾُمقُل اهللِ  :وَم

٤م ًَ َـّ ًمِْٚمُٛم ٤مٍم َوًَمَٞم٤مًمَِٞمُٝم  . ِ(5)َوَيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦ًم ًمِْٚمُٛمِ٘مٞمؿ ،ومِرِ صَمالصَم٦َم َأيَّ

 .فم٤مهر هذا احلدي٨م يدل قمغم أن اًمقىم٧م ذم ذًمؽ وىم٧م اعمًح ٓ وىم٧م احلدث :وضمف اًمدًٓم٦م

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف أراد أٟمف يًتٌٞمح اعمًح دون ومٕمٚمف

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 4/5:7(، واعمجٛمقع )4/6:3(، واعمٖمٜمل )9:/5(، وإم ):>-7>/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.4/477(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )4/564(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );4،>4سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 .(5:9ُمًٚمؿ )( صحٞمح: رواه 5)
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ٕن ُم٤م ىمٌؾ اعمًح ُمدة مل شمٌح اًمّمالة سمٛمًح اخلػ ومٞمٝم٤م ومٚمؿ حت٥ًم ُمـ اعمدة يمًم ىمٌؾ  .5

 .احلدث

 .إذا أطمدث ذم احلي وُمًح ذم اًمًٗمر أشمؿ ُمًح ُم٤ًمومر ومٕمٚمؼ احلٙمؿ سم٤معمًحف ٕٟم .6

وآقمت٤ٌمر ذم  ،وُمـ احلدث ضم٤مز اًمٗمٕمؾ ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من آقمت٤ٌمر ذم اعمدة سمجقاز اًمٗمٕمؾ

واًمدًمٞمؾ قمغم هذا أن ُمـ دظمؾ  ،اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمتٚمٌس ذه٤م وىمد وضمد ذًمؽ ذم ُم٠ًمًم٦م اعم٤ًمومر ذم اًمًٗمر

وُمـ دظمؾ ذم اًمّمالة ذم احلي صمؿ  ،ذم اًمقىم٧م ومٚمف اًم٘مٍم وىم٧م اًمّمالة وهق طم٤مض صمؿ ؾم٤مومر

ومدظمقل وىم٧م اعمًح يمدظمقل وىم٧م اًمّمالة واسمتداء اًمًٛمح يم٤مسمتداء  ،ؾم٤مرت سمف اًمًٗمٞمٜم٦م يتؿ

  .اًمّمالة

 .ُمـ أول طمدث :افَقل افثاين

 ،داودو ،فم٤مهر ُمذه٥م أمحدو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :افَائِقن بف

 .هق ىمقل اْلٛمٝمقرو

 :ظِِقا بـ

ومل يٛمًح وشمرك ُم٤م أسمٞمح ًمف إمم أن  ،ومٚمًم أطمدث هذا وم٠مسمٞمح ًمف اعمًح ،أن اعمًح رظمّم٦م .4

 .وضم٥م ظمٚمع اخلػ ،ضم٤مء اًمقىم٧م اًمذي أطمدث ومٞمف وم٘مد شمؿ اًمقىم٧م اًمذي أسمٞمح ًمف ومٞمف اعمًح

 .ٕن ُم٤م سمٕمد احلدث زُم٤من يًت٤ٌمح ومٞمف اعمًح ومٙم٤من ُمـ وىمتف يمٌٕمد اعمًح .5

 .٘مطيٛمًح مخس صٚمقات وم :افَقل افثافث

 .ؾمٚمٞمًمن سمـ داودو ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

عم٤م اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب ٟمٔمرٟم٤م إمم أىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ وهق أن يّمكم سم٤معمًح مخس 

ٕن اًمرظمص ٓ يًتٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م إٓ أىمؾ ُم٤م  =وشمريمٜم٤م ُم٤م زاد قمغم ذًمؽ عم٤م اظمتٚمٗمقا ،وم٘مٚمٜم٤م سمف ،صٚمقات

 .وإذا اظمتٚمٗمقا ذم أيمثر ُمـ ذًمؽ وضم٥م اًمرضمقع إمم إصؾ وهق همًؾ اًمرضمٚملم ،ىمٞمؾ

ومٕمغم هذا يٛمٙمـ  ،إٟمًم ىمدره سم٤مًمقىم٧م دون اًمٗمٕمؾ  ٕن اًمٜمٌل  =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ٓ يّمح

وهق أن ي١مظمر اًمّمالة صمؿ يٛمًح ويّمٚمٞمٝم٤م وذم اًمٞمقم اًمث٤مِّن   ،اعم٘مٞمؿ يّمكم سم٤معمًح ؾم٧م صٚمقات
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وإن يم٤من ًمف قمذر يٌٞمح اْلٛمع ُمـ ؾمٗمر أو  ،ٌؾ اٟم٘مْم٤مء ُمدة اعمًحيٕمجٚمٝم٤م ومٞمّمٚمٞمٝم٤م ذم أول وىمتٝم٤م ىم

 .همػمه أُمٙمٜمف أن يّمكم ؾمٌع صٚمقات

 .يٛمًح ُم٤م سمدا ًمف سمدون شمقىمٞم٧م ُم٤م مل َيٚمٕمٝمًم :افَقل افرابع

 .ُم٤مًمؽو ،رسمٞمٕم٦م :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمدة اعمًح شمٌدأ ُمـ أول  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُمًح٦م

  (4) ما حُؿ مـ مسح مَٔام ثؿ شاؾر ؿبؾ متام مدة ادسح ؟ :(174مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمٛمؾ ُمًح ُم٤ًمومر :افَقل إول

هق و ،رواي٦م قمـ داودو ،أصح٤مب اًمرأيو ،(5)رواي٦م قمـ أمحدو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اخلالل

 :إدفة

٤مومُِر صَمالصًم٤م» :ًم٘مقل اًمٜمٌل  .4 ًَ َح اعمُِْ٘مٞمُؿ َيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦ًم َواعمُْ ًَ  .وهذا ُم٤ًمومر ،(6)شَيْٛم

  .ٕٟمف ؾم٤مومر ىمٌؾ يمًمل ُمدة اعمًح وم٠مؿمٌف ُمـ ؾم٤مومر ىمٌؾ اعمًح سمٕمد احلدث .5

 .يٙمٛمؾ ُمًح ُم٘مٞمؿ :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ داودو ،إؾمح٤مقو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

يمًم ًمق أطمرم سم٤مًمّمالة ذم ؾمٗمٞمٜم٦م  ،ٕهن٤م قم٤ٌمدة اضمتٛمع ومٞمٝم٤م احلي واًمًٗمر ومتٖمٚم٥م طمٙمؿ احلي

 .ذم اًمٌٚمد وم٤ًمرت ووم٤مرىم٧م اًمٌٚمد وهق ذم اًمّمالة وم٢مٟمف يتٛمٝم٤م صالة طمي سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ ُمًح ُم٘مٞمًم صمؿ ؾم٤مومر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق (>4/56)(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز4/6:4(، واعمٖمٜمل )::/5(، وإم ):>/5)(اٟمٔمر: إوؾمط 4)

 ( .:5سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (.4/6:4( ىم٤مل اخلالل: رضمع أمحد قمـ ىمقًمف إول إمم هذا= اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )5)

 (.>45اًمٜم٤ًمئل )(، و5:9ُمًٚمؿ )( صحٞمح: رواه 6)
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 .٤ًمومراعمًح ومٕمٚمٞمف أن يٙمٛمؾ ُمًح ُمىمٌؾ َت٤مم ُمدة 

 :افتًِٔؾ

هق ُم٘مٞمؿ ًمٙمٜمف أيمٛمٚمف و هق ىمد اسمتدئ ُمًحفو ،ٕن احلٙمؿ اًمنمقمل ُيٕمتؼم سمح٤مل اًمٗم٤مقمؾ

٤مومُِر صَمالصًم٤م» :ًم٘مقل اًمٜمٌل  ،ومحٙمٛمف طمٙمؿ اعم٤ًمومر ،ُم٤ًمومرا ًَ َح اعمُِْ٘مٞمُؿ َيْقًُم٤م َوًَمْٞمَٚم٦ًم َواعمُْ ًَ  ،(4)شَيْٛم

 .اًمٜمصهذا ُم٤ًمومر ًمف طمٙمؿ اعم٤ًمومر ًمٔم٤مهر و

  .(5)هق مساؾر ثؿ ؿدم إػ بِده  ؾِف أن يُّؾ مسح مَٔؿو ،مـ مسح صالتغ :(175مسٖفة )

وأمجع يمؾ ُمـ أطمٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ممـ ي٘مقل سم٤مًمتحديد ذم اعمًح قمغم  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

صمؿ ىمدم  ،إن يم٤من ُمًح يقُم٤م وًمٞمٚم٦م ُم٤ًمومرا ،ظمٚمع ظمٗمٞمف ،صمؿ ىمدم احلي ،اخلٗملم قمغم أن ُمـ ُمًح

ُمًح سمٕمد ىمدوُمف َت٤مم يقم  ،وإن يم٤من ُمًح ذم اًمًٗمر أىمؾ ُمـ يقم وًمٞمٚم٦م ،وم٠مىم٤مم وم٢من ًمف ُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ

 .اهـ.وأصح٤مب اًمرأي ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،واًمِم٤مومٕمل ،هذا ىمقل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري =(6)وًمٞمٚم٦م

  (7) ما هق افسٍر افذي يّسح ؾٔف ؟ :(176مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٛمًح ذم يمؾ ؾمٗمر يًٛمك ذم اًمٕمرف ؾمٗمرا :افَقل إول

 .اظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو ،اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

 :إدفة

َح »  قمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل  .4 ًَ ٤مومُِر صَمالصًم٤م.َيْٛم ًَ  .مل ي٘مؾ ُم٤ًمومر دون ُم٤ًمومرو ،(8)ش....اعْمُ

ـِ َيِزيَد اهْلُٜم٤َمِئلي ىَم٤مَل  .5 ـْ حَيَْٞمك سْم الِة وَمَ٘م٤مَل  :قَم ـْ ىَمٍْمِ اًمّمَّ ـَ َُم٤مًمٍِؽ قَم يَم٤مَن  :ؾَم٠َمًْم٧ُم َأَٟمَس سْم

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>45)اًمٜم٤ًمئل (، و5:9ُمًٚمؿ )( صحٞمح: رواه 4)

(، 433(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )4/6:5(، واعمٖمٜمل )::-9:/5(، وإم );>/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.4/573(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/5:8واعمجٛمقع )

 (.:5( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )6)

 (.63شمٞمٛمٞم٦م صـ )(، وآظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ ;>/5(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>45( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )8)
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ػَمَة صَمالصَم٦ِم َأُْمَٞم٤ملٍ  َرؾُمقُل اهلِل   ًِ ٤مكه  - (5)َأْو صَمالصَم٦ِم وَمَراؾِمَخ  (4)إَِذا ظَمَرَج َُم ٦ٌَُم اًمِمَّ َصغمَّ  -ؿُمْٕم

 .(6)َريْمَٕمَتلْمِ 

 .ٓ يٛمًح إٓ ذم ؾمٗمر أيمثر ُمـ صمالصم٦م أي٤مم  وًمٞم٤مًمٞمٝمـ :افَقل افثاين

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي ىَم٤مَل  ـُ سم٤ِمهللِ  َواًْمَٞمْقِم أظِمِر َأْن » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :قَم ُْمَرَأٍة شُم١ْمُِم ِٓ ٓ حَيِؾه 

٤مومَِر ؾَمَٗمًرا َيُٙمقُن صَمالصَم٦َم َأيَّ  ًَ َأْو ُذو  ،َأْو َأظُمقَه٤م ،َأْو َزْوضُمَٝم٤م ،َأِو اسْمٜمَُٝم٤م ،٤مٍم وَمَّم٤مقِمًدا إِٓ َوَُمَٕمَٝم٤م َأسُمقَه٤مشُم

 .(7)شحَمَْرٍم ُِمٜمَْٝم٤م

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اعمًح ذم يمؾ ُم٤م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يًٛمك ؾمٗمرا ذم اًمٕمرف

 (8) مل يْتَض وضقؤه ؟و ،ما حُؿ مـ إتٓت مدة مسحف :(177مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .إن ُم٣م وىم٧م اعمًح ُم٤م مل حيدثو جيقز ًمف أن يّمكم :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،داودو ،ؾمٚمٞمًمن سمـ طمربو ،ىمت٤مدةو ،احلًـ :افَائِقن بف

  :ظِِقا بـ

 .مل جي٥م إقم٤مدهت٤م إٓ سمحج٦م ،ُمـ صح٧م ـمٝم٤مرشمف صمؿ اظمتٚمػ ذم زواهل٤م ٕن .4

 .ٕن اًمٓمٝم٤مرة ٓ شمٌٓمؾ إٓ سمحدث وٟمزع اخلػ ًمٞمس سمحدث ويمذًمؽ اٟم٘مْم٤مء اعمدة .2

 .جي٥م قمٚمٞمف أن َيٚمع اخلٗملم ويٖمًؾ ىمدُمٞمف :افَقل افثاين

                                 
 يمٞمٚمق ُمؽم شم٘مري٤ٌم. 4.9( اعمٞمؾ ي٤ًموي 4)

 يمٞمٚمق ُمؽم شم٘مري٤ٌم. 8.8( اًمٗمرؾمخ ي٤ًموي 5)

 (.4>9( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 (، واًمٚمٗمظ ًمف.4673(، وُمًٚمؿ )9;43( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

-4/636(، واعمجٛمقع )>4/56(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز ):69-4/699ٜمل )(، واعمٖم>>-;>/5(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.4/477(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )637
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 ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقرو ،اًم٘مقل اْلديد ًمٚمِم٤مومٕملو ،اًمٜمخٕملو ،إؾمقدو ،قمٚم٘مٛم٦مو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .صححف اًمٜمقويو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،اعمزِّنو ،صمقرأسمق و ،اًمثقريو ،أصح٤مب اًمرأيو

 :ظِِقا بـ

 .اعمًح سمدل وم٢مذا زال وضم٥م اًمرضمقع إمم إصؾو ٕن إصؾ همًؾ اًمرضمؾ

 .جيقز ًمف أن يّمكم ُم٤م مل جي٥م قمٚمٞمف ظمٚمٕمٝمًم :افَقل افثافث

 .ُم٤مًمؽو ،رسمٞمٕم٦م :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ٓ شمقىمٞم٧م ًمٚمٛمًح

 .يًت٠مٟمػ اًمقوقءجي٥م قمٚمٞمف أن  :افَقل افرابع

احلًـ سمـ و ،إوزاقملو ،اسمـ أيب ًمٞمغمو ،اًمزهريو ،اًمٜمخٕملو ،ُمٙمحقل :افَائِقن بف

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،اًم٘مقل اًم٘مديؿ ًمٚمِم٤مومٕملو ،إؾمح٤مقو ،ص٤مًمح

 :ظِِقا بـ

وإٟمًم ىم٤مم اعمًح ُم٘م٤مُمف ذم اعمدة وم٢مذا اٟم٘مْم٧م مل جيز أن  ،ٕن همًؾ اًمرضمٚملم ذط ًمٚمّمالة .4

 .ي٘مقم ُم٘م٤مُمف إٓ سمدًمٞمؾ

 .ٕهن٤م ـمٝم٤مرة ٓ جيقز اسمتداؤه٤م ومٞمٛمٜمع ُمـ اؾمتداُمتٝم٤م يم٤معمتٞمٛمؿ قمٜمد رؤي٦م اعم٤مء .5

اًمّمالة عمـ اٟمتٝم٧م  جقازاًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُمدة اعمًح ُم٤م مل حيدث

  (4) ما حُؿ ادسح ظذ اخلػ افهٌر ؟ :(178مسٖفة )

 :قمغم صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

 .يِمؽمط أن يٙمقن ؾم٤مشمرا ًمٖم٤مًم٥م حمؾ اًمٗمرض :افَقل إول

 .أسمق صمقرو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

                                 
(، واعمًٌقط ;45(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل )4/6:5(، واعمٖمٜمل )9:/5(، وإم )5/433(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.5/436(،  واعمحغم ٓسمـ طمزم )4;4/5)(، واعمجٛمقع 4/476(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )567-4/566ًمٚمنظمز )
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  :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ٓ يًؽم حمؾ اًمٗمرض أؿمٌف اًمٜمٕمؾ

 .عمحؾ اًمٗمرض وومقىمف سمثالصم٦م أص٤مسمع وإٓ ومال جيقز أن يٙمقن ؾم٤مشمرا :افَقل افثاين

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .ُمـ اًمٙمٕمٌلم ضم٤مز ًمف أن يٛمًح قمٚمٞمٝمًماخلٗملم أؾمٗمؾ إذا يم٤من اعمحرم ىمٓمع  :افَقل افثافث

 .رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽو ،رواي٦م قمـ إوزاقمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .وم٠مؿمٌف اًم٤ًمشمر ،ٕٟمف ظمػ يٛمٙمـ ُمت٤مسمٕم٦م اعمٌم ومٞمف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اعمًح قمغم اخلػ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمّمٖمػم إن يم٤من ؾم٤مشمرا ًمٖم٤مًم٥م حمؾ اًمٗمرض

  (4) ما حُؿ ادسح ظذ اخلػ ادتخرق ؟ :(179مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقال

 .جيقز اعمًح ُم٤م دام أٟمف يٛمٌم ومٞمف :افَقل إول

يزيد سمـ و ،أسمق صمقرو ،اسمـ قمٞمٞمٜم٦مو ،اسمـ اعم٤ٌمركو ،إؾمح٤مقو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،ه٤مرون

 :ظِِقا بـ

دظمؾ ومٞمف مجٞمع  ،عم٤م ُمًح قمغم اخلٗملم وأذن سم٤معمًح قمٚمٞمٝمًم إذٟم٤م قم٤مُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ٕن اًمٜمٌل 

وٓ جيقز أن  ،ومٙمؾ ُم٤م وىمع قمٚمٞمف اؾمؿ ظمػ وم٤معمًح قمٚمٞمف ضم٤مئز قمغم فم٤مهر إظم٤ٌمر ،اخلٗم٤مف

 .أو إمج٤مع ،يًتثٜمك ُمـ اًمًٜمـ إٓ سمًٜم٦م ُمثٚمٝم٤م

 .ٓ جيقز اعمًح قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم إن يم٤من يرى ُمٜمٝم٤م ُمقوع اًمٗمرض :افَقل افثاين

 .أمحدو ،ُمٕمٛمرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

                                 
(، وُم٤ًمئؾ 5;5-4;4/5(، واعمجٛمقع )6:9-4/6:8(، واعمٖمٜمل ) 6:/5(، وإم )435-5/433(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.566-4/565(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/476(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )3>أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )
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 .جيقز اعمًح قمٚمٞمف إن يم٤من اخلرق يًػما وٓ جيقز إن يم٤من اخلرق يمثػما :افَقل افثافث

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .ٓ جيقز اعمًح قمٚمٞمف إن يم٤من اخلرق سمٛم٘مدار صمالصم٦م أص٤مسمع وم٠ميمثر :افَقل افرابع

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

ُمًح ُم٤م سمدا و ،ُمًح قمغم ظمٗمٞمفو شمقو٠م =إن يم٤من اخلرق يٌدي إصٌٕمف أو يمٚمٝم٤م :افَقل اخلامس

 .ُمـ رضمٚمف

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اعمًح قمغم اخلػ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اعمتخرق ُم٤م دام أٟمف يٛمٌم ومٞمف

 .همػمهو طمٞمٜمًم رظمص ذم ًمٌس اخلػ مل يٗمرق سملم اخلػ اعمتخرق  ٕن اًمٜمٌل :افتًِٔؾ

 .(2)دـ فبسٓام ؾقق بًوٓام (4)جيقز ادسح ظع اخلػ واجلرمقق :(181مسٖفة )

 (3)فبس خٍغ أحدمها ؾقق أخر ؟ـ هؾ جيقز ادسح د :(181مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 ،أصح٤مب اًمرأيو ،احلًـ سمـ ص٤مًمحو ،أمحدو ،اًمثقريو ،ُم٤مًمؽو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿو ،إوزاقملو

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

                                 
 ش.ضمرُمؼ»ُيٚمٌس ومقق اخلػ= اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة: ظمػ صٖمػم  وىمٞمؾ: ظُمّػ صٖمػم، اْلُْرُُمقق:(4)

(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ;;5-9;4/5(، واعمجٛمقع )697-4/696(، واعمٖمٜمل )6:/5(، وإم )5/435(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم :4/56(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز ):;(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )4/476)

 ( .4/533زاق )(،  وُمّمٜمػ قمٌد اًمر3>4/4)

(، واعمدوٟم٦م ;;5-9;4/5(، واعمجٛمقع )697-4/696(، واعمٖمٜمل )6:/5(، وإم )436-5/435(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم :4/56(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز ):;(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )4/476اًمٙمؼمى )

 (.4/533(،  وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )3>4/4)
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  .اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديد :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اعمًح قمغم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اْلرُمقىملم

أُم٤م إذا  ،ُمًح قمغم اًمٗمقىم٤مِّن ضم٤مز ًمف أن يٛمًح قمٚمٞمفو ،ُمـ ًمٌس ظمٗملم ُمٕم٤م قمغم ـمٝم٤مرة :ؾائدة

 .أن يٛمًح قمغم اًمتحت٤مِّن -إن أراد  -ُمًح قمٚمٞمف صمؿ ًمٌس آظمر ومٕمٚمٞمف و ًمٌس ظمٗم٤م

  (1) هؾ يّسح ظذ طاهر اخلػ أم ظذ باضْف ؟ :(182مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٛمًح فم٤مهره وم٘مط :افَقل إول

 ،اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مءو ،قمروةو ،احلًـو ،ىمٞمس سمـ ؾمٕمدو ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أمحدو ،أصح٤مب اًمرأيو ،ؾمٗمٞم٤منو ،إوزاقملو ،اًمِمٕمٌلو

 :اشتدفقا بـ

ـْ قُمْرَوةَ  لْمِ  َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :ىَم٤مَل اعمُِْٖمػَمةُ  :ىَم٤مَل  ،قَم ُح قَمغَم فُمُٝمقِر اخْلُٗمَّ ًَ  .(5)َيْٛم

 سم٤مـمٜمف ُمٕم٤م.و ،يٛمًح فم٤مهره :افَقل افثاين

وُم٤مًمؽ سمـ  ،واًمزهري ،وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص و ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

  .وُمٙمحقل ،وإؾمح٤مق سمـ راهقيف ،واسمـ اعم٤ٌمرك ،أٟمس

 :اشتدفقا بـ

٦ٌََم ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ ؿُمْٕم ـِ اعْمُِٖمػَمِة سْم َح َأقْمغَم اخْلُػي  قَم ًَ   .(6)َوَأؾْمَٗمَٚمفُ  ،َُم

                                 
-4/475(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى );>5-9>4/5(، واعمجٛمقع )::6-6:9(، واعمٖمٜمل ):43-5/437)(اٟمٔمر: إوؾمط 4)

 (.4/567(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )53ُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ) ،(476

هذا أصح ُمـ طمدي٨م (:  7/579(، ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ إوؾمط)7/579(، وأمحد );>( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )5)

 (.:4/74شم٥م اعمٖمػمة= واٟمٔمر: شمٚمخٞمص احلٌػم )رضم٤مء قمـ يم٤م

(، وٕمٗمف اإلُم٤مم أمحد، ومٞمف اًمقًمٞمد ُمدًمس، وصمقر ُم٤م  883(، واسمـ ُم٤مضمف ):>(، واًمؽمُمذي )497( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )6)

(، 4/749، وأقمٚمف اًمؽمُمذي= اٟمٔمر: شمٚمخٞمص احلٌػم )ؾمٛمع ُمـ رضم٤مء سمـ طمٞمقة، ويم٤مشم٥م اعمٖمػمة أرؾمٚمف، وهق جمٝمقل

 (.54-6/53 )واًمٌدر اعمٜمػم
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اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمًح يٙمقن أقمغم اخلػ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .وم٘مط دون سم٤مـمٜمف

 .(1)ظذ اخلٍغ صٍة ادسح:(183مسٖفة )

أٟمف ُمًح قمغم ظمٗمٞمف طمتك رئل آصم٤مر أص٤مسمٕمف قمغم  ،روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(6)يمًم رئل آصم٤مر أص٤مسمع ىمٞمس سمـ ؾمٕمد قمغم اخلػ ،(5)ظمٗمٞمف ظمٓمقـم٤م

 .(7)ظمٓمقـم٤م سم٤مٕص٤مسمع :وىم٤مل احلًـ 

 ،وومرج سمٞمٜمٝمًم ،ومقوع أص٤مسمٕمف قمغم ُم٘مدم ظمٗمف ،أراٟم٤م اًمثقري يمٞمػ اعمًح :وىم٤مل قمٌد اًمرزاق

 .(8)صمؿ ُمًح طمتك أشمك قمغم أصؾ اًم٤ًمق

  (6) ـؿ مرة يّسح ظذ اخلٍغ ؟:(184مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ُمرة واطمدة :افَقل إول

 .أمحدو ،احلًـو ،إسمراهٞمؿو ،اًمِمٕمٌلو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ُمًح٦م واطمدة  -يٕمٜمل ظمٗمٞمف  -رأي٧م اسمـ قمٛمر يٛمًح قمٚمٞمٝمًم  :ىم٤مل قمٓم٤مء :قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل

 .(:)وىمد أهراق ىمٌؾ ذًمؽ اعم٤مء ومتقو٠م هٙمذا ْلٜم٤مزة دقمل إًمٞمٝم٤م ،سمٞمديف يمٚمتٞمٝمًم سمٓمقهنًم وفمٝمقرمه٤م

 .صمالث ُمرات :افَقل افثاين

 .قمٓم٤مء :افَائِقن بف

                                 
-;4/54قمٌد اًمرزاق )(، وُمّمٜمػ 4/633(، واعمجٛمقع );;6-::4/6(، واعمٖمٜمل )>43-;5/43(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (. 5;4/4أيب ؿمٞم٦ٌم )وُمّمٜمػ اسمـ  (،>54

 (.4;4/4رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )( 5)

 (.5;4/4(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )>4/54رواه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )( 6)

 (.5;4/4(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف );4/54رواه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )(7)

 (.>4/54رواه قمٌد اًمرزاق )( 8)

 (.>>5-;>4/4(، واعمجٛمقع )9;4/4(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )>43-;5/43(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.4/553( رواه قمٌد اًمرزاق ):)
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ًح قمغم اخلٗملم يٙمقن اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُمرة واطمدة وم٘مط

  :افتًِٔؾ

 .أٟمف ُمًح أيمثر ُمـ ُمرة ٕٟمف مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

  (1) ما ادَدار افذي جيزئ دم ادسح ظذ اخلٍغ ؟:(185مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .جيزئ أي ُمًح قمغم فم٤مهر اخلػ :افَقل إول

 .ؾمٗمٞم٤منو ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .جيزئ إن ُمًح سمثالصم٦م أص٤مسمع وم٠ميمثر :افَقل افثاين

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 .جيزئ إن ُمًح ٟمّمػ اخلػ وم٠ميمثر :افَقل افثافث

 .إؾمح٤مقو ،يٕم٘مقبو ،ومرزُ و ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،احلًـ سمـ زي٤مد :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من أيَّ ُمًح جيزئ إذا يم٤من  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .قمغم فم٤مهر اخلٗملم

  :افتًِٔؾ

 .مل حيددو أـمٚمؼ اعمًح  ٕن اًمٜمٌل 

 ش.اًمٕم٤مم حيٛمؾ قمغم قمٛمقُمف طمتك ي٠ميت دًمٞمؾ َيّمّمف» :و اًم٘م٤مقمدة

  (2) ما حُؿ اخلػ افذي أصابف بِؾ ؟ :(186مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيزئف :افَقل إول

                                 
(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 4/76ًٌقط ًمٚمِمٞم٤ٌمِّن )(، واعم;:6-::4/6(، واعمٖمٜمل )443->5/43(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(4/565.) 

-4/477(، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )>4/56(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );:4/6(، واعمٖمٜمل )444-5/443(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

478.) 
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 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أمحدو ،ُم٤مًمؽو ،إؾمح٤مق :افَائِقن بف

سمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من أي سمٚمؾ يّمٞم٥م اخلػ ٓ يٕمد و =و هذا اًم٘مقل سمٜم٤مء قمغم أن اًمٜمٞم٦م شمِمؽمط ًمٚمٛمًح

 .ُمًح٤م

 :اشتدفقا بـ

ـِ اخلَٓم٤َّمِب َأٟمَّف ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   ًَم (4)إِٟمًََّم آقْمًَمُل سم٤ِمًمٜميٞم٤َّمِت »َيُ٘مقُل:  قمـ قُمَٛمَر سْم ، َوإِٟمَّ

 .(6)ش(5)ًمُِٙمؾي اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى

 .ٓ شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدات صحٞمح٦م إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م :وضمف اًمدًٓم٦م

 .جيزئف قمـ اعمًح :افَقل افثاين

 .أصح٤مب اًمرأيو ،احلًـ سمـ ص٤مًمحو ،ؾمٗمٞم٤من :افَائِقن بف

 .سمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من أي سمٚمؾ يّمٞم٥م اًمثقب يٕمد ُمًح٤مو =شمِمؽمطو هذا اًم٘مقل سمٜم٤مء قمغم أن اًمٜمٞم٦م ٓ 

ٓ أص٤مسمف سمٚمؾ  إذااخلػ اًم٘م٤ميض سم٠من اًمراضمح اًم٘مقل إول  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٠مي سمٚمؾ يّمٞم٥م اخلػ ٓ يٕمد ُمًح٤مو ،جيزئ قمـ اعمًح

                                 
ل وآظمرون: هق صمٚم٨م إِٟمًََّم إقَْمًَمُل سم٤ِمًمٜميٞم٤َّمِت: أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم قمٔمؿ ُمقىمع هذا احلدي٨م ويمثرة ومقائده وصحتف= ىم٤مل اًمِم٤مومٕم(4)

اإلؾمالم= وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: يدظمؾ ذم ؾمٌٕملم سم٤مسم٤م ُمـ اًمٗم٘مف= وىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وهمػمه: يٜمٌٖمل عمـ صٜمػ يمت٤مسم٤م أن 

يٌدأ ومٞمف ذهذا احلدي٨م شمٜمٌٞمٝم٤م ًمٚمٓم٤مًم٥م قمغم شمّمحٞمح اًمٜمٞم٦م= وٟم٘مؾ اخلٓم٤ميب هذا قمـ إئٛم٦م ُمٓمٚم٘م٤م= وىمد ومٕمؾ ذًمؽ اًمٌخ٤مري 

وذيمره اًمٌخ٤مري ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف، ىم٤مل احلٗم٤مظ: ومل يّمح هذا احلدي٨م قمـ  وهمػمه وم٤مسمتدؤا سمف ىمٌؾ يمؾ رء=

إٓ ُمـ رواي٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وٓ قمـ قمٛمر إٓ ُمـ رواي٦م قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص، وٓ قمـ قمٚم٘مٛم٦م إٓ ُمـ رواي٦م    اًمٜمٌل 

اٟمتنم ومرواه قمٜمف أيمثر ُمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، وٓ قمـ حمٛمد إٓ ُمـ رواي٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري وقمـ حيٞمك 

ُم٤مئتل إٟم٤ًمن أيمثرهؿ أئٛم٦م، وهلذا ىم٤مل إئٛم٦م: ًمٞمس هق ُمتقاشمرا وإن يم٤من ُمِمٝمقرا قمٜمد اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م= ٕٟمف وم٘مد ذط 

اًمتقاشمر ذم أوًمف، وومٞمف ـمروم٦م ُمـ ـمرف اإلؾمٜم٤مد وم٢مٟمف رواه صمالصم٦م شم٤مسمٕمٞمقن سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض حيٞمك وحمٛمد وقمٚم٘مٛم٦م= ىم٤مل 

ٕمرسمٞم٦م وإصقل وهمػمهؿ: ًمٗمٔم٦م إٟمًم ُمقوققم٦م ًمٚمحٍم شمث٧ٌم اعمذيمقر وشمٜمٗمل ُم٤م ؾمقاه، ومت٘مدير مج٤مهػم اًمٕمٚمًمء ُمـ أهؾ اًم

 هذا احلدي٨م أن إقمًمل حت٥ًم إذا يم٤مٟم٧م سمٜمٞم٦م، وٓ حت٥ًم إذا يم٤مٟم٧م سمال ٟمٞم٦م.

اعمٜمقي ذط ومٚمق يم٤من قمغم إٟم٤ًمن صالة ُم٘مْمٞم٦م سمٞم٤من أن شمٕمٞملم ش إِٟمًََّم إقَْمًَمُل سم٤ِمًمٜميٞم٤َّمِت »َوإِٟمًََّم ًمُِٙمؾي اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى: وم٤مئدة ذيمره سمٕمد (5)

ٓ يٙمٗمٞمف أن يٜمقي اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م، سمؾ يِمؽمط أن يٜمقي يمقهن٤م فمٝمرا أو همػمه٤م، وًمقٓ اًمٚمٗمظ اًمث٤مِّن ٓىمت٣م إول صح٦م 

 اًمٜمٞم٦م سمال شمٕمٞملم أو أوهؿ ذًمؽ.

 (.:3>4(، وُمًٚمؿ )4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 



 240    مسط الآلل٘ يف

أُم٤م اًمٓمٝم٤مرات اًمتل ٓ يراد ذه٤م اًمتٕمٌد  ،وم٤مًمٕم٤ٌمدات اًمتل يراد ذه٤م اًمت٘مرب إمم اهلل شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م

 .هلل ٓ شمِمؽمط هل٤م اًمٜمٞم٦م

ومٝمذا يٕمد ـم٤مهرا قمغم  =ُمـ ٟمنم صمقسم٤م ٟمج٤ًم ذم اًمِمٛمس ومزاًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م سمٗمٕمؾ اًمِمٛمس :ُمث٤مًمف

 .ٓ يٕمد ـم٤مهرا قمٜمد ُمـ يِمؽمط اًمٜمٞم٦م ًمٚمٓمٝم٤مرات يم٤محلٜم٤مسمٚم٦مو ،هق ىمقل احلٜمٗمٞم٦مو =اًمراضمح

  (2) ادسح ظِٔٓام ؟ما حُؿ خِع اخلٍغ بًد :(187مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .ٓ همًؾ ىمدمو ،ًمٞمس قمٚمٞمف ووقء :افَقل إول

 .ؾمٚمٞمًمن سمـ طمربو ،ىمت٤مدةو ،أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مو ،قمٓم٤مءو ،اًمٜمخٕملو ،احلًـ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

أو ىمٚمؿ  ،سمٕمد اعمًح قمٚمٞمفٕٟمف أزال اعمٛمًقح قمٚمٞمف سمٕمد يمًمل اًمٓمٝم٤مرة وم٠مؿمٌف ُم٤م ًمق طمٚمؼ رأؾمف 

 .أفمٗم٤مره سمٕمد همًٚمٝم٤م

 .ٕن اًمٜمزع ًمٞمس سمحدث واًمٓمٝم٤مرة ٓ شمٌٓمؾ إٓ سم٤محلدث

 .يٜمت٘مض ووقؤه :افَقل افثاين

 ،احلًـ سمـ ص٤مًمحو ،اسمـ أيب ًمٞمغمو ،ُمٙمحقلو ،اًمزهريو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .اسمـ ؾمػميـو ،اًمِمٕمٌلو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديدو  ،إوزاقملو

 :ظِِقا بـ

 .ٕن اًمقوقء سمٓمؾ ذم سمٕمض إقمْم٤مء ومٌٓمؾ ذم مجٞمٕمٝم٤م يمًم وًمق أطمدث

 .قمٚمٞمف همًؾ ىمدُمٞمف :افَقل افثافث

 ،أسمق صمقرو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿو ،ؾمٗمٞم٤منو ،قمٓم٤مءو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،اعمزِّنو

                                 
 (.5/764( اٟمٔمر: اعمجٛمقع )4)

(، ;;4-:;4/4(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم );69-:4/69(، واعمٖمٜمل );:/5(، وإم )446-5/444(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.4/477(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )>4/56(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )54وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )
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 :ظِِقا بـ

يم٤مًمتٞمٛمؿ إذا  ،ومٓمٝمقرمه٤م يٌٓمؾ ُم٤م ٟم٤مب قمٜمفٕن ُمًح اخلٗملم ٟم٤مب قمـ همًؾ اًمرضمٚملم ظم٤مص٦م 

 .سمٓمؾ سمرؤي٦م اعم٤مء وضم٥م ُم٤م ٟم٤مب قمٜمف

ومٛمـ أضم٤مز اًمتٗمريؼ ضمقز همًؾ  =هذا آظمتالف ُمٌٜمل قمغم وضمقب اعمقآة ذم اًمقوقء

ٕن ؾم٤مئر أقمْم٤مئف ُمٖمًقًم٦م ومل يٌؼ إٓ همًؾ ىمدُمٞمف وم٢مذا همًٚمٝمًم يمٛمؾ ووقؤه وُمـ  =اًم٘مدُملم

 .ٓةُمٜمع اًمتٗمريؼ أسمٓمؾ ووقؤه ًمٗمقات اعمقا

ومٕمغم هذا ًمق ظمٚمع اخلٗملم ىمٌؾ ضمٗم٤مف اعم٤مء قمـ يديف أضمزأه همًؾ ىمدُمٞمف وص٤مر يم٠مٟمف ظمٚمٕمٝمًم 

 .ىمٌؾ ُمًحف قمٚمٞمٝمًم

 .وم٢من شمٓم٤مول اًمزُمـ سمٓمؾ ووقؤه ،قمٚمٞمف همًؾ ىمدُمٞمف طملم َيٚمع اخلٗملم :افَقل افرابع

 .اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف ٓ رء قمغم ُمـ ظمٚمع  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ظمٗمٞمف سمٕمد اعمًح قمٚمٞمف إٓ أن حيدث

 :افتًِٔؾ

وٓ جيقز ٟم٘مض ذًمؽ إذا ظمٚمع  ،ٕٟمف واخلػ قمٚمٞمف ـم٤مهر يم٤مُمؾ اًمٓمٝم٤مرة سم٤مًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م .4

 .ظمٗمف إٓ سمحج٦م ُمـ ؾمٜم٦م أو إمج٤مع

 .ًمٞمس ُمع ُمـ أوضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمقوقء أو يٖمًؾ اًمرضمٚملم طمج٦م .5

ما حُؿ مـ تقضٖ ؾارتٍع اخلػ ظـ ؿدمف ؾبان بًض افَدم أثْاء ادسح :(188فة )مسٖ

  (1) ظِٔف؟

  :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يّمكمو يٖمًؾ ىمدُمٞمف :افَقل إول

 .أصح٤مب اًمرأيو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،ؾمٗمٞم٤من :افَائِقن بف

                                 
(، واعمًٌقط 4/477ؼمى )(، واعمدوٟم٦م اًمٙم>4/69(، واعمٖمٜمل );:/5(، وإم )447-5/446(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.636-4/635(، واعمجٛمقع )574-4/573ًمٚمنظمز )
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 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :افَقل افثاين

 .إؾمح٤مقو ،أمحدو ،(4)اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديد :بفافَائِقن 

 :ظِِقا بـ

ضمؾ ذم اخلػ ذط ضمقاز اعمًح سمدًمٞمؾ ُم٤م ًمق أدظمؾ اخلػ وم٠مطمدث ىمٌؾ ٕن اؾمت٘مرار اًمري 

اؾمت٘مراره٤م ومٞمف مل يٙمـ ًمف اعمًح وم٢مذا شمٖمػم آؾمت٘مرار زال ذط ضمقاز اعمًح ومٞمٌٓمؾ اعمًح ًمزوال 

ٕهن٤م مل شمزل قمـ  =ُم٤م دون ذًمؽ مل يٌٓمؾ اعمًحذـمف يمزوال اؾمتت٤مره وإن يم٤من إظمراج اًم٘مدم إمم 

 .ُمًت٘مره٤م

 .ًمٞمس قمٚمٞمف رء :افَقل افثافث

 :ظِِقا بـ

 .ٕن اًمرضمؾ مل شمٔمٝمر

 .اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ :افَائِقن بف

 ،اًمراضمح أٟمف إذا اٟمٙمِمػ هم٤مًم٥م حمؾ اًمٗمرض اٟمت٘مض اعمًح :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمِم٤مومٕمل اْلديدهق ىمري٥م ُمـ ىمقل و ،مل يٜمت٘مض اًمقوقءو

  (2) ما حُؿ خِع أحد اخلٍغ بًد ادسح؟ :(189مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٖمًؾ ىمدُمٞمفو ،يٜمزع إظمرى :افَقل إول

 .أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،اسمـ اعم٤ٌمركو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،ؾمٗمٞم٤من :افَائِقن بف

 .يٛمًح اًمتل مل يٜمزعو ،يٖمًؾ اًمتل ٟمزع اخلػ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م :افَقل افثاين

 .سمٕمض أهؾ اًمٌٍمةو ،أسمق صمقرو ،اًمزهري :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

                                 
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: إذا أزال إطمدى ىمدُمٞمف، أو سمٕمْمٝم٤م ُمـ ُمقوٕمٝم٤م ُمـ اخلػ طمتك ئمٝمر سمٕمض ُم٤م قمٚمٞمف اًمقوقء ُمٜمٝم٤م اٟمت٘مض (4)

لم ؿمٞمئ٤م أطم٧ٌٌم أن اعمًح، وإذا أزاهل٤م ُمـ ُمقوع ىمدم اخلػ، ومل يؼمز ُمـ اًمٙمٕمٌلم وٓ ُمـ رء قمٚمٞمف اًمقوقء ُمـ اًم٘مدُم

 (.;:/5يٌتدئ اًمقوقء، وٓ يتٌلم أن ذًمؽ قمٚمٞمف. اهـ= اٟمٔمر: إم )

 (.4/637(، واعمجٛمقع )448-5/447(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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وىمد يٙمقن سم٤مًمرضمؾ قمٚم٦م ذم إطمدى  ،ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمًم طمٙمؿ ذم ٟمٗمًف ،ٕن هذيـ قمْمقيـ

 ،ويٖمًؾ إظمرى ،ومٞمٛمًح قمغم ذًمؽ ،ومٞمٚمٌس ظمٗم٤م أو يٙمقن ضُم٤ٌمر قمغم إطمدى اًمرضمٚملم ،رضمٚمٞمف

دل قمغم أن طمٙمؿ يمؾ واطمدة همػم طمٙمؿ  ،يمًم أـمٚم٘مقا ًمف اعمًح قمغم اًمٕمٚمٞمٚم٦م وهمًؾ اًمّمحٞمح٦م

  .ص٤مطمٌتٝم٤م

 .إطمقط اًمذي َتٞمؾ إًمٞمف اًمٜمٗمس أن يتقو٠م ووقءا ضمديدا  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

  (1) افًِْغ ؟و ما حُؿ ادسح ظذ اجلقربغ :(191مسٖفة )

 ىمقًملم:اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .جيقز :افَقل إول

اسمـ و ،وقمًمر سمـ ي٤مه ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

 ،وأسمق أُم٤مُم٦م ،وسمالل ،واًمؼماء سمـ قم٤مزب ،واسمـ قمٛمر ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وأسمق ُمًٕمقد ،ُمًٕمقد

 ،(5)وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،واحلًـ ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو ،قمٛمر سمـ طمري٨مو ،وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 ،واسمـ اعم٤ٌمرك ،واحلًـ سمـ ص٤مًمح ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وإقمٛمش ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،اًمٜمخٕملو

 .اسمـ طمزمو ،(9)سمـ احلًـ وحمٛمد ،يٕم٘مقبو ،(8)أسمق صمقرو ،(7)وإؾمح٤مق ،(6)وأمحد ،وزومر

  :اشتدفقا بـ

٦ٌَمَ  .4 ـِ ؿُمْٕم ـِ اعْمُِٖمػَمِة سْم ِلَّ  :قَم َح قَمغَم ضَمْقَرسَمْٞمفِ  َأنَّ اًمٜمٌَّ ًَ  .(4)َوَٟمْٕمَٚمْٞمفِ (:)َُم

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م 4/94(، وؾمٜمـ أيب داود )7;5-6;4/5(، واعمجٛمقع )>44-5/448(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 6:8-4/6:6(، واعمٖمٜمل )6:/5(، وإم )4/476(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )57اًمٙمقؾم٩م )

 (.3>4-;;4/4(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )534->>4/4)

 ىم٤مٓ: إذا يم٤مٟم٤م صٗمٞم٘ملم.(5)

 (.4/5:7(، واعمٖمٜمل );5/44= اٟمٔمر: إوؾمط )ىم٤مل: ىمد ومٕمٚمف ؾمٌٕم٦م أو صمًمٟمٞم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل (6)

سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم ذم اعمًح قمغم اْلقرسملم، ٓ اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ=  ، وُمـىم٤مل: ُمْم٧م اًمًٜم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل (7)

 (.;5/44اٟمٔمر: إوؾمط )

 (.;5/44ىم٤مل: يٛمًح قمٚمٞمٝمًم إذا يم٤مٟم٤م يٛمٌم ومٞمٝمًم= اٟمٔمر: إوؾمط )( 8)

 (.;5/44ىم٤مٓ: إذا يم٤مٟم٤م صمخٞمٜملم ٓ يِمٗم٤من= اٟمٔمر: إوؾمط )(9)

 وىمٞمؾ:  هق همٓم٤مء ًمٚم٘مدم يتخذ ًمٚمؼمد.وُمًح قمغم ضمقرسمٞمف: ىمٞمؾ:  اْلقرب ًمٗم٤موم٦م رضمؾ، (:)
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ـْ صَمْقسَم٤مَن ىَم٤مَل  .5 ُد وَمَٚمًمَّ ىَمِدُُمقا قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ  سَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اهللِ   :قَم ُؿ اًْمؼَمْ ٦ًم وَم٠َمَص٤مذَهُ يَّ  َهِ

ُحقا قَمغَم اًْمَٕمَّم٤مِئ٥ِم  ًَ ٤مظِملمِ  (5)َأَُمَرُهْؿ َأْن َيْٛم ًَ  .(7()6)َواًمتَّ

                                 
(، وىم٤مل: ويم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ٓ حيدث ذهذا احلدي٨م= ٕن اعمٕمروف قمـ اعمٖمػمة >48إؾمٜم٤مده صحٞمح: رواه أسمق داود )(4)

(، وىم٤مل: ُم٤م ٟمٕمٚمؿ >45(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )>>ُمًح قمغم اخلٗملم، واًمؽمُمذي )   أن اًمٜمٌل 

(، واسمـ 7/585ُمًح قمغم اخلٗملم، وأمحد )   أسم٤م ىمٞمس قمغم هذه اًمرواي٦م واًمّمحٞمح قمـ اعمٖمػمة أن اًمٜمٌل  أن أطمدا شم٤مسمع

(، وٟم٘مؾ شمْمٕمٞمٗمف قمـ ُمًٚمؿ، وأمحد، واًمثقري، واسمـ ُمٕملم اٟمٔمر: 6;4/5(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى );466طم٤ٌمن )

أيب ىمٞمس، وهق مم٤م ُيَٕمده قمٚمٞمف سمف= ٕن  ومل يروه همػم»... ىم٤مل:  طمٞم٨م(، 445/:(= وأقمٚمف اًمدارىمٓمٜمل  ذم قمٚمٚمف )7;4/5)

(: ىم٤مل اًمٜمقوي: يمؾ واطمد ُمـ 8;4-7;4/4ش )ٟمّم٥م اًمراي٦م»اعمَحُٗمقظ قمـ اعمٖمػمة اعمًَح قمغم اخلٗملم= وىم٤مل اًمزيٚمٖمل ذم 

َم قمغم اًمؽمُمذي، ُمع أن اْلرح ُم٘مدم قمغم اًمتٕمديؾ، ىم٤مل: واشمٗمؼ احلٗم٤مظ قمغم شمْمٕمٞمٗمف، وٓ ي٘مٌؾ ىمقل  ه١مٓء ًمق اٟمٗمرد ىُمدي

ـُ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد وُمـ يّمححف يٕمتٛمد8;4/4ُمذي: إٟمف طمًـ صحٞمح. اهـ= ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م )اًمؽم  -(: ىم٤مل اسم

 =قمغم يمقٟمف ًمٞمس خم٤مًمٗم٤ًم ًمرواي٦م اْلٛمٝمقر خم٤مًمٗم٦م ُمٕم٤مرو٦م، سمؾ هق أُمر زائد قمغم ُم٤م رووه، وٓ يٕم٤مروف -سمٕمد شمٕمديؾ أيب ىمٞمس

 يِم٤مرك اعمِمٝمقرات ذم ؾمٜمده٤م. اهـ = وىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف وٓ ؾمٞمًم وهق ـمريؼ ُمًت٘مؾ سمرواي٦م هزيؾ قمـ اعمٖمػمة= مل

وًمٞمس إُمر يمًم ىم٤مل ه١مٓء إئٛم٦م= واًمّمقاب : »-سمٕمد أن ذيمر سمٕمض يمٚمًمت اعمْمٕمٗملم -( ;4/49قمغم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )

ة وهق طمدي٨م آظمر همػم طمدي٨م اعمًح قمغم اخلٗملم، وىمد روى اًمٜم٤مس قمـ اعمٖمػم ،صٜمٞمع اًمؽمُمذي ذم شمّمحٞمح هذا احلدي٨م

وُمٜمٝمؿ ُمـ روى  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ روى اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م ،أطم٤مدي٨م اعمًح ذم اًمقوقء= ومٛمٜمٝمؿ ُمـ روى اعمًح قمغم اخلٗملم

واعمٖمػمة  ،ورواي٤مت قمـ طمقادث خمتٚمٗم٦م ،إذ هل أطم٤مدي٨م ُمتٕمددة =وًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م سمٛمخ٤مًمػ ًممظمر ،اعمًح قمغم اْلقرسملم

ٟمحق مخس ؾمٜملم= ومٛمـ اًمٕم٘مقل أن يِمٝمد ُمع اًمٜمٌّّل وىم٤مئع ُمتٕمددة ذم ووقئف وحيٙمٞمٝم٤م= ومٞمًٛمع سمٕمض  صح٥م اًمٜمٌل 

اهـ= وىم٤مل إًم٤ٌمِّن: أسمق ىمٞمس قمٌد اًمرمحـ سمـ صمروان= وصم٘مف ش اًمرواة ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، ويًٛمع همػمه ؿمٞمئ٤م آظمر= وهذا واوح سمدهيل

ًم ُمٕم٤م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، صمؿ إهنًم مل َي٤مًمٗم٤م اًمٜم٤مس وأظمرج هل ،وىم٤مل: اًمٕمجكم: صم٘م٦م صم٧ٌم، وهزيؾ وصم٘مف اًمٕمجكم =اسمـ ُمٕملم

خم٤مًمٗمَف ُمٕم٤مرو٦م= سمؾ روي٤م أُمرًا زائدًا قمغم ُم٤م رووه سمٓمريؼ ُمًت٘مؾ همػم ُمٕم٤مرض= ومٞمحٛمؾ قمغم أهنًم طمديث٤من، وهلذا صحح 

(، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: هذا طمدي٨م وٕمٗمف 7/497احلدي٨م يمًم ُمر . اهـ= وصحح احلدي٨م اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )

قمٚمتف قمٜمدهؿ شمٗمرد أيب ىمٞمس... وُمـ اإلٟمّم٤مف أن ٟم٘مقل: أن ُمـ صحح اعمًح قمغم اْلقرسملم سمتّمحٞمح هذا  إئٛم٦م

احلدي٨م ومح٥ًم وم٘مد وهؿ ٕن أيمثر إئٛم٦م قمغم شمْمٕمٞمٗمف ًمٙمـ ُمـ ذه٥م إمم قمدم ضمقاز اعمًح ُمٓمٚم٘م٤م سم٥ًٌم شمْمٕمٞمٗمف هلذا 

/ 8صحٝم٤م طمدي٨م صمقسم٤من ؾمػمد قمٜمد أمحد)إٟمًم صم٧ٌم ُمـ أطم٤مدي٨م أظمر أ احلدي٨م ىمد ىمٍم ووم٤مشمف أن اعمًح قمغم اْلقرسملم=

   هي٦م وم٠مص٤مذهؿ اًمؼمد ومٚمًم ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل    (: سمٕم٨م رؾمقل اهلل 479(، وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف أسمق داود )::5

 أُمرهؿ أن يٛمًحقا قمغم اًمٕمّم٤مئ٥م واًمت٤ًمظملم.اهـ. 

 .  شقمّم٥م»ُم٤مدة  سمـ إصمػماًمٕمّم٤مئ٥م: هل اًمٕمًمئؿ= ٕن اًمرأس يٕمّم٥م ذه٤م= اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ٓ(5)

اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  =اًمت٤ًمظملم: يمؾ ُم٤م يًخـ سمف اًم٘مدم ُمـ ظمػ وضمقرب وٟمحقمه٤م وٓ واطمد هل٤م ُمـ ًمٗمٔمٝم٤م (6)

 .شؾمخـ»ُم٤مدة ٓسمـ إصمػم 

 (.7/585(، وأمحد)479صحٞمح: رواه أسمق داود)( 7)
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وٓ سم٤مس سمٙمقٟمف ُمـ  =وم٠مؿمٌف اخلػٕٟمف يٛمٙمـ ُمت٤مسمٕم٦م اعمٌم قمٚمٞمف ؾم٤مشمرا عمحؾ اًمٗمرض  .6

 .ضمٚمد أو همػمه

  .يٙمره :افَقل افثاين

 ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،احلًـ سمـ ُمًٚمؿو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،جم٤مهدو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اًمِم٤مومٕملو

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ٓ يًٛمل ظمٗم٤م ومٚمؿ جيز اعمًح قمٚمٞمف يم٤مًمٜمٕمؾ

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اعمًح قمغم اْلقرسملم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

 .يمذا ًمثٌقشمف قمـ شمًٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مو ،ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

  (1) ما حُؿ ادسح ظذ افًاممة ؟ :(191مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

أسمق و ،ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مصو ،أسمق أُم٤مُم٦مو ،أٟمسو ،قمٛمرو ،أسمق سمٙمر اًمّمديؼ :افَائِقن بف

اظمتٞم٤مر هق و ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،إوزاقملو ،ىمت٤مدةو ،احلًـو ،ُمٙمحقلو ،اًمدرداء

 .اسمـ اعمٜمذر

 :اشتدفقا بـ

 .صمٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

ـْ سماِلٍل َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل   ـِ قُمْجَرَة قَم ـْ يَمْٕم٥ِم سْم ًَمرِ  ومَٕم لْمِ َواخْلِ َح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًَ  .(6()5)َُم

قمٛمر ًم٘مقل و ًمقضم٥م اًم٘مقل ومٞمف ًمثٌقشمف قمـ أيب سمٙمر  ًمق مل يث٧ٌم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل و :ىم٤مًمقا

                                 
(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز >:4-7/4:6)(، وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ;5/8(، وإم )457->5/44(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.;59، 559-4/558(، واعمجٛمقع )3;6->:4/6(، واعمٖمٜمل )4/569)

 ٕهن٤م ختٛمر اًمرأس أي شمٖمٓمٞمف. اخلًمر: يٕمٜمل سم٤مخلًمر اًمٕمًمُم٦م=(5)

 (.5:8صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( 6)
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ـْ سَمْٕمِدى َأيِب سَمْٙمٍر َوقُمَٛمرَ » :اًمٜمٌل  ـِ ُِم َذْي  .(4)شاىْمَتُدوا سم٤ِمًمٚمَّ

ٜمَّتِل » :و ًم٘مقًمف  ًُ  اعمَْْٝمِدييلمَ َوؾُمٜم٦َِّم وَمَٕمَٚمْٞمُٙمْؿ سمِ
ِ
ـَ  اخْلَُٚمَٗم٤مء اؿِمِدي  .(6)ش(5)اًمرَّ

ومٚمقٓ  ،وهق ُمذيمقر ذم يمت٤مب اهلل ،وٓ جيقز أن جيٝمؾ ُمثؾ ه١مٓء ومرض ُمًح اًمرأس :ىم٤مًمقا

 .وإضم٤مزشمف ُم٤م شمريمقا فم٤مهر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،هلؿ ذًمؽ سمٞم٤من اًمٜمٌل 

وُمًح رأؾمف دومٕم٤م  ،طمن اًمٕمًمُم٦م قمـ رأؾمف وًمٞمس ذم اقمتالل ُمـ اقمتؾ سم٠من اًمٜمٌل  :ىم٤مًمقاو 

وًمٙمـ اعمتٓمٝمر سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء ُمًح  ،ٕن اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م ًمٞمس سمٗمرض ٓ جيزئ همػمه =عم٤م ىمٚمٜم٤م

وإن  ،إن ؿم٤مء همًؾ رضمٚمٞمف ،وإن ؿم٤مء قمغم قمًمُمتف يم٤معم٤مؾمح قمغم اخلٗملم اعمتٓمٝمر سم٤مخلٞم٤مر ،سمرأؾمف

دا ٓ حيٞمط ٕن أطم =وًمٞمس ذم إٟمٙم٤مر ُمـ أٟمٙمر اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م طمج٦م ،ؿم٤مء ُمًح قمغم ظمٗمٞمف

وًمٕمؾ اًمذي أٟمٙمر ذًمؽ ًمق قمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م ًمرضمع إًمٞمٝم٤م سمؾ همػم ضم٤مئز أن ئمـ ُمًٚمؿ  ،سمجٛمٞمع اًمًٜمـ

وٓ جيقز أن ئمـ سم٤مًم٘مقم همػم  ،ومٙمٞمػ سمٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ همػم ذًمؽ

ومل يقهـ ختٚمػ ُمـ ختٚمػ قمـ اًم٘مقل  ،ويمًم مل يي إٟمٙم٤مر ُمـ أٟمٙمر اعمًح قمغم اخلٗملم ،ذًمؽ

يمذًمؽ ٓ يقهـ ختٚمػ ُمـ ختٚمػ قمـ اًم٘مقل  ،ذم اعمًح قمغم اخلٗملم سمذًمؽ إذا أذن اًمٜمٌل 

 .سم٢مسم٤مطم٦م اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

وُم٤مًمؽ  ،واًم٘م٤مؾمؿ ،واًمِمٕمٌل ،اًمٜمخٕملو ،قمروةو ،اسمـ قمٛمرو ،ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل :افَائِقن بف

 .وأصح٤مب اًمرأي ،واًمِم٤مومٕمل ،سمـ أٟمس

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

                                 
 (. 5;8/6(، وأمحد )7366( طمًـ: رواه اًمؽمُمذي )4)

 ريض اهلل قمٜمٝمؿ= وىمٞمؾ:  هؿ وُمـ ؾم٤مر ؾمػمهتؿ ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم= وم٢مهنؿ ظمٚمٗم٤مء اًمرؾمقل  اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ: ىمٞمؾ: هؿ إرسمٕم٦م(5)

  .ذم إقمالء احلؼ وإطمٞم٤مء اًمديـ وإرؿم٤مد اخلٚمؼ إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

 (.75(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف )4>;5(، واًمؽمُمذي)>793( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)

طمٞم٨م سملم ظمٓم٠مهؿ، صمؿ اقمتذر هلؿ ذم أدب ضمؿ= وـمري٘م٦م شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعمخ٤مًمػ،  رمحف اهلل، فأدسم أقمٔمؿهلل در اسمـ اعمٜمذر ومًم ( ىمٚم٧م: 7)

 ومٚمٞم٧م ىمقُمل يٗم٘مٝمقن.
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 .(4)طمج٦م قمغم ىمقل يمؾ أطمد  ىمقًمف و ،ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

  (2) ما حُؿ ادسح ظذ مخار ادرأة ؟ :(192مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيقز :إولافَقل 

أم و ،وقمٓم٤مء ،(6)قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغمو ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

وؾمٕمٞمد سمـ قمٌد  ،وإوزاقمل ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمنو ،قمٚم٘مٛم٦م ُمقٓة قم٤مئِم٦م

  .رواي٦م قمـ أمحدو ،واًمِم٤مومٕمل ،اًمٕمزيز

 :ظِِقا بـ

 .جيز اعمًح قمٚمٞمف يم٤مًمقىم٤مي٦مٕٟمف ُمٚمٌقس ًمرأس اعمرأة ومٚمؿ 

 .جيقز :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،احلًـو ، أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌل  :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن أم ؾمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م َتًح قمغم مخ٤مره٤م .4

  .ٕٟمف ُمٚمٌقس ًمٚمرأس ُمٕمت٤مد يِمؼ ٟمزقمف وم٠مؿمٌف اًمٕمًمُم٦م .5

اًمراضمح اًمذي َتٞمؾ إًمٞمف اًمٜمٗمس أن اعمرأة َتًح ُم٘مدم رأؾمٝم٤م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

إٓ إذا ىمٞمس قمغم  ،اخلًمرصمؿ شمٙمٛمؾ اعمًح قمغم اخلًمر طمتك يث٧ٌم دًمٞمؾ صحٞمح ذم اعمًح قمغم 

 .س صحٞمح٤ماًمٕمًمُم٦م عمـ رأى أن اًم٘مٞم٤مس قمغم اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م ىمٞم

                                 
(: وم٢من ُمًح قمغم قمًمُمتف، صمؿ ٟمزقمٝم٤م، ومٗمل ىمقل إوزاقمل: يٛمًح قمغم رأؾمف، 458-5/457ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )(4)

ع ظمٗمٞمف ومٝمق قمغم ـمٝم٤مرشمف، ويمذًمؽ ُمـ ٟمزع قمًمُمتف قمغم ـمٝم٤مرشمف، وىم٤مل أمحد: يٕمٞمد اًمقوقء، وىمٞم٤مس ىمقل ُمـ ي٘مقل إذا ظمٚم

 وىم٤مل ُمٙمحقل: اعمًح قمغم اخلػ واًمٕمًمُم٦م ؾمقاء، إذا ُمًح قمٚمٞمٝمًم، صمؿ ٟمزقمٝمًم سمٕمد، أن  قمٚمٞمف اًمقوقء. اهـ.

(، 58-4/57(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم );5/8(، وإم )4/457(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )458-5/457(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.8;5-7;4/5)اعمٖمٜمل و

 ىم٤مٓ: شمدظمؾ يده٤م ُمـ حت٧م اخلًمر، ومتٛمًح ُم٘مدم رأؾمٝم٤م.(6)
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ََ  :(193مسٖفة ) ُْْسَقةما حُؿ ادسح ظذ اف   (2) ؟(4)ُِ

 :أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ 

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .وإؾمح٤مق ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،واًمِم٤مومٕمل ،وُم٤مًمؽ ،وؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،إوزاقمل :افَائِقن بف

ويمؾ  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر سمٕمد ذيمر قمدد ُمـ اًمٕمٚمًمء اًمذيـ ىم٤مًمقا سمٕمدم ضمقاز اعمًح قمغم اًم٘مٚمٜمًقة

 .اهـ.-أي اعمًح قمغم اًم٘مٚمٜمًقة  –ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يرون ذًمؽ 

 :ظِِقا بـ

 .وٓ شمدوم قمٚمٞمف ،ٕهن٤م ٓ شمًؽم مجٞمع اًمرأس ذم اًمٕم٤مدة .4

 .ٕهن٤م ٓ ُمِم٘م٦م ذم ٟمزقمٝم٤م ومٚمؿ جيز اعمًح قمٚمٞمٝم٤م .5

 .ٕهن٤م أدٟمك ُمـ اًمٕمًمُم٦م همػم اعمحٜمٙم٦م اًمتل ًمٞم٧ًم هل٤م ذؤاسم٦م .6

 .جيقز :افَقل افثاين

 .أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ووم٤مرق اًمٕمًمُم٦م اًمتل ًمٞم٧ًم حمٜمٙم٦م وٓ  ،ٕٟمف ُمٚمٌقس ُمٕمت٤مد يًؽم اًمرأس وم٠مؿمٌف اًمٕمًمُم٦م اعمحٜمٙم٦م

 .ذؤاسم٦م هل٤م ٕهن٤م ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م

قمـ  ،قمـ إقمٛمش ،قمـ ضمرير ،وًمًٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أطمدا ىم٤مل سمف ُمـ طمدي٨م إؾمح٤مق :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .اهـ.أٟمسقمـ  ،ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ضار

هذه اعم٠ًمًم٦م مل َي٤مًمػ ومٞمٝم٤م إٓ أٟمس و =اًم٘مقل إول  اًمراضمح :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .إن صح اإلؾمٜم٤مد إًمٞمف

   *    *    * 

                                 
 .وهل قم٤ٌمرة قمـ ـم٤مىمٞم٦َّم يمٌػمة اًم٘مٚمٜمًقة: همِم٤مء ُمٌٓمـ يٚمٌس قمغم اًمرأس،(4)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م >4/44(، واحل٤موي اًمٙمٌػم )4/568(، واعمًٌقط )5/458(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.7;5-6;4/5)(، واعمٖمٜمل 58)
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 كتـــاب التٗىي

 .(1)افسْة و افتّٔؿ ثابت بافُتاب :(194مسٖفة )

ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٤ًٌموَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ  .[9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾ـَمٞمي

ـْ  ـْ َأؾْمًَمَء ىِمالَدًة وَمَٝمَٚمَٙم٧ْم  ،قَم٤مِئَِم٦مَ وقَم ٤َم اؾْمَتَٕم٤مَرْت ُِم ـْ  وَم٠َمْرؾَمَؾ َرؾُمقُل اهللِ  (5)َأهنَّ َٟم٤مؾًم٤م ُِم

 ِ  وَمَٚمًمَّ َأشَمُقا اًمٜمٌَّ
ٍ
ْقا سمَِٖمػْمِ ُوُوقء الُة وَمَّمٚمَّ ؿَمَٙمْقا َذًمَِؽ إًَِمْٞمِف  لَّ َأْصَح٤مسمِِف ذِم ـَمَٚمٌَِٝم٤م وَم٠َمْدَريَمْتُٝمُؿ اًمّمَّ

ِؿ   .(6)وَمٜمََزًَم٧ْم آَي٦ُم اًمتََّٞمٛمه

 .(4)افىاهر مْٓا دون افْجس :ضٓقرا  جًؾ اهلل تًاػ إرض ٕمة حمّد  :(195مسٖفة )

ِلَّ  ٌِْد اهللِ َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَم ٤م» :ىَم٤مَل  ومٕمـ ضَم٤مسمِِر سْم ًً ٌْكِم  (8)ُأقْمِٓمٞم٧ُم مَخْ َـّ َأطَمٌد ىَم ْ ُيْٕمَٓمُٝم ُت  :مَل ُٟمٍِمْ

ػَمَة ؿَمْٝمرٍ  ًِ قْم٥ِم َُم الُة  إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ  ،سم٤ِمًمره تِل َأْدَريَمْتُف اًمّمَّ ـْ ُأُمَّ ًَم َرضُمٍؾ ُِم ِجًدا َوـَمُٝمقًرا وَم٠َميه ًْ َُم

ٌْكِم  ،وَمْٚمُٞمَّمؾي  َٗم٤مقَم٦مَ  ،َوُأطِمٚم٧َّْم زِمَ اعْمََٖم٤مٟمُِؿ َومَلْ حَتِؾَّ ٕطَمٍد ىَم ِله  ،َوُأقْمِٓمٞم٧ُم اًمِمَّ ٌَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف  َويَم٤مَن اًمٜمٌَّ ُي

٦مً  ٦مً  ،ظَم٤مصَّ  .(9)شَوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم اًمٜم٤َّمِس قَم٤مُمَّ

 .و اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُم٤م ضُمٕمؾ ـمٝمقرا اًمٓم٤مهر ُمٜمٝم٤م دون اًمٜمجس

ِلَّ  ِجًدا َوـَمُٝمقًرا» :ىَم٤مَل  ُم٤م ضم٤مَء ذم طمدي٨ِم أٟمٍس َأنَّ اًمٜمٌَّ ًْ ٦ٌٍَم َُم  .(:)شَوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ يُمؾَّ َأْرٍض ـَمٞمي

  (8) ما حُؿ افتّٔؿ فِجْب ؟ :(196مسٖفة )

                                 
 ( .499-5/498(، واعمجٛمقع )4/643(، واعمٖمٜمل ):>-9>/5(، وإم )>5/45(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 ومٝمٚمٙم٧م: أي و٤مقم٧م.(5)

 (.:69(، وُمًٚمؿ )6::6( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.4/657(، واعمٖمٜمل )467-5/464(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

وـمريؼ اْلٛمع أن ي٘م٤مل: ًمٕمٚمف »(: 4/769= ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح )شومْمٚم٧م قمغم إٟمٌٞم٤مء سم٧ًم(: »856( وذم رواي٦م ُمًٚمؿ )8)

اـمٚمع أوٓ قمغم سمٕمض ُم٤م اظمتص سمف صمؿ اـمٚمع قمغم اًم٤ٌمىمل وُمـ ٓ يرى ُمٗمٝمقم اًمٕمدد طمج٦م يدومع هذا اإلؿمٙم٤مل ُمـ أصٚمف 

 ا. هـ.ش مل شمٙمـ ٕطمد ىمٌٚمف وهق يمذًمؽوفم٤مهر احلدي٨م ي٘متِض أن يمؾ واطمدة ُمـ اخلٛمس اعمذيمقرات 

 (.854(، وُمًٚمؿ )668( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)

(: ;4/76(، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )856(، واًمناج ذم ُمًٜمده  )457( إؾمٜم٤مده صحٞمح: رواه اسمـ اْل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك ):)

 اهـ.إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

(، 668-4/667(، واعمٖمٜمل )4/584واعمًٌقط ًمٚمنظمز )(، 4>-3>/5(، وإم )467-5/464(اٟمٔمر: إوؾمط );)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

هق ىمقل قمقام و ،أصح٤مب اًمرأيو ،إؾمح٤مقو ،أسمق صمقرو ،اًمثقريو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر

 :إدفة

ـْ ؿَمِ٘مٞمٍؼ ىَم٤مَل  .4 ٌِْد اهللِ َوَأيِب ُُمقؾَمك إ :قَم ٤م َُمَع قَم ًً
ًَمْق  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق ُُمقؾَمك ،ؿْمَٕمِريي يُمٜم٧ُْم ضَم٤مًمِ

ُؿ َوُيَّمكمي  ِذِه أَي٦ِم ذِم ؾُمقَرِة  ،َأنَّ َرضُماًل َأضْمٜم٥ََم وَمَٚمْؿ جَيِِد اعْم٤َمَء ؿَمْٝمًرا َأَُم٤م يَم٤مَن َيَتَٞمٛمَّ وَمَٙمْٞمَػ شَمّْمٜمَُٕمقَن ذِهَ

٤ًٌم وَمَٚمؿْ ﴿اعم٤َْمِئَدِة  ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي ٌُْد اهللِ ؟  ﴾دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ َص هَلُْؿ ذِم َهَذا :وَمَ٘م٤مَل قَم ْوؿَمُٙمقا ٕ ًَمْق ُرظمي

ِٕمٞمدَ  ُٛمقا اًمّمَّ ًَم يَمِرْهُتْؿ َهَذا ًمَِذا  :ىُمْٚم٧ُم  ،إَِذا سَمَرَد قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اعم٤َْمُء َأْن َيَتَٞمٛمَّ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ،؟َوإِٟمَّ

ٍر ًمُِٕمَٛمرَ  :كُُمقؾَم  َٛمْع ىَمْقَل قَمًمَّ ًْ ْ شَم ٧ٌُْم وَمَٚمْؿ َأضِمِد اعم٤َْمءَ  سَمَٕمَثٜمِل َرؾُمقُل اهللِ  :َأمَل  ،ذِم طَم٤مضَم٦ٍم وَم٠َمضْمٜمَ

٦مُ  اسمَّ ُغ اًمدَّ ِٕمٞمِد يَمًَم ََتَرَّ هْم٧ُم ذِم اًمّمَّ ًَم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َأْن » :وَمَ٘م٤مَل  :وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ ًمِٚمٜمٌَِّلي  ،وَمَتَٛمرَّ شَمّْمٜمََع إِٟمَّ

سَم٦ًم قَمغَم آْرضِ  شَهَٙمَذا ِف َضْ َب سمَِٙمٗمي ِف سمِِِمًَمًمِفِ  ،وَمَيَ ٤م فَمْٝمَر يَمٗمي َح ذِهَ ًَ َأْو فَمْٝمَر ؿِمًَمًمِِف  ،صُمؿَّ َٟمَٗمَْمَٝم٤م صُمؿَّ َُم

فِ  َح ذِهًَِم َوضْمَٝمفُ  ،سمَِٙمٗمي ًَ ٌُْد اهللِ ،صُمؿَّ َُم رٍ َأوَمَٚمْؿ شَمَر قُمَٛمَر مَلْ َيْ٘مٜمَْع سمَِ٘مْقِل قمَ  :وَمَ٘م٤مَل قَم  .(4)؟  ًمَّ

 .ٕٟمف طمدث ومٞمجقز ًمف اًمتٞمٛمؿ يم٤محلدث إصٖمر .5

 .ٓ جيقز اًمتٞمٛمؿ إٓ ًمٚمٛم٤ًمومر وم٘مط قمٜمد وم٘مد اعم٤مء :افَقل افثاين

 .ىمت٤مدةو ،احلًـ سمـ ُمًٚمؿو ،احلٙمؿو ،اسمـ ضمٌػمو ،جم٤مهدو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

٤ًٌم إِ ٓ قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمؾٍ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  .[76 :]اًمٜم٤ًمء﴾َوٓ ضُمٜمُ

 .إٟمًم جي٥م أن يتقو٠م ،ٓ جيقز ًمٚمجٜم٥م أن يتٞمٛمؿ :افَقل افثافث

 .اسمـ ُمًٕمقد ذم رواي٦م وٕمٞمٗم٦م قمٜمفو ،قمٛمر :افَائِقن بف

 ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمٛمريض :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
 (.498-5/499واعمجٛمقع )

 (.;66(، وُمًٚمؿ ):67( ُمتٗمؼ قمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 .ٟمحقهؿ قمٜمد وم٘مد اعم٤مءو ًمٚمجٜم٥مو ،ًمٚمٛم٤ًمومرو

  (1) ؟ هؾ جيقز فِّساؾر افذي ٓ جيد اداء أن جيامع زوجتف :(197مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يتٞمٛمؿو ،جيقز :افَقل إول

 ،وإوزاقمل ،ؾمٗمٞم٤منو ،وىمت٤مدة ،واحلًـ ،ضم٤مسمر سمـ زيدو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

هق و ،-إن يم٤من ُمِمت٤مىم٤م إمم أهٚمف  –اًمزهري و ،أصح٤مب اًمرأيو ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر

 :إدفة

٤ًٌم﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم .4 ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  .[9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

ـْ َأيِب َذرٍّ ىَم٤مَل  .5 ٚمِؿِ » : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   :قَم ًْ ٞمي٥ُم َوُوقُء اعمُْ ِٕمٞمُد اًمٓمَّ إِمَم قَمنْمِ َوًَمْق  ،اًمّمَّ

ُف ضِمْٚمَدَك وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ ظَمػْمٌ  ،ؾِمٜملِمَ  ًَّ  .(5)شوَم٢مَِذا َوضَمْدَت اعم٤َْمَء وَم٠َمُِم

ٓ جيقز طمٔمر  ،ومًم أسم٤مح ومٝمق قمغم اإلسم٤مطم٦م ،ٕن اهلل شمٕم٤ممم أسم٤مح وطء اًمزوضم٦م وُمٚمؽ اًمٞمٛملم .6

وطم٤مل  ،واعمٛمٜمقع ُمٜمف طم٤مل احلٞمض واإلطمرام واًمّمٞم٤مم ،ذًمؽ وٓ اعمٜمع ُمٜمف إٓ سمًٜم٦م أو إمج٤مع

ومٛمردود  ،وم٠مُم٤م يمؾ خمتٚمػ ومٞمف ذم ذًمؽ ،وُم٤م وىمع حتريؿ اًمقطء ُمٜمف سمحج٦م ،اعمٔم٤مهر ىمٌؾ أن يٙمٗمر

ـْ طَمْٞم٨ُم َأَُمَريُمُؿ اهللُ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،إمم أصؾ إسم٤مطم٦م اًمٙمت٤مب اًمقطء َـّ ُِم   .[555 :]اًمٌ٘مرة ﴾وَم٠ْمشُمقُه

سمقوقء قمٜمد  وٓ ومرق سملم ُمـ صغم ،ٕن اهلل ىمد ضمٕمؾ اًمتٞمٛمؿ ـمٝم٤مرة عمـ ٓ جيد اعم٤مء  .7

 .٤م ومرض قمٚمٞمفُمإذ يمؾ ُم١مد  =وسملم ُمـ صغم سمتٞمٛمؿ طمٞم٨م ٓ جيد اعم٤مء ،وضمقد اعم٤مء

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽو ،اًمزهريو ،اسمـ قمٛمرو ،اسمـ ُمًٕمقدو ،قمكم :افَائِقن بف

 .سملم اعم٤مء أرسمٕم٦م أي٤مم ومّم٤مقمداو جيقز إن يم٤من سمٞمٜمف  :افَقل افثافث

                                 
(، ;4/58(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/469(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )4/687(، واعمٖمٜمل ):5/46846(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.:85/49(، واعمجٛمقع )9>/5) (، وإم3;وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.8/488(، وأمحد )655(، واًمٜم٤ًمئل )665( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)
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 .قمٓم٤مء :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اْلًمع ًمٚمٛم٤ًمومر اًمذي  :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهللىم٤مل  :افسجٔح

 .يتٞمٛمؿو ،ٓ جيد اعم٤مء

  (1) هؾ جيقز فِّريض أن يتّٔؿ ؟ :(198مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز إن يم٤من يت٠مذى ُمـ اؾمتٕمًمل اعم٤مء :افَقل إول

اظمتٞم٤مر اسمـ هق و ،إؾمح٤مقو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

  .اعمٜمذر

 :إدفة

ُٙمْؿ إِنَّ اهللَ يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َرطِمٞمًًم﴾]اًمٜم٤ًمء﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم .4 ًَ  .[ >5 :َوٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأْٟمُٗم

ـِ اًْمَٕم٤مِص ىَم٤مَل  .5 ـْ قَمْٛمِرو سْم الؾِمِؾ وَم٠َمؿْمَٗمْ٘م٧ُم  :قَم ًَّ اطْمَتَٚمْٛم٧ُم ذِم  ًَمْٞمَٚم٦ٍم سَم٤مِرَدٍة ذِم هَمْزَوِة َذاِت اًم

ْٛم٧ُم  ْٚم٧ُم َأْن َأْهٚمَِؽ وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ِلي  ،إِِن اهْمَت ٌَْح وَمَذيَمُروا َذًمَِؽ ًمِٚمٜمٌَّ َي٤م » :وَمَ٘م٤مَل    صُمؿَّ َصٚمَّْٞم٧ُم سم٠َِمْصَح٤ميِب اًمّمه

شُمُف سم٤ِمًمَّذِ  ،ش؟قَمْٛمُرو َصٚمَّْٞم٧َم سم٠َِمْصَح٤مسمَِؽ َوَأْٟم٧َم ضُمٜم٥ٌُم  ٤ملِ  لَُمٜمََٕمٜمِ  يوَم٠َمظْمؼَمْ ًَ
هْمتِ ِٓ ـَ ا إِِّني   :َوىُمْٚم٧ُم  ،ُِم

ُٙمْؿ إِنَّ اهللَ يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َرطِمٞمًًم﴾ وَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل اهللِ  ﴿ :ؾَمِٛمْٕم٧ُم اهلَل َيُ٘مقُل  ًَ َومَلْ    َوٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأْٟمُٗم

 .(5)ْؾ ؿَمْٞمًئ٤مَي٘مُ 

وسملم ُمـ سمف قمٚم٦م َي٤مف  ،ًمٞمس سملم ُمـ ظم٤مف إن اهمتًؾ أن يتٚمػ ُمـ اًمؼمد :وضمف اًمدًٓم٦م

وًمق يم٤من ُم٤م ومٕمؾ  ،اعمٌلم قمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٜمك ُم٤م أراد   واًمٜمٌل  ،اعمقت إن اهمتًؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م ومرق

ومٗمل إىمراره ذًمؽ ُمـ ومٕمٚمف وشمرك  ،وُٕمره سم٤مإلقم٤مدة ،قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص همػم ضم٤مئز ًمٕمٚمٛمف ذًمؽ

 .دًمٞمؾ قمغم إضم٤مزة ُم٤م ومٕمٚمف ،اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف

٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل  .3 ـَ قَم ٌَْد اهللِ  سْم ُف ؾَمِٛمَع قَم ـِ َأيِب َرسَم٤مٍح َأٟمَّ  سْم
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء َأَص٤مَب َرضُماًل ضُمْرٌح ذِم  قَمْٝمِد  :قَم

                                 
(،  واعمٖمٜمل :4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )3>/5(، وإم )>4/59(، واحل٤موي اًمٙمٌػم )475-;5/46(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.>55-5/559(، واعمجٛمقع )4/668-669)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/536(، وأمحد )667(، ورواه أسمق داود )4>/4اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض ) ( صحٞمح: رواه5)

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
253 

ٌََٚمَغ َرؾُمقَل اهللِ   ،  َرؾُمقِل اهللِ   َؾ وَمًَمَت وَم ًَ ٤مِل وَم٤مهْمَت ًَ
هْمتِ ِٓ  ،ىَمَتُٚمقهُ » :وَمَ٘م٤مَل  صُمؿَّ اطْمَتَٚمَؿ وَم٠ُمُِمَر سم٤ِم

ـْ ؿِمَٗم٤مُء اًْمٕمِ  لي ىَمَتَٚمُٝمُؿ اهللُ َأمَلْ َيُٙم
١َماَل  (4) ًه  .(5)ش؟اًم

 .هذا احلدي٨م فم٤مهره طمج٦م ًم٘مقًمٜم٤م :ؿافقا

 .ٓ جيقز إٓ عمـ وم٘مد اعم٤مء :افَقل افثاين

 .احلًـ اًمٌٍميو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

٤ًٌم﴿ :سمٔم٤مهر ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  .[9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمٛمريض إن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  .يم٤من يت٠مذى ُمـ اؾمتٕمًمل اعم٤مء

 .(4) (6)مجٓقر أهؾ افًِؿ ظذ جقاز ادسح ظذ اجلبرة :(199مسٖفة )

ز ذًمؽ   ،وُم٤مًمؽ ،واحلًـ ،إسمراهٞمؿو ،وقمٌٞمد سمـ قمٛمػم ،وقمٓم٤مء ،جم٤مهدو ،اسمـ قمٛمرو ممـ ضمقَّ

 .اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديدو ،إوزاقملو ،واعمزِّن ،وأسمق صمقر ،وأصح٤مب اًمرأي ،وإؾمح٤مق ،وأمحد

وًم٧ًم أطمٗمظ قمـ أطمد أٟمف ُمٜمع  ،وأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ جيٞمزون اعمًح قمغم اْل٤ٌمئر :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

ورء روي قمـ اسمـ ؾمػميـ أٟمف  ،ُمـ اعمًح قمغم اْل٤ٌمئر إٓ ُم٤م ذيمرت ُمـ أطمد ىمقزم اًمِم٤مومٕمل

 .اهـ .ُم٤م ٟمرى إٓ اًمقوقء :وىم٤مل ،ومٙم٠مٟمف مل يٕمرف إٓ اًمقوقء ،ؾمئؾ قمـ دواء ووع قمغم ضمرح

 :(8)أوضمف ؾمت٦ميٗم٤مرق ُمًح اْلٌػمة ُمًح اخلػ ُمـ  :ؾائدة

 .أٟمف ٓ جيقز اعمًح قمٚمٞمٝم٤م إٓ قمٜمد اًمير سمٜمزقمٝم٤م واخلػ سمخالف ذًمؽ :افقجف إول

ٕٟمف ضر ذم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م سمف سمخالف اخلػ وم٠مٟمف يِمؼ  =أٟمف جي٥م اؾمتٞمٕم٤مذه٤م سم٤معمًح :افقجف افثاين

                                 
 ( اًمٕمل: أي اْلٝمؾ.4)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.663/ 4(، وأمحد )8:5(، واسمـ ُم٤مضمف ):66( طمًـ: رواه أسمق داود )5)

 اْلٌػمة: يم٤مْلٌس، واًمرسم٤مط، وٟمحقمه٤م.( 6)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 4/475(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5>/5م )(، وا5/475ٕ(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.588-5/586(، واعمجٛمقع )689-4/688(، واعمٖمٜمل )4/573(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )473)

 (.;58-5/588(، واعمجٛمقع )4/689( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )8)
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 .شمٕمٛمٞمؿ مجٞمٕمف ويتٚمٗمف اعمًح

ٕن ُمًحٝم٤م  =أٟمف يٛمًح قمغم اْلٌػمة ُمـ همػم شمقىمٞم٧م سمٞمقم وًمٞمٚم٦م وٓ صمالصم٦م أي٤مم :افقجف افثافث

 .ًمٚميورة ومٞم٘مدر سم٘مدره٤م واًميورة شمدقمق ذم ُمًحٝم٤م إمم طمٚمٝم٤م ومٞم٘مدر سمذًمؽ دون همػمه

ٕن اًمير يٚمحؼ سمٜمزقمٝم٤م  =أٟمف يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٓمٝم٤مرة اًمٙمؼمى سمخالف همػمه٤م :افقجف افرابع

 .ومٞمٝم٤م سمخالف اخلػ

 .أٟمف ٓ يِمؽمط شم٘مدم اًمٓمٝم٤مرة قمغم ؿمده٤م :سافقجف اخلام

 .أٟمف ٓ ختتص سمٕمْمق سمخالف اعمًح قمغم اخلػ وم٢مٟمف َيتص سم٤مًمرضمؾ :افقجف افسادس

  (1) هؾ ينسط وضع اجلبرة ظذ وضقء؟:(211مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يِمؽمط :افَقل إول

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديد:افَائِقن بف

  :إدفة

ُ٘مقا اهللَ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم .4  .[49 :]اًمتٖم٤مسمـ ﴾وَم٤مشمَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  .5 ِلي  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ  . (5)شَوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ » :ىَم٤مَل    قَم

ُمـ  وهذه يم٤مإلمج٤مع ،دل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أن اًمٜم٤مس مل يٙمٚمٗمقا همػم ـم٤مىمتٝمؿ :وضمف اًمدًٓم٦م

 .أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سم٤مب اعمًح قمغم اْل٤ٌمئر

 ،ٟمزقمٝم٤م يِمؼ إذا ًمًٌٝم٤م قمغم همػم ـمٝم٤مرةو ،ٕن اعمًح قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مز دومٕم٤م عمِم٘م٦م ٟمزقمٝم٤م  .6

 .يمٛمِم٘متف إذا ًمًٌٝم٤م قمغم ـمٝم٤مرة

 .يِمؽمط :افَقل افثاين

  .ورواي٦م قمـ أمحد ،اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿو ،احلًـ :ا فَائِقن بف

                                 
(، واعمجٛمقع 6>-5>/5(، وإم ) 4/689(، واعمٖمٜمل )4/463(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )477-5/475(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(5/587-588.) 

 (.:466(، وُمًٚمؿ );;5:( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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 :ظِِقا بـ

 .يم٤ًمئر اعمٛمًقطم٤مت ،ُمـ ذط اعمًح قمٚمٞمف شم٘مدم اًمٓمٝم٤مرةومٙم٤من  ،ٕٟمف طم٤مئؾ يٛمًح قمٚمٞمف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم اؿمؽماط اًمٓمٝم٤مرة  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

إٓ أٟمف     ُمع أٟمف مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  =ؾمٝمقًمتفو هذا ُمـ ين اإلؾمالمو =ًمٚمٛمًح قمغم اْلٌػمة

 .(4)صم٧ٌم قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يم٤مسمـ قمٛمر

  (2) هؾ جيقز فِجْب أن يتّٔؿ إن خق ظذ ٍٕسف افزد افذي يرضه ؟ :(211مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .ٓ يٕمٞمدو يّمكمو ،ٟمٕمؿ يتٞمٛمؿ :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أصح٤مب اًمرأيو ،ُم٤مًمؽو ،ؾمٗمٞم٤من :افَائِقن بف

  :إدفة

ُٙمْؿ إِنَّ اهللَ يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َرطِمٞمًًم﴾]اًمٜم٤ًمء﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم .4 ًَ  .[ >5 :َوٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأْٟمُٗم

ـِ اًْمَٕم٤مِص ىَم٤مَل  .5 ـْ قَمْٛمِرو سْم الؾِمِؾ وَم٠َمؿْمَٗمْ٘م٧ُم  :قَم ًَّ اطْمَتَٚمْٛم٧ُم ذِم  ًَمْٞمَٚم٦ٍم سَم٤مِرَدٍة ذِم هَمْزَوِة َذاِت اًم

ْٛم٧ُم  ْٚم٧ُم َأْن َأْهٚمَِؽ وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ِلي  ،إِِن اهْمَت ٌَْح وَمَذيَمُروا َذًمَِؽ ًمِٚمٜمٌَّ َي٤م » :وَمَ٘م٤مَل    صُمؿَّ َصٚمَّْٞم٧ُم سم٠َِمْصَح٤ميِب اًمّمه

٤ملِ  ،ش؟ٜم٥ٌُم قَمْٛمُرو َصٚمَّْٞم٧َم سم٠َِمْصَح٤مسمَِؽ َوَأْٟم٧َم ضُم  ًَ
هْمتِ ِٓ ـَ ا شُمُف سم٤ِمًمَِّذي َُمٜمََٕمٜمِل ُِم إِِّني   :َوىُمْٚم٧ُم  ،وَم٠َمظْمؼَمْ

ُٙمْؿ إِنَّ اهللَ يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َرطِمٞمًًم﴾ وَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل اهللِ  ﴿ :ؾَمِٛمْٕم٧ُم اهللَ َيُ٘مقُل  ًَ َومَلْ  ،  َوٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأْٟمُٗم

 .(6)َيُ٘مْؾ ؿَمْٞمًئ٤م

 ،ُمـ يم٤من ذم ؾمٗمر وُمٕمف ُمـ اعم٤مء ُم٤م يٖمتًؾ سمف ُمـ اْلٜم٤مسم٦م أمجٕمقا قمغم أن» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر .6

وٓ يٕمرض ٟمٗمًف  ،(7)أن يتٞمٛمؿ وٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف ،وهق ظم٤مئػ قمغم ٟمٗمًف اًمٕمٓمش إن اهمتًؾ سم٤معم٤مء

                                 
ٌِْد (، وٟمّمف: ;4/55( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى )4) ـْ قَم ُف يَم٤مَن َيُ٘مقُل:  اهللقَم ـِ قُمَٛمَر َأٟمَّ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ضُمْرٌح َُمْٕمُّمقٌب قَمَٚمٞمِْف »سْم َُم

٠َم  ُؾ َُم٤م طَمْقَل اًْمِٕمَّم٤مِب شَمَقوَّ ًِ َح قَمغَم اًْمِٕمَّم٤مِب، َوَيْٖم ًَ  .شَوَُم

(، 4/598(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز ):4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )7>-6>/5(، وإم ):47-5/478(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.>55-5/559(، واعمجٛمقع )573->4/56واعمٖمٜمل )

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/536(، وأمحد )667ق داود )(، وأسم4>/4( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض )6)

 (.;5( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )7)

 



 256    مسط الآلل٘ يف

ًمٚمتٚمػ وٓ ومرق سملم اخل٤مئػ قمغم ٟمٗمًف ُمـ احلر واًمٕمٓمش واخل٤مئػ قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًمؼمد ذم أن 

 .اهـ .(4)شاًمؼمد إن اهمتًؾ سم٤معم٤مءيمؾ واطمد ُمٜمٝمًم ظم٤مئػ قمغم ٟمٗمًف أن هيٚمؽ ُمـ 

 .ٓ سمد ُمـ آهمت٤ًملو ،ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .احلًـو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 :اشتِقا بـ

ُروا﴿ :فم٤مهر ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم ٤ًٌم وَم٤مـمَّٝمَّ  .[9 :] اعم٤مئدة﴾َوإِْن يُمٜمُْتْؿ ضُمٜمُ

 .يّمكم إن همٚم٥م قمغم فمٜمف اهلالكو يتٞمٛمؿ :افَقل افثافث

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .اًمّمالة ذم اًمًٗمر دون احليو جيقز ًمف اًمتٞمٛمؿ :افَقل افرابع

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،أسمق يقؾمػ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م إن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 ظمٌم قمغم ٟمٗمًف اًمؼمد اًمذي ييه.

أن  ،خياف ظذ ٍٕسف افًىشو ،اؽتسافف يٍُلو ،جيقز دـ مًف ماء فِؼب :(212مسٖفة )

 .(2)يتّٔؿ باإلمجاع و ،يبَٔف

 ،اًمْمح٤مكو ،ىمت٤مدةو ،ـم٤موسو ،قمٓم٤مءو ،جم٤مهدو ،احلًـو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،و هذا ىمقل قمكم

 .أصح٤مب اًمرأيو ،صمقر يبأو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،اًمثقريو

ظمٌم اًمٕمٓمش أٟمف يٌ٘مل ُم٤مءه و ،ُم٤مءو أمجٕمقا قمغم أن اعم٤ًمومر إذا يم٤من ُمٕمف » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .اهـ .(6)شيتٞمٛمؿو ًمٚمنمب

  (4) ما حُؿ  افتّٔؿ دـ خق خروج افقؿت؟ :(213مسٖفة )

                                 
 (.:47-5/479( اٟمٔمر: إوؾمط )4)

واعمًٌقط  ،(;4/47، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )(4/676(، واعمٖمٜمل )3>/5(، وإم );47-:5/47(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.:46(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل )4/588ًمٚمنظمز )

 (.;5( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )6)

(، واعمجٛمقع 3>/5(، وإم )4/479(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )579-4/678(، واعمٖمٜمل )>47-;5/47(اٟمٔمر: إوؾمط )7)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يّمكمو ،يتٞمٛمؿ :افَقل إول

 ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيزو ،إوزاقملو ،رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .احلًـو

 :إدفة

٤ًٌم﴿ :سمٔم٤مهر ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم .4 ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

9]. 

  .ُمٕمذور ذه٤مومٝمق هذا واضمد ًمٚمًمء ويم٤من ذم قمذر ُمـ ٟمقُمف وهمٗمٚمتف وٟمًٞم٤مٟمف  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ٕٟمف َي٤مف ومقهت٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وم٠مؿمٌف اًمٕم٤مدم .5

 .إن ظمرج اًمقىم٧مو يٜمتٔمر طمتك جيد اعم٤مء :افَقل افثاين

 ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕملو ،اسمـ أيب ذئ٥مو ،اًمٚمٞم٨مو ،ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيزو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أصح٤مب اًمرأيو ،قمٓم٤مءو

 :إدفة

٤ًٌم﴿ :فم٤مهر ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم .4 ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

9]. 

ـْ َأيِب َذرٍّ ىَم٤مَل  .5 ٚمِؿِ » : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   :قَم ًْ ٞمي٥ُم َوُوقُء اعمُْ ِٕمٞمُد اًمٓمَّ َوًَمْق إِمَم قَمنْمِ  ،اًمّمَّ

ُف ضِمْٚمَدَك وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ ظَمػْمٌ  ،ؾِمٜملِمَ  ًَّ  .(4)شوَم٢مَِذا َوضَمْدَت اعم٤َْمَء وَم٠َمُِم

 .وهذا واضمد ًمٚمًمء

 .جيز ًمف اًمتٞمٛمؿ يمًم ًمق مل َيػ ومقت اًمقىم٧مٕٟمف ىم٤مدر قمغم اعم٤مء ومٚمؿ  .6

وإن ظم٤مف ومقت  ،ؿ يٌح شمريمٝم٤م ظمٞمٗم٦م ومقت وىمتٝم٤م يم٤ًمئر ذائٓمٝم٤مٚمٕن اًمٓمٝم٤مرة ذط وم .7

 .اًمٕمٞمد مل جيز ًمف اًمتٞمٛمؿ

                                 
(5/53;-53<.) 

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.8/488(، وأمحد )655(، واًمٜم٤ًمئل )665( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)
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اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٞمٛمؿ عمـ ظمٌم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ظمروج اًمقىم٧م

  (1) فٔس مًف مـ اداء إٓ ؿدر ما يتقضٖ بف ؟و ،ما حُؿ ادساؾر إذا أجْب :(214مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .ًمٞمس قمٚمٞمف ووقءو يتٞمٛمؿ :افَقل إول

رواي٦م و ،وقمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ،وُم٤مًمؽ ،ومح٤مد ،واًمزهري ،واحلًـ ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمزهريو ،قمٓم٤مءو ،اًمرأيأصح٤مب و ،قمـ أمحد

 :ظِِقا بـ

ُروا﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم .4 ٤ًٌم وَم٤مـمَّٝمَّ وم٠موضم٥م قمغم اْلٜم٥م آهمت٤ًمل  ،[9 :] اعم٤مئدة﴾َوإِْن يُمٜمُْتْؿ ضُمٜمُ

ومٚمًم يم٤من اًمقاضمد  ،وأوضم٥م قمغم اعمٔم٤مهر رىم٦ٌم وم٢من مل جيد ص٤مم ؿمٝمريـ =وم٢من مل جيد شمٞمٛمؿ ،سم٤معم٤مء

سمٕمض رىم٦ٌم ذم ُمٕمٜمك ُمـ ٓ جيد وومروف اًمّمقم يم٤من اًمقاضمد ُمـ اعم٤مء ُم٤م يٖمًؾ سمف سمٕمض سمدٟمف ذم 

 .وم٠مُم٤م أن يٗمرض قمغم سمٕمض ُمـ ذيمرٟم٤م ومرولم ومٖمػم ضم٤مئز ،ُمٕمٜمك ُمـ ٓ جيد وومروف اًمتٞمٛمؿ

 .اْلٜم٤مسم٦مو ٕن اًمتٞمٛمؿ يٙمٗمل قمـ اًمقوقء .5

 .يتقو٠مو ،يتٞمٛمؿ :افَقل افثاين

 .أسمق داودو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،وُمٕمٛمر ،ة سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦مقمٌد :افَائِقن بف

 .يٛمًح يمٗمٞمفو ،يديفو يٖمًؾ ومرضم٦م :افَقل افثافث

 .قمٓم٤مءو ،احلًـ :افَائِقن بف

 .وم٢من ضم٤مء وىم٧م صالة أظمرى شمقو٠م ،ٓ يتقو٠مو ،يتٞمٛمؿ :افَقل افرابع

  .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن سمرؤيتف ًمٚمًمء قم٤مد ضمٜم٤ٌم

                                 
(، واعمًٌقط >8(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ );4/47ؼمى )(، واعمدوٟم٦م اًمٙم485->5/47(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.587-4/586ًمٚمنظمز )
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ًمٚمٛم٤ًمومر إذا جقاز اًمتٞمٛمؿ اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ىم٤مل :افسجٔح

 .ٓ ووقء قمٚمٞمفو ،ًمٞمس ُمٕمف ُمـ اعم٤مء إٓ ىمدر ُم٤م يتقو٠م سمفو ،أضمٜم٥م

  :افتًِٔؾ

 ش.واضمد اًمٌٕمض يم٤مًمٕم٤مضمز قمـ اًمٙمؾ» :ًمٚم٘م٤مقمدة

قمٚمٞمف و ،وم٢مٟمف يً٘مط قمٜمف اهلدي =جيد صمٛمـ اهلدي يم٤مُمال ملو ُمـ طم٩م ُمتٛمتٕم٤م :ُمث٤مل ذًمؽ

 .اًمّمٞم٤مم

قمٚمٞمف و ،وم٢مٟمف شمً٘مط قمٜمف اًمٙمٗم٤مرة =ُمٕمف سمٕمْمٝم٤مو ُمـ يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف يمٗم٤مرة يٛملم :ُمث٤مل آظمر

 .اًمّمٞم٤مم

  (1) ما هل ادساؾة افتل يتّٔؿ هلا ؾاؿد اداء ؟ :(215مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .ٓ يتٞمٛمؿ إٓ ذم ؾمٗمر شم٘مٍم ومٞمف اًمّمالة :افَقل إول

 .رواي٦م قمـ اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يمؾ ُمـ ؾم٤مومر ؾمٗمرا سمٕمٞمدا أو ىمري٤ٌم شمٞمٛمؿ :افَقل افثاين

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 إٓ شمٞمٛمؿو ،إن ـمٛمع أن يدرك اعم٤مء ىمٌؾ أن شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس ُم٣م إمم اعم٤مء :افَقل افثافث

 .صغمو

 .ُمذه٥م ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .اًمراضمح أن يمؾ ُمـ ؿمؼ قمٚمٞمف ـمٚم٥م اعم٤مء قمروم٤م ًمف أن يتٞمٛمؿ :طمٗمٔمف اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م  :افسجٔح

  (2) ما هق حد ضِب اداء ؟ :(216مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

                                 
 (.:>/5(، وإم )4/479(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )486-5/485(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، واعمٖمٜمل ;>-9>/5(، وإم )4;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )487-5/486(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(4/646-647.) 
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 .ضم٤مز ًمف أن يتٞمٛمؿ ،إن ؿمؼ ـمٚم٥م اعم٤مء سمحٞم٨م إن قمدل إًمٞمف وم٤مشمتف روم٘متف :افَقل إول

 .إؾمح٤مقو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

  .ومٕمٚمٞمف أن ي٠مشمٞمف ،إن ُدلَّ قمغم اعم٤مء سمحٞم٨م إن ـمٚمٌف مل شمٗمتف روم٘متف :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .اًمٕمرفو اًمّمحٞمح أٟمف يرضمع ذم ذًمؽ إمم اًمٕم٤مدة :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  (1) هؾ جيقز افتّٔؿ بدون ٕٔة ؟ :(217مسٖفة )

 :اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 ،وأسمق قمٌٞمد ،وأسمق صمقر ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل ،واًمٚمٞم٨م ،وُم٤مًمؽ ،رسمٞمٕم٦م :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،ؾمٗمٞم٤منو ،إوزاقملو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اًمثقريو

 قمـ إوزاقملُم٤م طمٙمل إٓ ٓ ٟمٕمٚمؿ ظمالوم٤م ذم أن اًمتٞمٛمؿ ٓ يّمح إٓ سمٜمٞم٦م » :ؿال ابـ ؿدامة

 .. اهـ(5)شوؾم٤مئر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم إجي٤مب اًمٜمٞم٦م ومٞمف ،احلًـ سمـ ص٤مًمح أٟمف يّمح سمٖمػم ٟمٞم٦مو

 :اشتدفقا بـ

ـِ اخلَٓم٤َّمِب َأٟمَّف ىَم٤مَل  ًَم ًمُِٙمؾي  ،إِٟمًََّم آقْمًَمُل سم٤ِمًمٜميٞم٤َّمِت »َيُ٘مقُل:  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   :قمـ قُمَٛمَر سْم َوإِٟمَّ

 .(7)ش(6)اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى

 .جيقز :افَقل افثاين

 .احلًـ سمـ ص٤مًمحو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

                                 
(، 86(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )>4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )>>/5(، وإم )488-5/487(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.5/4:9(، واعمجٛمقع )>4/65(، واعمٖمٜمل );4/58واعمًٌقط ًمٚمنظمز )

 (.>4/65( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )5)

سمٞم٤من أن شمٕمٞملم اعمٜمقي ذط ومٚمق يم٤من قمغم إٟم٤ًمن صالة ُم٘مْمٞم٦م ش قْمًَمُل سم٤ِمًمٜميٞم٤َّمِت إِٟمًََّم إَ »َوإِٟمًََّم ًمُِٙمؾي اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى: وم٤مئدة ذيمره سمٕمد (6)

ٓ يٙمٗمٞمف أن يٜمقي اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م، سمؾ يِمؽمط أن يٜمقي يمقهن٤م فمٝمرا أو همػمه٤م، وًمقٓ اًمٚمٗمظ اًمث٤مِّن ٓىمت٣م إول صح٦م 

 اًمٜمٞم٦م سمال شمٕمٞملم أو أوهؿ ذًمؽ.

 (.:3>4(، وُمًٚمؿ )4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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 ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز اًمتٞمٛمؿ سمال ٟمٞم٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ جيزئ اًمتٞمٛمؿ وٓ أداء رء ُمـ اًمٗمرائض إٓ سمٜمٞم٦مو

  .(1)افتّٔؿ بافساب ذي افٌبار جائز باإلمجاع  :(218مسٖفة )

ِلَّ وم ٌِْد اهللِ َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَم ٤م» :ىَم٤مَل    ٕمـ ضَم٤مسمِِر سْم ًً ٌْكِم  (5)ُأقْمٓمِٞم٧ُم مَخْ َـّ َأطَمٌد ىَم ْ ُيْٕمَٓمُٝم ُت  :مَل ُٟمٍِمْ

ػَمَة ؿَمْٝمٍر َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ  ًِ قْم٥ِم َُم الُة  إْرُض سم٤ِمًمره تِل َأْدَريَمْتُف اًمّمَّ ـْ ُأُمَّ ًَم َرضُمٍؾ ُِم ِجًدا َوـَمُٝمقًرا وَم٠َميه ًْ َُم

ٌْكِم ٕ َوُأطِمٚم٧َّْم زِمَ اعْمََٖم٤مٟمُِؿ َومَلْ حَتِؾَّ  ،وَمْٚمُٞمَّمؾي  َٗم٤مقَم٦مَ  ،طَمٍد ىَم ٌَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف  ،َوُأقْمِٓمٞم٧ُم اًمِمَّ ِله ُي َويَم٤مَن اًمٜمٌَّ

٦مً  ٦مً َوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم اًمٜم٤َّمِس  ،ظَم٤مصَّ  .(6)شقَم٤مُمَّ

ِجًدا َوـَمُٝمقًرا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ » :ىمقًمف :وضمف اًمدًٓم٦م ًْ دًمٞمؾ قمغم أن اًمتٞمٛمؿ سمٙمؾ شمراب  شَُم

 .ضم٤مئز إذا يم٤من ـم٤مهرا

 .(7)شوأمجٕمقا قمغم أن اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب ذي اًمٖم٤ٌمر ضم٤مئز» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

  (6) ؟(8)هؾ جيقز افتّٔؿ بساب افسبخة :(219مسٖفة )

 :اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ 

 .جيقز :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕملو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

                                 
(، 4/657(، واعمٖمٜمل )8;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )5/438(، وإم ) 489-5/488(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.4:4-5/4:3واعمجٛمقع )

وـمريؼ اْلٛمع أن ي٘م٤مل: ًمٕمٚمف »(: 4/769= ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح )شومْمٚم٧م قمغم إٟمٌٞم٤مء سم٧ًم(: »856( وذم رواي٦م ُمًٚمؿ )5)

اظمتص سمف صمؿ اـمٚمع قمغم اًم٤ٌمىمل وُمـ ٓ يرى ُمٗمٝمقم اًمٕمدد طمج٦م يدومع هذا اإلؿمٙم٤مل ُمـ أصٚمف  اـمٚمع أوٓ قمغم سمٕمض ُم٤م

 اهـ. شوفم٤مهر احلدي٨م ي٘متِض أن يمؾ واطمدة ُمـ اخلٛمس اعمذيمقرات مل شمٙمـ ٕطمد ىمٌٚمف وهق يمذًمؽ

 (.854(، وُمًٚمؿ )668( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.>5( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )7)

 ش.ؾمٌخ»اًمٜمٝم٤مي٦م ُم٤مدة اٟمٔمر:  =هل إرض اًمتل شمٕمٚمقه٤م اعمٚمقطم٦م، وٓ شمٙم٤مد شمٜم٧ٌم إٓ سمٕمض اًمِمجر. اهـ  (اًمًٌخ٦م:8)

(، واعمٖمٜمل 8;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق )5/438(، وإم );4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ):48-5/489(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.5/4:8(، واعمجٛمقع )4/658-659)
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ـْ طُمَذْيَٗم٦َم ىَم٤مَل  ْٚمٜم٤َم قَمغَم اًمٜم٤َّمِس سمَِثالٍث »   ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   :قَم ضُمِٕمَٚم٧ْم ُصُٗمقوُمٜم٤َم يَمُّمُٗمقِف  :وُمْمي

ِجًدا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم ًَمٜم٤َم  ،اعماَْلِئَٙم٦مِ  ًْ  . (4)شَوضُمِٕمَٚم٧ْم شُمْرسَمُتَٝم٤م ًَمٜم٤َم ـَمُٝمقًرا إَِذا مَلْ َٟمِجِد اعم٤َْمءَ  ،يُمٚمهَٝم٤م َُم

 ،ومؽماب اًمًٌخ٦م داظمؾ ومٞمف ،شَوضُمِٕمَٚم٧ْم شُمْرسَمُتَٝم٤م ًَمٜم٤َم ـَمُٝمقًرا» :  اًمٕمٛمقم ذم ىمقًمف  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .همػم ظم٤مرج ُمٜمف سمحج٦م

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .إؾمح٤مق :افَائِقن بف

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٛمؿ سمؽماب اًمًٌخ٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 (2)افرمؾ؟و هؾ جيقز افتّٔؿ باحلل :(211مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

-ٟمحقمه٤م و اًمٓملمو سمٙمؾ رء يم٤مْلصو -أصح٤مب اًمرأي و ،إوزاقملو ،مح٤مد :افَائِقن بف

. 

 :اشتدفقا بـ

ِلي فم٤مهر  ِجًدا َوـَمُٝمقًرا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ » : ىمقل اًمٜمٌَّ ًْ  .(6)شَُم

  .ُم٤م ضم٤مز أن يّمكم قمٚمٞمف ُمـ إرض ضم٤مز اًمتٞمٛمؿ سمف ْلٛمٕمف سمٞمٜمٝمًم :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ٓ جيقز إٓ سمؽماب أو رُمؾ :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ِجًدا َوـَمُٝمقًرا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ » : ىمقًمف  ًْ َوضُمِٕمَٚم٧ْم شُمْرسَمُتَٝم٤م ًَمٜم٤َم » :  وىمقًمف  ،جمٛمؾ (7)شَُم

                                 
 (.855( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

(، وإم 579-4/577(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى );48-:5/48ٔمر: إوؾمط )(اٟم5)

 (.4:5-5/4:4(، واعمجٛمقع )659-4/658(، واعمٖمٜمل )5/438-439)

 (.854(، وُمًٚمؿ )668( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.854(، وُمًٚمؿ )668( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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 :  وم٤مًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب ضم٤مئز ًم٘مقًمف  ،واعمٗمن ُمـ ىمقًمف أومم ُمـ اعمجٛمؾ ،ُمٗمن ،(4)شـَمُٝمقًرا

  وُم٤م ٓ ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ شمراب ٓ جيقز اًمتٞمٛمؿ سمف اؾمتدٓٓ سم٘مقًمف  ،شَوضُمِٕمَٚم٧ْم شُمْرسَمُتَٝم٤م ًَمٜم٤َم ـَمُٝمقًرا»

 ش.َوضُمِٕمَٚم٧ْم شُمْرسَمُتَٝم٤م ًَمٜم٤َم ـَمُٝمقًرا» :

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٞمٛمؿ سم٤محلَم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمرُمؾو

  (2) ما حُؿ  افتّٔؿ بافساب افْجس؟:(211مسٖفة )

 :هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،أصح٤مب اًمرأيو ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :إدفة

٤ًٌم﴿ :ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل .4 ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  .[9 :اعم٤مئدةو ،76:]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَتَٞمٛمَّ

ِلَّ  .5 ِجًدا َوـَمُٝمقًرا» :ىَم٤مَل    قمـ أٟمٍس َأنَّ اًمٜمٌَّ ًْ ٦ٌٍَم َُم  .(6)شَوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ يُمؾَّ َأْرٍض ـَمٞمي

 .اًمًٜم٦م قمغم أن اًمتٞمٛمؿ ٓ جيزئ إٓ سم٤مًمٓمٞم٥م ُمٜمف دون همػمهو ومدل اًمٙمت٤مب

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  .اًمٜمجس

 .(1) إمىار و افساب مـ إٕدية (7)جيقز احتٔال :(212مسٖفة )

                                 
 (.855) ( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ4)

(، واعمجٛمقع 4/667(، واعمٖمٜمل )4/594(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز ):5/43(، وإم )>48-;5/48(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(5/4:6.) 

(: ;4/76(، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )856(، واًمناج ذم ُمًٜمده )457( إؾمٜم٤مده صحٞمح: رواه اسمـ اْل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك )6)

 إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

 ىمدر قمٚمٞمف طمتك يتٞمٛمؿ سمف. ( أي حيت٤مل ًمٚمؽماب يمٞمػ7)
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 اْلقاًمؼو ،اًمٗمروو و و٤مسمٓمف أٟمف جيقز اًمتٞمٛمؿ قمغم أي رء ُم٤م دام قمٚمٞمف شمراب  يم٤مًمؼمذقم٦م

أصح٤مب و ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقريو ،احلًـو ،هذا ىمقل اسمـ قم٤ٌمسو =٤مٟمحقهو

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمرأي

  (2) ما حُؿ  افتّٔؿ ظذ افثِج ؟ :(213مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،إؾمح٤مقو ،اًمِم٤مومٕملو ،ىمت٤مدةو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

٤ًٌم﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  .ُمٕمٜمك اًمّمٕمٞمد اًمؽمابو ،[9 :اعم٤مئدةو ،76:]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَتَٞمٛمَّ

  .جيقز :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

٤ًٌم﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي ُمٕمٜمك اًمّمٕمٞمد يمؾ ُم٤م و ،[9 :اعم٤مئدةو ،76:]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَتَٞمٛمَّ

 .ارشمٗمع قمـ ؾمٓمح إرضو صٕمد

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز اًمتٛمؿ سم٤مًمثٚم٩م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

 .أـمٞم٥م اًمّمٕمٞمد أرض احلرث :وم٘م٤مل ،ٕن اسمـ قم٤ٌمس ومن اًمّمٕمٞمد سم٤مًمؽماب

 .ٓ ي٘مع اؾمؿ اًمّمٕمٞمد إٓ قمغم اًمؽماب ذي اًمٖم٤ٌمر :ىم٤مل اًمِم٤مومٕملو 

  .اًمؽماب :اًمّمٕمٞمد :ىم٤مل أمحدو 

                                 
(، وُم٤ًمئؾ 4:8-5/4:3(، واعمجٛمقع ):65-4/659(، واعمٖمٜمل )5/439(، وإم )493->5/48(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.;4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ):4/57(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )85أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )

 (. :65-4/659ل )(، واعمٖمٜم;4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )494-5/493(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.5/488( اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.5/438( اٟمٔمر: إم )7)
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 .(2)ٓ جيد افسبٔؾ إػ مائٓاو ،جيقز افتّٔؿ دـ جيد افبئر :(214مسٖفة )

هق اظمتٞم٤مر اسمـ و ،وُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،طمٜمٞمٗم٦م أيبو ،واًمِم٤مومٕمل ،و هذا ىمقل ؾمٗمٞم٤من

 .اعمٜمذر

أمجع يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اعم٤ًمومر إذا وضمد سمئرا ٓ » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(6)شيٛمٙمٜمف اًمقصقل إمم ُم٤مئٝم٤م أٟمف ذم ُمٕمٜمك ُمـ ٓ جيد اعم٤مء وًمف أن يتٞمٛمؿ

  (4) ٓ يستىع أن حيهؾ ظِٔف إٓ بادال ؟و هؾ جيقز افتّٔؿ دـ ؾَد اداء :(215مسٖفة )

 :أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م

ٓ يي سمف ومال و ،وم٢من يم٤من يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مء ،يرضمع ذم ذًمؽ إمم طم٤مًم٦م اإلٟم٤ًمن :افَقل إول

 .ومٞمجقز ًمف أن يتٞمٛمؿ ،إن اؿمؽماه أض سمفو ،إن يم٤من يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مءو ،جيقز ًمف أن يتٞمٛمؿ

 .أمحدو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .ي٤ٌمع سم٠موٕم٤مف ىمٞمٛمتف إن يم٤منو ٓ جيقز عمـ يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مء أن يتٞمٛمؿ :افَقل افثاين

 .احلًـ :افَائِقن بف

 .ٓ جيقز عمـ يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مء أن يتٞمٛمؿ إن يم٤من ي٤ٌمع سمثٛمـ اعمثؾ :افَقل افثافث

 ،رواي٦م قمـ اًمثقريو ،أصح٤مب اًمرأيو ،إؾمح٤مقو ،إوزاقملو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .إؿمجٕملو

ٟمف يرضمع ذم ذًمؽ إمم طم٤مًم٦م اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

أُم٤م إن يم٤من يٛمتٚمؽ صمٛمـ  ،ٓ يي سمف ومال جيقز ًمف أن يتٞمٛمؿو ،إن يم٤من يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مء ،اإلٟم٤ًمن

 .ومٞمجقز ًمف أن يتٞمٛمؿ ،إن اؿمؽماه أض سمفو ،اعم٤مء

 :افتًِٔؾ

                                 
 (.8;( اٟمٔمر: ُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4)

 (.;>/5(، وإم )>4/57(، واعمًٌقط )5/494(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.5/494(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(، >4/57(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );>/5)(، وإم ;64-:4/64(، واعمٖمٜمل )495-5/494(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.537-5/534واعمجٛمقع )
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٤م إِ ٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م﴾]اًمٌ٘مرة ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم .4 ًً ٓ  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤مممو ،[9;5 :ٓ ُيَٙمٚميُػ اهللُ  َٟمْٗم

٤م إِ ٓ َُم٤م آشَم٤مَه٤م﴾]اًمٓمالق ًً  .[::ُيَٙمٚميُػ اهللُ  َٟمْٗم

ٕن اًمٕمٌد إذا يم٤من ُمًتٓمٞمٕم٤م ًمنماء ُم٤م شم٘مقم سمف قم٤ٌمدشمف قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح وضم٥م قمٚمٞمف  .5

 .ذًمؽ

  (2) ؟ (4)ٓ صًٔداو ما حُؿ مـ ٓ جيد ماء :(216مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

  .ٓ يٕمٞمدو ،يّمكم سمدون ـمٝم٤مرة :افَقل إول

 .أسمق صمقر :افَائِقن بف

 :إدفة

٤م إِ ٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم .7 ًً ٓ  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤مممو ،[9;5 :]اًمٌ٘مرة﴾ٓ ُيَٙمٚميُػ اهللُ  َٟمْٗم

٤م إِ ٓ َُم٤م آشَم٤مَه٤م ًً ُ٘مقا اهللَ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤مممو ،[::]اًمٓمالق﴾ُيَٙمٚميُػ اهللُ  َٟمْٗم  :]اًمتٖم٤مسمـ﴾وَم٤مشمَّ

49].  

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  .8 ِلي  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ  . (6)شَوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ » :ىَم٤مَل    قَم

ؾم٘مط ومرض اًمٓمٝم٤مرة قمٛمـ ٓ جيد اًمًٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م يمًم ؾم٘مط ومرض اًم٘مٞم٤مم قمـ اعمريض  :ىم٤مًمقا

ٌَُؾ اهللُ  َصالَة طَم٤مِئٍض إِٓ » : وٟمٔمػم هذا ُمـ ىمقًمف  ،وومرض اًمثقب قمـ اًمٕم٤مري ٓ َيْ٘م

ومدل قمغم أن اعم٠مُمقر سم٤مًمٓمٝم٤مرة  =وجيزهي٤م قمٜمدهؿ إذا مل دمد صمقسم٤م أن شمّمكم قمري٤مٟم٦م ،(8)ش(7)سمِِخًَمرٍ 

   .وآؾمتت٤مر ُمـ وضمد اًمًٌٞمؾ إًمٞمف

                                 
 ( يم٤معمّمٚمقب، واعمحٌقس ذم ُمٙم٤من ٓ ُم٤مء ومٞمف وٓ شمراب.4)

(، 556-5/555(، واعمجٛمقع ):5/43(، وإم )4/589(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )498-5/496(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.;65-:65واعمٖمٜمل )

 (.:466ُمًٚمؿ )(، و;;5:( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

ن احل٤مئض (ٓ ي٘مٌؾ اهلل صالة طم٤مئض إٓ سمخًمر: أي اًمتل سمٚمٖم٧م ؾمـ اعمحٞمض وضمرى قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٚمؿ ومل يرد ذم أي٤مم طمٞمْمٝم٤م= 7ٕ)

 ٓ صالة قمٚمٞمٝم٤م.

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.;9/54(، أمحد )988(، واسمـ ُم٤مضمف )974( صحٞمح: رواه أسمق داود )8)
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 .إن وضمد اعم٤مء أو اًمؽماب سمٕمد أي٤مم يٕمٞمد ُم٤م صغمو ،يّمكم سمدون ـمٝم٤مرة :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .يّمكم اطمتٞم٤مـم٤م ويٙمقن ومروف اًمذي ي١مديف إذا وضمد إمم اًمٓمٝم٤مرة ؾمٌٞمال :ىم٤مًمقا

ـْ َأؾْمًَمَء ىِمالَدًة وَمَٝمَٚمَٙم٧ْم  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ٤َم اؾْمَتَٕم٤مَرْت ُِم    وَم٠َمْرؾَمَؾ َرؾُمقُل اهللِ  (4)َأهنَّ

 
ٍ
الُة وَمَّمٚمَّْقا سمَِٖمػْمِ ُوُوقء ـْ َأْصَح٤مسمِِف ذِم ـَمَٚمٌَِٝم٤م وَم٠َمْدَريَمْتُٝمُؿ اًمّمَّ ِلَّ  ،َٟم٤مؾًم٤م ُِم ؿَمَٙمْقا    وَمَٚمًمَّ َأشَمُقا اًمٜمٌَّ

ِؿ  ومٗمٞمف دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ إقم٤مدة قمغم ُمـ صغم ذم اًمقىم٧م اًمذي ٓ جيد  ،(5)َذًمَِؽ إًَِمْٞمِف وَمٜمََزًَم٧ْم آَي٦ُم اًمتََّٞمٛمه

ٕن ومرض أوًمئؽ ىمٌؾ ٟمزول آي٦م اًمتٞمٛمؿ يم٤من اًمقوقء سم٤معم٤مء وم٢مذا يم٤مٟمقا  =سم٤م سمٖمػم ـمٝم٤مرةُم٤مء وٓ شمرا

صٚمقا ذم شمٚمؽ احل٤مل سمٖمػم ـمٝمقر ومل ي١مُمروا سم٤مإلقم٤مدة يم٤من يمذًمؽ ُمـ يم٤من ذم ُمثؾ طم٤مهلؿ وىمد 

 .أقمقزه ُم٤م يتٓمٝمر سمف ومّمغم ومال إقم٤مدة قمٚمٞمف

 .يؽمك اًمّمالة طمتك يتٛمٙمـ ُمـ اًمقوقء أو اًمتٞمٛمؿ :افَقل افثافث

 .أسمق صمقرو ،أصح٤مب اًمرأيو ،إوزاقملو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ٌِْد  ،ٕن اًمّمالة ٓ دمزئ إٓ سمٓمٝم٤مرة .4 ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل  اهللِومٕمـ قَم      اهللِ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  إِِّني  :سْم

ٌَُؾ َصالٌة سمَِٖمػْمِ ـُمُٝمقرٍ » :َيُ٘مقُل   .(6)شٓ شُمْ٘م

 :ىم٤مًمقا

ٓ و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ ٓ جيد ُم٤مء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ يٕمٞمدو أن يّمكم سمدون ـمٝم٤مرة جيقز ًمفتٓمٝمر سمف ٞمصٕمٞمدا ًم

  (4) ما هل صٍة افتّٔؿ ؟ :(217مسٖفة )

                                 
 ومٝمٚمٙم٧م: أي و٤مقم٧م.(4)

 (.:69(، وُمًٚمؿ )6::6اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه 5)

 (.557( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

(، وإم 4/575(، واعمًٌقط )4/478(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )4/588(، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )4:6-5/498(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

-;5/49(، واعمجٛمقع )656-4/653(، واعمٖمٜمل )6;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )5/435-438)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م  أىمقال

 .يمٗمٞمفو ييب ضسم٦م واطمدة يٛمًح ذه٤م وضمٝمف :افَقل إول

 .إؾمح٤مقو ،أمحدو ،إوزاقملو ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،اًمِمٕمٌلو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ ؿَمِ٘مٞمٍؼ ىَم٤مَل  .4 ٌِْد اهللِ َوَأيِب ُُمقؾَمك إ :قَم ٤م َُمَع قَم ًً
ًَمْق  :ؿْمَٕمِريي وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأسُمق ُُمقؾَمكيُمٜم٧ُْم ضَم٤مًمِ

ؿُ  ِذِه أَي٦ِم ذِم ؾُمقَرِة  ،َوُيَّمكمي  َأنَّ َرضُماًل َأضْمٜم٥ََم وَمَٚمْؿ جَيِِد اعْم٤َمَء ؿَمْٝمًرا َأَُم٤م يَم٤مَن َيَتَٞمٛمَّ وَمَٙمْٞمَػ شَمّْمٜمَُٕمقَن ذِهَ

٤ًٌم﴿ :اعم٤َْمِئَدةِ  ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي ٌُْد اهللِ؟  ﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ َص هَلُْؿ ذِم َهَذا :وَمَ٘م٤مَل قَم ْوؿَمُٙمقا ٕ ًَمْق ُرظمي

ٕمِ  ُٛمقا اًمّمَّ ًَم يَمِرْهُتْؿ َهَذا ًمَِذا  :ىُمْٚم٧ُم  ،ٞمدَ إَِذا سَمَرَد قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اعم٤َْمُء َأْن َيَتَٞمٛمَّ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ،؟َوإِٟمَّ

ٍر ًمُِٕمَٛمرَ  :ُُمقؾَمك َٛمْع ىَمْقَل قَمًمَّ ًْ ْ شَم ٧ٌُْم    سَمَٕمَثٜمِل َرؾُمقُل اهلِل  :َأمَل وَمَٚمْؿ َأضِمِد اعم٤َْمَء  ،ذِم طَم٤مضَم٦ٍم وَم٠َمضْمٜمَ

ِلي  ٦ُم وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ ًمِٚمٜمٌَّ اسمَّ ُغ اًمدَّ ِٕمٞمِد يَمًَم ََتَرَّ هْم٧ُم ذِم اًمّمَّ ًَم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َأْن شَمّْمٜمََع » :وَمَ٘م٤مَل  ،  وَمَتَٛمرَّ إِٟمَّ

سَم٦ًم قَمغَم إ ،شَهَٙمَذا ِف َضْ َب سمَِٙمٗمي َح ذِه٤َم فَمٝمْ  ،ْرِض صُمؿَّ َٟمَٗمَْمَٝم٤موَمَيَ ًَ ِف سمِِِمًَمًمِفِ صُمؿَّ َُم َأْو فَمْٝمَر  ،َر يَمٗمي

َح ذِهًَِم َوضْمَٝمُف وَمَ٘م٤مَل  ًَ ِف صُمؿَّ َُم رٍ  :ؿِمًَمًمِِف سمَِٙمٗمي ٌُْد اهلِل َأوَمَٚمْؿ شَمَر قُمَٛمَر مَلْ َيْ٘مٜمَْع سمَِ٘مْقِل قَمًمَّ  .(4)؟ قَم

ِلَّ   .5 ـِ َي٤مِهٍ َأنَّ اًمٜمٌَّ ِر سْم ـْ قَمًمَّ لْمِ     قَم ِؿ ًمِْٚمَقضْمِف َواًْمَٙمٗمَّ  .(5)َأَُمَرُه سم٤ِمًمتََّٞمٛمه

واظمتٚمٗمقا ومٞمًم زاد قمغم  ،أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم أن قمٚمٞمف ذم اًمتٞمٛمؿ أن يٛمًح سمقضمٝمف ويمٗمٞمف .6

وٓ جي٥م  ،واظمتٚمٗمقا ومٞمًم زاد قمغم اًمقضمف واًمٙمٗملم ،ومث٧ٌم ومرض ُم٤م أمجٕمقا قمٚمٞمف سم٤مًمٙمت٤مب ،ذًمؽ

أصح٤مسمف صٗم٦م اًمتٞمٛمؿ دًمٞمؾ قمغم ُمٕمٜمك ُم٤م    ٞمٛمف وٓ طمج٦م ُمع ىم٤مئٚمف وذم شمٕمٚم ،اًمٗمرض سم٤مظمتالف

ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأْيِديُٙمؿْ ومَ ﴿ :أراد اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ًَ ٕٟمف اعمٌلم   =[9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾٤مُْم

ًَم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َأْن شَمّْمٜمََع َهَٙمَذا» :وىمد سملم عم٤م ىم٤مل ًمٕمًمر ،قمـ اهلل ُمٕمٜمك ُم٤م أراد أن اًمذي  ،(6)شإِٟمَّ

 .ومرض اهلل ُمًح اًمقضمٝملم واًمٙمٗملم

ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمْؿ َوَأْيِدَيُٙمْؿ إِمَم اعمََْراومِِؼ ﴿ :عم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمقوقء  .7 ًِ  ،[9 :]اعم٤مئدة ﴾وَم٤مهْم

                                 
4:3.) 

 (.;66(، وُمًٚمؿ ):67تٗمؼ قمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )( ُم4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/596(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وأمحد )477(، واًمؽمُمذي ):65( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.;66(، وُمًٚمؿ ):67( ُمتٗمؼ قمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)
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ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأْيِديُٙمؿْ ﴿ :وىم٤مل ذم آي٦م اًمتٞمٛمؿ ًَ ومل يًتثـ  ،[9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَم٤مُْم

٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕمقا َأْيِدهَيًَُم ﴿ :صمؿ ىم٤مل ،إمم اعمراومؼ ًَّ ٤مِرُق َواًم ًَّ وم٢مٟمًم شم٘مٓمع يد  ،[69 :] اعم٤مئدة ﴾َواًم

 .اًم٤ًمرق اًمٙمػ ُمـ اعمٗمّمؾ

 .اًمذراقملم إمم اإلسمٓملمو يٛمًح ذه٤م اًمقضمف ،ييب ضسم٦م واطمدة :افَقل افثاين

 .اًمزهري :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ُحقا َوُهْؿ َُمَع َرؾُمقِل  ًَّ َ ُْؿ ََت ُث َأهنَّ ُف يَم٤مَن حُيَدي ـِ َي٤مِهٍ َأٟمَّ ِر سْم ـْ قَمًمَّ ِٕمٞمِد ًمَِّمالِة      اهللِ قَم سم٤ِمًمّمَّ

ِٕمٞمدَ  ِٝمُؿ اًمّمَّ سُمقا سم٠َِميُمٗمي َح٦ًم َواطِمَدةً  ،اًْمَٗمْجِر وَمَيَ ًْ ُحقا ُوضُمقَهُٝمْؿ َُم ًَ ِٝمُؿ  ،صُمؿَّ َُم سُمقا سم٠َِميُمٗمي صُمؿَّ قَم٤مُدوا وَمَيَ

ـْ سُمُٓمقِن َأْيِدهيِؿْ  ُحقا سم٠َِمْيِدهيِْؿ يُمٚميَٝم٤م إمَِم اعْمَٜم٤َميم٥ِِم َوأسَم٤مِط ُِم ًَ ًة ُأظْمَرى وَمَٛم ِٕمٞمَد َُمرَّ  .(4)اًمّمَّ

ومٞمٕمٚمٛمٝمؿ صٗم٦م  أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مهنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ طملم ٟمزًم٧م آي٦م اًمتٞمٛمؿ ىمٌؾ أن ي٠مشمقا اًمٜمٌل 

ًَم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َأْن شَمّْمٜمََع َهَٙمَذا » :وم٘م٤مل ًمٕمًمر ،ٚمًم ضم٤مءوه قمٚمٛمٝمؿوم ،اًمتٞمٛمؿ اطمتٞم٤مـم٤م وذم  ،(5)شإِٟمَّ

ًَم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َأْن شَمّْمٜمََع َهَٙمَذا» :ىمقًمف دًمٞمؾ قمغم أن اًمٗمٕمؾ اًمذي يم٤من ُمٜمٝمؿ يم٤من ىمٌؾ أن  ،شإِٟمَّ

 .يٕمٚمٛمٝمؿ

َٛمُٝمْؿ سَمْٕمَد اًمٜمٌَِّلي  :واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م هذا اًم٘مقل  ًرا قَمٚمَّ ٤مَم قُمَٛمَر قَمغَم اًْمُٙمقوَم٦مِ ٓذِم وِ  قَمًمَّ  :َيتِِف َأيَّ

لْمِ  سَم٦ٌم ًمِْٚمَقضْمِف َواًْمَٙمٗمَّ ُؿ َضْ  .اًمتََّٞمٛمه

ضسم٦م يٛمًح ذه٤م اًمٞمديـ إمم و ،ضسم٦م يٛمًح ذه٤م وضمٝمف :ييب ضسمتلم :افَقل افثافث

  .اًمرؾمٖملم

 .قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :افَائِقن بف

ضسم٦م يٛمًح ذه٤م اًمٞمديـ إمم و ،ضسم٦م يٛمًح ذه٤م وضمٝمف :ييب ضسمتلم :افَقل افرابع

 .اعمروم٘ملم

                                 
 ٤مِّن، وىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م(، وصححف إًم7/596ٌ(، وأمحد )647(، واًمٜم٤ًمئل );64( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 اهـ. : ُمٜم٘مٓمع= ٕن قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم مل يدرك قمًمر سمـ ي٤مه.(4/488)

 (.;66(، وُمًٚمؿ ):67( ُمتٗمؼ قمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.5/4:3اٟمٔمر: إوؾمط )( 6)
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أصح٤مب و ،اًمٚمٞم٨مو ،اًمٜمخٕملو ،ؾم٤مملو ،اًمِمٕمٌلو ،احلًـو ،ضم٤مسمرو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .أسمق صمقرو ،ؾمٗمٞم٤منو ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب ؾمٚمٛم٦مو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،اًمرأي

 :اشتدفقا بـ

ـِ قُمَٛمرَ  .4 َٙمِؽ    اهللِ َُمرَّ َرضُمٌؾ قَمغَم َرؾُمقِل  :أٟمف ىَم٤مَل  قمـ اسْم ًي ـَ اًم ٦ٍم ُِم ـْ  ،ذِم  ؾِمٙمَّ َوىَمْد ظَمَرَج ُِم

َب سمِٞمَ  ،هَم٤مِئطٍ  ٦ِم َضَ ٙمَّ ًي ضُمُؾ َأْن َيَتَقاَرى ذِم اًم ٚمََّؿ قَمَٚمْٞمِف وَمَٚمْؿ َيُردَّ قَمَٚمْٞمِف طَمتَّك إَِذا يَم٤مَد اًمرَّ ًَ َدْيِف َأْو سَمْقٍل وَم

َح ذِهًَِم َوضْمَٝمفُ  ،قَمغَم احْل٤َمِئطِ  ًَ َح ِذَراقَمْٞمفِ  ،َوَُم ًَ سَم٦ًم ُأظْمَرى وَمَٛم َب َضْ ضُمِؾ  ،صُمؿَّ َضَ صُمؿَّ َردَّ قَمغَم اًمرَّ

المَ  ًَّ ـْ قَمغَم ـُمْٝمرٍ » :َوىَم٤مَل  ،اًم الَم إِٓ َأٟميك مَلْ َأيُم ًَّ ُف مَلْ َيْٛمٜمَْٕمٜمِل َأْن َأُردَّ قَمَٚمْٞمَؽ اًم  .(4)شإِٟمَّ

 .ذم احل٤مؿمٞم٦ميمًم سمٞمٜم٤م  ُمٜمٙمرأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف 

ِلَّ  .5 ٦ِم َأنَّ اًمٜمٌَّ ٛمَّ ـْ َأيِب اًمّمي َح َوضْمَٝمُف َوِذَراقَمْٞمفِ  قَم ًَ َؿ وَمَٛم  .(5)شَمَٞمٛمَّ

ـِ إ .6 ـْ سمٜمل إ -ؾْمَٚمِع قَم ِلَّ  :ىَم٤مَل  ،-قْمَرِج سمـ يَمْٕم٥ٍم َرضُمٍؾ ُِم  :وَمَ٘م٤مَل زِم  ،يُمٜم٧ُْم َأظْمُدُم اًمٜمٌَّ

َٙم٧َم قَمٜميل ؾَم٤مقَم٦مً  ،َأَص٤مسَمْتٜمِل ضَمٜم٤َمسَم٦مٌ  ،اهللَِي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  ،ىُمْؿ َأِرِِّن يَمْٞمَػ يَمَذا َويَمَذا ؟ ،َي٤م َأؾْمَٚمعُ  ًَ  ،وَم

يُؾ  ؿِ  طَمتَّك ضَم٤مَءُه ضِمؼْمِ ِٕمٞمِد اًمتََّٞمٛمه ؿْ  :ىَم٤مَل  ،سم٤ِمًمّمَّ ؾْمَٚمَع يَمْٞمَػ صُمؿَّ َأَراِِّن إ :ىَم٤مَل  ،ىُمْؿ َي٤م َأؾْمَٚمُع وَمَتَٞمٛمَّ

َٛمُف َرؾُمقُل  ؿَ   اهللِ قَمٚمَّ ْٞمِف إْرَض   اهللَِب َرؾُمقُل َضَ  :ىَم٤مَل  ،اًمتََّٞمٛمه َح ذِهًَِم  ،صُمؿَّ َٟمَٗمَْمُٝمًَم  ،سمَِٙمٗمَّ ًَ صُمؿَّ َُم

٤م إمَِم إ ،َوضْمَٝمُف طَمتَّك َأَُمرَّ قَمغَم حِلَْٞمتِفِ  ْٞمِف إْرَض  ،ْرضِ صُمؿَّ َأقَم٤مَدمُهَ َح سمَِٙمٗمَّ ًَ ٤م  ،وَمَٛم وَمَدًَمَؽ إطِْمَدامُهَ

٤م َوسَم٤مـِمٜمَُٝمًَم  ،صُمؿَّ َٟمَٗمَْمُٝمًَم  ،سم٤ِمٕظُْمَرى َح ِذَراقَمْٞمِف فَم٤مِهَرمُهَ ًَ  .(6)صُمؿَّ َُم

 .يمًم سمٞمٜم٤م ذم احل٤مؿمٞم٦مأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف وٕمٞمػ 

وم٠مُم٤م إظم٤ٌمر اًمثالصم٦م اًمتل اطمت٩م ذه٤م ُمـ رأى أن اًمتٞمٛمؿ ضسمتلم ضسم٦م ًمٚمقضمف  :ؿال ابـ ادْذر

طمدي٨م حمٛمد سمـ  ومٛمٜمٝم٤م ،وضسم٦م ًمٚمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم ومٛمٕمٚمقًم٦م يمٚمٝم٤م ٓ جيقز أن حيت٩م سمٌمء ُمٜمٝم٤م

حمٛمد سمـ  :ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم ،وىمد دومع همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طمديثف ،صم٤مسم٧م ومل يرومٕمف همػمه

                                 
 ٤مسم٧م طمديث٤م ُمٜمٙمرا ذم اًمتٞمٛمؿ. اهـ.(، وىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل: روى حمٛمد سمـ صم663( وٕمٞمػ: رواه أسمق داود )4)

(، ومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ أيب حيٞمك راومض 7/577(، وأسمق احلًلم ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م )463( وٕمٞمػ: رواه اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده )5)

 يمذاب.

(، ومٞمف ;4/53(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى );:4/6(، اًمٓمؼماِّن ذم اًمٙمٌػم )4/663ذم ؾمٜمٜمف ) ( وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل6)

 (.4/595اًمرسمٞمع سمـ سمدر ىمد أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم وٕمٗمف= يمًم ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اًمزوائد )
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وىم٤مل  ،يْمٕمػ ،صم٤مسم٧م ًمٞمس سمٌمء وهق اًمذي روى طمدي٨م ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ذم اًميسمتلم

حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي ذم طمديثف قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ذم اًمتٞمٛمؿ ظم٤مًمٗمف  :اًمٌخ٤مري

ومً٘مط أن يٙمقن هذا احلدي٨م طمج٦م  ،أيقب وقمٌٞمد اهلل واسمـ إؾمح٤مق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ومٕمٚمف

 .ًمْمٕمػ حمٛمد ذم ٟمٗمًف وخم٤مًمٗم٦م اًمث٘م٤مت ًمف طمٞم٨م ضمٕمٚمقه ُمـ ومٕمؾ اسمـ قمٛمر

هنك قمٜمف ُم٤مًمؽ وؿمٝمد قمٚمٞمف حيٞمك سمـ  ،ومٕمف مج٤مقم٦موأُم٤م طمدي٨م إسمراهٞمؿ سمـ أيب حيٞمك وم٘مد د 

وشمٙمٚمؿ  ،وشمريمف اسمـ اعم٤ٌمرك ،يمٜم٤م ٟمتٝمٛمف سم٤مًمٙمذب :وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ،ُمٕملم واسمـ ُمريؿ سم٤مًمٙمذب

إسمراهٞمؿ ًمٞمس  :وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم ،يم٤من ي٠مظمذ طمدي٨م اًمٜم٤مس ومٞمجٕمٚمف ذم يمتٌف :ىم٤مل ،ومٞمف أمحد

 .هٞمؿوىمد يمثر يمالم اعمتٙمٚمٛملم ذم إسمرا =سمث٘م٦م يمذاب راومِض

ٕن اًمرسمٞمع ٓ يٕمرف سمرواي٦م احلدي٨م وٓ أسمقه  =وأُم٤م طمدي٨م اًمرسمٞمع سمـ سمدر ومٝمق إؾمٜم٤مد جمٝمقل 

 .اهـ .وم٤مٓطمتج٤مج ذهذا احلدي٨م يً٘مط ُمـ يمؾ وضمف ،وإؾمٚمع همػم ُمٕمروف ،وٓ ضمده

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من صٗم٦م اًمتٞمٛمؿ شمٙمقن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يمٗمٞمفو سميسم٦م واطمدة قمغم اًمؽماب يٛمًح ذه٤م اعمتٞمٛمؿ وضمٝمف

 :افتًِٔؾ

 .وٕمػ أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٕىمقال إظمرىو ،ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

  (1) ؟ هؾ يٍْض ادتّٔؿ يديف ؿبؾ ادسح هبام :(218مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .شمريمفو جيقز اًمٜمٗمخ :افَقل إول

 .أمحدو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن يمال إُمريـ صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل وم ـِ َأسْمَزى قَم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـْ َذرٍّ قَم ـِ اخْلَٓم٤َّمِب  :َٕم ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم قُمَٛمَر سْم

٧ٌُْم وَمَٚمْؿ َأضِمِد اعم٤َْمءَ  إِِّني  :وَمَ٘م٤مَل  ـِ اخْلَٓم٤َّمِب  ،َأضْمٜمَ ـُ َي٤مِهٍ ًمُِٕمَٛمَر سْم ُر سْم َأَُم٤م شَمْذيُمُر إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ذِم  ؾَمَٗمٍر  :وَمَ٘م٤مَل قَمًمَّ

                                 
 (.4/575(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/478(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5/438(، وإم )4:8-5/4:6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)
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٧ٌُْم َأَٟم٤م َوَأْٟم٧َم  ٤م َأْٟم٧َم وَمَٚمْؿ شُمَّمؾي  ،وَم٠َمضْمٜمَ ْٙم٧ُم وَمَّمٚمَّْٞم٧ُم  ،وَم٠َمُمَّ ٤م َأَٟم٤م وَمَتَٛمٕمَّ ِلَّ   ،َوَأُمَّ وَمَذيَمْرُت   وَم٠َمشَمْٞم٧ُم اًمٜمٌَّ

ِله  ًَم يَم٤مَن َيْٙمِٗمٞمَؽ َهَٙمَذا»:َذًمَِؽ ًَمُف وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ِله  ،شإِٟمَّ َب اًمٜمٌَّ ْٞمِف إْرَض وَمٜمََٗمَخ ومِٞمِٝمًَم   وَمَيَ  ،سمَِٙمٗمَّ

ْٞمفِ  َح ذِهًَِم َوضْمَٝمُف َويَمٗمَّ ًَ  .(4)صُمؿَّ َُم

 .و ذم رواي٦م عمًٚمؿ سمدون اًمٜمٗمخ

 .يٜمٗمْمٝمًم :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 .إٓ ومالو ،يٜمٗمْمٝمًم إذا يم٤من قمٚمٞمف شمراب يمثػم :افَقل افثافث

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .شمريمفو اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمٜمٗمخ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  (2) هؾ جيب اشتًٔاب افقجف بادسح دم افتّٔؿ ؟ :(219مسٖفة )

 :أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ 

 .جيزئ ُمًح هم٤مًم٥م اًمقضمف :افَقل إول

 .أصح٤مب اًمرأيو ،ؾمٚمٞمًمن سمـ داود :افَائِقن بف

 .جي٥م :افَقل افثاين

 .أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمجزئ ذم ُمًح اًمقضمف  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .هم٤مًمٌف

 :افتًِٔؾ

 :ٕن اهلل طمٞمٜمًم ذيمر اًمتٞمٛمؿ ىم٤مل =ٕٟمف ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اًمقضمف سم٤معمًح

ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأْيِديُٙمؿْ ﴿ ًَ  :ومٙمًم ىم٤مل ذم اًمقوقء ،[9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَم٤مُْم

                                 
 (.;69(، وُمًٚمؿ );66( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

(، واعمجٛمقع ) 5/436(، وإم )4/586(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )665-4/664(، واعمٖمٜمل )5/4:8(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

5/4;7-4;8.) 
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ُحقا سمُِرُءوؾِمُٙمؿْ ﴿ ًَ  .ومال يِمؽمط اؾمتٞمٕم٤مب اًمقضمف سم٤معمًح ذم اًمتٞمٛمؿ يمذًمؽ ،[9 :]اعم٤مئدة ﴾َواُْم

  (1) هؾ جيب افتّٔؿ فُؾ صالة ؟ :(221مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يّمكم سم٤مًمتٞمٛمؿ اًمّمٚمقات ُم٤م مل حيدثو ،ٓ جي٥م :افَقل إول

 ،ويزيد سمـ ه٤مرون ،وأسمق ضمٕمٗمر ،واًمزهري ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،احلًـو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

  .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،أصح٤مب اًمرأيو ،ؾمٗمٞم٤منو

 :ظِِقا بـ

ٕن اًمٓمٝم٤مرة إذا يمٛمٚم٧م وضم٤مز أن يّمكم اعمرء ذه٤م ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اًمٜمقاومؾ ومٙمذًمؽ ًمف أن يّمكم ذه٤م 

ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اعمٙمتقسم٦م إذ ًمٞمس سملم ـمٝم٤مرشمف ًمٚمٛمٙمتقسم٦م وـمٝم٤مرشمف ًمٚمٜم٤مومٚم٦م ومرق ذم رء ُمـ أسمقاب 

ٕٟمف همػم  =أٟم٧م ـم٤مهر ويٛمٜمع ُمـ أن يّمكم اعمٙمتقسم٦م :وهمػم ضم٤مئز أن ي٘م٤مل ًمف إذا صغم ٟم٤مومٚم٦م ،اًمّمالة

٤ًٌم﴿ :ـم٤مهر وم٤مًمذيـ ظمقـمٌقا سم٤مًمتٞمٛمؿ ذم ىمقًمف ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

٤َم ﴿ :قمٜمد اًم٘مٞم٤مم إمم اًمّمالة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،[  اعمحدصمقن اًمذيـ ظمقـمٌقا ذم أول أي٦م9 :اعم٤مئدةو َي٤م َأهيه

اَلةِ  ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ىُمْٛمُتْؿ إمَِم اًمّمَّ ِذي وًمٞمس ذًمؽ قمغم ُمـ يم٤من ـم٤مهرا ذم سم٤مب اًمقوقء  ،أي٦م ﴾اًمَّ

وىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ  ،واًمتٞمٛمؿ ُمع أن اًمٓمٝم٤مرة اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م ٓ جيقز ٟم٘مْمٝم٤م إٓ سمًٜم٦م أو إمج٤مع

وأمجٕمقا  ،دقمغم أن إطمداث اًمتل شمٜم٘مض ـمٝم٤مرة اعمتقوئ سم٤معم٤مء شمٜم٘مض ـمٝم٤مرة اعمتقوئ سم٤مًمّمٕمٞم

أن اعمتٞمٛمؿ إذا ىمدر قمغم اعم٤مء ىمٌؾ دظمقًمف ذم اًمّمالة أن ـمٝم٤مرشمف شمٜمت٘مض ومقضم٥م شمًٚمٞمؿ ذًمؽ 

 .إلمج٤مقمٝمؿ إٓ طمرف ؿم٤مذ طمٙمل قمـ سمٕمْمٝمؿ ٓ ُمٕمٜمك ًمف

 .جي٥م  :افَقل افثاين

وحيٞمك  ،رسمٞمٕم٦مو ،واًمِمٕمٌل ،وىمت٤مدة ،واًمٜمخٕمل ،واسمـ قم٤ٌمس ،واسمـ قمٛمر ،قمكم :افَائِقن بف

 .وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل ،واًمٚمٞم٨م ،وُم٤مًمؽ ،إٟمّم٤مري

وطمدي٨م اسمـ قمٛمر أطمًٜمٝم٤م  ،أُم٤م طمدي٨م قمكم واسمـ قم٤ٌمس ومٖمػم صم٤مسم٧م قمٜمٝمًم :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

                                 
واعمًٌقط (، 7;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )5/4:9(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى );:4-5/4:9(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.568-567، 5>4-4>5/4(، واعمجٛمقع )575-4/574(، واعمٖمٜمل )>>/5(، وإم )4/586ًمٚمنظمز )
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  .إؾمٜم٤مدا

أُم٤م إذا مجٕمٝم٤م ضم٤مز ًمف أن يّمٚمٞمٝم٤م سمتٞمٛمؿ  ،جي٥م إن صغم اًمّمٚمقات ذم أوىم٤مهت٤م :افَقل افثافث

 .واطمد

 .أسمق صمقر :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز صالة أيمثر ُمـ صالة  :اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف  :افسجٔح

 .سمتٞمٛمؿ واطمد

  :افتًِٔؾ

يمًم أن اًمقوقء اًمقطمد يّمغم سمف أيمثر ُمـ صالة ومٙمذًمؽ و ،ٕن اًمتٛمؿ سمدل قمـ اًمقوقء

 .إٓ إذا وضمد اعم٤مء ،اًمتٞمٛمؿ

 :هلو و أصؾ اخلالف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمٌٜمل قمغم ُم٠ًمًم٦م أظمرى

  (1) ؟ هؾ افتّٔؿ راؾع أم مبٔح :(221مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .راومع :افَقل إول

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ ُيِريُد ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم عم٤َّم ذيمر اًمتٞمٛمؿ:  .4
ـْ طَمَرٍج َوًَمٙمِ َُم٤م ُيِريُد اهللُ  ًمَِٞمْجَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم

َريُمؿْ   .[9]اعم٤مئدة:  ﴾ًمُِٞمَٓمٝمي

ـْ َأيِب َذرٍّ ىَم٤مَل  .5 ٚمِؿِ » : اهللِىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم ًْ ٞمي٥ُم َوُوقُء اعمُْ ِٕمٞمُد اًمٓمَّ َوًَمْق إِمَم قَمنْمِ  ،اًمّمَّ

ُف ضِمْٚمَدَك وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ ظَمػْمٌ  ،ؾِمٜملِمَ  ًَّ  .(5)شوَم٢مَِذا َوضَمْدَت اعم٤َْمَء وَم٠َمُِم

ِلَّ  .6 ٌِْد اهللِ َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَم ِجًدا َوـَمُٝمقًرا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ » :ىَم٤مَل  قمـ ضَم٤مسمِِر سْم ًْ  ،(6)شَُم

                                 
 (.568-567، ;:4-::5/4(، واعمجٛمقع )664-4/663اعمٖمٜمل )(اٟمٔمر: 4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.8/488(، وأمحد )655(، واًمٜم٤ًمئل )665( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.854(، وُمًٚمؿ )668ي )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مر6)
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ر سمف.  واًمٓمَّٝمقر سم٤مًمٗمتح: ُم٤م ُيَتَٓمٝمَّ

ٌْدل، ومٙمًم أنَّ ـمٝم٤مرة  .7 ٌََدل ًمف طُمْٙمؿ اعمُ قمٞم٦َّم أنَّ اًم ٕٟمَّف سَمَدل قمـ ـمٝم٤مرة اعم٤مء، واًم٘م٤مقمدة اًمنمَّ

ؿ  .اعم٤مء شَمرومُع احَلَدَث ومٙمذًمؽ ـمٝم٤مرة اًمتَّٞمٛمه

 .ُمٌٞمح :افَقل افثاين

 .مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

٤ًٌم﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي  .[9 :اعم٤مئدةو ،76 :]اًمٜم٤ًمء﴾وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ

 .هذه احل٤مًم٦م  اؾمتثٜم٤مئٞم٦م :ىم٤مًمقا

ًمٞمس ُمٌٞمح٤م و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمتٞمٛمؿ راومع :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .وم٘مط

  :ثّرة اخلالف  :ؾائدة

ؿ قمـ قِم٤ٌمدة مل َيًتٌقأٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م: إِٟمف ُُمٌٞمح وَمٜم  .4  ح سمف ُم٤م ومقىمٝم٤م.ى اًمتَّٞمٛمه

ؿ ًمٜم٤مومٚم٦م مل ُيّمؾي سمف ومريْم٦م ؿ عمَِسي اعمّمحػ مل ُيّمؾي سمف  =وم٢مِذا شمٞمٛمَّ ٕن اًمٗمريْم٦م أقمغم، وإذا شمٞمٛمَّ

 ،ٟم٤مومٚم٦م، إِذ اًمُقُوقء ًمٚمٜم٤َّمومٚم٦م أقمغم ومٝمق جُمْٛمع قمغم اؿمؽماـمف سمخالف اًمُقُوقء عمَِسي اعمّمحػ

 .وهٙمذا

ؿ ًمٜم٤مومٚم٦م ضم٤مَز أن يّمكمي سمف ومريْم٦م، وإذا شمٞمٛمؿ عمسي ُمّمحػ ضم٤مز أن  ذاوإذا ىمٚمٜم٤م: إٟمف راومع وم٢م شمٞمٛمَّ

 .سمف ٟم٤مومٚم٦م يّمكمي 

= ٕن اعمٌٞمح ي٘متٍم ومٞمف قمغم ىمدر ٓمؾوم٢مذا ظمرج اًمقىم٧م سم ،أٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م: إّٟمف ُمٌٞمح  .5

ؿ ًمٚمٔمٝمر  ورة، وم٢مذا شمٞمٛمَّ  ؿ.اًمٕمٍم ومٕمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمتٞمٛم ث طمتك دظمؾ وىم٧مومل حُيد -ُمثال  -اًميَّ

ؿ، وٓ َيٌُٓمؾ سمخروج اًمقىم٧م.  وإذا ىمٚمٜم٤م: إٟمف راومع، ٓ جي٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمتٞمٛمه

ؿ ًمف ،ىمٚمٜم٤م: إٟمف ُمٌٞمح أٟمٜم٤م إذا .6 دث وم٘مط مل ومٚمق ٟمقى رومع احل ،اؿمؽمط أن يٜمقي ُم٤م يتٞمٛمَّ

 .يرشمٗمع

ؿ ًمرومع احلد ،ؽمَط ذًمؽوإذا ىمٚمٜم٤م: إٟمف راومع ٓ يِم  .ث وم٘مط ضم٤مز ذًمؽوم٢مذا شمٞمٛمَّ
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  (1) هؾ حيقز افتّٔؿ فِْقاؾؾ ؟ :(222مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 ،واًمِم٤مومٕمل ،وُم٤مًمؽ ،وحيٞمك إٟمّم٤مري ،ورسمٞمٕم٦م ،واًمزهري ،وُمٙمحقل ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .أمحدو ،وأصح٤مب اًمرأي ،واًمثقري

 :ظِِقا بـ

شمقضم٥م أن اًمتٞمٛمؿ ذم ُمقوٕمف ـمٝم٤مرة  -وُم٤م ٓ أقمٚمٛمٝمؿ َيتٚمٗمقن ومٞمف  -إذا يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م 

واًمٗمرائض ذم رء ُمـ ومٝمق يمذًمؽ ـمٝم٤مرة ًمٚمٜمقاومؾ إذ ٓ ومرق سملم اًمٜمقاومؾ  ،ًمٚمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت

 .أسمقاب اًمٓمٝم٤مرات

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .إوزاقملو ،أصح٤مسمفو ،أسمق خمرُم٦م :افَائِقن بف

ومؾ اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمٜمقا :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٟمحقهو ،صالة اًمٜم٤مومٚم٦مو ،ؾمجقدهو ،يم٘مراءة اًم٘مرآن

  (2) بًد افٍريوة ؟و ما حُؿ صالة افْقاؾؾ بافتّٔؿ ؿبؾ :(223مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز ًمف أن يّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ويمًم سمٕمد اًمٗمرض ،اًمٗمرض يم٤مًمًٜمـ اًمراشم٦ٌمٕٟمف شمٓمقع وم٠مسمٞمح ًمف ومٕمٚمف إذا ٟمقى  .4

 .ٕهن٤م شمٌع ذم آؾمت٤ٌمطم٦م ٓ ذم اًمٗمٕمؾ يم٤مًمًٜمـ اًمراشم٦ٌم وىمراءة اًم٘مرآن .5

                                 
(، وإم >4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5/573(، واعمجٛمقع )4/684(، واعمٖمٜمل )>:4-;:5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.>9(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ )>4/58(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )433->>/5)

->5/56(، واعمجٛمقع )4/663ٖمٜمل )(، واعم>>/5(، وإم )>4/47(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )>:5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

573.) 
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 .ٓ يتٓمقع ىمٌؾ اًمٗمريْم٦م سمّمالة همػم راشم٦ٌم :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن اًمٜمٗمؾ شمٌع ًمٚمٗمرض ومال يت٘مدم اعمتٌقع

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ىمٌؾ :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهللىم٤مل  :افسجٔح

 .سمٕمد اًمٜم٤مومٚم٦مو

هؾ جيقز فِّساؾر افذي ٓ جيد اداء أن يتٖخر ظـ أول افقؿت حتك يٌِب  :(224مسٖفة )

  (1) ظذ طْف إٔف ٓ جيد اداء ؟

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .يّمكمو ذم أول اًمقىم٧م يتٞمٛمؿ :افَقل إول

 .إؾمح٤مقو ،هق اًمّمحٞمح ُمـ ُمذهٌفو اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ي١ميده أن و ،ومٚمًمذا ٟمٛمٜمٕمف ُمـ اًمؽماب =ٕٟمف إن مل جيد اعم٤مء وم٢مٟمف جيقز ًمف أن يتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب .4

ِت اًْمَٕمٍْمُ سمَِٛمْرسَمِد اًمٜمََّٕمؿِ  ـْ َأْرِوِف سم٤ِمْْلُُرِف وَمَحَيَ ٌََؾ ُِم ـَ قُمَٛمَر َأىْم وَمَّمغمَّ صُمؿَّ َدظَمَؾ اعْمَِديٜم٦ََم  (5)اسْم

ْٛمُس ُُمْرشَمِٗمَٕم٦ٌم وَمَٚمْؿ ُيِٕمدْ   .(6)َواًمِمَّ

قمغم أن شمٕمجٞمؾ اًمّمٚمقات ذم أوائؾ أوىم٤مهت٤م أومْمؾ  ىمد دًم٧م إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل  .5

الةِ » :٘مقًمف ًمإٓ صالة اًمٔمٝمر ذم ؿمدة احلر  ـْ وَمْٞمِح  (7)إَِذا اؿْمَتدَّ احْلَره وَم٠َمسْمِرُدوا سم٤ِمًمّمَّ َة احْلَري ُِم وَم٢مِنَّ ؿِمدَّ

                                 
قمٌد (، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمٜمف ;4/57(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );>-:>/5(، وإم )5;4-3;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 .( >4/64(، واعمٖمٜمل )4/478(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )469)اهلل 

 يمٞمٚمق ُمؽم. ;.7(ُمرسمد اًمٜمٕمؿ: ُمٙم٤من يٌٕمد قمـ اعمديٜم٦م سمثالصم٦م أُمٞم٤مل، أي سمًم ي٘م٤مرب 5)

 (.4/566(، واًمٌٞمٝم٘مل )5>/4( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م )6)

وذم اًمرواي٦م إظمرى أسمردوا قمـ  (: أي أظمروه٤م إمم أن يؼمد اًمقىم٧م،9>/4(وم٠مسمردوا سم٤مًمّمالة: ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح )7)

 اًمّمالة. اهـ. 

رُمٞم٧م قمـ  وقمـ شمٓمٚمؼ سمٛمٕمٜمك اًم٤ٌمء يمًم ي٘م٤مل: (: هق سمٛمٕمٜمك أسمردوا سم٤مًمّمالة،;8/44و ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ )

  .اًم٘مقس أي ذه٤م. اهـ
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الةِ  إِنَّ َأطَم٥مَّ اًْمَٕمَٛمِؾ إمَِم اهللِ » : ىمقًمفو ،(5)ش(4)ضَمَٝمٜمَّؿَ  ِل َوىْمتَِٝم٤مٕ شَمْٕمِجٞمُؾ اًمّمَّ دًمٞمؾ قمغم  ،(6)شوَّ

ذًمؽ ومل يٗمرق ذم رء ُمـ إظم٤ٌمر سملم ُمـ يتٓمٝمر سم٤معم٤مء أو سم٤مًمؽماب ومٙمؾ ُمّمؾ سم٠مي ـمٝم٤مرة 

 .صاله٤م داظمؾ ذم مجٚم٦م هذا احلدي٨م إٓ ُم٤م اؾمتثٜمتف اًمًٜم٦م

 .يت٠مظمر قمـ أول اًمقىم٧م :افَقل افثاين

 ،ُم٤مًمؽو ،أصح٤مب اًمرأيو ،إوزاقملو ،اًمزهريو ،ؾمٗمٞم٤منو ،قمٓم٤مءو ،قمكم :افَائِقن بف

 .أمحدو

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمّمالة ذم أول  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمقىم٧م ًمٚمٛم٤ًمومر اًمذي ٓ جيد اعم٤مء

ؾال إظادة ظِٔف  مـ صذ بافتّٔؿ ثؿ وجد اداء بًد خروج وؿت افهالة :(225مسٖفة )

 .(4)باإلمجاع

أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ شمٞمٛمؿ صٕمٞمدا ـمٞم٤ٌم يمًم أُمر اهلل وصغم صمؿ وضمد اعم٤مء  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(8)سمٕمد ظمروج وىم٧م اًمّمالة ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف

  (6) ما حُؿ مـ صذ بافتّٔؿ ثؿ وجد اداء ؿبؾ خروج افقؿت ؟ :(226مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ يٕمٞمد :افَقل إول

 ،وؾمٗمٞم٤من ،وُم٤مًمؽ ،وأسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ ،واًمٜمخٕمل ،اًمِمٕمٌلو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،وأصح٤مب اًمرأي ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل

                                 
ومٞمح »(وم٢من ؿمدة احلر ُمـ ومٞمح ضمٝمٜمؿ: أي أن ؿمدة طمر اًمِمٛمس ذم اًمّمٞمػ يمِمدة طمر ضمٝمٜمؿ أي ومٞمف ُمِم٘م٦م ُمثٚمف وم٤مطمذروه٤م، و4)

 أي ؾمٓمقح طمره٤م واٟمتِم٤مره وهمٚمٞم٤مهن٤م.ش ضمٝمٜمؿ

 (.948(، وُمًٚمؿ )868( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.4/798(، واًمدارىمٓمٜمل )>;4/6(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )9/6:8: رواه أمحد )( صحٞمح6)

 (.4/653(، واعمٖمٜمل )6;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.64( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )8)

(، 4/478(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5/575(، واعمجٛمقع )653->4/64(، واعمٖمٜمل )7;4-6;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.:>-9>/5(، وإم )>4/57(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )5;٦م اًمٙمقؾم٩م )وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي
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 :ظِِقا بـ

 =وإجي٤مب اإلقم٤مدة قمٚمٞمف ومٚمٞم٠مِت سمحج٦م ،ٕٟمف ىمد أدى ومروف يمًم ُأُمر ومٛمـ ادقمك ٟم٘مض ذًمؽ .4

 .وٓ طمج٦م ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ُمع ُمـ أوضم٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة

وُمـ صغم قمري٤مٟم٤م ٓ ي٘مدر  ،ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُمـ صغم ضم٤مًم٤ًم ًمٕمٚم٦م صمؿ أوم٤مق وىمدر قمغم اًم٘مٞم٤مم .5

طمٞم٨م جيقز ًمف أن يّمكم صمؿ وضمد اعم٤مء أن ٓ إقم٤مدة قمغم أطمد  ،قمغم صمقب صمؿ وضمد اًمثقب ذم اًمقىم٧م

 .ُمٜمٝمؿ

 .ٕن قمدم اعم٤مء قمذر ُمٕمت٤مد وم٢مذا شمٞمٛمؿ ُمٕمف جي٥م أن يً٘مط ومرض اًمّمالة يم٤معمرض .6

 .ة ومٚمؿ يٕمد إمم ذُمتف يمًم ًمق وضمده سمٕمد اًمقىم٧مٕٟمف أؾم٘مط ومرض اًمّمال .7

 .يٕمٞمد :افَقل افثاين

 ،ورسمٞمٕم٦م ،واًمزهري ،واسمـ ؾمػميـ ،وُمٙمحقل ،واًم٘م٤مؾمؿ ،وـم٤موس ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .رواي٦م قمـ احلًـو ،-يًتح٥م  –إوزاقمل و

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ صغم سم٤مًمتٞمٛمؿ صمؿ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .وضمد اعم٤مء ىمٌؾ ظمروج وىم٧م اًمّمالة ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف

مـ تّٔؿ ثؿ وجد اداء ؿبؾ دخقفف دم افهالة أن ضٓارتف تَْض وظِٔف أن  :(227مسٖفة )

 .(1)يتىٓر ويهع باإلمجاع

اعم٤مء ىمٌؾ دظمقًمف ذم اًمّمالة أمجع قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ شمٞمٛمؿ صمؿ وضمد » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

إٓ طمرف روي قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م وم٢مٟمف ومٞمًم سمٚمٖمٜمل قمٜمف  ،(5)أن ـمٝم٤مرشمف شمٜم٘مض وقمٚمٞمف أن يتٓمٝمر ويّمكم

 .شٓ يٖمتًؾ :ىم٤مل ،أٟمف ىم٤مل ذم اْلٜم٥م يتٞمٛمؿ صمؿ جيد اعم٤مء

  (3) ما حُؿ مـ دخؾ افهالة بافتّٔؿ ووجد اداء أثْاء افهالة ؟ :(228مسٖفة )

                                 
 ( .5/433(، وإم )5/574(، واعمجٛمقع )7;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.65( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )5)

(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى >57-:5/57(، واعمجٛمقع );67-:4/67(، واعمٖمٜمل )8;4-7;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 435-5/434(، وإم )5;وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )(، وُم٤ًمئؾ أمحد ;4/47)

 (.5/579واإلٟمّم٤مف ) (،4/456)
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 :هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمفو ،يًتٛمر ذم صالشمف :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أسمق صمقرو ،أمحدرواي٦م قمـ و ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :إدفة

ومقىم٧م اًمٓمٝم٤مرة هق وىم٧م اًم٘مٞم٤مم  ،ٕن اهلل ضمٕمؾ ًمٚمٓمٝم٤مرة وىمت٤م وضمٕمؾ ًمٚمّمالة وىمت٤م همػمه .4

ووىم٧م اًمّمالة هق وىم٧م اًمدظمقل ذم أدائٝم٤م وهق طمٞمٜمئذ همػم  ،إمم اًمّمالة ىمٌؾ اًمدظمقل ومٞمٝم٤م

ُمتٕمٌد سمٗمرض اًمٓمٝم٤مرة إذ ٓ جيقز ًمف أن يدظمؾ اًمّمالة إٓ سمٕمد ومراهمف ُمـ ـمٝم٤مرهت٤م وم٢مذا شمٞمٛمؿ يمًم 

وٓ جيقز ٟم٘مض ـمٝم٤مرة  ،أُمر وم٘مد ظمرج قمـ ومرض اًمٓمٝم٤مرة وإذا يمؼم وم٘مد دظمؾ ذم ومرض اًمّمالة

ىمد ُم٣م وىمتٝم٤م وإسمٓم٤مل ُم٤م صغم ُمـ اًمّمالة يمًم ومرض قمٚمٞمف وأُمر سمف إٓ سمحج٦م ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م 

 .أو إمج٤مع

َع ذم اعم٘مّمقد واًمٖم٤مي٦مٕ .5 الة ،ٟمف َذَ وهل ومريْم٦م  ،قمغم وضْمٍف ُم٠مذون ومٞمف ذقم٤مً  وهل اًمّمَّ

  .ٝمٜم٤مهٓ َدًمٞمؾ و ،ُمـ اًمٗمرائض ٓ جيقز اخلروج ُمٜمٝم٤م إِٓ سمَِدًمٞمؾ

ٌْٓمُِٚمقا َأقْمًَمًَمُٙمؿْ  :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  .6 الة اًمتل  ،[66]حمٛمد:  ﴾َوَٓ شُم قَمَٛمٌؾ  دظمؾ ومٞمٝم٤مواًمّمَّ

ٌْٓمِٚمف إِٓ سمدًمٞمؾ، وٓ دًمٞمؾ  ،ص٤مًمح اسمتدأه سم٢مِذن ذقمل  .هٝمٜم٤مومٚمٞمس ًمف أن ُي

 .جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مٓمع صالشمف :افَقل افثاين

 .ُمذه٥م أمحدو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 :إدفة

ُٛمقا :قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ٌََٓمؾ طُمْٙمؿ  ،[9]اعم٤مئدة:  وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ وهذا َوضَمَد ُم٤مًء وَم

ؿ الة= ٕٟمف يٕمقد إًِمٞمف طَمَدصُمف ،اًمتَّٞمٛمه ؿ سَمَٓمٚم٧ْم اًمّمَّ  .وإِذا سَمَٓمؾ طُمْٙمؿ اًمتَّٞمٛمه

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ   .5  قمنْمَ  اعم٤مءَ  جيدِ  ملْ  وإنْ  اعمًٚمؿِ  قءُ ُو وُ  ٞمدُ ٕمِ اًمّمَّ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىم٤مل ،قَم

شَمف ،ومٚمٞمتَِّؼ اهللَ  ،وم٢مِذا َوضَمد اعم٤مء ،ٜملمَ ؾِم  ف سَمنَمَ ًَّ ف سمنمشمف ،وهذا وضمد اعم٤مء ،شوًمُٞمٛم ًَّ  ،ومٕمٚمٞمف أن يٛم

ؿ  .وهذا ي٘متِض سُمْٓمالن اًمتَّٞمٛمه

                                 
 (.63/:(، وصححف إًم٤ٌمِّن ذم اًمّمحٞمح٦م )>63/:4( صحٞمح: رواه اًمٌزار ذم ُمًٜمده )4)
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ؿ سَمَدٌل قمـ ـمٝم٤مرة اعم٤مء قمٜمد وَمْ٘مِدهٕ .6 ومٞمزول  ،وم٢مِذا ُوضِمَد اعم٤مء، زاًم٧م اًمٌَدًمٞم٦َّم ،ن اًمتٞمٛمه

الة ٠م ،طُمْٙمُٛمٝم٤م، ومحٞمٜمئذ جي٥م قمٚمٞمف اخلروج ُمـ اًمّمَّ  .ويًت٠مٟمػ اًمّمالة ،ويتقوَّ

الةأضمٞم٥م قمـ هذه إطم٤مدي٨م سم٠مٟمف  وع ذم اًمّمَّ وإِذا  ،ىمد ُيراد ذه٤م ُم٤م إِذا وضمد اعم٤مء ىمٌؾ اًمنمه

 .ُوضِمَد آطمتًمل سَمَٓمَؾ آؾمتدٓل

 ،يْمٞمػ إًمٞمٝم٤م ريمٕم٦م أظمرىو ،يتقو٠مو إذا يم٤من ىمد أشمؿ ريمٕم٦م ومٕمٚمٞمف أن يٜمٍمف :افَقل افثافث

 .اطمتًٌٝم٤م ٟم٤مومٚم٦م صمؿ يّمكم اعمٙمتقسم٦مو

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

 ،ٓ دًمٞمال إٓ طمدي٨م قم٤مئِم٦مو هذا اًم٘مقل ٓ أقمرف ًمف وضمٝم٤م :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 .هق وٕمٞمػو

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ شمٞمٛمؿ صمؿ دظمؾ ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمّمالة سمتٞمٛمٛمف صمؿ وضمد اعم٤مء أصمٜم٤مء اًمّمالة أن ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف

 .(1)باإلمجاع جيقز فِّتّٔؿ أن يٗم ادتّّٔغ :(229مسٖفة )

 .(5)شأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ أن عمـ شمٓمٝمر سم٤معم٤مء أن ي١مم اعمتٞمٛمٛملم» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

  (3) هؾ جيقز فِّتّٔؿ أن يٗم ادتقضئغ ؟ :(231مسٖفة ) 

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .جيقز :افَقل إول

 ،وُم٤مًمؽ ،ومح٤مد ،واًمزهري ،وقمٓم٤مء ،واحلًـ ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،ويٕم٘مقب ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،وأسمق صمقر ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،وؾمٗمٞم٤من

 .(7)شو يّمح ائتًمم اعمتقوئ سم٤معمتٞمٛمؿ ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م» :ؿال ابـ ؿدامة

                                 
 (.:;4-9;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.66( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 4/583(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/483وٟم٦م اًمٙمؼمى )(، واعمد:;4-9;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.4/99(، واعمٖمٜمل );;سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (.6/99( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )7)
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 :إدفة

ٌَػْمٍ  .4 ـِ ضُم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،قَم ٤ٌَّمٍس ذِم ؾَمَٗمٍر َُمَع ُأَٟم٤مٍس ُِم ـُ قَم  يَم٤مَن اسْم

ـُ َي٤مِهٍ  ُر سْم ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ،ومِٞمِٝمْؿ قَمًمَّ ُُمقَٟمُف ُيَّمكمي ذِهِْؿ ًمَِ٘مَراسَمتِِف ُِم  ،وَمَّمغمَّ ذِهِْؿ َذاَت َيْقمٍ  ،وَمَٙم٤مُٟمقا ُيَ٘مدي

ـْ ضَم٤مِرَي٦ٍم ًَمُف ُروُِمٞم٦َّمٍ  ُف َأَص٤مَب ُِم ُهْؿ َأٟمَّ َوَصغمَّ ذِهِْؿ َوُهَق ضُمٜم٥ٌُم  ،صُمؿَّ اًْمَتَٗم٧َم إًَمْٞمِٝمْؿ وَمَْمِحَؽ وَم٠َمظْمؼَمَ

ؿَ   .(4)ُُمَتَٞمٛمي

  .ٓ ومرق سملم اًمٓمٝم٤مرشملم ذم أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمًم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م ٕٟمف .5

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،اًمٜمخٕملو ،رسمٞمٕم٦مو ،قمٓم٤مءو ،قمكم :افَائِقن بف

 .جيقز إن يم٤من أُمػما :افَقل افثافث

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

٦م اعمتٞمٛمؿ اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز إُم٤مُم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ًمٚمٛمتقوئ

 :افتًِٔؾ

وطمدي٨م قمكم ٓ يث٧ٌم وًمق صم٧ٌم ٓطمتٛمؾ أن يٙمقن يمره ذًمؽ وًمق  ،ٕٟمف ٓ ومرق سملم اًمٓمٝم٤مرشملم

 .ومٕمٚمف وم٤مقمؾ أضمزأه وىمد ومٕمؾ ذًمؽ اسمـ قم٤ٌمس

   (2) ما حُؿ صذ بافتّٔؿ ثؿ ظِؿ إٔف جْب ؟ :(231مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيزئف :افَقل إول

 .أمحدو ،أسمق صمقرو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ـِ اخلَٓم٤َّمِب َأٟمَّف ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   .4 ًَم  ،إِٟمًََّم آقْمًَمُل سم٤ِمًمٜميٞم٤َّمِت »َيُ٘مقُل:  قمـ قُمَٛمَر سْم َوإِٟمَّ

                                 
 (.4/567(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ):>/4( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )4)

 (.4/679)(، واعمٖمٜمل 4/483(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى );;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .وهذا مل يٜمق اْلٜم٤مسم٦م ومٚمؿ جيزه قمٜمٝم٤م ،(4)شًمُِٙمؾي اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى

 .ـمٝم٤مرهتًم واطمدة ومً٘مٓم٧م إطمدامه٤م سمٗمٕمؾ إظمرى يم٤مًمٌقل واًمٖم٤مئطٕن  .5

 .ٕن شمٞمٛمٛمف يم٤من ًمٚمقوقء ٓ ًمٚمٖمًؾ .6

 .اْلٜم٤مسم٦م ؾم٤ٌٌمن خمتٚمٗم٤من ومٚمؿ دمز ٟمٞم٦م أطمدمه٤م قمـ أظمر يم٤محل٩م واًمٕمٛمرةو ٕن احلدث .7

 .ٕهنًم ـمٝم٤مرشم٤من ومٚمؿ شمت٠مدَّ إطمدامه٤م سمٜمٞم٦م إظمرى يمٓمٝم٤مرة اعم٤مء .8

 .جيزئف :افَقل افثاين

 .اعمزِّنو ،حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦مو ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ًمق ذيمر اْلٜم٤مسم٦م مل يٙمـ قمٚمٞمف أيمثر ُمـ اًمتٞمٛمؿ .4

 .ٕن اعمتٞمٛمؿ ضمٕمؾ طمدا واطمدا سمدل اًمقوقء واًمٖمًؾ ومجٞمٕم٤م ومريْم٦م  .5

سمٕمد و ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ شمٞمٛمؿ صمؿ صغم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالةو ،أٟمف ىمد أص٤مسمتف اْلٜم٤مسم٦م أن ذًمؽ ٓ جيزئف اًمّمالة قمٚمؿ

  :افتًِٔؾ

 .طمٞم٨م أٟمف مل يٜمق رومع اْلٜم٤مسم٦م ،ٓظمتالف اًمٜمٞم٦م

   (2) هؾ جيقز افتّٔؿ دـ خاف أن تٍقتف صالة اجلْازة ؟ :(232مسٖفة)

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ جيقز ُم٤م دام ذم اعمٍم :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أسمق صمقرو ،وأمحد ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

ٓ أقمٚمؿ ظمالوم٤م أن رضمال ًمق أطمدث يقم اْلٛمٕم٦م وظم٤مف ومقهت٤م أن ًمٞمس ًمف أن  :ىم٤مل أسمق صمقر 

وم٢مذا يم٤من هذا ُمـ اًم٘مقم إمج٤مقم٤م ًمقضمقد اعم٤مء يم٤من يمؾ حمدث ذم ُمقوع جيد ومٞمف اعم٤مء  ،يتٞمٛمؿ ويّمكم

                                 
 (.:3>4(، وُمًٚمؿ )4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز >5/43(، وإم );>(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )>;4-;;5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(4/593.) 
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 .ثٚمفُم

 .جيقز :افَقل افثاين

وؾمٕمد سمـ  ،واًمٚمٞم٨م ،واًمزهري ،واحلًـ ،اًمٜمخٕملو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .إوزاقملو ،وأصح٤مب اًمرأي ،وإؾمح٤مق ،وؾمٗمٞم٤من ،ورسمٞمٕم٦م ،وحيٞمك إٟمّم٤مري ،إسمراهٞمؿ

 .يّمكم قمغم همػم ووقء :افَقل افثافث

 .اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز اًمتٞمٛمؿ عمـ ظم٤مف  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .أن شمٗمقشمف صالة اْلٜم٤مزة ُم٤م دام ذم اعمٍم إٓ إذا قمدم اعم٤مء

  (1) ما حُؿ مـ تّٔؿ ٕاشٔا أن مًف ماء ؟ :(233مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يٕمٞمد :افَقل إول

 ،يٕم٘مقبو ،رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽو ،هق اًمّمحٞمح ُمـ ُمذهٌفو اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديد :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أمحدو

 :ظِِقا بـ

 .ٕن هذا سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ٟمز احلدث ومّمغم .4

واًمّم٤مئؿ ُم٠مُمقر سم٠من ٓ ي٠ميمؾ  ،ٕن اعمحدث ُم٠مُمقر سمٓمٚم٥م اعم٤مء وم٢من قمدُمف شمٞمٛمؿ وصغم .5

ومٙمذًمؽ  ،ٕن اًمٜمًٞم٤من ُمقوقع قمٜمف =ٞمفوٓ ينمب وم٢من ٟمز اًمّم٤مئؿ وم٠ميمؾ وذب ومال رء قمٚم

 .ُمـ ٟمز اعم٤مء ومتٞمٛمؿ ٓ رء قمٚمٞمف

ٕٟمف ٓ ومرق سملم ُمـ ٟمز ُم٤مء ذم رطمٚمف وسملم ُمـ أظمٓم٠م رطمٚمف إذ يمؾ واطمد ُمٜمٝمًم حم٤مل سمٞمٜمف  .6

 .وسملم اعم٤مء سمخٓم٠م أو ٟمًٞم٤من

ٕن اًمتٞمٛمؿ ٓ يٙمٗمك واضمد اعم٤مء سم٤مٓشمٗم٤مق إذا مل يٙمـ ُمريْم٤م وٟمحقه وهذا واضمد  .7

                                 
 (، واعمًٌقط ًمٚمنظمز4/478(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )574-5/543(، واعمجٛمقع )4>4-3>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.487(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمٜمف );4/64(، واعمٖمٜمل );>/5(، وإم )4/596)
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 .يٜم٤مذم اًمقضمقد ومٝمق واضمد همػم ذايمرواًمٜمًٞم٤من ٓ 

ذط ًمٚمّمالة ومٚمؿ يً٘مط سم٤مًمٜمًٞم٤من يمًؽم اًمٕمقرة وهمًؾ سمٕمض إقمْم٤مء ويمٛمريض  ٕٟمف .8

ويمٛمـ  ،ويمح٤ميمؿ ٟمًك اًمٜمص ومحٙمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس ،صغم ىم٤مقمدا ُمتقمه٤م قمجزه قمـ اًم٘مٞم٤مم ويم٤من ىم٤مدرا

 وم٢مٟمف يٕمٞمد ويمٛمـ يم٤من اعم٤مء ذم إٟم٤مء قمغم يمتٗمف ومٜمًٞمف ومتٞمٛمؿ وصغم ،ٟمًك اًمرىم٦ٌم ذم اًمٙمٗم٤مرة ومّم٤مم

  .سم٤مٓشمٗم٤مق

 .يٕمٞمد ُم٤م ُمٙم٤من ذم اًمقىم٧م :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .ٓ يٕمٞمد :افَقل افثافث

حمٛمد و ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،أسمق صمقر :افَائِقن بف

 .داودو ،سمـ احلًـ

 :إدفة

٤ٌَّمسٍ  .4 ـِ قَم ـِ اسْم ِلي  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ تِل اخْلََٓم٠مَ » :ىَم٤مَل  ،قَم ـْ ُأُمَّ َٞم٤منَ  ،إِنَّ اهلَل َوَوَع قَم ًْ َوَُم٤م  ،َواًمٜمي

  .(4)شاؾْمُتْٙمِرُهقا قَمَٚمْٞمفِ 

 :هؾ هق جمٛمؾ أم قم٤مم ؟ قمغم ىمقًملم :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من إصقًمٞملم اظمتٚمٗمقا ومٞمف

 .احلدي٨م جمٛمؾ :اًم٘مقل إول

 .احلدي٨م قم٤مم :اًم٘مقل اًمث٤مِّن

 .قمغم سمٞم٤من اعمراد ومال طمج٦م هلؿ ومٞمفجمٛمؾ شمقىمػ آطمتج٤مج سمف احلدي٨م  :وم٢من ىمٚمٜم٤م

وُمـ صغم حمدصم٤م  ،وهق إصح وم٘مد ظمص ُمٜمف همراُم٤مت اعمتٚمٗم٤مت ،قم٤مماحلدي٨م  :وإن ىمٚمٜم٤م

ٟمًٞم٤من اعم٤مء ذم و ،وهمػم ذًمؽ ،ؽم اًمٕمقرةوُمـ ٟمًك ؾم ،ًك سمٕمض أقمْم٤مء ـمٝم٤مرشمفوُمـ ٟم ،ٟم٤مؾمٞم٤م

 .رطمٚمف ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ٟمًٞم٤من سمٕمض إقمْم٤مء وهمػمه

 .صمؿ سمدًمٞمؾ وضمقب همراُم٦م اإلشمالف ٟم٤مؾمٞم٤م واًم٘متؾ ظمٓم٠ماعمراد سم٤محلدي٨م رومع اإل :و  ىمٞمؾ

 .ٕٟمف صغم قمغم اًمقضمف اًمذى يٚمزُمف ذًمؽ اًمقىم٧م ومٚمؿ شمٚمزُمف إقم٤مدة .5

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.5/546(، وطمًٜمف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع )>54:(، واسمـ طم٤ٌمن )5378( صحٞمح: رواه اسمـ ُم٤مضمف )4)
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إن أرادوا ذم اًمٔم٤مهر وسم٤مًمٜم٦ًٌم و =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف إن أرادوا يٚمزُمف ذم ٟمٗمس إُمر ومال ٟمًٚمٛمف

 .إمم اقمت٘م٤مده ومٞمٜمت٘مض سمٛمـ ٟمًك سمٕمض إقمْم٤مء

ٌُع  .6 ًَّ  .ٕن اًمٜمًٞم٤من قمذر طم٤مل سمٞمٜمف وسملم اعم٤مء وم٠مؿمٌف اًم

 .ٕٟمف صغم وٓ يٕمٚمؿ ُمٕمف ُم٤مء ومٚمؿ شمٚمزُمف إقم٤مدة يمٛمـ صغم صمؿ رأى سم٘مرسمف سمئرا .7

ًمذًمؽ ؾمٜمًػم قمغم اظمتٞم٤مر و ،هذه اعم٠ًمًم٦م حتت٤مج إمم حترير :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .صغم أن قمٚمٞمف اإلقم٤مدةو ُم٤مء ُمـ شمٞمٛمؿ ٟم٤مؾمٞم٤م أن ُمٕمف اًم٘م٤ميض سم٠مناسمـ اعمٜمذر رمحف اهلل 

ما حُؿ مـ تّٔؿ فِهالة  دم أول افقؿت بًد أن ضِب اداء ؾِؿ جيده ثؿ مر  :(234مسٖفة )

 (1)باداء ؾِؿ يتقضٖ ثؿ صار إػ مُان ٓ ماء بف ؟ 

إذا شمٞمٛمؿ اًمرضمؾ ًمٚمٛمٙمتقسم٦م أول اًمقىم٧م وذًمؽ سمٕمد أن ـمٚم٥م اعم٤مء ومٚمؿ جيده صمؿ ُمر سم٤معم٤مء ومٚمؿ 

ٕٟمف طملم وصؾ  =ُمٙم٤من ٓ ُم٤مء سمف ومٕمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمتٞمٛمؿ وٓ جيزيف همػم ذًمؽيتقو٠م صمؿ ص٤مر إمم 

 .إمم اعم٤مء اٟمت٘مْم٧م ـمٝم٤مرشمف

 .احلًـو ،وأصح٤مب اًمرأي ،واًمِم٤مومٕمل ،وهذا ىمقل ؾمٗمٞم٤من 

  (2) ما حُؿ مـ مر باداء دم ؽر وؿت افهالة ثؿ أدرـتف افهالة ؟ :(235مسٖفة )

 :ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

  .ٕٟمف صغم سمتٞمٛمؿ صحٞمح حت٘م٘م٧م ذائٓمف

صمؿ أدريمتف اًمّمالة  ،هق يٕمرومفو هق ئمـ أٟمف ؾمٞمدرك اعم٤مء سملم يديفو إن ُمر سم٤معم٤مء :افَقل افثاين

صمؿ شمدريمف اًمّمالة وم٢مٟمف  ،شمرك اًمقوقءو ،يٕمرف أن سملم يديف ُم٤مءهق ٓ و ،إن ُمر سم٤معم٤مءو ،وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ

                                 
واعمجٛمقع  ،(;4/64(، واعمٖمٜمل )5/433(، وإم )4/586(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(5/578-579.) 

 (.579-5/578(، واعمجٛمقع );4/64(، واعمٖمٜمل )4>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .أقم٤مد ُم٤م صغمو صمؿ إذا وضمد اعم٤مء شمقو٠م ،يتٞمٛمؿ

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمّمالة سمقوقء وهق ومقت اًم٘مدرة قمغم ٟمٗمًف ومٌ٘مل ذم قمٝمدة اًمقاضم٥م

اًمراضمح اًم٘مقل إول ُمـ ُمر سم٤معم٤مء ذم همػم وىم٧م اًمّمالة صمؿ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

أدريمتف اًمّمالة أٟمف ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف همػم أٟمف ُمزء طمٞم٨م قمٛمد شمرك اًمقوقء سمٕمد دظمقل وىم٧م 

 .اًمّمالة وهق يٕمٚمؿ أن ٓ ُم٤مء سملم يديف

  (2) تَْض افتّٔؿ ؟ (4)هؾ افردة :(236مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .شمٜم٘مض :افَقل إول

 .أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،إوزاقملو ،أسمق صمقر :افَائِقن بف

 :إدفة

ِلَّ ٕ .4  َوؾِمْدرٍ  نَّ اًمٜمٌَّ
ٍ
َؾ سمًَِمء ًِ ـِ قَم٤مِصٍؿ ىَم٤مَل  ،(6)ىَمْد َأَُمَر َرضُماًل َأْن َيْٖمَت ـْ ىَمْٞمِس سْم َأشَمْٞم٧ُم  :ومَٕم

ِلَّ    َوؾِمْدرٍ  ُأِريُد اإِلؾْمالَم وَم٠َمَُمَرِِّن   اًمٜمٌَّ
ٍ
َؾ سمًَِمء ًِ  .(7) َأْن َأهْمَت

َـّ قَمَٛمُٚمَؽ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  .5 ٌََٓم يْم٧َم ًَمَٞمْح ـْ َأْذَ ي٦م98]اًمزُمر:  ﴾ًَمِئ ْٔ واًمٓمٝم٤مرة قمٛمؾ وهل  =[ ا

 .سم٤مىمٞم٦م طمٙمًم شمٌٓمؾ سمٛمٌٓمالهت٤م ومٞمج٥م أن حتٌط سم٤مًمنمك

 .ٕهن٤م قم٤ٌمدة يٗمًده٤م احلدث وم٠مومًده٤م اًمنمك يم٤مًمّمالة واًمتٞمٛمؿ .6

٤منِ  =احْلََدُث طَمَدصَم٤منِ » :ىمقل اسمـ قم٤ٌمسٕن اًمردة طمدث سمدًمٞمؾ  .7 ًَ َوطَمَدُث  ،طَمَدُث اًمٚمي

                                 
ا. ش شمٞم٤من سمًم َيرج سمف قمـ اإلؾمالم إُم٤م ٟمٓم٘م٤م أو اقمت٘م٤مدا أو ؿمٙم٤م يٜم٘مؾ قمـ اإلؾمالمهل اإل(: »;4/56(ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل )4)

 هـ.

 (.:-5/9(، واعمجٛمقع )>56-;4/56(، واعمٖمٜمل );58-:4/58(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )5>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (اًمًدر: ؿمجر اًمٜمٌؼ واطمدشمف ؾمدرة.6)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.8/94(، وأمحد );;4(، واًمٜم٤ًمئل )938(، واًمؽمُمذي )688( صحٞمح: رواه أسمق داود )7)
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٤منِ  ،اًْمَٗمْرِج  ًَ ٤م طَمَدُث اًمٚمي مُهَ  :ًم٘مقل اًمٜمٌل  =وإذا أطمدث مل شم٘مٌؾ صالشمف سمٖمػم ووقء =(4)شَوَأؿَمده

٠مَ » ٌَُؾ اهلُل َصالَة َأطَمِديُمْؿ إَِذا َأطْمَدَث طَمتَّك َيَتَقوَّ  .(5)شٓ َيْ٘م

 .ٓ شمٜم٘مض :افَقل افثاين

 .أصح٤مب اًمرأيو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ ِديٜمِِف وَمَٞمُٛم٧ْم َوُهَق يَم٤مومٌِر وَم٠ُموًَمِئَؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْمًَمهُلُؿْ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم .4 ـْ َيْرشَمِدْد ُِمٜمُْٙمْؿ قَم  ﴾َوَُم

 .ومنمط اعمقت ،[:54 :] اًمٌ٘مرة

وٕٟمف ذط اعمقت ْلٛمٞمع  =قمٚمٞمفأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف َتًؽ سمدًمٞمؾ اخلٓم٤مب واعمٜمٓمقق ُم٘مدم 

 .اعمذيمقر ذم أي٦م وهق طمٌقط اًمٕمٛمؾ واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر

 .ٕهن٤م ـمٝم٤مرة ومال شمٌٓمؾ سم٤مًمردة يم٤مًمٖمًؾ ُمـ اْلٜم٤مسم٦م .5

وإٟمًم جي٥م اًمٖمًؾ سم٥ًٌم ضمديد يقضمٌف  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من همًؾ اْلٜم٤مسم٦م ٓ يتّمقر ومٞمف اإلسمٓم٤مل

 .وهٜم٤م جي٥م اًمٖمًؾ أيْم٤م قمٜمد ُمـ أوضم٥م قمغم ُمـ أؾمٚمؿ اًمٖمًؾ

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمردة شمٜم٘مض اًمقوقء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

دم ثقبف و ،فٔس مًف مـ اداء إٓ ؿدر ما يتقضٖ بفو ما حُؿ مـ ـان مساؾرا :(237مسٖفة )

  (3) دم ؟

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يتٞمٛمؿو يٖمًؾ اًمدم سمًم ُمٕمف ُمـ ُم٤مء :افَقل إول

اسمـ و ،هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق يقؾمػو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .ىمداُم٦م

 :ظِِقا بـ

                                 
 (.;>95( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )4)

 (.558(، وُمًٚمؿ )87>9( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.4/574واعمًٌقط ًمٚمنظمز ) ،(686-4/685(، واعمٖمٜمل )6>4-5>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )6)
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 .ٕن اًمتٞمٛمؿ ًمٚمحدث صم٤مسم٧م سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع وخمتٚمػ ومٞمف ًمٚمٜمج٤مؾم٦م .4

 .ومت٘مديؿ ـمٝم٤مرة اًمثقب أومم =ٕٟمف إذا ىمدم همًؾ ٟمج٤مؾم٦م اًمٌدن ُمع أن ًمٚمتٞمٛمؿ ومٞمٝم٤م ُمدظمال .5

 .ٓ يٖمًؾ اًمدمو يتقو٠م :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،مح٤مد :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .اًمقوقء أؿمد ُمـ همًؾ اًمثقبو ،ٕٟمف واضمد ًمٚمًمء

ًمٞمس و ُمـ يم٤من ُم٤ًمومرااًم٘م٤ميض سم٠من اًمراضمح اًم٘مقل إول  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يتٞمٛمؿو ُم٤مءيٖمًؾ اًمدم سمًم ُمٕمف ُمـ ذم صمقسمف دمو ،ُمٕمف ُمـ اعم٤مء إٓ ىمدر ُم٤م يتقو٠م سمف

  (1) هؾ يهع ادتّٔؿ إن ـان ظذ بدٕف ٕجاشة ؟ :(238مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يّمكمو يٛمًحٝم٤م سمؽماب :افَقل إول

 :ظِِقا بـ

 .ٕن ـمٝم٤مرة اًمٜمج٤مؾم٦م إٟمًم شمٙمقن ذم حمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م دون همػمه

 .اًمِم٤مومٕملو ،أسمق صمقرو ،إوزاقملو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 .قمغم سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦مو يٕمٞمد يمؾ صالة صاله٤م :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل ذم اْلديد :افَائِقن بف

 .ٟمٕمؿ يّمكم :افَقل افثافث

 .وهذا ىمقل إيمثريـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،احلًـو ،أمحد :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ َأيِب َذرٍّ ىَم٤مَل  .4 ِٕمٞمُد اًمٓمَّٞمي٥ُم » : اهللِ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم ٚمِؿِ اًمّمَّ ًْ َوًَمْق إِمَم قَمنْمِ ؾِمٜملَِم  ،َوُوقُء اعمُْ

ُف ضِمْٚمَدَك وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ ظَمػْمٌ  ًَّ  .(5)شوَم٢مَِذا َوضَمْدَت اعم٤َْمَء وَم٠َمُِم

                                 
 (.8>-7>/5(، وإم )685-4/684(، واعمٖمٜمل )6>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.8/488(، وأمحد )655(، واًمٜم٤ًمئل )665( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)
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ِلَّ  .5 ٌِْد اهلِل َأنَّ اًمٜمٌَّ ـِ قَم ِجًدا َوـَمُٝمقًرا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ » :ىَم٤مَل  قمـ ضَم٤مسمِِر سْم ًْ  .(4)شَُم

ًمٚمّمالة ومج٤مز هل٤م اًمتٞمٛمؿ قمٜمد قمدم اعم٤مء أو ظمقف اًمير ٕهن٤م ـمٝم٤مرة ذم اًمٌدن شمراد  .6

 .سم٤مؾمتٕمًمًمف يم٤محلدث

ٕٟمف إٟمًم ي١مشمك سمف  =وهمًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م ًمٞمس ذم ُمٕمٜم٤مه ،ٕن اًمنمع إٟمًم ورد سم٤مًمتٞمٛمؿ ًمٚمحدث .7

 .ذم حمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م ٓ ذم همػمه

 .ٕن ُم٘مّمقد اًمٖمًؾ إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م وٓ حيّمؾ ذًمؽ سم٤مًمتٞمٛمؿ .8

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمتٞمٛمؿ إذا يم٤مٟم٧م قمغم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يّمكمو سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م ومٕمٚمٞمف أن يٛمًحٝم٤م

هؾ خيِع اخلٍغ  ،ما حُؿ مـ فبس اخلػ وهق متّٔؿ ثؿ وجد اداء :(239مسٖفة )

  (2) ؟ويتقضٖ

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓسمد ُمـ اًمقوقء همًؾ اًمرضمٚملم :افَقل إول

وإٟمًم جيقز أن  ،وإذا ًمٌس اعمتٞمٛمؿ ظمٗمٞمف صمؿ وضمد اعم٤مء وم٢مٟمف َيٚمع ظمٗمٞمف ويتقو٠م :اسمـ اعمٜمذرىم٤مل 

يتقو٠م  :وٓ ُمٕمٜمك ًم٘مقل ىم٤مئؾ ،يٛمًح قمغم اخلٗملم ُمـ همًؾ رضمٚمٞمف وم٠مدظمٚمٝمًم ُمٖمًقًمتلم سم٤معم٤مء

 .ويٛمًح قمغم اخلٗملم

 .يٛمًح قمغم اخلٗملمو يتقو٠م :افَقل افثاين

 :ظِِقا بـ

 .أصٚمٝم٤م ومّم٤مر يم٤مًمالسمس ًمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة ٕهن٤م ـمٝم٤مرة ضورة سمٓمٚم٧م ُمـ

 .وم٘مد ًمًٌف وهق حمدث ،ٕن اًمتٞمٛمؿ ٓ يرومع احلدث

همًؾ و ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمقضمقب اًمقوقء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمرضمٚملم قمغم ُمـ شمٞمٛمؿ صمؿ وضمد اعم٤مء

   *    *    *  

                                 
 (.854ؿ )(، وُمًٚم668( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.8>5-7>4/5(، واعمجٛمقع )4/596(، واعمٖمٜمل )6>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 كتاب االغتطاه وَ اجلٍابٛ
  (1) ما حُؿ مـ جامع ومل يْزل؟ :(241مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ :افَقل إول

 ،واسمـ قمٛمر ،واسمـ ُمًٕمقد ،-هق اًم٘مقل اًمث٤مِّن ًمف و –أُ ًيَبه و ،وقمكم ،وقمثًمن ،قمٛمر :افَائِقن بف

شمٌٕمف ُمـ أهؾ ُم٤مًمؽ وُمـ و ،واًمِمٕمٌل ،وقمٌٞمدة ،وذيح ،وقم٤مئِم٦م ،وأسمق هريرة ،واسمـ قم٤ٌمس

 ،وأصح٤مسمف ،واًمِم٤مومٕمل ،ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمراق ُمـ أصح٤مب اًمرأي وهمػمهؿ ،ؾمٗمٞم٤منو ،اعمديٜم٦م

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،وأسمق صمقر ،وإؾمح٤مق ،أمحدو

وهق ىمقل يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٗمتٞم٤م ُمـ قمٚمًمء إُمّم٤مر وًم٧ًم أقمٚمؿ  :ؿال ابـ ادْذر

 .هـا  .اًمٞمقم سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف اظمتالوم٤م

 :اشتدفقا بـ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َٟمٌِلَّ اهللِ   وَمَ٘مْد َوضَم٥َم  (6)صُمؿَّ ضَمَٝمَدَه٤م  (5)ْرسَمعِ ٕإَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م ا» :ىَم٤مَل   قَم

ُؾ  ًْ  .(7)شَوإِْن مَلْ ُيٜمِْزْل »َوذِم  طَمِدي٨ِم َُمَٓمٍر  =شقَمَٚمْٞمِف اًْمُٖم

 .ٓ همًؾ قمٚمٞمف :افَقل افثاين

 ،وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وأُ ًيَبه  ،واسمـ قم٤ٌمس ،وأسمق ؾمٕمٞمد ،واسمـ ُمًٕمقد ،قمكم :افَائِقن بف

                                 
(، واعمًٌقط 4/468(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )3>->;/4(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )536-8>5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، 599-4/598(، واعمٖمٜمل )4;->:/5(، وإم )449(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م قمٌد اهلل ):;4/4ًمٚمنظمز )

 (.438-5/437واعمجٛمقع )

 :وىمٞمؾ اًمرضمالن واًمٗمخذان، :وىمٞمؾ هل اًمٞمدان واًمرضمالن، :وم٘مٞمؾ (ؿمٕمٌٝم٤م إرسمع: اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ذم اعمراد سم٤مًمِمٕم٥م إرسمع،5)

وأُم٤م ُمـ  ،واًمِمٕم٥م اًمٜمقاطمل واطمدهت٤م ؿمٕم٦ٌم واظمت٤مر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض أن اعمراد ؿمٕم٥م اًمٗمرج إرسمع، اًمرضمالن واًمِمٗمران،

 ؿمٕم٥م. أؿمٕمٌٝم٤م ومٝمق مجع  ىم٤مل:

 ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: وأضمٝمدشمف سمٚمٖم٧م ُمِم٘متف= ضمٝمدشمف، ي٘م٤مل: سمٚمغ ُمِم٘متٝم٤م، طمٗمزه٤م، وىم٤مل همػمه:أي  (ضمٝمده٤م: ىم٤مل اخلٓم٤ميب:6)

 وهق إؿم٤مرة إمم احلريم٦م وَتٙمـ صقرة اًمٕمٛمؾ، إومم أن يٙمقن ضمٝمده٤م سمٛمٕمٜمل سمٚمغ ضمٝمده ذم اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م واْلٝمد اًمٓم٤مىم٦م،

 وإٓ وم٠مي ُمِم٘م٦م سمٚمغ ذه٤م ذم ذًمؽ ؟. ،طمٗمزه٤م أي يمده٤م سمحريمتف وهق ٟمحق ىمقل ُمـ ىم٤مل:

 (.;67(، وُمًٚمؿ )4>5(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمٌخ٤مري )7)
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 .وأسمق أيقب ،وراومع سمـ ظمدي٩م

 :اشتدفقا بـ

ُف ىَم٤مَل  قمـ ُأيَبي  .4 ـِ يَمْٕم٥ٍم َأٟمَّ ضُمُؾ اعمَْْرَأَة وَمَٚمْؿ ُيٜمِْزْل  :سْم ُؾ » :ىَم٤مَل  ،؟ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل إَِذا ضَم٤مَُمَع اًمرَّ ًِ َيْٖم

٠ُم َوُيَّمكمي  َُم٤م َُمسَّ اعمَْْرَأةَ   .()شُِمٜمُْف صُمؿَّ َيَتَقوَّ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  .5 ـَ إ قَم ْٟمَّم٤مِر وَمَج٤مَء َوَرْأؾُمُف َيْ٘مُٓمُر َأْرؾَمَؾ إمَِم َرضُمٍؾ ُِم

ِله   ()َأْو ىُمِحْٓم٧َم  ،إَِذا ُأقْمِجْٚم٧َم » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ،َٟمَٕمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل  شًَمَٕمٚمَّٜم٤َم َأقْمَجْٚمٜم٤َمكَ » :وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ

 .()شوَمَٕمَٚمْٞمَؽ اًْمُقُوقءُ 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي  .6 ِلي أيْم٤م قَم ـِ اًمٜمٌَّ ُف ىَم٤مَل   قَم  » :َأٟمَّ
ِ
ـَ اعم٤َْمء ًَم اعم٤َْمُء ُِم  .()شإِٟمَّ

 .(8)أضمٞم٥م قمغم هذه إطم٤مدي٨م سم٠مهن٤م ُمٜمًقظم٦م

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك ىَم٤مَل  ـَ اظْمَتَٚمَػ ذِم   :ومَٕم ـَ اعْمَُٝم٤مضِمِري ٓ  :ْٟمَّم٤مِريهقنَ ْٟمَّم٤مِر وَمَ٘م٤مَل إَوإ ،َذًمَِؽ َرْهٌط ُِم

 
ِ
ـَ اعم٤َْمء وْمِؼ َأْو ُِم ـَ اًمدَّ ُؾ إٓ ُِم ًْ ُؾ  :َوىَم٤مَل اعْمَُٝم٤مضِمُرونَ  ،جَي٥ُِم اًْمُٖم ًْ  :ىَم٤مَل  ،سَمْؾ إَِذا ظَم٤مًَمَط وَمَ٘مْد َوضَم٥َم اًْمُٖم

ـْ ذَ  :ىَم٤مَل َأسُمق ُُمقؾَمك ٤مْه  ،ًمَِؽ وَم٠َمَٟم٤م َأؿْمِٗمٞمُٙمْؿ ُِم  -وَمُ٘مْٛم٧ُم وَم٤مؾْمَت٠ْمَذْٟم٧ُم قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم وَم٠ُمِذَن زِم وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم َي٤م ُأُمَّ

ـْ َرْ  إِِّني  -َأْو َي٤م ُأمَّ اعم١ُْْمُِمٜملَِم   َوإِِّني ُأِريُد َأْن َأؾْم٠َمًَمِؽ قَم
ٍ
٠َمًَمٜمِ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َأؾْمَتْحِٞمٞمِؽ  ء ًْ َتْحِٞمك َأْن شَم ًْ  لٓ شَم

َؽ  ًَم َأَٟم٤م ُأُمه تِل َوًَمَدشْمَؽ وَم٢مِٟمَّ َؽ اًمَّ َؾ  :ىُمْٚم٧ُم  ،قَمًمَّ يُمٜم٧َْم ؾَم٤مِئاًل قَمٜمُْف ُأُمَّ ًْ قَمغَم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمًَم ُيقضِم٥ُم اًْمُٖم

َت٤مَن وَمَ٘مْد وَ إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م إ» :اخْلٌَػِِم ؾَمَ٘مْٓم٧َم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   َت٤مُن اخْلِ ضَم٥َم ْرسَمِع َوَُمسَّ اخْلِ

ُؾ  ًْ  .(9)شاًْمُٖم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمقضمقب اًمٖمًؾ قمغم ُمـ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
 (.679(، وُمًٚمؿ )6>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمْمؿ اهلٛمزة ويمن احل٤مء واًمروايت٤من صحٞمحت٤من، وُمٕمٜمك اإلىمح٤مط هٜم٤م  (أىمحٓم٧م: ذم إومم سمٗمتح اهلٛمزة واحل٤مء،5)

 وهق اٟمح٤ٌمؾمف وىمحقط إرض وهق قمدم إظمراضمٝم٤م اًمٜم٤ٌمت. اؾمتٕم٤مرة ُمـ ىمحقط اعمٓمر، وهق قمدم إٟمزال اعمٜمل،

 (.678(، وُمًٚمؿ )3;4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.676( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)

 (.5:6-4/5:3(، وصحٞمح ُمًٚمؿ )4;/4( اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )8)

 (.>67(، وُمًٚمؿ )4>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمٌخ٤مري )9)
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 .صمؿ وىمع اإلمج٤مع سمٕمد ،هذه اعم٠ًمًم٦م طمدث ومٞمٝم٤م ظمالف سملم اًمّمح٤مسم٦م يمًم سمٞمٜم٤مو =مل يٜمزلو ضم٤مُمع

ُؾ َأطْمَقُط َوَذاَك أظِمُر » :ىم٤مل اًمٌخ٤مري ًْ  - شْرسَمعِ ٕسَملْمَ ؿُمَٕمٌَِٝم٤م اإَِذا ضَمَٚمَس » :أي طمدي٨م –اًْمَٖم

ظْمتاِلومِِٝمؿْ  ِٓ ًَم سَمٞمَّٜم٤َّم   .(4) شَوإِٟمَّ

 .(2)اإلمجاعو جيب افٌسؾ ظذ مـ احتِؿ وهق ٕائؿ بافسْة :(241مسٖفة )

ـْ ُأمي ؾَمَٚمَٛم٦َم  ٤م ومَٕم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِنَّ اهللَ ٓ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،ضَم٤مَءْت ُأمه ؾُمَٚمْٞمٍؿ إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم أهنَّ

ـَ احْلَؼي  َتْحِٞمل ُِم ًْ ٍؾ إَِذا اطْمَتَٚمَٛم٧ْم  (6)َي ًْ ـْ هُم ِله  ،؟وَمَٝمْؾ قَمغَم اعمَْْرَأِة ُِم  شإَِذا َرَأِت اعم٤َْمءَ » :ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

َتٚمُِؿ  :َوىَم٤مًَم٧ْم  -شَمْٕمٜمِل َوضْمَٝمَٝم٤م  -وَمَٖمٓم٧َّْم ُأمه ؾَمَٚمَٛم٦َم  َٟمَٕمْؿ شَمِرسَم٧ْم َيِٛمٞمٜمُِؽ » :ىَم٤مَل  ،اعمَْْرَأةُ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َوحَتْ

 .(7)شوَمٌَِؿ ُيِْمٌُِٝمَٝم٤م َوًَمُدَه٤م

يٜم٤م روي  ،ٕملوٓ أقمٚمؿ أِّن طمٗمٔم٧م ذم ذًمؽ اظمتالوم٤م إٓ ؿمٞمئ٤م روي قمـ اًمٜمخَ » :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

إٟمًم احلٞمض قمغم  :وىمد ؾمئؾ قمـ اعمرأة شمرى ذم اعمٜم٤مم ُم٤م يرى اًمرضمؾ أشمٖمتًؾ ؟ وم٘م٤مل :قمٜمف أٟمف ىم٤مل

  .شواحلٚمؿ قمغم اًمرضم٤مل ،اًمٜم٤ًمء

 ،وأصح٤مب اًمرأي ،وأسمق صمقر ،واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مسمف ،ُم٤مًمؽو ،ذر اهلٛمداِّنو ،و ذهذا ىم٤مل قمكم

  .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو

 .(6)باإلمجاعأو جامع ومل جيد بِال  ،ٓ ؽسؾ ظذ مـ رأى دم ٕقمف إٔف احتِؿ :(242مسٖفة )

يمؾ ُمـ أطمٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمرضمؾ إذا رأى ذم ٟمقُمف أٟمف  أمجع» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(:) شأو ضم٤مُمع ومل جيد سمٚمال أٟمف ٓ همًؾ قمٚمٞمف ،اطمتٚمؿ

                                 
 (.4;/4صحٞمح اًمٌخ٤مري )(اٟمٔمر: 4)

(، 44-5/443(، واعمجٛمقع )4;-3;/5(، وإم )4/467(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )537-5/536(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.>59-;4/59واعمٖمٜمل )

ُمٕمٜم٤مه إن اهلل ٓ ي٠مُمر  وىمٞمؾ: وضب اعمثؾ سم٤مًمٌٕمقو٦م وؿمٌٝمٝم٤م، (إن اهلل ٓ يًتحل ُمـ احلؼ: أي ٓ يٛمتٜمع ُمـ سمٞم٤من احلؼ،6)

 احلؼ وٓ يٌٞمحف.سم٤محلٞم٤مء ذم 

 (.646(، وُمًٚمؿ )463( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.5/537( اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.447-5/446(، واعمجٛمقع )>4/59(، واعمٖمٜمل ):53-5/538(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (.68( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ ):)
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  (1) وجد بِال وٓ يذـر احتالما ؟و هؾ يٌتسؾ مـ اشتَٔظ مـ افْقم :(243مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .إن يم٤من ُمذي٤م شمقو٠مو ،إن يم٤من ُمٜمٞم٤م أو يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمف ُمٜمل اهمتًؾ :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،إؾمح٤مق :افَائِقن بف

 .قمٚمٞمف همًؾ :افَقل افثاين

 .أمحدو ،اًمٜمخٕملو ،اسمـ ضمٌػمو ،اًمِمٕمٌلو ،قمٓم٤مءو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 .إٓ ومالو ،إذا يم٤من اٟمتنم إمم أهٚمف ذم أول اًمٚمٞمؾ ومٚمٞمٖمتًؾ :افَقل افثافث

 .احلًـو ،رواي٦م قمـ أمحد :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .اًمٖمًؾ ٓ جي٥م سم٤مًمِمؽو ٕٟمف ُمِمٙمقك ومٞمف

 .ٓ همًؾ قمٚمٞمف طمتك يًتٞم٘مـ سمخروج اعم٤مء اًمداومؼ :افَقل افرابع

 .أسمق يقؾمػو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،ىمت٤مدةو ،احلٙمؿ ،جم٤مهد :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ومال يزول سم٤مًمِمؽ ،ٕن اًمٞم٘ملم سم٘م٤مء اًمٓمٝم٤مرة

وضمد سمٚمال و اًمراضمح اًم٘مقل إول سم٠من ُمـ اؾمتٞم٘مظ ُمـ اًمٜمقم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

إن يم٤من ُمذي٤م و ،وٓ يذيمر اطمتالُم٤م إن يم٤من هذا اًمٌٚمؾ ُمٜمٞم٤م أو يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمف ُمٜمل اهمتًؾ

 .شمقو٠م

  (2) هؾ ظذ مـ داظبٓا زوجٓا ؾدخؾ ادْل دم ؾرجٓا دون مجاع ؽسؾ ؟ :(244مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م همًؾ :افَقل إول

                                 
(، 4/5:3(، واعمٖمٜمل )5;/5وإم )(، 95(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ):53-5/538(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.5/447واعمجٛمقع )

 (.4/5:4(، واعمٖمٜمل ):5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ ىمداُم٦مو ،إؾمح٤مقو ،إوزاقملو ،ىمت٤مدة :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ًمٞمس ُمٜمٞمٝم٤م وم٠مؿمٌف همػم اعمٜمل

 .جي٥م قمٚمٞمٝم٤م همًؾ :افَقل افثاين

 .احلًـو ،اًمزهريو ،قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥مو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ُمٜمل ظم٤مرج ُمٜمف وم٠مؿمٌف ُم٤مءه٤م

 .(4) ومرضمٝم٤مًمدظمقل ُم٤مء اًمرضمؾ ذم  =وٓ أضمد دًٓم٦م أوضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ :ؿال ابـ ادْذر

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم إجي٤مب اًمٖمًؾ قمغم ُمـ داقمٌٝم٤م زوضمٝم٤م ومدظمؾ اعمٜمل ذم ومرضمٝم٤م دون  :افتًِٔؾ

 .إدظم٤مل

 (2) ما حُؿ ادرأة افتل خرج مـ ؾرجٓا ماء بًد آؽتسال ؟ :(245مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمقوقء :إول افَقل

  .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،وإؾمح٤مق ،وأمحد  ،ىمت٤مدةو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ًمٞمس ُمٜمٞمٝم٤م وم٠مؿمٌف همػم اعمٜمل

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ :افَقل افثاين

 .احلًـ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .وم٠مؿمٌف ُم٤مءه٤م ٤مٕٟمف ُمٜمل ظم٤مرج ُمٜمٝم

                                 
 (.:5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.4/5:4(، واعمٖمٜمل ):47(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م );5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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اعمرأة إذا ظمرج ُمـ  اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ومرضمٝم٤م ُم٤مء سمٕمد آهمت٤ًمل أن قمٚمٞمٝم٤م اًمقوقء

  (1) اؽتسؾ ثؿ شال مْف بَٔة ادْل ؟و ما حُؿ مـ جامع زوجتف :(246مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .قمٚمٞمف اًمقوقء وم٘مط :افَقل إول

 ،إؾمح٤مقو ،اًمثقريو ،اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽو ،اًمزهريو ،قمٓم٤مءو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم :افَائِقن بف

 .اعمِمٝمقر قمـ أمحدو ،-إٓ قمـ ؿمٝمقة  –ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ضمٜم٤مسم٦م واطمدة ومٚمؿ جي٥م سمف همًالن يمًم ًمق ظمرج دومٕم٦م واطمدة .4

 .همتًؾاوإن ظمرج ىمٌٚمف  ،ومال همًؾ ومٞمف إن ظمرج سمٕمد اًمٌقل :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،احلًـو ،طمٜمٞمٗم٦م سمقأو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

سمٕمد اًمٌقل ظمرج سمٖمػم دومؼ و ،ٕٟمف سم٘مٞم٦م ُم٤مء ظمرج سم٤مًمدومؼ واًمِمٝمقة وم٠موضم٥م اًمٖمًؾ يم٤مٕول

 .ٕٟمف ًمق يم٤من سم٘مٞمتف عم٤م ختٚمػ سمٕمد اًمٌقل =وٓ ٟمٕمٚمؿ أٟمف سم٘مٞم٦م إول ،وؿمٝمقة

 .قمٚمٞمف اًمٖمًؾ سمٙمؾ طم٤مل :افَقل افثافث

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ ىمداُم٦مو ،رواي٦م قمـ أمحدو ،اًمِم٤مومٕملُمذه٥م  :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن آقمت٤ٌمر سمخروضمف يم٤ًمئر إطمداث  .5

  .ٕن اخلروج يّمٚمح ُمقضم٤ٌم ًمٚمٖمًؾ .6

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ ضم٤مُمع زوضمتف صمؿ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ همًؾ قمٚمٞمفو اهمتًؾ صمؿ ؾم٤مل ُمٜمف سم٘مٞم٦م اعمٜمل أن قمٚمٞمف اًمقوقء

  .(1)جيقز فِجْب أن يْام ؿبؾ أن يٌتسؾ :(247مسٖفة )

                                 
 (.593واٟمٔمر: اعم٠ًمًم٦م ) ،(445-5/444واعمجٛمقع ) ،(>59-;4/59، واعمٖمٜمل )(;5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )4)
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ـِ َأيِب ىَمْٞمٍس ىَم٤مَل  ٌِْد اهلِل  سْم ـْ قَم ـْ ِوشْمِر َرؾُمقِل اهللِ   :ومَٕم  :ىُمْٚم٧ُم  ،وَمَذيَمَر احْلَِدي٨َم   ؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مِئَِم٦َم قَم

ٌَْؾ َأْن َيٜم٤َممَ  ،يَمْٞمَػ يَم٤مَن َيّْمٜمَُع ذِم  اْْلَٜم٤َمسَم٦مِ  ُؾ ىَم ًِ َؾ  ،َأيَم٤مَن َيْٖمَت ًِ ٌَْؾ َأْن َيْٖمَت يُمؾه َذًمَِؽ  :ىَم٤مًَم٧ْم ؟ َأْم َيٜم٤َمُم ىَم

٠َم وَمٜم٤َممَ  ًَم شَمَقوَّ َؾ وَمٜم٤َمَم َوُرسمَّ ًَ ًَم اهْمَت  .(5)ُْمِر ؾَمَٕم٦مً احْلَْٛمُد هللِِ  اًمَِّذى ضَمَٕمَؾ ذِم  إ :ىُمْٚم٧ُم  ،ىَمْد يَم٤مَن َيْٗمَٕمُؾ ُرسمَّ

  (3) ما حُؿ اجلْب إذا أراد أن يْام ؟ :(248مسٖفة )

 :أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ

 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :افَقل إول

 ،واحلًـ ،واًمٜمخٕمل ،وقم٤مئِم٦م ،واسمـ قم٤ٌمس ،وأسمق ؾمٕمٞمد ،وؿمداد سمـ أوس ،قمكم :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،وإؾمح٤مق ،وأمحد  ،واًمِم٤مومٕمل ،وُم٤مًمؽ ،وقمٓم٤مء

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  .4 ِله  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم ٠َم  يَم٤مَن اًمٜمٌَّ َؾ وَمْرضَمُف َوشَمَقوَّ ًَ إَِذا َأَراَد َأْن َيٜم٤َمَم َوْهَق ضُمٜم٥ٌُم هَم

الةِ   .(7)ًمِٚمّمَّ

الةِ » :٤مىمقهل ٠َم ًمِٚمّمَّ دًمٞمؾ قمغم أن اًمقوقء اًمذي يتقو١مه ُمـ أراد اًمٜمقم وهق ضمٜم٥م  ش:َوشَمَقوَّ

 .ًمق مل يٙمـ ضمٜم٤ٌم يم٤من ًمف أن يّمكم سمفو ،ووقء يم٤مُمؾ شم٤مم

ـِ قُمَٛمرَ  .5 ـِ اسْم ـَ اخْلَٓم٤َّمِب ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهللِ  قَم  :ىَم٤مَل ؟ َأَيْرىُمُد َأطَمُدَٟم٤م َوْهَق ضُمٜم٥ٌُم  :َأنَّ قُمَٛمَر سْم

ىُمْد َوُهَق ضُمٜم٥ٌُم » ٠َم َأطَمُديُمْؿ وَمْٚمػَمْ  .(8)شَٟمَٕمْؿ إَِذا شَمَقوَّ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدرِ  .6 صُمؿَّ َأَراَد َأْن َيُٕمقَد  ،َأْهَٚمفُ إَِذا َأشَمك َأطَمُديُمْؿ » :اهلل  ىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل  يي قَم

٠مْ   .(9)شوَمْٚمَٞمَتَقوَّ

                                 
 (.4/636(، واعمٖمٜمل );5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.:63( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

(، 93(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/468(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )545-;5/53(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.638-4/636(، واعمٖمٜمل )6>4/4واعمًٌقط ًمٚمنظمز )

 (.639(، وُمًٚمؿ );;5رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: 7)

 (.639(، وُمًٚمؿ ):;5رواه اًمٌخ٤مري ) ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:8)

 (.;63( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )9)
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 .ٓ يٖمًؾ ىمدُمٞمفو يتقو٠م :افَقل افثاين

 .اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .إن ؿم٤مء مل يتقو٠مو ،إن ؿم٤مء شمقو٠م :افَقل افثافث

 .أصح٤مب اًمرأيو ،اسمـ اعمًٞم٥م :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اْلٜم٥م إذا أراد أن يٜم٤مم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .قمٚمٞمف أن يتقو٠م

 (1) ما حُؿ اجلْب إذا أراد أن يٖـؾ ؟ :(249مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال:

 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :افَقل إول

 .اسمـ اعمٜمذرهق اظمتٞم٤مر و ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،واسمـ قمٛمر ،قمكم :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ٤م قَم ٤ًٌم وَم٠َمَراَد َأْن َي٠ْميُمَؾ   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل   :ىَم٤مًَم٧ْم أهنَّ ٠َم ُوُوقَءُه  ،إَِذا يَم٤مَن ضُمٜمُ َأْو َيٜم٤َمَم شَمَقوَّ

الةِ   .(5)ًمِٚمّمَّ

 .ٓ يٖمًؾ ىمدُمٞمفو يتقو٠م :افَقل افثاين

 .اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .يٖمًؾ يمٗمٞمف وم٘مط :افَقل افثافث

 .واًمزهري ،وجم٤مهد ،قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ِلَّ  ،قَم َؾ َيَدْيفِ  َأنَّ اًمٜمٌَّ ًَ  .(6)يَم٤مَن إَِذا َأَراَد َأْن َي٠ْميُمَؾ َوُهَق ضُمٜم٥ٌُم ، هَم

 .يتٛمْمٛمضو يٖمًؾ يمٗمٞمف :افَقل افرابع

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 4/469(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )638-4/636(، واعمٖمٜمل )548-5/545(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.6>4/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )93سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (.638: رواه ُمًٚمؿ )( صحٞمح5)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6>8(، واسمـ ُم٤مضمف )59>(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )556( صحٞمح: رواه أسمق داود )6)
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 .أصح٤مب اًمرأيو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،ُم٤مًمؽو ،اًمٜمخٕملو ،اسمـ اعمًٞم٥م :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  .4  . (4)َوٓ َيَٛمسه َُم٤مءً  ،َيٜم٤َمُم َوُهَق ضُمٜم٥ٌُم  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم

ِلَّ   .5 ـْ َأَٟمٍس َأنَّ اًمٜمٌَّ ٍؾ َواطِمدٍ   قَم ًْ ٤مِئِف سمُِٖم ًَ
 .(5)يَم٤مَن َيُٓمقُف قَمغَم ٟمِ

 .أراد أن يٕمقدأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمٞمس ومٞمف أٟمف مل يتقو٠م طملم 

  .ٕن اْلٜم٤مسم٦م طمدث يقضم٥م اًمٖمًؾ ومال يًتح٥م اًمقوقء ُمع سم٘م٤مئف يم٤محلٞمض .6

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من احل٤مئض طمدصمٝم٤م ىم٤مئؿ ومال ووقء ُمع ُم٤م يٜم٤مومٞمف ومال ُمٕمٜمك ًمٚمقوقء

أن ي٠ميمؾ  اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اْلٜم٥م إذا أراد :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .قمٚمٞمف أن يتقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة

  (3) ما حُؿ اجلْب إذا أراد أن جيامع أـثر مـ زوجة دم فِٔة واحدة ؟ :(251مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .قمٚمٞمف همًؾ واطمد :افَقل إول

 .إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،قمٓم٤مءو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ِلَّ   ـْ َأَٟمٍس َأنَّ اًمٜمٌَّ ٍؾ َواطِمدٍ   قَم ًْ ٤مِئِف سمُِٖم ًَ
 .(7)يَم٤مَن َيُٓمقُف قَمغَم ٟمِ

 .قمٚمٞمف اًمقوقء إن أراد أن يٕم٤مود :افَقل افثاين

هق و ،-ٓ سمد ُمـ همًؾ ومرضمف إن أراد اًمٕمقد  –إؾمح٤مق  ،أمحدو ،اسمٜمفو ،قمٛمر :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ ضم٤مُمع أيمثر ُمـ زوضم٦م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
(، وأمحد 4;8(، واسمـ ُم٤مضمف )385>(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى );44(، واًمؽمُمذي );55( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.4;4/5روم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ُمٜمٙمرة= اٟمٔمر ُمٕمش َوٓ َيَٛمسه َُم٤مءً »(، وًمٗمٔم٦م 9/479)

 (.>63(، وُمًٚمؿ );839( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.638-4/636)(، واعمٖمٜمل :9(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م );54-5/548(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.>63(، وُمًٚمؿ );839( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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 .ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة قمٚمٞمف همًؾ واطمد

أُم٤م ومٕمؾ  =إن ومٕمؾ ىم٣م ًمألوممو =حيرم قمغم اًمزوج أن جي٤مُمع اُمرأة ذم ًمٞمٚم٦م إظمرى :ؾائدة

 :(4)ومٗمٞمف شمٗمًػمان  اًمٜمٌل 

ـْ شَمَِم٤مُء ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم = أن اًم٘مًؿ سملم اًمزوضم٤مت مل يٙمـ واضم٤ٌم قمغم اًمٜمٌل  :إول شُمْرضِمل َُم

ـْ قَمَزًْم٧َم وَمال ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمَؽ  َّ ـِ اسْمَتَٖمْٞم٧َم مِم ـْ شَمَِم٤مُء َوَُم َـّ َوشُم١ْمِوي إًَِمْٞمَؽ َُم أي  ،[84 :]إطمزاب﴾ُِمٜمُْٝم

 .قمزًم٧م يقُم٤م أو أؾمٌققم٤م

ؿ  ًمٕمؾ اًمٜمٌل  :اًمث٤مِّن ًْ  .ومٕمؾ ذًمؽ ىمٌؾ اًمَ٘م

  (2) ما حُؿ ؿراءة افَرآن فِجْب مـ ؽر مس ؟ :(251مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره :افَقل إول

  .ُم٤مًمؽو ،قمٌٞمدةو ،قمٓم٤مءو ،وىمت٤مدة ،واًمزهري ،وإسمراهٞمؿ ،واحلًـ ،وقمكم ،قمٛمر :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ ؾَمٚمَِٛم٦َم ىَم٤مَل  ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم ـَ   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل   :وَمَ٘م٤مَل  ،َأشَمْٞم٧ُم قَمِٚمٞم٤ًّم َأَٟم٤م َوَرضُمالنِ  :قَم ُرُج ُِم ََيْ

 وَمَٞمْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآنَ 
ِ
ـِ اًْمُ٘مْرآِن َرْ  ،َوَي٠ْميُمُؾ َُمَٕمٜم٤َم اًمٚمَّْحؿَ  ،اخْلاَلء ٌُُف قَم ُج ـْ حَيْ  .(6)ٌء ًَمْٞمَس اْْلَٜم٤َمسَم٦مَ َومَلْ َيُٙم

                                 
 (.7>6-6>7/6(، واعمحرر اًمقضمٞمز )8>4-5>4/:4ًمٚم٘مرـمٌل )( اٟمٔمر: اْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 4)

(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز :;6، 96(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )553-;5/54(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.464-5/463(، واعمجٛمقع )533->>4/4(، واعمٖمٜمل )>6/49)

(، 7>8(، واسمـ ُم٤مضمف )598(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٜم٤ًمئل )479(، واًمؽمُمذي )>55(إؾمٜم٤مده طمًـ: رواه أسمق داود: )6)

(: وصححف اًمؽمُمذي واسمـ اًمًٙمـ 6:8-4/6:7(، ووٕمٗمف إًم٤ٌمِّن، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ):4/43وأمحد )

 ىم٤مل: هذا احلدي٨م صمٚم٨م رأس ُم٤مزم.وقمٌد احلؼ واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م، وروى اسمـ ظمزيٛم٦م سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ؿمٕم٦ٌم 

 وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: ُم٤م أطمدث سمحدي٨م أطمًـ ُمٜمف.

 وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: أهؾ احلدي٨م ٓ يثٌتقٟمف.

 و ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: إٟمًم ىم٤مل ذًمؽ= ٕن قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م راويف يم٤من ىمد شمٖمػم، وإٟمًم روى هذا احلدي٨م سمٕمد ُم٤م يمؼم.

 ي٨م.يم٤من أمحد يقهـ هذا احلد : وىم٤مل اخلٓم٤ميب

 ظم٤مًمػ اًمؽمُمذي إيمثرون ومْمٕمٗمقا هذا احلدي٨م.اهـ. :وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اخلالص٦م
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 ،ٕن قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م شمٗمرد سمف وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف قمٛمرو سمـ ُمرة =أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ٓ يث٧ٌم إؾمٜم٤مده

وم٢مذا يم٤من هق اًمٜم٤مىمؾ سمخؼمه ومجرطمف سمٓمؾ  =ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م وإٟم٤م ًمٜمٕمرف وٟمٜمٙمر :ىم٤مل

ٕٟمف مل يٜمٝمف قمـ اًم٘مراءة  =وًمق صم٧ٌم ظمؼم قمكم مل جي٥م آُمتٜم٤مع ُمـ اًم٘مراءة ُمـ أضمٚمف =آطمتج٤مج سمف

 .ومٞمٙمقن اْلٜم٥م ممٜمققم٤م ُمٜمف

 .جيقز :افثاينافَقل 

 .اسمـ اعمًٞم٥مو ،قمٙمرُم٦مو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم   .(4)َيْذيُمُر اهلَل قَمغَم يُمؾي َأطْمَٞم٤مٟمِفِ   يَم٤مَن اًمٜمٌَِّله  :قَم

اًمذيمر ىمد يٙمقن سم٘مراءة اًم٘مرآن وهمػمه ومٙمؾ ُم٤م وىمع قمٚمٞمف اؾمؿ ذيمر اهلل ومٖمػم ضم٤مئز أن  :ىم٤مًمقا

 .ٓ يٛمتٜمع ُمـ ذيمر اهلل قمغم يمؾ أطمٞم٤مٟمف يٛمٜمع ُمٜمف أطمدا إذا يم٤من اًمٜمٌل 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراه٦م ىمراءة اًم٘مرآن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  .ًمٚمجٜم٥م

 :افتًِٔؾ

ـْ شَمْ٘مَقى ﴿هذا ُمـ سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ٕن  ٤َم ُِم ْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللِ  وَم٢مِهنَّ ـْ ُيَٕمٔمي َوَُم

ـْ ُيَٕمٔميْؿ طُمُرَُم٤مِت اهلِل  وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُف قِمٜمَْد َرسميفِ ﴿و ،[65 :]احل٩م﴾اًْمُ٘مُٚمقِب    .[63 :]احل٩م﴾َوَُم

  (2) ما حُؿ ؿراءة افَرآن فِحائض مـ ؽر مس ؟ :(252مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 .ُم٤مًمؽو ،حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦مو ،اًمِم٤مومٕمل ذم رواي٦م قمٜمف :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .يث٧ٌم ٟمص ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن مل ،ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م

                                 
 (.6:6(، وُمًٚمؿ )6;/4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري سمّمٞمٖم٦م اْلزم )4)

 (.464-5/463(، واعمجٛمقع )533->>4/4(، واعمٖمٜمل )556-5/553(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .يٙمره :افَقل افثاين

اًمِم٤مومٕمل ذم و ،ضم٤مسمر سمـ زيدو ،اسمـ ضمٌػمو ،اًمزهريو ،إسمراهٞمؿو ،أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م :افَائِقن بف

 .أسمق صمقرو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،رواي٦م قمٜمف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز ىمراءة اًم٘مرآن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

هذا و =ٟمحقهو أو اظمت٤ٌمر ،ذًمؽ إذا احل٤مضم٦م داقمٞم٦م إمم ذًمؽ يمٜمًٞم٤منو =ًمٚمح٤مئض ُمـ همػم ُمس

 ش.إذا و٤مق إُمر اشمًع» :٤مقمدةُمٌٜمل قمغم ىم

 :افتًِٔؾ

 .ٕن ومؽمة احلٞمض ىمد شمٓمقل سمخالف اْلٜم٥م .4

ٕن قمذر احل٤مئض ًمٞمس ذم يده٤م سمخالف اْلٜم٥م وم٢من قمذره ذم يده يًتٓمٞمع رومٕمف وىمتًم  .5

  .ؿم٤مء

  (1) احلائض فِّهحػ ؟و ما حُؿ مس اجلْب :(253مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره :افَقل إول

 ،واًم٘م٤مؾمؿ ،وـم٤موس ،اًمِمٕمٌل ،احلًـو ،ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مصو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

هق ىمقل و ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،إوزاقملو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،ُم٤مًمؽو ،وقمٓم٤مء

 .أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ

 :إدفة

ُرونَ  ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  ُف إِٓ اعمَُْٓمٝمَّ ًه  .[>:]اًمقاىمٕم٦م:  ﴾ٓ َيَٛم

ِه َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ـْ ضَمدي ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ طَمْزٍم قَم ـِ قَمْٛمِرو سْم ِد سْم ـِ حُمَٛمَّ ـْ َأيِب سَمْٙمِر سْم يَمَت٥َم إِمَم  قَم

ـِ يمَِت٤مسًم٤م وَمَٙم٤مَن ومِٞمفِ   .(5)شٓ َيَٛمسه اًْمُ٘مْرآَن إٓ ـَم٤مِهرٌ  »:َأْهِؾ اًْمَٞمَٛم

                                 
 (.536-535ٖمٜمل )(، واعم464-5/463(، واعمجٛمقع )5/557(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، ;;/4(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )4/553(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )>>4/4( صحٞمح: رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ُمرؾمال )5)

 (.455وصححف إًم٤ٌمِّن ذم اإلرواء )
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 .جيقز :افَقل افثاين

 ،احلٙمؿو ،اًمٔم٤مهري٦مو ،أسمق اًمٕم٤مًمٞمف ،اًمْمح٤مكو ،جم٤مهدو ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو ،أٟمس :افَائِقن بف

 .-الىم٦م إذا يم٤من ذم قمِ  :ىم٤مٓ -ومح٤مد 

 :إدفة

ِلَّ  .4 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ اًمٜمٌَّ ـَ ٓ  َيٜمُْجُس » :ىَم٤مَل  قَم  .(4)شإِنَّ اعم١ُْْمُِم

ُرونَ  ﴿ :أضم٤مسمقا قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم .5 ُف إِ ٓ اعمَُْٓمٝمَّ ًه ًمق يم٤من و ،سم٠مٟمف ظمؼم =[>:]اًمقاىمٕم٦م:  ﴾ٓ َيَٛم

 .ٓ يٛمًٜمف :هنٞم٤م ًم٘م٤مل

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراه٦م ُمس اْلٜم٥م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .احل٤مئض ًمٚمٛمّمحػو

أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م َتٚمئ  =إذا اظمتٚمط اًم٘مرآن سمٖمػمه وم٢مٟمف ٓ ي٠مظمذ طمٙمؿ اًم٘مرآن :ؾائدة

 .(5)ومال جيقز ُمًٝم٤م  =ٟمحقهو ،أو ؾمٌقرة ،ًمقطم٦م يمِم٤مؿم٦م حمٛمقل

  (3) احلائض ؟و افدراهؿ فِجْبو ما حُؿ مس افدٕإر :(254مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 .ىمت٤مدةو ،احلًـو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .4 ِجدِ  (7)اخْلُْٛمَرةَ َٟم٤مِوًمِٞمٜمِل »  ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللِ   :قَم ًْ ـَ اعْمَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ش(8)ُِم

                                 
 (.6:4(، وُمًٚمؿ )6;5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.4/537( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )5)

(، 4/476(، واحل٤موي اًمٙمٌػم )4/534(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )4/537ٖمٜمل )(، واعم:55-5/557(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.94وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

وهل ُم٤م يْمع قمٚمٞمف اًمرضمؾ ضمزء وضمٝمف ذم ؾمجقده ُمـ طمّمػم أو ٟمًٞمج٦م ُمـ  هل اًمًج٤مدة، (اخلٛمرة: ىم٤مل اهلروي وهمػمه:7)

ٕهن٤م ختٛمر اًمقضمف أي شمٖمٓمٞمف وأصؾ اًمتخٛمػم  مخرة= وؾمٛمٞم٧م ،هل اًمًج٤مدة يًجد قمٚمٞمٝم٤م اعمّمكم وىم٤مل اخلٓم٤ميب: ظمقص،

 ٕهن٤م شمٖمٓمل اًمٕم٘مؾ.  =وُمٜمف مخ٤مر اعمرأة واخلٛمر اًمتٖمٓمٞم٦م،

وهق ذم اعمًجد ًمتٜم٤موًمف إي٤مه٤م ُمـ ظم٤مرج  ىم٤مل هل٤م ذًمؽ ُمـ اعمًجد أي:   (ُمـ اعمًجد: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜمٌل 8)
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٧ْم ذِم  َيِدكِ » :وَمَ٘م٤مَل  ،إِِّني طَم٤مِئٌض  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ًَ  .(5)ش(4)إِنَّ طَمْٞمَْمَتِؽ ًَمْٞم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .5 ُؾ َرْأَس َرؾُمقِل اهللِ   :قَم ًِ  .(6)َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض   يُمٜم٧ُْم َأهْم

صم٧ٌم  ،إذ ًمٞمس مجٞمع سمدهن٤م ٟمجس وإذا ،وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن احل٤مئض ٓ شمٜمجس ُم٤م َتس :ىم٤مًمقا

 .وؾم٤مئر اًمٌدن ـم٤مهر ،صم٧ٌم أن اًمٜمجس ذم اًمٗمرج ًمٙمقن اًمدم ومٞمف ،أن سمدهن٤م همػم ٟمجس إٓ اًمٗمرج

 .ٕن إُمر إذا و٤مق اشمًع =ًمٕمٛمقم اًمٌٚمقى .6

 .يٙمره :افَقل افثاين

حمٛمد سمـ احلًـ و ،أسمق يقؾمػو ،واًمٜمخٕمل ،واًم٘م٤مؾمؿ ،واًمزهري ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .اًمِمٞم٤ٌمِّن

 :إدفة

ُرونَ  ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ُف إِ ٓ اعمَُْٓمٝمَّ ًه  .[>:]اًمقاىمٕم٦م:  ﴾ٓ َيَٛم

 .(7) شٓ َيَٛمسه اًْمُ٘مْرآَن إٓ  ـَم٤مِهرٌ » :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ظم٤مص سم٤مًم٘مرآن ًم٘مقًمف 

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز ُمس اًمدٟم٤مٟمػم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .احل٤مئضو اًمدراهؿ ًمٚمجٜم٥مو

هؾ جيب ظذ ادرأة إذا حاضت ؿبؾ أن تٌتسؾ مـ اجلْابة ؽسالن أم ؽسؾ  :(255مسٖفة )

  (5) واحد ؟

                                 
 ٤مئِم٦م ذم طمجرهت٤م وهل طم٤مئض.يم٤من ذم اعمًجد ُمٕمتٙمٗم٤م ويم٤مٟم٧م قم   ٕٟمف  اعمًجد=

اعمحدصمقن ي٘مقًمقهن٤م  وىم٤مل اخلٓم٤ميب: (إن طمٞمْمتؽ ًمٞم٧ًم ذم يدك: احلٞمْم٦م سمٗمتح احل٤مء وهق اعمِمٝمقرة ذم اًمرواي٦م وهق اًمّمحٞمح،4)

 وىم٤مل اًمّمقاب هٜم٤م: وأٟمٙمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض هذا قمغم اخلٓم٤ميب، أي احل٤مًم٦م واهلٞمئ٦م، وهق ظمٓم٠م وصقاذه٤م سم٤مًمٙمن، سمٗمتح احل٤مء،

 ٕن اعمراد اًمدم وهق احلٞمض سم٤مًمٗمتح سمال ؿمؽ. اعمحدصمقن ُمـ اًمٗمتح=ُم٤م ىم٤مًمف 

 (.;>5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (.469(، وُمًٚمؿ )9>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

(، ;;/4(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )4/553(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )>>4/4( صحٞمح: رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ُمرؾمال )7)

 (.455رواء )وصححف إًم٤ٌمِّن ذم اإل

(، وإم 4/467(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5/453(، واعمجٛمقع );:4/5(، واعمٖمٜمل );55-:5/55(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.98)سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م (، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 6>/5)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيزئٝم٤م همًؾ واطمد :افَقل إول

 ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل ،واًمثقري ،وُم٤مًمؽ ،وأسمق اًمزٟم٤مد ،رسمٞمٕم٦مو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .إوزاقملو

 :ظِِقا بـ

ِلَّ   .4 ٍؾ َواطِمٍد   ٓنَّ اًمٜمٌَّ ًْ ٤مِئِف سمُِٖم ًَ
جيزئ اعمرأة  فومدل ومٕمٚمف هذا قمغم أٟم ،(4)يَم٤مَن َيُٓمقُف قَمغَم ٟمِ

ٕن اعمج٤مُمع قمٚمٞمف آهمت٤ًمل إذا  =إذا طم٤مو٧م سمٕمد ضمٜم٤مسمتٝم٤م همًؾ واطمد ٟمٔمػم ُم٤م ومٕمؾ اًمٜمٌل 

ويمذًمؽ اعمرأة إذا أضمٜم٧ٌم وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م  ،ضم٤مُمع وم٢مذا قم٤موده أضمزأه آهمت٤ًمل سم٤مٕول وأظمر

اًمٖمًؾ ومٚمًم طم٤مو٧م ىمٌؾ أن شمٖمتًؾ ًمٚمجٜم٤مسم٦م أضمزأه٤م همًؾ واطمد  يمًم أضمزأ ُمـ ضم٤مُمع صمؿ قم٤مد 

 .ومج٤مُمع همًؾ واطمد

ك اًمٖم٤مئط أو ظمرج ُمٜمف أن ُمـ سم٤مل ومٚمؿ حيدث ووقءا طمتك أشم فٓ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ٟمٕمٚمٛم  .5

واطمدا جيزئ قمٜمف ًمذًمؽ يمٚمف ويمذًمؽ اعمرأة  اأو يم٤من ذًمؽ يمٚمف ُمٜمف ذم ُم٘م٤مم واطمد أن ووقء ،ريح

 .اْلٜم٥م اًمتل مل شمٖمتًؾ طمتك طم٤مو٧م جيزئٝم٤م همًؾ واطمد

 .قمٚمٞمٝم٤م همًالن :افَقل افثاين

 .ضم٤مسمر سمـ زيدو ،اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مءو ،احلًـ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

وأوضم٥م آهمت٤ًمل ُمـ احلٞمض ويمؾ واطمد ُمٜمٝمًم  ،آهمت٤ًمل ُمـ اْلٜم٤مسم٦مٕن اهلل شمٕم٤ممم أوضم٥م 

وُمٕمٜمك  ،همػم أظمر ومال جيقز إؾم٘م٤مط أطمد اًمٖمًٚملم قمٜمٝم٤م إٓ سمحج٦م ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو اشمٗم٤مق

 .يمؾ واطمد ُمٜمٝمًم همػم أظمر

اعمرأة إذا طم٤مو٧م ىمٌؾ أن  اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ُمـ اْلٜم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م همًؾ واطمدشمٖمتًؾ 

 :افتًِٔؾ

                                 
 (.>63(، وُمًٚمؿ );839( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 .يم٤من اًمراومع واطمد يمٗمك قمـ مجٞمع إومٕم٤ملو ،إومٕم٤مل إذا اظمتٚمٗم٧مٕن 

 .ومال يٚمزم إٓ ووقء واطمد ،إذا شمٕمددت ٟمقاىمض اًمقوقء :ُمث٤مًمف

 .ومال يٚمزم إٓ يمٗم٤مرة واطمدة ،إذا  شمٕمددت  إيًمن قمغم رء واطمد :ُمث٤مل آظمر

  (1) ما حُؿ مُث اجلْب دم ادسجد ؟ :(256مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يٛمر ومٞمفو ٓ جيقز إٓ أن ٓ جيد سمدا ومٞمتٞمٛمؿ :افَقل إول

ؾمٗمٞم٤من و ،ىمت٤مدةو ،احلًـ سمـ ُمًٚمؿو ،اسمـ ضمٌػمو ،جم٤مهدو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم :افَائِقن بف

 .أصح٤مب اًمرأيو ،وإؾمح٤مق سمـ راهقيف ،اًمثقري

 :اشتدفقا بـ

ُٚمقا﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ًِ ٤ًٌم إِ ٓ قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمٍؾ طَمتَّك شَمْٖمَت أي ٓ شم٘مرسمقا  =[76:]اًمٜم٤ًمء﴾َوٓ ضُمٜمُ

 .ُمقاوع اًمّمالة إٓ أن شمٙمقٟمقا ُم٤ًمومريـ ومٚمؿ دمدوا ُم٤مء ومتٞمٛمٛمقا

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 ،جم٤مهدو ،اعمًٞم٥ماسمـ و ،اسمـ ضمٌػمو ،ضم٤مسمرو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمـ ُمًٕمقد :افَائِقن بف

 .-إذا يم٤من قم٤مسمر ؾمٌٞمؾ  :ىم٤مٓ –اًمِم٤مومٕمل و ،ُم٤مًمؽو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،احلًـو

 :إدفة

ُٚمقا﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ًِ ٤ًٌم إِ ٓ قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمٍؾ طَمتَّك شَمْٖمَت أٟم٧م و أي إٓ =[76:]اًمٜم٤ًمء﴾َوٓ ضُمٜمُ

 .ُم٤مر ومٞمف

ِلَّ  .5 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ اًمٜمٌَّ ـَ ٓ  َيٜمُْجُس إِنَّ » :ىَم٤مَل  قَم  .(5)شاعم١ُْْمُِم

ٓ جيقز ُمٜمع ُمـ ًمٞمس سمٜمجس ُمـ اعمًجد إٓ سمحج٦م وٓ ٟمٕمٚمؿ طمج٦م َتٜمع اْلٜم٥م ُمـ  .6

 .دظمقل اعمًجد

 .جيقز إن شمقو٠م :افَقل افثافث

                                 
 (.534-4/533(، واعمٖمٜمل )448-5/447وإم ) (،:4/46(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )565->5/55(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.6:4(، وُمًٚمؿ )6;5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)
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  .أمحدو ،زيد سمـ أؾمٚمؿ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز ُمٙم٨م اْلٜم٥م ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اعمًجد

 :افتًِٔؾ

إِٓ ﴿ :يرضمحف ىمقًمف شمٕم٤مممو ،ٕن شمٗمًػم أي٦م سمٛمقاوع اًمّمالة أىمرب ُمـ شمٗمًػمه٤م سم٤مًمّمالة

 .[76:]اًمٜم٤ًمء﴾قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمؾٍ 

  (1) اجلْابة ؟و هؾ ينسط افتدفٔؽ دم ؽسؾ احلٔض :(257مسٖفة )

 :هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

 .ٓ يِمؽمط :افَقل إول

 ،واًمثقري ،إوزاقملو ،ومح٤مد اًمٙمقذم ،واًمِمٕمٌل ،وإسمراهٞمؿ ،احلًـ :افَائِقن بف

 .-َتْمٛمض واؾمتٜمِمؼ وهمًؾ ومرضمف  -أصح٤مب اًمرأي و ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل

 .يِمؽمط :افَقل افثاين

 .أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مو ،قمٓم٤مءو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمتدًمٞمؽ ٓ يِمؽمط ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اْلٜم٤مسم٦مو همًؾ احلٞمض

 :افتًِٔؾ

 .ًمٕمدم ذيمر اًمتدًمٞمؽ ذم آي٦م اًمقوقء

  (2) ما حُؿ اجلْب إذا أحدث أثْاء ؽسِف ؟ :(258مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ رء قمٚمٞمف :افَقل إول

                                 
(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 4>5-3>4/5(، واعمٖمٜمل )466-4/465(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )566-5/565(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.>48-;5/48ٛمقع )(، واعمج>;-;;/5(، وإم )474(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )5>4/4)

 (.3>4/5(، واعمٖمٜمل )5/493(، واعمجٛمقع )5/566(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕملو ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقريو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .قمٚمٞمف اؾمتئٜم٤مف اًمٖمًؾ  :افَقل افثاين

 .احلًـ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن احلدث ٓ يٜم٤مذم اًمٖمًؾ ومال ي١مصمر وضمقده ومٞمف يمٖمػم احلدث

٤ميض سم٠من اْلٜم٥م إذا أطمدث أصمٜم٤مء اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .همًٚمف ٓ رء قمٚمٞمف

  (1) ما حُؿ ادْل افذي خيرج بًد افٌسؾ مـ اجلْابة ؟ :(259مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .يتقو٠م :افَقل إول

 ،إؾمح٤مقو ،اًمثقريو ،اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽو ،اًمزهريو ،وقمٓم٤مء ،واسمـ قم٤ٌمس ،قمكم  :افَائِقن بف

 .رواي٦م قمـ أمحدو

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ضمٜم٤مسم٦م واطمدة ومٚمؿ جي٥م سمف همًالن يمًم ًمق ظمرج دومٕم٦م واطمدة

 .قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمٖمًؾ ُمرة أظمرى :افَقل افثاين

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕن آقمت٤ٌمر سمخروضمف يم٤ًمئر إطمداث

وإن مل يٌؾ طمتك اهمتًؾ  ،إن يم٤من سم٤مل ىمٌؾ أن يٖمتًؾ ومال إقم٤مدة قمٚمٞمف ويتقو٠م :افَقل افثافث

 .أقم٤مد اًمٖمًؾ

 :ظِِقا بـ

                                 
ُم٤ًمئؾ (، و445-5/444اعمجٛمقع )(، و>59-;4/59(، واعمٖمٜمل )4;/5(، وإم )568-5/567(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.:57، واٟمٔمر اعم٠ًمًم٦م رىمؿ )(;9أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )
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سمٕمد اًمٌقل ظمرج سمٖمػم دومؼ و ،ٕٟمف سم٘مٞم٦م ُم٤مء ظمرج سم٤مًمدومؼ واًمِمٝمقة وم٠موضم٥م اًمٖمًؾ يم٤مٕول

 .ٕٟمف ًمق يم٤من سم٘مٞمتف عم٤م ختٚمػ سمٕمد اًمٌقل =وؿمٝمقة وٓ ٟمٕمٚمؿ أٟمف سم٘مٞم٦م إول

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م.و ،رواي٦م قمـ أمحدو ،وإوزاقمل ،احلًـ :افَائِقن بف

 .ٓ همًؾ قمٚمٞمف إٓ ُمـ ؿمٝمقة :افَقل افرابع

 .ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :افَائِقن بف 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ ظمرج ُمٜمف ُمٜمل سمٕمد  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .إٟمًم قمٚمٞمف أن يتقو٠م ،اًمٖمًؾ ُمـ اْلٜم٤مسم٦م ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف

 هؾ جيز افرجؾ ادسِؿ زوجتف افُتابٔة ظذ آؽتسال مـ ادحٔض :(261مسٖفة )

  (1)؟اجلْابةو

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيؼمه٤م قمغم اعمحٞمض دون اْلٜم٤مسم٦م :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .جيؼمه٤م :افَقل افثاين

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من قمغم اًمرضمؾ إضم٤ٌمر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .زوضمتف اًمٜمٍماٟمٞم٦م قمغم آهمت٤ًمل ُمـ اعمحٞمض دون اْلٜم٤مسم٦م

 :افتًِٔؾ

وهل  ومٚمٚمجٜم٥م أن يٓم٠م ويمذًمؽ ًمف أن يٓم٠مه٤م ،ـم٤مف قمغم ٟم٤ًمئف ذم همًؾ واطمد ٕن اًمٜمٌل 

ضمٜم٥م وًمٞمس ًمٚمزوج أن جيؼمه٤م قمغم آهمت٤ًمل ُمـ اْلٜم٤مسم٦م وًمف أن جيؼمه٤م قمغم آهمت٤ًمل ُمـ 

 .اعمحٞمض

  (2) هؾ جيب افٌسؾ ظذ مـ ارتد ثؿ أشِؿ ؟ :(261مسٖفة )

                                 
 (.:4/46و اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )(، 569-5/568(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

-5/454(، واعمجٛمقع )5:9-4/5:7(، واعمٖمٜمل )4/835(، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي ):56-5/569(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جي٥م :افَقل إول

 .أمحدو ،أسمق صمقرو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :إدفة

ـْ  .4 ـِ قَم٤مِصٍؿ ىَم٤مَل قَم ِلَّ   :ىَمْٞمِس سْم  َوؾِمْدرٍ  ُأِريُد اإِلؾْمالَم وَم٠َمَُمَرِِّن   َأشَمْٞم٧ُم اًمٜمٌَّ
ٍ
َؾ سمًَِمء ًِ  .(4)َأْن َأهْمَت

 .وأُمره قمغم اًمقضمقب ،أُمر سمذًمؽ ٕن اًمٜمٌل  .5

أو مج٤مع وٓ يٖمتًؾ وًمق  ،ٕن اًمٙم٤مومر ٓ يٙم٤مد َيٚمق ُمـ اْلٜم٤مسم٦م ذم يمٗمره ُمـ اطمتالم .6

ٕن آهمت٤ًمل ُمـ اْلٜم٤مسم٦م ومريْم٦م ُمـ اًمٗمرائض ٓ جيقز أن ي١مشمك ذه٤م إٓ  =اهمتًؾ مل يٜمٗمٕمف ذًمؽ

سمٕمد اإليًمن يمًم ٓ جيقز أداء رء ُمـ اًمٗمرائض ُمثؾ اًمّمالة واًمّمقم واًمزيم٤مة واحل٩م إٓ سمٕمد 

  .اإليًمن

  .يًتح٥م :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .سم٤مًمٖمًؾ مل ي٠مُمرهؿ اًمٜمٌل و ٕٟمف أؾمٚمؿ ظمٚمؼ يمثػم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف جي٥م اًمٖمًؾ قمغم ُمـ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ارشمد صمؿ أؾمٚمؿ

  (2) هؾ تْتَض إظامل افهاحلة بافردة ؟ :(262مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .يٌٓمؾ احل٩م وم٘مط :افَقل إول

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

                                 
 (.7;/5(، وإم )6646(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/473(، واعمدوٟم٦م )456

 وصححف إًم٤ٌمِّن.(، 6>4(، واًمٜم٤ًمئل )938(، واًمؽمُمذي )688( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (.;4/55(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى );4/58(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز );56-:5/56(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .يًت٠مٟمػ اًمٕمٛمؾو ،احل٩مو ،يٜمت٘مض اًمقوقء :افثاينافَقل 

 :اشتدفقا بـ

َـّ قَمَٛمُٚمَؽ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ٌََٓم يْم٧َم ًَمَٞمْح ـْ َأْذَ يًَمِن ﴿ :ىمقًمفو ،[98]اًمزُمر:  ﴾ًَمِئ ـْ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمإْلِ َوَُم

 .[8]اعم٤مئدة:  ﴾وَمَ٘مْد طَمٌَِط قَمَٛمُٚمفُ 

واًمدًمٞمؾ قمغم هذا  ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من ُمٕمٜم٤مه ًمئـ أذيم٧م ًمٞمحٌٓمـ قمٛمٚمؽ إن ُم٧م قمغم ذيمؽ

واًمدًمٞمؾ قمغم  ،أن اخل٤مه ذم أظمرة ٓ يٙمقن إٓ ُمـ ُم٤مت قمغم ذيمف دون ُمـ رضمع إمم اإلؾمالم

ـْ ِديٜمِِف وَمَٞمُٛم٧ْم َوُهَق يَم٤مومِرٌ ﴿ :أن هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ َيْرشَمِدْد ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ومٝمذه أي٦م  =[:54]اًمٌ٘مرة:  ﴾َوَُم

ـَ ﴿ :وُمٌٞمٜم٦م عمٕمٜم٤مه٤م قمغم أن ذم ىمقًمف ،ُمٗمنة ًمتٚمؽ أي٦م ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم [ 98]اًمزُمر:  ﴾َوًَمَتُٙمقَٟم

 .أي٦م دًمٞمال قمغم أن ذًمؽ إٟمًم يًتح٘مف ُمـ ُم٤مت قمغم ارشمداده

 .رواي٦م قمـ أمحدو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 .اًمّمالة دون اًمقوقءو يٌٓمؾ احل٩م :افَقل افثافث

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

أي صٞم٤مم  =اًمّمٞم٤مم وم٘مطو ،اًمراضمح أٟمف يٜمت٘مض اًمقوقء :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل ىم٤مل :افسجٔح

 .اًمقوقء اًمذي ارشمد أصمٜم٤مءهو ،اًمٞمقم اًمذي ارشمد ومٞمف

 

   *    *    * 
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 مجاع أبٕاب آداب االغتطاه وَ اجلٍابٛ
  (1) هؾ هْاك مَدار مـ اداء ٓ جيزئ افٌسؾ بدوٕف ؟ :(263مسٖفة )

 :اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 .ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمتحديدو ،اًمٖمًؾو قمٚمٞمف اإلؾم٤ٌمغ ذم اًمقوقء :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ َأَٟمٍس ىَم٤مَل  الةُ  :قَم ِت اًمّمَّ اِر إمَِم َأْهٚمِِف َوسَمِ٘مَل ىَمْقٌم وَم٠ُميِتَ َرؾُمقُل  ،طَمَيَ ـْ يَم٤مَن ىَمِري٥َم اًمدَّ وَمَ٘م٤مَم َُم

٠َم اًْمَ٘مْقُم يُمٚمهُٝمؿْ  اهللِ  ُف وَمَتَقوَّ َط ومِٞمِف يَمٗمَّ ًُ ٌْ ـْ طِمَج٤مَرٍة ومِٞمِف َُم٤مٌء وَمَّمُٖمَر اعمِْْخَْم٥ُم َأْن َي  ،سمِِٛمْخَْم٥ٍم ُِم

 .(5)صَمًَمٟملَِم َوِزَي٤مَدةً  :ىَم٤مَل ؟ يَمْؿ يُمٜمُْتْؿ  :ىُمْٚمٜم٤َم

ٕهنؿ مل ي٠مظمذوا اعم٤مء سمٙمٞمؾ وٓ يم٤من ُم٤م أظمذه يمؾ رضمؾ  =هذا احلدي٨م يدل قمغم ٟمٗمل اًمتحديد

 .وقم٤مئِم٦م ُمـ إٟم٤مء واطمد وذم هذا اعمٕمٜمك اهمت٤ًمل اًمٜمٌل  ،ُمٜمٝمؿ ُمٕمٚمقُم٤م

 ٓ جيزئ اًمقوقء سم٠مىمؾ ُمـ ُمد.و ،ٓ جيزئ اًمٖمًؾ سم٠مىمؾ ُمـ ص٤مع :افَقل افثاين

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من قمٚمٞمف اإلؾم٤ٌمغ ذم اًمقوقء :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمتحديدو ،اًمٖمًؾو

  :افتًِٔؾ

 .ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمتحديد

 .(3)جيب افتسس ظْد آؽتسال :(264مسٖفة )

ُف ؾَمِٛمَع ُأمَّ  ُه َأٟمَّ َة َُمْقمَم ُأمي َه٤مٟمٍِئ سمِٜم٧ِْم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َأظْمؼَمَ  :َه٤مٟمٍِئ سمِٜم٧َْم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم شَمُ٘مقُل ومٕمـ َأيِب ُُمرَّ

                                 
(، 8;، 5/95(، وإم )>4/47(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/458(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )>56-5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.8>5-6>4/5(، واعمٖمٜمل )5/485واعمجٛمقع )

 (.8>4)( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري 5)

(، واعمجٛمقع :63-4/639(، واعمٖمٜمل )>43-4/443(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )579-5/576(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(5/48:.) 

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
313 

٧ٌُْم إمَِم َرؾُمقِل اهللِ   ُؾ   َذَه ًِ ُه سمَِثْقٍب  ،قَم٤مَم اًْمَٗمْتِح وَمَقضَمْدشُمُف َيْٖمَت ؽُمُ ًْ  .(4)َووَم٤مـمَِٛم٦ُم اسْمٜمَُتُف شَم

ـْ  ِلَّ  :َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم وقَم ُت اًمٜمٌَّ ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦مِ  ؾَمؽَمْ ُؾ ُِم ًِ  .(5)َوُهَق َيْٖمَت

 .(3)ٓ جيقز دخقل احلامم بٌر مئزر :(265مسٖفة )

  .حلرُم٦م اًمٜمٔمر إمم قمقرةو ،حلرُم٦م يمِمػ اًمٕمقرة ًمٚمٖمػم

ـْ ىَمَت٤مَدةَ وم ـَ اخْلَٓم٤َّمِب يَمَت٥َم  =َٕم َم إٓ  سمِِٛمْئَزرٍ  :َأنَّ قُمَٛمَر سْم  .(7)ٓ  َيْدظُمْؾ َأطَمٌد احْلًَمَّ

دظمقل احلًمم ُم٤ٌمح وٟمٔمر اعمرء إمم قمقرة همػمه حمرم وم٢مذا اؾمتؽم اعمرء وحتٗمظ ُمـ  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

ًمئال ي٘مع سمٍمه قمغم  =إطمقط أن يٜمٗمرد اًمرضمؾو ،اًمٜمٔمر إمم قمقرة همػمه مل حيرم قمٚمٞمف دظمقل احلًمم

 .قمقرة همػمه وم٢من يم٤مٟمقا ُمًتؽميـ ومٚمٞمس سمٛمٙمروه اًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ

 .(6)إٓ حلاجة (5)ٓ جيقز فِّرأة دخقل احلامم :(266مسٖفة )

 .ٟمحقه سمنمط اًمتًؽمو ،يمٛمرض

ـْ َأيِب اعمَْٚمِٞمِح اهْلَُذزِمي  ـْ َأَهْؾ مِحَْص اؾْمَت٠ْمَذنَّ قَمغَم قَم٤مِئَِم٦مَ  ،ومَٕم َقًة ُِم ًْ
ـَ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،َأنَّ ٟمِ َـّ ُِم ُٙم ًَمَٕمٚمَّ

َُم٤مِت  ـَ احْلًَمَّ ًَم » :َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ،اًمٚمََّقايِت َيْدظُمْٚم اُْمَرَأٍة َوَوَٕم٧ْم صمَِٞم٤مذَه٤َم ذِم هَمػْمِ سَمْٞم٧ِم َأيه

 .(;) شؾِمؽْمَ َُم٤م سَمْٞمٜمََٝم٤م َوسَملْمَ اهللِ (:)وَمَ٘مْد َهَتَٙم٧ْم  ،َزْوضِمَٝم٤م

ـْ  ِلَّ وقَم ـُ سمِ » :ىَم٤مَل  ضَم٤مسمٍِر َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُِم َم سمَِٖمػْمِ إَِزارٍ  ٤مهللَُِم  ،َواًْمَٞمْقِم أظِمِر وَمال َيْدظُمِؾ احْلًَمَّ

ـُ سمِ  ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُِم مَ  ٤مهللَِوَُم ـُ سمِ  ،َواًْمَٞمْقِم أظِمِر وَمال ُيْدظِمْؾ طَمٚمِٞمَٚمَتُف احْلًَمَّ ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُِم َواًْمَٞمْقِم أظِمِر  ٤مهللِ َوَُم

 .(>)شوَمال جَيْٚمِْس قَمغَم َُم٤مِئَدٍة ُيَداُر قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمخْلَْٛمرِ 

                                 
 (.669(، وُمًٚمؿ )3;5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.4;5( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.639-4/638(، واعمٖمٜمل )579-5/576(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.4/443) ( رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم7)

ْقَٟم٤م»اًمٌخ٤مر وشمًٛمك أن سمحًمُم٤مت  ىمديًم،يٖمتًؾ ومٞمٝم٤م يم٤من ( اعم٘مّمقد سم٤محلًمم هٜم٤م: احلًمُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل 8) ًَّ  .شاًم

 (.4/639(، واعمٖمٜمل )5/497(، واعمجٛمقع )639-4/638(، واعمٖمٜمل ):57-5/579(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (وم٘مد هتٙم٧م: اهلتؽ ظمرق اًمًؽم قمًم وراءه.:)

 (، وطمًٜمف اًمؽمُمذي، وصححف إًم٤ٌمِّن.6:83(، واسمـ ُم٤مضمف )36;5(، واًمؽمُمذي )7335ه أسمق داود )( صحٞمح: روا;)

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.>6/66(، وىم٤مل: طمًـ همري٥م، وأمحد )34;5( طمًـ: رواه اًمؽمُمذي: )>)
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  (1) هؾ َتقز ؿراءة افَرآن دم احلامم ؟ :(267مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 .ُم٤مًمؽو ،اًمٜمخٕملو ،اًمْمح٤مك :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ يٛمٜمع ُمٜمف .4

 .ًمٕمدم وضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م .5

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .ىمٌٞمّم٦مو ،ُمٙمحقلو ،اًمِمٕمٌلو ،أسمق وائؾو ،قمكم :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز ىمراءة اًم٘مرآن ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .احلًمم

  :افتًِٔؾ

 .ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ يدل قمغم اًمٜمٝمل قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم احلًمم

 

   *    *    * 

 

 

 

 

  

                                 
 (.;4/63(، واعمٖمٜمل ):5/57(اٟمٔمر: إوؾمط )4)
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 مجاع أبٕاب صفٛ االغتطاه وَ اجلٍابٛ
 .(1)يستحب ختِٔؾ صًر افرأس باداء ظْد آؽتسال  :(281مسٖفة )

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ٠َم ُوُوقَءُه  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ومَٕم َؾ َيَدْيِف َوشَمَقوَّ ًَ ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦ِم هَم َؾ ُِم ًَ إَِذا اهْمَت

الةِ  َؾ  ،ًمِٚمّمَّ ًَ شَمُف َأوَم٤مَض قَمَٚمْٞمِف اعم٤َْمَء  ،صُمؿَّ اهْمَت َـّ َأْن ىَمْد َأْرَوى سَمنَمَ ٚميُؾ سمَِٞمِدِه ؿَمَٕمَرُه طَمتَّك إَِذا فَم صُمؿَّ َُيَ

ِدهِ  ًَ َؾ ؾَم٤مِئَر ضَم ًَ اٍت صُمؿَّ هَم  .(5)صَمالَث َُمرَّ

 .(3)يستحب ؽسؾ افرأس ثالثا ؿبؾ آؽتسال  :(289مسٖفة )

ـِ ُُمْٓمِٕمٍؿ ىَم٤مَل  ٌَػْم سْم ٤م َأَٟم٤م وَم٠ُمومِٞمُض قَمغَم َرْأِد صَمالصًم٤م َوَأؿَم٤مَر سمَِٞمَدْيِف  :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :ومٕمـ ضُم َأُمَّ

 .(7)يمِْٚمَتْٞمِٝمًَم 

 .(5)صٍة ؽسؾ افرأس ظْد آؽتسال  :(271مسٖفة )

 .يدسمرو ي٘مٌؾ سمٞمديف قمغم رأؾمفو يْمع اعم٤مء قمغم رأؾمف

ـِ طُمٜملَْمٍ وم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ـَ خَمَْرَُم٦َم اظْمَتَٚمَٗم٤م سم٤ِمٕ ،َٕم َقَر سْم ًْ
ِ ٤ٌَّمِس َواعمْ ـَ اًْمَٕم ٌَْد اهلِل سْم ٌُْد َأنَّ قَم  وَمَ٘م٤مَل قَم

ِ
سْمَقاء

٤ٌَّمسٍ  ـُ قَم ُؾ اعمُْْحِرُم َرْأؾَمفُ  :اهللِ سْم ًِ َقرُ  ،َيْٖم ًْ
ِ ُؾ اعمُْْحِرُم َرْأؾَمفُ  :َوىَم٤مَل اعمْ ًِ ـُ  ،ٓ  َيْٖم ٌُْد اهلِل سْم وَم٠َمْرؾَمَٚمٜمِل قَم

٤ٌَّمسِ  ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمفِ إمَِم َأيِب َأيهقَب إ اًْمَٕم ًَ ؽَمُ سمَِثْقٍب وَم ًْ ُؾ سَملْمَ اًْمَ٘مْرَٟملْمِ َوُهَق ُي ًِ  ،ْٟمَّم٤مِريي وَمَقضَمْدشُمُف َيْٖمَت

ـْ َهَذا :وَمَ٘م٤مَل  ـُ طُمٜملَْمٍ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ؟ َُم ٌُْد اهللِ سْم ٤ٌَّمِس َأؾْم٠َمًُمَؽ  ،َأَٟم٤م قَم ـُ اًْمَٕم ٌُْد اهللِ سْم يَمْٞمَػ  َأْرؾَمَٚمٜمِل إًَِمْٞمَؽ قَم

ُؾ َرْأؾَمُف َوُهَق حُمِْرمٌ  يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل  ًِ وَمَقَوَع َأسُمق َأيهقَب َيَدُه قَمغَم اًمثَّْقِب وَمَٓم٠ْمـَم٠َمُه طَمتَّك سَمَدا زِم  ،َيْٖم

٤مٍن َيُّم٥مه قَمَٚمْٞمفِ  ،َرْأؾُمفُ  ًَ َك َرْأؾَمُف سمَِٞمَدْيفِ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل إِلْٟم ٥ٌُْم وَمَّم٥مَّ قَمغَم َرْأؾِمِف صُمؿَّ طَمرَّ ٌََؾ ذِهًَِم  اْص وَم٠َمىْم

 .(9)َيْٗمَٕمُؾ  َهَٙمَذا َرَأْيُتُف  :َوىَم٤مَل  ،َوَأْدسَمرَ 

                                 
 (.9;/5(، وإم ):;4/5واعمٖمٜمل )(، ;47-:5/47(، واعمجٛمقع )5/583(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.649(، وُمًٚمؿ )5:5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )5)

 (.;;-:;/5(، وإم ):;4/5(، واعمٖمٜمل )5/584(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.:65(، وُمًٚمؿ )587( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.585-5/584(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.4538) (، وُمًٚمؿ73;4( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)
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 .(1)جيزئ ؽسؾ اجلْابة ظـ افقضقء بؼضغ  :(271مسٖفة )

 .أن يٖمًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء :افؼط إول

 .أٓ يٜمت٘مض ووقءه أصمٜم٤مء اًمٖمًؾ :افؼط افثاين

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦مِ  ٓ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ومَٕم ِؾ ُِم ًْ ٠ُم سَمْٕمَد اًْمُٖم  .(5)َيَتَقوَّ

 .(3)جيقز ترك ؽسؾ افرجِغ إػ آخر افٌسؾ إن خق افقشخ :(272مسٖفة )

ِلي  ـْ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم َزْوِج اًمٜمٌَّ ٤ٌَّمٍس قَم ـِ قَم ـِ اسْم ٠َم َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ومَٕم الِة هَمػْمَ  شَمَقوَّ ُوُوقَءُه ًمِٚمّمَّ

ـَ إ ،ِرضْمَٚمْٞمفِ  َؾ وَمْرضَمُف َوَُم٤م َأَص٤مسَمُف ُِم ًَ َٚمُٝمًَم َهِذِه َوهَم ًَ ك ِرضْمَٚمْٞمِف وَمَٖم َذى صُمؿَّ َأوَم٤مَض قَمَٚمْٞمِف اعم٤َْمَء صُمؿَّ َٟمحَّ

ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦مِ  ُٚمُف ُِم ًْ  .(7)هُم

 .(5)ـٍٔٔة ؽسؾ ادرأة مـ حمٔوٓا تُقن بٖمريـ :(273مسٖفة )

 .ذه٤م أصمر اًمدم شمتتٌعو شمٌٚمٚمٝم٤م سمٓمٞم٥مو ،شم٠مظمذ ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمّمقف :إول

 .شمتقو٠مو شمًتٜمجل :افثاين

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  ِلَّ   :ومَٕم ـْ طَمْٞمَْمتَِٝم٤م   ؾَم٠َمًَم٧ِم اُْمَرَأٌة اًمٜمٌَّ ُؾ ُِم ًِ ُف  :ىَم٤مَل ؟ يَمْٞمَػ شَمْٖمَت وَمَذيَمَرْت َأٟمَّ

ُؾ  ًِ َٛمَٝم٤م يَمْٞمَػ شَمْٖمَت ٍؽ  ،قَمٚمَّ ًْ ـْ ُِم ُر ذِه٤َم (9)صُمؿَّ شَم٠ْمظُمُذ ومِْرَص٦ًم ُِم ُر ذِه٤َم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمَتَٓمٝمَّ  :ىَم٤مَل ؟ يَمْٞمَػ َأشَمَٓمٝمَّ

رِ » ٌَْح٤مَن اهللِ  ،ذِه٤َم يشَمَٓمٝمَّ ـُ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم سمَِٞمِدِه قَمغَم َوضْمِٝمِف  -َواؾْمَتؽَمَ  ،ش(:)ؾُم  :ىَم٤مَل  –َوَأؿَم٤مَر ًَمٜم٤َم ؾُمْٗمَٞم٤مُن سْم

ِله  َواضْمَتَذسْمُتَٝم٤م إِزَمَّ  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ٌَّٕمِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ،َوقَمَروْم٧ُم َُم٤م َأَراَد اًمٜمٌَّ مِ  لشَمَت ذِه٤َم َأصَمَر اًمدَّ
ـُ  ،(;) َوىَم٤مَل اسْم

                                 
 (.3>4/5(، واعمٖمٜمل )5/487(، واعمجٛمقع )>:4/4(، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )586-5/585(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>:8(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف ):43( صحٞمح: رواه اًمؽمُمذي )5)

 (.>;5-;;4/5( / واعمٖمٜمل )5/479(، واعمجٛمقع )5/586(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.:64(، وُمًٚمؿ )>57رواه اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: 7)

 (.484->5/47(، واعمجٛمقع )636-4/635(، واعمٖمٜمل )588-5/587(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

(ومرص٦م ُمـ ُمًؽ: ُمث٤مل ؾمدرة ىمٓمٕم٦م ىمٓمـ، أو ظمرىم٦م شمًتٕمٛمٚمٝم٤م اعمرأة ذم ُمًح دم احلٞمض= واعمٕمٜمك شم٠مظمذ ومرص٦م ُمٓمٞم٦ٌم ُمـ 9)

 ُمًؽ:

 يمٞمػ َيٗمك ُمثؾ هذا اًمٔم٤مهر اًمذي ٓ حيت٤مج اإلٟم٤ًمن ذم ومٝمٛمف إمم ومٙمر. (ؾمٌح٤من اهلل: يراد ذه٤م= وُمٕمٜمك اًمتٕمج٥م هٜم٤م :)

 (شمتٌٕمل ذه٤م آصم٤مر اًمدم: ىم٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمًمء يٕمٜمل سمف اًمٗمرج.;)
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ٌَّٕمِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :َأيِب قُمَٛمَر ذِم  ِرَواَيتِفِ  مِ  لشَمَت ذِه٤َم آصَم٤مَر اًمدَّ
(4). 

  (2) اجلْابة ؟و هؾ جيب ظذ ادرأة َٕض صًرها دم ؽسؾ احلٔض :(274مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ جي٥م :افَقل إول

 ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،اًمزهريو ،احلٙمؿو ،قمٓم٤مءو ،أم ؾمٚمٛم٦مو ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،هق ىمقل إيمثر ُمـ أهؾ اًمٗمتٞم٤م ُمـ قمٚمًمء إُمّم٤مرو ،أصح٤مب اًمرأيو

 :اشتدفقا بـ

ـْ ُأمي ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  ِؾ اْْلَٜم٤َمسَم٦ِم  َرْأِد  (6)اُْمَرَأٌة َأؿُمده َوْٗمرَ  َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إِِّني  :ىُمْٚم٧ُم  :قَم ًْ وَم٠َمْٟمُ٘مُْمُف ًمُِٖم

ثِك» :ىَم٤مَل  ًَم َيْٙمِٗمٞمِؽ َأْن حَتْ قَمَٚمْٞمِؽ اعم٤َْمَء  (8)صُمؿَّ شُمِٗمٞمِْملمَ  ،قَمغَم َرْأؾِمِؽ صَمالَث طَمَثَٞم٤مٍت  (7)ٓ  إِٟمَّ

ـَ   .(9)شوَمَتْٓمُٝمِري

 .جي٥م ذم اْلٜم٤مسم٦م وم٘مط :افَقل افثاين

 .اًمٜمخٕملو ،طمذيٗم٦م :افَائِقن بف

 .جي٥م ذم احلٞمض وم٘مط :افَقل افثافث

 .ـم٤موسو ،احلًـ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٕمدم وضمقب ٟم٘مض اًمِمٕمر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
 (.665(، وُمًٚمؿ )648( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.9;/5(، وإم )483->5/47(، واعمجٛمقع )634-;>4/5(، واعمٖمٜمل ):58-5/588(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

وجيقز ومٞمف ذم همػم اًمرواي٦م وؿ اًمْم٤مد واًمٗم٤مء ومٞمٙمقن مجع وٗمػمة يمًٗمـ مجع ؾمٗمٞمٜم٦م، واًمْمٗمػمة  (وٗمر: أي أطمٙمؿ ومتؾ ؿمٕمري،6)

ي٘م٤مل: وٗمرت اًمِمٕمر وٗمرا ُمـ سم٤مب ضب إذا ضمٕمٚمتف وٗم٤مئر يمؾ  ،اخلّمٚم٦م ُمـ اًمِمٕمر اعمٜمًقج سمٕمْمف قمغم سمٕمض هٜم٤م:

 وٗمػمة قمغم طمدة سمثالث ـم٤مىم٤مت ومًم ومقىمٝم٤م. 

وأصؾ احلثق أو احلثل  ثٞم٧م وطمثقت سم٤مًمٞم٤مء واًمقاو ًمٖمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من أصٚمف حتثلم يمـ شمرُملم ؾم٘مط ٟمقٟمف ٟمّم٤ٌم،(حتثل: ي٘م٤مل: طم7)

 ص٥م اًمؽماب واعمراد هٜم٤م صمالث همروم٤مت قمغم اًمتِمٌٞمف.

(شمٗمٞمْملم: أي شمّمٌلم واًم٘مٞم٤مس طمذف اًمٜمقن قمٓمٗم٤م قمغم حتثل وم٤مًمقضمف أن يٙمقن اًمت٘مدير أٟم٧م شمٗمٞمْملم ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب قمٓمػ 8)

 اْلٛمؾ.

 (.663ٞمح: رواه ُمًٚمؿ )( صح9)
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 .سمنمط أن يّمؾ اعم٤مء إمم أصقل اًمِمٕمر =اْلٜم٤مسم٦مو قمغم اعمرأة ذم همًؾ احلٞمض

 :افتًِٔؾ

 .ًمق أراده ًمٗمٕمؾ و ،مل يٕملم ذم احلدي٨م همًؾ اْلٜم٤مسم٦م  ٕن اًمٜمٌل 

  (1) ما هل ـٍٔٔة افٌسؾ مـ اجلْابة ؟ :(275مسٖفة )

 :همًؾ اْلٜم٤مسم٦م يٙمقن يم٤مٔيت

 .همًؾ اًمٞمديـ :أوٓ

 .اًمّم٤مسمقنو ُم٤م أص٤مسمف ُمـ أذى سم٤معم٤مءو همًؾ اًمذيمر :ثإٔا

 .اًمّم٤مسمقنو همًؾ اًمٞمديـ سم٤معم٤مء :ثافثا

 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :رابًا

 .يٖمًؾ رأؾمف صمالث ُمرات :خامسا

 .يٗمٞمض اعم٤مء قمغم ضمًده يمٚمف :شادشا

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  ُؾ َيَدْيِف صُمؿَّ ُيْٗمِرُغ سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف  ٤مَن َرؾُمقُل اهلِل يمَ  :ومَٕم ًِ ٌَْدُأ وَمَٞمْٖم ـَ اْْلَٜم٤َمسَم٦ِم َي َؾ ُِم ًَ إَِذا اهْمَت

٠ُم  ُؾ وَمْرضَمُف صُمؿَّ َيَتَقوَّ ًِ الةِ قَمغَم ؿِمًَمًمِِف وَمَٞمْٖم صُمؿَّ َي٠ْمظُمُذ اعم٤َْمَء وَمُٞمْدظِمُؾ َأَص٤مسمَِٕمُف ذِم  ُأُصقِل  ،ُوُوقَءُه ًمِٚمّمَّ

أَ  ْٕمِر طَمتَّك إَِذا َرَأى َأْن ىَمِد اؾْمَتؼْمَ ـَ  (5)اًمِمَّ ِدِه  (6)طَمَٗم ًَ قَمغَم َرْأؾِمِف صَمالَث طَمَٗمٜم٤َمٍت صُمؿَّ َأوَم٤مَض قَمغَم ؾَم٤مِئِر ضَم

َؾ ِرضْمَٚمْٞمفِ  ًَ  .(7)صُمؿَّ هَم

 

   *    *    * 

 

  

                                 
 (.>47-5/478(، واعمجٛمقع )3>5-:;4/5(، واعمٖمٜمل )586-;5/57(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (اؾمتؼمأ: أي أوصؾ اًمٌٚمؾ إمم مجٞمٕمف. 5)

 (طمٗمـ: أي أظمذ اعم٤مء سمٞمده مجٞمٕم٤م وُمؾء اًمٙمٗملم ُمـ أي رء يم٤من يًٛمك طمٗمٜم٦م قمغم زٟم٦م ؾمجدة وجيٛمع قمغم طمٗمٜم٤مت يمًجدات.6)

 (.649(، وُمًٚمؿ );57ًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه ا7)
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 الجٗابٔ كتـاب طّازات األبداُ
 إجياب تطّريِأ الجٗابٔ مجاع أبٕاب إشالٛ الٍذاضٛ عَ األبداُ

ْر ﴿ :ما ادَهقد بافتىٓر دم ؿقفف تًاػ :(276مسٖفة ) ِّٓ َٔاَبَؽ َؾَى
 (4) [ ؟4 :]اددثر﴾َوثِ

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .اعم٘مّمقد اًمٓمٝم٤مرة احلًٞم٦م :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕملو ،اسمـ ؾمػميـ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .أُمر أن يٖمًؾ دم احلٞمض ُمـ اًمثقب  ٕن اًمٜمٌل 

طمًـ و ،أي أصٚمح قمٛمٚمؽ ،اخلٚمؼو اًمٕمٛمؾُمٜمٝم٤م و ،اًمٓمٝم٤مرة اعمٕمٜمقي٦ماعم٘مّمقد  :افَقل افثاين

 .ظمٚم٘مؽ

 .احلًـو ،أسمق رزيـو ،جم٤مهدو ،اسمـ ضمٌػمو ،قمٓم٤مءو ،اًمٜمخٕملو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

٤مًمتٓمٝمػم ذم سماًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعم٘مّمقد  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمثٞم٤مبو ،أي اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌدن =أي٦م اًمٓمٝم٤مرة احلًٞم٦م

 .(2)افتْزه مـ افبقلو جيب آشتزاء :(277مسٖفة )

٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ـِ اسْم ـِ وَمَ٘م٤مَل  َُمرَّ َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،ومَٕم ْي سَم٤منِ » :قَمغَم ىَمؼْمَ ًَُم ًَمُٞمَٕمذَّ سَم٤مِن ذِم  ،إهِنَّ َوَُم٤م ُيَٕمذَّ

َتؽِمُ  ،(6)يَمٌػِمٍ  ًْ ٤م َهَذا وَمَٙم٤مَن ٓ  َي ـْ سَمْقًمِفِ  (7)َأُمَّ ٤م َهَذا وَمَٙم٤مَن َيْٛمٌِم سم٤ِمًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦مِ  ،ُِم ٞم٥ٍم  ،ش(8)َوَأُمَّ ًِ  (4)صُمؿَّ َدقَم٤م سمَِٕم

                                 
(، >73-56/738(، وشمٗمًػم اًمٓمؼمي );>/6(، واعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي )>>5/4(، وإم )593->5/58اٟمٔمر: إوؾمط )(4)

(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم 698->54/68(، واْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل )6>6-5>8/6واعمحرر اًمقضمٞمز )

(47/4::-4:;.) 

 (.4/573(، وصحٞمح ُمًٚمؿ )4/499(، وصحٞمح اًمٌخ٤مري );>-:>/6واعمجٛمقع )(، 5/595(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 صمالث شم٠مويالت:(وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم: ىمد ذيمر اًمٕمٚمًمء ومٞمف 6)

 .أٟمف ًمٞمس سمٙمٌػم ذم زقمٛمٝمًم اًمت٠مويؾ إول:

 .أٟمف ًمٞمس سمٙمٌػم شمريمف قمٚمٞمٝمًم اًمت٠مويؾ اًمث٤مِّن:

 .اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض طمٙم٤مه أي ًمٞمس سم٠ميمؼم اًمٙم٤ٌمئر= اًمت٠مويؾ اًمث٤مًم٨م:

 يتحرز ُمٜمف.ٓ ٓ يتجٜمٌف و :(ٓ يًتؽم: روى صمالث رواي٤مت يًتؽم ويًتٜمـزه ويًتؼمئ ويمٚمٝم٤م صحٞمح٦م، وُمٕمٜم٤مه٤م7)

 (سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م: طم٘مٞم٘متٝم٤م ٟم٘مؾ يمالم اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض قمغم ضمٝم٦م اإلوم٤ًمد.8)
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ُف سم٤ِمصْمٜمَلْمِ  ُػ قَمٜمُْٝمًَم َُم٤م مَلْ » :َوقَمغَم َهَذا َواطِمًدا صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،وَمَٖمَرَس قَمغَم َهَذا َواطِمًدا (5)َرـْم٥ٍم وَمَِم٘مَّ ٗمَّ ُف َُيَ ًَمَٕمٚمَّ

٤م ًَ ٌَ  .(6)شَيْٞم

ـْ سَمْقًمِفِ » :و ذم رواي٦م ُئ ُِم َتؼْمِ ًْ ٤م وَمَٙم٤مَن ٓ  َي ٤م َأطَمُدمُهَ  .(7)شَأُمَّ

شمٕمٛمد قمدم آؾمتؼماء ومٝمق ُمـ و =اًمتٜمزه ُمـ اًمٌقلو وضمقب آؾمتؼماء :ي١مظمذ ُمـ هذ احلدي٨م

 .آصمؿ

 (8) ؟  ما حُؿ بقل أدمل :(278مسٖفة )

وسمف ي٘مقل قمقام أهؾ  ،قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمٌقل دًم٧م إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 ،وهمػمهؿ ،وأهؾ اًمٕمراق ُمـ أصح٤مب اًمرأي ،وؾمٗمٞم٤من ،وأهؾ اعمديٜم٦م ،ُم٤مًمؽ :اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ

 .وسمف ىم٤مل يمؾ ُمـ طمٗمٔمٜم٤م قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وأصح٤مسمف ،واًمِم٤مومٕمل

 .يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا إمج٤مقم٤م :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 (9) ما حُؿ افثقب افذي أصابف بقل يسر ؟:(279مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ قمؼمة سمف :افَقل إول

 .يقؾمػأسمق و ،حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمِّن :افَائِقن بف

 .قمٚمٞمف همًٚمف :افَقل افثاين

 .-يٜمْمح  :ىم٤مل –أسمق طمٜمٞمٗم٦م و ،أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٌقل اًمٞمًػم إذا أص٤مب  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمثقب ٓ قمؼمة سمف

                                 
 (سمٕمًٞم٥م: هق اْلريد واًمٖمّمـ ُمـ اًمٜمخؾ، وي٘م٤مل ًمف: اًمٕمثٙم٤مل.4)

 يمٞمد واصمٜملم ُمٜمّمقب قمغم احل٤مل وزي٤مدة اًم٤ٌمء ذم احل٤مل صحٞمح٦م ُمٕمرووم٦م.( سم٤مصمٜملم: هذه اًم٤ٌمء زائدة ًمٚمتق5)

 (.5>5(، وُمًٚمؿ )9385( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.>539( صحٞمح: رواه اًمٜم٤ًمئل )7)

 (.5>6-3>5/6(، واعمجٛمقع )5/595(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.;5/44(، وإم );4/45)(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى 596-5/595(اٟمٔمر: إوؾمط )9)
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  :افتًِٔؾ

ـْ طَمَرٍج  ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم .4 ـِ ُِم ي  .[>::]احل٩م ﴾َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًمدي

٤م إِ ٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .5 ًً  .[9;5 :]اًمٌ٘مرة ﴾ٓ ُيَٙمٚميُػ اهلُل  َٟمْٗم

 (4)؟ ما حُؿ ادذي يهٔب افثقب  :(281مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .اًمٌدن ُمٜمفو ،جي٥م همًؾ اًمثقبو ،ٟمجس :افَقل إول

هق اظمتٞم٤مر اسمـ و ،وإؾمح٤مق ،وأسمق صمقر ،واًمِم٤مومٕمل ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمٛمر :افَائِقن بف

  .اعمٜمذر

 .هق ىمقل يمثػم ممـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿو :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 :اشتدفقا بـ

ٌَْٙمِريي  ـِ َأَٟمٍس اًْم ـْ قَم٤مِئِش سْم ٌر َواعمِْْ٘مَداُد اعمَْْذَي  :ىَم٤مَل  ،قَم إِِّني َرضُمٌؾ  :وَمَ٘م٤مَل قَمكِمٌّ  ،شَمَذايَمَر قَمكِمٌّ َوقَمًمَّ

اءٌ  تِل ،َُمذَّ ـْ َأضْمِؾ اسْمٜمَتِِف حَتْ ٍر َأْو ًمِْٚمِٛمْ٘مَداِد ٕ وَمَ٘م٤مَل  ،َوإِِّني َأؾْمَتِحل َأْن َأؾْم٠َمًَمُف ُِم ٤م ًمَِٕمًمَّ  :ىَم٤مَل قَمَٓم٤مءٌ  -طَمِدمِهَ

ٞمُتُف  ًِ ُه زِم قَم٤مِئٌش وَمٜمَ ٠َمًْمُتفُ  -ؾَمًمَّ ًَ ْؾ َذاَك ُِمٜمْفُ  ،َذاَك اعمَْْذُي » :وَمَ٘م٤مَل  ،ؾَمْؾ َرؾُمقَل اهللِ وَم ًِ َُم٤م  :ىُمْٚم٧ُم  ،شًمَِٞمْٖم

٠مْ » :َذاَك ُِمٜمُْف ؟ ىَم٤مَل  ـْ ُوُوقَءهُ  ،َذيَمَرُه َوَيَتَقوَّ
ًِ الةِ »َأْو  ،شوَمُٞمْح ٠ْم ُِمْثَؾ ُوُوقِئِف ًمِٚمّمَّ َْمْح ذِم َوَيٜمْ  ،َيَتَقوَّ

 .(5) شَأْو وَمْرضَمفُ  ،وَمْرضِمفِ 

 .جيزئف اًمٜمْمحو ،يًتح٥م همًٚمف :افَقل افثاين

 .أمحد :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ ىَم٤مَل  ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم ـَ اعمَْذْ  :قَم ةً  ييُمٜم٧ُْم َأًْمَ٘مك ُِم ٠َمًْم٧ُم  ،ؿِمدَّ ًَ ٤مَل وَم ًَ
هْمتِ ِٓ َويُمٜم٧ُْم ُأيْمثُِر ُِمٜمُْف ا

ـْ َذًمَِؽ   َرؾُمقَل اهلِل   ـْ َذًمَِؽ اًْمُقُوقءُ » :وَمَ٘م٤مَل  ،قَم ِزيَؽ ُِم ًَم جُيْ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  وَمَٙمْٞمَػ سمًَِم  :ىُمْٚم٧ُم  ،شإِٟمَّ

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 4/453(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ):>4/4(، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )599-5/596(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.4;7-3;5/7(، واعمٖمٜمل )8;/5(، وإم )7>سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.533(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )9/8( صحٞمح: رواه أمحد )5)
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ُف » :ُِمٜمُْف ىَم٤مَل  ُيِّمٞم٥ُم صَمْقيِب  ـْ صَمْقسمَِؽ طَمْٞم٨ُم شُمَرى َأٟمَّ ٤م ُِم  وَمَتٜمَْْمَح ذِهَ
ٍ
ـْ َُم٤مء ٤م ُِم َيْٙمِٗمٞمَؽ سم٠َِمْن شَم٠ْمظُمَذ يَمٗمًّ

 .(4)شَأَص٤مسَمفُ 

جي٥م و ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمذي ٟمجس :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح 

 اًمٌدن ُمٜمفو ،همًؾ اًمثقب

 (5) اجلارية ؟و ما حُؿ بقل افٌالم :(281مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .سمقل اْل٤مري٦ميٖمًؾ و ،سمقل اًمٖمالم ُم٤م مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ًمِمٝمقة (6)يٜمْمح :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،وإؾمح٤مق ،أمحدو ،واحلًـ ،وقمٓم٤مء ،وأم ؾمٚمٛم٦م ،قمكم :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ْ َي٠ْميُمِؾ اًمٓمََّٕم٤مَم إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  ـٍ هَل٤َم َصِٖمػٍم مَل ٤َم َأشَم٧ْم سم٤ِمسْم ـٍ َأهنَّ ـْ ُأمي ىَمْٞمٍس سمِٜم٧ِْم حِمَّْم ُف  قَم ًَ وَم٠َمضْمَٚم

ْٚمفُ  َرؾُمقُل اهللِ  ًِ  وَمٜمََْمَحُف َومَلْ َيْٖم
ٍ
٤ٌَمَل قَمغَم صَمْقسمِِف وَمَدقَم٤م سمًَِمء  .(7)ذِم طِمْجِرِه وَم

 .ومٛمْم٧م اًمًٜم٦م أن يرش سمقل اًمّمٌل ويٖمًؾ سمقل اْل٤مري٦م :ىم٤مل اًمزهري

 .ـمٕمًم أو مل يٓمٕمًم =اْل٤مري٦م ُمٓمٚم٘م٤مو يٖمًؾ سمقل اًمٖمالم :افَقل افثاين

 .ؾمٗمٞم٤منو ،أسمق صمقرو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .وم٢من ـمٕمًم همًال ،اْل٤مري٦م ُم٤م مل يٓمٕمًمو يٜمْمح سمقل اًمٖمالم :افثافثافَقل 

 .رواي٦م قمـ اًمٜمخٕملو ،احلًـ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من سمقل اًمٖمالم ُم٤م مل ي٠ميمؾ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سمقل اْل٤مري٦م  يٖمًؾو ،اًمٓمٕم٤مم ًمِمٝمقة يٜمْمح

 (8)خٍل مُاهنا ؟و ماذا يًٍؾ مـ أصابت ثقبف ٕجاشة :(282مسٖفة )

                                 
 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.839(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف )448(، واًمؽمُمذي )543أسمق داود ) ( طمًـ: رواه4)

 (.:>7-8>5/7(، واعمٖمٜمل )653->5/64(، واعمجٛمقع )5:3-:5/59(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 ( اًمٜمْمح: رش اعم٤مء قمغم اعمٙم٤من دون قمٍم.6)

 (.;:5(، وُمًٚمؿ )556( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.;5/44(، وإم )>4/45(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )>;5/7(، واعمٖمٜمل )5:4-5/5:3ط )(اٟمٔمر: إوؾم8)
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٜمْمح ُمٙم٤مهن٤م :افَقل إول

 .-ذم اعمذي  -أمحد و ،- ٤مإن ظمٗمل ُمٙم٤مهن :ىم٤مٓ –مح٤مد و ،احلٙمؿو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ ىَم٤مَل  ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم ـَ اعمَْذْ يُمٜم٧ُْم َأًْمَ٘مك  :قَم ةً  يُِم ٠َمًْم٧ُم  ،ؿِمدَّ ًَ ٤مَل وَم ًَ
هْمتِ ِٓ َويُمٜم٧ُْم ُأيْمثُِر ُِمٜمُْف ا

ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل  اهلل َرؾُمقَل  ـْ َذًمَِؽ اًْمُقُوقءُ » :قَم ِزيَؽ ُِم ًَم جُيْ وَمَٙمْٞمَػ سمًَِم  اهللِ َي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم  ،شإِٟمَّ

ُف َيْٙمِٗمٞمَؽ سم٠َِمْن شَم٠ْمظُمَذ » :ىَم٤مَل ؟ ُِمٜمُْف  ُيِّمٞم٥ُم صَمْقيِب  ـْ صَمْقسمَِؽ طَمْٞم٨ُم شُمَرى َأٟمَّ  وَمَتٜمَْْمَح ذِه٤َم ُِم
ٍ
ـْ َُم٤مء ٤م ُِم يَمٗمًّ

 .(4)شَأَص٤مسَمفُ 

طَمْٞم٨ُم » :ٕن أطمٙم٤مم اًمٜمج٤مؾم٦م ختتٚمػ وىمقًمف =ومال يٕمدي ،أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ذم اعمذي دون همػمه

ُف َأَص٤مسَمفُ  حمٛمقل قمغم ُمـ فمـ أٟمف أص٤مب ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ صمقسمف ُمـ همػم شمٞم٘مـ ومٞمجزئف ٟمْمح  ششُمَرى َأٟمَّ

 .اعمٙم٤من أو همًٚمف

 .يتحرى ُمٙم٤مهن٤م :افَقل افثاين

 .اسمـ ؿمؼمُم٦م :افَائِقن بف

 .يٜمْمح اًمثقب يمٚمف :افَقل افثافث

إن ظمٗمل قمٚمٞمف  –ُم٤مًمؽ و ،-إٓ اعمٜمل ٓ يٖمًؾ ُمـ اًمثقب  –اًمِم٤مومٕمل و ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرهق و ،-ُمٙم٤مٟمف 

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ُمتٞم٘مـ ًمٚمًمٟمع ُمـ اًمّمالة ومٚمؿ شمٌح ًمف اًمّمالة إٓ سمتٞم٘مـ زواًمف

 .ٓ أدري ُم٤م اًمراضمح  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .(5)ؿٔس ظِٔف شائر افدماء و ،دم احلٔض ٕجس فِسْة :(283مسٖفة )

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ـْ َأؾْمًَمَء سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمٍر َأهنَّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأَرَأْي٧َم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ؾَم٠َمًَم٧ِم اُْمَرَأٌة َرؾُمقَل اهللِ  :ومَٕم

                                 
 (، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.448(، واًمؽمُمذي )543( طمًـ: رواه أسمق داود )4)

 (.7;5/7(، واعمٖمٜمل );>6-:>6-5(، واعمجٛمقع )5:6-5/5:4(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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ـَ احْلَْٞمَْم٦مِ  ُم ُِم إَِذا َأَص٤مَب » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  ،؟يَمْٞمَػ شَمّْمٜمَُع  (4)إطِْمَداَٟم٤م إَِذا َأَص٤مَب صَمْقذَه٤َم اًمدَّ

ـَ احْلَْٞمَْم٦ِم وَمْٚمَتْ٘مُرْصفُ  ُم ُِم َـّ اًمدَّ  صُمؿَّ ًمُِتَّمكمي ومِٞمف (6)صُمؿَّ ًمَِتٜمَْْمْحفُ  (5)صَمْقَب إطِْمَدايُم
ٍ
 .(7)شسمًَِمء

٤م ىَم٤مًم٧موقمـ  ـٍ أهنَّ ِلَّ   :ُأمَّ ىَمْٞمٍس سمِٜم٧َْم حِمَّْم ـْ َدِم احْلَْٞمِض َيُٙمقُن ذِم  اًمثَّْقِب ىَم٤مَل   ؾَم٠َمًْم٧ُم اًمٜمٌَّ قَم

ٞمِف سمِِْمْٚمعٍ » ِٚمٞمفِ  (8)طُمٙمي ًِ  َوؾِمْدرٍ  َواهْم
ٍ
 .(9)شسمًَِمء

 (:) حُؿ أثر افدم بًد افٌسؾ ؟ما :(284مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ رء قمٚمٞمف :افَقل إول

 ،هق ىمقل قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مرو ،اًمِم٤مومٕملو ،قمٚم٘مٛم٦مو ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو

 :إدفة 

ِلَّ  .4 ٤مٍر َأشَم٧ِم اًمٜمٌَّ ًَ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ ظَمْقًَم٦َم سمِٜم٧َْم َي ُف ًَمْٞمَس زِم إٓ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم   قَم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إِٟمَّ

ِٚمٞمِف صُمؿَّ َصكِم ومِٞمفِ » :ىَم٤مَل ؟ صَمْقٌب َواطِمٌد َوَأَٟم٤م َأطِمٞمُض ومِٞمِف وَمَٙمْٞمَػ َأْصٜمَُع  ًِ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،شإَِذا ـَمُٝمْرِت وَم٤مهْم

ُم ىَم٤مَل  ُرِج اًمدَّ ِك َأصَمُرهُ » :وَم٢مِْن مَلْ ََيْ ِم َوٓ َيُيه ُؾ اًمدَّ ًْ  .(;)شَيْٙمِٗمٞمِؽ هَم

وعم٤م يم٤من  ،ٕٟمف إذا همًؾ اًمدم ُمـ صمقسمف وم٘مد أشمك سمًم أُمر سمف وًمٞمس قمٚمٞمف أيمثر ُمـ ذًمؽ .5

دل قمغم أن  ،سملم ذًمؽ ومل يٗمرق اًمٜمٌل  ،ُمٕمٚمقُم٤م أن أصمره ىمد يذه٥م سم٤مًمٖمًؾ وىمد ٓ يذه٥م

                                 
 (احلٞمْم٦م: سمٗمتح احل٤مء أي احلٞمض. 4)

 ت٘مرصف: ُمٕمٜمك شم٘مرصف اًمدًمؽ سم٠مـمراف إص٤مسمع وإفمٗم٤مر ُمع ص٥م اعم٤مء قمٚمٞمف طمتك يذه٥م أصمره.(ومٚم5)

 ( ًمتٜمْمحف: أي ًمتٖمًٚمف.6)

 (.4>5(، وُمًٚمؿ ):63( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (سمْمٚمع: أي سمٕمقد، وهق ذم إصؾ واطمد أوالع احلٞمقان، أريد سمف اًمٕمقد اعمِمٌف سمف.8)

(، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من: إؾمٜم٤مده ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م وٓ ;95(، واسمـ ُم٤مضمف )5>5، واًمٜم٤ًمئل )(696( صحٞمح: رواه أسمق داود )9)

 (.4;4/4(، وشمٚمخٞمص احلٌػم )4/849أقمٚمؿ ًمف قمٚم٦م= اٟمٔمر: اًمٌدر اعمٜمػم )

 (.;5/44(، وإم )5:7-5/5:6(اٟمٔمر: إوؾمط ):)

(، 4/854(، ووٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل ًمتٗمرد اسمـ هلٞمٕم٦م، اٟمٔمر اًمٌدر اعمٜمػم )3;5/6(، وأمحد )698( صحٞمح: رواه أسمق داود );)

 وصححف إًم٤ٌمِّن. 
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 .ذي ومٞمف دم اعمحٞمض يٓمٝمر سم٤مًمٖمًؾ قمغم فم٤مهر أُمرهاًمثقب اًم

 .ي٘مروف سم٤معم٘مراض :افَقل افثاين

 .اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .ًمٕمٚمف ىم٤مًمف قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتٞم٤مط :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

أصمر اًمدم سمٕمد اًمٖمًؾ ٓ  اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .رء ومٞمف

  (4) افذباب ؟و ما حُؿ دم افزاؽٔث:(285مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ًمٞمس سمٜمجس :افَقل إول

 ،وـم٤موس ،وطمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ،ومح٤مد  ،واحلٙمؿ ،واًمِمٕمٌل ،واحلًـ ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .ُم٤مًمؽو ،قمروةو ،وأصح٤مب اًمرأي ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،اًمِم٤مومٕملو

 :ظِِقا بـ

مَ ﴿ :يمت٤مسمف اًمدم وم٘م٤مل ٕن اهلل طمرم ذم َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦َم َواًمدَّ ًَم طَمرَّ وم٤مًمدم  ،[4:6]اًمٌ٘مرة:  ﴾إِٟمَّ

سمٖمًؾ دم احلٞمْم٦م وٓ ومرق سملم  وأُمر اًمٜمٌل  ،طمرام وهمًٚمف جي٥م ُمـ اًمثقب اًمذي يّمغم ومٞمف

 .ومٞمًٚمؿ ًمف ،إذ ًمٞمس ذم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمًم ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع ،ىمٚمٞمؾ اًمدم ويمثػمه

 .إن يمثر وضم٥م همًٚمفو ،ٓ سم٠مس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف :افَقل افثاين

 .أسمق صمقرو ،ُم٤مًمؽو ،أمحدو ،اًمٜمخٕمل :اًم٘م٤مئٚمقن سمف

اًمذسم٤مب و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من دم اًمؼماهمٞم٨م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح 

 .ًمٞمس سمٜمجس

 .(2)باإلمجاع ٓ تًاد افهالة مـ افدم افَِٔؾ يهٔب افثقب:(286مسٖفة )

                                 
(، واعمًٌقط 4/448(، و اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )3:/4(، واعمًٌقط عمحٛمد سمـ احلًـ )::5-5/5:8(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، 8;7-7;5/7(، واعمٖمٜمل );5/44(، وإم )483اًمٙمقؾم٩م ) (، ُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م4/546ًمٚمنظمز )

 (.>>-;>/6(، );>5/6واعمجٛمقع )

 (.5;7-4;5/7(، واعمٖمٜمل );:5- ::5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .أمجٕمقا ذم ىمٚمٞمؾ اًمدم إن صغم ومّمالشمف ضم٤مئزة :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(4)ؾًِٔف اإلظادةمـ صذ بثقب أصابف دم ؾاحش  :(287مسٖفة )

  .صمقر أيبو ،أمحدو ،ُم٤مًمؽو ،اًمٜمخٕملو ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ قم٤ٌمس :ىمقل ذاو ه

  (5) ما مَدار افدم افٍاحش افذي يبىؾ افهالة ؟:(288مسٖفة )

 :قمغم ؾمت٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

 .إن يم٤من ىمٚمٞمال ضم٤مزتو ،اًمٕمرف ومال دمقز اًمّمالة ومٞمفو إذا يم٤من يمثػما ذم اًمٕم٤مدة :افَقل إول

  .ىمت٤مدةو ،أمحدو ،ُم٤مًمؽ  :افَائِقن بف

إذا يم٤من أىمؾ ُمـ ذًمؽ و ،اًمديٜم٤مر ومٕمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالةو إذا يم٤من ىمدر اًمدرهؿ :افَقل افثاين

 .صح٧م صالشمف

 .إوزاقملو ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،مح٤مدو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .إذا يم٤من ىمدر اًمدرهؿ ٓ ييه وإن يم٤من أيمثر ُمـ ذًمؽ أقم٤مد :افَقل افثافث

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،مح٤مدو ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو ،اًمٜمخٕمل  :افَائِقن بف

 .ىمٚمٞمٚمف يٌٓمؾ اًمّمالةو يمثػم اًمدم :افَقل افرابع

 .ؾمٚمٞمًمن اًمتٞمٛملو ،احلًـو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

إن رىم٠م اًمدم ومٕمٚمٞمف همًؾ صمٞم٤مسمف و ،إن يمثرو إذا يم٤من اًمدم ٟم٤مزوم٤م صح٧م اًمّمالة  :افَقل اخلامس

 .ُمٜمف

 .قمٓم٤مءو ،قمروة :افَائِقن بف

إن يم٤مٟم٧م ذم اًمثقب ومال إقم٤مدة و ،إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اًمٌدن أقم٤مد اًمّمالة :افَقل افسادس

 .قمٚمٞمف

 ،ضمٌػم اسمـو ،اًمٜمخٕملو ،احلًـو ،أسمق جمٚمزو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمـ ُمًٕمقد :افَائِقن بف

                                 
 (.433->>/6(، واعمجٛمقع )4;7-3;5/7(، واعمٖمٜمل )::5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 4/448اًمٙمؼمى ) (، واعمدوٟم٦م6;7-5;5/7(، واعمٖمٜمل )3;5-;:5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.433->>/6(، واعمجٛمقع )8;5سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )
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 .ـم٤موسو ،واسمـ أيب ًمٞمغم ،احل٤مرث اًمٕمٚمٙملو

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف إذا يم٤من اًمدم يمثػما ذم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .إن يم٤من ىمٚمٞمال ضم٤مزتو ،اًمٕمرف ومال دمقز اًمّمالة ومٞمفو اًمٕم٤مدة

  :افتًِٔؾ

 .اًمٕمرفو ٕن اًمنميٕم٦م ىمد شمرد سمٕمض إطمٙم٤مم إمم اًمٕم٤مدة

 .طمد احلرز ذم اًمنىم٦م :ُمث٤مًمف

 .طمد اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمزوضم٦م :ُمث٤مل آظمر

 (4)ما حُؿ ادْل يهٔب افثقب ؟ :(289مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيزئ ومريمف ،ـم٤مهر :افَقل إول

 ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،قمٓم٤مءو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،اسمـ قمٛمرو ،ؾمٕمد  :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمرأيأصح٤مب و

 :اشتدفقا بـ

ـْ قَمْٚمَ٘مَٛم٦َم َوإ ُؾ صَمْقسَمفُ قَم ًِ ٌََح َيْٖم ًَم يَم٤مَن  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ،ؾْمَقِد َأنَّ َرضُماًل َٟمَزَل سمَِٕم٤مِئَِم٦َم وَم٠َمْص إِٟمَّ

َؾ َُمَٙم٤مَٟمفُ  ًِ ِزُئَؽ إِْن َرَأْيَتُف َأْن شَمْٖم ـْ صَمْقِب َرؾُمقِل  لَوًَمَ٘مْد َرَأْيُتٜمِ وَم٢مِْن مَلْ شَمَر َٟمَْمْح٧َم طَمْقًَمُف  ،جُيْ َأوْمُريُمُف ُِم

 .(5)وَمْريًم٤م وَمُٞمَّمكِم ومِٞمفِ   اهللِ  

ـْ صَمْقِب َرؾُمقِل اهللِ   :و ذم ًمٗمظ ىَم٤مًَم٧ْم  يُمٜم٧ُْم َأوْمُريُمُف ُِم
 (6). 

 .وٓ أقمٚمؿ دًٓم٦م ُمـ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ إمج٤مع شمقضم٥م همًٚمف :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .ٟمجس جي٥م همًٚمف :افَقل افثاين

                                 
(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى 9>6-8>5/6(، واعمجٛمقع );>7-:>5/7(، واعمٖمٜمل )8;5-4;5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م 455-;;5/4(، وإم )4/538(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )>45-;4/45)

 (.:>، 99) اًمٙمقؾم٩م

 (.;;5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (.;;5(صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 



 328    مسط الآلل٘ يف

 ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،قم٤مئِم٦مو ،اسمـ قمٛمرو ،ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرةو ،قمٛمر :افَائِقن بف

 .اًمثقريو ،إوزاقملو

 :اشتدفقا بـ

٤مرٍ  ًَ ـِ َي ـْ ؾُمَٚمْٞمًَمَن سْم ـِ اعمَْٜمِلي ُيِّمٞم٥ُم اًمثَّْقَب  ،ؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مِئَِم٦مَ  :ىَم٤مَل  ،قَم ُٚمُف  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ؟ قَم ًِ يُمٜم٧ُْم َأهْم

ـْ صَمْقِب َرؾُمقِل اهلِل    ُِم
ِ
ِؾ ذِم صَمْقسمِِف سُمَ٘مُع اعم٤َْمء ًْ الِة َوَأصَمُر اًْمَٖم  .(4)وَمَٞمْخُرُج إمَِم اًمّمَّ

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة اعمٜمل :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

 .ًمق يم٤من ٟمج٤ًم ًمٖمًٚمتفو ،ومدل قمغم ـمٝم٤مرشمف  ٕن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمٗمريمف ُمـ صمقب اًمٜمٌل 

 (5)خيٍك مقضًف مـ افثقب ؟ و ما حُؿ افثقب يهٔبف ادْل :(291مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ جي٥م همًٚمف :افَقل إول

 .أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يٜمْمح ُم٤م مل يرهو يٖمًؾ ُم٤م رأى :افَقل افثاين

 .قمٓم٤مءو ،مح٤مدو ،احلٙمؿو ،اًمٜمخٕملو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قم٤مئِم٦مو ،قمٛمر :افَائِقن بف

 .يٖمًؾ اًمثقب يمٚمف :افَقل افثافث

 .احلًـو ،أسمق هريرةو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .وم٢من مل يدر ُمٙم٤مٟمف ومرك اًمثقب يمٚمف ،جيزئف اًمٗمرك :افَقل افرابع

 .إؾمح٤مق :افَائِقن بف

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمٜمل إذا أص٤مب اًمثقب :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

هل هؾ اعمٜمل ـم٤مهر أم و ،هذه اعم٠ًمًم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٠ًمًم٦م أظمرىو =ُمٙم٤مٟمف ٓ جي٥م همًٚمفظمٗمل و

                                 
 (.>;5(، وُمًٚمؿ )563( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى 9>6-8>5/6(، واعمجٛمقع )>>7-;>5/7(، واعمٖمٜمل ):;5-8;5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م 455-;;5/4)(، وإم 4/538(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )>45-;4/45)

 (.:>، 99اًمٙمقؾم٩م )
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 .(4)ٟمجس ؟

 (5) مل يًِؿ بافْجاشة إٓ بًد افهالة ؟و ما حُؿ مـ صذ دم ثقب ٕجس :(291مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف :افَقل إول

 ،واًمِمٕمٌل ،وجم٤مهد ،وؾم٤ممل ،وـم٤موس ،واسمـ اعمًٞم٥م ،وقمٓم٤مء ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

هق و ،وأسمق صمقر ،وإؾمح٤مق ،وإوزاقمل ،وحيٞمك إٟمّم٤مري ،واحلًـ ،واًمٜمخٕمل ،واًمزهري

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر

 :إدفة

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي ىَم٤مَل  .4 ُيَّمكِم سم٠َِمْصَح٤مسمِِف إِْذ ظَمَٚمَع َٟمْٕمَٚمْٞمِف وَمَقَوَٕمُٝمًَم   سَمْٞمٜمًََم َرؾُمقُل اهلِل   :قَم

٤مِرِه وَمَٚمًمَّ َرَأى َذًمَِؽ اًْمَ٘مْقُم َأًْمَ٘مْقا ٟمَِٕم٤مهَلُْؿ وَمَٚمًمَّ ىَم٣َم َرؾُمقُل اهللِ   ًَ ـْ َي َُم٤م مَحََٚمُٙمْؿ » :َصالشَمُف ىَم٤مَل   قَم

إِنَّ » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،َ٘مْٞم٧َم َٟمْٕمَٚمْٞمَؽ وَم٠َمًْمَ٘مْٞمٜم٤َم ٟمَِٕم٤مًَمٜم٤َمَرَأْيٜم٤َمَك َأًمْ  :ىَم٤مًُمقا ،ش؟قَمغَم إًِْمَ٘م٤مِئُٙمْؿ ٟمَِٕم٤مًَمُٙمْؿ 

يَؾ  ِِّن  َأشَم٤مِِّن   ضِمؼْمِ  .(6)شَأنَّ ومِٞمِٝمًَم ىَمَذًرا وَم٠َمظْمؼَمَ

مم٤م ُم٣م ُمـ اًمّمالة دل قمغم أن ُمـ صغم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ضم٤مهال  عم٤م مل يٕمد اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ذه٤م أن صالشمف صحٞمح٦م

ومل  ،قمغم اعمرء أن يّمكم ذم اًمثقب قمغم فم٤مهر ُم٤م هق قمٜمده أٟمف ـم٤مهرٕن اًمذي جي٥م  .5

وم٢مذا صغم قمغم شمٚمؽ اًمّمٗم٦م وم٘مد أدى ُم٤م قمٚمٞمف ذم  ،يٙمٚمػ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمٚمؿ ُم٤م هم٤مب قمٜمف

افَقل  .وم٢مذا اظمتٚمٗمقا ذم وضمقب اإلقم٤مدة قمٚمٞمف مل جيز أن يقضم٥م سم٤مٓظمتالف ومرض  ،اًمٔم٤مهر

 .دم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة :افثاين

 .-يٕمٞمد أطم٥م إزم  :ىم٤مل –احلٙمؿ و  ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق ىمالسم٦م :بفافَائِقن 

 .إذا يم٤من ذم اًمقىم٧م ومٕمٚمٞمف اإلقم٤مدة :افَقل افثافث

                                 
 (.3>5( اٟمٔمر: اعم٠ًمًم٦م رىمؿ )4)

(، وإم ;4/46(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )8;5(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )>;5-:;5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.447-6/446(، واعمجٛمقع )838-5/837(، واعمٖمٜمل );5/44)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.5>/6(، وأمحد )983داود )( صحٞمح: رواه أسمق 6)
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 .احلًـو ،ُم٤مًمؽو ،رسمٞمٕم٦م :افَائِقن بف

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ سم٠مٟمف ٓ َيٚمق وم٤مقمٚمف ُمـ أطمد أُمريـ

 .أن يٙمقن ُم١مدي٤م ُم٤م ومرض قمٚمٞمف ومال إقم٤مدة قمٚمٞمف ذم اًمقىم٧م وٓ سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م :إول

يٙمقن همػم ُمّمؾ يمًم أُمر ومال سمد عمـ طم٤مًمتف هذه ُمـ اإلقم٤مدة ذم اًمقىم٧م وسمٕمد ظمروج  نأ :اًمث٤مِّن

  .اًمقىم٧م

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ صغم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .صالشمف ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف ءضم٤مهال ذه٤م أصمٜم٤م

  (4) هؾ يهع ؾٔف ؟ :ما حُؿ مـ ٓ جيد إٓ ثقبا ٕجسا :(292مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ يّمكم قمري٤مٟم٤مو ،يّمكم ومٞمف :افَقل إول

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،اعمزِّنو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .اًمثقب اًمٜمجس ٓ يّمكم ذمو ،يّمكم قمري٤مٟم٤م :افَقل افثاين

 .أسمق صمقرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .جيزئف ًمق صغم قمري٤مٟم٤مو ،يّمكم ومٞمف :افَقل افثافث

 .أسمق يقؾمػو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ مل جيد إٓ صمقسم٤م ٟمج٤ًم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ يّمكم قمري٤مٟم٤مو ،يّمكم ومٞمف

  :افتًِٔؾ

ىمد شمٜمجس اًمثقب سمٖمػم و =ُم٠مُمقر سم٤مًمّمالة ذم اًمثقب اًمٓم٤مهرو ،اًمٕمٌد ُم٠مُمقر سمًؽم اًمٕمقرةٕن 

 .ومٞمٙمقن شمٕمرى سم٤مظمتٞم٤مره ،أُم٤م إن شمٕمرى =اظمتٞم٤مره

  (4) أصُؾ ظِٔف افتٍريؼ بْٔٓام ؟و ،ما حُؿ مـ ظْده ثقبان أحدمها ٕجس :(293مسٖفة )

                                 
-4/676(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/459(، اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5/457(، وإم )3>5->;5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.6/438(، واعمجٛمقع )677

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
331 

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .دمزئف اًمّمالةو ،يتحرى :إولافَقل 

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يّمكم ذم أطمدمه٤م صمؿ يٕمٞمده٤م ذم اًمثقب أظمر :افَقل افثاين

 .اعم٤مضمِمقن :افَائِقن بف

 .أو يّمكم ذم همػممه٤م ،يّمكم قمري٤مٟم٤مو يؽميمٝمًم :افَقل افثافث

 .أسمق صمقرو ،اعمزِّن :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ قمٜمده صمقسم٤من أطمدمه٤م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .دمزئف اًمّمالةو ،يّمكم ذم أطمدمه٤مو ،أؿمٙمؾ قمٚمٞمف اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمًم يتحرىو ،ٟمجس

  (5) افْجس مْف ظذ إرض ؟و ما حُؿ مـ صذ دم ثقب دم بًوف ٕجاشة:(294مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ دمزئف  :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف يزول ومٞمزول اًمثقب سمزواًمف

 .دمزئف :افَقل افثاين

 .أسمق صمقر :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ صغم ذم صمقب ذم  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

  .اًمٜمجس ُمٜمف قمغم إرض أن صالشمف ٓ دمزئفو سمٕمْمف ٟمج٤مؾم٦م

 .(6) مـ صذ ظذ ثقب دم ضرف مْف ٕجاشة  ؾافهالة صحٔحة باإلمجاع :(295مسٖفة )

                                 
 (.;43-6/438(، واعمجٛمقع )3>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.445-6/444(، واعمجٛمقع )3>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.:5/79(، واعمٖمٜمل )3>5/5ٟمٔمر: إوؾمط )(ا6)
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وٓ أقمٚمٛمٝمؿ َيتٚمٗمقن ذم اًم٤ًٌمط اًمذي ذم ـمرف ُمٜمف ٟمج٤مؾم٦م أن اًمّمالة دمزي  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

  .قمغم اًمٓم٤مهر ُمٜمف

ثؿ وجد ثقبا أثْاء  ،ما حُؿ ادساؾر افذي ٓ جيد ثقبا ؾهذ ظريإا:(296مسٖفة ) 

 (4)؟افهالة

 :أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ 

 .يتؿو يًتؽم :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يٕمٞمدو ،صالشمف وم٤مؾمدة :افَقل افثاين

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .ٓ يٕمٞمدو ،صالشمف شم٤مُم٦م :افَقل افثافث

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،أسمق يقؾمػ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعم٤ًمومر اًمذي ٓ جيد صمقسم٤م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يتؿ صالشمفو قمٚمٞمف أن يًتؽم ،صمؿ وضمد صمقسم٤م أصمٜم٤مء اًمّمالة ،ومّمغم قمري٤مٟم٤م

  (5) ما حُؿ تىٓر افْجاشات بٌر اداء ؟:(297مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ـمٕمؿو ،ريحو ،شمٓمٝمر سمٖمػم اعم٤مء إذا زال أصمره٤م ُمـ ًمقن :افَقل إول

 -إؾمح٤مق و ،أمحدو ،-ٓ جيزئ إٓ همًٚمٝمًم سم٤معم٤مء  :ىم٤مل ذم اًم٘مدُملم -إوزاقمل  :افَائِقن بف

 .ؾمٗمٞم٤منو ،قمروةو ،اًمٜمخٕملو ،أسمق صمقرو ،-إٓ أن يٙمقن هم٤مئٓم٤م أو سمقٓ 

 :إدفة 

                                 
(، وإم >;7(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )>4/7(، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع )4>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.465-6/463(، واعمجٛمقع )5/537-538)

 (،:53-539، ;4-4/49(، واعمٖمٜمل )445-5/443)(، وإم 7:9-4/7:8)  ،(9>5-4>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.443واٟمٔمر اعم٠ًمًم٦م رىمؿ ) ،(59-4/54واعمجٛمقع ) ،(5/835-836)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   .4 اَب ًَمُف إَِذا َوـِمَئ َأطَمُديُمْؿ سمِٜمَْٕمَٚمْٞمِف إ» :ىَم٤مَل   قَم َ َذى وَم٢مِنَّ اًمؽمه

 . (4)شـَمُٝمقرٌ 

ِلي  .2 ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم اُب إَِذا َوـمَِئ إ» :سمَِٛمْٕمٜم٤َمُه ىَم٤مَل   قَم َ ٤م اًمؽمه ْٞمِف وَمَٓمُٝمقُرمُهَ  . (5)شَذى سمُِخٗمَّ

ـْ اسمـ قمٛمر ىَم٤مَل  .6 ِجِد ذِم َزَُم٤مِن َرؾُمقِل اهللِ  :قَم ًْ ٌُقُل َوشُمْ٘مٌُِؾ َوشُمْدسمُِر ذِم اعمَْ  يَم٤مَٟم٧ِم اًْمٙماَِلُب شَم

ـْ َذًمَِؽ  قَن ؿَمْٞمًئ٤م ُِم  .(6)وَمَٚمْؿ َيُٙمقُٟمقا َيُرؿمه

 .ومدل قمغم ضمقاز إزاًمتٝم٤م سمٖمػم اعم٤مء ،ٓ شمٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٦م إٓ سم٤معم٤مء :ٕن اًمِم٤مرع مل ي٘مؾ .7

 .شقمدُم٤مو ُمع قمٚمتف وضمقدا احلٙمؿ يدور» :ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتل شم٘مقل .8

 .ٓ شمٓمٝمر إٓ سم٤معم٤مء :افَقل افثاين

 .أسمق يقؾمػو ،حمٛمد سمـ احلًـو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اًمثقريو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :إدفة

ِلي  ٤َم ؾَم٠َمًَم٧ْم ُأمَّ ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوَج اًمٜمٌَّ ـِ قَمْقٍف َأهنَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـِ قَم ـْ ُأمي َوًَمٍد إِلسْمَراِهٞمَؿ سْم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم   قَم

ُرُه َُم٤م » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ُأمه ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ،اُْمَرَأٌة ُأـِمٞمُؾ َذْيكِم َوَأُْمِِمك ذِم  اعمََْٙم٤مِن اًْمَ٘مِذرِ  إِِّني  ُيَٓمٝمي

 .(7)شسَمْٕمَدهُ 

سم٤معمٙم٤من  ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إذا أص٤مسمف سمقل صمؿ ُمر سمٕمده قمغم إرض أهن٤م شمٓمٝمره وًمٙمٜمف يٛمر :ىم٤مل أمحد

 .ومٞمٛمر سمٛمٙم٤من أـمٞم٥م ُمٜمف ومٞمٓمٝمر هذا ذاك ًمٞمس قمغم أٟمف يّمٞمٌف رءومٞم٘مذره 

إٟمًم هق أن يٓم٠م إرض اًم٘مذرة صمؿ يٓم٠م  ش:إرض شمٓمٝمر سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م» :ذم ىمقًمف :ىم٤مل ُم٤مًمؽ

وم٠مُم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمرـم٦ٌم ُمثؾ اًمٌقل وهمػمه  ،يٓمٝمر سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م :ىم٤مل ،إرض اًمٞم٤مسم٦ًم اًمٜمٔمٞمٗم٦م

                                 
 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.698( صحٞمح: رواه أسمق داود )4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.699( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.4:7) اًمٌخ٤مري( صحٞمح: رواه 6)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.476(، واًمؽمُمذي )9;6( صحٞمح: رواه أسمق داود )7)

 (.8>5/5إوؾمط )( اٟمٔمر: 8)
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اًمٖمًؾ وهذا إمج٤مع  وم٢من ذًمؽ ٓ جيزيف وٓ يٓمٝمره إٓيّمٞم٥م اًمثقب أو سمٕمض اْلًد طمتك يرـمٌف 

 .إُم٦م

إٟمًم هق ُم٤م ضمر قمغم ُم٤م يم٤من ي٤مسم٤ًم ٓ يٕمٚمؼ سم٤مًمثقب  ش:يٓمٝمره ُم٤م سمٕمده» :اًمِم٤مومٕمل  ذم ىمقًمفوىم٤مل 

 .وم٠مُم٤م إذا ضمر قمغم رـم٥م ومال يٓمٝمر إٓ سم٤مًمٖمًؾ وًمق ذه٥م رحيف وًمقٟمف وأصمره ،ُمٜمف رء

 ،ٓ شمٓمٝمر إٓ سم٤معم٤مء إٓ ذم احل٤مٓت اًمتل اؾمتثٜم٤مه٤م اًمنمع ُمثؾ آؾمتجًمر :افَقل افثافث

 .احلذاءو شمٓمٝمػم اًمثقب و

 .اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

  :إدفة

 َُم٤مًء ـَمُٝمقًرا﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف .4
ِ
ًَمء ًَّ ـَ اًم ُل ﴿ :قًمف شمٕم٤مممىمو ،[;7]اًمٗمرىم٤من:  ﴾َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم ُِم َوُيٜمَزي

 
ِ
ًَمء ًَّ ـَ اًم َريُمْؿ سمِفِ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم ُٞمَٓمٝمي  .[44]إٟمٗم٤مل:  ﴾َُم٤مًء ًمي

ِله  :قمـ َأيب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  .5 ِجِد وَمَتٜم٤َمَوًَمُف اًمٜم٤َّمُس وَمَ٘م٤مَل هَلُُؿ اًمٜمٌَّ ًْ ٤ٌَمَل ذِم اعمَْ َدقُمقُه » :ىَم٤مَم َأقْمَرايِبٌّ وَم

 
ٍ
ـْ َُم٤مء ـَ  ،َوَهِريُ٘مقا قَمغَم سَمْقًمِِف ؾَمْجاًل ُِم ي ِ ٌَْٕمُثقا ُُمَٕمني ـَ َومَلْ شُم ي ِ ًَم سُمِٕمْثُتْؿ ُُمَٞمني  وَم٢مِٟمَّ

ٍ
ـْ َُم٤مء  .(6)شَأْو َذُٟمقسًم٤م ُِم

ـْ َأؾْمًَمَء ىَم٤مًَم٧ْم وم ،ٕٟمف أُمر سمٖمًؾ دم احلٞمْم٦م .6 ِلي  :َٕم إِطْمَداَٟم٤م  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم   ضَم٤مَءِت اُْمَرَأٌة إمَِم اًمٜمٌَّ

ـْ َدِم احْلَْٞمَْم٦مِ  تهفُ » :ىَم٤مَل ؟ يَمْٞمَػ شَمّْمٜمَُع سمِِف  (7)ُيِّمٞم٥ُم صَمْقذَه٤َم ُِم  صُمؿَّ شَمٜمَْْمُحفُ  ،حَتُ
ِ
صُمؿَّ  ،(8)صُمؿَّ شَمْ٘مُرُصُف سم٤ِمعم٤َْمء

 .(9)ششُمَّمكِم ومِٞمفِ 

شمٓمٝمر سمٖمػم اعم٤مء اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمٜمج٤مؾم٦م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ـمٕمؿو ،ريحو ،إذا زال أصمره٤م ُمـ ًمقن

                                 
 (.8>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.9>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.8;5(، وُمًٚمؿ )553( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (احلٞمْم٦م: سمٗمتح احل٤مء أي احلٞمض. 7)

(حتتف صمؿ شم٘مرصف سم٤معم٤مء صمؿ شمٜمْمحف: ُمٕمٜمك حتتف شم٘منمه وحتٙمف وشمٜمحتف، وُمٕمٜمك شم٘مرصف اًمدًمؽ سم٠مـمراف إص٤مسمع وإفمٗم٤مر ُمع 8)

 ص٥م اعم٤مء قمٚمٞمف طمتك يذه٥م أصمره، وُمٕمٜمك شمٜمْمحف شمٖمًٚمف.

 (.4>5(، وُمًٚمؿ ):55( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)
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 :افتًِٔؾ

 .شًمق سمٖمػم ُم٤مءو اًمٜمج٤مؾم٦م قملم ُمًت٘مذرة ذقم٤م يزول طمٙمٛمٝم٤م سمزواهل٤م» :اًمٗم٘مٝمٞم٦مًمٚم٘م٤مقمدة 

 .(4)ظذ ؿدمٔف ضغ ؾهالتف صحٔحة و إن صذو ،افىغ ضاهر :(298مسٖفة )

 .ٕن إؿمٞم٤مء قمغم اًمٓمٝم٤مرة طمتك يقضمد ٟمج٤ًم سمٕمٞمٜمف قمٞمٜم٤م ىم٤مئًم ومٞمزال ذًمؽ

 ،واًمِمٕمٌل ،واسمـ اعمًٞم٥م ،وقمٌد اهلل سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرن ،وإؾمقد ،هذا ىمقل قمٚم٘مٛم٦مو 

 .وسمف ىم٤مل قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وهق ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،وأصح٤مب اًمرأي ،أمحدو ،احلًـو

 .ُمـ اًمٓملمو يم٤من قمٓم٤مء يًتح٥م همًؾ رضمٚمٞمف 

  (5) ما حُؿ افهالة ظذ ضغ ظِٔف ٕجاشة ؟ :(299مسٖفة )

 :إذا يم٤من قمغم اًمٓملم ٟمج٤مؾم٦م ومٚمف طم٤مًمت٤من

 .قمغم اًمٜمج٤مؾم٦م ص٤مر اًمٓملم ـم٤مهرا إن همٚم٥م اعم٤مء :احلافة إوػ

ِله  :ومٕمـ َأيب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  ِجِد وَمَتٜم٤َمَوًَمُف اًمٜم٤َّمُس وَمَ٘م٤مَل هَلُُؿ اًمٜمٌَّ ًْ ٤ٌَمَل ذِم اعمَْ َدقُمقُه » :ىَم٤مَم َأقْمَرايِبٌّ وَم

 
ٍ
ـْ َُم٤مء ـَ  ،َوَهِريُ٘مقا قَمغَم سَمْقًمِِف ؾَمْجاًل ُِم ي ِ ٌَْٕمُثقا ُُمَٕمني ْ شُم ـَ َومَل ي ِ ًَم سُمِٕمْثُتْؿ ُُمَٞمني  وَم٢مِٟمَّ

ٍ
ـْ َُم٤مء  ،(6)شَأْو َذُٟمقسًم٤م ُِم

 .ّم٤مر اًمٓملم ـم٤مهرا ٕن اعم٤مء أيمثر ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦موم

 .جي٥م همًٚمفو إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م أيمثر ُمـ اعم٤مء ص٤مر اًمٓملم ٟمج٤ًم احلافة افثإٔة:

  (7) ما حُؿ افهالة دم ثٔاب ادؼـغ ؟ :(311مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .جيقز اًمّمالة ومٞمٝم٤م ُم٤م مل يٕمٚمؿ شمٜمجًٝم٤مو ،ـم٤مهرة :افَقل إول

هق اظمتٞم٤مر اسمـ و ،إؾمح٤مقو ،وحمٛمد ،يٕم٘مقبو ،واًمٜمٕمًمن ،واًمِم٤مومٕمل ،ؾمٗمٞم٤من :افَائِقن بف

 .اعمٜمذر

                                 
 (.;>5-9>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.445-6/444(، واعمجٛمقع );>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.8;5(، وُمًٚمؿ )553( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

(، وُم٤ًمئؾ  >>4، ;44-:5/44(، وإم );55-:4/55واعمًٌقط ًمٚمنظمز )(، 633-;>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.4/473(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )3>5أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )
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 :اشتدفقا بـ

يُمقَن َٟمَجٌس ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَم اعمُْنْمِ  .اًمٜمج٤مؾم٦م اعمٕمٜمقي٦م :وم٤معم٘مّمقد سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،[;5:]اًمتقسم٦م ﴾إِٟمَّ

 .ٓ جيقز اًمّمالة ومٞمٝم٤مو ،ٟمج٦ًم :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

يُمقَن َٟمَجٌس ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَم اعمُْنْمِ  .اًمٜمج٤مؾم٦م احلًٞم٦م :وم٤معم٘مّمقد سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ،[;5:]اًمتقسم٦م ﴾إِٟمَّ

 .اًمتحت٤مٟمٞم٦م ٟمج٦ًمو ،ةاًمثٞم٤مب اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م ـم٤مهر :افثافثافَقل 

 .احلًـو ،أمحد :افَائِقن بف

ضمقاز و ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة صمٞم٤مب اًمٙمٗم٤مر :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمّمالة ومٞمٝم٤م

 .(4)َتقز افهالة دم افثٔاب ادْسقجة بٖيدي افٍُار  :(311مسٖفة )

هق اظمتٞم٤مر اسمـ و ،وأصح٤مب اًمرأي ،ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل و ،أمحدو ،ُم٤مًمؽو ،و هذا ىمقل احلًـ

 .اعمٜمذر

 .(5)َتقز افهالة دم ثٔاب افهبٔان :(312مسٖفة ) 

ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدَة إ يَم٤مَن ُيَّمكمي َوْهَق طَم٤مُِمٌؾ ُأَُم٤مَُم٦َم سمِٜم٧َْم َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم  ْٟمَّم٤مِريي َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ ومَٕم

ٌِْد ؿَمْٛمٍس وَم٢مَِذا ؾَمَجَد َوَوَٕمَٝم٤ميِب َوٕ َرؾُمقِل اهللِ  ـِ قَم ـِ َرسمِٞمَٕم٦َم سْم  .(6)َوإَِذا ىَم٤مَم مَحََٚمَٝم٤م ،اًْمَٕم٤مِص سْم

واْلقاب ذم صمٞم٤مب اًمّمٌٞم٤من يم٤مْلقاب ذم ؾم٤مئر اًمثٞم٤مب واًمّمالة ومٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .وهذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،ضم٤مئز إٓ أن شمٕمٚمؿ ٟمج٤مؾم٦م

  (7) ـٔػ تىٓر إرض مـ افبقل ؟ :(311مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

                                 
 (.:5/44(، وإم )>>5/5(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.634-5/633(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.876(، وُمًٚمؿ )849( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (، وىمد شم٘مدُم٧م هذه اعم٠ًمًم٦م.:5/53(، وإم )836-5/835(، واعمٖمٜمل )634-5/633)(اٟمٔمر: إوؾمط 7)
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 .اًمريحو اْلٗم٤مفو شمٓمٝمر سم٤مًمِمٛمس :افَقل إول

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،أسمق ىمالسم٦م :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ اسمـ قمٛمر ىَم٤مَل  ِجِد ذِم َزَُم٤مِن َرؾُمقِل اهللِ  :قَم ًْ ٌُقُل َوشُمْ٘مٌُِؾ َوشُمْدسمُِر ذِم اعمَْ وَمَٚمْؿ  يَم٤مَٟم٧ِم اًْمٙماَِلُب شَم

ـْ َذًمَِؽ  قَن ؿَمْٞمًئ٤م ُِم  .(4)َيُٙمقُٟمقا َيُرؿمه

 .ٓ شمٓمٝمر إٓ سم٤معم٤مء :افَقل افثاين

 .أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق صمقرو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من إرض شمٓمٝمر سم٤مْلٗم٤مف  :طمٗمٔمف اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م  :افسجٔح

 .ُمتك زال أصمره٤م =أو اًمريح

 .(5)اإلمجاعو احلائض ضاهران بافسْةو ظرق اجلْب :(314مسٖفة )

ِلَّ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ اًمٜمٌَّ ـَ ٓ  َيٜمُْجُس » :ىَم٤مَل  ومَٕم  .(6)شإِنَّ اعم١ُْْمُِم

ـْ  ِجدِ  (7)َٟم٤مِوًمِٞمٜمِك اخْلُْٛمَرةَ » :ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللِ   :ىَم٤مًَم٧ْم  قَم٤مِئَِم٦مَ وقَم ًْ ـَ اعْمَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ش(8)ُِم

٧ْم ذِم  َيِدكِ » :وَمَ٘م٤مَل  ،طَم٤مِئٌض  إِِّني  ًَ  .(:)ش(9)إِنَّ طَمْٞمَْمَتِؽ ًَمْٞم

                                 
 (.4:7اًمٌخ٤مري )( صحٞمح: رواه 4)

 (.5/74(، وإم )>;4/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )636-5/635(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.6:4(، وُمًٚمؿ )6;5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

وهل ُم٤م يْمع قمٚمٞمف اًمرضمؾ ضمزء وضمٝمف ذم ؾمجقده ُمـ طمّمػم أو ٟمًٞمج٦م ُمـ  دة،(اخلٛمرة: ىم٤مل اهلروي وهمػمه: هل اًمًج٤م7)

وأصؾ اًمتخٛمػم  ٕهن٤م ختٛمر اًمقضمف أي شمٖمٓمٞمف، وؾمٛمٞم٧م مخرة= ،هل اًمًج٤مدة يًجد قمٚمٞمٝم٤م اعمّمكم :وىم٤مل اخلٓم٤ميب ظمقص،

 ٕهن٤م شمٖمٓمل اًمٕم٘مؾ.  وُمٜمف مخ٤مر اعمرأة واخلٛمر= ،اًمتٖمٓمٞم٦م

ذًمؽ ُمـ اعمًجد أي وهق ذم اعمًجد ًمتٜم٤موًمف إي٤مه٤م ُمـ  ىم٤مل هل٤م: ،  (ُمـ اعمًجد: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜمٌل 8)

 يم٤من ذم اعمًجد ُمٕمتٙمٗم٤م ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ذم طمجرهت٤م وهل طم٤مئض.   ٕٟمف  ظم٤مرج اعمًجد=

اعمحدصمقن ي٘مقًمقهن٤م  وىم٤مل اخلٓم٤ميب: ٞمح،(إن طمٞمْمتؽ ًمٞم٧ًم ذم يدك: احلٞمْم٦م سمٗمتح احل٤مء وهق اعمِمٝمقرة ذم اًمرواي٦م وهق اًمّمح9)

اًمّمقاب هٜم٤م  :وىم٤مل وأٟمٙمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض هذا قمغم اخلٓم٤ميب، أي احل٤مًم٦م واهلٞمئ٦م، وهق ظمٓم٠م وصقاذه٤م سم٤مًمٙمن، سمٗمتح احل٤مء،

 اًمدم وهق احلٞمض سم٤مًمٗمتح سمال ؿمؽ. ٕن اعمراد: ُم٤م ىم٤مًمف اعمحدصمقن ُمـ اًمٗمتح=

 (.;>5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ ):)
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ممـ صم٧ٌم قمٜمف ُمـ و =(4)أمجع قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن قمرق اْلٜم٥م ـم٤مهر :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

وسمف ىم٤مل  ،وقم٤مئِم٦م ،واسمـ قم٤ٌمس ،قمرق اْلٜم٥م ـم٤مهر اسمـ قمٛمر :أٟمف ىم٤مل أصح٤مب رؾمقل اهلل 

وهذا ىمقل يمؾ  ،وأصح٤مب اًمرأي ،وأسمق صمقر ،اًمِم٤مومٕملو ،واحلًـ ،واًمِمٕمٌل ،واسمـ ضمٌػم ،قمٓم٤مء

قمرق احل٤مئض  :وهمػممه٤م ي٘مقًمقن ،واحلًـ ،ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ،ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

 .يمذًمؽ ـم٤مهر

 .(5)ادجقد ضاهرو افْكاينو ظرق افٔٓقدي :(315مسٖفة )

 .اًمٜمٍماِّن  ٟمجسو ٓ أقمٚمؿ ؿمٞمئ٤م يدل قمغم أن قمرق اًمٞمٝمقدي :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

  (6) ما حُؿ ظرق احلامر يهٔب افثقب ؟ :(316مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ رء ومٞمف :افَقل إول

 .ؿمٕم٦ٌمو ،اًمِم٤مومٕملو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،واًمثقري ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

  .تفؾم٤مٕٟمف ٓ دًٓم٦م قمغم ٟمج

  .إن يم٤من وم٤مطمِم٤م يٕمٞمد اًمّمالة :افَقل افثاين 

 .يتقىمك :افَقل افثافث

 .أمحد :افَائِقن بف

إذا و ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من قمرق احلًمر ـم٤مهر :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمثقب ومال رء ومٞمفأص٤مب 

 :افتًِٔؾ

أن يتٓمٝمروا   اًمٜمٌل مل يٙمـ ي٠مُمرهؿ و ،ٕن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يريمٌقن احلٛمر قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

                                 
 (.:6رىمؿ ) ( اٟمٔمر: اإلمج٤مع4)

 (.5/46(، وإم )637-5/636(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، واعمًٌقط عمحٛمد سمـ احلًـ >>(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )638-5/637(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.5/46(، وإم )4/586)
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 .ومدل قمغم ـمٝم٤مرهت٤م

 

   *    *    * 
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املٕاضع املٍّ٘ عَ الصالٚ ٔ ،مجاع أبٕاب املٕاضع اليت جتٕش الصالٚ عمّٗا
 فّٗا

ْت يِلَ » :ادَهقد مـ ؿقل افْبل  :(317مسٖفة ) َِ ًِ قًرا إْرُض ُج ُٓ ـؾ  (4)«َمْسِجًدا َوَض

  .(5)أرض ضٔبة دون افْجسة مْٓا

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم ىَم٤مَل  ْٚمٜم٤َم قَمغَم اًمٜم٤َّمِس سمَِثالٍث » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   :ومَٕم ضُمِٕمَٚم٧ْم ُصُٗمقوُمٜم٤َم يَمُّمُٗمقِف  :وُمْمي

ِجًدا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم ًَمٜم٤َم  ،اعماَْلِئَٙم٦مِ  ًْ  . (6)شَوضُمِٕمَٚم٧ْم شُمْرسَمُتَٝم٤م ًَمٜم٤َم ـَمُٝمقًرا إَِذا مَلْ َٟمِجِد اعم٤َْمءَ  ،يُمٚمهَٝم٤م َُم

ِلَّ وقمـ  ِجًدا َوـَمُٝمقًرا» :ىَم٤مَل  أٟمٍس َأنَّ اًمٜمٌَّ ًْ ٦ٌٍَم َُم  .(7)شَوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ يُمؾَّ َأْرٍض ـَمٞمي

إرض يمٚمٝم٤م ًمٜم٤م هذا ُمـ ظمّمقصٞم٤مت هذه إُم٦م أن ضمٕمؾ  :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

اًمٜمّم٤مرى يم٤مٟم٧م ٓ شم٘مٌؾ صالهتؿ إٓ و ،وم٤مًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م ٓ شم٘مٌؾ صالهتؿ إٓ ذم اعمٕم٤مسمد ،ُمًجدا

 .ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم

 (8)ما حُؿ افهالة دم ادَزة  ؟ :(318مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ُمٙمروه٦م :افَقل إول

 ،ُم٤مًمؽو ،واًمٜمخٕمل ،وقمٓم٤مء ،واسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،واسمـ قم٤ٌمس ،قمكم :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،هق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿو ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد ىَم٤مَل  .4 ةَ  إْرُض » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   :قَم َم َواعمَْْ٘مؼُمَ ِجٌد إٓ  احْلًَمَّ ًْ  .(:)ش(9)يُمٚمهَٝم٤م َُم

ـِ قُمَٛمرَ  .5 ـِ اسْم ِلي  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َصالشمُِٙمؿْ » :ىَم٤مَل  قَم َوٓ شَمتَِّخُذوَه٤م  ،اضْمَٕمُٚمقا ذِم سُمُٞمقشمُِٙمْؿ ُِم

                                 
 (.854(، وُمًٚمؿ )668(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.;4/76)(، وومتح اًم٤ٌمري 5/639(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.855( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

(: ;4/76(، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )856(، واًمناج ذم ُمًٜمده )457( إؾمٜم٤مده صحٞمح: رواه اسمـ اْل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك )7)

 إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

(، واعمٖمٜمل 7>5(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ):5/53، وإم )(645-:5/63(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.448-6/447(، واعمجٛمقع )>79-;5/79)

 ُمثٚمث٦م اًم٤ٌمء،  ُمقوع دومـ اعمقشمك، واؾمتثٜمك اعم٘مؼمة ٓظمتالط شمراذه٤م سمّمديد اعمقشمك وٟمج٤مؾم٤مهتؿ. :(اعم٘مؼمة9)

 .(78:(، واسمـ ُم٤مضمف ):64(، واًمؽمُمذي )5>7( صحٞمح: رواه أسمق داود ):)
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ٌُقًرا  .(4)شىُم

ٌُقًرا» :ومٗمل ىمقًمف  :ٕن ذم ىمقًمف =دًمٞمؾ قمغم أن اعم٘مؼمة ًمٞم٧ًم سمٛمقوع صالة ،شَوٓ شَمتَِّخُذوَه٤م ىُم

ـْ َصالشمُِٙمؿْ » َوٓ شَمتَِّخُذوَه٤م » :وىمقًمف ،طم٨م قمغم اًمّمٚمقات ذم اًمٌٞمقت ،شاضْمَٕمُٚمقا ذِم سُمُٞمقشمُِٙمْؿ ُِم

ٌُقًرا  .يدل قمغم أن اًمّمالة همػم ضم٤مئزة ذم اعم٘مؼمة ،شىُم

 .ؿسمٚمحقم اعمقشمك وصديدهؿ وُم٤م َيرج ُمٜمٝم اعم٘مؼمة خمتٚمطشمراب ٕن  .6

 .ضم٤مئزة :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽو ،احلًـو ،واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

 .وؾمط اًم٘مٌقر ٤مٕن قم٤مئِم٦م صكم قمٚمٞمٝم

ٌُقِر ؟ ىَم٤مَل:  َ َوؾْمِط اًْمُ٘م ـُ قُمَٛمَر َيْٙمَرُه َأْن ُيَّمكمي ـِ ضُمَرْي٩ٍم، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم ًمِٜم٤َمومٍِع: َأيَم٤مَن اسْم ـِ اسْم ًَمَ٘مْد »وَمَٕم

ْٞمٜم٤َم  ْٞمٜم٤َم قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم َأسُمق ُهَرْيَرَة،  ،قَمغَم قَم٤مِئَِم٦مَ َصٚمَّ َُم٤مُم َيْقَم َصٚمَّ ٌَِ٘مٞمِع، َواإْلِ ٌُقِر سم٤ِمًْم َوُأمي ؾَمَٚمَٛم٦َم َوؾْمَط اًْمُ٘م

ـُ قُمَٛمرَ   .(5)َوطَمَيَ َذًمَِؽ اسْم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراه٦م اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة إٓ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .صالة اْلٜم٤مزة

 .(6)تُره افهالة إػ ادَابر  :(319مسٖفة )

 .ممـ يمره اًمّمالة إمم اًم٘مٌقر قمٛمر وأٟمس

ـْ َأيِب َُمْرصَمٍد اًْمَٖمٜمَقِ  ٌُقرِ » :َيُ٘مقُل   ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   :ىَم٤مَل  يي ومَٕم قا  ٓ  شُمَّمٚمهقا إِمَم اًْمُ٘م ًُ
ٚمِ َوٓ دَمْ

 .(7)شقَمَٚمْٞمَٝم٤م

ـْ  وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأْروَمُع  ،َي٤م َأَٟمُس اًْمَ٘مؼْمَ  :َرآِِّن قُمَٛمُر َوَأَٟم٤م ُأَصكمي إمَم ىَمؼْمٍ وَمَجَٕمَؾ َيُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ،َأَٟمسٍ وقَم

                                 
 (.:::(، وُمًٚمؿ )765( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)

 (.:4/73ذم ُمّمٜمٗمف ) ( رواه قمٌد اًمرزاق5)

 (.7:7-5/7:6، واعمٖمٜمل )(645-5/644(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.5:>( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)
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ًَم ُهَق َيُ٘مقُل اًْمَ٘مؼْمَ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ،َرْأِد َأْٟمُٔمُر إمَم اًْمَ٘مَٛمرِ   .(4)إٟمَّ

 (5)ما حُؿ افهالة دم احلامم ؟ :(311مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .دمقز اًمّمالة ذم احلًمم إذا يم٤من ٟمٔمٞمٗم٤م :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ومٛمتك زاًم٧م اًمٕمٚم٦م ضم٤مز  =ٕن اًمٕمٚم٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة ذم احلًمم هل يمقٟمف همػم ٟمٔمٞمػ

 .شقمدُم٤مو احلٙمؿ يدور ُمع قمٚمتف وضمقدا» :ًمٚم٘م٤مقمدة =اًمّمالة ومٞمف

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .أسمق صمقرو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد ىَم٤مَل  ةَ  إْرُض » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   :قَم َم َواعمَْْ٘مؼُمَ ِجٌد إٓ  احْلًَمَّ ًْ  .(7)ش(6)يُمٚمهَٝم٤م َُم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمّمالة ذم احلًمم إذا  :طمٗمٔمف اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م  :افسجٔح

 .يم٤من ٟمٔمٞمٗم٤م

ؽر افناؾًل اصسط أن يُقن جائزة باإلمجاع افهالة دم مرابض افٌْؿ  :(311مسٖفة )

 .(8)أبًارها و ،ادُان شادا مـ أبقاهلا

ـِ ؾَمُٛمَرَة َأنَّ َرضُماًل ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهلِل   ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـْ حُلُقِم اًْمَٖمٜمَؿِ   ومَٕم ٠ُم ُِم إِْن ؿِمْئ٧َم » :ىَم٤مَل  ؟ َأَأشَمَقوَّ

٠مْ  ٠مْ  ،وَمَتَقوَّ ـْ حُلُقِم اإِلسمِؾِ  :ىَم٤مَل  ،شَوإِْن ؿِمْئ٧َم وَمال شَمَقوَّ ٠ُم ُِم ـْ حُلُقِم » :ىَم٤مَل  ؟ َأشَمَقوَّ ٠ْم ُِم َٟمَٕمْؿ وَمَتَقوَّ

                                 
 (.>:5/6(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )4/737(، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )4/449( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م )4)

 (.6/449(، واعمجٛمقع )>79-;5/79، واعمٖمٜمل )(645-:5/63(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 ٓظمتالط شمراذه٤م سمّمديد اعمقشمك وٟمج٤مؾم٤مهتؿ. اؾمتثٜمك اعم٘مؼمةُمقوع دومـ اعمقشمك، وهل ُمثٚمث٦م اًم٤ٌمء،  و :(اعم٘مؼمة6)

 (78:(، واسمـ ُم٤مضمف ):64(، واًمؽمُمذي )5>7( صحٞمح: رواه أسمق داود )7)

 (.>79-;5/79واعمٖمٜمل ) ،(543->5/53(، وإم ):44-6/449، واعمجٛمقع )(647-5/645(اٟمٔمر: إوؾمط )8)
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٤ٌَمِرِك اإِلسمِؾِ  :ىَم٤مَل  ،شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل ؟  (4)ُأَصكِم ذِم  َُمَراسمِِض اًْمَٖمٜمَؿِ  :ىَم٤مَل  ،شاإِلسمِؾِ   :ىَم٤مَل  ،ُأَصكِم ذِم  َُم

 .(5)شٓ»

ـْ َأَٟمٍس ىَم٤مَل  ِله  :قَم ِجُد ذِم َُمَراسمِِض اًْمَٖمٜمَؿِ  يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ًْ ٌْٜمَك اعْمَ ٌَْؾ َأْن ُي  .(6)ُيَّمكمي ىَم

أمجع يمؾ ُمـ أطمٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمّمالة ذم ُمراسمض اًمٖمٜمؿ  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .وم٢مٟمف اؿمؽمط ومٞمف ذـم٤م ٓ أطمٗمٔمف قمـ همػمه =(7)ضم٤مئزة همػم اًمِم٤مومٕمل 

ًم٧ًم أيمره اًمّمالة ذم ُمراح اًمٖمٜمؿ إذا يم٤من ؾمٚمٞمًم ُمـ أسمقاهل٤م وأسمٕم٤مره٤م إلسم٤مطم٦م  :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

ٖمٜمؿ واًمٌ٘مر رء ُمـ أسمقاهل٤م وأسمٕم٤مره٤م وإن يم٤من ذم أقمٓم٤من اإلسمؾ وُمراح اًم ،ذًمؽ رؾمقل اهلل 

 .ومّمغم ومٕمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة

 (9)؟(8)ما حُؿ افهالة دم مًاضـ اإلبؾ:(312مسٖفة ) 

  :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .أرواصمٝم٤مو إن مل يتٚمقث ُمـ أسمقاهل٤مو ،شمٙمره :افَقل إول

 ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،ُم٤مًمؽو ،احلًـو ،قمٌد اهلل سمـ قمٛمروو ،ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة :افَائِقن بف

 .أمحدو ،أمحدو

 :اشتدفقا بـ

ـِ ؾَمُٛمَرَة َأنَّ َرضُماًل ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهللِ   ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـْ حُلُقِم اًْمَٖمٜمَِؿ   قَم ٠ُم ُِم إِْن ؿِمْئ٧َم » :ىَم٤مَل ؟ َأَأشَمَقوَّ

٠مْ  ٠مْ  ،وَمَتَقوَّ ـْ حُلُقِم اإِلسمِِؾ  :ىَم٤مَل  ،شَوإِْن ؿِمْئ٧َم وَمال شَمَقوَّ ٠ُم ُِم ـْ حُلُقِم » :ىَم٤مَل ؟ َأشَمَقوَّ ٠ْم ُِم َٟمَٕمْؿ وَمَتَقوَّ

٤ٌَمِرِك اإِلسمِِؾ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل ؟  (:)ُأَصكِم ذِم  َُمَراسمِِض اًْمَٖمٜمَؿِ  :ىَم٤مَل  ،شاإِلسمِؾِ   .(4)شٓ» :ُأَصكِم ذِم  َُم

                                 
 واْلثقم ًمٚمٓمػم. واًمؼموك ًمإلسمؾ، ،وهق ًمٚمٖمٜمؿ سمٛمٜمزًم٦م آوٓمج٤مع ًمإلٟم٤ًمن (ُمراسمض: مجع ُمرسمض ُمقوع اًمرسمقض،4)

 (.693( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (.567( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.;6( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )7)

 (ُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ: هل ُم٤ٌمريمٝم٤م طمقل اعم٤مء.8)

 (.:44-6/449(، واعمجٛمقع )543-;5/53(، وإم )>79-;5/79واعمٖمٜمل ) (،648-5/647(اٟمٔمر: إوؾمط )9)

 (ُمراسمض: مجع ُمرسمض ُمقوع اًمرسمقض وهق ًمٚمٖمٜمؿ سمٛمٜمزًم٦م آوٓمج٤مع ًمإلٟم٤ًمن واًمؼموك ًمإلسمؾ واْلثقم ًمٚمٓمػم.:)

 (.693( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)
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 .اًمٕمٚم٦م شمٕمٌدي٦م :ىم٤مًمقا

 .أرواصمٝم٤مو ،إذا مل يتٚمقث سمٌمء ُمـ أسمقاهل٤م ،دمقز :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕملو ،ويمٞمع :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ ؾَمُٛمَرَة َأنَّ َرضُماًل ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهللِ   ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـْ حُلُقِم اًْمَٖمٜمَِؿ  :قَم ٠ُم ُِم إِْن ؿِمْئ٧َم » :ىَم٤مَل ؟ َأَأشَمَقوَّ

٠مْ  ٠مْ  ،وَمَتَقوَّ ـْ حُلُقِم اإِلسمِِؾ  :ىَم٤مَل  ،شَوإِْن ؿِمْئ٧َم وَمال شَمَقوَّ ٠ُم ُِم ـْ حُلُقِم » :ىَم٤مَل ؟ َأشَمَقوَّ ٠ْم ُِم َٟمَٕمْؿ وَمَتَقوَّ

٤ٌَمِرِك اإِلسمِِؾ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ،شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل ؟  (4)ُأَصكِم ذِم  َُمَراسمِِض اًْمَٖمٜمَؿِ  :ىَم٤مَل  ،شاإِلسمِؾِ  ٓ » :ُأَصكِم ذِم  َُم

 .(5)ش

احلٙمؿ يدور ُمع » :ًمٚم٘م٤مقمدة =ومٛمتك زاًم٧م اًمٕمٚم٦م ضم٤مز اًمّمالة ومٞمٝم٤م  =اًمٕمٚم٦م هل اًمٜمج٤مؾم٦م :ىم٤مًمقا

 .شقمدُم٤مو قمٚمتف وضمقدا

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اًمّمالة ذم ُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٕٟمف هنل أدب =محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمٙمراه٦مو ،أرواصمٝم٤مو إن مل يتٚمقث ُمـ أسمقاهل٤مو ،شمٙمره

 .(6)مل يثبت دم افْٓل ظـ افهالة دم  مراح افبَر حديث  :(313مسٖفة )

 .اًمّمالة ذم ُمراح اًمٌ٘مر ضم٤مئزة إن مل شمٙمـ ومٞمٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م  

ـْ َأيِب َذرٍّ ىَم٤مَل  ِجٍد ُوِوَع ذِم  آْرِض  ؾُمقَل اهللِ  ؾَم٠َمًْم٧ُم رَ  :ومَٕم ًْ ِل َُم ـْ َأوَّ ِجُد » :ىَم٤مَل ؟ قَم ًْ اعْمَ

ِجُد إ» :ىَم٤مَل  ؟ يٌّ صُمؿَّ أَ  :ىُمْٚم٧ُم  ،شاحْلََرامُ  ًْ صُمؿَّ  ،َأْرسَمُٕمقَن قَم٤مًُم٤م» :ىَم٤مَل ؟ يَمْؿ سَمْٞمٜمَُٝمًَم  :ىُمْٚم٧ُم  ،شىْمََم اعمَْ

الُة وَمَّمؾي  إْرُض  ِجٌد وَمَحْٞمُثًَم َأْدَريَمْتَؽ اًمّمَّ ًْ  .(7)شًَمَؽ َُم

 .ُم٤مًمؽو ،قمٓم٤مء :و ممـ يم٤من يرى أن اًمّمالة ذم ُمراح اًمٌ٘مر ضم٤مئزة

 .(4)طٓر بٔت اهلل ؟و (4)حمجة افىريؼو ادزبِةو ما حُؿ افهالة دم ادجزرة :(314مسٖفة )

                                 
 ًمإلسمؾ واْلثقم ًمٚمٓمػم. (ُمراسمض: مجع ُمرسمض ُمقوع اًمرسمقض وهق ًمٚمٖمٜمؿ سمٛمٜمزًم٦م آوٓمج٤مع ًمإلٟم٤ًمن واًمؼموك4)

 (.693( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 .(:64-5/648(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (، واًمٚمٗمظ ًمف.853(، وُمًٚمؿ )6699( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (حمج٦م اًمٓمريؼ: ضم٤مدة اًمٓمريؼ.4)
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يُمٚمهَٝم٤م  إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم ًَمٜم٤َم  » :اعمجزرة واعمزسمٚم٦م وحمج٦م اًمٓمريؼ داظمٚم٦م ذم مجٚم٦م ىمقًمف 

ِجًدا ًْ وم٢من يم٤من ذم رء ُمـ ذًمؽ ٟمج٤مؾم٦م ومًقاء هل وهمػمه٤م ُمـ اعمقاوع اًمٜمج٦ًم ٓ دمقز  ،(5)شَُم

 .اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م

 .و يمره ُم٤مًمؽ اًمّمالة ذم اعمجزرة واعمزسمٚم٦م

إن ومقق اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٌٜم٤مء ُم٘مدار ُم٤م يًؽم اعمّمكم وم٢من يؽ ومقىمف ُمـ  :وأُم٤م فمٝمر سمٞم٧م اهلل وم٘مد ىمٞمؾ

 .ٕن ىمدر اًمذراع يًؽم اعمّمكم =اًمٌٜم٤مء ىمدر اًمذراع وم٤مًمّمالة قمٚمٞمف ضم٤مئزة

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـْ قُمَٛمَر سْم الةُ  :ىَم٤مَل  ومَٕم قُز ومِٞمَٝم٤م اًمّمَّ ـَ ٓ  دَمُ
ٌُْع َُمَقاـمِ فَم٤مِهُر سَمْٞم٧ِم  :ؾَم

ةُ  ،اهللِ مُ  ،َواعْمَْجَزَرةُ  ،َواعمَْْزسَمَٚم٦مُ  ،َواعمَْْ٘مؼَمَ ـُ اإِلسمِؾِ  ،َواحْلًَمَّ ِريِؼ  ،(6)َوقَمَٓم ٦ُم اًمٓمَّ  .(7)َوحَمَجَّ

 .(8)ما حُؿ صالة مـ صذ دم مقضع ٕجس ؟ :(315مسٖفة )

 :هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

  .يٕمٞمد ذم اًمقىم٧م وسمٕمد ظمروج اًمقىم٧م :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يٕمٞمد ُم٤م دام ذم اًمقىم٧م سمٛمٜمزًم٦م ُمـ صغم وذم صمقسمف ٟمجس :افَقل افثاين

  .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

ُمـ صغم ذم ُمقوع  اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ذم اًمقىم٧م وسمٕمد ظمروج اًمقىم٧م ٟمجس يٕمٞمد

 .(4)َتقز افهالة دم ادقضـ افذي ُيَنؽ دم ٕجاشتف :(316مسٖفة )

                                 
 (.;44-:6/44(، واعمجٛمقع )7:6-5/7:3، واعمٖمٜمل )(:5/64(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.855)( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ 5)

 (قمٓمـ اإلسمؾ: هق ُمؼمك اإلسمؾ طمقل اعم٤مء.  6)

(: وهذا احلدي٨م همػم صم٤مسم٧م= ٕن اًمذي 5/649(، واسمـ ُم٤مضمف، ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )679( وٕمٞمػ: رواه اًمؽمُمذي )7)

 رواه زيد سمـ ضمٌػمة.

(، ;4/46) (، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى445-6/444(، واعمجٛمقع )>79-;5/79، واعمٖمٜمل )(:5/64(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.533->>5/4وإم )

 (.445-6/444واعمجٛمقع ) (،:5/64(اٟمٔمر: إوؾمط )4)
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ٓ  وم٤مًمٞم٘ملم =ٕن إؿمٞم٤مء قمغم اًمٓمٝم٤مرة طمتك يقىمـ سمٜمج٤مؾم٦م طمٚم٧م ومٞمف ومتحرم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .يزول ُمع اًمِمؽ

 .(4)َتقز افهالة  ظذ بساط حتتف ٕجاشة :(317مسٖفة )

 .أمحدو ،وإؾمح٤مق ،واًمِم٤مومٕمل ،وُم٤مًمؽ ،وإوزاقمل ،وهذا ىمقل ـم٤موس

وٓ أقمٚمؿ أطمدا يٛمٜمع أن يّمغم قمغم ُمقوع ٟمج٤مؾم٦م سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء أو صػم  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

وطمٙمؿ ىمٚمٞمؾ احل٤مئؾ اًمذي حيقل سملم اعمّمكم وسملم  =قمٚمٞمف شمراسم٤م يٛمٜمع اًمٜمج٤مؾم٦م أن يّمٞم٥م اعمّمكم

 .اًمٜمج٤مؾم٦م وطمٙمؿ يمثػمه ؾمقاء

 .(5)َتقز افهالة ظذ مقضع ٕجاشة بْل ظِٔف بْاء باإلمجاع :(318مسٖفة )

قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء أو صػم  لقمغم ُمقوع ٟمج٤مؾم٦م سمٜم وٓ أقمٚمؿ أطمدا يٛمٜمع أن يّمكم :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .قمٚمٞمف شمراسم٤م يٛمٜمع اًمٜمج٤مؾم٦م أن يّمٞم٥م اعمّمكم

َٔع :(319مسٖفة )  (7)افُْائس ؟و (6)ما حُؿ افهالة دم افبِ

 :اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

  .دمقز :افَقل إول

 ،واًمٜمخٕمل ،قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزو ،واًمِمٕمٌل ،احلًـو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أسمق ُمقؾمك :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،وؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،إوزاقملو

 :اشتدفقا بـ

ِجًدا إْرُض َوضُمِٕمَٚم٧ْم ًَمٜم٤َم  » :اًمٕمٛمقم ذم ىمقًمف  ًْ َٝم٤م َُم  (4)شيُمٚمه

 .شمٙمره :افَقل افثاين

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد :5/53(، وإم )5;4/4(، واعمدوٟم٦م );:7، 7:8-5/7:7، واعمٖمٜمل )(:64-5/4(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.6:4وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (.;5/64(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 يتٕمٌدون ومٞمٝم٤م.( اًمٌٞمع: ُمٕم٤مسمد اًمٞمٝمقد اًمتل 6)

 (.5;4/4(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )6/448(، واعمجٛمقع );:5/7، واعمٖمٜمل )(653-;5/64(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.855( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)
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 .ُم٤مًمؽو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمٛمر :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .اًمتًمصمٞمؾ ومٞمٝم٤مو ًمقضمقد اًمّمقر

َقرَ   :ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  تِل ومِٞمَٝم٤م اًمّمه ـْ َأضْمِؾ اًمتًََّمصمِٞمِؾ اًمَّ ُٙمْؿ ُِم ًَ  .(4)إِٟم٤َّم ٓ  َٟمْدظُمُؾ يَمٜم٤َمِئ

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اًمّمالة ذم اًمٌٞمع :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :سمنموط صمالصم٦م ،اًمٙمٜم٤مئسو

 .أن يٙمقن اعمٙم٤من ـم٤مهرا :افؼط إول

 .أن يٙمقن اعمٙم٤من ظم٤مًمٞم٤م ُمـ اًمّمٚم٤ٌمن :افؼط افثاين

 .اًمتًمصمٞمؾو أن يٙمقن اعمٙم٤من ظم٤مًمٞم٤م ُمـ اًمتّم٤موير :افؼط افثافث

  (5) ؟ ما حُؿ أبقال احلٔقإات :(321مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .سمقل ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ٟمجسو ،سمقل ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ـم٤مهر :افَقل إول

 ،اًمِمٕمٌلو ،حيٞمك إٟمّم٤مريو ،اًمثقريو ،اًمٜمخٕملو ،قمٓم٤مءو ،أسمق ُمقؾمك :افَائِقن بف

 .-اًمٖمٜمؿ و رظمص ذم سمقل اإلسمؾ –اًمزهري و ،احلٙمؿو ،ىمت٤مدةو

 :إدفة 

َص هَلُْؿ َرؾُمقُل اهلِل  .4 ـْ قُمَرْيٜم٦ََم اضْمَتَقُوا اعمَِْديٜم٦ََم وَمَرظمَّ ـْ َأَٟمٍس َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ُِم َأْن َي٠ْمشُمقا إسِمَِؾ  قَم

٤ٌَمهِن٤َم َوَأسْمَقاهِل٤َم ـْ َأًْم سُمقا ُِم َدىَم٦ِم وَمَٞمنْمَ  .(6)اًمّمَّ

ٕم٤مم وُمع أن وٓ ومرق سملم أسمقاهل٤م وأسمقال ؾم٤مئر إٟم ،ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم ـمٝم٤مرة أسمقال اإلسمؾ

 .إؿمٞم٤مء قمغم اًمٓمٝم٤مرة طمتك شمث٧ٌم ٟمج٤مؾم٦م رء ُمٜمٝم٤م سمٙمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مع

 .أضمٞم٥م سم٠من ذًمؽ ًمٚمٕمرٟمٞملم ظم٤مص٦م

                                 
 (.;457(، ووصٚمف ذم إدب اعمٗمرد );4/44( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م )4)

(، واعمدوٟم٦م 7>6-4>5/6(، واعمجٛمقع )5/543(، وإم )6>7-5>5/7، واعمٖمٜمل )(658-5/653(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.68(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ):4/45)

 (.49:4(، وُمًٚمؿ )9;89( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)
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ًمق ضم٤مز أن ي٘م٤مل ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء ظم٤مص٦م سمٖمػم طمج٦م ْل٤مز ًمٙمؾ ُمـ أراد ومٞمًم ٓ  :و اْلقاب

 .ذًمؽ ظم٤مص :يقاومؼ ُمـ اًمًٜمـ ُمذاه٥م أصح٤مسمف أن ي٘مقل

 .ذم هذا اًم٤ٌمب ُمًتٖمٜمك سمف قمـ يمؾ ىمقل وفم٤مهر ظمؼم رؾمقل اهلل 

 ،ٓ يزال اًمٜم٤مس يًتٕمٛمٚمقن أسمقال اإلسمؾ ذم إدوي٦م وسمٞمع اًمٜم٤مس ذًمؽ ذم أؾمقاىمٝمؿ .5

وُمراسمض اًمٖمٜمؿ يّمغم ومٞمٝم٤م واًمًٜمـ اًمث٤مسمت٦م دًمٞمؾ قمغم ـمٝم٤مرة  ،ويمذًمؽ إسمٕم٤مر شم٤ٌمع ذم إؾمقاق

ٚمؿ إٟمٙم٤مر سمٞمع ذًمؽ ذم وذم شمرك أهؾ اًمٕم  =وًمق يم٤من سمٞمع ذًمؽ حمرُم٤م ٕٟمٙمر ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ذًمؽ

 .اًم٘مديؿ واحلدي٨م واؾمتٕمًمل ذًمؽ ُمٕمتٛمديـ ومٞمٝم٤م قمغم اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م سمٞم٤من عم٤م ذيمرٟم٤مه

 .أرواث احلٞمقاٟم٤مت ٟمج٦ًمو مجٞمع أسمقال :افَقل افثاين

 .مح٤مدو ،احلًـو ،أسمق صمقرو ،-إٓ سمقل اًمٖمالم يرش  –اًمِم٤مومٕمل  :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ٕن ُم٠ميمقل  =عم٤م يم٤مٟم٧م أسمقال سمٜمل آدم ٟمج٦ًم وم٠مسمقال اًمٌٝم٤مئؿ أومم سمذًمؽ :ىم٤مًمقا =ىمٞم٤مس إومم

ومٙم٤من ُم٤م يم٤من شمٕمتٚمػ  ،أدُمٞملم وُمنموذهؿ يدظمؾ طمالٓ صمؿ يتٖمػم ذم اْلقف طمتك َيرج ٟمج٤ًم

 .ٕهن٤م ٓ شمتقىمك ُم٤م شم٠ميمؾ =اًمٌٝم٤مئؿ وشم٠ميمؾ اًم٤ًٌمع أومم ذهذا

ل سمٜمل آدم أن جيٕمؾ ؿمٕمر سمٜمل آدم أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف يٚمزم ُمـ ضمٕمؾ أسمقال اًمٌٝم٤مئؿ ىمٞم٤مؾم٤م قمغم أسمقا

ىمٞم٤مؾم٤م قمغم أصقاف اًمٖمٜمؿ وأوسم٤مر اإلسمؾ وأؿمٕم٤مر إٟمٕم٤مم هذا إذا ضم٤مز أن جيٕمؾ أطمد اًمّمٜمٗملم 

وم٢مذا ومرق ُمٗمرق ذم همػم هذا اًم٤ٌمب سملم سمٜمل آدم وإٟمٕم٤مم سمٗمروق يمثػمة وُمٜمع أن  ،ىمٞم٤مؾم٤م قمغم أظمر

جيٕمؾ أطمد اًمّمٜمٗملم ىمٞم٤مؾم٤م قمغم  جيٕمؾ أطمدمه٤م ىمٞم٤مؾم٤م قمغم أظمر وضم٥م يمذًمؽ ذم هذا اًم٤ٌمب أن ٓ

داًم٦م قمغم ـمٝم٤مرة أسمقال اإلسمؾ وٓ ومرق سملم أسمقال اإلسمؾ  وإظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م قمـ رؾمقل اهلل  ،أظمر

 .وسملم أسمقال اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ

 .إرواث ـم٤مهرة إٓ سمقل أدُملو مجٞمع إسمقال :افَقل افثافث

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من سمقل ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سمقل ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ٟمجسو ،ـم٤مهر
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ٓ ي٘م٤مس أصؾ قمغم أصؾ وًمق ضم٤مز اًم٘مٞم٤مس ذم هذا اًم٤ٌمب ًمٙم٤من أىمرب إمم  :وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ

اًم٘مٞم٤مس أن جيٕمؾ سمقل ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ىمٞم٤مؾم٤م قمغم أسمقال اإلسمؾ وجيٕمؾ ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ىمٞم٤مؾم٤م قمغم 

 .سمقل سمٜمل آدم ومٞمٙمقن ذًمؽ أىمرب إمم اًم٘مٞم٤مس ُمـ همػمه

ىمٞم٤مؾم٤م  سمت٦م قمـ رؾمقل اهلل أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف يٛمٜمع أن جيٕمؾ ُم٤م ىمد صم٧ٌم ًمف اًمٓمٝم٤مرة سم٤مًمًٜم٦م اًمث٤م

وهذا  ،ٕن اًمذي أُمر سمٖمًؾ سمقل سمٜمل آدم هق اًمذي أسم٤مح ذب أسمقال اإلسمؾ =قمغم سمقل سمٜمل آدم

  :همٚمط ُمـ همػم وضمف

  .حتريؿ ُم٤م أسم٤مطمتف اًمًٜم٦م سمٖمػم طمج٦م :أطمده٤م

 دقمقى اخلّمقص ذم رء ًمٞمس ُمع ُمدقمٞمف طمج٦م سمذًمؽ. :اًمث٤مِّن

 .شمِمٌف أسمقال سمٜمل آدم سم٤مًمٌٝم٤مئؿ :اًمث٤مًم٨م

 

   *    *    * 
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 كتــاب احلٗض
 .(4)باإلمجاع ٓ تهع دم وؿت حٔوتٓاو ،احلائض ٓ تهقم :(321مسٖفة )

أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ قمغم إؾم٘م٤مط ومرض اًمّمالة قمـ احل٤مئض ذم  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

وإذا ؾم٘مط ومرض اًمّمالة قمٜمٝم٤م ومٖمػم ضم٤مئز أن يٚمزُمٝم٤م ىمْم٤مء ُم٤م مل جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم  =(5)أي٤مم طمٞمْمٝم٤م

 .أي٤مم احلٞمض ُمـ اًمّمالة سمٕمد ـمٝمره٤م

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي ىَم٤مَل وم َأْو ومِْٓمٍر  إمَِم اعمَُّْمغمَّ وَمَٛمرَّ قَمغَم  ،ذِم َأْوَحك ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلِل  :َٕم

 
ِ
٤مء ًَ َـّ َأيْمَثَر َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ َي٤م » :وَمَ٘م٤مَل  ،اًمٜمي ـَ وَم٢مِِّني ُأِريُتُٙم ىْم  شَمَّمدَّ

ِ
٤مء ًَ ـَ  ،شَُمْٕمنَمَ اًمٜمي َوسمَِؿ َي٤م َرؾُمقَل اهلِل  :وَمُ٘مْٚم

ـَ َوشَمْٙمُٗمْرَن اًْمَٕمِِمػمَ » :ىَم٤مَل ؟  ْٕم ضُمِؾ  ،شُمْٙمثِْرَن اًمٚمَّ ـٍ َأْذَه٥َم ًمُِٚم٥مي اًمرَّ ـْ َٟم٤مىِمَّم٤مِت قَمْ٘مٍؾ َوِدي َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِم

َـّ احْل٤َمِزِم ُمِ  ـَ  ،شـْ إِطْمَدايُم َأًَمْٞمَس ؿَمَٝم٤مَدُة اعمَْْرَأِة » :ىَم٤مَل ؟ َوَُم٤م ُٟمْ٘مَّم٤مُن ِديٜمِٜم٤َم َوقَمْ٘مٚمِٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهلِل  :ىُمْٚم

ضُمِؾ  ـَ  ،ش؟ُِمْثَؾ ٟمِّْمِػ ؿَمَٝم٤مَدِة اًمرَّ ـْ ُٟمْ٘مَّم٤مِن قَمْ٘مٚمَِٝم٤م»ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىُمْٚم َأًَمْٞمَس إَِذا طَم٤مَو٧ْم مَلْ  ،وَمَذًمَِؽ ُِم

ـَ  ش؟شُمَّمؾي َومَلْ شَمُّمْؿ  ـْ ُٟمْ٘مَّم٤مِن ِديٜمَِٝم٤م» :ىَم٤مَل  ،سَمغَم  :ىُمْٚم  .(6)شوَمَذًمَِؽ ُِم

 .(7)باإلمجاعٓ تَيض افهالة و ،احلائض تَيض افهقم :(322مسٖفة )

ـْ ُُمَٕم٤مَذَة ىَم٤مًَم٧ْم  الَة  :ؾَم٠َمًْم٧ُم قَم٤مِئَِم٦َم وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ومَٕم ْقَم َوٓ شَمْ٘م٣ِم اًمّمَّ ؟ َُم٤م سَم٤مُل احْل٤َمِئِض شَمْ٘م٣ِم اًمّمَّ

٦مٌ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ٦مٍ  :ىُمْٚم٧ُم ؟ َأْٟم٧ِم  (8)َأطَمُروِريَّ ٧ُم سمَِحُروِريَّ ًْ ٌُٜم٤َم َذًمَِؽ وَمٜم١ُْمَُمُر  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوًَمٙمِٜميك َأؾْم٠َمُل  ،ًَم يَم٤مَن ُيِّمٞم

ْقمِ   اًمّمَّ
ِ
الةِ  ،سمَِ٘مَْم٤مء  اًمّمَّ

ِ
 .(9)َوٓ ُٟم١ْمَُمُر سمَِ٘مَْم٤مء

أمجٕمقا قمغم أن ىمْم٤مء ُم٤م شمريم٧م ُمـ اًمّمالة ذم أي٤مم طمٞمْمتٝم٤م همػم واضم٥م و :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(:)قمٚمٞمٝم٤م

                                 
 (.599-5/598(، واعمجٛمقع ):;6-9;4/6(، و اعمٖمٜمل )464-5/463، وإم )(664-5/663(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.>6( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )5)

 (.>;;(، وُمًٚمؿ )637( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.599-5/598(، واعمجٛمقع ):;6-9;4/6(، واعمٖمٜمل )464-5/463وإم ) (،664-5/663(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (احلروري٦م: ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلقارج ٟمًٌقا إمم طمروراء.8)

 (.668(، وُمًٚمؿ )664( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)

 (.73) ( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ:)
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 . (4)أمجٕمقا قمغم أن قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مء ُم٤م شمريم٧م ُمـ اًمّمقم ذم أي٤مم طمٞمْمتٝم٤م و :أيْم٤موىم٤مل 

 .(5) احلائض ضاهرة فٔست بْجسة :(323مسٖفة )

ـْ  ِجدِ  (6)اخْلُْٛمَرةَ  لَٟم٤مِوًمِٞمٜمِ » :ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللِ   :قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  ومَٕم ًْ ـَ اعمَْ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ش(7)ُِم

٧ْم ذِم  َيِدكِ » :وَمَ٘م٤مَل  ،طَم٤مِئٌض  إِِّني  ًَ  .(9)ش(8)إِنَّ طَمْٞمَْمَتِؽ ًَمْٞم

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم وقَمٜمْٝم٤م  ُؾ َرْأَس َرؾُمقِل اهللِ   :أيْم٤م َأهنَّ ًِ  .(:)َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض   يُمٜم٧ُْم َأهْم

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم أيْم٤م وقَمٜمْٝم٤م   .(;)َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض وَمَٞمْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآنَ  يَيتَّٙمُِئ ذِم  طِمْجرِ   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ   :َأهنَّ

صم٧ٌم أن  ،إذ ًمٞمس مجٞمع سمدهن٤م ٟمجس وإذا ،وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن احل٤مئض ٓ شمٜمجس ُم٤م َتس

 .وؾم٤مئر اًمٌدن ـم٤مهر ،صم٧ٌم أن اًمٜمجس ذم اًمٗمرج ًمٙمقن اًمدم ومٞمف ،سمدهن٤م همػم ٟمجس إٓ اًمٗمرج

 .(43( )>)افؼب مـ شٗرهاو جيقز مٗاـِة احلائض:(324مسٖفة )

ٌُٞمُ  َـّ ذِم  اًْم ْ جُي٤َمُِمُٕمقُه ْ ُي١َمايمُِٚمقَه٤م َومَل ـْ َأَٟمٍس َأنَّ اًْمَٞمُٝمقَد يَم٤مُٟمقا إَِذا طَم٤مَو٧ِم اعمَْْرَأُة ومِٞمِٝمْؿ مَل  (44)قِت ومَٕم

                                 
 (.74(اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )4)

 (.5/665(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

وهل ُم٤م يْمع قمٚمٞمف اًمرضمؾ ضمزء وضمٝمف ذم ؾمجقده ُمـ طمّمػم أو ٟمًٞمج٦م ُمـ  (اخلٛمرة: ىم٤مل اهلروي وهمػمه: هل اًمًج٤مدة،6)

خٛمػم وأصؾ اًمت ٕهن٤م ختٛمر اًمقضمف أي شمٖمٓمٞمف، =وؾمٛمٞم٧م مخرة هل اًمًج٤مدة يًجد قمٚمٞمٝم٤م اعمّمكم، وىم٤مل اخلٓم٤ميب: ظمقص،

 ٕهن٤م شمٖمٓمل اًمٕم٘مؾ.  وُمٜمف مخ٤مر اعمرأة واخلٛمر= اًمتٖمٓمٞم٦م،

ىم٤مل هل٤م ذًمؽ ُمـ اعمًجد أي وهق ذم اعمًجد ًمتٜم٤موًمف إي٤مه٤م ُمـ ظم٤مرج    (ُمـ اعمًجد: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜمٌل 7)

 يم٤من ذم اعمًجد ُمٕمتٙمٗم٤م ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ذم طمجرهت٤م وهل طم٤مئض.  ٕٟمف  اعمًجد=

اعمحدصمقن ي٘مقًمقهن٤م  اخلٓم٤ميب: وىم٤مل ذم يدك: احلٞمْم٦م سمٗمتح احل٤مء وهق اعمِمٝمقرة ذم اًمرواي٦م وهق اًمّمحٞمح،(إن طمٞمْمتؽ ًمٞم٧ًم 8)

اًمّمقاب هٜم٤م  وىم٤مل: وأٟمٙمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض هذا قمغم اخلٓم٤ميب، ،أي احل٤مًم٦م واهلٞمئ٦م وهق ظمٓم٠م وصقاذه٤م سم٤مًمٙمن، سمٗمتح احل٤مء،

 ٤مًمٗمتح سمال ؿمؽ.اًمدم وهق احلٞمض سم ٕن اعمراد: ُم٤م ىم٤مًمف اعمحدصمقن ُمـ اًمٗمتح=

 (.;>5( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )9)

 (.469(، وُمًٚمؿ )9>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ):)

 (.634(، وُمًٚمؿ ):>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري );)

 ( اًم١ًمر: سم٘مٞم٦م اًمنماب.>)

واعمجٛمقع  (،7:9-6/7:7(، واْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن );>4/5، واعمحرر اًمقضمٞمز )(666-5/665(اٟمٔمر: إوؾمط )43)

(5/6;:-6;;.) 

 (ومل جي٤مُمٕمقهـ ذم اًمٌٞمقت: أي مل َي٤مًمٓمقهـ ومل ي٤ًميمٜمقهـ ذم سمٞم٧م واطمد. 44)
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ِلي  ٠َمَل َأْصَح٤مُب اًمٜمٌَّ ًَ ِلَّ    وَم ـِ اعمَِْحٞمضِ ﴿ :وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ  شَمَٕم٤ممَم   اًمٜمٌَّ ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ ىُمْؾ ُهَق َأًذى  (4)َوَي

٤مَء ذِم  اعمَِْحٞمضِ  ًَ  إٓ اْصٜمَُٕمقا يُمؾَّ َرْ » :إمَِم آظِمِر أَي٦ِم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلِل   ﴾(5)وَم٤مقْمَتِزًُمقا اًمٜمي
ٍ
ء

 .(6)شاًمٜميَٙم٤مَح 

ـْ  ِلَّ  :قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم وقَم ُب َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض صُمؿَّ ُأَٟم٤مِوًُمُف اًمٜمٌَّ وَمَٞمَْمُع وَم٤مُه قَمغَم َُمْقِوِع ذِم    يُمٜم٧ُْم َأْذَ

ُب  ُق اًْمَٕمْرَق  ،وَمَٞمنْمَ ِلَّ   (7)َوَأشَمَٕمرَّ  .(8)وَمَٞمَْمُع وَم٤مُه قَمغَم َُمْقِوِع ذِم   َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض صُمؿَّ ُأَٟم٤مِوًُمُف اًمٜمٌَّ

 .ـمٝم٤مرة ؾم١مره٤مو ،احل٤مئضومٝمذه إظم٤ٌمر شمدل قمغم ـمٝم٤مرة 

 (:) احلائض ؟ (9)ما حُؿ مباذة :(325مسٖفة )

  :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز إشمٞم٤مهن٤م دون اًمٗمرج :افَقل إول

 ،اًمٜمخٕملو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمثقريو ،احلًـو ،قمٓم٤مءو ،اًمِمٕمٌلو ،قمٙمرُم٦م :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو

  :إدفة

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ  .4 ِله  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم ِِّن َوَأَٟم٤م طَم٤مِئٌض   يَم٤مَن اًمٜمٌَّ ٤ٌَمِذُ  .(;)ُي

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  .5 إِْذ طِمْْم٧ُم  (4)ذِم  اخْلَِٛمٞمَٚم٦مِ   سَمْٞمٜمًََم َأَٟم٤م ُُمْْمَٓمِجَٕم٦ٌم َُمَع َرؾُمقِل اهلِل   :قمـ ُأمَّ ؾَمَٚمَٛم٦َم أهنَّ

                                 
 (اعمحٞمض: اعمراد سمف اًمدم.4)

 (اعمحٞمض: ىمد اظمتٚمػ ومٞمف، ىمٞمؾ: إٟمف احلٞمض وٟمٗمس اًمدم، وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمًمء: هق اًمٗمرج، وىم٤مل أظمرون: هق زُمـ احلٞمض.5)

 (.635( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

أشمٕمرق اًمٕمرق: هق اًمٕمٔمؿ اًمذي قمٚمٞمف سم٘مٞم٦م ُمـ حلؿ هذا هق إؿمٝمر ذم ُمٕمٜم٤مه، وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: هق اًم٘مدر ُمـ اًمٚمحؿ، وىم٤مل (7)

اخلٚمٞمؾ: هق اًمٕمٔمؿ سمال حلؿ ومجٕمف قمراق سمْمؿ اًمٕملم، وي٘م٤مل: قمرىم٧م اًمٕمٔمؿ وشمٕمرىمتف وأقمؽمىمتف إذا أظمذت قمٜمف اًمٚمحؿ 

 سم٠مؾمٜم٤مٟمؽ.

 (.633( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )8)

 وهل ُم٤م دون اْلًمع. : هل أن يٛمس ضمٚمُد اًمرضمؾ ضمٚمَد اعمرأة=( اعم٤ٌمذة9)

(، وإم ;8(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/486، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )(669-5/666(اٟمٔمر: إوؾمط ):)

 (.5:5-5/5:3(، واعمجٛمقع )748-4/747(، واعمٖمٜمل )>5/45)

 (.6>6(، وُمًٚمؿ )633( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري );)

 هل إؾمقد ُمـ اًمثٞم٤مب.  وىمٞمؾ: ويمؾ صمقب ًمف محؾ ُمـ أي رء يم٤من، (اخلٛمٞمٚم٦م: واخلٛمٞمؾ سمحذف اهل٤مء هل اًم٘مٓمٞمٗم٦م،4)
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َٚمْٚم٧ُم  ًَ ٧ِم » :وَمَ٘م٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللِ   (5)وَم٠َمظَمْذُت صمَِٞم٤مَب طَمْٞمَْمتِك (4)وَم٤مْٟم ًْ  وَمَدقَم٤مِِّن  ،َٟمَٕمؿْ  :ىُمْٚم٧ُم  ،ش(6)َأُٟمِٗم

 .(7)وَم٤مْوَٓمَجْٕم٧ُم َُمَٕمُف ذِم  اخْلَِٛمٞمَٚم٦مِ 

اًمٗمرج سم٤مًمٙمت٤مب وسم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ حمرم ذم طم٤مل احلٞمض وؾم٤مئر اًمٌدن إذا اظمتٚمٗمقا ٕن  .6

وٓ طمج٦م  ،وهمػم ضم٤مئز حتريؿ همػم اًمٗمرج إٓ سمحج٦م ،ومٞمف قمغم اإلسم٤مطم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ أن حتٞمض

ـْ طَمْٞم٨ُم ﴿ :ُمع ُمـ ُمٜمع ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َـّ ُِم ْرَن وَم٠ْمشُمقُه َـّ طَمتَّك َيْٓمُٝمْرَن وَم٢مَِذا شَمَٓمٝمَّ َوٓ شَمْ٘مَرسُمقُه

ُمـ طمٞم٨م أُمريمؿ اهلل أن  :وم٘م٤مل همػم واطمد ُمـ قمٚمًمء اًمٜم٤مس ،[555]اًمٌ٘مرة:  ﴾َأَُمَريُمُؿ اهلُل 

طم٤مل احلٞمض واعم٤ٌمح ُمٜمٝم٤م سمٕمد أن شمٓمٝمر هق اعمٛمٜمقع ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمٓمٝم٤مرة واًمٗمرج حمرم يٕمتزًمقهـ ذم 

 .وؾم٤مئر اًمٌدن قمغم اإلسم٤مطم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ احلٞمض ،ذم طم٤مل احلٞمض سم٤مًمٙمت٤مب واإلمج٤مع

 .جيقز ومٞمًم ومقق اإلزار :افَقل افثاين

 ،وذيح ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أم ؾمٚمٛم٦مو ،قم٤مئِم٦مو ،قمكمو ،قمٛمر :افَائِقن بف

  .إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،وىمت٤مدة ،وؾمٚمٞمًمن سمـ ي٤ًمر ،وـم٤موس ،وقمٓم٤مء

 اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز إشمٞم٤من اًمرضمؾ زوضمتف :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .هل طم٤مئض ذم همػم اًمٗمرج إذا اشم٘مك ُمقوع اًمدمو

 .(8)هل حائض و حيرم أن جيامع افرجؾ زوجتف:(326مسٖفة )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـْ َأشَمك طَم٤مِئًْم٤م» :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :ىَم٤مَل  ،ومَٕم  ،َأْو يَم٤مِهٜم٤ًم ،َأِو اُْمَرَأًة ذِم ُدسُمِرَه٤م ،(9)َُم

ىَمُف سمًَِم َيُ٘مقُل  دٍ  ،وَمَّمدَّ  .(:)شوَمَ٘مْد يَمَٗمَر سمًَِم ُأْٟمِزَل قَمغَم حُمَٛمَّ

                                 
 (اٟمًٚمٚم٧م: أي ذه٧ٌم ذم ظمٗمٞم٦م.4)

ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: وحيتٛمؾ ومتح احل٤مء  (صمٞم٤مب طمٞمْمتل: احلٞمْم٦م هل طم٤مًم٦م احلٞمض أي أظمذت اًمثٞم٤مب اعمٕمدة ًمزُمـ احلٞمض=5)

 أًمًٌٝم٤م ذم طم٤مل طمٞمْمتل سم٤مًمٗمتح هل احلٞمض.هٜم٤م أيْم٤م أي اًمثٞم٤مب اًمتل 

 .وأصؾ ذًمؽ يمٚمف ظمروج اًمدم  (أٟمٗم٧ًم: ُمٕمٜم٤مه طم٤مو٧م، وأُم٤م ذم اًمقٓدة وم٘م٤مل: ٟمٗم٧ًم،6)

 (.9>5(، وُمًٚمؿ );>5( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)

 (.>5/45وإم ) ،(4/749(، واعمٖمٜمل )>5/59، واعمجٛمقع )(673-:5/66(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 شمٞم٤من هٜم٤م اعمج٤مُمٕم٦م.اعمراد سم٤مإل(ُمـ أشمك طم٤مئْم٤م: 9)

(، وىم٤مل اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف >96(، واسمـ ُم٤مضمف )349>(، واًمٜم٤ًمئل )468(، واًمؽمُمذي )39>6( صحٞمح: رواه أسمق داود ):)

(: ٓ ٟمٕمرف هذا احلدي٨م إٓ ُمـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ إصمرم قمـ أيب َتٞمٛم٦م قمـ أيب هريرة، وإٟمًم ُمٕمٜمك هذا قمٜمد أهؾ 4/575)
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ـْ طَمْٞم٨ُم َأَُمَريُمُؿ اهللُ ﴿ :اهلل شمٕم٤ممموىم٤مل  َـّ ُِم ْرَن وَم٠ْمشُمقُه َـّ طَمتَّك َيْٓمُٝمْرَن وَم٢مَِذا شَمَٓمٝمَّ  ﴾َوٓ شَمْ٘مَرسُمقُه

 .[555]اًمٌ٘مرة: 

ـْ  ِ وقَم  إِٓ اًمٜميَٙم٤مَح اْصٜمَُٕمقا يُمؾَّ َرْ » :ىم٤مل  لَّ َأَٟمٍس َأنَّ اًمٜمٌَّ
ٍ
 .، أي اْلًمعشء

  (5) هل حائض ؟و ما حُؿ مـ أتك زوجتف:(327مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ؾمت٦م أىمقال

 .سمٜمّمػ ديٜم٤مر إن يم٤من ذم آظمر اًمدمو ،إن يم٤من ذم أول اًمدم (6)يتّمدق سمديٜم٤مر :افَقل إول

 .اًمٜمخٕملو ،رواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

٤ٌَّمسٍ  ـِ قَم ـِ اسْم ِلي  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ َوإَِذا يَم٤مَن َدًُم٤م َأْصَٗمَر وَمٜمِّْمُػ  ،وَمِديٜم٤َمرٌ إَِذا يَم٤مَن َدًُم٤م َأمْحََر » :ىَم٤مَل  قَم

 .(7)شِديٜم٤َمرٍ 

 .أو  سمٜمّمػ ديٜم٤مر ،يتّمدق سمديٜم٤مر :افَقل افثاين

 .أمحدو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ِلي  ـِ اًمٜمٌَّ ٤ٌَّمٍس قَم ـِ قَم ـِ اسْم ُق » :اُْمَرَأشَمُف َوِهَك طَم٤مِئٌض ىَم٤مَل  ذِم  اًمَِّذى َي٠ْميِت   قَم سمِِديٜم٤َمٍر َأْو  َيَتَّمدَّ

 .(8)شسمِٜمِّْمِػ ِديٜم٤َمرٍ 

                                 
، ومٚمق يم٤من إشمٞم٤من احل٤مئض يمٗمرا مل شُمـ أشمك طم٤مئْم٤م ومٚمٞمتّمدق سمديٜم٤مر»ىم٤مل:    د روى قمـ اًمٜمٌل اًمٕمٚمؿ قمغم اًمتٖمٚمٞمظ، وىم

ي١مُمر ومٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مرة، ووٕمػ حمٛمد هذا احلدي٨م ُمـ ىمٌؾ إؾمٜم٤مده وأسمق َتٞمٛم٦م اهلجٞمٛمل اؾمٛمف ـمريػ سمـ جم٤مًمد= وصححف 

 إًم٤ٌمِّن.

 

-4/749(، واعمٖمٜمل )55:3->5/59(، واعمجٛمقع )4/575اًمؽمُمذي )، وؾمٜمـ (673-:5/66(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.4/499(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )>3;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م );74

 .57ُمـ اْلراُم٤مت اًمذه٥م قمٞم٤مر  7.57( اًمديٜم٤مر ي٤ًموي 6)

ُمذي: طمدي٨م اًمٙمٗم٤مرة ذم (، وىم٤مل اًمؽم983(، واسمـ ُم٤مضمف ):43>(، واًمٜم٤ًمئل ):46( صحٞمح ُمقىمقف: رواه اًمؽمُمذي )7)

 إشمٞم٤من احل٤مئض ىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمقىمقوم٤م وُمرومققم٤م، وصحح إًم٤ٌمِّن وىمٗمف.

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.973(، واسمـ ُم٤مضمف )>;5(، واًمٜم٤ًمئل )54:3( صحٞمح: رواه أسمق داود )8)
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إن وـم٠مه٤م ذم اًمدم ومديٜم٤مر وإن وـم٠مه٤م وىمد ـمٝمرت ُمـ احلٞمض ومل شمٖمتًؾ  :افَقل افثافث

 .ومٜمّمػ

 ىمت٤مدة و ،إوزاقمل :افَائِقن بف 

 .يتّمدق سمرىم٦ٌم :افَقل افرابع

 .ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :افَائِقن بف

 .قمٚمٞمف ُم٤م قمغم اًمذي ي٘مع قمغم أهٚمف ذم رُمْم٤من :افَقل اخلامس

 .احلًـ :افَائِقن بف

  .ًمٞمًتٖمٗمر اهللو ،ًمٞم٧ًم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة :افَقل افسادس 

 ،واًمزهري ،واًمِمٕمٌل ،واسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ،وُمٙمحقل ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

واًمٚمٞم٨م سمـ  ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،وأيقب اًمًختٞم٤مِّن ،ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمن ،واسمـ أيب اًمزٟم٤مد ،ورسمٞمٕم٦م

 .أسمق يقؾمػو  ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،واًمِم٤مومٕمل ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،ؾمٕمد

 :ظِِقا بـ

 .هل طم٤مئضو قمدم وضمقد ٟمص ذم إجي٤مب اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ ضم٤مُمع زوضمتف

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمثٌقت طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اعمت٘مدم

هل و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ أشمك زوضمتف :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سمٜمّمػ ديٜم٤مر إن يم٤من ذم آظمر اًمدمو ،يتّمدق سمديٜم٤مر إن يم٤من ذم أول اًمدم طم٤مئض قمٚمٞمف أن

 :افتًِٔؾ

 .ومٝمق أقمٚمؿ سمف =حلدي٨ماهق راوي و ،ٕن اًمتٗمريؼ صم٤مسم٧م قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 :(4)ذوط وضمقب اًمٙمٗم٤مرة قمغم اعمج٤مُمع ذم احلٞمض :ؾائدة

 .احل٤ملو أن يٙمقن قم٤معم٤م سم٤محلٙمؿ :اًمنمط إول

 .أن يٙمقن ذايمرا :اًمنمط اًمث٤مِّن

 .أن يٙمقن خمت٤مرا :اًمنمط اًمث٤مًم٨م

                                 
 (.;4/74( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )4)
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أن يٙمقن قم٤معم٤م سم٠من  ش:احل٤مل»و =أي سمتحريؿ اْلًمع طم٤مل احلٞمض ش:ٙمؿقم٤معم٤م سم٤محل»و أقمٜمل سمـ 

 .أي همػم ُمٙمره ش:خمت٤مرا»و =أي ًمٞمس سمٜم٤مسٍ  ش:ذايمرا»و =زوضمتف طم٤مئض

  (4) ؿبؾ آؽتسال ؟و اجلامع بًد احلٔضهؾ جيقز :(328مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره طمتك شمٖمتًؾ :افَقل إول

 ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،ورسمٞمٕم٦م ،واًمزهري ،وؾمٚمٞمًمن سمـ ي٤ًمر ،ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل :افَائِقن بف

اظمتٞم٤مر اسمـ  هقو ،وأسمق صمقر ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد

 .اعمٜمذر

وٓ ٟمجد أطمدا ممـ يٕمد ىمقًمف ظمالوم٤م ىم٤مسمٚمٝمؿ إٓ سمٕمض ُمـ أدريمٜم٤م ُمـ أهؾ  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

  .ي٘م٤مسمؾ قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ سمفجيقز أن زُم٤مٟمٜم٤م ممـ ٓ 

 :إدفة

َـّ طَمتَّك َيْٓمُٝمْرنَ ﴿ :فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم   .[555]اًمٌ٘مرة:  ﴾َوٓ شَمْ٘مَرسُمقُه

ذم طم٤مل احلٞمض ومٚمًم اظمتٚمٗمقا سمٕمد إمج٤مقمٝمؿ ُمـ ُمٜمع وـمئٝم٤م ٝم٤م ئٕن اْلٛمٞمع ُمٜمع اًمزوج وـم 

ومل يتٗم٘مقا ىمط إٓ سمٕمد  ،وضم٥م أن يٙمقن اًمتحريؿ ىم٤مئًم طمتك يتٗم٘مقا قمغم اإلسم٤مطم٦م =ذم طم٤مل احلٞمض

  .أن شمٓمٝمر سم٤معم٤مء ذم طم٤مل وضمقد اعم٤مء

 .(5)جيقز عمـ قمٜمده ؿمٌؼ :افَقل افثاين

 .جم٤مهدو ،ـم٤موسو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

يٜم٤م قمـ قمٓم٤مء وجم٤مهد ظمالف هذا اًم٘مقلوم٘مد رُ  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر صم٧ٌم قمـ قمٓم٤مء أٟمف ؾمئؾ قمـ  ،وي

 .ٓ طمتك شمٖمتًؾ :احل٤مئض أهن٤م شمرى اًمٓمٝمر ومل شمٖمتًؾ أحتؾ ًمزوضمٝم٤م ؟ وم٘م٤مل

 :ظِِقا بـ

                                 
(، وإم 44;وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )(، وُم٤ًمئؾ أمحد ;4/74، واعمٖمٜمل )(676-5/674(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.5:8-5/5:5(، واعمجٛمقع )5/473)

ٌَُؼ 5) ٌَ٘م٤ًم ومٝمق ؿَمٌٌِؼ اؿمتدت  :ي٘م٤مل ؿمدة اًمُٖمْٚمٛم٦م وـمٚم٥ُم اًمٜمٙم٤مح،هق  :(اًمِمَّ رضمؾ ؿَمٌٌِؼ واُمرأة ؿَمٌِ٘م٦ٌم وؿَمٌَِؼ اًمرضمؾ سم٤مًمٙمن ؿَم

 ش.ؿمٌؼ»همٚمٛمتف ويمذًمؽ اعمرأة= اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة 
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َـّ ﴿ :هنك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمـ وـمئ احل٤مئض وأسم٤مح وطء اًمٓم٤مهر سم٘مقًمف .4 َوٓ شَمْ٘مَرسُمقُه

وأمجٕمقا أن ًمٚمزوج وـم٠م زوضمتف اًمٓم٤مهر وًمق يم٤مٟم٧م إذا اٟم٘مٓمع دُمٝم٤م إٟمًم شمٓمٝمر  ،﴾طَمتَّك َيْٓمُٝمْرنَ 

 ،وًمٞمس قمغم احل٤مئض قمٜمد اْلٛمٞمع همًؾ ،سم٤مهمت٤ًمهل٤م وضم٥م ُم٤م مل يٙمـ اًمٖمًؾ ُمٜمٝم٤م أهن٤م طم٤مئض

وـم٠م احل٤مئض وأسم٤مح وـم٠م اًمٓم٤مهر  -شم٤ٌمرك اؾمٛمف  -وعم٤م طمٔمر اهلل  ،واحلٞمض ُمٕمٜمك واًمٓمٝمر وده

  .ٝمقر اًمٜم٘م٤مءفموضم٥م أهن٤م ـم٤مهر ٟٓم٘مٓم٤مقمف و وًمزم احل٤مئض آؾمؿ ًمٔمٝمقر اًمدم

َـّ طَمتَّك ﴿ طمرم اهلل ضمؾ ذيمره وـم٠م احل٤مئض طمتك شمٓمٝمر سم٘مقل اهلل  .5 َوٓ شَمْ٘مَرسُمقُه

ٕن اًمٜمٝمل عم٤م مل  =ٙم٤من وـم١مه٤م إذا ـمٝمرت ُمـ احلٞمض ىمٌؾ أن شمٓمٝمر سم٤معم٤مء ُم٤ٌمطم٤موم ،أي٦م ﴾َيْٓمُٝمْرنَ 

 .شقمٜمف ومٝمق ُمٕمٗمق قمٜمف وُم٤م ؾمٙم٧م» :ي٘مع ذم هذه احل٤مل يم٤من داظمال ذم مجٚم٦م ىمقًمف

  .اهمتًٚمـ :وحيتٛمؾ ،وم٢مذا شمٓمٝمرن حيتٛمؾ همًٚمٝمـ ومروضمٝمـ ﴾طَمتَّك َيْٓمُٝمْرنَ ﴿ :ىمقًمف .6

احل٤مئض طمتك  ءاًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراه٦م وط :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .شمٖمتًؾ

  (4) ما حُؿ وطء ادستحاضة ؟ :(329مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .جيقز :افَقل إول

 ،وىمت٤مدة ،وقمٓم٤مء ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،واحلًـ ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

 ،واًمِم٤مومٕمل ،واًمثقري ،وُم٤مًمؽ ،وإوزاقمل ،وسمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزِّن ،ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمن

  .وأسمق صمقر ،وإؾمح٤مق

 :إدفة

 ،وم٤معمرأة طمالل ًمزوضمٝم٤م ُم٤م مل ي٠مت دًمٞمؾ صحٞمح سيح يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ :اًمؼماءة إصٚمٞم٦م .4

 .ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾو

٤ٌَّمسٍ  .5 ـِ قَم ـِ اسْم ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم، قَم  .(4)شَزْوضِمَٝم٤م ،ٓ سَم٠ْمُس َأْن جُي٤َمُِمَٕمَٝم٤م »ىَم٤مَل:  ،قَم

                                 
(، واعمٖمٜمل :3;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )5/473وإم ) (،688-5/676)(اٟمٔمر: إوؾمط 4)

 (.5:9-5/5:8(، واعمجٛمقع )4/753-754)
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ـْ قِمْٙمِرَُم٦َم ىَم٤مَل  .6 َتَح٤مُض وَمَٙم٤مَن َزْوضُمَٝم٤م َيْٖمَِم٤مَه٤م :قَم ًْ ٦ٌََم شُم  .(5) يَم٤مَٟم٧ْم ُأمه طَمٌِٞم

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .اسمـ ؾمػميـو ،واحلٙمؿ ،واًمٜمخٕمل ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 :ظِِقا  بـ

سم٤مقمتزال احل٤مئض  - شم٤ٌمرك اؾمٛمف -وىمد أُمر اهلل  ،ودم آؾمتح٤مو٦م ُمثٚمف ،ٕن دم احلٞمض أذى

ومٚمٞمس  ،ويمذًمؽ وضمقد دم آؾمتح٤مو٦م أذى ،[555]اًمٌ٘مرة:  ﴾ُهَق َأًذى﴿ :وىم٤مل ضمؾ ذيمره

 .ًمزوضمٝم٤م أن ي٠مشمٞمٝم٤م

 :ُمـ صمالصم٦م أوضمفأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف همػم ضم٤مئز أن يِمٌف دم احلٞمْم٦م سمدم آؾمتح٤مو٦م 

ٌََٚم٧ِم احْلَْٞمَْم٦ُم » :وم٘م٤مل ذم احلٞمض ،سمٞمٜمٝمًم ومٙمٞمػ ٟمًقي سمٞمٜمٝمًم ىمد ومرق اًمٜمٌل  .4 وَم٢مَِذا َأىْم

َم َوَصكمي  كِم قَمٜمِْؽ اًمدَّ ًِ الَة وَم٢مَِذا َذَه٥َم ىَمْدُرَه٤م وَم٤مهْم إِٟمًََّم » :وىم٤مل ذم آؾمتح٤مو٦م ،(6)شوَم٤مشْمُريمِل اًمّمَّ

سمٞمٜمٝمًم همػم ُمٜمّمػ ذم شمِمٌٞمٝمف  واعمًقي سمٞمٜمٝمًم سمٕمد شمٗمريؼ اًمٜمٌل  (7)شَذًمِِؽ قِمْرٌق َوًَمْٞمَس سم٤ِمحْلَْٞمَْم٦مِ 

 .أطمدمه٤م سم٤مٔظمر

ودم  ،دم احلٞمض ُم٤مٟمع ُمـ اًمّمالة :ىم٤مًمقا ،ىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمًم  .5

واعمًتح٤مو٦م شمّمقم وشمّمكم  ،ودم احلٞمض يٛمٜمع اًمّمٞم٤مم  واًمقطء ،آؾمتح٤مو٦م ًمٞمس يمذًمؽ

ٕن اًمّمالة واًمّمقم ٓ جي٤ٌمن إٓ قمغم  =وإذا يم٤من يمذًمؽ ضم٤مز وـم١مه٤م ،وأطمٙم٤مُمٝم٤م أطمٙم٤مم اًمٓم٤مهر

 .اًمٓم٤مهر ُمـ احلٞمض

اًمّمٗم٦م ومٙمٞمػ ي٠مظمذ و اًمرائح٦مو دم احلٞمض َيتٚمػ قمـ دم آؾمتح٤مو٦م ذم اًمٚمقن .6

 .؟طمٙمٛمف

 .يٙمره إٓ إذا ـم٤مًم٧م اؾمتح٤موتٝم٤م :افَقل افثافث

 .أمحد :افَائِقن بف

                                 
 (.4/643(، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )3>/4( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م )4)

 قمٙمرُم٦م ؾمٛمٕمف ُمٜمٝم٤م. اهـ.(: طمدي٨م صحٞمح إن يم٤من >4/75(، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )>63( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 (.666(، وُمًٚمؿ )639( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )6)

 (.666(، وُمًٚمؿ )639(ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )7)
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 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز وطء اعمًتح٤مو٦م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

 .قمدم اعمٕم٤مرضو ،ًم٘مقة أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمجقاز اًمقطء

  (4) أـثره ؟و ،ما أؿؾ مدة احلٔض:(331مسٖفة )

 :قمغم مخ٦ًم أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

 .ٓ طمد ٕيمثرهو ،ٓ طمد ٕىمٚمف :افَقل إول

 .يزيد سمـ ه٤مرونو ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 .أيمثره مخ٦ًم قمنم يقُم٤مو ،ًمٞمٚم٦مو أىمٚمف يقم :افَقل افثاين

 .أسمق صمقرو ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .أيمثره قمنمة أي٤ممو ،أىمٚمف صمالصم٦م أي٤مم :افَقل افثافث

 .حمٛمد سمـ احلًـو ،أسمق يقؾمػو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ُف ىَم٤مَل  .4 ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأٟمَّ ـْ َأَٟمِس سْم َأْرسَمٌع طَمتَّك اْٟمَتَٝمك  ،صَمالٌث  –طَمْٞمُض اعمَْْرَأِة  :َأْو ىَم٤مَل  -ىُمْرُء اعمَْْرَأِة  :قَم

ةٍ   .(5)إمَِم قَمنْمَ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .5 ِلي  :قَم ٌَْٞمٍش إمَِم اًمٜمٌَّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِِّني  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ضَم٤مَءْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم سمِٜم٧ُْم َأيِب طُم

الَة  ،اُْمَرَأٌة ُأؾْمَتَح٤مُض  ٤مَم َأىْمَراِئِؽ »: ىَم٤مَل ؟  وَمال َأـْمُٝمُر َأوَم٠َمَدُع اًمّمَّ الَة َأيَّ وإن أىمؾ إي٤مم  ،(6)شَدقِمل اًمّمَّ

                                 
(، واعمٖمٜمل :5/47(، وإم )56;، :4;، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )(:68-5/688(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.6;5-4;5/5(، واعمجٛمقع )3>6-;;4/6)

-5/689(، وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )4/655(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )4833ػ: رواه اًمِم٤مومٕمل ذم إم )( وٕمٞم5)

ذيمر اعمٞمٛمقِّن أٟمف ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ أيّمح قمـ رؾمقل اهلل  (: وىمد دومع هذا احلدي٨م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،:68

 قمـ أطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  رء ذم أىمؾ احلٞمض وأيمثره ؟ ىم٤مل: ٓ، ىمٚم٧م: أومٞمّمح ؟ ىم٤مل: ٓ، ىمٚم٧م: ومحدي٨م

أٟمس ؟ ىم٤مل: ًمٞمس سمٌمء أو ىم٤مل: ًمٞمس يّمح، ىمٚم٧م: وم٠مقمغم رء ذم هذا اًم٤ٌمب ؟ ومذيمر طمدي٨م ُمٕم٘مؾ قمـ قمٓم٤مء: احلٞمض 

 يقم وًمٞمٚم٦م، ويم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل: طمدي٨م حمدث ٓ أصؾ ًمف، وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: اْلٚمد ٓ يٕمرف سم٤محلدي٨م ووهـ طمديثف،

 مح٤مد سمـ زيد: ُم٤م يم٤من اْلٚمد سمـ أيقب يًقي ذم احلدي٨م ؿمٞمئ٤م. اهـ. وىم٤مل

 (.4/679(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف )7>4/6( وٕمٞمػ: رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )6)
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 .صمالصم٦م

هق طمدي٨م ٓ شم٘مقم سمف احلج٦م وًمق صم٧ٌم مل يٙمـ ًم٘م٤مئؾ  :(:5/68ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )

وإىمراء مجع  ،وم٠مو٤مف إي٤مم إمم إىمراء ،شأي٤مم أىمرائؽ» :وذًمؽ أٟمف ىم٤مل ،هذا اًم٘مقل ومٞمف طمج٦م

وىمد ي٘م٤مل  ،ىمرء وىمد ي٘مع اؾمؿ أي٤مم قمغم يقُملم وم٢مذا مجٕم٧م أي٤مم ُمـ قمدة أىمراء ومٝمل أيمثر ُمـ صمالصم٦م

وأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ حيجٌقن إم  ،﴾وَم٢مِْن يَم٤مَن ًَمُف إِظْمَقةٌ ﴿ :وًمٞمقُملم أي٤مم ىم٤مل اهلل  ،ًمرضمٚملم رضم٤مل

 .اهـ .قمـ اًمثٚم٨م سم٠مظمقيـ

 .أيمثره صمالصم٦م قمنم يقُم٤م :افَقل افرابع

 .ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم :افَائِقن بف

 .أيمثره ؾمٌٕم٦م قمنم يقُم٤م :افَقل اخلامس

 أمحد  :افَائِقن بف

 ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف ٓ طمد ٕىمؾ احلٞمض :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ طمد ٕيمثرهو

  :افتًِٔؾ

 .اًمًٜم٦م قمغم حتديد قمدد ُمٕملم ٕىمؾ احلٞمض أو أيمثرهو ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب

  (4) ما حُؿ افبُر افتل يستّر ٕزول افدم ظِٔٓا؟ :(331مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ؾمٌٕم٦م أىمقال

 .دمٚمس يمًم دمٚمس ٟم٤ًمؤه٤م :إول افَقل

إٓ إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمٕمرف قم٤مدة ٟم٤ًمئٝم٤م  –إؾمح٤مق و ،إوزاقملو ،اًمثقريو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .-وم٢مهن٤م دمٚمس ؾمٌٕم٦م أي٤مم 

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ٓ يث٧ٌم ذم ذًمؽ ظمؼم وٓ يدل قمٚمٞمف اًمٜمٔمر

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 744-;4/73(، واعمٖمٜمل )4/554، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )(694-:5/68(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

-:5/47(، وإم )8;6/4(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )4/484ًمٙمؼمى )(، واعمدوٟم٦م ا65;، 48;سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )

 (.:>5-4>5/5(، واعمجٛمقع );47
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 .٤مإن مل شمٕمرف أىمراء ٟم٤ًمئٝمشمّمكم و دمٚمس ؾمٌٕم٦م أي٤مم صمؿ شمٖمتًؾ  :افَقل افثاين

 .-أي٤مُمٝم٤م و قمنميـ ًمٞمٚم٦مو شمّمكم صمالصم٤مو –إؾمح٤مق سمـ راهقيف و ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 .شمّمكمو دمٚمس مخ٦ًم قمنم يقُم٤م صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افثافث

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .إن اؾمتٛمر اًمدمو =شمّمكمو دمٚمس قمنمة أي٤مم صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افرابع

 .احلًـحمٛمد سمـ و ،أسمق يقؾمػو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

ٕن  =شمٕمٞمد اًمّمالة ُم٤م زاد قمغم أىمؾ ُم٤م حتٞمض ًمف اًمٜم٤ًمء يم٤من أومم سمف :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمق ىم٤مل

وٕن شمّمكم وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة أطمًـ  =اًمّمالة ومرض واًمٗمرض ٓ جي٥م أن يزول إٓ سم٤مإلمج٤مع

  .ذم سم٤مب آطمتٞم٤مط ُمـ أن شمدع اًمّمالة وىمد يٙمقن ذًمؽ ومرو٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم وىم٧م شمريمٝم٤م اًمّمالة

 .شمّمكمو ًمٞمٚم٦م صمؿ شمٖمتًؾو دمٚمس يقُم٤م :اخلامس افَقل

 .أمحد :افَائِقن بف

إن اؾمتٛمر أقم٤مدت اًمّمالة أرسمٕم٦م و ،شمّمكمو دمٚمس مخ٦ًم قمنم يقُم٤م صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افسادس

 .قمنم يقُم٤م

شمدع اًمّمالة إمم مخس قمنمة وم٢مذا ضم٤موزت مخس قمنمة اهمتًٚم٧م وصٚم٧م  :افَقل افسابع

 .وأقم٤مدت صالة ُم٤م زاد قمغم يقم وًمٞمٚم٦م

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

ز إن مل َتٞمو ،ٞمزت قمٛمٚم٧م سم٤مًمتٛمٞمٞمزاًمراضمح أن اعمٌتدأة إذا ُم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .أو ؾمٌٕم٤م ،قمٛمٚم٧م سم٤مًمٕمدد ؾمت٤م

 :افتًِٔؾ

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َرؾُمقَل  ،ؿَمِديَدةً يُمٜم٧ُْم ُأؾْمَتَح٤مُض طَمْٞمَْم٦ًم يَمثِػَمًة  :حلدي٨م مَحْٜم٦ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحٍش َأهنَّ

هُ   اهللِ    َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إِِّني  :َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحٍش وَمُ٘مْٚم٧ُم  لوَمَقضَمْدشُمُف ذِم  سَمْٞم٧ِم ُأظْمتِ  ،َأؾْمَتْٗمتِٞمِف َوُأظْمؼِمُ

ْقَم  لاُْمَرَأٌة ُأؾْمَتَح٤مُض طَمْٞمَْم٦ًم يَمثػَِمًة ؿَمِديَدًة وَمًَم شَمَرى ومِٞمَٝم٤م ىَمْد َُمٜمََٕمْتٜمِ  الَة َواًمّمَّ  (4)َأْٟمَٕم٧ُم » :وَمَ٘م٤مَل ؟ اًمّمَّ

                                 
 ( أٟمٕم٧م: أي أصػ.4)
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مَ  (4)ًَمِؽ اًْمُٙمْرؾُمَػ  ُف ُيْذِه٥ُم اًمدَّ ـْ َذًمَِؽ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،شوَم٢مِٟمَّ ِذِ » :ىَم٤مَل  ،ُهَق َأيْمَثُر ُِم  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،ش(5)صَمْقسًم٤م يوَم٤مختَّ

ًَم َأصُم٩مه  ـْ َذًمَِؽ إِٟمَّ ٤م (6)ُهَق َأيْمَثُر ُِم ًَُم وَمَٕمْٚم٧ِم َأضْمَزَأ قَمٜمِْؽ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،صَمجًّ ـِ َأهيَّ ؾَمآُُمُرِك سم٠َِمُْمَرْي

ـَ أظَمِر َوإِْن ىَمِقي٧ِم قَمَٚمْٞمِٝمًَم وَم٠َمْٟم٧ِم َأقْمَٚمؿُ  ًَم َهِذِه َريْمَْم٦مٌ » :وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم ،شُِم ْٞمَٓم٤مِن  (7)إِٟمَّ ُمـ َريَمَْم٤مِت اًمِمَّ

٤مٍم ذِم  قِمْٚمِؿ اهللِ (8)وَمَتَحٞم٣َِّم  ٌَْٕم٦َم َأيَّ ٤مٍم َأْو ؾَم كِم طَمتَّك إَِذا َرَأْي٧ِم َأٟمَِّؽ ىَمْد ـَمُٝمْرِت  ،ؾِمت٦ََّم َأيَّ ًِ صُمؿَّ اهْمَت

٤مَُمَٝم٤م َوُصقُِمك (9)َواؾْمَتٜمَْ٘م٠ْمِت  ـَ ًَمْٞمَٚم٦ًم َوَأيَّ ي ـَ ًَمْٞمَٚم٦ًم َأْو َأْرسَمًٕم٤م َوقِمنْمِ ي وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ  ،وَمَّمكِم صَمالصًم٤م َوقِمنْمِ

٤مءُ  ،ِزُئِؽ جُيْ  ًَ َـّ  ،َويَمَذًمَِؽ وَم٤موْمَٕمكِم ذِم  يُمؾي ؿَمْٝمٍر يَمًَم حَتِٞمُض اًمٜمي َويَمًَم َيْٓمُٝمْرَن ُِمٞمَ٘م٤مَت طَمْٞمِْمِٝم

َـّ  رِ  ،َوـُمْٝمِرِه الشَملْمِ  يَوإِْن ىَمِقي٧ِم قَمغَم َأْن شُم١َمظمي َٛمِٕملَم سَملْمَ اًمّمَّ ٚمِلَم َودَمْ ًِ كِم اًْمَٕمٍْمَ وَمَتْٖمَت ْٝمَر َوشُمَٕمجي اًمٔمه

ِٚملمَ  ،ِر َواًْمَٕمٍْمِ اًمٔمهٝمْ  ًِ ٚملَِم اًْمِٕمَِم٤مَء صُمؿَّ شَمْٖمَت ـَ اعمَْْٖمِرَب َوشُمَٕمجي ِري الشَملْمِ  ،َوشُم١َمظمي َٛمِٕملَم سَملْمَ اًمّمَّ  (:)َودَمْ

ٚملَِم َُمَع اًْمَٗمْجِر وَم٤موْمَٕمكِم َوُصقُمِ  ًِ َوَهَذا » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،شإِْن ىَمَدْرِت قَمغَم َذًمَِؽ  لوَم٤موْمَٕمكِم َوشَمْٖمَت

ـِ إمَِمَّ َأقْمَج٥ُم إ  .(;)شُْمَرْي

  (44) ؟ (43)افهٍرةو (>)ما حُؿ افُدرة :(332مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

                                 
 ( اًمٙمرؾمػ: أي اًم٘مٓمـ.4)

 (وم٤مختذي صمقسم٤م: أي وٕمٞمف ُمقوع اًمدم ًمٕمٚمف يذه٥م.5)

در اعمٗمٕمقل= أي أص٥م اًمدم واعم٤مء ضمري٤م ؿمديدا، وضم٤مء ُمتٕمدي٤م أيْم٤م سمٛمٕمٜمك اًمّم٥م، وقمغم هذا ي٘م ي( أصم٩م: ُمـ اًمث٩م وهق ضمر6)

 اًمدم وقمغم إول ٟم٦ًٌم إمم اًمدم إمم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يم٤من اًمٜمٗمس ص٤مرت قمـ اًمدم اًم٤ًمئؾ.

 ( ريمْم٦م: أي دومٕم٦م.7)

 (ومتحٞمِض: أي قمدي ٟمٗمًؽ طم٤مئْم٤م أو اومٕمكم ُم٤م شمٗمٕمٚمف احل٤مئض.8)

 ( اؾمتٜم٘م٠مت: أي اٟم٘مٓمع قمٜمؽ اًمدم.9)

اًمٔمٝمر إمم ىمٌٞمؾ اًمٕمٍم سمٛم٘مدار آهمت٤ًمل وىمدر صالة اًمٔمٝمر، صمؿ شمّمكم ( ودمٛمٕملم سملم اًمّمالشملم: أي مجٕم٤م صقري٤م= سم٠من شم١مظمر :)

 اًمٕمٍم، وهٙمذا ذم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء.

 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.:95(، واسمـ ُم٤مضمف );45(، واًمؽمُمذي ):;5( طمًـ: رواه أسمق داود );)

 ش.يمدر»دة ( اًمٙمدرة: ُم٤مء َيرج ُمـ ومرج اعمرأة يٛمٞمؾ ًمقٟمف إمم إمحر اًمٌٜمل= اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤م>)

 (. 4/759( اًمّمٗمرة: ُم٤مء َيرج ُمـ ومرج اعمرأة يٛمٞمؾ ًمقٟمف إمم اًمّمٗمرة، اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري )43)

(، 54;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/484، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )(699-5/694(اٟمٔمر: إوؾمط )44)

 (.4>5-;;5/5(، واعمجٛمقع )747-4/746واعمٖمٜمل )
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أُم٤م إن  ،ًمإن ٟمزًم٧م اًمٙمدرة أو اًمّمٗمرة ىمٌؾ احلٞمض سمٞمقم أو يقُملم ومال قمؼمة ذه :افَقل إول

 .ًم اٟم٘مٓم٤مع ومال قمؼمة ذهًمأُم٤م إذا يم٤من سمٞمٜمٝم ،ٟمزًم٧م سمٕمد اًمدم ُمتّمٚم٦م سمف ومٝمل طمٞمض

 .أسمق صمقر :افَائِقن بف

 :بـ ظِِقا

الةَ » :ٕن  اًمدم اًمذي يٕمتد سمف ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل  ٌََٚم٧ِم احْلَْٞمَْم٦ُم وَم٤مشْمُريِمل اًمّمَّ  ،(4)شوَم٢مَِذا َأىْم

ٕن اًمدم إذا يم٤من دُم٤م ؾم٤مئال يم٤من طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمدم  =واًمّمٗمرة واًمٙمدرة ذم آظمر اًمدم ُمـ اًمدم

 .طمتك شمرى اًمٜم٘م٤مء

 .ذم زُمـ اًمٓمٝمر ـمٝمرو ،اًمّمٗمرة ذم زُمـ احلٞمض طمٞمضو اًمٙمدرة :افَقل افثاين

 ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ،حيٞمك إٟمّم٤مريو ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 .وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،وإؾمح٤مق ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل ،وإوزاقمل ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري

 :إدفة

ـْ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ وهذا يتٜم٤مول  ،[555 :]اًمٌ٘مرة ﴾اعمَِْحٞمِض ىُمْؾ ُهَق َأًذىَوَي

 .اًمّمٗمرة واًمٙمدرة

ْرضَم٦مِ  .5 ـَ إمَِم قَم٤مِئَِم٦َم سم٤ِمًمده ٌَْٕمْث ٤مٌء َي ًَ
َـّ ٟمِ ْٗمَرُة وَمَتُ٘مقُل  (6)ومِٞمَٝم٤م اًْمُٙمْرؾُمُػ  (5) يَُم ـَ  :ومِٞمِف اًمّمه ٓ شَمْٕمَجْٚم

٦مَ  ـَ اًْمَ٘مّمَّ ٌَْٞمَْم٤مَء شُمِريُد سمَِذًمَِؽ ا (7)طَمتَّك شَمَرْي ـَ احْلَْٞمَْم٦مِ اًْم ْٝمَر ُِم  .(8)ًمٓمه

ُم٤م يمٜم٤م  :وىمد ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ،وطمدي٨م أم قمٓمٞم٦م إٟمًم شمٜم٤مول ُم٤م سمٕمد اًمٓمٝمر وآهمت٤ًمل وٟمحـ سمف

 .ٟمٕمد اًمٙمدرة واًمّمٗمرة طمٞمْم٤م ُمع ىمقهل٤م اعمت٘مدم اًمذي ذيمرٟم٤مه

إن ٟمزًم٧م اًمٙمدرة أو ٠مٟمف اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 ،أُم٤م إن ٟمزًم٧م سمٕمد اًمدم ُمتّمٚم٦م سمف ومٝمل طمٞمض ،ًماحلٞمض سمٞمقم أو يقُملم ومال قمؼمة ذهاًمّمٗمرة ىمٌؾ 

                                 
 (.666(، وُمًٚمؿ )639ري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤م4)

 (اًمدرضم٦م: وقم٤مء اعمٖم٤مزل  يِمٌف احل٘مٞم٦ٌم اًمّمٖمػمة .5)

 (اًمٙمرؾمػ: اًم٘مٓمـ.6)

 (اًم٘مّم٦م: ُم٤مء أسمٞمض َيرج آظمر احلٞمض.7)

 (.:;/4( صحٞمح: رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م )8)
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  .ًمٙمٜمف أووحو ،هذا اًم٘مقل ؿمٌٞمف سم٘مقل اْلٛمٝمقرو ،ًم اٟم٘مٓم٤مع ومال قمؼمة ذهًمأُم٤م إذا يم٤من سمٞمٜمٝم

  (4) هؾ احلامؾ حتٔض ؟ :(333مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ حتٞمض :افَقل إول

وحمٛمد  ،وضم٤مسمر سمـ زيد ،واحلٙمؿ ،ومح٤مد ،واحلًـ ،واسمـ اعمًٞم٥م ،قمٓم٤مءو ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن

وأمحد  ،وإوزاقمل ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،واًمزهري ،وُمٙمحقل ،واًمِمٕمٌل ،وقمٙمرُم٦م ،سمـ اعمٜمٙمدر

احلًـ و ،قمٌٞمد اهلل سمـ احلًـو ،ويٕم٘مقب ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،وأسمق قمٌٞمد ،وأسمق صمقر ،سمـ طمٜمٌؾ

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،اًمزهريو ،اًمٌٍمي

 :إدفة

4.  ِ َؼ اُْمَرَأشَمُف َوْهَك طَم٤مِئٌض وَمَذيَمَر َذًمَِؽ قُمَٛمُر ًمِٚمٜمٌَّ ُف ـَمٚمَّ ـِ قُمَٛمَر َأٟمَّ ـِ اسْم ُُمْرُه » :وَمَ٘م٤مَل    لي قَم

ْ٘مَٝم٤م ـَم٤مِهًرا َأْو طَم٤مُِمالً  اضِمْٕمَٝم٤م صُمؿَّ ًْمُٞمَٓمٚمي  .(5)شوَمْٚمػُمَ

 .وم٠مىم٤مم اًمٓمٝمر ُم٘م٤مم احلٛمؾ :ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ

أٓ شمرى أن اهلل ضمؾ ذيمره ضمٕمؾ قمدة اًمتل  ،ٕٟمف أىمرب اًم٘مقًملم إمم شم٠مويؾ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م .5

 :ىم٤مل اهلل  ،وضمٕمؾ قمدة احل٤مُمؾ أن شمْمع ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م ،ًمٞم٧ًم سمح٤مُمؾ صمالصم٦م ىمروء ذم اًمٓمالق

َـّ ﴿ َٚمُٝم ـَ مَحْ َـّ َأْن َيَْمْٕم ُت آمْح٤َمِل َأضَمُٚمُٝم َٓ قمدهت٤م أن  أو ٓ شمراه ضمٕمؾ ،[ أي٦م7]اًمٓمالق:  ﴾َوُأو

وهذا قمغم  ،ومل جيٕمٚمٝم٤م سم٤مٕىمراء ويٚمزم ُمـ ضمٕمؾ احل٤مُمؾ حتٞمض أن جيٕمٚمٝم٤م شمٜم٘مِض سم٤مٕىمراء ،شمْمع

 .همػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

  .وًمق يم٤من يٙمقن طمٞمض ومحؾ ُم٤م يم٤من ًمالؾمتؼماء ُمٕمٜمك ،أُمر سم٤مؾمتؼماء إُم٦م ٕن اًمٜمٌل  .6

أن احل٤مُمؾ ٓ ٕن ذم إمج٤مقمٝمؿ قمغم أن إُم٦م إذا طم٤مو٧م طمؾَّ وـم١مه٤م ُمع إمج٤مقمٝمؿ قمغم  .7

إذ ًمق ضم٤مز ذًمؽ ًمٌٓمؾ  ،حيؾ وـم١مه٤م طمتك شمْمع دًمٞمؾ سملم قمغم أن احل٤مُمؾ حم٤مل وضمقد احلٞمض ومٞمٝم٤م

                                 
واعمدوٟم٦م (، 4/75(، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع );4;، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )(>69-5/699(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.8;5-7;5/5(، واعمجٛمقع )777-4/776(، واعمٖمٜمل )4/488اًمٙمؼمى )

 (.47:4( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)
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وهل طم٤مُمؾ عم٤م  ،وًمق يم٤من يٙمقن طمٞمْم٤م ،ُمٕمٜمك ُم٤م اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م ُمـ أن احل٤مُمؾ ٓ شمقـم٠م

 .يم٤من آؾمتؼماء يدل قمغم أن ٓ محؾ ذه٤م

 .٧م طمٞمْمتٝم٤مقمٚمٞمٝم٤م أن شمؽمك اًمّمالة وىمو ،حتٞمض :افَقل افثاين

 ،اًمزهريو ،احلًـ اًمٌٍميو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽو ،رواي٦م قمـ قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 .سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزِّنو ،ىمت٤مدةو ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،إؾمح٤مق سمـ راهقيفو

هذا و =اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من احل٤مُمؾ ٓ حتٞمض :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمٓم٥م احلدي٨ماًم٘مقل ي١ميده 

  (4) ـٔػ تتىٓر احلامؾ إذا رأت افدم ؟ :(334مسٖفة )

 :سم٠من احل٤مُمؾ ٓ حتٞمض ومٞمًم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمٝم٤مرة إن رأت اًمدم قمغم ىمقًملم قناظمتٚمػ اًم٘م٤مئٚم

 .شمتقو٠م :افَقل إول

 .واًمثقري ،واًمِمٕمٌل ،حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر :افَائِقن بف

 .شمٖمتًؾ :افَقل افثاين

احلًـ و ،واًمزهري ،وؾمٚمٞمًمن سمـ ي٤ًمر ،وقمٓم٤مء ،سمـ اعمًٞم٥م ؾمٕمٞمدو ،قم٤مئِم٦م :افَائِقن بف

 .ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمن ،اًمٌٍمي

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من احل٤مُمؾ إذا رأت اًمدم  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ رء قمٚمٞمٝم٤مو ،شمقو٠مت

 :افتًِٔؾ

 .ٓ رء ومٞمف ،ٕٟمف دم وم٤ًمد

  (5) ادرأة ؿبٔؾ افقٓدة ؟ما حُؿ افدم افذي يْزل ظذ :(335مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ شمّمكم ،دم طمٞمض :افَقل إول

                                 
 (.4/778(، واعمٖمٜمل )7;5/5، واعمجٛمقع )(;69-5/699(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.;5;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )4/488، واعمدوٟم٦م )(5/6:3(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .إؾمح٤مق سمـ راهقيفو ،احلًـو ،اًمٜمخٕمل :افَائِقن بف

 .شمّمكم ،دم اؾمتح٤مو٦م :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .دم ٟمٗم٤مس :افَقل افثافث

 .اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

 .هذه اعم٠ًمًم٦م حمؾ سمح٨م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 (4)؟إن ضٓرت ؿبؾ ؽروب افنّس ،افًكو هؾ جيب ظذ ادرأة صالة افيٓر:(336مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .إذا ـمٝمرت ذم وىم٧م اًمٕمٍم ومال جي٥م قمٚمٞمٝم٤م إٓ صالة اًمٕمٍم وم٘مط :افَقل إول

هق اظمتٞم٤مر اسمـ و ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اًمثقريو ،مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمنو ،ىمت٤مدةو ،احلًـ :بفافَائِقن 

 .اعمٜمذر

 :إدفة

اَلَة يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم يِمَت٤مسًم٤م َُمْقىُمقشًم٤م﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 أي هل٤م  ،[436:] اًمٜم٤ًمء ﴾إِنَّ اًمّمَّ

 .آظمرو وىم٧م ُمٕمٚمقم حمدد ًمف أول

 .سمًم أضمٞم٥م سمف قمغم اًم٘مقل اًمث٤مِّن .5

 .إن ـمٝمرت ىمٌؾ اًمٖمروب سمريمٕم٦مو ،اًمٕمٍمو جي٥م قمٚمٞمٝم٤م صالة اًمٔمٝمر :افَقل افثاين

 ،واًمزهري ،وجم٤مهد ،واًمٜمخٕمل ،ـم٤موسو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف :افَائِقن بف

 ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،واًمِم٤مومٕمل ،واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ

  .إوزاقملو ،احلٙمؿو ،وإؾمح٤مق ،وأسمق صمقر

 :ظِِقا بـ

ومٚمًم يم٤من وىم٧م اًمٔمٝمر وىمت٤م  ،وسملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ،مجع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ٕن اًمٜمٌل 

                                 
(، 7;4/4(، واعمدوٟم٦م ):7-5/79(، واعمٖمٜمل )3>4/5، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )(6:6-5/6:3ؾمط )(اٟمٔمر: إو4)

 (. 43;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )>7-;6/7واعمجٛمقع )
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ـمٝمرت اُمرأة ذم وىم٧م اًمٕمٍم يم٤من ٢من وم ،ووىم٧م اًمٕمٍم وىم٧م اًمٔمٝمر ذم طم٤مل ،ًمٚمٕمٍم ذم طم٤مل

 .ٕن وىم٧م اًمٕمٍم وىم٧م اًمٔمٝمر ذم طم٤مل =قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالشم٤من

 :أضمٞم٥م قمٚمٞمف سمقضمٝملم

 .؟إذ يمٞمػ شم٘مٞمس ومٕمال حمٔمقرا سمٗمٕمؾ ُمٓمٚمقب  ،أٟمف ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق :إول

ظمالف اًمقىم٧م اًمذي يٌ٘مك ُمـ  ،سملم اًمّمالشملم ومٞمف اًمقىم٧م اًمذي مجع اًمٜمٌل  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

ٕن اًمقىم٧م اًمذي أسم٤مطم٧م اًمًٜم٦م أن دمٛمع ومٞمف سملم اًمّمالشملم  =اًمٜمٝم٤مر ُم٘مدار ُم٤م يّمكم ومٞمف اعمرء ريمٕم٦م

وسم٤معمزدًمٗم٦م سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء وذم  ،ٕم٦م سمٕمروم٦م سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍممه٤م إذا صالمه٤م ذم وىمتٝم٤م يمجٛم

 ،إذ وم٤مقمٚمف ُمتٌع ًمٚمًٜم٦م ،ومٞمف ويمؾ ذًمؽ ُم٤ٌمح جيقز آىمتداء سمرؾمقل اهلل  ،همػم ُمقوع ُمـ أؾمٗم٤مر

واًمقىم٧م اًمذي ـمٝمرت ومٞمف احل٤مئض ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس سمريمٕم٦م وىم٧م ٓ اظمتالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ومّمغم  ،ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس سمريمٕم٦م ذه٥م ًمٞمجٛمع سمٞمٜمٝمًم ذم أن اًمت٤مرك ًمٚمّمالشملم طمتك إذا يم٤من

وؾمٌع ريمٕم٤مت سمٕمد همروب اًمِمٛمس قم٤مص هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمذُمقم  ،ريمٕم٦م ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس

إذا يم٤من هٙمذا ومٖمػم ضم٤مئز أن جيٕمؾ طمٙمؿ اًمقىم٧م اًمذي  ،إذا يم٤من ىم٤مصدا ًمذًمؽ ذم همػم طم٤مل قمذره

 .ع سمٞمٜمٝمًمأسمٞمح ومٞمف اْلٛمع سملم اًمّمالشملم طمٙمؿ اًمقىم٧م اًمذي طمٔمر ومٞمف اْلٛم

ٌَْؾ » :ذم ىمقل اًمٜمٌل و ،ٓ دًمٞمؾ قمغم إجي٤مب اًمٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م :اًمث٤مِّن ـَ اًْمَٕمٍْمِ ىَم ـْ َأْدَرَك َريْمَٕم٦ًم ُِم َُم

ْٛمُس وَمَ٘مْد َأْدَرَك اًْمَٕمٍْمَ   .دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمدرك ًمٚمٕمٍم ٓ ًمٚمٔمٝمر ،(4)شَأْن شَمْٖمُرَب اًمِمَّ

 ،اًمٖمروب سمٛم٘مدار صالة اًمٕمٍمجي٥م قمٚمٞمٝم٤م صالة اًمٕمٍم وم٘مط إن ـمٝمرت ىمٌؾ  :افَقل افثافث

  .اًمٕمٍمو ريمٕم٦م ومٕمٚمٞمٝم٤م صالة اًمٔمٝمرو إن ـمٝمرت ىمٌؾ اًمٖمروب سمٛم٘مدار صالة اًمٔمٝمرو

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمرأة إذا ـمٝمرت ذم وىم٧م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

وم٢من صٚم٧م  =اًمٕمِم٤مءو ٖمربيمذًمؽ ٟم٘مقل ذم اعمو =اًمٕمٍم ومال جي٥م قمٚمٞمٝم٤م إٓ صالة اًمٕمٍم وم٘مط

 .ىمٌؾ اًمٗمجر سمٛم٘مدار ريمٕم٦م ٓ شمّمكم أطمدمه٤م خلروج وىمتٝمًم

                                 
 (.;93(، وُمًٚمؿ )>:>( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري ) 4)
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  (4)مل تهؾ ؟و ،ما حُؿ مـ حاضت بًد دخقل افقؿت :(337مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م إٓ إذا ومرـم٧م طمتك ظمرج اًمقىم٧م :افَقل إول

 ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،اسمـ ضمٌػمو ،مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمنو ،حمٛمد سمـ ؾمػميـ :افَائِقن بف

 .أصح٤مب اًمرأيو

 .قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء :افَقل افثاين

 .-إن أُمٙمٜمٝم٤م  –اًمِم٤مومٕمل و ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،ىمت٤مدةو ،اًمٜمخٕملو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م اخلروج ُمـ  ،صٚم٧م ريمٕم٦م صمؿ طم٤مو٧م سمٕمد ريمٕم٦مو إذا شمقو٠مت :افَقل افثافث

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمٝم٤مو ،اًمّمالة

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ٓ ىمْم٤مء قمغم ُمـ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

اًمتٗمريط أن يٛمِض و =مل شمّمؾ  إٓ إذا ومرـم٧م طمتك ظمرج اًمقىم٧مو ،طم٤مو٧م سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م

 .مل شمّمؾو وىم٧م يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمّمكم ومٞمف

افهالة حتك و ،ما حُؿ احلائض تىٓر دم وؿت ٓ يُّْٓا ؾٔف آؽتسال :(338مسٖفة )

  (5) خيرج وؿت افهالة ؟

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .إن ظمرج وىم٧م اًمقضمقبو ،قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة :افَقل إول

 .أمحدو ،اًمثقريو ،ىمت٤مدةو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .يم٠مٟمف اقمتؼم أن اًمقضمقب يًت٘مر سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدم :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .ٓ رء قمٚمٞمٝم٤م إٟمًم شمّمكم اًمّمالة اًمت٤مًمٞم٦م :افَقل افثاين

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

                                 
(، 85-6/83(، واعمجٛمقع )5/58)(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 4/486، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )(5/6:7(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.;7-:5/7واعمٖمٜمل )

(، واعمجٛمقع :7-5/79(، واعمٖمٜمل )43;، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )(5/6:8(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(6/83-85.) 
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 =يم٠مٟمف اقمتؼم أن اًمقضمقب ٓ يًت٘مر إٓ سمٕمد آهمت٤ًمل :ٍٕع بفو ؿال صٔخْا حٍيف اهلل

 .اًمّمحٞمح أن اًمقضمقب يًت٘مر سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدمو

سم٠من احل٤مئض إذا ـمٝمرت ذم اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض  :اهلل ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف :افسجٔح

إن ظمرج و ،قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالةاًمّمالة طمتك َيرج وىم٧م اًمّمالة و ،وىم٧م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م ومٞمف آهمت٤ًمل

 .وىم٧م اًمقضمقب

  :افتًِٔؾ

إن مل شمتٛمٙمـ ُمـ اًمّمالة ذم و ،اعمرأة ـم٤مهر ومٝمل حمؾ ًمٚمقضمقبو ،ٕن وىم٧م اًمقضمقب صم٧ٌم

 .ذًمؽ اًمقىم٧م

 .(4) جيب ظذ ادرأة آؽتسال إذا ضٓرت مـ افٍْاس باإلمجاع :(339مسٖفة )

 .(5)أمجٕمقا  قمغم أن قمغم اًمٜمٗم٤ًمء آهمت٤ًمل إذا ـمٝمرتو :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

إٟمًم يم٤من ذم ُمدة  ،وم٢من دم اًمٜمٗم٤مس هق دم احلٞمض ،اًمٜمٗم٤مس يم٤محلٞمض ؾمقاء :ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

 .(6)ًمٕمدم ُمٍمومف وؾمٛمل ٟمٗم٤مؾم٤ماحلٛمؾ يٜمٍمف إمم همذاء اًمقًمد ومحلم ظمرج اًمقًمد ظمرج اًمدم 

  (7) ما أـثر مدة افٍْاس ؟:(341مسٖفة ) 

 :(8)اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .أرسمٕمقن يقُم٤م :افَقل إول

 ،وقم٤مئذ سمـ قمٛمرو ،وقمثًمن سمـ أيب اًمٕم٤مص ،وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

                                 
 (.::4/5، واعمٖمٜمل )(3;6-5/6:9(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.76( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )5)

 (.::4/5( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )6)

-5/6:5(، واعمجٛمقع );75-:4/75(، واعمٖمٜمل )4/589،  وؾمٜمـ اًمؽمُمذي )(3;6-5/6:9ٔمر: إوؾمط )(اٟم7)

(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م 487-4/486(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )6/555(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )6:7

(;45.) 

 ن:(: وذم هذه اعم٠ًمًم٦م ؾمقى ذًمؽ ىمقٓن ؿم٤مذا>:5/6(ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )8)

 اًم٘مقل إول: أن شمٜمتٔمر إذا وًمدت ؾمٌع ًمٞم٤مل، أو أرسمع قمنمة، صمؿ شمٖمتًؾ وشمّمكم= يروى هذا اًم٘مقل قمـ اًمْمح٤مك. 

 اًم٘مقل اًمث٤مِّن: ذيمر إوزاقمل قمـ أهؾ دُمِمؼ ي٘مقًمقن: إن أضمؾ اًمٜمٗم٤ًمء ُمـ اًمٖمالم صمالصمقن ًمٞمٚم٦م، وُمـ اْل٤مري٦م أرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م. اهـ.
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أسمق و ،وأسمق قمٌٞمد ،وإؾمح٤مق ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اًمثقريؾمٗمٞم٤من و ،وأم ؾمٚمٛم٦م ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 .وحمٛمد سمـ احلًـ ،أسمق يقؾمػو ،طمٜمٞمٗم٦م

 .وقمغم هذا مج٤مقم٦م اًمٜم٤مس مل َيتٚمٗمقا ذم أىمّم٤مه اظمتالومٝمؿ ذم احلٞمض :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد 

واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ قمغم أن  وىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  :ىم٤مل اًمؽمُمذي

وم٢مذا رأت  ،اًمٜمٗم٤ًمء شمدع اًمّمالة أرسمٕملم يقُم٤م إٓ أن شمرى اًمٓمٝمر ىمٌؾ ذًمؽ وم٢مهن٤م شمٖمتًؾ وشمّمكم

وهق ىمقل أيمثر  ،ٓ شمدع اًمّمالة سمٕمد إرسمٕملم :اًمدم سمٕمد إرسمٕملم وم٢من أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا

 .(4)اًمٗم٘مٝم٤مء

 :اشتدفقا بـ

ـْ ُأمي ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  ٤مُء قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللِ   :قَم ًَ شَمْ٘مُٕمُد سَمْٕمَد ٟمَِٗم٤مؾِمَٝم٤م َأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م َأْو   يَم٤مَٟم٧ِم اًمٜمهَٗم

ـَ اًْمَٙمَٚمِػ  - (5)َويُمٜم٤َّم َٟمْٓمكِم قَمغَم ُوضُمقِهٜم٤َم اًْمَقْرَس  ،َأْرسَمِٕملَم ًَمْٞمَٚم٦مً   .(7) -(6)َيْٕمٜمِك ُِم

 .مخًقن يقُم٤م :افَقل افثاين

 .احلًـ اًمٌٍمي :افَائِقن بف

 .ؿمٝمران :افَقل افثافث

 .وأسمق صمقر ،واًمِم٤مومٕمل ،(8)ُم٤مًمؽو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 .يرضمع ومٞمف إمم قم٤مدة أهٚمٝم٤م :افَقل افرابع

 .إوزاقملو ،ىمت٤مدةو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من أيمثر ُمدة اًمٜمٗم٤مس أرسمٕمقن  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .يقُم٤م

                                 
 (.4/589(اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )4)

 ٟم٤ٌمت يًتخدم ًمتٚمقيـ احلرير.(اًمقرس: 5)

 (اًمٙمٚمػ: ؾمقاد يٕمٚمق وضمف اعمرأة أصمٜم٤مء ومؽمة احلٛمؾ.6)

 (، وىم٤مل إًم٤ٌمِّن: طمًـ صحٞمح.;97(، واسمـ ُم٤مضمف )>46(، واًمؽمُمذي )644( طمًـ: رواه أسمق داود )7)

(: ذيمر اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ أن ُم٤مًمٙم٤م رضمع قمـ هذا اًم٘مقل آظمر ُم٤م ًم٘مٞمٜم٤مه، وم٘م٤مل: ي٠ًمل قمـ ذًمؽ ;:5/6(ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط )8)

 اًمٜم٤ًمء، وأهؾ اعمٕمروم٦م، ومتجٚمس أسمٕمد ذًمؽ.اهـ.
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  (4) ما أؿؾ مدة افٍْاس ؟:(341مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أرسمٕم٦م أىمقال

 .ٓ طمد ٕىمٚمف :افَقل إول

هق و ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،أسمق قمٌٞمدو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذر

 .ؾم٤مقم٦م :افَقل افثاين

 .أسمق صمقرو ،حمٛمد سمـ احلًـ :افَائِقن بف

 .أطمد قمنم يقُم٤م :افَقل افثافث

 .أسمق يقؾمػ :افَائِقن بف

 .قمنمون يقُم٤م :افَقل افرابع

 .احلًـ اًمٌٍمي :افَائِقن بف

 .قمنمون يقُم٤مو مخ٦ًم :افَقل اخلامس

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .هذه حتديدات واؾمتح٤ًمٟم٤مت ٓ يرضمع ىم٤مئٚمٝم٤م ومٞمًم ىم٤مل إمم طمج٦م :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف ٓ طمد ٕىمؾ ُمدة  :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهللىم٤مل  :افسجٔح

 .اًمٜمٗم٤مس

 :افتًِٔؾ

وم٢مذا ارشمٗمع اًمدم قم٤مد اًمٗمرض سمح٤مًمف يمًم يم٤من  ،ٕن وضمقد دم اًمٜمٗم٤مس هق اعمقضم٥م ًمؽمك اًمّمالة

 .ىمٌؾ وضمقد دم اًمٜمٗم٤مس

يًاودها افدم و هؾ جيب ظذ افٍْساء افتل ضٓرت ؿبؾ أؿل أيام افٍْاس:(342مسٖفة )

                                 
(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق 4/487(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )6:7-5/6:5واعمجٛمقع ) (،4;6-3;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.>75-;4/75(، واعمٖمٜمل )6/555(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )45;قؾم٩م )سمرواي٦م اًمٙم
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 (4) صالة ؟و ؽسؾ

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .شمٕمد ـم٤مهراو ،اًمّمالةو ٟمٕمؿ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ :افَقل إول

 .أسمق صمقرو ،أسمق قمٌٞمدو ،اًمِم٤مومٕملو ،قمٓم٤مءو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 .ٓ شمٕمد ـم٤مهرا إن يم٤من اًمدم ىمري٤ٌمو ،اًمّمالةو ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف جي٥م قمغم اًمٜمٗم٤ًمء اًمتل  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .صالةو يٕم٤موده٤م اًمدم همًؾو ـمٝمرت ىمٌؾ أىمَم أي٤مم اًمٜمٗم٤مس

 (5) ما حد أؿؾ افىٓر ؟ :(343مسٖفة )

 :ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .اًمٕمرفو يرضمع ذم ذًمؽ إمم اًمٕم٤مدة :افَقل إول

 .إؾمح٤مقو ،أمحد :افَائِقن بف

 .مخ٦ًم قمنم يقُم٤م :افَقل افثاين

 .ص٤مطم٤ٌمهو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 .وزقمؿ أسمق صمقر أهنؿ ٓ َيتٚمٗمقن ومٞمًم ٟمٕمٚمؿ أن أىمؾ اًمٓمٝمر مخ٦ًم قمنم يقُم٤م :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .سملم احلٞمْمتلم قمغم ُم٤م يٙمقن ،ًمٞمس ذا سمٌمء :ىم٤مل أمحد

 .وشمقىمٞم٧م ه١مٓء اخلٛم٦ًم قمنم سم٤مـمؾ ،ًمٞمس ذم اًمٓمٝمر وىم٧م :إؾمح٤مقوىم٤مل 

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف يرضمع ذم أىمؾ طمد اًمٓمٝمر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمٕمرفو إمم اًمٕم٤مدة

 (4) ما حُؿ مـ ٕزل ظِٔٓا دم بًد شـ افٖٔس ؟ :(344مسٖفة )

                                 
->:5/6(، واعمجٛمقع )764->4/75(، واعمٖمٜمل )4/486(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )5;6-4;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

6;3.) 

(، 3;5->:5/5(، واعمجٛمقع )4>6-3>4/6(، واعمٖمٜمل ):5/47(، وإم )6;6-5;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.57;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )6/497ز )واعمًٌقط ًمٚمنظم
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 :اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ 

  .اًمتٛمٞمٞمزو شمرضمع إمم اًمٕم٤مدة :افَقل إول

 .شم٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦م :افَقل افثاين

 .احلًـو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 شم٠مظمذ طمٙمؿ احل٤مئض إن يم٤من ذم أي٤مم ُمٕمٚمقُم٦م. :افَقل افثافث

 .أمحد :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من ُمـ ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م اًمدم سمٕمد  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمٕمرفو ؾمـ اًمٞم٠مس شمرضمع إمم اًمٕم٤مدة

 :افتًِٔؾ

٤مِئُٙمؿْ ﴿ :ٕن اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدُم٤م ذيمر اإلي٤مس ىم٤مل ًَ
ـْ ٟمِ ـَ اعمَِْحٞمِض ُِم ـَ ُِم ًْ ِئل َيِئ  :]اًمٓمالق﴾َواًمالَّ

أٟمف يرضمع ذم اًمدم و ،ٓ طمد ًمف ومدل ذًمؽ قمغم أن اإلي٤مس =أو همػمه ،سمٚمٖمـ اًمًتلم :مل ي٘مؾو ،[7

 .اًمتٛمٞمٞمزو ،اًمٕمرفو ،اًمٜم٤مزل قمغم اعمرأة  إمم اًمٕم٤مدة

 (5) ثؿ ظاودها افدم بًد يقم أو أيام  ؟ ،صِتو ،ما حُؿ مـ ضٓرت :(345مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمق ًملم

 .شم٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦م :افَقل إول

 .أسمق صمقرو ،-إٓ إذا شمٌلم ًمف أٟمف طمٞمض ُمتٜم٘مؾ  –أمحد و ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

إن زادت قمغم أي٤مم احلٞمض و ،شم٠مظمذ طمٙمؿ احل٤مئض ُم٤م داُم٧م ذم أي٤مم احلٞمض :افَقل افثاين

 .ومت٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦م

 .-إذا يم٤مٟم٧م ذم أي٤مم احلٞمض  –إوزاقمل و ،ُم٤مًمؽو ،أصح٤مب اًمرأيو ،اًمثقري :افَائِقن بف

 .اًمتٛمٞمٞمزو ،اًمٕمرفو ،اًمراضمح أهن٤م شمرضمع إمم اًمٕم٤مدة :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
 (.:3;(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ):77-4/778(، واعمٖمٜمل )6;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(، :76-4/769(، واعمٖمٜمل )499(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ ):5/47(، وإم )7;6-6;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.4/4:7واعمًٌقط ًمٚمنظمز )(، 4/485واعمدوٟم٦م )
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 :افتًِٔؾ

٤مِئُٙمؿْ ﴿ :ٕن اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدُم٤م ذيمر اإلي٤مس ىم٤مل ًَ
ـْ ٟمِ ـَ اعمَِْحٞمِض ُِم ـَ ُِم ًْ ِئل َيِئ  :]اًمٓمالق﴾َواًمالَّ

ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف يرضمع ذم اًمدم اًمٜم٤مزل قمغم اعمرأة  إمم  =أو همػمه ،سمٚمٖمـ اًمًتلم :مل ي٘مؾو ،[7

 .اًمتٛمٞمٞمزو ،اًمٕمرفو ،اًمٕم٤مدة

 (5) ادستحاضة بًد ميض أيام احلٔض ثالثا ؟ (4)ما حُؿ اشتيٓار:(346مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقال

 .ٓ حتت٤مطو ،ٓ شمًتٔمٝمر :افَقل إول

 .أمحدو ،اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 .شمّمكمو ،َتٙم٨م سمٕمد ُمِض ًمٞم٤مزم طمٞمْمٝم٤م صمالث ًمٞم٤مل صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افثاين

 .-اًم٘مقل إظمػم قمٜمف  –ُم٤مًمؽ  :افَائِقن بف

َٞم٤مزِم » :أٟمف ىم٤مل وهذا ظمالف ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ قمـ اًمٜمٌل  :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل اَلَة قَمَدَد اًمٚمَّ شَمَدُع اًمّمَّ

َـّ  تِل يَم٤مَٟم٧ْم حَتِٞمُْمُٝم ٤مِم اًمَّ وأؾم٘مط قمٜمٝم٤م صالة أي٤مم  ،ذم ذًمؽ ومؽمك ُم٤مًمؽ طمدي٨م اًمٜمٌل  ،(6)شَوآيَّ

 .اهـ .سمرأيف

 .شم٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦مو ،شمًتٔمٝمر سمٞمقم أو يقُملم :افَقل افثافث

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

 .شمّمكمو ،صمؿ شمٖمتًؾ ،شمًتٔمٝمر سمٞمقم أو يقُملم :افَقل افرابع

 .احلًـ اًمٌٍميو ،اسمـ قم٤ٌمس :افَائِقن بف

وم٢مذا يم٤من طمٞمْمٝم٤م صمالصم٦م قمنم وم٢مٟمف  ،شمًتٔمٝمر إذا يم٤من طمٞمْمٝم٤م اصمٜمك قمنم يقُم٤م :افَقل اخلامس

وإن يم٤من طمٞمْمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم شمًتٔمٝمر سمٞمقم واًمتل أي٤مُمٝم٤م مخ٦ًم قمنم ٓ شمًتٔمٝمر  ،شمًتٔمٝمر سمٞمقُملم

 .سمٌمء

                                 
 (آؾمتٔمٝم٤مر: أي آطمتٞم٤مط، وهق أن شمًتٕملم اعمرأة احل٤مئض ومتٛمًؽ قمـ اًمّمٞم٤مم واًمّمالة وهمػم ذًمؽ أي٤مُم٤م سمٕمد أي٤مم قمدهت٤م.4)

(، وُم٤ًمئؾ 4/485(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى );5/47(، وإم )743-;4/73(، واعمٖمٜمل )9;6-8;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.47;، 46;اًمٙمقؾم٩م )أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م 

 (.;48( رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )6)
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 .رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ :اًم٘م٤مئٚمقن سمف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من اعمًتح٤مو٦م سمٕمد ُمِض  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .صمالصم٤م ٓ شمًتٔمٝمرو أي٤مم احلٞمض ٓ حتت٤مط

 :(4)دم آشتحاضةو افٍرق بغ دم احلٔض :ؾائدة

 دم آشتحاضة دم احلٔض افًالمة م

 أمحر أو سمٜمل ىم٤مشمؿ ،أؾمقد اًمٚمقن 4

 رىمٞمؼ (5)صمخلم اًم٘مقام 5

 ًمٞمس ًمف رائح٦م ُمٜمتٜم٦م رائحتف ُمٜمتٜم٦م اًمرائح٦م 6

 ٕٟمف دم ضمروح =يتجٚمط (6)ٓ يتجٚمط اًمتجٚمط 7

 

 :(7)تَْسؿ ادستحاضة إػ ثالثة أؿسام :ؾائدة

 .اعمًتح٤مو٦م اعمٕمت٤مدة :افَسؿ إول

 =ومّم٤مر اًمدم يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م هم٤مًم٥م اًمِمٝمر ،هل اًمتل شم٠مشمٞمٝم٤م قم٤مدهت٤م ذم أي٤مم ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمِمٝمر 

 .شمّمكمو دمٚمس ىمدر قم٤مدهت٤م اًمتل يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٝم٤م صمؿ شمٖمتًؾ :طمٙمٛمٝم٤مو

 .اعمًتح٤مو٦م اعمٛمٞمزة :افَسؿ افثاين

 .ومتٕمرف اًمٗمرق سملم اًمدُملم ،دم آؾمتح٤مو٦مو أن َتٞمز سملم دم احلٞمضهل اًمتل شمًتٓمٞمع 

ِله  َتَح٤مُض وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اًمٜمٌَّ ًْ ٤َم يَم٤مَٟم٧ْم شُم ٌَْٞمٍش َأهنَّ ـْ وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧ِْم َأيِب طُم ُف » :ومَٕم إَِذا يَم٤مَن َدُم احْلَْٞمَْم٦ِم وَم٢مِٟمَّ

ٙمِ  ،َدٌم َأؾْمَقُد ُيْٕمَرُف  ًِ الةِ  لوَم٢مَِذا يَم٤مَن َذًمَِؽ وَم٠َمُْم ـِ اًمّمَّ ئِ  ،قَم ًَم ُهَق  لوَم٢مَِذا يَم٤مَن أظَمُر وَمَتَقوَّ َوَصغمي وَم٢مِٟمَّ

 . (8)شقِمْرٌق 

                                 
 (.9>5/5(، واعمجٛمقع )5>4/6( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )4)

 ( صمخلم: أي همٚمٞمظ.5)

 ( اًمتجٚمط: اًمتجٛمد.6)

 (.>69-4>5/5(، واعمجٛمقع )746-4>4/6( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل )7)

 صحٞمح.(، وىم٤مل إًم٤ٌمِّن: طمًـ 548(،و اًمٜم٤ًمئل )9;5( طمًـ صحٞمح: رواه أسمق داود )8)
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 .رده٤م إمم اًمتٛمٞمٞمز أن اًمٜمٌل  :وجف افناهد

 .اعمًتح٤مو٦م اعمتحػمة :افَسؿ افثافث

 .دم آؾمتح٤مو٦مو ٓ شمًتٓمٞمع أن َتٞمز سملم دم احلٞمضو هل اًمتل ٓ شمٕمرف قم٤مدهت٤م

 .شمّمكم سم٘مٞم٦م اًمِمٝمرو دمٚمس ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمٌٕم٦م أي٤مم يمؾ ؿمٝمر هجري صمؿ شمٖمتًؾ :و طمٙمٛمٝم٤م

ـْ مَحْٜم٦ََم سمِٜم٧ِْم ضَمْحٍش أن اًمٜمٌل  ْٞمَٓم٤مِن وَمَتَحٞمَِِّض » :ىَم٤مَل هل٤م ومَٕم ًَم َهِذِه َريْمَْم٦ٌم ُمـ َريَمَْم٤مِت اًمِمَّ  إِٟمَّ

كم ًِ ٤مٍم ذِم قِمْٚمِؿ اهلِل صُمؿَّ اهْمَت ٌَْٕم٦َم َأيَّ ٤مٍم َأْو ؾَم  طَمتَّك إَِذا َرَأْي٧ِم َأٟمَِّؽ ىَمْد ـَمُٝمْرِت َواؾْمَتٜمَْ٘م٠ْمِت وَمَّمكّم  ؾِمت٦ََّم َأيَّ

ِزُئِؽ َويَمَذًمَِؽ  ٤مَُمَٝم٤م َوُصقُِمك وَم٢مِنَّ َذًمَِؽ جُيْ ـَ ًَمْٞمَٚم٦ًم َوَأيَّ ي ـَ ًَمْٞمَٚم٦ًم َأْو َأْرسَمًٕم٤م َوقِمنْمِ ي ذِم  وَم٤موْمَٕمكِم صَمالصًم٤م َوقِمنْمِ

٤مُء َويَمًَم يَ  ًَ َـّ يُمؾي ؿَمْٝمٍر يَمًَم حَتِٞمُض اًمٜمي َـّ َوـُمْٝمِرِه  .(4)شْٓمُٝمْرَن ُِمٞمَ٘م٤مَت طَمْٞمِْمِٝم

 :اعمتحػمة اًمٜم٤مؾمٞم٦م صمالصم٦م أىم٤ًمم :ٟمٗمع سمفو ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .ٟم٤مؾمٞم٦م اعمقوع قم٤معم٦م اًمٕمدد :اًم٘مًؿ إول

 .شمرد إمم قم٤مدة أهٚمٝم٤م  :طمٙمٛمٝم٤م

 .ٟم٤مؾمٞم٦م اًمٕمدد قم٤معم٦م اعمقوع :اًم٘مًؿ اًمث٤مِّن

شمّمكم سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر و صمؿ شمٖمتًؾ ،دمٚمس ؾمت٦م أو ؾمٌٕم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ٓ شمّمكم :طمٙمٛمٝم٤م

 .اعمت٘مدمحلدي٨م محٜم٦م 

 .اعمقوعو ٟم٤مؾمٞم٦م اًمٕمدد :اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م

ذم اًمٕمدد دمٚمس ؾمت٦م أو ؾمٌٕم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ٓ و ،شمرضمع ذم اعمقوع ًمٕم٤مدة أهٚمٝم٤م :طمٙمٛمٝم٤م

 .اعمت٘مدمشمّمكم سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر حلدي٨م محٜم٦م و شمّمكم صمؿ شمٖمتًؾ

 

*       *    * 

  

                                 
 (، وطمًٜمف إًم٤ٌمِّن.;45(، واًمؽمُمذي ):;5( طمًـ: رواه أسمق داود )4)

 



بن بالي حفظه اهلل   لشيخ  وحيذلالفقهية  ختياراتاال  
377 

 كتـــاب الدبــاغ
 .(1)جيقز إٓتٍاع بجِد ادٔتة بًد دباؽف :(347مسٖفة )

شْمُف َأنَّ َداضِمٜم٦َمً   ٤ٌَّمٍس َأنَّ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم َأظْمؼَمَ ـِ قَم ـِ اسْم  َرؾُمقِل اهلِل   (5)ومَٕم
ِ
٤مء ًَ

ٌَْٕمِض ٟمِ
وَمًَمشَم٧ْم وَمَ٘م٤مَل   يَم٤مَٟم٧ْم ًمِ

 .(6)شإَِه٤مذَه٤َم وَم٤مؾْمَتْٛمَتْٕمُتْؿ سمِفِ َأٓ َأظَمْذشُمْؿ » :َرؾُمقُل اهللِ 

ِلَّ    .(8)ش(7)َأٓ اْٟمَتَٗمْٕمُتْؿ سم٢ِمَِه٤مذِه٤َم» :َُمرَّ سمَِِم٤مٍة عمَِْقٍٓة عمَِْٞمُٛمقَٟم٦َم وَمَ٘م٤مَل   و قَمٜمف َأنَّ اًمٜمٌَّ

ـْ  ِله  :َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم وقَم َدىَم٦ِم وَمًَمشَم٧ْم وَمَٛمرَّ ذِه٤َم اًمٜمٌَّ ـَ اًمّمَّ َأٓ » :وَمَ٘م٤مَل   ُأْهِدَى عمَِْقٍٓة ًَمٜم٤َم ؿَم٤مٌة ُِم

٤َم َُمْٞمَت٦مٌ  :ىَم٤مًُمقا ،شَدسَمْٖمُتْؿ إَِه٤مذَه٤َم وَم٤مؾْمَتْٛمَتْٕمُتْؿ سمِفِ  َم َأيْمُٚمَٝم٤م» :ىَم٤مَل  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إهِنَّ  .(9)شإِٟمًََّم طُمري

 .(7)بافدباغ يىٓر ادٔتة جِد  :(348مسٖفة )

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ٌَْٞمٍع َأهنَّ ـْ اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم سمِٜم٧ِْم ؾُم يَم٤مَن زِم هَمٜمٌَؿ سم٠ُِمطُمٍد وَمَقىَمَع ومِٞمَٝم٤م اعْمَْقُت وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمغَم َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم  :ومَٕم

ِلي   َأوَ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،ًَمْق َأظَمْذِت ضُمُٚمقَدَه٤م وَم٤مْٟمَتَٗمْٕم٧ِم ذِه٤َم :وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ هَل٤َم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم زِم َُمْٞمُٛمقَٟم٦مُ   َزْوِج اًمٜمٌَّ

ًَمِر   َُمرَّ قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ   ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟ حَيِؾه َذًمَِؽ  وَن ؿَم٤مًة هَلُْؿ ُِمْثَؾ احْلِ ـْ ىُمَرْيٍش جَيُره ِرضَم٤مٌل ُِم

٤َم َُمْٞمَت٦مٌ  :ىَم٤مًُمقا ، شًَمْق َأظَمْذشُمْؿ إَِه٤مذَه٤َم» :وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ َرؾُمقُل اهللِ   ُرَه٤م »  :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ،إهِنَّ ُيَٓمٝمي

 .(>)ش(;)اعم٤َْمُء َواًْمَ٘مَرظُ 

ـْ  ٌَِّؼ َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  وقَم ـِ اعمَُْح ٠َمَل   ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ًَ َ٘م٦ٌم وَم ٌُقَك َأشَمك قَمغَم سَمْٞم٧ٍم وَم٢مَِذا ىِمْرسَم٦ٌم ُُمَٕمٚمَّ ذِم  هَمْزَوِة شَم

٤َم َُمْٞمَت٦مٌ  :اعم٤َْمَء وَمَ٘م٤مًُمقا  .(43)شِدسَم٤مهُمَٝم٤م ـُمُٝمقُرَه٤م» :وَمَ٘م٤مَل  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إِهنَّ

                                 
 (.8>-7>/4(، واعمٖمٜمل )>;6-:;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 اًمِم٤مة. :وىمد دضمـ ذم سمٞمتف إذا ًمزُمف واعمراد سم٤مًمداضمٜم٦م هٜم٤م (داضمٜم٦م: داضمـ اًمٌٞمقت ُم٤م أًمٗمٝم٤م ُمـ اًمٓمػم واًمِم٤مء وهمػممه٤م،5)

 (.697(صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 إله٤مب: اْلٚمد ىمٌؾ اًمدسم٤مغ.(ا7)

 (.698( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )8)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.9/669(، وأمحد )7455( صحٞمح: رواه أسمق داود )9)

 (.9>-8>/4(، واعمٖمٜمل )3>6->;5/6(اٟمٔمر: إوؾمط ):)

 اًم٘مرظ: ؿمجر يدسمغ سمف.(;)

 إًم٤ٌمِّن.(، وصححف 9/669(، وأمحد );757(، واًمٜم٤ًمئل );745( صحٞمح: رواه أسمق داود )>)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.8/9(، وأمحد )7576(، واًمٜم٤ًمئل ):745( صحٞمح: رواه أسمق داود )43)
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 (1) بًد افدباغ ؟و ما حُؿ إٓتٍاع بجِقد ادٔتة ؿبؾ :(349مسٖفة )

  :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .آٟمتٗم٤مع سمف ىمٌؾ اًمدسم٤مغٓ جيقز و ،جيقز آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اعمٞمت٦م سمٕمد اًمدسم٤مغ :افَقل إول

 ،وىمت٤مدة ،واحلًـ اًمٌٍمي ،واًمِمٕمٌل ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح :افَائِقن بف

وأهؾ  ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،إوزاقملو ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وحيٞمك إٟمّم٤مري

 .هق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿو ،وإؾمح٤مق سمـ راهقيف ،واًمِم٤مومٕمل ،واسمـ اعم٤ٌمرك ،اًمٙمقوم٦م

 :ٕدفةا

شْمُف َأنَّ َداضِمٜم٦َمً  .4 ٤ٌَّمٍس َأنَّ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم َأظْمؼَمَ ـِ قَم ـِ اسْم  َرؾُمقِل اهلِل   (5)قَم
ِ
٤مء ًَ

ٌَْٕمِض ٟمِ
وَمًَمشَم٧ْم  يَم٤مَٟم٧ْم ًمِ

٤م وَم٤مؾْمَتْٛمَتْٕمُتْؿ سمِفِ » :  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  .(6)شَأٓ َأظَمْذشُمْؿ إَِه٤مذَهَ

ِلَّ   َأنَّ أيْم٤م قَمٜمف   .2  .(8)ش(7)َأٓ اْٟمَتَٗمْٕمُتْؿ سم٢ِمَِه٤مذِه٤َم» :سمَِِم٤مٍة عمَِْقٍٓة عمَِْٞمُٛمقَٟم٦َم وَمَ٘م٤مَل َُمرَّ    اًمٜمٌَّ

ـْ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم   .6 ِله  :قَم َدىَم٦ِم وَمًَمشَم٧ْم وَمَٛمرَّ ذِه٤َم اًمٜمٌَّ ـَ اًمّمَّ  :وَمَ٘م٤مَل     ُأْهِدَى عمَِْقٍٓة ًَمٜم٤َم ؿَم٤مٌة ُِم

٤م وَم٤مؾْمَتْٛمَتْٕمُتْؿ » ٤َم َُمْٞمَت٦مٌ  :ىَم٤مًُمقا ،شسمِفِ َأٓ َدسَمْٖمُتْؿ إَِه٤مذَهَ َم َأيْمُٚمَٝم٤م» :ىَم٤مَل  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إهِنَّ  .(9)شإِٟمًََّم طُمري

 .ٓ دمقز اًمّمالة ومٞمٝم٤مو ،جيقز آؾمتٛمت٤مع ذه٤م سمٕمد دسمٖمٝم٤م :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽ :اًم٘م٤مئٚمقن سمف

 .سمٕمد اًمدسم٤مغو ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف ىمٌؾ :افَقل افثافث

 .أمحدو ،أؾمػم سمـ ضم٤مسمرو ،قمٛمران سمـ طمّملمو ،قم٤مئِم٦مو ،اسمـ قمٛمرو ،قمٛمر :افَائِقن بف

 :إدفة

 :شمٕم٤ممموم٘م٤مل   ،ٕن اهلل طمرم اعمٞمت٦م ذم يمت٤مسمف حتريًم قم٤مُم٤م مل َيص ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م دون رء .4

                                 
 (.8>->;/4(، واعمٖمٜمل )453->44، 449-4/445(، واعمجٛمقع )737-6>5/6(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 اًمِم٤مة. واعمراد سم٤مًمداضمٜم٦م هٜم٤م: ،وىمد دضمـ ذم سمٞمتف إذا ًمزُمف (داضمٜم٦م: داضمـ اًمٌٞمقت ُم٤م أًمٗمٝم٤م ُمـ اًمٓمػم واًمِم٤مء وهمػممه٤م،5)

 (.697(صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)

 (اإله٤مب: اْلٚمد ىمٌؾ اًمدسم٤مغ.7)

 (.698( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )8)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.9/669(، وأمحد )7455( صحٞمح: رواه أسمق داود )9)
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َُم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦مُ ﴿ ٕٟمف مل َيص ؿمٞمئ٤م دون  =ويم٤من حتريؿ اعمٞمت٦م ي٘مع قمغم اًمٚمحؿ واْلٚمد ،﴾طُمري

 .وًمٞمس ٕطمد أن َيص ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م إٓ سمٙمت٤مب أو ؾمٜم٦م ٓ ُمٕم٤مرض هل٤م ،رء

ـِ قُمَٙمْٞمٍؿ ىَم٤مَل  .5 ٌِْد اهللِ  سْم ـْ قَم سم٠َِمْرِض ضُمَٝمْٞمٜم٦ََم َوَأَٟم٤م هُمالٌم     ىُمِرَئ قَمَٚمْٞمٜم٤َم يمَِت٤مُب َرؾُمقِل اهللِ  :قَم

ـَ اعمَْْٞمَت٦ِم سم٢ِمَِه٤مٍب َوٓ قَمَّم٥ٍم »ؿَم٤مبٌّ  َتْٛمتُِٕمقا ُِم ًْ  .(5)ش(4)َأْن ٓ  شَم

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمق صم٧ٌم وم٢مٟمف ُمٜمًقخ سم٤مًمرظمّم٦م سم٤مٟٓمتٗم٤مع سمجٚمقد اعمٞمت٤مت سمٕمد اًمدسمغ

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اعمٞمت٦م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف ىمٌؾ اًمدسم٤مغو ،سمٕمد اًمدسم٤مغ

 :افتًِٔؾ

 .   ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

 (3) أوبارها ؟و أصقاؾٓاو ،ما حُؿ اشتًامل صًر ادٔتة :(351مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز اؾمتٕمًمهل٤م إذا همًٚم٧م :افَقل إول

 ،أمحدو ،اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽو ،مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمًمنو ،حمٛمد سمـ ؾمػميـو ،احلًـ :افَائِقن بف

 .هق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿو ،إوزاقملو ،إؾمح٤مقو

 :إدفة

ـْ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم  .4 ِله  :قَم ٤م اًمٜمٌَّ َدىَم٦ِم وَمًَمشَم٧ْم وَمَٛمرَّ ذِهَ ـَ اًمّمَّ  :وَمَ٘م٤مَل     ُأْهِدَى عمَِْقٍٓة ًَمٜم٤َم ؿَم٤مٌة ُِم

٤م وَم٤مؾْمَتْٛمَتْٕمُتْؿ سمِفِ » ٤َم َُمْٞمَت٦مٌ  :ىَم٤مًُمقا ،شَأٓ َدسَمْٖمُتْؿ إَِه٤مذَهَ مَ » :ىَم٤مَل  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  إهِنَّ  .(7)شَأيْمُٚمَٝم٤م إِٟمًََّم طُمري

 .اًمقسمر ٓ ي١ميمؾو اًمِمٕمرو اًمّمقفو ،طمرم أيمؾ اعمٞمت٦م     أن اًمٜمٌل  :وضمف اًمدًٓم٦م

 .ٕن اًمّمقف ٓ حتٚمف احلٞم٤مة ومال يٜمجس سم٤معمقت .5

                                 
 .طمٚمزوِّناًمَٕمّم٥م: هل أـمٜم٤مب ُمٗم٤مصؾ احلٞمقاٟم٤مت وهق رء (4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/643(، وأمحد )>757(، واًمٜم٤ًمئل )>745صحٞمح: رواه أسمق داود )( 5)

(، >634(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )6;4/4(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )739-5/737(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.>5/5(، وإم );45-4/458واعمجٛمقع )

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.9/669(، وأمحد )7455( صحٞمح: رواه أسمق داود )7)
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 .يٙمره اؾمتٕمًمهل٤م :افَقل افثاين

 .قمٓم٤مءو ،اًمِم٤مومٕملو ،اسمـ ضمري٩م :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ

ـِ قُمَٙمْٞمٍؿ ىَم٤مَل  ٌِْد اهللِ  سْم ـْ قَم سم٠َِمْرِض ضُمَٝمْٞمٜم٦ََم َوَأَٟم٤م هُمالٌم ؿَم٤مبٌّ     ىُمِرَئ قَمَٚمْٞمٜم٤َم يمَِت٤مُب َرؾُمقِل اهللِ   :قَم

ـَ اعمَْْٞمَت٦ِم سم٢ِمَِه٤مٍب َوٓ قَمَّم٥ٍم » َتْٛمتُِٕمقا ُِم ًْ  .(5)ش(4)َأْن ٓ  شَم

ضمقاز اؾمتٕمًمل ؿمٕمر و اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .أوسم٤مره٤م إذا همًٚم٧مو أصقاومٝم٤مو ،اعمٞمت٦م

 .(3)هل حٔة باإلمجاعو ٓ جيقز إٓتٍاع بقء ؿىع مـ افبّٓٔة :(351مسٖفة )

هق طمل أن و إذا ىمٓمع ُمٜمٝم٤م قمْمق ،اًمٌ٘مرةو ،اًمٌٕمػمو وأمجٕمقا قمغم أن اًمِم٤مة :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(7)اعم٘مٓمقع ُمٜمف ٟمجس

 حال احلٔاة أصقاف احلٔقان إذا أخذو أوبارو جيقز إٓتٍاع بٖصًار :(352مسٖفة )

 .(5)باإلمجاع

إذا أظمذ  ،وأصقاومٝم٤م ضم٤مئز ،وأوسم٤مره٤م ،وأمجٕمقا قمغم أن آٟمتٗم٤مع سم٠مؿمٕم٤مره٤م» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(9)شأطمٞم٤مءوهل  ،ُمٜمٝم٤م ذًمؽ

  (7) هؾ جيقز إٓتٍاع بنًقر بْل آدم ؟ :(353مسٖفة )

  :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل إول

                                 
 .طمٚمزوِّنء أـمٜم٤مب ُمٗم٤مصؾ احلٞمقاٟم٤مت وهق ر لهاًمَٕمّم٥م: (4)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.7/643(، وأمحد )>757(، واًمٜم٤ًمئل )>745صحٞمح: رواه أسمق داود )( 5)

 (.5/738(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (.77( اٟمٔمر اإلمج٤مع رىمؿ )7)

 (.:45-4/458(، واعمجٛمقع ):43-4/439(، واعمٖمٜمل )5/449(، وإم )5/738(اٟمٔمر: إوؾمط )8)

 (.78( اٟمٔمر اإلمج٤مع رىمؿ )9)

 (.;43-:4/43(، واعمٖمٜمل )456-4/455(، واعمجٛمقع )745-:5/73(اٟمٔمر: إوؾمط ):)
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  .قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

وهق سمٕمد اْلز وىمٌٚمف وسمٕمد ُمقت اإلٟم٤ًمن وىمٌٚمف  ،وٓ طمٞم٤مة ومٞمف ،ٕن اًمِمٕمر ٓ ذيم٤مة قمٚمٞمف  .1

 .قمغم ُمٕمٜمك واطمد ٓ يتٖمػم

 .ٕٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمٜمج٤مؾم٦م .5

سم٤مًمِمٕمر عم٤م ًمق يم٤من ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع و =(4)أقمٓمك ؿمٕمره ًمٚمٜم٤مس يتؼميمقن سمف     ٕن اًمٜمٌل  .6

 .أقمٓم٤مهؿ ؿمٞمئ٤م ُمٜمف

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل افثاين

 .أسمق يقؾمػو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز آٟمتٗم٤مع سمِمٕمقر سمٜمل  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .آدم

 (2) ٓ جيقز أـؾ حلؿ اخلْزير باإلمجاع :(354مسٖفة )

واخلٜمزير حمرم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ،أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم حتريؿ اخلٜمزير وأمجع» :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

 .(6)شواشمٗم٤مق إُم٦م

 (4) ما حُؿ اشتًامل صًر اخلْزير ؟ :(355مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز اًمتخرز ذه٤م :افَقل إول

 .اًمِمٕمٌلو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،إوزاقملو ،ُم٤مًمؽو ،احلًـ :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

                                 
 (.4638( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.6/64(، واْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )5/746(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.43;( اٟمٔمر: اإلمج٤مع رىمؿ )6)

(، 6/65(، واْل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن );:٤65مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م )(، وُم٤ًمئؾ أمحد وإؾمح747-5/746(اٟمٔمر: إوؾمط )7)

 (.>4/43واعمٖمٜمل )
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ٜمِْزيرِ ﴿ :ٕن ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ُم َوحَلُْؿ اخْلِ َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦ُم َواًمدَّ ًَم طُمري [ ورد ذم 4:6]اًمٌ٘مرة:  ﴾إِٟمَّ

 .حتريؿ اًمٚمحؿ

 .ٕن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م .5

ومدل قمغم  =مل يٜمف قمـ اًمتخرز سمِمٕمره٤مو    ٕن اخلٜم٤مزير يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة قمغم قمٝمد اًمٜمٌل  .6

 .ضمقازه٤م

 .يٙمره :افثاينافَقل 

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،مح٤مدو ،احلٙمؿو اسمـ ؾمػميـ، :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اؾمتٕمًمل ؿمٕمر اخلٜمزير  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ذم اخلرز

 (1) ذاء صًر اخلْزير ؟و ما حُؿ بٔع :(356مسٖفة )

 :اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 .يٙمره ذاؤه دون سمٞمٕمف :افَقل إول

 .إوزاقمل :افَائِقن بف

 .سمٞمٕمفو يٙمره ذاؤه :افَقل افثاين

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .ؾم٠مًم٧م ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل قمـ اًمراضمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ومتقىمػ ومٞمٝم٤م :افسجٔح

  (2) ما حُؿ إٓتٍاع بًيام ادٔتة ؟ :(357مسٖفة )

 :أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ 

 .جيقز :افَقل إول

 ،اًمثقريو ،اًمِمٕمٌلو ،أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،احلًـو ،اسمـ ؾمػميـو ،قمروة سمـ اًمزسمػم :افَائِقن بف

 .اًمٚمٞم٨مو ،-إذا همًٚم٧م  –أصح٤مب اًمرأي و

                                 
 (.8/475(، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع )8>/4(، واعمٖمٜمل )5/747(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.464-4/463(، واعمجٛمقع )>>-:>/4(، واعمٖمٜمل ):74-5/747(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 :ظِِقا بـ

 ش.ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م»ًمٕمدم وضمقد ٟمص حيرُمٝم٤م  .4

ومٚمًم  ،  يم٤من هذا سمٛمِمٝمد اًمٜمٌل و ،اعمٞمت٦مٕن ُم٘م٤مسمض ؾمٞمقف اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ قمٔم٤مم  .5

 .مل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ دل قمغم إسم٤مطمتٝم٤م

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزو ،احلًـو ،ـم٤موسو ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

ُم ﴿ :ًمٚمٕمٛمقم اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦ُم َواًمدَّ ٜمِْزيرِ إِٟمًََّم طُمري ]اًمٌ٘مرة:  ﴾َوحَلُْؿ اخْلِ

4:6]. 

 .ًمٕمدم وضمقد ٟمص يٌٞمحٝم٤م .5

 .أضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠من إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز اؾمتٕمًمل قمٔم٤مم اعمٞمت٦م  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .إذا ـمٝمرت

 (1) ؾٖرة ؟ افسّـ افذي وؿًت ؾٔف مٔتة أوو افزيتهؾ جيقز إٓتٍاع ب :(358مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل إول

 ،أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريو ،أسمق ؾمٕمٞمد اخلدريو ،اسمـ ُمًٕمقدو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،قمكم :افَائِقن بف

 .احلًـو ،أمحدو ،اًمثقريو ،اًمِم٤مومٕملو  ،ُم٤مًمؽو ،اًمٚمٞم٨مو ،قمٓم٤مءو ،اسمـ قمٛمرو

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل افثاين

 ،قمٙمرُم٦مو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،اًمٜمخٕملو ،أسمق هريرةو ،-إن يم٤من ذائ٤ٌم  –قمكم :افَائِقن بف

 .ُم٤مًمؽو

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز آٟمتٗم٤مع سم٤مًمزي٧م أو  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

                                 
 (.;67-:46/67(، 7>-6>/4(، واعمٖمٜمل )757-:5/74(اٟمٔمر: إوؾمط )4)
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 .سمٜمج٤مؾم٦م اًمًٛمـ إذا وىمٕم٧م ومٞمف ُمٞمت٦م أو وم٠مرة إذا مل شمتٖمػم رائحتف أو ـمٕمٛمف أو ًمقٟمف

 (1) ما حُؿ بٔع جِقد ادٔتة ؟ :(359مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

 .جيقز :افَقل افثاين

 .إؾمح٤مقو ،اًمٚمٞم٨مو ،أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .أذن ذم آٟمتٗم٤مع ذه٤م    ٕن اًمٜمٌل 

 .سمٕمد دسمٖمٝم٤مآٟمتٗم٤مع ذه٤م أضمٞم٥م سم٠مٟمف أذن 

 ضمٚمقد اعمٞمت٦ماًم٘م٤ميض سمٕمدم ضمقاز سمٞمع اًمراضمح اًم٘مقل إول  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .إٓ إذا دسمٖم٧م

  :افتًِٔؾ

 .ٓ جيقز سمٞمع اًمٜمج٤مؾم٦مو =ٕن ضمٚمقد اعمٞمت٦م ىمٌؾ اًمدسمغ ٟمج٦ًم

  (2) ما حُؿ افِبـ افذي دم رضع افناة ادٔتة؟ :(361مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ـم٤مهر جيقز ذسمف :افَقل إول

  .أسمق طمٜمٞمٗم٦مو ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :افَائِقن بف

  .يٙمره ذسمف :افَقل افثاين

 .أسمق يقؾمػو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،اًمثقري :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة اًمٚمٌـ اًمذي ذم ضع  :اهللىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف  :افسجٔح

                                 
 (.8>/4(، واعمٖمٜمل )756-5/755(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 (.465-464/ 4(، واعمجٛمقع ) 434-4/433(، واعمٖمٜمل )758-5/757(اٟمٔمر: إوؾمط )5)
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 .اًمِم٤مة اعمٞمت٦م

 :افتًِٔؾ

 .ٕن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اًمٓمٝم٤مرة إٓ أن يث٧ٌم دًمٞمؾ حيرُمٝم٤م

  (1) ما حُؿ افبٔوة افتل خترج مـ افدجاجة ادٔتة ؟ :(361مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ سم٠مس ذه٤م :افَقل إول

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕهن٤م سمٞمْم٦م صٚم٦ٌم اًم٘منم ـمرأت اًمٜمج٤مؾم٦م قمٚمٞمٝم٤م وم٠مؿمٌف ُم٤م ًمق وىمٕم٧م ذم ُم٤مء ٟمجس .4

 .ٕهن٤م ظم٤مرضم٦م ُمـ طمٞمقان َيٚمؼ ُمٜمٝم٤م ُمثؾ أصٚمٝم٤م أؿمٌٝم٧م اًمقًمد احلل .5

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .ُم٤مًمؽو ،اًمٚمٞم٨مو ،رسمٞمٕم٦مو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ٕهن٤م ضمزء ُمـ اًمدضم٤مضم٦م

ُمتّمٚم٦م ذه٤م وم٠مؿمٌٝم٧م اًمقًمد إذا ظمرج طمٞم٤م  ،إٟمًم هل ُمقدقم٦م ومٞمٝم٤م ،همػم صحٞمح فأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟم

 .ُمـ اعمٞمت٦م

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة اًمٌٞمْم٦م اًمتل خترج  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .سمنمط أن شمٙمقن صٚم٦ٌم ،ُمـ اًمدضم٤مضم٦م اعمٞمت٦م

  (2) ما حُؿ إٓتٍاع بادسؽ ؟ :(362مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

                                 
 (.4/465(، واعمجٛمقع )4/434(، واعمٖمٜمل )759-5/758(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

 ،(887أمحد وإؾمح٤مق سمرواي٦م اًمٙمقؾم٩م ) (، وُم٤ًمئؾ4/595(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )767-5/763(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 (.447-8/445واعمجٛمقع )
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 .جيقز آٟمتٗم٤مع سمفو ،ـم٤مهر :افَقل إول

 ،ضم٤مسمر سمـ زيدو ،اسمـ اعمًٞم٥مو ،اسمـ ؾمػميـو ،ؾمٚمًمنو ،قمكمو ،أٟمسو ،اسمـ قمٛمر :افَائِقن بف

 .اعمٜمذرهق اظمتٞم٤مر اسمـ و ،أمحدو ،اًمِم٤مومٕملو ،اًمٚمٞم٨مو ،ُم٤مًمؽو

 :إدفة

ـِ إ .4 صَمٜم٤َم إسِْمَراِهٞمُؿ قَم ٌَْٞمِد اهلِل  طَمدَّ ـِ قُم ـِ سْم ًَ ـِ احْلَ يَم٠َمٟميك َأْٟمُٔمُر إمَِم  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  :ؾْمَقِد ىَم٤مَل قَم

ِؽ ذِم  َُمْٗمِرِق َرؾُمقِل اهللِ   (4)َوسمِٞمصِ  ًْ
ِ  .(5)َوُهَق حُمِْرمٌ     اعمْ

ِلي  .5 ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريي قَم اِئٞمَؾ ىَمِّمػَمٌة ََتِِْمك » :ىَم٤مَل     قَم ـْ سَمٜمِك إِْهَ يَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرَأٌة ُِم

ٌٍَؼ  ـْ َذَه٥ٍم ُُمْٖمَٚمٍؼ ُُمْٓم ـْ ظَمَِم٥ٍم َوظَم٤مََت٤ًم ُِم ََذْت ِرضْمَٚملْمِ ُِم ًٙم٤م  ،َُمَع اُْمَرَأشَملْمِ ـَمِقيَٚمَتلْمِ وَم٤مختَّ ًْ صُمؿَّ طَمَِمْتُف ُِم

ْت سَملْمَ اعمَْْرَأشَملْمِ وَمَٚمْؿ َيْٕمِروُمقَه٤موَ   . (6)شوَمَ٘م٤مًَم٧ْم سمَِٞمِدَه٤م َهَٙمَذا ،ُهَق َأـْمَٞم٥ُم اًمٓميٞم٥ِم وَمَٛمرَّ

 قمـ أطمد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  ،وٓ ٟمٕمٚمؿ اًمٙمراه٦م ٓؾمتٕمًمل اعمًؽ قمٜمف :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر .6

. 

 .ُمٙمروه :افَقل افثاين

 .اًمْمح٤مكو ،قمٓم٤مءو ،احلًـ اًمٌٍميو ،جم٤مهدو ،قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز :افَائِقن بف

  .ٓ ٟمٕمٚمؿ شمّمح يمراهٞم٦م ذًمؽ إٓ قمـ قمٓم٤مءو :اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٙمراه٦م سمٕمد أن ذيمرىم٤مل اسمـ اعمٜمذر 

ضمقاز و ،اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٓمٝم٤مرة اعمًؽ :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .آٟمتٗم٤مع سمف

 :افتًِٔؾ

 .ومٚمؿ يي ُم٤م ظم٤مًمٗمف ُمـ إظم٤ٌمر ،  ٕٟمف صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 

 

   *    *    * 

  

                                 
 (اًمقسمٞمص: اًمؼميؼ.4)

 (.3>44(صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (.5585(صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )6)
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 مجاع أبٕاب دمٕد الطباع
  (1) فبسٓا؟و ما حُؿ اؾساش جِقد افسباع :(363مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره :افَقل إول

 ،اًمٌٍمياحلًـ و ،اًمٜمخٕملو ،قمٌٞمدة اًمًٚمًمِّنو ،وجم٤مهد ،وـم٤موس ،قمٓم٤مء :افَائِقن بف

 .ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمدو ،قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزو

 :اشتدفقا بـ

ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلِل  وِج  شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأنَّ َٟمٌِلَّ اهللِ  :قمـ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم، ىَم٤مَل ًمِٜمََٗمٍر ُِم ـْ ُهُ هَنَك قَم

 (5)اًمٜمهُٛمقِر َأْن ُيْريَم٥َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م ؟ ىَم٤مًُمقا: َٟمَٕمْؿ 

 .جيقز إن دسمٖم٧م :افَقل افثاين

وقمٛمر سمـ قمٌد  ،اسمـ ؾمػميـو ،احلًـ اًمٌٍميو ،اًمٜمخٕملو ،ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل :افَائِقن بف

 .اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدو ،اًمزهريو ،وقمروة سمـ اًمزسمػم ،اًمٕمزيز

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراه٦م اومؽماش ضمٚمق د  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .ًمًٌٝم٤مو اًم٤ًٌمع

 :افتًِٔؾ

 .شمتٓمٌع سم٠مظمالىمٝم٤مو ٕن اإلٟم٤ًمن إذا ًمٌس ضمٚمقد اًم٤ًٌمع شمِمٌف

  (3) ما حُؿ افهالة دم جِقد افثًافب ؟ :(364مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره :افَقل إول

 .إوزاقملو ،أسمق صمقرو ،إؾمح٤مقو ،أمحدو ،يزيد سمـ ه٤مرونو ،قمكمو ،قمٛمر :افَائِقن بف

                                 
(، واعمٖمٜمل 4/696(، واعمًٌقط ًمٚمنظمز )3;5(، وُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ );76-5/768(اٟمٔمر: إوؾمط )4)

(4/<5-<6.) 

 (.>4/9ق ذم ُمّمٜمٗمف )( رواه قمٌد اًمرزا5)

 (.7>/4(، واعمٖمٜمل );76-5/768(اٟمٔمر: إوؾمط )6)
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 .جيقز إن دسمٖم٧م :افَقل افثاين

واحلٙمؿ سمـ   ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو ،أصح٤مب اًمرأيو ،احلًـ اًمٌٍميو ،اًمِمٕمٌل :افَائِقن بف

 .أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦مو ،قمكم سمـ احلًلمو ،وُمٙمحقل ،قمتٞم٦ٌم

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمٙمراه٦م اًمّمالة ذم ضمٚمقد  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اًمثٕم٤مًم٥م

 (1) هؾ جِقد افسباع تىٓر بافدباغ ؟ :(365مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .اخلٜمزيرو شمٓمٝمر مجٞمع ضمٚمقد اًم٤ًٌمع سم٤مًمدسم٤مغ إٓ اًمٙمٚم٥م :افَقل إول

 .اًمِم٤مومٕمل :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .وإٟمًم يٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ ُم٤م مل يٙمـ ٟمج٤ًم طمٞم٤م ،ٕن اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمٝمًم ومه٤م طمٞم٤من ىم٤مئٛم٦م

 .شمٓمٝمر مجٞمع ضمٚمقد اًم٤ًٌمع سم٤مًمدسم٤مغ إٓ اخلٜمزير :افَقل افثاين

 .أصح٤مب اًمرأي :افَائِقن بف

 :ظِِقا بـ

 .ذم آٟمتٗم٤مع سمف سمٕمد أن يدسمغ   ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ضمٚمد اًمِم٤مة اعمٞمت٦م اًمتل رظمص اًمٜمٌل 

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اًم٤ًٌمع ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثافث

 .ُم٤مًمؽو ،ويزيد سمـ ه٤مرون ،وأسمق صمقر  ،وإؾمح٤مق ،واسمـ اعم٤ٌمرك ،إوزاقمل :افَائِقن بف

 :إدفة

ٜمِْزيرِ ﴿ :ًمٚمٕمٛمقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم .4 ُم َوحَلُْؿ اخْلِ َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦ُم َواًمدَّ ًَم طُمري  ،[4:6]اًمٌ٘مرة:  ﴾إِٟمَّ

 .اًمٕم٤مم ئمؾ قمغم قمٛمقُمف طمتك ي٠ميت ُم٤م َيّمّمفو

٤ٌَّمٍس َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل   .5 ـِ قَم ـْ يُمؾي ذِ     ًمٚمٕمٛمقم ذم طمدي٨م  اسْم ٤ٌَمعِ  يهَنَك قَم ًي ـَ اًم  ،َٟم٤مٍب ُِم

                                 
 (.449-4/445(، واعمجٛمقع )5>->;/4(، واعمٖمٜمل );77->5/76(اٟمٔمر: إوؾمط )4)
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ـْ يُمؾي ذِ  ػْمِ  يَوقَم ـَ اًمٓمَّ  .(4)خِمَْٚم٥ٍم ُِم

 .ًمٕمدم وضمقد ٟمص حيؾ ضمٚمقد اًم٤ًٌمع ،شاًمٌٜم٤مء قمغم إصؾ» :ًم٘م٤مقمدة .6

  .ومت٘م٤مس مجٞمع اًم٤ًٌمع قمٚمٞمف ،وم٤مخلٜمزير ؾمٌع ،ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اخلٜمزير .7

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠من مجٞمع ضمٚمقد اًم٤ًٌمع شمٓمٝمر  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 .اخلٜمزيرو سم٤مًمدسم٤مغ إٓ اًمٙمٚم٥م

  (2) ما حُؿ أـؾ افوبع ؟ :(366مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 ،قمروة سمـ اًمزسمػم ،قمٙمرُم٦مو ،اسمـ قم٤ٌمسو ،أسمق هريرةو ،اسمـ قمٛمرو ،قمكمو ،قمٛمر :افَائِقن بف

ؾمٕمٞمد سمـ و ،قمٚمًمء احلج٤مزو ،إؾمح٤مقو ،دأمحو ،اًمِم٤مومٕملو ،ُم٤مًمؽو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤محو

 .اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿهق ىمقل و ،اًمثقريو ،اعمًٞم٥م

 :إدفة

ٍر ىَم٤مَل  .4 ـِ َأيِب قَمًمَّ ـِ اسْم ٌِْد اهللِ :قَم ـِ قَم ٌُُع َأَصْٞمٌد هِ  :ىُمْٚم٧ُم ِْل٤َمسمِِر سْم  :ىَم٤مَل  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل ؟  َل اًمْمَّ

 .(6)َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل   ؟   َأىَم٤مًَمُف َرؾُمقُل اهللِ   :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ؟ آيُمُٚمَٝم٤م :ىُمْٚم٧ُم 

  .ٕن اعمحرم يٗمديف .5

 ،إُم٤م رآه٤م صٞمدا   ٕن يمؾ ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر .6

 .وإيمثر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف ،ومل َي٤مًمٗمٝمؿ ُمٜمٝمؿ همػمهؿ ،وإُم٤م مل يٙمـ يرى سم٠ميمٚمٝم٤م سم٠مؾم٤م

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .اًمٚمٞم٨مو ،اًمثقريو ،ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :افَائِقن بف

قمـ يمؾ ذي ٟم٤مب  ،  وًمٕمؾ ُمـ يمره ذًمؽ إٟمًم يمرهقه٤م قمغم فم٤مهر هنل اًمٜمٌل  :ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر

                                 
 (. 67>4( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )4)

 (.675-46/674(، واعمٖمٜمل )783->4/77(، واعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )784-;5/77(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

(، واسمـ 7656، 69;5واًمٜم٤ًمئل ) ،(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح4>:4، 84;(، واًمؽمُمذي )35;6رواه أسمق داود )( صحٞمح: 6)

 (، وصححف إًم٤ٌمِّن.6569، 8;63ُم٤مضمف )
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 .(4)همػم ذًمؽ ُمـ اًم٤ًٌمع سمؾ ٓ أطمًٌٝمؿ يمرهقه٤م إٓ ًمذًمؽ ٓ جيقز أن ئمـ ذهؿ

 :اشتدفقا بـ

٤ٌَّمٍس َأنَّ َرؾُمقَل اهللِقمـ اسمْ  ـْ يُمؾي ذِ     ـِ قَم ـْ يُمؾي ذِ  يهَنَك قَم ٤ٌَمِع َوقَم ًي ـَ اًم ـَ  يَٟم٤مٍب ُِم خِمَْٚم٥ٍم ُِم

 .(5)اًمٓمَّػْمِ 

ومدظمؾ ذم قمٛمقم اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ  ،أن اًمْمٌع ؾمٌع يٗمؽمس سمٜم٤مسمف :وضمف اًمدًٓم٦م

 .اًم٤ًٌمع

 .قم٤مم ظمّمص سمحدي٨م ضم٤مسمر اعمت٘مدمأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف 

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمجقاز أيمؾ اًمْمٌع :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 :افتًِٔؾ

 .ٕٟمف ٓ يٗمؽمس سمٜم٤مسمف

  (3) ما حُؿ أـؾ افثًِب ؟ :(367مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .حيرم :افَقل إول

أسمق و ،قمٓم٤مءو ،قمٛمرو سمـ ديٜم٤مرو ،اًمزهريو ،إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملو ،احلًـ اًمٌٍمي :افَائِقن بف

 .هق اظمتٞم٤مر اسمـ اعمٜمذرو ،ٟمجٞمح

 :اشتدفقا بـ

٤ٌَّمٍس َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ـِ قَم ـْ يُمؾي ذِ     ًمٚمٕمٛمقم ذم طمدي٨م اسْم ـْ يُمؾي  يهَنَك قَم ٤ٌَمِع َوقَم ًي ـَ اًم َٟم٤مٍب ُِم

ػْمِ  يذِ  ـَ اًمٓمَّ  .وٓ جيقز أن يًتثٜمك ُمـ فم٤مهر اًمًٜم٦م إٓ سمًٜم٦م ُمثٚمٝم٤م أو سم٢ممج٤مع ،(7)خِمَْٚم٥ٍم ُِم

 .جيقز :افَقل افثاين

 .وقم٤ٌمس سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕمٌد ،واًمِم٤مومٕمل ،وىمت٤مدة ،ـم٤موسو ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح :افَائِقن بف

                                 
 ىمٚم٧م: هلل درك ي٤م اسمـ اعمٜمذر، ًمٕمٔمٞمؿ شمٌجٞمٚمؽ عمخ٤مًمٗمٞمؽ.( 4)

 (. 67>4( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )5)

 (.46/654(، واعمٖمٜمل )785-5/784(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

 (. 67>4( صحٞمح: رواه ُمًٚمؿ )7)
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 :اشتدفقا بـ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ َأَٟمِس سْم َقةٌ  =قَم ًُ ـِ اخْلَٓم٤َّمِب َرَأى َرضُماًل ُيَّمكمي َوقَمَٚمْٞمِف ىَمَٚمٜمْ ـْ ضُمُٚمقِد  ،َأنَّ قُمَٛمَر سْم سمَِٓم٤مَٟمُتَٝم٤م ُِم

ـْ َرْأؾِمفِ  :ىَم٤مَل  ،اًمثََّٕم٤مًم٥ِِم  ُف ًَمْٞمَس سمَِذيمِلٍّ ؟ :َوىَم٤مَل  ،وَم٠َمًْمَ٘م٤مَه٤م قَم  . (4)َُم٤م ُيْدِرَيؽ ًَمَٕمٚمَّ

وًمق قمٚمؿ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف  ،سم٘مقل صح٤ميبأضمٞم٥م قمٚمٞمف سم٠مٟمف ٓ جيقز أن يًتثٜمك ُمـ اًمًٜم٦م 

ىم٣م    اليب طملم ذيمر أن اًمٜمٌل ًمرضمع إًمٞمٝم٤م يمًم رضمع إمم ُم٤م أظمؼمه اًمْمح٤مك سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٙمُ 

 .(5)ُٓمرأة أؿمٞمؿ اًمْم٤ٌميب ُمـ دي٦م زوضمٝم٤م

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سمحرُم٦م أيمؾ اًمثٕمٚم٥م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

  (3) ما حُؿ اشتًامل جِد احلامر أو افٍرس أو افبٌؾ بًد دباؽٓا ؟ :(368مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

إذا يم٤من يتخذ ُمـ ضمٚمد ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ويتخذ ُمـ ضمٚمد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ومٕمٚمؿ  :افَقل إول

وإن قمٚمؿ أٟمف ُمـ ضمٚمقد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف طمرم ذاؤه  ،أٟمف ُمذيمك ضم٤مز ذاؤه واًمّمالة ومٞمف

وإذا أؿمٙمؾ ذًمؽ وهم٤مب ومٚمؿ يٕمٚمؿ ُمـ أي اًمّمٜمٗملم هق وم٤مًمقرع أن يقىمػ قمـ  ،واًمّمالة ومٞمف

 .ذائف وقمـ اؾمتٕمًمًمف واًمّمالة ومٞمف

 .اسمـ اعمٜمذر :افَائِقن بف

 :اشتدفقا بـ 

ـِ سَمِِمػٍم  ٌ » :َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  :أٟمف ىَم٤مَل قمـ اًمٜمهْٕمًَمِن سْم ٌ َواحْلََراُم سَملمي َوسَمْٞمٜمَُٝمًَم  (7)احْلاَلُل سَملمي

                                 
 (.9>5/;(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )>5/58( رواه قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )4)

(، وصححف 5975(، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واسمـ ُم٤مضمف )5443، 4748(، واًمؽمُمذي )>5>5( صحٞمح: رواه أسمق داود )5)

 إًم٤ٌمِّن.

 (.6;4/4اًمٙمؼمى ) (، واعمدوٟم٦م8>/4(، واعمٖمٜمل )5/786(اٟمٔمر: إوؾمط )6)

(7: ٌ ٌ َواحْلََراُم سَملمي  أي فم٤مهر وواوح= وُمٕمٜم٤مه أن إؿمٞم٤مء صمالصم٦م أىم٤ًمم:  (احْلَالُل سَملمي

وهمػم  فواوح ٓ َيٗمك طمٚمف يم٤مخلٌز واًمٗمقايمف واًمزي٧م واًمٕمًؾ واًمًٛمـ وًمٌـ ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ وسمٞمْمأي  ٌلم:اًمالل احلإول: 

 طمالل سملم واوح ٓ ؿمؽ ذم طمٚمف. ومٝملوهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت  ذًمؽ ُمـ اعمٓمٕمقُم٤مت ويمذًمؽ اًمٙمالم واًمٜمٔمر واعمٌم

يم٤مخلٛمر واخلٜمزير واعمٞمت٦م واًمٌقل واًمدم اعمًٗمقح ويمذًمؽ اًمزٟمك واًمٙمذب واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٜمٔمر إمم  اًمث٤مِّن: احلرام اًمٌلم:

 إضمٜمٌٞم٦م وأؿم٤ٌمه ذًمؽ.
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َأ ًمِِدِيٜمِِف َوقِمْرِوفِ  ٌََّٝم٤مِت اؾْمَتؼْمَ َ٘مك اعمَُِْم ـِ اشمَّ ـَ اًمٜم٤َّمِس وَمَٛم ٌََّٝم٤مٌت ٓ  َيْٕمَٚمُٛمَٝم٤م يَمثػٌِم ُِم ـْ َوىَمَع ذِم  ،(4)ُُمَِم َوَُم

َٛمك ُيقؿِمُؽ َأْن ُيَقاىِمَٕمُف َأٓ َوإِنَّ ًمُِٙمؾي َُمٚمٍِؽ مِحًك َأٓ إِنَّ مِحَك اهللِ  ٌَُٝم٤مِت يَمَراٍع َيْرقَمك طَمْقَل احْلِ  ذِم اًمِمه

ِد ُُمْْمَٖم٦مً  (5)َأْرِوِف حَم٤َمِرُُمفُ  ًَ فُ  (6)َأٓ َوإِنَّ ذِم اْْلَ ُد يُمٚمه ًَ َد وَ  ،إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اْْلَ ًَ َدْت وَم ًَ إَِذا وَم

فُ  ُد يُمٚمه ًَ  .(9)(8)»َأٓ َوِهَل اًْمَ٘مْٚم٥ُم  (7)اْْلَ

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .أمحد سمـ طمٜمٌؾ :افَائِقن بف

                                 
وأُم٤م  ومٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يدريمقن طمٙمٛمٝم٤م،اًمث٤مًم٨م: اعمِمتٌٝم٤مت: أي اًمتل ًمٞم٧ًم سمقاوح٦م احلؾ وٓ احلرُم٦م ومٚمٝمذا ٓ يٕمر

اًمٕمٚمًمء ومٞمٕمرومقن طمٙمٛمٝم٤م سمٜمص أو ىمٞم٤مس أو اؾمتّمح٤مب أو همػم ذًمؽ وم٢مذا شمردد اًمٌمء سملم احلؾ واحلرُم٦م ومل يٙمـ ومٞمف ٟمص 

وىمد يٙمقن دًمٞمٚمف همػم ظم٤مل ُمـ ، وٓ إمج٤مع اضمتٝمد ومٞمف اعمجتٝمد وم٠محل٘مف سم٠مطمدمه٤م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل وم٢مذا احل٘مف سمف ص٤مر طمالٓ

 ومٛمـ اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف.   ويٙمقن داظمال ذم ىمقًمف  ،آطمتًمل اًمٌلم ومٞمٙمقن اًمقرع شمريمف

(اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف: أي طمّمؾ ًمف اًمؼماءة ًمديٜمف ُمـ اًمذم اًمنمقمل وص٤من قمروف قمـ يمالم اًمٜم٤مس ومٞمف= واًمٕمرض هق ُمقوع 4)

 اًمذم واعمدح ُمـ اإلٟم٤ًمن.

ك اهلل ذم أروف حم٤مرُمف: ُمٕمٜم٤مه أن ُمٚمقك اًمٕمرب وهمػمهؿ يٙمقن ًمٙمؾ ُمٚمؽ ُمٜمٝمؿ محك حيٛمٞمف قمـ (أٓ وإن ًمٙمؾ ُمٚمؽ محك وإن مح5)

وهلل  اًمٜم٤مس ويٛمٜمٕمٝمؿ دظمقًمف ومٛمـ دظمٚمف أوىمع سمف اًمٕم٘مقسم٦م وُمـ اطمت٤مط ًمٜمٗمًف ٓ ي٘م٤مرب ذًمؽ احلٛمك ظمقوم٤م ُمـ اًمقىمقع ومٞمف،

اًمنىم٦م واًم٘مذف واخلٛمر واًمٙمذب واًمٖمٞم٦ٌم وهل حم٤مرُمف أي اعمٕم٤ميص اًمتل طمرُمٝم٤م اهلل يم٤مًم٘متؾ واًمزٟمك و شمٕم٤ممم أيْم٤م محك،

ومٙمؾ هذا محك اهلل شمٕم٤ممم ُمـ دظمٚمف سم٤مرشمٙم٤مسمف ؿمٞمئ٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م  واًمٜمٛمٞمٛم٦م وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وأؿم٤ٌمه ذًمؽ،

وُمـ ىم٤مرسمف يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف ومٛمـ اطمت٤مط ًمٜمٗمًف مل ي٘م٤مرسمف ومل يتٕمٚمؼ سمٌمء ي٘مرسمف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ومال يدظمؾ ذم رء ُمـ 

 .اًمِمٌٝم٤مت

صٚمح اًمٌمء وومًد سمٗمتح اًمالم واًمِملم ووٛمٝمًم واًمٗمتح أومّمح وأؿمٝمر واعمْمٖم٦م اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ  (أٓ وإن ذم اْلًد ُمْمٖم٦م: ي٘م٤مل:6)

اعمراد شمّمٖمػم اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سم٤مىمل اْلًد ُمع أن صالح  ىم٤مًمقا: ٕهن٤م َتْمغ ذم اًمٗمؿ ًمّمٖمره٤م، اًمٚمحؿ ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ=

 اْلًد ووم٤ًمده شم٤مسمٕم٤من ًمٚم٘مٚم٥م.

 أن سمّمالح اًم٘مٚم٥م يّمٚمح سم٤مىمل اْلًد وسمٗم٤ًمده يٗمًد سم٤مىمٞمف.   اًمرؾمقل (سملم 7)

هق صمٚم٨م  (أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم قمٔمؿ ُمقىمع هذا احلدي٨م ويمثرة ومقائده وأٟمف أطمد إطم٤مدي٨م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اإلؾمالم= ىم٤مل مج٤مقم٦م:8)

ٓ يٕمٜمٞمف= وؾم٥ٌم  وإن اإلؾمالم يدور قمٚمٞمف وقمغم طمدي٨م إقمًمل سم٤مًمٜمٞم٦م وطمدي٨م ُمـ طمًـ إؾمالم اعمرء شمريمف ُم٤م اإلؾمالم،

ٟمٌف ومٞمف قمغم إصالح اعمٓمٕمؿ واعمنمب واعمٚمٌس وهمػمه٤م وأٟمف يٜمٌٖمل أن يٙمقن طمالٓ وأرؿمد إمم    قمٔمؿ ُمقىمٕمف أٟمف 

ُمٕمروم٦م احلالل وأٟمف يٜمٌٖمل شمرك اعمِمتٌٝم٤مت وم٢مٟمف ؾم٥ٌم حلًمي٦م ديٜمف وقمروف وطمذر ُمـ ُمقاىمٕم٦م اًمِمٌٝم٤مت وأووح ذًمؽ 

 سميب اعمثؾ سم٤محلٛمك صمؿ سملم أهؿ إُمقر وهق ُمراقم٤مة اًم٘مٚم٥م.

 (.>>48(، وُمًٚمؿ )85اًمٌخ٤مري )( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه 9)
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 :ظِِقا بـ

 .ٕٟمف ُمٞمت٦م ومال يّمغم ومٞمف

 .اًمتقىمػ :افَقل افثافث

 .ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

اًمراضمح اًم٘مقل إول اًم٘م٤ميض سم٠مٟمف إذا يم٤من اْلٚمد يتخذ ُمـ  :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 ،ضمٚمد ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ويتخذ ُمـ ضمٚمد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ومٕمٚمؿ أٟمف ُمذيمك ضم٤مز ذاؤه واًمّمالة ومٞمف

وإذا أؿمٙمؾ ذًمؽ وهم٤مب ومٚمؿ  ،وإن قمٚمؿ أٟمف ُمـ ضمٚمقد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف طمرم ذاؤه واًمّمالة ومٞمف

 .قمـ ذائف وقمـ اؾمتٕمًمًمف واًمّمالة ومٞمفيٕمٚمؿ ُمـ أي اًمّمٜمٗملم هق وم٤مًمقرع أن يقىمػ 

 .(2)إرٕبو (4)جيقز أـؾ افسْجاب :(369مسٖفة )

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ َأَٟمِس سْم ٤ًٌم سمَِٛمري اًمٔمَّْٝمَرانِ  (6)َأْٟمَٗمْجٜم٤َم :ىَم٤مَل  ،ومَٕم ٌُقا (7)َأْرَٟم َٕمْقا قَمَٚمْٞمَٝم٤م طَمتَّك ًَمِٖم ًَ َٕمْٞم٧ُم  (8)وَم ًَ وَم

٤م وَمِجْئ٧ُم ذِه٤َم إمَِم َأيِب ـَمْٚمَح٦مَ  ِلي  ،قَمَٚمْٞمَٝم٤م طَمتَّك َأظَمْذهُتَ ٌََٕم٨َم إِمَم اًمٜمٌَّ  .(9)سمَِقِريِمَٝم٤م َووَمِخَذهْي٤َم وَمَ٘مٌَِٚمف وَم

 .و ٕن إصؾ ذم اًمٚمحقم احلؾ إٓ إذا صم٧ٌم اًمتحريؿ

 .و ٕهنًم ذم مجؾ ُم٤م قمٗمل ًمٚمٜم٤مس قمٜمف

*    *    * 

 شمؿ اْلزء إول

 :أوًمفو ،يٚمٞمف اْلزء اًمث٤مِّن و

 يمت٤مب اًمّمالة

  و احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت

                                 
وًمقٟمف أزرق  ييب سمف اعمثؾ ذم ظمٗم٦م اًمّمٕمقد، (اًمًٜمج٤مب: طمٞمقان أيمؼم ُمـ اْلرذ ًمف ذٟم٥م ـمقيؾ يمثٞمػ اًمِمٕمر يرومٕمف صٕمدا،4)

 (.4/786رُم٤مدي وُمٜمف اًمٚمقن اًمًٜمج٤ميب، اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )

 (.659-46/658(، واعمٖمٜمل )5/787(اٟمٔمر: إوؾمط )5)

 ٟم٤م وٟمٗمرٟم٤م.( أٟمٗمجٜم٤م: أي أصمر6)

 (سمٛمر اًمٔمٝمران: ُمقوع ىمري٥م ُمـ ُمٙم٦م.7)

 ( ًمٖمٌقا: أي أقمٞمقا أؿمد اإلقمٞم٤مء وشمٕمٌقا وقمجزوا قمـ أظمذه٤م.8)

 (.86>4(، وُمًٚمؿ )>;87( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )9)
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 ومدص وطاٟن الطّازٚ
 ـتاب افىٓارة

 

 اإلمجاعو افسْةو َتب افىٓارة فِهالة بافُتاب:(1مسٖفة )

 اإلمجاعو ٓ جيب افقضقء ظذ ـؾ مـ ؿام إػ افهالة إن ـان متقضئًا بافسْة :(2مسٖفة)

   *    *    * 

 مجاع أبقاب إحداث افتل تدل ظذ وجقب افىٓارة

 )افُتاب(

 مجؾ ؾرض افىٓارة ثالثة :(3مسٖفة )

 .ُم٤م ي١مظمذ ُمـ اًمٙمت٤مب :إوػ

 .ُم٤م شم١مظمذ ُمـ اًمًٜم٦م :افثإٔة

 .ُم٤م شم١مظمذ ُمـ اشمٗم٤مق قمٚمًمء إُم٦م :افثافثة

 :أوجف افىٓارة دم افَرآن ثالثة :(4مسٖفة )

 .ُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ :إول

 .ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء :افثاين

 .اظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٓمٝمر ُمٜمفو ،ُم٤م يقضم٥م اًمٓمٝم٤مرة :افثافث

 أوجف افىٓارة دم افسْة ادىٓرة :(5مسٖفة )

 .ُم٤م يقضم٥م آهمت٤ًمل :إول

 :هق قمغم صمالصم٦م أوضمفو ،ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء :افثاين

 .ُم٤م جي٥م سمخ٤مرج َيرج ُمـ ضمًد اعمرء :افقجف إول

 .ُم٤م جي٥م سمٓمٕم٤مم يتٜم٤موًمف دون ؾم٤مئر إـمٕمٛم٦م :افثاين افقجف

 .ُم٤م جي٥م سمزوال اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٜمقم :افقجف افثافث

 أوجف افىٓارة ادٖخقذة مـ اتٍاق إمة :(6مسٖفة)
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 .ُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ :إول

 .ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء :افثاين

 ثالثة أؿسام ،أؿسام اخلارج مـ افبدن :(7مسٖفة )

 يم٤مًمٖم٤مئط. ،ُم٤م يقضم٥م اًمقوقء سم٤مشمٗم٤مق :افَسؿ إول

 .يم٤مًمدُمع ،ُم٤م ٓ يقضم٥م اًمقوقء سم٤مشمٗم٤مق:افَسؿ افثاين

افهحٔح و ،اًمٖم٤مئط اخل٤مرج ُمـ ومقق اعمٕمدةو يم٤مًمدم ،ُم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ومٞمف :افَسؿ افثافث

 .أهنام ٓ يَْوان افقضقء

 .اإلمجاعو افسْةو ؽسؾ اجلْابة واجب بافُتاب :(8مسٖفة )

 .اإلمجاعو افسْةو جيب افٌسؾ مـ ادحٔض بافُتاب :(9مسٖفة )

 .اإلمجاعو افسْةو جيب افقضقء مـ افٌائط بافُتاب :(11مسٖفة)

ٍر َأْو َجاَء َأَحٌد  :دم ؿقفف تًاػ ،ما مًْك ادالمسة :(11مسٖفة ) ٍَ ُْْتْؿ َمْرََض َأْو َظَذ َش ـُ َوإِْن 

َمْسُتُؿ  َٓ ائِِط َأْو  ٌَ ـَ اْف ْؿ ِم ُُ قاِمْْ ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ ؟[43 :]افْساء ﴾افَِّْساَء َؾ

 .أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم أن اعمالُم٦ًم طمدث يٜم٘مض اًمقوقء

 :و اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك اًمٚمٛمس قمغم ىمقًملم

 .اًمٚمٛمس سمٛمٕمٜمك اْلًمع :افَقل إول

 .اًمٚمٛمس سمٛمٕمٜمك ُم٤م دون اْلًمع :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

بِة :(12مسٖفة ) َُ  ؟ما حُؿ افقضقء مـ اف

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقال

 .ٓ جي٥م اًمقوقء ُمـ اًمُ٘مٌٚم٦م :افَقل إول

 .جي٥م اًمقوقء ُمـ اًم٘مٌٚم٦م :افَقل افثاين

 .جي٥م قمغم ُمـ ىمٌؾ سمِمٝمقة دون همػمه :افَقل افثافث

 .مل يٙمـ سمٞمٜمٝمًم صمقبو جي٥م إذا يم٤من سمِمٝمقة :افَقل افرابع
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 .ٓ جي٥م قمغم ُمـ ىمٌؾ طمالًٓ  :افَقل اخلامس

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ افقضقء مـ مس افزوجة مـ وراء افثقب ؟ :(13مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .ٓ جي٥م اًمقوقء :افَقل إول

 .جي٥م إن يم٤من اًمثقب رىمٞم٘م٤مً  :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

    *    *    * 
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 مجاع أبقاب إحداث افتل تدل ظذ وجقب افىٓارة

 )افسْة(

 ؟ما حُؿ افقضقء مـ افتَاء اخلتإغ  :(14مسٖفة)

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

  .جي٥م ؾمقاء أٟمزل أو مل ُيٜمزل :افَقل إول

 .ٓ جي٥م إٓ إذا أٟمزل :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .اإلمجاعو افقضقء مـ افبقل واجب بافسْة :(15مسٖفة )

ما حُؿ افقضقء مـ ادذي ؟ :(16مسٖفة )

 ىمقًملم:اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

  .همًؾ اًمذيمرو جي٥م اًمقوقء :افَقل إول

 ٓ جي٥م اًمقوقء  ُمٜمف. :افَقل افثاين

افراجح إٔف جيب افقضقء ظذ مـ خرج مْف مذي ظـ  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

ٓ ظزة بام خيرج مْف و ،ٓ جيب افقضقء ظذ مـ خرج مْف مذي ظـ مرضو ،صٓقةو صحة

  .افبقلُيِحؼ بهاحب شِس و ،ـثراً 

ما حُؿ افقضقء مـ افقدي ؟ :(17مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:

 .جي٥م اًمقوقء :افَقل إول

 .ٓ جي٥م اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .اإلمجاعو بافسْةافقضقء مـ خروج افريح واجب  :(18مسٖفة)

؟ما حُؿ افقضقء مـ حلقم اإلبؾ  :(19مسٖفة )

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:
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  .جي٥م اًمقوقء افَقل إول:

  .ٓ جي٥م اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .هؾ افْقم حدث أم ميْة احلدث ؟ :(21مسٖفة )

 ىمقًملم:اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .اًمٜمقم ُمٔمٜم٦م احلدث :افَقل إول

 .اًمٜمقم طمدث :افَقل افثاين

 .افَقل إول اختٔار صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔة :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

هؾ افْقم يَْض افقضقء ؟:(21مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ؾمت٦م أىمقال

 .اًمٜمقم قمغم يمؾ طم٤مل يٜم٘مض اًمقوقء إذا يم٤من ٟمقُم٤ًم ُمًتٖمِرىم٤ًم زال ُمٕمف اإلطم٤ًمس :افَقل إول

 .أُم٤م اًمٜمقم ُمْمٓمجٕم٤ًم يٜم٘مض اًمقوقء ،اًمٜمقم واىمٗم٤ًم أو ضم٤مًم٤ًًم ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

أُم٤م ُمـ ٟم٤مم ذم همػم اًمّمالة ومٕمٚمٞمف  ،ُمـ ٟم٤مم رايمٕم٤ًم أو ؾم٤مضمدًا ومال ووقء قمٚمٞمف :افَقل افثافث

 .اًمقوقء

 .ُمـ ٟم٤مم ضم٤مًم٤ًًم ُم٤م مل يُزل قمـ طمد آؾمتقاء ٓ يٜمت٘مض ووقؤه :ابعافَقل افر

 .ُم٤م مل يت٘ملم أٟمف أطمدث ،اًمٜمقم قمغم يمؾ طم٤مل ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل اخلامس

 .سمخالف اعمًتٖمرق ،اًمٜمقم اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يٜم٘مض :افَقل افسادس

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 واجب باإلمجاعآؽتسال مـ افٍْاس  :(22مسٖفة)

 اإلمجاعو واجب بافسْةآؽتسال مـ زوال افًَؾ  :(23مسٖفة )

؟ما افذي جيب ظذ ادجْقن إذا أؾاق :(24مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جي٥م اًمقوقء :افَقل إول
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 .جي٥م اًمٖمًؾ :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

ـٔػ تًرف ادرأة إَواء حٔوٓا أو ٍٕاشٓا ؟ :(25مسٖفة )

 :سم٢مطمدى قمالُمتلم ٤مشمٕمرف اعمرأة اٟم٘مْم٤مء طمٞمْمٝم٤م أو ٟمٗم٤مؾمٝم

ومتخرج ٓ ذم ومرضمٝم٤م سم٠من شمدظمؾ اعمرأة ىمٓمٜم٦م  ،أي سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدم اٟم٘مٓم٤مقم٤ًم يم٤مُمالً  ،اْلٗم٤مف :إوػ

 .ٓ صٗمرةو يمدرة ومٞمٝم٤م

 .هل ُم٤مء أسمٞمض ؿمٗم٤مف يٚم٘مٞمف اًمرطمؿ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء احلٞمضو ،اًم٘مّم٦م اًمٌٞمْم٤مء :افثإٔة

 .ما ٓ يَْض افقضقء :(26مسٖفة)

اًمدود و ،اًمٜمََٗمسو ،اُْلِم٤مءو ،اًمٕمرقو ،اًمدُمعو ،اعمخ٤مطو ،اًمٌزاقو ،اًمٚمٌـ اخل٤مرج ُمـ اًمثدي

 .ـؾ هذا ٓ يَْض افقضقء باإلمجاع ،اًم٤ًمىمط ُمـ اًمُ٘مرح

ما حُؿ افىٓارة مـ آشتحاضة ؟ :(27مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ؾمت٦م أىمقال

أو دمٛمع سملم  ،يًتح٥م هل٤م أن شمٖمتًؾ ًمٙمؾ صالةو ،شمتقو٠م ًمٙمؾ صالة وضمقسم٤مً  :افَقل إول

 .شمٖمتًؾ هلًم هُمًاًل واطمداً و يمؾ صالشملم مجٕم٤ًم صقري٤مً 

 .ٓ ووقء قمٚمٞمٝم٤م إٓ إذا أص٤مذه٤م طمدث يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .شمٖمتًؾ ًمٙمؾ صالة :افَقل افثافث

شمٖمتًؾ و ،شمٖمتًؾ هلًم همًاًل واطمداً و ،دمٛمع سملم يمؾ صالشملم مجٕم٤ًم صقري٤مً  :افَقل افرابع

 .ًمٚمٗمجر

 .شمتقو٠م ًمٙمؾ صالة :افَقل اخلامس

 .شمٖمتًؾ يمؾ يقم هُمًاًل واطمداً  :افَقل افسادس

.افراجح افَقل إول :ٍيف اهللؿال صٔخْا ح :افسجٔح

ما حُؿ افقضقء مـ شِس افبقل ؟ :(28مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم
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 .جي٥م اًمقوقء ًمٙمؾ صالة :افَقل إول

 .يًتح٥م اًمقوقء ًمٙمؾ صالة :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 وهؾ جيب أن يٌرها ظْد ـؾ صالة ؟ افبقل؟ شِسما حُؿ ثٔاب صاحب  :(29مسٖفة )

 اًمٌقل هل٤م طم٤مًمت٤من: ؾمٚمس صمٞم٤مب ص٤مطم٥م

 :يٚمقث صمٞم٤مسمف ومٝمق سملم أُمريـ إن يم٤من ؾمٚمس اًمٌقل يمثػم :إوػاحلافة 

 .ظذ افراجح ؾٕ٘ف يىٓرذه٥م رحيف وًمقٟمف وضمرُمف قمٜمد اًمّمالة اًم٘م٤مدُم٦م وم ضمػإن  :إول

 .ُمٕمذور ويّمكم ذه٤م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اعمًتح٤مو٦مإن مل جيػ وم٢مٟمف  :افثاين

سم٠من يْمع ىمٓمٜم٦م  -أن يتحرز ُمٜمف ص٤مطمٌف ويًتٓمٞمع  ،إن يم٤من ؾمٚمس اًمٌقل ىمٚمٞمالً  :ةافثإٔاحلافة 

 .قمٚمٞمف ذًمؽ جيبوم٢مٟمف –سمدون طمرج  -ًمٙمؾ صالة  يًتٌدل صمٞم٤مسمفو –أو ُمٜمدياًل  أو ٟمحقه 

 ؟ حُؿ افرظاف  )وهق افدم افْازل مـ إٕػ (ما  :(31مسٖفة)

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالا

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ُمٓمٚم٘م٤مً  :افَقل إول

 .ويٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤من يمثػمًا وم٤مطمِم٤مً ،ٓ يٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤من ىمٚمٞمالً  :افَقل افثاين

 .يٜم٘مض اًمقوقء ىمؾ أو يمثر :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ احلجامة تَْض افقضقء ؟ :(31)مسٖفة 

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالا

 .ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء وجي٥م همًؾ أصمر احلج٤مُم٦م :افَقل إول

 .ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء وٓ جي٥م همًؾ أصمر احلج٤مُم٦م :افَقل افثاين

 .شمٜم٘مض اًمقوقء وجي٥م همًؾ آصمر احلج٤مُم٦م :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ افَٔح وافهديد وماء افَرح يَْض افقضقء ؟ :(32مسٖفة )
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 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :اًم٘مقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :اًم٘مقل اًمث٤مِّن

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ افَلء يَْض افقضقء ؟ :(33مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالا

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

إن يم٤من ُمؾء اًمٗمؿ وم٢مٟمف يٜم٘مض اًمقوقء وإن يم٤من أىمؾ ُمـ ُمؾء اًمٗمؿ وم٢مٟمف ٓ  :افَقل افثافث

  .يٜم٘مض اًمقوقء

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

ُِْس يَْض افقضقء34مسٖفة) ََ  ؟( هؾ اف

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالا

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 يٜم٘مض يمثػمه دون ىمٚمٞمٚمف  :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ افدود افذي خيرج مـ افدبر يَْض افقضقء ؟ :(35)مسٖفة 

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ مس افذـر يَْض افقضقء ؟ :(36مسٖفة )
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 :اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه ا

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .يٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤من سمِمٝمقة :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ مس افذـر خىًا يَْض افقضقء ؟ :(37مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما 

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟هؾ مس افذـر بافساظد أو بيٓر افُػ يَْض افقضقء :(38مسٖفة)

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .اًمقوقءيٜم٘مض  :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟هؾ مس ادرأة فٍرج زوجٓا يَْض افقضقء ؟ وافًُس ـذفؽ :(39مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

أن اعمرأة إذا ُم٧ًم ومرج  :وظمالصتف ،افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

.ٟمت٘مض ووقؤه دوهن٤ماوإذا ُمس اًمرضمؾ ومرج زوضمتف  ،ه٤م دوٟمفؤووق ٟمت٘مضازوضمٝم٤م 

 هؾ مس ذـر افهبل يَْض افقضقء ؟ :(41مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما
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 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ مس ذـر ادٔت يَْض افقضقء ؟ :(41مسٖفة )

 ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم:ا

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .بف افراجح اهلل أظِؿ :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ مس ذـر افبٓائؿ يَْض افقضقء ؟ :(42مسٖفة)

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالا

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

يٜم٘مض اًمقوقء إن يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م ٟمج٦ًم يم٤محلًمر، وٓ يٜم٘مض اًمقوقء إن  :افَقل افثافث

 .يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م ـم٤مهرة يم٤مًمٜم٤مىم٦م

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ مس إٕثٔغ يَْض افقضقء ؟ :(43مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 افدبر يَْض افقضقء ؟( هؾ مس 44مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 



 404    مسط الآلل٘ يف

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ( ما حُؿ افقضقء مما مست افْار ؟ 45مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ٓ جي٥م اًمقوقء ُمٜمف :افَقل إول

 جي٥م اًمقوقء ُمٜمف. :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ افوحؽ دم افهالة يَْض افقضقء ؟ :(46مسٖفة)

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .ٓ وضقء ظذ مـ ؿذف دم صالتف باإلمجاع :(47مسٖفة )

َْٔبُة وافُذب وأذى ادسِؿ ٓ  :(48مسٖفة )
ٌِ  َْض افقضقء بؾ يستحب افقضقء مْٓاتاف

ٌَغ ؟ :(49مسٖفة ) ْؾ  ما حُؿ افقضقء مـ مس اإلبىغ وافرُّ

 :اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذها

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 افذبح ٓ يَْض افقضقء :(51مسٖفة )

 هؾ افردة تَْض افقضقء ؟ :(51مسٖفة)

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ٓ شمٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول
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 .شمٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ ؿص افنًر وإطٍار يَْض افقضقء ؟ :(52مسٖفة )

 ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال:ا

 .ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل إول

 .يٜم٘مض اًمقوقء :افَقل افثاين

 .جي٥م أن يٛمس اعم٤مء ُمٙم٤مهن٤م :افثافثافَقل 

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .افٌوب ٓ يَْض افقضقء :(53مسٖفة )

 ؟حُؿ وضقء مـ صؽ دم احلدث ما  :(54مسٖفة )

  :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقالا

 .ٓ يٜمت٘مض اًمقوقء سم٤مًمِمؽ ومٞمف :افَقل إول

 وإن يم٤من يمثػما ومال يتقو٠م. ،إن يم٤من اًمِمؽ ىمٚمٞماًل شمقو٠م :افثاينافَقل 

 .وإن ؿمؽ سمٕمد اًمدظمقل ومٞمٝم٤م ومال يتقو٠م ،إن ؿمؽ ىمٌؾ اًمّمالة شمقو٠م :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

يستحب دـ  وإٕام  ،ِفيوآ يستحب فُؾ مـ تقضٖ أن يْوح اداء ظذ رس :(55مسٖفة)

 أبتع بافقشقاس.

 

   *    *    * 
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 ـتـــــاب ادٔاه

 اداء ادىِؼ ضاهر مىٓر. :(56مسٖفة )

وظبداهلل بـ ظّرو  ،صذ ظبداهلل بـ ظّرو ،َتقز افىٓارة بامء افبحر باإلمجاع :(57مسٖفة )

 ريض اهلل ظْٓؿ

 جيقز افقضقء باداء ادسخـ باإلمجاع :(58مسٖفة )

 ٓ جيقز افقضقء بامء افنجر وماء افًهٍر وماء افقرد  :(59مسٖفة)

 باإلمجاع

 ما هل أؿسام ادٔاه ؟ :(61مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

 .ـمٝمقر وـم٤مهر وٟمجس :اعمٞم٤مه صمالصم٦م أىم٤ًمم :افَقل إول

 .ـمٝمقر وٟمجس :اعمٞم٤مه ىمًًمن :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ما حُؿ افقضقء بافْبٔذ  :(61مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقالا

 .ٓ جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ُمٓمٚم٘م٤مً  :افَقل إول

 .جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 .جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ قمٜمد وم٘مد اعم٤مء وم٘مط :افَقل افثافث

 .جيقز اًمقوقء سمٜمٌٞمذ اًمتٛمر وم٘مط :افَقل افرابع

 .جيقز اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ُمع اًمتٞمٛمؿ :افَقل اخلامس

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ افقضقء باداء افذي خافىف ضاهر ؟ :(62مسٖفة )

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما
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 .ٓ جيقز إذا أظمرضمف قمـ إـمالىمف :افَقل إول

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤مً  :افَقل افثاين

 افراجح افَقل إول  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 جيقز افقضقء باداء أجـ باإلمجاع. :(63مسٖفة)

 .ٓ جيقز افقضقء باداء افذي وؿًت ؾٔف ٕجاشة ؾٌرت أحد أوصاؾف باإلمجاع :(64مسٖفة )

اداء افُثر إذا وؿًت ؾٔف ٕجاشة ؾِؿ تٌر أحد أوصاؾف ؾٓق ضاهر مىٓر  :(65مسٖفة )

 .باإلمجاع

 ؟حُؿ اداء افَِٔؾ إذا وؿًت ؾٔف ٕجاشة ؾِؿ تٌر أحد أوصاؾفما  :( 66) مسٖفة 

 :ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملما

  .ٓ يٜمجس إٓ إذا شمٖمػم :افَقل إول

 .يٜمجس وإن مل شمتٖمػم أطمد أوص٤مومف :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ـٔػ تىٓر افبئر افتل وؿًت ؾٔٓا ٕجاشة ؟ :(67مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

قمغم  اعم٤مء سم٤مٍق و ،ُأظمرضم٧م ُمـ اعم٤مء ،إذا مل شمٖمػم اًمٜمج٤مؾم٦م أطمد أوص٤مف اعم٤مء :افَقل إول

 .إذا همػمت أطمد أوص٤مف اعم٤مء وم٢مٟمف يٜمزح ُمٜمٝم٤م طمتك يذه٥م وصػ اًمٜمج٤مؾم٦مو ،ـمٝمقريتف

 .يٜمزح ُمٜمٝم٤م قمنمون دًمقاً  :افَقل افثاين

 .يٜمزح ُمٜمٝم٤م أرسمٕمقن دًمقاً  :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 إٓ بًد افهالة ؟مل يًِؿ إٔف ٕجس و ،ما حُؿ مـ تقضٖ باداء افْجس :(68مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم مخ٦ًم أىمقال

 .إذا همػمت اًمٜمج٤مؾم٦م وصٗم٤ًم ُمـ أوص٤مف اعم٤مء ومٕمٚمٞمف اإلقم٤مدة :افَقل إول

 .إن ظمرج اًمقىم٧مو ،جي٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة  :افَقل افثاين
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إن يم٤مٟم٧م و ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة صمالصم٦م أي٤مم ،إن يم٤مٟم٧م اعمٞمت٦م ىمد شمٗمًخ٧م ذم اًمٌئر :افَقل افثافث

 .ًمٞمٚم٦مو مل شمتٗمًخ ومٕمٚمٞمف إقم٤مدة يقم

 .ؾمقاء ذم اًمقىم٧م أو سمٕمده ،ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤مً  :افَقل افرابع

 .دم٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة ُم٤م دام ذم اًمقىم٧م :افَقل اخلامس

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ افًجغ افذي ظجـ باداء افْجس ؟ :(69مسٖفة )

 :أىمقال صمالصم٦م اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يًتٗمٞمد ُمٜمف ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

 .يٓمٕمٛمف ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف  :افَقل افثاين

 .يٓمٕمٛمف ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مـ صؽ دم إٕاءيـ وؿع دم أحدمها ٕجاشة ؟ :(71مسٖفة )

 :أىمقال أرسمٕم٦م اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 إن مل يتٖمػم ًمٚمًمء وصٗم٤م ومٝمق ـمٝمقر. :افَقل إول

 .يتحرى  :افَقل افثاين

 .يتٞمٛمؿو ،يؽمك اإلٟم٤مءيـ :افَقل افثافث

 .يّمكمو يتقو٠م ُمـ يمؾ إٟم٤مء ُمرة :افَقل افرابع

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟شائِةما حُؿ اداء افذي وؿع ؾٔف مـ اهلقام ما ٓ ٍٕس فف  :(71مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اعم٤مء ـمٝمقر:افَقل إول

 .اعم٤مء ٟمجس  :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح
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 ماء افبحر ٓ يْجس بّقت دوابف ؾٔف :(72مسٖفة )

 خارجٓا ـافوٍدع ؟و ما حُؿ ماء افبئر  افذي مات ؾٔف ما ئًش دم اداء :(73مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يٜمجس :افَقل إول

 .يٜمجس  :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 أوصاؾفماء افبئر افذي بجقاره بافقظة ضٓقر ما مل تتٌر أحد  :(74مسٖفة )

 ما حُؿ افىٓارة باداء ادستًّؾ ؟ :(75مسٖفة)

 :أىمقال صمالصم٦م اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ـمٝمقر :افَقل إول

 .ٟمجس  :افَقل افثاين

.ُمٓمٝمر ًمٖمػمهـم٤مهر ذم ٟمٗمًف همػم  :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مـ جدد وضقءه بامء مستًّؾ ؟ :(76مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيزئف :افَقل إول

 .جيزئف  :افَقل افثاين

هذه مسٖفة ظذ و ،افراجح أن اداء ادستًّؾ ظذ ـؾ حال :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

.ادرجقح

 اجلْب ٓ يْجس :(77مسٖفة )

 هؾ جيقز فِرجؾ أن يتىٓر بٍوؾ ضٓقر ادرأة ؟ :(78مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

جيقز ًمٚمرضمؾ أن يتٓمٝمر سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأة ُم٤م مل يتٖمػم سم٤معم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ومٞمخرضمف  :افَقل إول
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 .قمـ إـمالىمف

 .اخلٜمثك أن يتٓمٝمرا سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأة ُمـ طمدثو ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ اًم٤ٌمًمغ :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 اجلْب ؟و ،بسٗر احلائضافقضقء هؾ جيقز  :(79مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 جيقز. :افَقل إول

 يٙمره. :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيقز افقضقء بسٗر اهلرة ؟ :(81مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 جيقز. :افَقل إول

 .جيقز ٓ :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ اإلٕاء افذي وفغ ؾٔف ـِب ؟ :(81مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

  .يٖمًؾ ؾمٌع ُمرات إطمداهـ سم٤مًمؽماب :افَقل إول

 .يٖمًؾ صمالث ُمرات :افَقل افثاين

 يٖمًؾ يمًم شمٖمًؾ سم٤مىمل اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمرة أو أيمثر. :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ اداء افذي وفغ ؾٔف ـِب ؟ :(82مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٟمجس :افَقل إول

 .ُيٖمًؾ اإلٟم٤مء ًمٚمتٕمٌدو ،ـمٝمقر :افَقل افثاين
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 .يتٞمٛمؿو يتقو٠م ُمٜمف :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 افبٌؾ ؟و ما حُؿ افقضقء بسٗر احلامر :(83مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .يتٞمٛمؿو يتقو٠م :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .شٗر ما يٗـؾ حلّف ضٓقر باإلمجاع :(84مسٖفة )

 ما حُؿ ؾوؾ ماء ادؼك ؟ :(85مسٖفة)

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ـمٝمقر :افَقل إول

 ٓ ٟمدري ُم٤م ؾم١مر اعمنمك ؟!  :ىم٤مٓو ،إؾمح٤مق ومٞمفو ،شمقىمػ أمحد :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .ـرهف ظبد اهلل بـ ظّرو ،افْحاس باإلمجاعو ،جيقز افقضقء دم إٓٔة افهٍر :(86مسٖفة )

يًتد بخالف افٍوة باإلمجاع ظْد مـ ٓ و ،حيرم افؼب دم إٓٔة افذهب :(87مسٖفة )

 افياهرية.

 افًِؿافٍوة ظْد مجٓقر أهؾ و ،يُره افقضقء دم إٓٔة افذهب :(88مسٖفة )

 يستحب تٌىٔة إٓٔة افقضقء :(89مسٖفة )

 

   *    *    * 

 

 

 



 412    مسط الآلل٘ يف

 

 ـتاب آداب افقضقء

 يستحب افتباظد دـ أراد افٌائط. :(91مسٖفة )

 جيقز افتبقل بافَرب بافْاس :(91مسٖفة )

 آشتتار ظْد ؿواء احلاجةيستحب  :(92مسٖفة )

 يستحب افذـر ظْد ؿواء احلاجة بادٖثقر :(93مسٖفة )

 اشتدبار افَبِة ظْد ؿواء احلاجة ؟و ،ما حُؿ اشتَبال :(94مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز ذم اًمٌٜمٞم٤من دون اًمٗمْم٤مء :افَقل إول

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 .ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 يستحب أن يرتاد اإلٕسان فبقفف مُإا رخقا :(95مسٖفة)

 أو افتٌقط ؾٔٓا ثالثة ،ادقاضع افتل صح افْٓل ظـ افبقل :(96مسٖفة )

 .اًمٌقل ذم اعم٤مء اًمرايمد :ادقضع إول

 .جم٤مًمًٝمؿو اًمتٖمقط ذم ـمريؼ اًمٜم٤مس :ادقضع افثاين

 .اًمتٖمقط ذم فمؾ اًمِمجر :ادقضع افثافث

 مل يهح دم افْٓل ظـ افبقل دم اجلحر حديث :(97مسٖفة )

 ما حُؿ افبقل دم ادٌتسؾ ؟ :(98مسٖفة )

 :افبقل دم ادٌتسؾ فف حافتان

 ومال يٙمره اًمٌقل ومٞمف. ،إذا يم٤من اعمًتحؿ ُمِمٞمدا ٟم٤مقمًم ٓ يًت٘مر ومٞمف اعم٤مء :احلافة إوػ

ومٞمٙمره اًمٌقل  ،ٟمحقهو ،يًت٘مر ومٞمف اعم٤مء يم٤مًمٓم٧ًمو ،همػم ُمِمٞمدإذا يم٤من اعمًتحؿ  :احلافة افثإٔة

 .ومٞمف
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 ٕحقه.و ـُز ،يباح حلاجةو ،يُره افبقل دم إٔٔة إذا ـان فٌر حاجة :(99مسٖفة )

 ما حُؿ افبقل ؿائام ؟ :(111مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

ٓ جيقز إن يم٤من ذم ُمقوع صٚم٥م ٓ ي٠مُمـ و ،جيقز إن يم٤من ذم ُمقوع رظمق :افَقل إول

 .اًمرؿم٤مش

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

 .ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مس افذـر بافٔد افّْٔك ؟ :(111مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اًمذيمر ُمٓمٚم٘م٤م يٙمره ُمس :افَقل إول

 .جيقز ذم همػمهو ،يٙمره ُمس اًمذيمر أصمٜم٤مء اًمٌقل :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 مل يثبت دفٔؾ دم ِؿًدة ؿواء احلاجة :(112مسٖفة )

 أثْاء اجلامع ؟و ،ما حُؿ ذـر اهلل أثْاء ؿواء احلاجة :(113مسٖفة )

 :ىمقًملم اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 .يٙمره :افَقل إول

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ تًاػو شبحانما حُؿ دخقل اخلالء بقء ؾٔف ذـر اشؿ اهلل  :(114مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين
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.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ٓ يستحب ٕس افذـر ظْد افبقل :(115مسٖفة )

 

   *    *    * 
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 مجاع أبقاب آشتْجاء

 يستحب آشتْجاء بثالثة أحجار :(116مسٖفة)

 ؟ما حُؿ آشتْجاء باداء  :(117مسٖفة )

 :ىمقًملم اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 جيزئ. :افَقل إول

 .ٓ جيزئ :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ثالثة أحجار ؟ما حُؿ آشتْجاء بٖؿؾ مـ  :(118مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيزئ آؾمتٜمج٤مء سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر :افَقل إول

 .ًمق يم٤من سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مرو ،جيزئ آؾمتٜمج٤مء سم٠مي قمدد إذا أٟم٘مك :افَقل افثاين

افراجح افَقل إول. :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ افْجاشة إذا تًدت مقضع احلنٍة ؟ :(119مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيزئ ومٞمٝم٤م إٓ اًمٖمًؾ :افَقل إول

 .جيزئ ومٞمٝم٤م آؾمتجًمر سم٤محلج٤مرة :افَقل افثاين

افراجح افَقل إول. :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ إزافة افْجاشة بٌر اداء ؟ :(111مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .شمزول :افَقل إول

 .ٓ شمزول إٓ اعم٤مء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 جيقز آشتْجاء مـ افبقل :(111مسٖفة )
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 ما حُؿ آشتْجاء بٌر احلجارة ـاإلذخر ؟ :(112مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيزئ :افَقل إول

 .ٓ جيزئ :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 بَل أثر افْجاشة ؟و ،ما حُؿ مـ اشتجّر :(113مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يِمؽمط همًٚمٝم٤م سم٤معم٤مء ُمرة أظمرى :افَقل إول

 .ٓسمد ُمـ همًٚمٝم٤م سم٤معم٤مء :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ آشتْجاء بحجر واحد فف ثالثة أوجف ؟ :(114مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيزئ :افَقل إول

 .جيزئ :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ظـ آشتْجاء بثالثة أصٔاء  هنل افْبل  :(115مسٖفة )

 .اًمروث :إول

 .اًمٕمٔم٤مم :افثاين

 .اًمٓمٕم٤مم :افثافث

 يستحب آشتْجاء باداء :(116مسٖفة )

ُروا :ٕزل ؿقفف تًاػ :(117مسٖفة ) َّٓ دم إٔاس [ 118 :]افتقبة  ﴾ؾِِٔف ِرَجاٌل حُيِبُّقَن َأْن َيَتَى

 ـإقا حيبقن آشتْجاء

 ٕحقهو يستحب تْئػ افٔد بًد آشتْجاء بقء مـ افهابقن :(118مسٖفة)
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 يُره آشتْجاء بافّٔغ :(119)مسٖفة 

 يسـ افدظاء بٌٍرإؽ ظْد اخلروج مـ اخلالء :(121مسٖفة )

 افقضقء باددو ،يستحب آؽتسال بافهاع :(121مسٖفة )

 افهاعو ،أو أـثر مـ ادد ،آؽتسال بٖؿؾو ،جيقز افقضقء :(122مسٖفة )

 ٓ جيقز ؽسؾ افًوق أـثر مـ ثالث مرات :(123مسٖفة )

 جيقز آشتًإة بافٌر ظْد افقضقء :(124مسٖفة )

 

   *    *    * 
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 مجاع أبقاب افسقاك 

 يستحب افسقاك ظْد ـؾ وضقء :(125مسٖفة )

 افسقاك مىٓرة فٍِؿ مرضاة فِرب :(126مسٖفة )

 يستحب افتسقك ظْد دخقل ادْزل :(127مسٖفة )

 

   *    *    * 
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 افقضقء ـتاب صٍة

 .ٓ يَبؾ اهلل صالة بٌر ضٓقر :(128مسٖفة )

 ما حُؿ افتسّٔة ظذ افقضقء ؟ :(129مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يًتح٥م :افَقل إول

 .جي٥م :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 بٌر ٕٔة ؟ افتّٔؿو ما حُؿ افقضقء :(131مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اًمتٞمٛمؿو ٓ جيزئ ذم اًمقوقء :افَقل إول

 اًمتٞمٛمؿ.و جيزئ ذم اًمقوقء :افَقل افثاين

 .ٓ جيزئ ذم اًمتٞمٛمؿو ،جيزئ ذم اًمقوقء :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيقز دـ تقضٖ فْاؾِة أن يهع هبا ؾريوة ؟ :(131مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟افْقمما حُؿ اداء افذي ؽّست ؾٔف يد إٕسان ؿائؿ مـ  :(132مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ 

 .إذا مل يتٚمقث سمٜمج٤مؾم٦م ومٝمق ـمٝمقر :افَقل إول

 .ٓ دم٥مو ،يًتح٥م إراىم٦م اعم٤مء :افَقل افثاين

 .ٓ جيقز اًمقوقء سمف :افَقل افثافث
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.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

ْقِمِف َؾال » :ؿقل افْبل  دمما هق افْقم ادَهقد  :(133مسٖفة ) َٕ ـْ  ْؿ ِم ـُ َظ َأَحُد ََ ْٔ إَِذا اْشَت

ْس َيَدُه دم ِّ ٌْ ُف  َي َّٕ ا َثالًثا َؾِ٘ َٓ َِ ِس ٌْ اِء َحتَّك َي َٕ ـَ َباَتْت َيُدهُ  ٓاإِل  . «َيْدِرى َأْي

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اًمٜمٝم٤مرو ،ٟمقم اًمٚمٞمؾ :افَقل إول

 .ٟمقم اًمٚمٞمؾ وم٘مط :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 يستحب ؽسؾ افٍُغ ؿبؾ ؽسؾ افقجف دم افقضقء :(134مسٖفة )

 .يسـ ؽسؾ افٍُغ مرة واحدة ظْد ابتداء افقضقء :(135مسٖفة )

 .يسـ ؽسؾ افٍُغ مرتغ ظْد ابتداء افقضقء :(136مسٖفة )

 .يسـ ؽسؾ افٍُغ ثالثا ظْد ابتداء افقضقء :(137مسٖفة )

أن يٍرغ ظذ يده افٔرسى ؾٌٔسؾ  :صٍة ؽسؾ  افٔديـ دم ابتداء افقضقء :(138مسٖفة )

 افٔرسىـٍٔف ثؿ يٖخذ بٔده افّْٔك اإلٕاء ؾٍٔرغ ظذ يده 

 .آشتْناق دم افقضقءو ،َتب ادوّوة :(139مسٖفة )

 .تستحب ادبافٌة دم آشتْناق إٓ دم حافة افهقم :(141مسٖفة )

 آشتْناق بٌرؾة واحدةو تستحب ادوّوة :(141مسٖفة )

 .آشتْثارو تستحب ادبافٌة دم آشتْناق :(142مسٖفة )

 ؟اجلْابةؽسؾ و آشتْناق دم افقضقءو ،ما حُؿ ادوّوة :(143مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ومرض ومٞمٝمًم :افَقل إول

 .ؾمٜم٦م ومٞمٝمًم :افَقل افثاين

 .ومرض ذم اًمٖمًؾ ،ؾمٜم٦م ذم اًمقوقء :افَقل افثافث

                                 
 (.998(، وُمًٚمؿ )495( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري )4)
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 .آؾمتٜمِم٤مق ومرض ومٞمٝمًم دون اعمْمٛمْم٦م :افَقل افرابع

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .غ دم افقضقءيستحب مسح ادٖؿَ  :(144مسٖفة )

 ؟ ما حُؿ ختِٔؾ افِحٔة دم افقضقء :(145مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

  .يًتح٥م :افَقل إول

 .جي٥م :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 يستحب افبداءة بافّٔغ دم افقضقء :(146مسٖفة )

 باإلمجاعٓ إظادة ظذ مـ بدأ بٌسؾ افٔرسى ؿبؾ افّْٔك  :(147مسٖفة )

 حتريؽ اخلاتؿ دم افقضقء ؟ ُؿما ح :(148مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جي٥م :افَقل إول

 .يًتح٥م :افَقل افثاين

 .ٓ جي٥م حتريٙمف إن يم٤من واؾمٕم٤مو ،جي٥م حتريٙمف إن يم٤من وٞم٘م٤م :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 َغ مع افذراظغ دم افقضقء ؟ؾما حُؿ ؽسؾ ادر :(149مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جي٥م :افَقل إول

 .ٓ جي٥م :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ما حُؿ أخذ ماء جديد دسح افرأس :(151مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم
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 .ٓ جي٥م :افَقل إول

 .جي٥م :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ اداء ادستًّؾ ؟ :(151مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ـمٝمقر :إول افَقل

 .ـم٤مهر :افَقل افثاين

 .ٟمجس :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما هل صٍة مسح افرأس دم افقضقء ؟ :(152مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

يْمع يده قمغم ُم٘مدم رأؾمف صمؿ يذه٥م هيًم إمم ىمٗم٤مه صمؿ يردمه٤م إمم اعمٙم٤من اًمذي   :افَقل إول

 .سمدأ ُمٜمف

 .يْمع يده قمغم وؾمط رأؾمف صمؿ يًح٥م اًمٞمديـ قمغم ُمّم٥م اًمرأس :افَقل افثاين

 .يْمع يده قمغم وؾمط رأؾمف صمؿ يٛمًح ُم٘مدم رأؾمف وم٘مط :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ـؿ مرة يّسح ظذ افرأس ؟ :(153مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ُمرة واطمدة :افَقل إول

 .ُمرشم٤من :افَقل افثاين

 .صمالث ُمرات :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما هق اجلزء افذي جيب مسحف مـ افرأس ؟ :(154مسٖفة )
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم  ىمقًملم

 .جي٥م اؾمتٞمٕم٤مب اًمرأس يمٚمٝم٤م سم٤معمًح :اًم٘مقل إول

 .جيزئ ُمًح سمٕمْمف :افَقل افثاين

.افراجح إٔف جيب اشتًٔاب ؽافب افرأس بادسح :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ إذٕان مـ افرأس ؟ :(155مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

 .إذٟم٤من ُمـ اًمرأس :افَقل إول

 .إذٟم٤من ُمـ اًمقضمف :افَقل افثاين

 .اًمرأسو إذٟم٤من قمْمقان ُمًت٘مالن قمـ اًمقضمف :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .إلهبامغاطاهرمها بيستحب مسح إذٕغ ب٘دخال افسبابتغ ؾٔٓام ومسح  :(156مسٖفة )

  أخذ ماء جديد فألذٕغ ؟ ما حُؿ :(157مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يًتح٥م :افَقل إول

 .ًمٞمس سمٛمًٜمقن :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مـ ترك مسح أذٕٔف ؟ :(158مسٖفة )

 :ىمقًملم اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 .قمٚمٞمف اإلقم٤مدة :افَقل إول

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .ٓ جيقز ادسح ظِٔٓاو ،جيب ؽسؾ إؿدام مـ إظَاب :(159مسٖفة )

 ما حُؿ ختِٔؾ إصابع ؟ :(161مسٖفة )
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 :ىمقًملم قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

 .واضم٥م :افَقل إول

 .ؾمٜمف ُم١ميمدة :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .جيقز افقضقء مرة مرة(: 161مسٖفة )

 .جيقز افقضقء مرتغ مرتغ :(162مسٖفة )

 .هق إؾوؾو جيقز افقضقء ثالثا ثالثا :(163مسٖفة )

 ؟ ما حُؿ افزيادة ظذ افثالث دم افقضقء :(164مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

  حترم  :افَقل إول

 .شمٙمره :افَقل افثاين

.شٖفت صٔخْا حٍيف اهلل ظـ افراجح دم هذه ادسٖفة ؾتقؿػ ؾٔٓا :افسجٔح

ؿْ ﴿ :ؿراءة ؿقفف تًاػاختالف أهؾ افًِؿ دم  :(165مسٖفة ) ُُ َِ  .﴾َوَأْرُج

 :قمغم ىمقًملم ﴾َوَأْرضُمَٚمُٙمؿْ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمراءة

 .سم٤مًمٜمّم٥م :افَقل إول

 سم٤مْلر. :افَقل افثاين

 .هذه أي٦م ُمـ اظمتالف اًمتٜمقع :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ افٌسؾو ،ما حُؿ افتْنٔػ بًد افقضقء :(166مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ ادقآة دم افقضقء ؟ :(167مسٖفة )
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 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .واضم٦ٌم :افَقل إول

 .ُمًتح٦ٌم :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ افستٔب بغ أظواء افقضقء ؟ :(168مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .واضم٥م :افَقل إول

 .ُمًتح٥م :افَقل افثاين

  .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 
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ـتــاب ادسح ظذ اخلٍغ

 .ادسح ظذ اخلٍغ جائز بافُتاب وافسْف وإمجاع :(169مسٖفة )

 ادَٔؿ ؟و ما هل اددة افتل يّسح ؾٔٓا ادساؾر :(171مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .واعم٤ًمومر صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ ،اعم٘مٞمؿ يٛمًح يقُم٤م وًمٞمٚم٦م :افَقل إول

 .وًمق قمدة أي٤مم ،يٛمًح٤من سمدون وىم٧م ُم٤م مل َيٚمٕم٤مهنًم :افَقل افثاين

 .يٛمًح٤من مخس صٚمقات :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 أم ادسح ؟  ،افٌسؾ :أهيام أؾوؾ :(171مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .أظمرٓ ومْمؾ ٕطمدمه٤م قمغم  :افَقل إول

 .اًمٖمًؾ أومْمؾ :افَقل افثاين

 .اعمًح أومْمؾ :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما هل افىٓارة افتل تبٔح ادسح ظذ اخلٍغ ؟ :(172مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .سمٕمد اًمقوقء اًمٙم٤مُمؾ :افَقل إول

 .جيقز عمـ أدظمؾ ىمدُمف اًمٞمٛمٜمك وهل ـم٤مهرة :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 متك يبدأ وؿت ادسح ظذ اخلٍغ ؟ :(173مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ُمـ أول ُمًح٦م :افَقل إول

 .ُمـ أول طمدث :افَقل افثاين
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 .صٚمقات وم٘مطيٛمًح مخس  :افَقل افثافث

 .يٛمًح ُم٤م سمدا ًمف سمدون شمقىمٞم٧م ُم٤م مل َيٚمٕمٝمًم :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مـ مسح مَٔام ثؿ شاؾر ؿبؾ متام مدة ادسح ؟ :(174مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٙمٛمؾ ُمًح ُم٤ًمومر :افَقل إول

 يٙمٛمؾ ُمًح ُم٘مٞمؿ :افثاينافَقل 

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

  أن يُّؾ مسح مَٔؿهق مساؾر ثؿ ؿدم إػ بِده  ؾِف و ،مـ مسح صالتغ :(175مسٖفة )

 ؟ما هق افسٍر افذي يّسح ؾٔف :(176مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يًٛمك ذم اًمٕمرف ؾمٗمرايٛمًح ذم يمؾ ؾمٗمر  :افَقل إول

 .ٓ يٛمًح إٓ ذم ؾمٗمر أيمثر ُمـ صمالصم٦م أي٤مم  وًمٞم٤مًمٞمٝمـ :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟مل يْتَض وضقؤهو ،ما حُؿ مـ إتٓت مدة مسحف :(177مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .إن ُم٣م وىم٧م اعمًح ُم٤م مل حيدثو جيقز ًمف أن يّمكم :افَقل إول

 .جي٥م قمٚمٞمف أن َيٚمع اخلٗملم ويٖمًؾ ىمدُمٞمف :افَقل افثاين

 .جيقز ًمف أن يّمكم ُم٤م مل جي٥م قمٚمٞمف ظمٚمٕمٝمًم :افَقل افثافث

 .جي٥م قمٚمٞمف أن يًت٠مٟمػ اًمقوقء :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ ادسح ظذ اخلػ افهٌر ؟ :(178مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم
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 .يِمؽمط أن يٙمقن ؾم٤مشمرا ًمٖم٤مًم٥م حمؾ اًمٗمرض :افَقل إول

 .أن يٙمقن ؾم٤مشمرًا عمحؾ اًمٗمرض وومقىمف سمثالصم٦م أص٤مسمع وإٓ ومال جيقز :افَقل افثاين

 .إذا يم٤من اعمحرم ىمٓمع اخلٗملم أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمٌلم ضم٤مز ًمف أن يٛمًح قمٚمٞمٝمًم :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ ادسح ظذ اخلػ ادتخرق ؟ :(179مسٖفة )

 :مخ٦ًم أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز اعمًح ُم٤م دام أٟمف يٛمٌم ومٞمف :افَقل إول

 .ٓ جيقز اعمًح قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم إن يم٤من يرى ُمٜمٝم٤م ُمقوع اًمٗمرض :افَقل افثاين

 .جيقز اعمًح قمٚمٞمف إن يم٤من اخلرق يًػما وٓ جيقز إن يم٤من اخلرق يمثػما :افَقل افثافث

 .ٓ جيقز اعمًح قمٚمٞمف إن يم٤من اخلرق سمٛم٘مدار صمالصم٦م أص٤مسمع وم٠ميمثر :افَقل افرابع

ُمًح ُم٤م سمدا و ،ُمًح قمغم ظمٗمٞمفو شمقو٠م =إن يم٤من اخلرق يٌدي إصٌٕمف أو يمٚمٝم٤م :افَقل اخلامس

 .ُمـ رضمٚمف

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .جيقز ادسح ظع اخلػ واجلرمقق دـ فبسٓام ؾقق بًوٓام :(181مسٖفة )

 هؾ جيقز ادسح دـ فبس خٍغ أحدمها ؾقق أخر ؟ :(181مسٖفة )

 :أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ 

 .جيقز :افَقل إول

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ يّسح ظذ طاهر اخلػ أم ظذ باضْف ؟ :(182مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٛمًح فم٤مهره وم٘مط :افَقل إول

 سم٤مـمٜمف ُمٕم٤م.و ،يٛمًح فم٤مهره :افثاينافَقل 
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 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .سح ظذ اخلٍغصٍة اد:(183مسٖفة )

 ـؿ مرة يّسح ظذ اخلٍغ ؟:(184مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ُمرة واطمدة :افَقل إول

 .صمالث ُمرات :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما ادَدار افذي جيزئ دم ادسح ظذ اخلٍغ ؟:(185مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيزئ أي ُمًح قمغم فم٤مهر اخلػ :افَقل إول

 .جيزئ إن ُمًح سمثالصم٦م أص٤مسمع وم٠ميمثر :افَقل افثاين

 .ٟمّمػ اخلػ وم٠ميمثر جيزئ إن ُمًح :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ اخلػ افذي أصابف بِؾ ؟ :(186مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيزئف :إولافَقل 

 .جيزئف :افَقل افثاين

ؾٖي بِؾ يهٔب اخلػ ٓ بْاء ظِٔف و ،افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

.يًد مسحا

 ؟ادسح ظِٔٓام بًدما حُؿ خِع اخلٍغ  :(187مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ همًؾ ىمدمو ،ًمٞمس قمٚمٞمف ووقء :افَقل إول

 .يٜمت٘مض ووقؤه :افَقل افثاين
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 .قمٚمٞمف همًؾ ىمدُمٞمف :افَقل افثافث

 .وم٢من شمٓم٤مول اًمزُمـ سمٓمؾ ووقؤه ،طملم َيٚمع اخلٗملمقمٚمٞمف همًؾ ىمدُمٞمف  :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

ؾبان بًض افَدم أثْاء ادسح ظـ ؿدمف ما حُؿ مـ تقضٖ ؾارتٍع اخلػ :(188مسٖفة )

 ؟ظِٔف

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يّمكمو يٖمًؾ ىمدُمٞمف :افَقل إول

 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :افَقل افثاين

 .فٔس ظِٔف رء :افَقل افثافث

 ،افراجح إٔف إذا إُنػ ؽافب حمؾ افٍرض إتَض ادسح :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .مل يْتَض افقضقءو

 ما حُؿ خِع أحد اخلٍغ بًد ادسح ؟ :(189مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٖمًؾ ىمدُمٞمفو ،يٜمزع إظمرى :إولافَقل 

 .يٛمًح اًمتل مل يٜمزعو ،يٖمًؾ اًمتل ٟمزع اخلػ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م :افَقل افثاين

 .إحقط افذي متٔؾ إفٔف افٍْس أن يتقضٖ وضقءا جديدا  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 افًِْغ ؟و ما حُؿ ادسح ظذ اجلقربغ :(191مسٖفة )

 :ىمقًملم اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ ادسح ظذ افًاممة ؟ :(191مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم
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 .جيقز :افَقل إول

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ ادسح ظذ مخار ادرأة ؟ :(192مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

افراجح افذي متٔؾ إفٔف افٍْس أن ادرأة متسح مَدم رأشٓا  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .ثؿ تُّؾ ادسح ظذ اخلامر

 ؟افَِْسقةما حُؿ ادسح ظذ  :(193مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

 .أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :افَائِقن بف

هذه ادسٖفة مل خيافػ ؾٔٓا إٓ إٔس و :افَقل إول افراجح  :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .إن صح اإلشْاد

 

   *    *    * 
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 ـتـــاب افتّٔؿ

 .افسْةو افتّٔؿ ثابت بافُتاب :(194مسٖفة )

 .افىاهر مْٓا دون افْجس :ضٓقرا  جًؾ اهلل تًاػ إرض ٕمة حمّد  :(195مسٖفة )

 ما حُؿ افتّٔؿ فِجْب ؟ :(196مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

 .ٓ جيقز اًمتٞمٛمؿ إٓ ًمٚمٛم٤ًمومر وم٘مط قمٜمد وم٘مد اعم٤مء :افَقل افثاين

 .إٟمًم جي٥م أن يتقو٠م ،ٓ جيقز ًمٚمجٜم٥م أن يتٞمٛمؿ :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيقز فِّساؾر افذي ٓ جيد اداء أن جيامع زوجتف ؟ :(197مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يتٞمٛمؿو ،جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .سملم اعم٤مء أرسمٕم٦م أي٤مم ومّم٤مقمداو ،جيقز إن يم٤من سمٞمٜمف :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيقز فِّريض أن يتّٔؿ ؟ :(198مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز إن يم٤من يت٠مذى ُمـ اؾمتٕمًمل اعم٤مء :افَقل إول

 .ٓ جيقز إٓ عمـ وم٘مد اعم٤مء :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .ادسح ظذ اجلبرة مجٓقر أهؾ افًِؿ ظذ جقاز :(199مسٖفة )

 هؾ ينسط وضع اجلبرة ظذ وضقء ؟:(211مسٖفة )
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 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يِمؽمط :افَقل إول

 .يِمؽمط :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيقز فِجْب أن يتّٔؿ إن خق ظذ ٍٕسف افزد افذي يرضه ؟ :(211مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يٕمٞمدو يّمكمو ،ٟمٕمؿ يتٞمٛمؿ :افَقل إول

 .ٓ سمد ُمـ آهمت٤ًملو ،ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .يّمكم إن همٚم٥م قمغم فمٜمف اهلالكو يتٞمٛمؿ :افَقل افثافث

 .اًمّمالة ذم اًمًٗمر دون احليو جيقز ًمف اًمتٞمٛمؿ :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

أن  ،خياف ظذ ٍٕسف افًىشو ،يٍُل اؽتساففو ،ـ مًف ماء فِؼبد جيقز :(212مسٖفة )

 باإلمجاع يتّٔؿو ،يبَٔف

 ما حُؿ  افتّٔؿ دـ خق خروج افقؿت ؟ :(213مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يّمكمو ،يتٞمٛمؿ :افَقل إول

 .إن ظمرج اًمقىم٧مو يٜمتٔمر طمتك جيد اعم٤مء :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 فٔس مًف مـ اداء إٓ ؿدر ما يتقضٖ بف ؟و ،ما حُؿ ادساؾر إذا أجْب :(214مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم اظمتٚمػ أهؾ

 .ًمٞمس قمٚمٞمف ووقءو يتٞمٛمؿ :افَقل إول

 .يتقو٠مو ،يتٞمٛمؿ :افَقل افثاين

 .يٛمًح يمٗمٞمفو ،يديفو يٖمًؾ ومرضم٦م :افَقل افثافث
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 .وم٢من ضم٤مء وىم٧م صالة أظمرى شمقو٠م ،ٓ يتقو٠مو ،يتٞمٛمؿ :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما هل ادساؾة افتل يتّٔؿ هلا ؾاؿد اداء ؟ :(215مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يتٞمٛمؿ إٓ ذم ؾمٗمر شم٘مٍم ومٞمف اًمّمالة :افَقل إول

 .يمؾ ُمـ ؾم٤مومر ؾمٗمرا سمٕمٞمدا أو ىمري٤ٌم شمٞمٛمؿ :افَقل افثاين

 إٓ شمٞمٛمؿو ،إن ـمٛمع أن يدرك اعم٤مء ىمٌؾ أن شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس ُم٣م إمم اعم٤مء :افَقل افثافث

 .صغمو

 .افراجح أن ـؾ مـ صؼ ظِٔف ضِب اداء ظرؾا فف أن يتّٔؿ :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 اداء ؟ضِب ما هق حد  :(216مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ضم٤مز ًمف أن يتٞمٛمؿ ،اعم٤مء سمحٞم٨م إن قمدل إًمٞمف وم٤مشمتف روم٘متفإن ؿمؼ ـمٚم٥م  :افَقل إول

  .ومٕمٚمٞمف أن ي٠مشمٞمف ،إن ُدل قمغم اعم٤مء سمحٞم٨م إن ـمٚمٌف مل شمٗمتف روم٘متف :افَقل افثاين

 .افًرفو افهحٔح إٔف يرجع دم ذفؽ إػ افًادة :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيقز افتّٔؿ بدون ٕٔة ؟ :(217مسٖفة )

 :ىمقًملم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .افتّٔؿ بافساب ذي افٌبار جائز باإلمجاع :(218مسٖفة )

 هؾ جيقز افتّٔؿ بساب افسبخة ؟ :(219مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول
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 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟افرمؾو هؾ جيقز افتّٔؿ باحلل :(211مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .ٓ جيقز إٓ سمؽماب أو رُمؾ :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ  افتّٔؿ بافساب افْجس ؟:(211مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .إمىارو احتٔال افساب مـ إٕدية جيقز :(212مسٖفة )

 ما حُؿ  افتّٔؿ ظذ افثِج ؟ :(213مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيقز :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 افسبٔؾ إػ مائٓاجيد ٓ و ،ـ جيد افبئرجيقز افتّٔؿ د :(214مسٖفة )

 ؟  الٓ يستىع أن حيهؾ ظِٔف إٓ بادو ـ ؾَد اداءافتّٔؿ د هؾ جيقز :(215مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

ٓ يي سمف ومال و ،وم٢من يم٤من يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مء ،يرضمع ذم ذًمؽ إمم طم٤مًم٦م اإلٟم٤ًمن :افَقل إول

 .ومٞمجقز ًمف أن يتٞمٛمؿ ،إن اؿمؽماه أض سمفو ،يم٤من يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مءإن و ،جيقز ًمف أن يتٞمٛمؿ
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 .إن يم٤من ي٤ٌمع سم٠موٕم٤مف ىمٞمٛمتفو ٓ جيقز عمـ يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مء أن يتٞمٛمؿ :افَقل افثاين

 .ٓ جيقز عمـ يٛمتٚمؽ صمٛمـ اعم٤مء أن يتٞمٛمؿ إن يم٤من ي٤ٌمع سمثٛمـ اعمثؾ :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ٓ صًٔدا ؟و ما حُؿ مـ ٓ جيد ماء :(216مسٖفة)

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

  .ٓ يٕمٞمدو ،يّمكم سمدون ـمٝم٤مرة :افَقل إول

 .إن وضمد اعم٤مء أو اًمؽماب سمٕمد أي٤مم يٕمٞمد ُم٤م صغمو ،يّمكم سمدون ـمٝم٤مرة :افَقل افثاين

 .يؽمك اًمّمالة طمتك يتٛمٙمـ ُمـ اًمقوقء أو اًمتٞمٛمؿ :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 صٍة افتّٔؿ ؟هل ما  :(217مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م  أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يمٗمٞمفو ييب ضسم٦م واطمدة يٛمًح ذه٤م وضمٝمف :افَقل إول

 .اًمذراقملم إمم اإلسمٓملمو يٛمًح ذه٤م اًمقضمف ،ييب ضسم٦م واطمدة :افَقل افثاين

ضسم٦م يٛمًح ذه٤م اًمٞمديـ إمم و ،ضسم٦م يٛمًح ذه٤م وضمٝمف :ييب ضسمتلم :افَقل افثافث

  .اًمرؾمٖملم

إمم  ٞمديـضسم٦م يٛمًح ذه٤م اًمو ،ضسم٦م يٛمًح ذه٤م وضمٝمف :ييب ضسمتلم :رابعافَقل اف

 .روم٘ملماعم

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ يٍْض ادتّٔؿ يديف ؿبؾ ادسح هبام ؟:(218مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .شمريمفو جيقز اًمٜمٗمخ :افَقل إول

 .يٜمٗمْمٝمًم :افَقل افثاين

 .إٓ ومالو ،يٜمٗمْمٝمًم إذا يم٤من قمٚمٞمف شمراب يمثػم :افَقل افثافث
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 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيب اشتًٔاب افقجف بادسح دم افتّٔؿ ؟ :(219مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيزئ ُمًح هم٤مًم٥م اًمقضمف :افَقل إول

 .جي٥م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيب افتّٔؿ فُؾ صالة ؟ :(221مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم

 .ٓ جي٥م :افَقل إول

 .جي٥م  :افَقل افثاين

أُم٤م إذا مجٕمٝم٤م ضم٤مز ًمف أن يّمٚمٞمٝم٤م سمتٞمٛمؿ  ،جي٥م إن صغم اًمّمٚمقات ذم أوىم٤مهت٤م :افَقل افثافث

 .واطمد

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ هؾ افتّٔؿ راؾع أم مبٔح :(221مسٖفة )

 :ىمقًملم اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم اظمتٚمػ أهؾ

 .راومع :افَقل إول

 .ُمٌٞمح :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ حيقز افتّٔؿ فِْقاؾؾ ؟ :(222مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح
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 بًد افٍريوة ؟و ما حُؿ صالة افْقاؾؾ بافتّٔؿ ؿبؾ :(223مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز ًمف أن يّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل إول

 .ٓ يتٓمقع ىمٌؾ اًمٗمريْم٦م سمّمالة همػم راشم٦ٌم :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

هؾ جيقز فِّساؾر افذي ٓ جيد اداء أن يتٖخر ظـ أول افقؿت حتك يٌِب  :(224مسٖفة )

 جيد اداء ؟ ظذ طْف إٔف ٓ

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يّمكمو يتٞمٛمؿ ذم أول اًمقىم٧م :افَقل إول

 .يت٠مظمر قمـ أول اًمقىم٧م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

ؾال إظادة ظِٔف  مـ صذ بافتّٔؿ ثؿ وجد اداء بًد خروج وؿت افهالة :(225مسٖفة )

 .باإلمجاع

 ما حُؿ مـ صذ بافتّٔؿ ثؿ وجد اداء ؿبؾ خروج افقؿت ؟ :(226مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يٕمٞمد :افَقل إول

 .يٕمٞمد :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

مـ تّٔؿ ثؿ وجد اداء ؿبؾ دخقفف دم افهالة أن ضٓارتف تَْض وظِٔف أن  :(227مسٖفة )

 .باإلمجاع يتىٓر ويهع

 ما حُؿ مـ دخؾ افهالة بافتّٔؿ ووجد اداء أثْاء افهالة ؟ :(228مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمفو ،يًتٛمر ذم صالشمف :افَقل إول
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 .جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مٓمع صالشمف :افَقل افثاين

 ،ريمٕم٦م أظمرىيْمٞمػ إًمٞمٝم٤م و ،يتقو٠مو إذا يم٤من ىمد أشمؿ ريمٕم٦م ومٕمٚمٞمف أن يٜمٍمف :افَقل افثافث

 .اطمتًٌٝم٤م ٟم٤مومٚم٦م صمؿ يّمكم اعمٙمتقسم٦مو

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .باإلمجاع فِّتّٔؿ أن يٗم ادتّّٔغ جيقز :(229مسٖفة )

 ؟فِّتّٔؿ أن يٗم ادتقضئغ هؾ جيقز :(231مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .جيقز إن يم٤من أُمػما :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ صذ بافتّٔؿ ثؿ ظِؿ إٔف جْب ؟ :(231مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيزئف :افَقل إول

 .جيزئف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيقز افتّٔؿ دـ خاف أن تٍقتف صالة اجلْازة ؟   :(231مسٖفة)

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جيقز ُم٤م دام ذم اعمٍم :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

 .يّمكم قمغم همػم ووقء :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مـ تّٔؿ ٕاشٔا أن مًف ماء ؟ :(233مسٖفة )
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 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٕمٞمد :افَقل إول

 .يٕمٞمد ُم٤م ُمٙم٤من ذم اًمقىم٧م :افَقل افثاين

 .ٓ يٕمٞمد :افَقل افثافث

فذفؽ شْسر ظذ اختٔار ابـ و ،هذه ادسٖفة حتتاج إػ حترير :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .ادْذر رمحف اهلل

ما حُؿ مـ تّٔؿ فِهالة  دم أول افقؿت بًد أن ضِب اداء ؾِؿ جيده ثؿ مر  :(234مسٖفة )

 ؟  باداء ؾِؿ يتقضٖ ثؿ صار إػ مُان ٓ ماء بف

اعم٤مء ومٚمؿ جيده صمؿ ُمر سم٤معم٤مء ومٚمؿ إذا شمٞمٛمؿ اًمرضمؾ ًمٚمٛمٙمتقسم٦م أول اًمقىم٧م وذًمؽ سمٕمد أن ـمٚم٥م 

 .يتقو٠م صمؿ ص٤مر إمم ُمٙم٤من ٓ ُم٤مء سمف ومٕمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمتٞمٛمؿ وٓ جيزيف همػم ذًمؽ

 ما حُؿ مـ مر باداء دم ؽر وؿت افهالة ثؿ أدرـتف افهالة ؟ :(235مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف :افَقل إول

صمؿ أدريمتف اًمّمالة  ،هق يٕمرومفو هق ئمـ أٟمف ؾمٞمدرك اعم٤مء سملم يديفو إن ُمر سم٤معم٤مء :افَقل افثاين

صمؿ شمدريمف اًمّمالة وم٢مٟمف  ،شمرك اًمقوقءو ،هق ٓ يٕمرف أن سملم يديف ُم٤مءو ،إن ُمر سم٤معم٤مءو ،وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ

 .أقم٤مد ُم٤م صغمو صمؿ إذا وضمد اعم٤مء شمقو٠م ،يتٞمٛمؿ

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟هؾ افردة تَْض افتّٔؿ :(236مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .شمٜم٘مض :افَقل إول

 .ٓ شمٜم٘مض :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

دم ثقبف و ،يتقضٖ بففٔس مًف مـ اداء إٓ ؿدر ما و ما حُؿ مـ ـان مساؾرا :(237مسٖفة )
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 ؟  دم

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يتٞمٛمؿو يٖمًؾ اًمدم سمًم ُمٕمف ُمـ ُم٤مء :افَقل إول

 .ٓ يٖمًؾ اًمدمو يتقو٠م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ هؾ يهع ادتّٔؿ إن ـان ظذ بدٕف ٕجاشة :(238مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم اظمتٚمػ

 .يّمكمو يٛمًحٝم٤م سمؽماب :افَقل إول

 .قمغم سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦مو يٕمٞمد يمؾ صالة صاله٤م :افَقل افثاين

 .ٟمٕمؿ يّمكم :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مـ فبس اخلػ وهق متّٔؿ ثؿ وجد اداء هؾ خيِع اخلٍغ ويتقضٖ ؟ :(239مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓسمد ُمـ اًمقوقء همًؾ اًمرضمٚملم :افَقل إول

 .يٛمًح قمغم اخلٗملمو يتقو٠م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 

 

 

 

  

 



 442    مسط الآلل٘ يف

 ـتاب آؽتسال مـ اجلْابة

 ما حُؿ مـ جامع ومل يْزل ؟ :(241مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ :افَقل إول

 .ٓ همًؾ قمٚمٞمف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .اإلمجاعو بافسْة مـ احتِؿ وهق ٕائؿ جيب افٌسؾ ظذ :(241مسٖفة )

 .باإلمجاعأو جامع ومل جيد بِال  ،ٓ ؽسؾ ظذ مـ رأى دم ٕقمف إٔف احتِؿ :(242مسٖفة )

 وجد بِال وٓ يذـر احتالما ؟و هؾ يٌتسؾ مـ اشتَٔظ مـ افْقم :(243مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .إن يم٤من ُمذي٤م شمقو٠مو ،ُمٜمٞم٤م أو يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمف ُمٜمل اهمتًؾإن يم٤من  :افَقل إول

 .قمٚمٞمف همًؾ :افَقل افثاين

 .إٓ ومالو ،إذا يم٤من اٟمتنم إمم أهٚمف ذم أول اًمٚمٞمؾ ومٚمٞمٖمتًؾ :افَقل افثافث

 .ٓ همًؾ قمٚمٞمف طمتك يًتٞم٘مـ سمخروج اعم٤مء اًمداومؼ :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

  ؟ ؽسؾ ؾدخؾ ادْل دم ؾرجٓا دون مجاع ٓازوج ٓاداظب هؾ ظذ مـ :(244مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م همًؾ :افَقل إول

 .جي٥م قمٚمٞمٝم٤م همًؾ :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ما حُؿ ادرأة افتل خرج مـ ؾرجٓا ماء بًد آؽتسال :(245مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمقوقء :افَقل إول
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 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟لّ ِْ ادَ بَٔة اؽتسؾ ثؿ شال مْف و ما حُؿ مـ جامع زوجتف :(246مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .قمٚمٞمف اًمقوقء وم٘مط :افَقل إول

 .همتًؾاوإن ظمرج ىمٌٚمف  ،ومال همًؾ ومٞمف إن ظمرج سمٕمد اًمٌقل :افَقل افثاين

 .قمٚمٞمف اًمٖمًؾ سمٙمؾ طم٤مل :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

  .يٌتسؾجيقز فِجْب أن يْام ؿبؾ أن  :(247مسٖفة )

 ما حُؿ اجلْب إذا أراد أن يْام ؟  :(248مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :افَقل إول

 .ٓ يٖمًؾ ىمدُمٞمفو يتقو٠م :افَقل افثاين

 .يتٛمْمٛمضو يٖمًؾ يمٗمٞمف :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ما حُؿ اجلْب إذا أراد أن يٖـؾ :(249مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :افَقل إول

 .ٓ يٖمًؾ ىمدُمٞمفو يتقو٠م :افَقل افثاين

 .يٖمًؾ يمٗمٞمف وم٘مط :افَقل افثافث

 .يتٛمْمٛمضو يٖمًؾ يمٗمٞمف :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ اجلْب إذا أراد أن جيامع أـثر مـ زوجة دم فِٔة واحدة ؟ :(251مسٖفة )

 



 444    مسط الآلل٘ يف

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .قمٚمٞمف همًؾ واطمد :افَقل إول

 .قمٚمٞمف اًمقوقء إن أراد أن يٕم٤مود :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ن فِجْب مـ ؽر مس ؟آما حُؿ ؿراءة افَر :(251مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٙمره :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 فِحائض مـ ؽر مس ؟ نآما حُؿ ؿراءة افَر :(252مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 احلائض فِّهحػ ؟و ما حُؿ مس اجلْب :(253مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٙمره :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 احلائض ؟و افدراهؿ فِجْبو ما حُؿ مس افدٕإر :(254مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين
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 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

أم ؽسؾ  ،هؾ جيب ظذ ادرأة إذا حاضت ؿبؾ أن تٌتسؾ مـ اجلْابة ؽسالن :(255مسٖفة )

 ؟واحد

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيزئٝم٤م همًؾ واطمد :افَقل إول

 .قمٚمٞمٝم٤م همًالن :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مُث اجلْب دم ادسجد ؟ :(256مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٛمر ومٞمفو ٓ جيقز إٓ أن ٓ جيد سمدا ومٞمتٞمٛمؿ :افَقل إول

 .ُمٓمٚم٘م٤مجيقز  :افَقل افثاين

 .جيقز إن شمقو٠م :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 اجلْابة ؟و هؾ ينسط افتدفٔؽ دم ؽسؾ احلٔض :(257)مسٖفة 

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يِمؽمط :افَقل إول

 .يِمؽمط :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ اجلْب إذا أحدث أثْاء ؽسِف ؟ :(258مسٖفة )

 :ىمقًملم اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه 

 .ٓ رء قمٚمٞمف :افَقل إول

 .اًمٖمًؾ فقمٚمٞمف اؾمتئٜم٤م  :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 



 446    مسط الآلل٘ يف

 ما حُؿ ادْل افذي خيرج بًد افٌسؾ مـ اجلْابة ؟ :(259مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .إقم٤مدة قمٚمٞمفٓ  :افَقل إول

 .قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمٖمًؾ ُمرة أظمرى :افَقل افثاين

 .إٓ ومالو ،قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمٖمًؾ إن سم٤مل ىمٌؾ آهمت٤ًمل :افَقل افثافث

 .ٓ همًؾ قمٚمٞمف إٓ ُمـ ؿمٝمقة :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 اجلْابة ؟و هؾ جيز افرجؾ ادسِؿ زوجتف افُتابٔة ظذ آؽتسال مـ ادحٔض :(261مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيؼمه٤م قمغم اعمحٞمض دون اْلٜم٤مسم٦م :افَقل إول

 .جيؼمه٤م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ جيب افٌسؾ ظذ مـ ارتد ثؿ أشِؿ ؟ :(261مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جي٥م :افَقل إول

 .يًتح٥م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ تْتَض إظامل افهاحلة بافردة ؟ :(262مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يًت٠مٟمػ اًمٕمٛمؾو ،احل٩مو ،يٌٓمؾ احل٩م :افَقل إول

 .يٜمت٘مض اًمقوقء وم٘مط :افَقل افثاين

 .اًمّمالة دون اًمقوقءو يٌٓمؾ احل٩م :افَقل افثافث

 .افهٔام ؾَطو ،افراجح إٔف يْتَض افقضقء :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

   *    *    *  
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 مجاع أبقاب آداب آؽتسال مـ اجلْابة

 ؟هؾ هْاك مَدار مـ اداء ٓ جيزئ افٌسؾ بدوٕف :(263مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمتحديدو ،اًمٖمًؾو قمٚمٞمف اإلؾم٤ٌمغ ذم اًمقوقء :افَقل إول

 ٓ جيزئ اًمقوقء سم٠مىمؾ ُمـ ُمد.و ،ٓ جيزئ اًمٖمًؾ سم٠مىمؾ ُمـ ص٤مًمع :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .جيب افتسس ظْد آؽتسال :(264مسٖفة )

 جيقز دخقل احلامم بٌر مئزر ٓ :(265مسٖفة )

 .إٓ حلاجة فِّرأة دخقل احلامم جيقز ٓ :(266مسٖفة )

 هؾ َتقز ؿراءة افَرآن دم احلامم ؟ :(267مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 

 

 

 

 

  

 



 448    مسط الآلل٘ يف

 مجاع أبقاب صٍة آؽتسال مـ اجلْابة

 .باداء ظْد آؽتسالافرأس يستحب ختِٔؾ صًر  :(268مسٖفة )

 .يستحب ؽسؾ افرأس ثالثا ؿبؾ آؽتسال :(269مسٖفة )

 .صٍة ؽسؾ افرأس ظْد آؽتسال :(271مسٖفة )

 :بؼضغ جيزئ ؽسؾ اجلْابة ظـ افقضقء :(271مسٖفة )

 .أن يٖمًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء :افؼط إول

 .أٓ يٜمت٘مض ووقءه أصمٜم٤مء اًمٖمًؾ :افؼط افثاين

 :جيقز ترك ؽسؾ افرجِغ إػ آخر افٌسؾ إن خق افقشخ :(272مسٖفة )

 :تُقن بٖمريـ ـٍٔٔة ؽسؾ ادرأة مـ حمٔوٓا :(273مسٖفة )

 .شمتتٌع ذه٤م أصمر اًمدمو شمٌٚمٚمٝم٤م سمٓمٞم٥مو ،شم٠مظمذ ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمّمقف :إول

 .شمتقو٠مو شمًتٜمجل :افثاين

 ؟اجلْابةو هؾ جيب ظذ ادرأة َٕض صًرها دم ؽسؾ احلٔض :(274مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جي٥م :افَقل إول

 .جي٥م ذم اْلٜم٤مسم٦م وم٘مط :افَقل افثاين

 .جي٥م ذم احلٞمض وم٘مط :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ـٍٔٔة افٌسؾ مـ اجلْابة ؟هل ما  :(275مسٖفة )

 :همًؾ اْلٜم٤مسم٦م يٙمقن يم٤مٔيت

 .همًؾ اًمٞمديـ :أوٓ

 .اًمّم٤مسمقنو ُم٤م أص٤مسمف ُمـ أذى سم٤معم٤مءو همًؾ اًمذيمر :ثإٔا

 .اًمّم٤مسمقنو همًؾ اًمٞمديـ سم٤معم٤مء :ثافثا

 .يتقو٠م ووقء يم٤مُمال :رابًا
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 .يٖمًؾ رأؾمف صمالث ُمرات :خامسا

 .يٗمٞمض اعم٤مء قمغم ضمًده يمٚمف :شادشا

   *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 450    مسط الآلل٘ يف

 افثٔابو ـتـاب ضٓارات إبدان

 إجياب تىٓرهاو افثٔابو أبقاب إزافة افْجاشة ظـ إبدانمجاع 

ْر ﴿ :ما ادَهقد بافتىٓر دم ؿقفف تًاػ :(276مسٖفة ) ِّٓ َٔاَبَؽ َؾَى
 ؟ [4 :]اددثر﴾َوثِ

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اعم٘مّمقد اًمٓمٝم٤مرة احلًٞم٦م :افَقل إول

 .طمًـ ظمٚم٘مؽو ،أي أصٚمح قمٛمٚمؽ ،اخلٚمؼو اعم٘مّمقد اًمٕمٛمؾ :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .افتْزه مـ افبقلو جيب آشتزاء :(277مسٖفة )

  .ٕجس بقل أدمل :(278مسٖفة )

 ما حُؿ افثقب افذي أصابف بقل يسر ؟ :(279مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .قمؼمة سمف ٓ :افَقل إول

 .قمٚمٞمف همًٚمف :افَقل افثاين

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟يهٔب افثقب  ادذيما حُؿ :(281مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اًمٌدن ُمٜمفو ،جي٥م همًؾ اًمثقبو ،ٟمجس :افَقل إول

 .جيزئف اًمٜمْمحو ،يًتح٥م همًٚمف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح 

 ؟اجلاريةو ما حُؿ بقل افٌالم :(281مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٖمًؾ سمقل اْل٤مري٦مو ،يٜمْمح سمقل اًمٖمالم ُم٤م مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ًمِمٝمقة :افَقل إول

  .ُمٓمٚم٘م٤ماْل٤مري٦م و يٖمًؾ سمقل اًمٖمالم :افَقل افثاين
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 .وم٢من ـمٕمًم همًال ،اْل٤مري٦م ُم٤م مل يٓمٕمًمو يٜمْمح سمقل اًمٖمالم :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 خٍل مُاهنا ؟و ماذا يًٍؾ مـ أصابت ثقبف ٕجاشة :(282مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٜمْمح ُمٙم٤مهن٤م :افَقل إول

 .يتحرى ُمٙم٤مهن٤م :افثاينافَقل 

 .يٜمْمح اًمثقب يمٚمف :افَقل افثافث

 .ٓ أدري ما افراجح :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؿٔس شائر افدماءو ،دم احلٔض ٕجس فِسْة :(283مسٖفة )

 ما حُؿ أثر افدم بًد افٌسؾ ؟ :(284مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ رء قمٚمٞمف :افَقل إول

 .ي٘مروف سم٤معم٘مراض :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 افذباب ؟و ما حُؿ دم افزاؽٔث:(285مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ًمٞمس سمٜمجس :افَقل إول

 .إن يمثر وضم٥م همًٚمفو ،ٓ سم٠مس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .باإلمجاع ٓ تًاد افهالة مـ افدم افَِٔؾ يهٔب افثقب:(286مسٖفة )

 .مـ صذ بثقب أصابف دم ؾاحش ؾًِٔف اإلظادة:(287مسٖفة )

 ما مَدار افدم افٍاحش افذي يبىؾ افهالة ؟:(288مسٖفة )

 :ؾمت٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 



 452    مسط الآلل٘ يف

 .إن يم٤من ىمٚمٞمال ضم٤مزتو ،اًمٕمرف ومال دمقز اًمّمالة ومٞمفو إذا يم٤من يمثػما ذم اًمٕم٤مدة :افَقل إول

إذا يم٤من أىمؾ ُمـ ذًمؽ و ،اًمديٜم٤مر ومٕمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالةو إذا يم٤من ىمدر اًمدرهؿ :افَقل افثاين

 .صح٧م صالشمف

 .إذا يم٤من ىمدر اًمدرهؿ ٓ ييه وإن يم٤من أيمثر ُمـ ذًمؽ أقم٤مد :افثافثافَقل 

 .ىمٚمٞمٚمف يٌٓمؾ اًمّمالةو يمثػم اًمدم :افرابع افَقل

إن رىم٠م اًمدم ومٕمٚمٞمف همًؾ صمٞم٤مسمف و ،إن يمثرو إذا يم٤من اًمدم ٟم٤مزوم٤م صح٧م اًمّمالة :افَقل اخلامس

 .ُمٜمف

إن يم٤مٟم٧م ذم اًمثقب ومال إقم٤مدة و ،إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اًمٌدن أقم٤مد اًمّمالة :افَقل افسادس

 .قمٚمٞمف

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ ادْل يهٔب افثقب ؟:(289مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ـم٤مهر جيزئ ومريمف :افَقل إول

 .ٟمجس جي٥م همًٚمف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 مقضًف مـ افثقب ؟خيٍك و ما حُؿ افثقب يهٔبف ادْل :(291مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ جي٥م همًٚمف :افَقل إول

 .يٜمْمح ُم٤م مل يرهو يٖمًؾ ُم٤م رأى :افَقل افثاين

 .يٖمًؾ اًمثقب يمٚمف :افَقل افثافث

 .وم٢من مل يدر ُمٙم٤مٟمف ومرك اًمثقب يمٚمف ،جيزئف اًمٗمرك :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 مل يًِؿ بافْجاشة إٓ بًد افهالة ؟و ما حُؿ مـ صذ دم ثقب ٕجس :(291مسٖفة )
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 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف :افَقل إول

 .دم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة :افَقل افثاين

 .إذا يم٤من ذم اًمقىم٧م ومٕمٚمٞمف اإلقم٤مدة :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ يهع ؾٔف ؟ ،ما حُؿ مـ ٓ جيد إٓ ثقبا ٕجسا :(292مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ يّمكم قمري٤مٟم٤مو ،يّمكم ومٞمف :افَقل إول

 .ٓ يّمكم ذم اًمثقب اًمٜمجسو ،يّمكم قمري٤مٟم٤م :افَقل افثاين

 .جيزئف ًمق صغم قمري٤مٟم٤مو ،يّمكم ومٞمف :اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟أصُؾ ظِٔف افتٍريؼ بْٔٓامو ،ما حُؿ مـ ظْده ثقبان أحدمها ٕجس :(293مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .دمزئف اًمّمالةو ،يتحرى :افَقل إول

 .أطمدمه٤م صمؿ يٕمٞمده٤م ذم اًمثقب أظمريّمكم ذم  :افَقل افثاين

 .أو يّمكم ذم همػممه٤م ،يّمكم قمري٤مٟم٤مو يؽميمٝمًم :افَقل افثافث

.افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 افْجس مْف ظذ إرض ؟و ما حُؿ مـ صذ دم ثقب دم بًوف ٕجاشة:(294مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ دمزئف  :افَقل إول

 .دمزئف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .عمـ صذ ظذ ثقب دم ضرف مْف ٕجاشة  ؾافهالة صحٔحة باإلمجا :(295مسٖفة )

 



 454    مسط الآلل٘ يف

 ثؿ وجد ثقبا أثْاء افهالة ؟ ،ما حُؿ ادساؾر افذي ٓ جيد ثقبا ؾهذ ظريإا :(296مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يتؿو يًتؽم :افَقل إول

 .يٕمٞمدو ،صالشمف وم٤مؾمدة :افَقل افثاين

 .أسمق طمٜمٞمٗم٦م :افَائِقن بف

 .ٓ يٕمٞمدو ،صالشمف شم٤مُم٦م :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ تىٓر افْجاشات بٌر اداء ؟:(297مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ـمٕمؿو ،ريحو ،شمٓمٝمر سمٖمػم اعم٤مء إذا زال أصمره٤م ُمـ ًمقن :افَقل إول

 .ٓ شمٓمٝمر إٓ سم٤معم٤مء :افَقل افثاين

شمٓمٝمػم و ٓ شمٓمٝمر إٓ سم٤معم٤مء إٓ ذم احل٤مٓت اًمتل اؾمتثٜم٤مه٤م اًمنمع ُمثؾ آؾمتجًمر :افَقل افثافث

 .احلذاءو ،اًمثقب

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ظذ ؿدمٔف ضغ ؾهالتف صحٔحةو إن صذو ،افىغ ضاهر :(298مسٖفة )

 ما حُؿ افهالة ظذ ضغ ظِٔف ٕجاشة ؟ :(299مسٖفة )

 :يم٤من قمغم اًمٓملم ٟمج٤مؾم٦م ومٚمف طم٤مًمت٤منإذا 

 .إن همٚم٥م اعم٤مء قمغم اًمٜمج٤مؾم٦م ص٤مر اًمٓملم ـم٤مهرا :احلافة إوػ

 .جي٥م همًٚمفو إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م أيمثر ُمـ اعم٤مء ص٤مر اًمٓملم ٟمج٤ًم :افثإٔة احلافة

 ما حُؿ افهالة دم ثٔاب ادؼـغ ؟:(311مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز اًمّمالة ومٞمٝم٤مو ،ـم٤مهرة :افَقل إول

 .ٓ جيقز اًمّمالة ومٞمٝم٤مو ،ٟمج٦ًم :افَقل افثاين
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 .اًمتحت٤مٟمٞم٦م ٟمج٦ًمو ،اًمثٞم٤مب اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م ـم٤مهرة :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .َتقز افهالة دم افثٔاب ادْسقجة بٖيدي افٍُار:(311مسٖفة )

 .َتقز افهالة دم ثٔاب افهبٔان:(312مسٖفة )

 ؟ـٔػ تىٓر إرض مـ افبقل :(313مسٖفة )

 :ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .اًمريحو اْلٗم٤مفو شمٓمٝمر سم٤مًمِمٛمس :افَقل إول

 .ٓ شمٓمٝمر إٓ سم٤معم٤مء :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 اإلمجاعو احلائض ضاهران بافسْةو ظرق اجلْب :(314مسٖفة )

 .ادجقد ضاهرو افْكاينو ظرق افٔٓقدي :(315مسٖفة )

 ما حُؿ ظرق احلامر ؟:(316مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقالاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم 

 .ٓ رء ومٞمف :افَقل إول

  .إن يم٤من وم٤مطمِم٤م يٕمٞمد اًمّمالة :افَقل افثاين

 .يتقىمك :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 

 

 

 

  

 



 456    مسط الآلل٘ يف

 ادقاضع ادْٓل ظـ افهالة ؾٔٓاو ،مجاع أبقاب ادقاضع افتل َتقز افهالة ظِٔٓا

َِْت يِلَ » :ادَهقد مـ ؿقل افْبل  :(317مسٖفة ) ًِ قًرا إْرُض ُج ُٓ ـؾ  «َمْسِجًدا َوَض

 .افْجسة مْٓاأرض ضٔبة دون 

 ما حُؿ افهالة دم ادَزة  ؟ :(318مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ُمٙمروه٦م إٓ صالة اْلٜم٤مزة :افَقل إول

 .ضم٤مئزة :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .تُره افهالة إػ ادَابر :(319مسٖفة )

 ما حُؿ افهالة دم احلامم ؟ :(311مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .دمقز اًمّمالة ذم احلًمم إذا يم٤من ٟمٔمٞمٗم٤م :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

أن يُقن  ؽر افناؾًل اصسطافهالة دم مرابض افٌْؿ جائزة باإلمجاع  :(311مسٖفة )

 .أبًارهاو ،ادُان شادا مـ أبقاهلا

 ؟ما حُؿ افهالة دم مًاضـ اإلبؾ :(312مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .أرواصمٝم٤مو إن مل يتٚمقث ُمـ أسمقاهل٤مو ،شمٙمره :افَقل إول

 .أرواصمٝم٤مو ،إذا مل يتٚمقث سمٌمء ُمـ أسمقاهل٤م ،دمقز :افَقل افثاين

محؾ افْٓل ظذ افُراهة ٕٕف هنل و ،افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .أدب
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 مل يثبت دم افْٓل ظـ افهالة دم  مراح افبَر حديث :(313مسٖفة )

 طٓر بٔت اهلل ؟و حمجة افىريؼو ادزبِةو ما حُؿ افهالة دم ادجزرة :(314مسٖفة )

 ما حُؿ صالة مـ صذ دم مقضع ٕجس ؟  :(315مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

  .يٕمٞمد ذم اًمقىم٧م وسمٕمد ظمروج اًمقىم٧م :افَقل إول

 .يٕمٞمد ُم٤م دام ذم اًمقىم٧م سمٛمٜمزًم٦م ُمـ صغم وذم صمقسمف ٟمجس :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .َتقز افهالة دم ادقضـ افذي ُيَنؽ دم ٕجاشتف :(316مسٖفة )

 .َتقز افهالة  ظذ بساط حتتف ٕجاشة :(317مسٖفة )

 .َتقز افهالة ظذ مقضع ٕجاشة بْل ظِٔف بْاء باإلمجاع :(318مسٖفة )

َٔع :(319مسٖفة )  افُْائس ؟و ما حُؿ افهالة دم افبِ

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .دمقز :إولافَقل 

 .شمٙمره :افَقل افثاين

 :بؼوط ثالثة ،افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .أن يٙمقن اعمٙم٤من ـم٤مهرا :افؼط إول

 .أن يٙمقن اعمٙم٤من ظم٤مًمٞم٤م ُمـ اًمّمٚم٤ٌمن :افؼط افثاين

 .اًمتًمصمٞمؾو أن يٙمقن اعمٙم٤من ظم٤مًمٞم٤م ُمـ اًمتّم٤موير :افؼط افثافث

 أبقال احلٔقإات ؟ما حُؿ :(321مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .سمقل ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ٟمجسو ،سمقل ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ـم٤مهر :افَقل إول

 .أرواث احلٞمقاٟم٤مت ٟمج٦ًمو مجٞمع أسمقال :افَقل افثاين

 .إرواث ـم٤مهرة إٓ سمقل أدُملو مجٞمع إسمقال :افَقل افثافث
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 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 
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 ـتــاب احلٔض

 .ٓ تهع وؿت حٔوتٓا باإلمجاعو ،احلائض ٓ تهقم :(321مسٖفة )

 .باإلمجاعٓ تَيض افهالة و ،احلائض تَيض افهقم :(322مسٖفة )

 .احلائض ضاهرة فٔست بْجسة :(323مسٖفة )

 .افؼب مـ شٗرهاو جيقز مٗاـِة احلائض:(324مسٖفة )

 ما حُؿ مباذة احلائض ؟:(325مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .جيقز إشمٞم٤مهن٤م دون اًمٗمرج :افَقل إول

 .جيقز ومٞمًم ومقق اإلزار :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .هل حائضو جيامع افرجؾ زوجتفحيرم أن :(326مسٖفة )

 هل حائض ؟و ما حُؿ مـ أتك زوجتف :(327مسٖفة )

 :ؾمت٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .سمٜمّمػ ديٜم٤مر إن يم٤من ذم آظمر اًمدمو ،إن يم٤من ذم أول اًمدم يتّمدق سمديٜم٤مر :افَقل إول

 .أو  سمٜمّمػ ديٜم٤مر ،يتّمدق سمديٜم٤مر :افَقل افثاين

إن وـم٠مه٤م ذم اًمدم ومديٜم٤مر وإن وـم٠مه٤م وىمد ـمٝمرت ُمـ احلٞمض ومل شمٖمتًؾ  :افَقل افثافث

 .ومٜمّمػ

 .رىم٦ٌمسم يتّمدق :افَقل افرابع

 .قمٚمٞمف ُم٤م قمغم اًمذي ي٘مع قمغم أهٚمف ذم رُمْم٤من :افَقل اخلامس

  .ًمٞمًتٖمٗمر اهللو ،ًمٞم٧ًم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة :افَقل افسادس

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؿبؾ آؽتسال ؟و هؾ جيقز اجلامع بًد احلٔض:(328مسٖفة )

                                 
 .57ُمـ اْلراُم٤مت اًمذه٥م قمٞم٤مر  7.57اًمديٜم٤مر ي٤ًموي ( 4)
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 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .يٙمره طمتك شمٖمتًؾ :افَقل إول

 .قمٜمده ؿمٌؼ عمـجيقز  :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ وطء ادستحاضة ؟:(329مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال هذه اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .يٙمره إٓ إذا ـم٤مًم٧م اؾمتح٤موتٝم٤م :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 أـثره ؟و ،ما أؿؾ مدة احلٔض:(331مسٖفة )

 :مخ٦ًم أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ طمد ٕيمثرهو ،ٓ طمد ٕىمٚمف :إولافَقل 

 .أيمثره مخ٦ًم قمنم يقُم٤مو ،ًمٞمٚم٦مو أىمٚمف يقم :افَقل افثاين

 .أيمثره قمنمة أي٤ممو ،أىمٚمف صمالصم٦م أي٤مم :افَقل افثافث

 .أيمثره صمالصم٦م قمنم يقُم٤مو ،ًمٞمٚم٦مو أىمٚمف يقم :افَقل افرابع

 .أيمثره ؾمٌٕم٦م قمنم يقُم٤م :افَقل اخلامس

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ما حُؿ افبُر افتل يستّر ٕزول افدم ظِٔٓا:(331مسٖفة )

 :ؾمٌٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .دمٚمس يمًم دمٚمس ٟم٤ًمؤه٤م :افَقل إول

 .شمّمكم إن مل شمٕمرف أىمراء ٟم٤ًمئٝم٤مو دمٚمس ؾمٌٕم٦م أي٤مم صمؿ شمٖمتًؾ  :افَقل افثاين

 .شمّمكمو دمٚمس مخ٦ًم قمنم يقُم٤م صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افثافث
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 .إن اؾمتٛمر اًمدمو =شمّمكمو دمٚمس قمنمة أي٤مم صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افرابع

 .شمّمكمو ًمٞمٚم٦م صمؿ شمٖمتًؾو دمٚمس يقُم٤م :افَقل اخلامس

إن اؾمتٛمر أقم٤مدت اًمّمالة أرسمٕم٦م و ،شمّمكمو دمٚمس مخ٦ًم قمنم يقُم٤م صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افسادس

 .قمنم يقُم٤م

شمدع اًمّمالة إمم مخس قمنمة وم٢مذا ضم٤موزت مخس قمنمة اهمتًٚم٧م وصٚم٧م  :افَقل افسابع

 .وأقم٤مدت صالة ُم٤م زاد قمغم يقم وًمٞمٚم٦م

إن مل متٔٔز و ،افراجح أن ادبتدأة إذا مٔزت ظِّت بافتّٔٔز :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .أو شبًا ،ظِّت بافًدد شتا

 افهٍرة ؟و ما حُؿ افُدرة:(332مسٖفة )

 :ىمقًملم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

أُم٤م إن  ،إن ٟمزًم٧م اًمٙمدرة أو اًمّمٗمرة ىمٌؾ احلٞمض سمٞمقم أو يقُملم ومال قمؼمة ذهًم :افَقل إول

 .ًمأُم٤م إذا يم٤من سمٞمٜمٝمًم اٟم٘مٓم٤مع ومال قمؼمة ذه ،ٟمزًم٧م سمٕمد اًمدم ُمتّمٚم٦م سمف ومٝمل طمٞمض

 .ذم زُمـ اًمٓمٝمر ـمٝمرو ،اًمّمٗمرة ذم زُمـ احلٞمض طمٞمضو اًمٙمدرة :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 هؾ احلامؾ حتٔض ؟ :(333مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .إن ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م دم ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمتقو٠م ًمٙمؾ صالةو ،ٓ حتٞمض :افَقل إول

 .قمٚمٞمٝم٤م أن شمؽمك اًمّمالة وىم٧م طمٞمْمتٝم٤مو ،حتٞمض :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ـٔػ تتىٓر احلامؾ إذا رأت افدم ؟ :(334مسٖفة )

 :قمغم ىمقًملمسم٠من احل٤مُمؾ ٓ حتٞمض ومٞمًم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمٝم٤مرة إن رأت اًمدم  قناظمتٚمػ اًم٘م٤مئٚم

 .شمتقو٠م :افَقل إول

 .شمٖمتًؾ :افَقل افثاين
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 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ افدم افذي يْزل ظذ ادرأة ؿبٔؾ افقٓدة ؟:(335مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ شمّمكم ،دم طمٞمض :افَقل إول

 .شمّمكم ،دم اؾمتح٤مو٦م :افَقل افثاين

 .دم ٟمٗم٤مس :افَقل افثافث

 .هذه ادسٖفة حمؾ بحث :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 إن ضٓرت ؿبؾ ؽروب افنّس ؟ ،افًكو هؾ جيب ظذ ادرأة صالة افيٓر:(336مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .إذا ـمٝمرت ذم وىم٧م اًمٕمٍم ومال جي٥م قمٚمٞمٝم٤م إٓ صالة اًمٕمٍم وم٘مط :افَقل إول

 .إن ـمٝمرت ىمٌؾ اًمٖمروب سمريمٕم٦مو ،اًمٕمٍمو جي٥م قمٚمٞمٝم٤م صالة اًمٔمٝمر :افَقل افثاين

 ،جي٥م قمٚمٞمٝم٤م صالة اًمٕمٍم وم٘مط إن ـمٝمرت ىمٌؾ اًمٖمروب سمٛم٘مدار صالة اًمٕمٍم :افثافث افَقل

  .اًمٕمٍمو ريمٕم٦م ومٕمٚمٞمٝم٤م صالة اًمٔمٝمرو إن ـمٝمرت ىمٌؾ اًمٖمروب سمٛم٘مدار صالة اًمٔمٝمرو

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 مل تهؾ ؟و ،ما حُؿ مـ حاضت بًد دخقل افقؿت :(337مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم اظمتٚمػ أهؾ

 .ٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م إٓ إذا ومرـم٧م طمتك ظمرج اًمقىم٧م :افَقل إول

 .قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء :افَقل افثاين

ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م اخلروج ُمـ  ،صٚم٧م ريمٕم٦م صمؿ طم٤مو٧م سمٕمد ريمٕم٦مو إذا شمقو٠مت :افَقل افثافث

 .ٓ إقم٤مدة قمٚمٞمٝم٤مو ،اًمّمالة

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

افهالة حتك و ،ما حُؿ احلائض تىٓر دم وؿت ٓ يُّْٓا ؾٔف آؽتسال :(338مسٖفة )

 خيرج وؿت افهالة ؟ 
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 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .إن ظمرج وىم٧م اًمقضمقبو ،قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة :افَقل إول

 .ٓ رء قمٚمٞمٝم٤م إٟمًم شمّمكم اًمّمالة اًمت٤مًمٞم٦م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 جيب ظذ ادرأة آؽتسال إذا ضٓرت مـ افٍْاس باإلمجاع :(339مسٖفة )

 ما أـثر مدة افٍْاس ؟:(341مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .أرسمٕمقن يقُم٤م :افَقل إول

 .مخًقن يقُم٤م :افَقل افثاين

 .ؿمٝمران :افثافثافَقل 

 .يرضمع ومٞمف إمم قم٤مدة أهٚمٝم٤م :افَقل افرابع

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما أؿؾ مدة افٍْاس ؟ :(341مسٖفة )

 :أرسمٕم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ طمد ٕىمٚمف :افَقل إول

 .ؾم٤مقم٦م :افَقل افثاين

 .أطمد قمنم يقُم٤م :افَقل افثافث

 .قمنمون يقُم٤م :افَقل افرابع

 .قمنمون يقُم٤مو مخ٦ًم :افَقل اخلامس

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 أؿل أيام افٍْاسؿبؾ يًاودها افدم و هؾ جيب ظذ افٍْساء افتل ضٓرت:(342مسٖفة )

 صالة ؟و ؽسؾ

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 



 464    مسط الآلل٘ يف

 .شمٕمد ـم٤مهراو ،اًمّمالةو ٟمٕمؿ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ :افَقل إول

 .ٓ شمٕمد ـم٤مهرا إن يم٤من اًمدم ىمري٤ٌمو ،اًمّمالةو ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حد أؿؾ افىٓر ؟ :(343مسٖفة )

 :ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اًمٕمرفو يرضمع ذم ذًمؽ إمم اًمٕم٤مدة :إول افَقل

 .مخ٦ًم قمنم يقُم٤م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ مـ ٕزل ظِٔٓا دم بًد شـ افٖٔس ؟:(344مسٖفة )

 :صمالصم٦م أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

  .اًمتٛمٞمٞمزو شمرضمع إمم اًمٕم٤مدة :افَقل إول

 .شم٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦م :افَقل افثاين

 .شم٠مظمذ طمٙمؿ احل٤مئض :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ثؿ ظاودها افدم بًد يقم أو أيام  ؟ ،صِتو ،ما حُؿ مـ ضٓرت :(345مسٖفة )

 :ىمق ًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .اعمًتح٤مو٦مشم٠مظمذ طمٙمؿ  :افَقل إول

إن زادت قمغم أي٤مم احلٞمض و ،شم٠مظمذ طمٙمؿ احل٤مئض ُم٤م داُم٧م ذم أي٤مم احلٞمض :افَقل افثاين

 .ومت٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦م

 .افتّٔٔزو ،افًرفو ،افراجح أهنا ترجع إػ افًادة :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 بًد ميض أيام احلٔض ثالثا ؟ ادستحاضة اشتيٓارما حُؿ  :(346مسٖفة )

 :مخ٦ًم أىمقال اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم

 .ٓ حتت٤مطو ،ٓ شمًتٔمٝمر :افَقل إول
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 .شمّمكمو ،َتٙم٨م سمٕمد ُمِض ًمٞم٤مزم طمٞمْمٝم٤م صمالث ًمٞم٤مل صمؿ شمٖمتًؾ :افَقل افثاين

 .شم٠مظمذ طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦مو ،شمًتٔمٝمر سمٞمقم أو يقُملم :افَقل افثافث

 .شمّمكمو ،صمؿ شمٖمتًؾ ،شمًتٔمٝمر سمٞمقم أو يقُملم :افَقل افرابع

وم٢مذا يم٤من طمٞمْمٝم٤م صمالصم٦م قمنم وم٢مٟمف  ،ٝمر إذا يم٤من طمٞمْمٝم٤م اصمٜمك قمنم يقُم٤مٔمشمًت :افَقل اخلامس

ٝمر ٔمٝمر سمٞمقم واًمتل أي٤مُمٝم٤م مخ٦ًم قمنم ٓ شمًتٔموإن يم٤من طمٞمْمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم شمًت ،ٝمر سمٞمقُملمٔمشمًت

 .سمٌمء

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 
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 افدبــاغـتـــاب 

 .جيقز إٓتٍاع بجِد ادٔتة بًد دباؽف :(347مسٖفة )

 جِد ادٔتة يىٓر بافدباغ :(348مسٖفة )

 بًد افدباغ ؟و ما حُؿ إٓتٍاع بجِقد ادٔتة ؿبؾ :(349مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف ىمٌؾ اًمدسم٤مغو ،جيقز آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اعمٞمت٦م سمٕمد اًمدسم٤مغ :افَقل إول

 .ٓ دمقز اًمّمالة ومٞمٝم٤مو ،جيقز آؾمتٛمت٤مع ذه٤م سمٕمد دسمٖمٝم٤م :افَقل افثاين

 .سمٕمد اًمدسم٤مغو ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف ىمٌؾ :افَقل افثافث

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 أوبارها ؟و أصقاؾٓاو ،صًر ادٔتةاشتًامل ما حُؿ  :(351مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز اؾمتٕمًمهل٤م إذا همًٚم٧م :افَقل إول

 .يٙمره اؾمتٕمًمهل٤م :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .هل حٔة باإلمجاعو ٓ جيقز إٓتٍاع بقء ؿىع مـ افبّٓٔة :(351مسٖفة )

 احلٔقان إذا أخذ حال احلٔاة أصقافو أوبارو إٓتٍاع بٖصًار جيقز :(352مسٖفة )

 .باإلمجاع

  ؟ نًقر بْل آدمب جيقز إٓتٍاع هؾ :(353مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل إول

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .باإلمجاع ٓ جيقز أـؾ حلؿ اخلْزير :(354مسٖفة )
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 ما حُؿ اشتًامل صًر اخلْزير ؟ :(355مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .اًمتخرز ذه٤مجيقز  :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 صًر اخلْزير ؟ذاء و بٔعما حُؿ  :(356مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره ذاؤه دون سمٞمٕمف :افَقل إول

 .سمٞمٕمفو يٙمره ذاؤه :افَقل افثاين

 .شٖفت صٔخْا حٍيف اهلل ظـ افراجح دم هذه ادسٖفة ؾتقؿػ ؾٔٓا :افسجٔح

  ؟ ادٔتةًيام إٓتٍاع بما حُؿ  :(357مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟افسّـ افذي وؿًت ؾٔف مٔتة أو ؾٖرةو هؾ جيقز إٓتٍاع بافزيت :(358مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل إول

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

  ؟بٔع جِقد ادٔتة ما حُؿ  :(359مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ جيقز :افَقل إول
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 .جيقز :افَقل افثاين

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول :ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهللىم٤مل  :افسجٔح

  ؟ ما حُؿ افِبـ افذي دم رضع افناة ادٔتة :(361مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ـم٤مهر جيقز ذسمف :افَقل إول

  .يٙمره ذسمف :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

  ما حُؿ افبٔوة افتل خترج مـ افدجاجة ادٔتة؟ :(361مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .ٓ سم٠مس ذه٤م :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 .بؼط أن تُقن صِبة ،افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ادسؽ ؟إٓتٍاع بما حُؿ  :(362مسٖفة )

 :ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .جيقز آٟمتٗم٤مع سمفو ـم٤مهر :افَقل إول

 .ُمٙمروه :افَقل افثاين

 .افراجح افَقل إول :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 

   *    *    * 
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 مجاع أبقاب جِقد افسباع

 فبسٓا ؟و ما حُؿ اؾساش جِقد افسباع :(363مسٖفة )

 :هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم

 .يٙمره :افَقل إول

 .جيقز إن دسمٖم٧م :افَقل افثاين

 افراجح افَقل إول. :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ؟ افهالة دم جِقد افثًافب ما حُؿ  :(364مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .يٙمره :افَقل إول

 .جيقز إن دسمٖم٧م :افَقل افثاين

 .اًمراضمح اًم٘مقل إول :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل :افسجٔح

 هؾ جِقد افسباع تىٓر بافدباغ ؟ :(365مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

 .اخلٜمزيرو شمٓمٝمر مجٞمع ضمٚمقد اًم٤ًٌمع سم٤مًمدسم٤مغ إٓ اًمٙمٚم٥م :افَقل إول

 .شمٓمٝمر مجٞمع ضمٚمقد اًم٤ًٌمع سم٤مًمدسم٤مغ إٓ اخلٜمزير :افَقل افثاين

 .ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اًم٤ًٌمع ُمٓمٚم٘م٤م :افَقل افثافث

 افراجح افَقل إول. :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ أـؾ افوبع ؟ :(366مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .جيقز :افَقل إول

 .يٙمره :افَقل افثاين

 افراجح افَقل إول. :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 ما حُؿ أـؾ افثًِب ؟ :(367مسٖفة )
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 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .حيرم :افَقل إول

 .جيقز :افَقل افثاين

 افراجح افَقل إول. :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

  ؟جِد احلامر أو افٍرس أو افبٌؾ بًد دباؽٓا ما حُؿ اشتًامل  :(368مسٖفة )

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال

إذا يم٤من يتخذ ُمـ ضمٚمد ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ويتخذ ُمـ ضمٚمد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ومٕمٚمؿ  :افَقل إول

وإن قمٚمؿ أٟمف ُمـ ضمٚمقد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف طمرم ذاؤه  ،أٟمف ُمذيمك ضم٤مز ذاؤه واًمّمالة ومٞمف

وإذا أؿمٙمؾ ذًمؽ وهم٤مب ومٚمؿ يٕمٚمؿ ُمـ أي اًمّمٜمٗملم هق وم٤مًمقرع أن يقىمػ قمـ  ،واًمّمالة ومٞمف

 .ذائف وقمـ اؾمتٕمًمًمف واًمّمالة ومٞمف

 .ٓ جيقز :افَقل افثاين

 .اًمتقىمػ :افَقل افثافث

 افراجح افَقل إول. :ؿال صٔخْا حٍيف اهلل :افسجٔح

 .إرٕبو جيقز أـؾ افسْجاب :(369)مسٖفة 

 

   *    *    * 
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 الفهــرس

 .ؾمًمطم٦م اًمِمٞمخ وطمٞمد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ سم٤مزم طمٗمٔمف اهللُم٘مدُم٦م 

 طمٗمٔمف اهلل ُم٘مدُم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر احلٜمٌكم

 .ُم٘مدُم٦م ضم٤مُمع آظمتٞم٤مرات

 .حٍيف اهللٕبذة خمتكة ظـ شامحة افنٔخ وحٔد بـ ظبد افسالم بـ بايل 

 .ٟمًٌف

 .ٟمِم٠مشمفو ُمقًمده

 .ؾمػمشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .أسمرز اًمٕمٚمًمء اًمذيـ شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمغم أيدهيؿ

 .أسمرز اًمٕمٚمًمء اًمذيـ أضم٤مزوه سمٛمروي٤مهتؿ

 .سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م وأضمٞمز ومٞمٝم٤م

 .شمدريًفو شمٕمٚمٞمٛمف

 .أؾمٗم٤مره

 .سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل اٟمتٝمك ُمـ شمدريًٝم٤م

 .سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل ىم٤مم سمنمطمٝم٤م

 .يٕم٘مده٤ماًمدورات اًمتل 

  .ُم١مًمٗم٤مشمف

 .قمٚمق مه٦م اًمِمٞمخ ذم اؾمتثًمر وىمتف

 .سمٕمض اًمٜمّم٤مئح ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل

 .ُمـ أؿمٝمر أىمقاًمف طمٗمٔمف اهلل

 .سمٕمض اًمٜمّم٤مئح ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم

 أهؿ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة إمم اهلل ذم هذا اًمٕمٍم. 

 .أهؿ اًمٙمت٥م اًمتل يٜمّمح ذه٤م اًمدقم٤مة

 .اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهللصقر ُمـ سمٕمض اإلضم٤مزات اًمتل طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمًمطم٦م 

   *    *    * 
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 ـتاب افىٓارة

 .اإلمج٤معو اًمًٜم٦مو دم٥م اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة  سم٤مًمٙمت٤مب:(4ُم٠ًمًم٦م )

 .اإلمج٤معو ٓ جي٥م اًمقوقء قمغم يمؾ ُمـ ىم٤مم إمم اًمّمالة إن يم٤من ُمتقوئ٤ًم سم٤مًمًٜم٦م :(5ُم٠ًمًم٦م)

   *    *    * 

 مجاع أبقاب إحداث افتل تدل ظذ وجقب افىٓارة

 .مجؾ ومرض اًمٓمٝم٤مرة صمالصم٦م :(6ُم٠ًمًم٦م )

 .أوضمف اًمٓمٝم٤مرة ذم اًم٘مرآن صمالصم٦م :(7ُم٠ًمًم٦م )

 .أوضمف اًمٓمٝم٤مرة ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة :(8ُم٠ًمًم٦م )

 .أوضمف اًمٓمٝم٤مرة اعم٠مظمقذة ُمـ اشمٗم٤مق إُم٦م :(9ُم٠ًمًم٦م)

 .صمالصم٦م أىم٤ًمم ،أىم٤ًمم اخل٤مرج ُمـ اًمٌدن :(:ُم٠ًمًم٦م )

 .اإلمج٤معو اًمًٜم٦مو همًؾ  اْلٜم٤مسم٦م  واضم٥م سم٤مًمٙمت٤مب :(;ُم٠ًمًم٦م )

 .صمٛمرة اخلالف :وم٤مئدة

 .اإلمج٤معو اًمًٜم٦مو جي٥م اًمٖمًؾ ُمـ اعمحٞمض سم٤مًمٙمت٤مب :(>ُم٠ًمًم٦م )

 .اإلمج٤معو اًمًٜم٦مو جي٥م اًمقوقء ُمـ اًمٖم٤مئط سم٤مًمٙمت٤مب :(43ُم٠ًمًم٦م)

 .سمٕمض ُمّمٓمٚمح٤مت إُم٤ميمـ ذم اًمّمحراء ُمٕم٤مِّن :وم٤مئدة

قَمغَم ؾَمَٗمٍر َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد َوإِْن يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى َأْو  :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُم٤م ُمٕمٜمك اعمالُم٦ًم :(44ُم٠ًمًم٦م )

ُٛمقا ٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ ًَ ُتُؿ اًمٜمي ًْ َُم َٓ ـَ اًْمَٖم٤مِئِط َأْو   ؟ ﴾ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 ؟ ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ اًمُ٘مٌٚم٦م :(45ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ ُمس اًمزوضم٦م ُمـ وراء اًمثقب؟ :(46ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ اًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملم ؟ :(47ُم٠ًمًم٦م)

 .اإلمج٤معو اًمقوقء ُمـ اًمٌقل واضم٥م  سم٤مًمًٜم٦م :(48ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ اعمذي :(49ُم٠ًمًم٦م )
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 ؟  ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ اًمقدي :(:4ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمقديو ،اعمذيو ،اًمٗمرق سملم اعمٜمل :وم٤مئدة

 اإلمج٤مع.و سم٤مًمًٜم٦ماًمقوقء ُمـ ظمروج اًمريح واضم٥م  :(;4ُم٠ًمًم٦م)

 .أو شمٌقل ،إٓ إن شمٖمقط ،ٓ جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن آؾمتٜمج٤مء ىمٌؾ اًمقوقء :وم٤مئدة

 ؟ ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ :(>4ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ اًمٜمقم طمدث أم ُمٔمٜم٦م احلدث ؟  :(53ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ اًمٜمقم يٜم٘مض اًمقوقء ؟:(54ُم٠ًمًم٦م )

 .سم٤مإلمج٤معآهمت٤ًمل ُمـ اًمٜمٗم٤مس واضم٥م  :(55ُم٠ًمًم٦م)

 .اإلمج٤معو سم٤مًمًٜم٦م آهمت٤ًمل ُمـ زوال اًمٕم٘مؾ واضم٥م  :(56ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ ُم٤م اًمذي جي٥م قمغم اعمجٜمقن إذا أوم٤مق:(57ُم٠ًمًم٦م )

 يمٞمػ شمٕمرف اعمرأة اٟم٘مْم٤مء طمٞمْمٝم٤م أو ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ؟ :(58ُم٠ًمًم٦م )

 .ذم زُمـ اًمٓمٝمر ـمٝمرو ،اًمٙمدرة ذم زُمـ احلٞمض طمٞمض :ىم٤مقمدة

 ُم٤م ٓ يٜم٘مض اًمقوقء. :(59ُم٠ًمًم٦م)

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٓمٝم٤مرة ُمـ آؾمتح٤مو٦م  ؟ :(:5ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ ؾمٚمس اًمٌقل :(;5ُم٠ًمًم٦م )

 وهؾ جي٥م أن يٖمػمه٤م قمٜمد يمؾ صالة ؟ اًمٌقل؟ ؾمٚمسُم٤م طمٙمؿ صمٞم٤مب ص٤مطم٥م  :(>5ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ طمٙمؿ اًمرقم٤مف )وهق اًمدم اًمٜم٤مزل ُمـ إٟمػ (ُم٤م  :(63ُم٠ًمًم٦م)

 هؾ احلج٤مُم٦م شمٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(64ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ اًم٘مٞمح واًمّمديد وُم٤مء اًم٘مرح يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(65ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ اًم٘ملء يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(66ُم٠ًمًم٦م )

 ( هؾ اًمَ٘مْٚمُس يٜم٘مض اًمقوقء؟67ُم٠ًمًم٦م)

 هؾ اًمدود اًمذي َيرج ُمـ اًمدسمر يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(68ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ ُمس اًمذيمر يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(69ُم٠ًمًم٦م )
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 هؾ ُمس اًمذيمر ظمٓم٤ًم يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(:6ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ ُمس اًمذيمر سم٤مًم٤ًمقمد أو سمٔمٝمر اًمٙمػ يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(;6ُم٠ًمًم٦م)

 هؾ ُمس اعمرأة ًمٗمرج زوضمٝم٤م يٜم٘مض اًمقوقء ؟ واًمٕمٙمس يمذًمؽ ؟ :(>6ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ ُمس ذيمر اًمّمٌل يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(73ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ ُمس ذيمر اعمٞم٧م يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(74ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ ُمس ذيمر اًمٌٝم٤مئؿ يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(75ُم٠ًمًم٦م)

 ُمس إٟمثٞملم يٜم٘مض اًمقوقء ؟هؾ  :(76ُم٠ًمًم٦م )

 ( هؾ ُمس اًمدسمر يٜم٘مض اًمقوقء ؟77ُم٠ًمًم٦م )

 ( ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر ؟ 78ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ اًمْمحؽ ذم اًمّمالة يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(79ُم٠ًمًم٦م)

 .ٓ ووقء قمغم ُمـ ىمذف ذم صالشمف سم٤مإلمج٤مع :(:7ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ اعمًٚمؿ اًمقوقء سمؾ يًتح٥م اًمقوقء ُمٜمٝم٤م ى٦ُم واًمٙمذب وأذٌَ ٞمْ اًمٖمِ  ٓ شمٜم٘مض :(;7ُم٠ًمًم٦م )

وْمَٖملم ؟ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء ُمـ ُمس اإل :(>7ُم٠ًمًم٦م )  سمٓملم واًمره

 .اًمذسمح ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :(83ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ اًمردة شمٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(84ُم٠ًمًم٦م)

 هؾ ىمص اًمِمٕمر وإفمٗم٤مر يٜم٘مض اًمقوقء ؟ :(85ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمٖمْم٥م ٓ يٜم٘مض اًمقوقء :(86ُم٠ًمًم٦م )

 طمٙمؿ ووقء ُمـ ؿمؽ ذم احلدث ؟ُم٤م  :(87ُم٠ًمًم٦م )

 ٚمف ؟يواهؾ يًتح٥م ًمٙمؾ ُمـ شمقو٠م أن يٜمْمح اعم٤مء قمغم ه :(88ُم٠ًمًم٦م)

 

   *    *    * 
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 ـتـــــاب ادٔاه

  .اعم٤مء اعمٓمٚمؼ ـم٤مهر ُمٓمٝمر :(89ُم٠ًمًم٦م )

 .قمٌداهلل سمـ قمٛمروو ،ؿمذ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ،دمقز اًمٓمٝم٤مرة سمًمء اًمٌحر سم٤مإلمج٤مع :(:8ُم٠ًمًم٦م )

 .جيقز اًمقوقء سم٤معم٤مء اعمًخـ سم٤مإلمج٤مع :(;8ُم٠ًمًم٦م )

 .ٓ جيقز اًمقوقء سمًمء اًمِمجر وُم٤مء اًمٕمّمٗمر وُم٤مء اًمقرد سم٤مإلمج٤مع :(>8ُم٠ًمًم٦م)

 ؟أىم٤ًمم اعمٞم٤مه  ُم٤م هل :(93ُم٠ًمًم٦م )

 طمٙمؿ اًمقوقء سم٤مًمٜمٌٞمذ ؟ُم٤م  :(94ُم٠ًمًم٦م )

 طمٙمؿ اًمقوقء سم٤معم٤مء اًمذي ظم٤مًمٓمف ـم٤مهر ؟ُم٤م  :(95ُم٠ًمًم٦م )

 .جيقز اًمقوقء سم٤معم٤مء أضمـ سم٤مإلمج٤مع :(96ُم٠ًمًم٦م)

 .ٓ جيقز اًمقوقء سم٤معم٤مء اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ومٖمػمت أطمد أوص٤مومف سم٤مإلمج٤مع :(97ُم٠ًمًم٦م )

ـم٤مهر ُمٓمٝمر ومٝمق اعم٤مء اًمٙمثػم ومٚمؿ شمٖمػم أطمد أوص٤مومف  ذم إذا وىمٕم٧م ٟمج٤مؾم٦م :(98ُم٠ًمًم٦م )

 .سم٤مإلمج٤مع

 ؟طمٙمؿ اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ إذا وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ومٚمؿ شمٖمػم أطمد أوص٤مومف ُم٤م  :( 99) ُم٠ًمًم٦م 

 يمٞمػ شمٓمٝمر اًمٌئر اًمتل وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م ؟ :(:9ُم٠ًمًم٦م )

 مل يٕمٚمؿ أٟمف ٟمجس إٓ سمٕمد اًمّمالة ؟و ،ُم٤م طمٙمؿ ُمـ شمقو٠م سم٤معم٤مء اًمٜمجس :(;9ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٕمجلم اًمذي قمجـ سم٤معم٤مء اًمٜمجس ؟ :(>9ُم٠ًمًم٦م )

 .طمٙمؿ ُمـ ؿمؽ ذم إٟم٤مءيـ وىمع ذم أطمدمه٤م ٟمج٤مؾم٦م :(3:ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعم٤مء اًمذي وىمع ومٞمف ُمـ اهلقام ُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف ؾم٤مئٚم٦م؟ :(4:ُم٠ًمًم٦م )

 .ُم٤مء اًمٌحر ٓ يٜمجس سمٛمقت دواسمف ومٞمف :(5:ُم٠ًمًم٦م )

 ظم٤مرضمٝم٤م يم٤مًمْمٗمدع ؟و ُم٤م طمٙمؿ ُم٤مء اًمٌئر  اًمذي ُم٤مت ومٞمف ُم٤م يٕمٞمش ذم اعم٤مء :(6:ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمذي سمجقاره سم٤مًمققم٦م ـمٝمقر ُم٤م مل شمتٖمػم أطمد أوص٤مومفُم٤مء اًمٌئر  :(7:ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٓمٝم٤مرة سم٤معم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ؟ :(8:ُم٠ًمًم٦م)

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ضمدد ووقءه سمًمء ُمًتٕمٛمؾ ؟ :(9:ُم٠ًمًم٦م )
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 .اْلٜم٥م ٓ يٜمجس :(::ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيقز ًمٚمرضمؾ أن يتٓمٝمر سمٗمْمؾ ـمٝمقر اعمرأة ؟ :(;:ُم٠ًمًم٦م )

 اْلٜم٥م ؟و ،ضهؾ جيقز اًمقوقء سم١ًمر احل٤مئ :(>:ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيقز اًمقوقء سم١ًمر اهلرة ؟ :(3;ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اإلٟم٤مء اًمذي وًمغ ومٞمف يمٚم٥م ؟ :(4;ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعم٤مء اًمذي وًمغ ومٞمف يمٚم٥م ؟ :(5;ُم٠ًمًم٦م )

 اًمٌٖمؾ ؟و ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء سم١ًمر احلًمر :(6;ُم٠ًمًم٦م )

 .ؾم١مر ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ـمٝمقر سم٤مإلمج٤مع :(7;ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ومْمؾ ُم٤مء اعمنمك ؟ :(8;ُم٠ًمًم٦م)

 .يمرهف قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،اًمٜمح٤مس سم٤مإلمج٤معو ،جيقز اًمقوقء ذم آٟمٞم٦م اًمّمٗمر :(9;ُم٠ًمًم٦م )

اًمٗمْم٦م سم٤مإلمج٤مع قمٜمد ُمـ ٓ يٕمتد سمخالف و ،حيرم اًمنمب ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م :(:;ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمٔم٤مهري٦م

 .اًمٗمْم٦م قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿو ،يٙمره اًمقوقء ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م :(;;ُم٠ًمًم٦م )

 .يًتح٥م شمٖمٓمٞم٦م آٟمٞم٦م اًمقوقء :(>;ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 

 ـتاب آداب افقضقء

 .يًتح٥م اًمت٤ٌمقمد عمـ أراد اًمٖم٤مئط :(3>ُم٠ًمًم٦م )

 .جيقز اًمتٌقل سم٤مًم٘مرب سم٤مًمٜم٤مس :(4>ُم٠ًمًم٦م )

 .يًتح٥م آؾمتت٤مر قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م :(5>ُم٠ًمًم٦م )

 .يًتح٥م اًمذيمر قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م سم٤معم٠مصمقر :(6>ُم٠ًمًم٦م )

 اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ؟و ،ُم٤م طمٙمؿ اؾمت٘م٤ٌمل :(7>)ُم٠ًمًم٦م 
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 .يًتح٥م أن يرشم٤مد اإلٟم٤ًمن ًمٌقًمف ُمٙم٤مٟم٤م رظمقا :(8>ُم٠ًمًم٦م)

 اعمقاوع اًمتل صح اًمٜمٝمل قمـ اًمٌقل أو اًمتٖمقط ومٞمٝم٤م صمالصم٦م. :(9>ُم٠ًمًم٦م )

 .مل يّمح ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٌقل ذم اْلحر طمدي٨م :(:>ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٌقل ذم اعمٖمتًؾ ؟ :(;>ُم٠ًمًم٦م )

 .ٟمحقهو يمٙمؼم ،ي٤ٌمح حل٤مضم٦مو ،يٙمره اًمٌقل ذم أٟمٞم٦م إذا يم٤من ًمٖمػم طم٤مضم٦م :(>>ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٌقل ىم٤مئًم ؟ :(433ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ُمس اًمذيمر سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ؟ :(434ُم٠ًمًم٦م )

 .مل يث٧ٌم دًمٞمؾ ذم ىِمٕمدة ىمْم٤مء احل٤مضم٦م :(435ُم٠ًمًم٦م )

 أصمٜم٤مء اْلًمع ؟و ، أصمٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦مُم٤م طمٙمؿ ذيمر اهلل :(436ُم٠ًمًم٦م )

 شمٕم٤ممم ؟و ُم٤م طمٙمؿ دظمقل اخلالء سمٌمء ومٞمف ذيمر اؾمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف :(437ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمٜمٝمل قمـ ذيمر اهلل قمٜمد دظمقل اخلالء ُمٜمّم٥م قمغم أصمٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦م وم٘مط :شمٜمٌٞمف

 .ٓ يًتح٥م ٟمؽم اًمذيمر قمٜمد اًمٌقل :(438ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 

 آشتْجاءمجاع أبقاب 

 .يًتح٥م آؾمتٜمج٤مء سمثالصم٦م أطمج٤مر :(439ُم٠ًمًم٦م)

 ُم٤م طمٙمؿ آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء ؟ :(:43ُم٠ًمًم٦م )

 .إن اىمتٍم قمغم احلجر أضمزأه سمٖمػم ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ :شمٜمٌٞمف

 ُم٤م طمٙمؿ آؾمتٜمج٤مء سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر ؟ :(;43ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م إذا شمٕمدت ُمقوع احلِمٗم٦م ؟ :(>43ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م سمٖمػم اعم٤مء ؟ :(443) ُم٠ًمًم٦م

 .جيقز آؾمتٜمج٤مء ُمـ اًمٌقل :(444ُم٠ًمًم٦م )
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 ُم٤م طمٙمؿ آؾمتٜمج٤مء سمٖمػم احلج٤مرة يم٤مإلذظمر ؟ :(445ُم٠ًمًم٦م )

 سم٘مل أصمر اًمٜمج٤مؾم٦م ؟و ،ُم٤م طمٙمؿ ُمـ اؾمتجٛمر :(446ُم٠ًمًم٦م )

 .ٓ سمد أن يٙمقن ُم٤م يًتجٛمر سمف ُمٜم٘مٞم٤م :شمٜمٌٞمف

 ُم٤م طمٙمؿ آؾمتٜمج٤مء سمحجر واطمد ًمف صمالصم٦م أوضمف ؟ :(447ُم٠ًمًم٦م )

 .قمـ آؾمتٜمج٤مء سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء  هنل اًمٜمٌل  :(448ُم٠ًمًم٦م )

 .ٓ جيزئو ،ٓ اًمٕمٔم٤ممو ٓ جيقز آؾمتجًمر سم٤مًمروث :وم٤مئدة

 .يًتح٥م آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء :(449ُم٠ًمًم٦م )

ٌهقَن َأْن  :ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم :(:44ُم٠ًمًم٦م )
ُرواومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيِ ذم أٟم٤مس يم٤مٟمقا حيٌقن   ﴾َيَتَٓمٝمَّ

 .آؾمتٜمج٤مء

 .ٟمحقهو يًتح٥م شمٜمٔمٞمػ اًمٞمد سمٕمد آؾمتٜمج٤مء سمٌمء ُمـ اًمّم٤مسمقن :(;44ُم٠ًمًم٦م)

 .يٙمره آؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم :(>44ُم٠ًمًم٦م )

 .يًـ اًمدقم٤مء سمٖمٗمراٟمؽ قمٜمد اخلروج ُمـ اخلالء :(453ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمقوقء سم٤معمدو ،يًتح٥م آهمت٤ًمل سم٤مًمّم٤مع :(454ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمّم٤معو ،أو أيمثر ُمـ اعمد ،آهمت٤ًمل سم٠مىمؾو ،جيقز اًمقوقء :(455ُم٠ًمًم٦م )

 .ٓ جيقز همًؾ اًمٕمْمق أيمثر ُمـ صمالث ُمرات :(456ُم٠ًمًم٦م )

 .جيقز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٖمػم قمٜمد اًمقوقء :(457ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 مجاع أبقاب افسقاك

 .يًتح٥م اًمًقاك قمٜمد اًمقوقء :(458ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمًقاك ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿ ُمرو٤مة ًمٚمرب :(459ُم٠ًمًم٦م )

 .يًتح٥م اًمتًقك قمٜمد دظمقل اعمٜمزل :(:45ُم٠ًمًم٦م )

   *    *    * 
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 ـتاب صٍة افقضقء

 .ٓ ي٘مٌؾ اهلل صالة سمٖمػم ـمٝمقر :(;45ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد اًمقوقء ؟ :(>45ُم٠ًمًم٦م )

 اًمتٞمٛمؿ سمٖمػم ٟمٞم٦م ؟و ُم٤م طمٙمؿ اًمقوقء :(463ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمٕم٤ٌمدة ٓ شم٘مٌؾ إٓ سمنمـملم :وم٤مئدة

 هؾ جيقز عمـ شمقو٠م ًمٜم٤مومٚم٦م أن يّمكم ذه٤م ومريْم٦م ؟ :(464ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعم٤مء اًمذي همٛم٧ًم ومٞمف يد إٟم٤ًمن ىم٤مئؿ ُمـ اًمٜمقم؟ :(465ُم٠ًمًم٦م )

ٓ يٖمٛمس يده ذم اإلٟم٤مء وم٢مٟمف ٓ يدري » :ىمقل اًمٜمٌل  ذمُم٤م هق اًمٜمقم اعم٘مّمقد  :(466ُم٠ًمًم٦م )

 .شأيـ سم٤مشم٧م يده

 .يًتح٥م همًؾ اًمٙمٗملم ىمٌؾ همًؾ اًمقضمف ذم اًمقوقء :(467)ُم٠ًمًم٦م 

 .يًـ همًؾ اًمٙمٗملم ُمرة واطمدة قمٜمد اسمتداء اًمقوقء :(468ُم٠ًمًم٦م )

 .يًـ همًؾ اًمٙمٗملم ُمرشملم قمٜمد اسمتداء اًمقوقء :(469ُم٠ًمًم٦م )

 .يًـ همًؾ اًمٙمٗملم صمالصم٤م قمٜمد اسمتداء اًمقوقء :(:46ُم٠ًمًم٦م )

أن يٗمرغ قمغم يده اًمٞمنى ومٞمٖمًؾ  :صٗم٦م همًؾ  اًمٞمديـ ذم اسمتداء اًمقوقء :(;46ُم٠ًمًم٦م )

 .يمٗمٞمف صمؿ ي٠مظمذ سمٞمده اًمٞمٛمٜمك اإلٟم٤مء ومٞمٗمرغ قمغم يده اًمٞمنى

 .آؾمتٜمِم٤مق ذم اًمقوقءو ،دم٥م اعمْمٛمْم٦م :(>46ُم٠ًمًم٦م )

 .شمًتح٥م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمّمقم :(473ُم٠ًمًم٦م )

 .ؾمتٜمِم٤مق سمٖمروم٦م واطمدةآو شمًتح٥م اعمْمٛمْم٦م :(474ُم٠ًمًم٦م )

 .آؾمتٜمث٤مرو شمًتح٥م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق :(475ُم٠ًمًم٦م )

 همًؾ اْلٜم٤مسم٦م ؟و آؾمتٜمِم٤مق ذم اًمقوقءو ،ُم٤م طمٙمؿ اعمْمٛمْم٦م :(476ُم٠ًمًم٦م )

 .يًتح٥م ُمًح اعم٠مىملم ذم اًمقوقء :(477ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م ذم اًمقوقء ؟ :(478ُم٠ًمًم٦م )

 .يًتح٥م اًمٌداءة سم٤مًمٞمٛملم ذم اًمقوقء :(479ُم٠ًمًم٦م )
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 ٓ إقم٤مدة قمغم ُمـ سمدأ سمٖمًؾ اًمٞمنى ىمٌؾ اًمٞمٛمٜمك سم٤مإلمج٤مع. :(:47ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ حتريؽ اخل٤مشمؿ ذم اًمقوقء ؟ :(;47ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ همًؾ اعمرىملم ُمع اًمذراقملم ذم اًمقوقء ؟ :(>47ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ أظمذ ُم٤مء ضمديد عمًح اًمرأس ؟ :(483ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ؟ :(484ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م هل صٗم٦م ُمًح اًمرأس ذم اًمقوقء ؟ :(485ُم٠ًمًم٦م )

 يمؿ ُمرة يٛمًح قمغم اًمرأس ؟ :(486ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م هق اْلزء اًمذي جي٥م ُمًحف ُمـ اًمرأس ؟ :(487ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ إذٟم٤من ُمـ اًمرأس ؟ :(488ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م هل صٗم٦م ُمًح إذٟملم ُمع اًمرأس ؟ :(489ُم٠ًمًم٦م )

 ألذٟملم ؟ًمأظمذ ُم٤مء ضمديد  طمٙمؿ ُم٤م :(:48ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ شمرك ُمًح أذٟمٞمف ؟ :(;48ُم٠ًمًم٦م )

 .ٓ جيقز اعمًح قمٚمٞمٝم٤مو ،جي٥م همًؾ إىمدام ُمـ إقم٘م٤مب :(>48ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ختٚمٞمؾ إص٤مسمع ؟ :(493ُم٠ًمًم٦م )

 .جيقز اًمقوقء ُمرة ُمرة(: 494ُم٠ًمًم٦م )

 .جيقز اًمقوقء ُمرشملم ُمرشملم :(495ُم٠ًمًم٦م )

 .هق إومْمؾو جيقز اًمقوقء صمالصم٤م صمالصم٤م :(496ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ ُم٤م طمٙمؿ اًمزي٤مدة قمغم اًمثالث ذم اًمقوقء :(497ُم٠ًمًم٦م )

 .﴾َوَأْرضُمَٚمُٙمؿْ ﴿ :ىمراءة ىمقًمف شمٕم٤ممماظمتالف أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم  :(498ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ اًمٖمًؾو ،ُم٤م طمٙمؿ اًمتٜمِمٞمػ سمٕمد اًمقوقء :(499ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعمقآة ذم اًمقوقء ؟ :(:49ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمؽمشمٞم٥م سملم أقمْم٤مء اًمقوقء ؟ :(;49ُم٠ًمًم٦م )

   *    *    * 
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ـتــاب ادسح ظذ اخلٍغ

 .اعمًح قمغم اخلٗملم ضم٤مئز سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜمف وإمج٤مع :(>49ُم٠ًمًم٦م )

 اعم٘مٞمؿ ؟و ُم٤م هل اعمدة اًمتل يٛمًح ومٞمٝم٤م اعم٤ًمومر :(4:3ُم٠ًمًم٦م )

 أم اعمًح ؟  ،اًمٖمًؾ :أهيًم أومْمؾ :(4:4ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م هل اًمٓمٝم٤مرة اًمتل شمٌٞمح اعمًح قمغم اخلٗملم ؟ :(4:5ُم٠ًمًم٦م )

 ُمتك يٌدأ وىم٧م اعمًح قمغم اخلٗملم ؟ :(4:6ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ُمًح ُم٘مٞمًم صمؿ ؾم٤مومر ىمٌؾ َت٤مم ُمدة اعمًح ؟ :(4:7ُم٠ًمًم٦م )

  أن يٙمٛمؾ ُمًح ُم٘مٞمؿهق ُم٤ًمومر صمؿ ىمدم إمم سمٚمده  ومٚمف و ُمـ ُمًح صالشملم،(: 4:8ُم٠ًمًم٦م )

 ؟اًمذي يٛمًح ومٞمفُم٤م هق اًمًٗمر  :(4:9ُم٠ًمًم٦م )

 ؟مل يٜمت٘مض ووقؤهو ُم٤م طمٙمؿ ُمـ اٟمتٝم٧م ُمدة ُمًحف، :(::4ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعمًح قمغم اخلػ اًمّمٖمػم ؟ :(;:4ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعمًح قمغم اخلػ اعمتخرق ؟ :(>:4ُم٠ًمًم٦م )

 جيقز اعمًح قمكم اخلػ واْلرُمقق عمـ ًمًٌٝمًم ومقق سمٕمْمٝمًم. :(3;4ُم٠ًمًم٦م )

 .ُمًح قمغم اًمٗمقىم٤مِّنو ،ُمـ ًمٌس ظمٗملم ُمٕم٤م قمغم ـمٝم٤مرة :وم٤مئدة

 (: هؾ جيقز اعمًح عمـ ًمٌس ظمٗملم أطمدمه٤م ومقق أظمر ؟4;4ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ يٛمًح قمغم فم٤مهر اخلػ أم قمغم سم٤مـمٜمف ؟ :(5;4ُم٠ًمًم٦م )

 .ًح قمغم اخلٗملمصٗم٦م اعم :(6;4ُم٠ًمًم٦م )

 يمؿ ُمرة يٛمًح قمغم اخلٗملم ؟ :(7;4ُم٠ًمًم٦م )

 اًمذي جيزئ ذم اعمًح قمغم اخلٗملم ؟ُم٤م اعم٘مدار  :(8;4ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اخلػ اًمذي أص٤مسمف سمٚمؾ ؟ :(9;4ُم٠ًمًم٦م )

 ؟اعمًح قمٚمٞمٝمًم سمٕمدُم٤م طمٙمؿ ظمٚمع اخلٗملم  :(:;4ُم٠ًمًم٦م )

وم٤ٌمن سمٕمض اًم٘مدم أصمٜم٤مء اعمًح قمـ ىمدُمف ُم٤م طمٙمؿ ُمـ شمقو٠م وم٤مرشمٗمع اخلػ  :(;;4ُم٠ًمًم٦م )
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  قمٚمٞمف ؟

 ُم٤م طمٙمؿ ظمٚمع أطمد اخلٗملم سمٕمد اعمًح ؟ :(>;4ُم٠ًمًم٦م )

 اًمٜمٕمٚملم ؟و ُم٤م طمٙمؿ اعمًح قمغم اْلقرسملم :(3>4ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعمًح قمغم اًمٕمًمُم٦م ؟ :(4>4ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعمًح قمغم مخ٤مر اعمرأة ؟ :(5>4ُم٠ًمًم٦م )

 ؟اًم٘مٚمٜمًقةُم٤م طمٙمؿ اعمًح قمغم  :(6>4ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 

 ـتـــاب افتّٔؿ

 .اًمًٜم٦مو (: اًمتٞمٛمؿ صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب7>4ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمٓم٤مهر ُمٜمٝم٤م دون اًمٜمجس -ـمٝمقرا   ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم إرض ُٕم٦م حمٛمد  :(8>4ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م ؟ :(9>4ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيقز ًمٚمٛم٤ًمومر اًمذي ٓ جيد اعم٤مء أن جي٤مُمع زوضمتف ؟ :(:>4ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيقز ًمٚمٛمريض أن يتٞمٛمؿ ؟ :(;>4ُم٠ًمًم٦م )

 .اعمًح قمغم اْلٌػمة مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ضمقاز :(>>4ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ يِمؽمط ووع اْلٌػمة قمغم ووقء ؟:(533ُم٠ًمًم٦م )

 .فأوضم ؾمت٦ميٗم٤مرق ُمًح اْلٌػمة ُمًح اخلػ ُمـ  :وم٤مئدة

 هؾ جيقز ًمٚمجٜم٥م أن يتٞمٛمؿ إن ظمٌم قمغم ٟمٗمًف اًمؼمد اًمذي ييه ؟ :(534ُم٠ًمًم٦م )

أن  ،َي٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمٕمٓمشو ،يٙمٗمل اهمت٤ًمًمفو ،ـ ُمٕمف ُم٤مء ًمٚمنمبعم جيقز :(535ُم٠ًمًم٦م )

 سم٤مإلمج٤مع يتٞمٛمؿو ،يٌ٘مٞمف

 ُم٤م طمٙمؿ  اًمتٞمٛمؿ عمـ ظمٌم ظمروج اًمقىم٧م ؟ :(536ُم٠ًمًم٦م )

 ًمٞمس ُمٕمف ُمـ اعم٤مء إٓ ىمدر ُم٤م يتقو٠م سمف ؟و ،ُم٤م طمٙمؿ اعم٤ًمومر إذا أضمٜم٥م :(537ُم٠ًمًم٦م )
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 ُم٤م هل اعم٤ًموم٦م اًمتل يتٞمٛمؿ هل٤م وم٤مىمد اعم٤مء ؟ :(538ُم٠ًمًم٦م )

 اعم٤مء ؟ـمٚم٥م ُم٤م هق طمد  :(539ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيقز اًمتٞمٛمؿ سمدون ٟمٞم٦م ؟ :(:53ُم٠ًمًم٦م )

 .ضم٤مئز سم٤مإلمج٤مع اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب ذي اًمٖم٤ٌمر :(;53ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيقز اًمتٞمٛمؿ سمؽماب اًمًٌخ٦م ؟ :(>53ُم٠ًمًم٦م )

 ؟اًمرُمؾو هؾ جيقز اًمتٞمٛمؿ سم٤محلَم :(543ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ  اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب اًمٜمجس ؟ :(544ُم٠ًمًم٦م )

 إُمٓم٤مر ؟و اطمتٞم٤مل اًمؽماب ُمـ إٟمدي٦م جيقز :(545ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ  اًمتٞمٛمؿ قمغم اًمثٚم٩م ؟ :(546ُم٠ًمًم٦م )

 اًمًٌٞمؾ إمم ُم٤مئٝم٤مجيد ٓ و ،ـ جيد اًمٌئرجيقز اًمتٞمٛمؿ عم :(547ُم٠ًمًم٦م )

 ؟  ٤ملٓ يًتٓمع أن حيّمؾ قمٚمٞمف إٓ سم٤معمو ـ وم٘مد اعم٤مءاًمتٞمٛمؿ عم هؾ جيقز :(548ُم٠ًمًم٦م )

 ٓ صٕمٞمدا ؟و ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ٓ جيد ُم٤مء :(549ُم٠ًمًم٦م)

 صٗم٦م اًمتٞمٛمؿ ؟هل ُم٤م  :(:54ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ يٜمٗمض اعمتٞمٛمؿ يديف ىمٌؾ اعمًح ذهًم ؟:(;54ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جي٥م اؾمتٞمٕم٤مب اًمقضمف سم٤معمًح ذم اًمتٞمٛمؿ ؟ :(>54ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جي٥م اًمتٞمٛمؿ ًمٙمؾ صالة ؟ :(553ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ هؾ اًمتٞمٛمؿ راومع أم ُمٌٞمح :(554ُم٠ًمًم٦م )

 .صمٛمرة اخلالف :وم٤مئدة

 هؾ حيقز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمٜمقاومؾ ؟ :(555ُم٠ًمًم٦م )

 سمٕمد اًمٗمريْم٦م ؟و ُم٤م طمٙمؿ صالة اًمٜمقاومؾ سم٤مًمتٞمٛمؿ ىمٌؾ :(556ُم٠ًمًم٦م )

هؾ جيقز ًمٚمٛم٤ًمومر اًمذي ٓ جيد اعم٤مء أن يت٠مظمر قمـ أول اًمقىم٧م طمتك يٖمٚم٥م  :(557ُم٠ًمًم٦م )

 جيد اعم٤مء ؟ قمغم فمٜمف أٟمف ٓ

ومال إقم٤مدة قمٚمٞمف  ُمـ صغم سم٤مًمتٞمٛمؿ صمؿ وضمد اعم٤مء سمٕمد ظمروج وىم٧م اًمّمالة :(558ُم٠ًمًم٦م )
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 .سم٤مإلمج٤مع

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ صغم سم٤مًمتٞمٛمؿ صمؿ وضمد اعم٤مء ىمٌؾ ظمروج اًمقىم٧م ؟ :(559) ُم٠ًمًم٦م

ُمـ شمٞمٛمؿ صمؿ وضمد اعم٤مء ىمٌؾ دظمقًمف ذم اًمّمالة أن ـمٝم٤مرشمف شمٜم٘مض وقمٚمٞمف أن  :(:55ُم٠ًمًم٦م )

 .سم٤مإلمج٤مع يتٓمٝمر ويّمكم

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ دظمؾ اًمّمالة سم٤مًمتٞمٛمؿ ووضمد اعم٤مء أصمٜم٤مء اًمّمالة ؟ :(;55ُم٠ًمًم٦م )

 .سم٤مإلمج٤مع ي١مم اعمتٞمٛمٛملم ًمٚمٛمتٞمٛمؿ أن جيقز :(>55ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ًمٚمٛمتٞمٛمؿ أن ي١مم اعمتقوئلم هؾ جيقز :(563ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ صغم سم٤مًمتٞمٛمؿ صمؿ قمٚمؿ أٟمف ضمٜم٥م ؟ :(564ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيقز اًمتٞمٛمؿ عمـ ظم٤مف أن شمٗمقشمف صالة اْلٜم٤مزة ؟   :(565ُم٠ًمًم٦م)

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ شمٞمٛمؿ ٟم٤مؾمٞم٤م أن ُمٕمف ُم٤مء ؟ :(566ُم٠ًمًم٦م )

ُم٤م طمٙمؿ ُمـ شمٞمٛمؿ ًمٚمّمالة  ذم أول اًمقىم٧م سمٕمد أن ـمٚم٥م اعم٤مء ومٚمؿ جيده صمؿ ُمر  :(567ُم٠ًمًم٦م )

 ؟  سم٤معم٤مء ومٚمؿ يتقو٠م صمؿ ص٤مر إمم ُمٙم٤من ٓ ُم٤مء سمف

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ُمر سم٤معم٤مء ذم همػم وىم٧م اًمّمالة صمؿ أدريمتف اًمّمالة ؟ :(568ُم٠ًمًم٦م )

 ؟هؾ اًمردة شمٜم٘مض اًمتٞمٛمؿ :(569ُم٠ًمًم٦م )

ذم صمقسمف و ،ًمٞمس ُمٕمف ُمـ اعم٤مء إٓ ىمدر ُم٤م يتقو٠م سمفو ُم٤م طمٙمؿ ُمـ يم٤من ُم٤ًمومرا :(:56ُم٠ًمًم٦م )

 ؟  دم

 ؟ هؾ يّمكم اعمتٞمٛمؿ إن يم٤من قمغم سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م :(;55ُم٠ًمًم٦م )

 ؟وضمد اعم٤مء هؾ َيٚمع اخلٗملم ويتقو٠مُم٤م طمٙمؿ ُمـ ًمٌس اخلػ وهق ُمتٞمٛمؿ صمؿ  :(>56ُم٠ًمًم٦م )

   *    *    * 

 

 ـتاب آؽتسال مـ اجلْابة

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ضم٤مُمع ومل يٜمزل ؟ :(573ُم٠ًمًم٦م )

 .اإلمج٤معو سم٤مًمًٜم٦م ُمـ اطمتٚمؿ وهق ٟم٤مئؿ جي٥م اًمٖمًؾ قمغم :(574ُم٠ًمًم٦م )
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 .سم٤مإلمج٤معأو ضم٤مُمع ومل جيد سمٚمال  ،ٓ همًؾ قمغم ُمـ رأى ذم ٟمقُمف أٟمف اطمتٚمؿ :(575ُم٠ًمًم٦م )

 وضمد سمٚمال وٓ يذيمر اطمتالُم٤م ؟و هؾ يٖمتًؾ ُمـ اؾمتٞم٘مظ ُمـ اًمٜمقم :(576ُم٠ًمًم٦م )

  ؟ همًؾ ومدظمؾ اعمٜمل ذم ومرضمٝم٤م دون مج٤مع ٝم٤مزوضم ٝم٤مداقمٌ قمغم ُمـهؾ  :(577ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ُم٤م طمٙمؿ اعمرأة اًمتل ظمرج ُمـ ومرضمٝم٤م ُم٤مء سمٕمد آهمت٤ًمل :(578ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ّل ٜمِ سم٘مٞم٦م اعمَ اهمتًؾ صمؿ ؾم٤مل ُمٜمف و ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ضم٤مُمع زوضمتف :(579ُم٠ًمًم٦م )

  .جيقز ًمٚمجٜم٥م أن يٜم٤مم ىمٌؾ أن يٜم٤مم :(:57ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اْلٜم٥م إذا أراد أن يٜم٤مم ؟  :(;57ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ُم٤م طمٙمؿ اْلٜم٥م إذا أراد أن ي٠ميمؾ :(>57ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اْلٜم٥م إذا أراد أن جي٤مُمع أيمثر ُمـ زوضم٦م ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة ؟ :(583ُم٠ًمًم٦م )

 .حيرم قمغم اًمزوج أن جي٤مُمع اُمرأة ذم ًمٞمٚم٦م إظمرى :وم٤مئدة

 ن ًمٚمجٜم٥م ُمـ همػم ُمس ؟آُم٤م طمٙمؿ ىمراءة اًم٘مر :(584ُم٠ًمًم٦م )

 ن ًمٚمح٤مئض ُمـ همػم ُمس ؟آُم٤م طمٙمؿ ىمراءة اًم٘مر :(585ُم٠ًمًم٦م )

 احل٤مئض ًمٚمٛمّمحػ ؟و ُم٤م طمٙمؿ ُمس اْلٜم٥م :(586ُم٠ًمًم٦م )

 .إذا اظمتٚمط اًم٘مرآن سمٖمػمه وم٢مٟمف ٓ ي٠مظمذ طمٙمؿ اًم٘مرآن :وم٤مئدة

 احل٤مئض ؟و اًمدراهؿ ًمٚمجٜم٥مو ُم٤م طمٙمؿ ُمس اًمدٟم٤مٟمػم :(587ُم٠ًمًم٦م )

هؾ جي٥م قمغم اعمرأة إذا طم٤مو٧م ىمٌؾ أن شمٖمتًؾ ُمـ اْلٜم٤مسم٦م همًالن أم همًؾ  :(588ُم٠ًمًم٦م )

 ؟واطمد

 ُم٤م طمٙمؿ ُمٙم٨م اْلٜم٥م ذم اعمًجد ؟ :(589ُم٠ًمًم٦م )

 اْلٜم٤مسم٦م ؟و هؾ يِمؽمط اًمتدًمٞمؽ ذم همًؾ احلٞمض :(:58ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اْلٜم٥م إذا أطمدث أصمٜم٤مء همًٚمف ؟ :(;58ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعمٜمل اًمذي َيرج سمٕمد اًمٖمًؾ ُمـ اْلٜم٤مسم٦م ؟ :(>58ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ جيؼم اًمرضمؾ اعمًٚمؿ زوضمتف اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمغم آهمت٤ًمل ُمـ اعمحٞمض :(593ُم٠ًمًم٦م )

 ؟اْلٜم٤مسم٦مو
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 هؾ جي٥م اًمٖمًؾ قمغم ُمـ ارشمد صمؿ أؾمٚمؿ ؟ :(594ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ شمٜمت٘مض إقمًمل اًمّم٤محل٦م سم٤مًمردة ؟ :(595ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 

 آؽتسال مـ اجلْابة مجاع أبقاب آداب

 ؟هؾ هٜم٤مك ُم٘مدار ُمـ اعم٤مء ٓ جيزئ اًمٖمًؾ سمدوٟمف :(596ُم٠ًمًم٦م )

 .جي٥م اًمتًؽم قمٜمد آهمت٤ًمل :(597ُم٠ًمًم٦م )

 جيقز دظمقل احلًمم سمٖمػم ُمئزر ٓ :(598ُم٠ًمًم٦م )

 ؟ إٓ حل٤مضم٦م ًمٚمٛمرأة دظمقل احلًمم جيقز ٓ :(599ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ دمقز ىمراءة اًم٘مرآن ذم احلًمم ؟ :(:9=:5ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 مجاع أبقاب صٍة آؽتسال مـ اجلْابة

 .سم٤معم٤مء قمٜمد آهمت٤ًملاًمرأس يًتح٥م ختٚمٞمؾ ؿمٕمر  :(;59ُم٠ًمًم٦م )

 .يًتح٥م همًؾ اًمرأس صمالصم٤م ىمٌؾ آهمت٤ًمل :(>59ُم٠ًمًم٦م )

 .صٗم٦م همًؾ اًمرأس قمٜمد آهمت٤ًمل :(5:3ُم٠ًمًم٦م )

 .سمنمـملم جيزئ همًؾ اْلٜم٤مسم٦م قمـ اًمقوقء :(5:4ُم٠ًمًم٦م )

 .جيقز شمرك همًؾ اًمرضمٚملم إمم آظمر اًمٖمًؾ إن ظمٌم اًمقؾمخ :(5:5ُم٠ًمًم٦م )

 .شمٙمقن سم٠مُمريـ يمٞمٗمٞم٦م همًؾ اعمرأة ُمـ حمٞمْمٝم٤م :(5:6ُم٠ًمًم٦م )

 ؟اْلٜم٤مسم٦مو هؾ جي٥م قمغم اعمرأة ٟم٘مض ؿمٕمره٤م ذم همًؾ احلٞمض :(5:7ُم٠ًمًم٦م )

 اْلٜم٤مسم٦م ؟يمٞمٗمٞم٦م اًمٖمًؾ ُمـ هل ُم٤م  :(5:8ُم٠ًمًم٦م )

   *    *    * 
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 افثٔابو ـتـاب ضٓارات إبدان

 إجياب تىٓرهاو افثٔابو مجاع أبقاب إزافة افْجاشة ظـ إبدان

ْر ﴿ :ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمتٓمٝمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :(5:9ُم٠ًمًم٦م )  ؟ [7 :]اعمدصمر﴾َوصمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَٓمٝمي

 .اًمتٜمزه ُمـ اًمٌقلو جي٥م آؾمتؼماء :(::5ُم٠ًمًم٦م )

  .ٟمجس سمقل أدُمل :(;:5ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمثقب اًمذي أص٤مسمف سمقل يًػم ؟ :(>:5ُم٠ًمًم٦م )

 ؟يّمٞم٥م اًمثقب  اعمذيُم٤م طمٙمؿ :(3;5ُم٠ًمًم٦م )

 ؟اْل٤مري٦مو ُم٤م طمٙمؿ سمقل اًمٖمالم :(4;5ُم٠ًمًم٦م )

 ظمٗمل ُمٙم٤مهن٤م ؟و ُم٤مذا يٗمٕمؾ ُمـ أص٤مسم٧م صمقسمف ٟمج٤مؾم٦م :(5;5ُم٠ًمًم٦م )

 ىمٞمس ؾم٤مئر اًمدُم٤مءو ،دم احلٞمض ٟمجس ًمٚمًٜم٦م :(6;5ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ أصمر اًمدم سمٕمد اًمٖمًؾ ؟ :(7;5ُم٠ًمًم٦م )

 اًمذسم٤مب ؟و ُم٤م طمٙمؿ دم اًمؼماهمٞم٨م:(8;5ُم٠ًمًم٦م )

 .سم٤مإلمج٤معٓ شمٕم٤مد اًمّمالة ُمـ اًمدم اًم٘مٚمٞمؾ يّمٞم٥م اًمثقب :(9;5ُم٠ًمًم٦م )

 .ُمـ صغم سمثقب أص٤مسمف دم وم٤مطمش ومٕمٚمٞمف اإلقم٤مدة:(:;5ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م ُم٘مدار اًمدم اًمٗم٤مطمش اًمذي يٌٓمؾ اًمّمالة ؟:(;;5ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اعمٜمل يّمٞم٥م اًمثقب ؟:(>;5) ُم٠ًمًم٦م

 َيٗمك ُمقوٕمف ُمـ اًمثقب ؟و ُم٤م طمٙمؿ اًمثقب يّمٞمٌف اعمٜمل :(3>5ُم٠ًمًم٦م )

 مل يٕمٚمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م إٓ سمٕمد اًمّمالة ؟و ُم٤م طمٙمؿ ُمـ صغم ذم صمقب ٟمجس :(4>5ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ يّمكم ومٞمف ؟ ،ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ٓ جيد إٓ صمقسم٤م ٟمج٤ًم :(5>5ُم٠ًمًم٦م )

 ؟أؿمٙمؾ قمٚمٞمف اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمًمو ،سم٤من أطمدمه٤م ٟمجسُم٤م طمٙمؿ ُمـ قمٜمده صمق :(6>5ُم٠ًمًم٦م )

 اًمٜمجس ُمٜمف قمغم إرض ؟و ُم٤م طمٙمؿ ُمـ صغم ذم صمقب ذم سمٕمْمف ٟمج٤مؾم٦م:(7>5ُم٠ًمًم٦م )

 .عُمـ صغم قمغم صمقب ذم ـمرف ُمٜمف ٟمج٤مؾم٦م  وم٤مًمّمالة صحٞمح٦م سم٤مإلمج٤م :(8>5ُم٠ًمًم٦م )
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 صمؿ وضمد صمقسم٤م أصمٜم٤مء اًمّمالة ؟ ،ُم٤م طمٙمؿ اعم٤ًمومر اًمذي ٓ جيد صمقسم٤م ومّمغم قمري٤مٟم٤م :(9>5ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ شمٓمٝمػم اًمٜمج٤مؾم٤مت سمٖمػم اعم٤مء ؟:(:>5ُم٠ًمًم٦م )

 .قمغم ىمدُمٞمف ـملم ومّمالشمف صحٞمح٦مو إن صغمو ،اًمٓملم ـم٤مهر :(;>5ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة قمغم ـملم قمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م ؟ :(>>5ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة ذم صمٞم٤مب اعمنميملم ؟:(633ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمثٞم٤مب اعمٜمًقضم٦م سم٠ميدي اًمٙمٗم٤مر دمقز اًمّمالة ذم:(634ُم٠ًمًم٦م )

 .دمقز اًمّمالة ذم صمٞم٤مب اًمّمٌٞم٤من:(635ُم٠ًمًم٦م )

 يمٞمػ شمٓمٝمر إرض ُمـ اًمٌقل ؟ :(636ُم٠ًمًم٦م )

 .اإلمج٤معو احل٤مئض ـم٤مهران سم٤مًمًٜم٦مو قمرق اْلٜم٥م :(637ُم٠ًمًم٦م )

 .اعمجقد ـم٤مهرو اًمٜمٍماِّنو قمرق اًمٞمٝمقدي :(638ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ قمرق احلًمر ؟ :(639ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 

 ادقاضع ادْٓل ظـ افهالة ؾٔٓاو ،مجاع أبقاب ادقاضع افتل َتقز افهالة ظِٔٓا

ِجًدا َوـَمُٝمقًرا إْرُض ضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ » :اعم٘مّمقد ُمـ ىمقل اًمٜمٌل  :(:63ُم٠ًمًم٦م ) ًْ يمؾ أرض  شَُم

 ـمٞم٦ٌم دون اًمٜمج٦ًم ُمٜمٝم٤م. 

 ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة  ؟ :(;63ُم٠ًمًم٦م )

 .شمٙمره اًمّمالة إمم اعم٘م٤مسمر :(>63ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة ذم احلًمم ؟ :(643ُم٠ًمًم٦م )

همػم اًمِم٤مومٕمل اؿمؽمط أن يٙمقن اًمّمالة ذم ُمراسمض اًمٖمٜمؿ ضم٤مئزة سم٤مإلمج٤مع  :(644ُم٠ًمًم٦م )

 .أسمٕم٤مره٤مو ،اعمٙم٤من ؾم٤معم٤م ُمـ أسمقاهل٤م

 ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة ذم ُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ ؟:(645ُم٠ًمًم٦م )
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 .مل يث٧ٌم ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة ذم  ُمراح اًمٌ٘مر طمدي٨م :(646ُم٠ًمًم٦م )

 فمٝمر سمٞم٧م اهلل ؟و حمج٦م اًمٓمريؼو اعمزسمٚم٦مو ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة ذم اعمجزرة :(647ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ صالة ُمـ صغم ذم ُمقوع ٟمجس ؟  :(648ُم٠ًمًم٦م )

 .دمقز اًمّمالة ذم اعمقـمـ اًمذي ُيَِمؽ ذم ٟمج٤مؾمتف :(649ُم٠ًمًم٦م )

 .دمقز اًمّمالة  قمغم سم٤ًمط حتتف ٟمج٤مؾم٦م :(:64ُم٠ًمًم٦م )

 .دمقز اًمّمالة قمغم ُمقوع ٟمج٤مؾم٦م سمٜمل قمٚمٞمف سمٜم٤مء سم٤مإلمج٤مع :(;64ُم٠ًمًم٦م )

 اًمٙمٜم٤مئس ؟و ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة ذم اًمٌَِٞمع :(>64ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ أسمقال احلٞمقاٟم٤مت ؟ :(653ُم٠ًمًم٦م )

 

 

   *    *    * 

 

 ـتــاب احلٔض

 .ذم وىم٧م طمٞمْمتٝم٤م سم٤مإلمج٤معٓ شمّمكم و ،احل٤مئض ٓ شمّمقم :(654ُم٠ًمًم٦م )

 .ٓ شم٘مِض اًمّمالة سم٤مإلمج٤معو ،احل٤مئض شم٘مِض اًمّمقم :(655ُم٠ًمًم٦م )

 .احل٤مئض ـم٤مهرة ًمٞم٧ًم سمٜمج٦ًم :(656ُم٠ًمًم٦م )

 .اًمنمب ُمـ ؾم١مره٤مو جيقز ُم١مايمٚم٦م احل٤مئض:(657ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ُم٤ٌمذة احل٤مئض ؟  :(658ُم٠ًمًم٦م )

 .هل طم٤مئضو حيرم أن جي٤مُمع اًمرضمؾ زوضمتف:(659ُم٠ًمًم٦م )

 هل طم٤مئض ؟ و ُم٤م طمٙمؿ ُمـ أشمك زوضمتف:(:65ُم٠ًمًم٦م )

 .ذوط وضمقب اًمٙمٗم٤مرة قمغم اعمج٤مُمع ذم احلٞمض :وم٤مئدة

 ىمٌؾ آهمت٤ًمل ؟و هؾ جيقز اْلًمع سمٕمد احلٞمض:(;65ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ وطء اعمًتح٤مو٦م ؟:(>65ُم٠ًمًم٦م )

 أيمثره ؟و ،ُم٤م أىمؾ ُمدة احلٞمض:(663ُم٠ًمًم٦م )

 



 492    مسط الآلل٘ يف

 ٟمزول اًمدم قمٚمٞمٝم٤م ؟ُم٤م طمٙمؿ اًمٌٙمر اًمتل يًتٛمر :(664ُم٠ًمًم٦م )

 اًمّمٗمرة ؟و ُم٤م طمٙمؿ اًمٙمدرة:(665ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ احل٤مُمؾ حتٞمض ؟ :(666ُم٠ًمًم٦م )

 يمٞمػ شمتٓمٝمر احل٤مُمؾ إذا رأت اًمدم ؟  :(667ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمدم اًمذي يٜمزل قمغم اعمرأة ىمٌٞمؾ اًمقٓدة ؟:(668ُم٠ًمًم٦م )

 إن ـمٝمرت ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس ؟ ،اًمٕمٍمو هؾ جي٥م قمغم اعمرأة صالة اًمٔمٝمر:(669ُم٠ًمًم٦م )

 مل شمّمؾ ؟و ،ُم٤م طمٙمؿ ُمـ طم٤مو٧م سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م :(:66ُم٠ًمًم٦م )

اًمّمالة طمتك و ،ُم٤م طمٙمؿ احل٤مئض شمٓمٝمر ذم وىم٧م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م ومٞمف آهمت٤ًمل :(;66ُم٠ًمًم٦م )

 َيرج وىم٧م اًمّمالة ؟ 

 .جي٥م قمغم اعمرأة آهمت٤ًمل إذا ـمٝمرت ُمـ اًمٜمٗم٤مس سم٤مإلمج٤مع :(>66ُم٠ًمًم٦م )

 يمثر ُمدة اًمٜمٗم٤مس ؟ُم٤م أ:(673ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م أىمؾ ُمدة اًمٜمٗم٤مس ؟:(674ُم٠ًمًم٦م )

يٕم٤موده٤م اًمدم ىمٌؾ أىمَم أي٤مم اًمٜمٗم٤مس و هؾ جي٥م قمغم اًمٜمٗم٤ًمء اًمتل ـمٝمرت:(675ُم٠ًمًم٦م )

 صالة ؟و همًؾ

 ُم٤م طمد أىمؾ اًمٓمٝمر ؟:(676ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م دم سمٕمد ؾمـ اًمٞم٠مس ؟:(677ُم٠ًمًم٦م )

 صمؿ قم٤موده٤م اًمدم سمٕمد يقم أو أي٤مم  ؟ ،صٚم٧مو ،ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ـمٝمرت :(678ُم٠ًمًم٦م )

 اعمًتح٤مو٦م سمٕمد ُمِض أي٤مم احلٞمض صمالصم٤م ؟  ُم٤م طمٙمؿ اؾمتٔمٝم٤مر:(679ُم٠ًمًم٦م )

 .دم آؾمتح٤مو٦مو اًمٗمرق سملم دم احلٞمض :وم٤مئدة

 .شمٜم٘مًؿ اعمًتح٤مو٦م إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم :وم٤مئدة

 

   *    *    * 
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 ـتـــاب افدبــاغ

 .جيقز آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اعمٞمت٦م سمٕمد دسم٤مهمف :(:67ُم٠ًمًم٦م )

 .ضمٚمد اعمٞمت٦م يٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ :(;67ُم٠ًمًم٦م )

 سمٕمد اًمدسم٤مغ ؟و ُم٤م طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اعمٞمت٦م ىمٌؾ :(>67ُم٠ًمًم٦م )

 أوسم٤مره٤م ؟و أصقاومٝم٤مو ،ُم٤م طمٙمؿ اؾمتٕمًمل ؿمٕمر اعمٞمت٦م :(683ُم٠ًمًم٦م )

 .سم٤مإلمج٤معهل طمٞم٦م و ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمٌمء ىمٓمع ُمـ اًمٌٝمٞمٛم٦م :(684ُم٠ًمًم٦م )

أصقاف احلٞمقان إذا أظمذ طم٤مل احلٞم٤مة و أوسم٤مرو جيقز آٟمتٗم٤مع سم٠مؿمٕم٤مر :(685ُم٠ًمًم٦م )

 .سم٤مإلمج٤مع

 هؾ جيقز آٟمتٗم٤مع سمِمٕمقر سمٜمل آدم ؟  :(686ُم٠ًمًم٦م )

 .ٓ جيقز أيمؾ حلؿ اخلٜمزير سم٤مإلمج٤مع :(687ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اؾمتٕمًمل ؿمٕمر اخلٜمزير ؟ :(688ُم٠ًمًم٦م )

 ذاء ؿمٕمر اخلٜمزير ؟و ُم٤م طمٙمؿ سمٞمع :(689ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمٕمٔم٤مم اعمٞمت٦م ؟  :(:68ُم٠ًمًم٦م )

 اًمًٛمـ اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف ُمٞمت٦م أو وم٠مرة ؟و هؾ جيقز آٟمتٗم٤مع سم٤مًمزي٧م :(;68ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ سمٞمع ضمٚمقد اعمٞمت٦م ؟  :(>68ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اًمٚمٌـ اًمذي ذم ضع اًمِم٤مة اعمٞمت٦م ؟  :(693ُم٠ًمًم٦م )

 اًمتل خترج ُمـ اًمدضم٤مضم٦م اعمٞمت٦م؟  ُم٤م طمٙمؿ اًمٌٞمْم٦م :(694ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سم٤معمًؽ ؟ :(695ُم٠ًمًم٦م )

 

   *    *    * 

 

 مجاع أبقاب جِقد افسباع

 ًمًٌٝم٤م ؟و ُم٤م طمٙمؿ اومؽماش ضمٚمقد اًم٤ًٌمع :(696ُم٠ًمًم٦م )

 



 494    مسط الآلل٘ يف

 ُم٤م طمٙمؿ اًمّمالة ذم ضمٚمقد اًمثٕم٤مًم٥م ؟  :(697ُم٠ًمًم٦م )

 هؾ ضمٚمقد اًم٤ًٌمع شمٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ ؟ :(698ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ أيمؾ اًمْمٌع ؟ :(699ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ أيمؾ اًمثٕمٚم٥م ؟ :(:69ُم٠ًمًم٦م )

 ُم٤م طمٙمؿ اؾمتٕمًمل ضمٚمد احلًمر أو اًمٗمرس أو اًمٌٖمؾ سمٕمد دسم٤مهمٝم٤م ؟  :(;69ُم٠ًمًم٦م )

 .إرٟم٥مو جيقز أيمؾ اًمًٜمج٤مب :(>69ُم٠ًمًم٦م )

 .ُمٚمخص ُم٤ًمئؾ اًمٓمٝم٤مرة

 .اًمٗمٝمرس

   *    *    * 

 

 

 

 

 




