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بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
تَديؿ
احلّد هلل ،وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،أ ّم ٚبًدُ ..
ؾَد ؿٚم ؾؤِ ٜافنئ مّيد افدبٔحي حٍييف اهلل ًيٚػ يف صيًاٚن  2537هيي-
ٍ
شح ؾٔٓي - ٚحٍييف اهلل ًيٚػُ -جي ّؾ ِ
ٍ
بيٚب أو
3116م ب٘فَٚء ثالثٜ
دروس ؿ ّّٜٔ؛ َ َ
آختِ َهي ِ
ـتٚب افهٔٚم مـ ـتٚب« :ـٍٚي ٜإَ ْخ ِ
ٔيٚر يف َحي ّؾ أفٍيٚظ ؽٚييْ ٜ
ٚر» فِنئ
َييل افييديـ احلهييْل ظٍيي ٚاهلل ظْييف يف ؾَييف افسييٚدة افنييٚؾًٔ .ٜوٕيي ًياا فَّٔيي ٜه ي ه
يض ُم ّايل ؾويئِ ٜافنيئ – حٍيييف اهلل ًييٚػ -مْي
افيدروس افًِّٔيي ٜؾَييد ؿييٚم بًي ُ
شْقات بتٍايٌٓ ٚثؿ هت يآ ٚوختاي ٟأحٚديثٓ ٚيف ه ه افاشٚف ٜافتل بيغ ييديؽ؛ ّإٓ
أن وؿ ٝؾؤِ ٜافنٔ مل يتسع دااجً ٜه ه افاشٚف ٜوهت يآ ،ٚؾيِ ٝه ه افاشٚفٜ
مسقد ًة حتك أن.
ْٕؼي هي ه افاشييٚف َ ٜرؽاي ً ٜمّْيي ٚيف ٕؼي افًِييؿ افْييٚؾع ،وحتييك يسييتٍٚد
في ا ؾييْحـ ُ
إخقا ُْٕ ٚمـ افٍقائد افًِّٔ ٜافٌزياة افتل ذـاه ٚؾؤِ ٜافنٔ يف ه ه افاشيٚف ،ٜميع
حتاى ُُم ِاجقهيّ ٚ
مالحي ٜأن افاشٚفْ – ٜ
ـيؾ افدّ ّؿي ٜيف إخااجٓي – ٚمسيقد ًة؛ مل
وإن ّ
جع ِمـ ؾؤِتِف ظٍ ٚاهلل ظْف.
اا ْ
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ٍ
ٍ
ً
وحييدة
جييزء ذي
أوٓ بؼييح
ويف هيي ه افاشييٚف ٜيَييقم ؾويئِ ٜافنيئ
وجٔزا ،ثؿ يَقم بًد ذفؽ بؼح ادسٚئؾ
شحٚ
ً
مقوقظٔ ٜمـ ـتٚب ـٍٚي ٜإخٔٚر ً
ٍ
َ
صيٚرح
ـاهٚ
بقء مـ افتٍهٔؾ ،ثؿ يؼيح بًيد ذفيؽ
ّٜٓ
ُ
مسيٚئؾ جدييد ًة مل يي ْ
اد ّ
َ
وادسيٚئؾ افتيل أجيٚب
افٍتيٚوى
بًيض
ادتـ رمحف اهلل .وؿد أحل َْْ ٚيف آخا افاشٚئؾ َ
َ
ٍ
درس فٍِٚئدة.
ظِٔٓ ٚؾؤِ ٜافنٔ يف آخا ـؾ
افُايؿ َٕ ْسييٖ ُفف أن جيًيؾ هي ه افاشيٚف َ ٜيف مٔيزان حسيْٚت ؾوئِتف حٍييف اهلل
واهللَ
َ
ًٚػ وأن يٍْع هبُُ ٚم ْ ِا ِجّٔٓ ٚ
وـؾ َمـ ؿاأهي ،ٚوأن جيًِٓي ٚخٚفهي ً ٜفقجٓيف افُيايؿ؛
ّ
جؾ وظال.
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ادحتقيٚت
بٚب رشائط وجقب افهقم........................................................
ِ
ؽر صق ِم رموٚن؟...............................
مسٖف :ٜهؾ َجي ٛيف اإلشالم صق ٌم ُ
مسٖف :ٜهؾ ُيُْاه ْ
أن يَٚل "رموٚن"؟................................................
(ؾاع) ُأ ِح َٔؾ افهٔٚم ثالث ََ ٜأ ْح ٍ
قال.....................................................
ُ
َ
واجلامع..........................
وافؼب
إـؾ
ُي ّا ُم ظذ افهٚئؿ
َ
َ
(ؾاع) ـٚن اإلشالم ُ َ
افؼط األول :اإلشالم.................................................................
 ٛبٚفهقم َ
حٚل ُـ ٍْاه أم ٓ؟...................
مسٖف ٜأصقفٔ :ٜهؾ
افُٚؾا إصع ُُمَ ٚض ٌ
ُ
ِ
 ٛبف َ
مسٖفْ :ٜ
حٚل ُـ ٍْ ِاه أو ٓ؟..............
وإن ـٚن ٓ َيهح مْف افهق ُم ،هؾ هق ُُمَ ٚض ٌ
افُٚؾا؛ هؾ ُيىَ ٚف ٛبَوٚء م ٚؾ ٚف مـ صٍٔ ٚم حٚل ـٍاه؟...............
مسٖف :ٜفق َأ ْش َِؿ
ُ
مسٖفُ ٓ :ٜي َْاؾ مـ افُٚؾا صُٔ ٚمف حٚل ـٍاه ،فُ ْـ فق ََهدّ ق؟.........................
افؼضٚن افثٚين وافثٚف :ٞافبُِق ُغ ،واف ًَ َْ ُؾ................................................
افهاِل)...............................................................:
مسٖفتٚن يف ( ّ
مسٖف ٜيف (ادَْ ْجُْقن) :هؾ َجيِ ٛظذ ادجْقن افهق ُمْ ،
وإن أؾٚق هؾ ظِٔف افَوُ ٚء؟.......
مسٖف ٜيف ادُ ٌْ َّك ظِٔف :هؾ ادٌّك ظِٔف يِزمف افهق ُم َ
حٚل اإلؽامء أم ٓ؟...............
مسٖف :ٜاإلؽام ُء ادَهقد هؾ يُقن َ
ضقل افٔقم أم جز ًءا مْف؟......................
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مسٖف :ٜإذا ُأ ْؽ ِّ َل ظِٔف ؿاؾ افٍجا وأؾٚق يف اف ُي ْٓ ِا؛ هؾ َي ْا ُىؾ
افهق ُم؟.................
افؼط افرابع :اف َُدْ رة...................................................................
إن ُص ٍِ َل َ
ادايض اف ي ٓ ُياجك با ُئف ْ
وَتَُّـ مـ افهٔٚم ،هؾ
مسٖف :ٜافنٔ ُ افُار أو
ُ
َي َْيض م ٚـٚن ظِٔف مـ أيٍ ٚم أم ٓ؟........................................................
ادايض اف ي ٓ ُي ْا َجك ُب ْا ُئف افهق َم؛ َيْْ ًَ َِد صق ُمف أو ٓ؟................
مسٖف :ٜفق َٕ َ ر
ُ
إخااج ِ
ِ
ِ
افًٚجز اف ي ٓ يستىٔع افهق َم
افٍدْ ي ٜظـ افنٔ
مسٖف :ٜهؾ جيقز َ ًْ ِج ُٔؾ
وادايض اف ي ٓ ُياجك ُب ْا ُئف؟..........................................................
مسٖف :ٜفق َؿ ِدم ادسٚؾا ؿاؾ ادٌاب وـٚن ؿد َأ ْؾ َىا فِس ٍَ ِاه؛ هؾ يّ ِسؽ بَٔ َِ ٜ
يقمف؟.......
ُْ
َ
ُ
َ
افٍىا؟...................................
مسٖف :ٜفق َؿ ِدم ادسٚؾا وهق صٚئؿ؛ هؾ فف
ُ
ُ
مسٖفْ :ٜ
ادجْقن يف أثْٚء يقم مـ رموٚن هؾ ُي ّْ ِسؽ بَٔ َ ٜافٔقم؟
افُٚؾا أو أؾٚق
إن َأ ْش َِؿ
ُ
ور ظْد َم ْـ ٓ َي ًْاف ُظ ْ َره......................
مسٖف ٜيف آداب افهٔٚم ٓ :يٖـؾ ادً ُ
افُٚؾا أو أؾٚق ادجْقن يف ٕهػ افٔقم؛ هؾ جي ٛظِٔف ؿوُ ٚؤه؟........
مسٖف :ٜفق َأ ْش َِؿ
ُ
مسٖفْ :ٜ
افهال أثَْ ٚء يق ٍم مـ رموٚن هؾ ُي ّْ ِسؽ بَٔ َ ٜافٔقم؟.....................
إن َب َِغ
ُ
افؼط اخلٚمس :افىٓٚرة................................................................
مسٖف :ٜإذا َضٓا ِ
احلٚئض يف أثْٚء افّْٓٚر.......................................
ت اداأ ُة
ُ
ََ
مسٖف :ٜهؾ َُت ْ ِسؽ احلٚئض وافٍْسٚء يف هنٚر رموٚن بْٔ ٜافهقم؟.....................
َ ٝبْٔ ٜاإلمسٚك ؾَط ،هؾ ٖثؿ؟ ـٖن َقل ً
مثال" :فـ آ ُـ َؾ يف هنٚر
مسٖف :ٜفق َأ ْم َسُ ْ
ٕقي ٝافهَٔ ٚم"؛ ٖثؿ أو ٓ ٖثؿ؟..........................
فس ٝصٚئّ ً ٜوٓ ُ
رموٚن ،وإُٔ ٚ
س إَ ْم ِا إول أم ٍ
مسٖف :ٜهؾ َجيِ ٛظذ احلٚئض وافٍْسٚء ؿوُ ٚء افهقم بَْ ٍْ ِ
بٖما ُُم َدّ ٍد؟
افؼط افسٚدس :اإلؿٚم.........................................................ٜ
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أي َم َا ٍ
َ
مايض
ض ُي ٍْىِا فيف و ُي َو ّٔع مـ َأ ْجِِف
ـّـ هق ٌ
مسٖف :ٜوهؾ ُ
رموٚنَ ،
ماو ٚخٍٔ ًٍ ٚيستىٔع مًف
ً
افهَٔ ٚم؟.............................................................
مستّاا؛ هؾ فف ُ
اك افْٔ ٜمـ افِٔؾ؟...........................
ماوف
مسٖفَ :ٜمـ ـٚن ُ
ً
اداض ُم َت ََ ّى ًًٚ؛ ـّـ ُيهٚب بِ ُح ّّك ً -
مسٖفْ :ٜ
ؾس ٍَِع درج ُ ٜحاار ف ثؿ
وإن ـٚن ُ
مثال ْ َ -
َ ْ ِْزلَْ ،ا ٍَِع و َ ْْزل ،وهُ ا؛ بحٔ ٞإذا ار ًٍَ ٝدرج ُ ٜحاار ف ٓ َيت ََُّّـ مـ افهٔٚم ،وٓ بد
وأن يٖخ أدوي ًً ٜ
ْ
مثال أو صٔ ًئٚ؟...........................................................
َ
ُ
اهلالك؟...........................
وافًىش ؾخٚف ظذ ٍٕسف
اجلقع
مسٖفَ :ٜم ْـ َؽ َِ َا ُف
ُ
مسٚئؾ يف ادسٚؾا.................................................................:
افٍىا؟....................................................
مسٖف :ٜمتك ُياٚح فِّسٚؾا
ُ
ادايض؟.............................................
ادسٚؾا أو ُص ٍِ َل
مسٖف :ٜفق أؿٚم
ُ
ُ
مسٖف :ٜم ٚإَ ْو َػ فِّسٚؾا أن يهقم أو أن ُي ٍْىِا؟.....................................
ِ
ْ ٛ
أن ُ ْٗ َك
شٗال :يف مسٖف ٜصقم ادسٚؾا ؿٚل افْال صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :إِ ّن اهللَّ ُُي ُ
ِ
ِ
افا ُد؟..............................................
ُر َخ ُه ُف ـام ُُي ُ
َ ٛأ ْن ُ ْٗ َك َظزائ ُّ ُف» ،ؾام ّ
وأرا َد أن ُيسٚؾا
صٓا رموٚن َ
(ؾاع) يف م اه ٛافًِامء ؾّٔـ َد َخؾ ظِٔف ُ
و ُي ٍْىِا؟................................................................................
مسٖف ٜيف ؿقل أيب صجٚع رمحف اهلل( :وادسٚؾِ ُر َش ٍَ ًرا َض ِق ًيال)............................
بٚب ؾرائض افهقم ..... ..... ........ ..... ........ ..... ........ ..... ........ .....
افٍرض األول :افْٔ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ٜ
غ ِ
افْٔ ٜيف صق ِم اف ٍَ ْا ِ
ض.. ........ ................
وجيُِ ِٔ ًْ ُ ٛ
مسٖف ٜيف ؿقل افنٚرحَ ( :
َم َس ِٚئ ُؾ يف افّْٔ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ :ٜ
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ِ
ِ
ِ
وادْدوب إٓ بٚفْٔ...ٜ
افقاجٛ
ؽره مـ افهٔٚم
إوػَ ٓ :يهح صق ُم رموٚن وٓ ُ
افثِ َ :ٜٕٔٚ
َت ٛافْٔ ُّ ٜ
ـؾ يقم ،شقاء رموٚن وؽره........ ........ ........ .............
مسٖف :ٜفق ٕقى صَٔ ٚم رموٚن ـ ِّف مـ أوفف إػ آخاه؟................................
افثٚفث :ٜؿٚل افنٚرح رمحف اهلل( :وفق ٕقى مع ضِقع افٍجا ٓ هح فف؛ ٕٕف مل ُي َا ّٔ.. .)ٝ
ِٔ ٝ
ِ
ٌ
وؽره مـ افهقم افقاج. ........ ........ٛ
شط يف صقم رموٚن
افْٜٔ
مسٖفْ َ :ٜا ِٔ ُ
ِ
ِ
 ٛضِقع افٍجا بِحي ،ٜهؾ يهح
مسٖف :ٜفق ٕقى ُؿأؾ
ؽاوب افنّس بِحي ،ٜأو َظَ َ
صق ُمف؟ وفق ٕقى مع افٍجا؟...........................................................
مسٖف :ٜويْاٌل ـ فؽ فِهال ادُ َّ ّٔز يف رموٚن أن َيتًَ ِّؿ مسٖف ٜأٔ ٝافْٔ ٜيف افِٔؾ؟..
مسٖف :ٜمتك هح افْٔ ٜفِهٔٚم؟.....................................................
ُ
واجلامع وافْق ُم؟...............................
وافؼب
إـؾ
مسٖف :ٜهؾ َي َْ َىع افْٔ َٜ
ُ
ُ
مسٖف :ٜهؾ جيقز صقم افتىقع ٍ
بْٔ ٜؿاؾ افزوال؟......................................
ُ
حقر ِٕٔ ًٜ؟.......................................................
افس ُ
مسٖف :ٜهؾ ُي ًْتَز ُ
شٗال :اف ي ٕقى اف ّت ََ ّق َي ظذ افًاٚدة هؾ ظِٔف افَوُ ٚء؟..............................
مسٖف :ٜهؾ يْاٌل أن ُقن افْٔ ُ ٜجٚزم ًٜ؟.............................................
مسٖف :ٜإذا َد َخ َؾ يف صق ٍم ثؿ ٕقى َؿ ْى ًَف ،ؾٓؾ َي ْا ُىؾ؟.................................
شٗال :ومِ ٚ
افٍٚر ُق بغ افهالة وافهٔٚم يف ـقن افهالة َ ْا ُىؾ ب ََ ْىع افْٔ ٜوافهٔٚم ٓ
َي ْا ُىؾ هبٚ؟..............................................................................
افٍاض افثٚين :اإلمسٚك ظـ ادٍىاات.... .............................................
ِ
حلؿ
مسٖف ٜيف ؿقل افنٚرح( :وـ ا فق َؽ َا َز شًُّْٔ ٚيف َ ْ
افسٚق)............................
ّ
افايؼ ٓ ُي ٍَ ّىا. ...... .................).......
مسٖف ٜيف ؿقل افنٚرح( :وا ُ
بتالع ّ
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مسٖف ٜيف ؿقل افنٚرح( :وفق ٕ ََز َف ُْٕ ٝخٚم ٜمـ رأشف)...... .................
.........
مسٖف ٜيف ؿقل افنٚرح( :وفق ََت َ ْو َّ َض واش َتْ َْن َؼْ ،
ؾ٘ن َبَ ٚف َغ).. ...... .................
صخص ومل َيْ ِْق صق ًم ٚؾتَّوّض ومل ُياٚفغ ..............................
(ؾاع) َأ ْصاح
ٌ
ً
جٚهال بتحايؿ إـؾ)..... ...... .................
مسٖف ٜيف ؿقل افنٚرح( :وفق أـؾ
افٍرض افثٚف :ٞت َْر ُك اجلامع........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
مسٖف :ٜوفق جٚمع ٕٚش ًٔٚ؟ ............................................................
مسٖف :ٜفق َأـَؾ أو َ ِ
شب ُم َت ًَ ّّدً ا هؾ ظِٔف ـٍٚرة؟....................................
شٗال :هؾ يف آشتّْٚء بٚفٔد افٍُٚر ُة؟..............................................
افٍاض افرابع :تًّد افَلء.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
افٍرض اخلٚمس :ظدَ م ادًَ ِر ِ
ؾ ٜبِ َى َر َ َِف افْٓٚر...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
َ ُ ْ
مسٖف :ٜم اه ٛافًِامء ؾّٔـ أـؾ أو َ ِ
ؽاوب افنّس أو ظد َم ضِقع
شب أو جَ ٚم َع طًٕٚٚ
َ
افٍجا ؾ َا َ
ٚن خال ُؾف؟......................................................................
شب طَ ًٕٚٚبََ ٚء افِٔؾ أو أـؾ أو َ ِ
احتجٚج اف يـ ؿٚفقا بٖٕف إذا أـؾ أو َ ِ
ؽاوب
شب طًٕٚٚ
َ
ُ
افنّس ؾ َا َ
ٚن خال ُؾف ؾٕ٘ف ُي ٍْىِا و َي ِْ َز ُمف افَوُ ٚء............................................
افدفٔؾ إول.....................................................................:
افدفٔؾ افثٚين.................................................................. :
افدفٔؾ افثٚف.................................................................... :ٞ
افدفٔؾ افاابع................................................................ :
بٚب مبىالت افهقم...............................................................
َحدُ افاٚضـ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .................:
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َحدُ افيٚها...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .................:
......
إصٔٚء افتل فٍِؿ وإٕػ ؾٔٓ ٚحُؿ افاٚضـ... ...... ...... ...... .................:
قهل ٚإػ ِ
مسٖف :ٜوهؾ ٓ بد ِمـ وص ِ
ادًدة؟............................................
ُ ُ
مسٖف :ٜوم ٚوجف اإلؾىٚر بٚإلٕزال؟..................................................
مسٖف ٜيف آشتْجٚء :فق َأد َخ َؾ افاج ُؾ إِصاًف أو ؽره ٚدباه ،أو َأد َخ َِ ِ
 ٝاداأ ُة إِص َا ًَٓٚ
ْ
ْ َ
ّ ُ
ْ
َ َُُ
خٚرج.... ...... ...................................ٚ
افاًض
ؽره ُد ُب َاه ٚأو ُؿ ُا َِٓ ٚو َب َِ َل
ُ
ً
أو َ
مسٖف :ٜإذا اب َت َِع َضاف َخٔ ٍ
ط و َض َا ُؾف أخا ِ
بٚر ٌز؟.....................................
ْ
َ
مسٖف ٜيف افٍُٚرة ادتً َِّ ٜبٚف َق ْط ِء.. ...... ...... ...... ...... ...... .................:
ؿٚل( :ومـ وضِئ ِ
ظٚمدً ا يف اف ٍَ ْا ِج ؾ ًَ َِ ْٔ ِف افَوُ ٚء وافٍُٚر ُة.. ...... ......................
َ ْ َ َ
شع يف افهقم أو اإلضًٚم ثؿ َؿدَ ر ظذ َم ْا ٍاُ ٜم ََدّ م ٜيف افٍُٚرة؟............
مسٖف :ٜفق َ َ
ف افٍُٚرة إػ أهِِف؟................................
َص ُ
ؾَرا هؾ جيقز َ ْ
مسٖف :ٜفق ـٚن ً
بٚب ـٍٚرة اإلؾىٚر ومـ جيقز فف...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ؾامت ؿاؾ ََت َ ُُْف مـ افَوٚء؟.................
ادسٖف ٜإوػَ :م ْـ ؾُ َ ٚف صٌٔ ٚم مـ رموٚن َ
ادسٖف ٜافثْ :ٜٕٔٚ
مٚت بًد افت َُُّّـ مـ افَوٚء؟....................................
وإن َ
مسٖف :ٜيف ـٍٔٔ ٜافتدارك؟...........................................................
مسٖفِ :ٜ
اش َت ْٖ َج َا أجْا ًٔ ٚؾهٚم ظْف ب ُٖ ْج َا ٍة أو ب ٌَ ْ ِرهٚ؟..............................
فق ْ
(واحلٚمؾ وادرضع......................... ...... ..............................).
واداوع حْٔئ ٍ هلام صقر ِ
ِ
ُ
ٚن.............................................:
ؾٚحلٚمؾ
ُ
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غ مـ افهقم ،يًْل :أن يهؾ هب ٚاخلقف
إوػ :أن ختٚف ظذ ٍٕسٓٚ
افرضر اف َا ّ َ
َ
ظذ ٍٕسٓ ٚأن يًّْٓ ٚمـ افهٔٚم.......... .......... .......... ..................
..........
افث :ٜٕٔٚأن ختٚف ظذ وفده.......... .......... .......... .......... ..................ٚ
بٚب مستحبٚت افهقم........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
َحاٚت افهقم إػ ثالث ٜأؿسٍ ٚم...... .......... .......... .................:
َ َْْسؿ ُم ْست
ُ
إولً :جٔؾ افٍىا..... .......... .......... .......... .......... .................:
افثٚينٖ :خر افسحقر.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .................:
افثٚفَْ :ٞا ُك اهل ُ ْجا مـ افُالم...... ...... ...... ...... ...... ...... .................:
مسٚئؾ يف صآ ٜادٚل وحامتف...... ...... ...... ...... ...... ...... .................:
بٚب مُُ ٚنل ظـ صقمف.......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
( َو ُيُ َْا ُه َص ْق ُم َي ْق ِم ّ
افن ّؽ............. ...... ...... ...................).............
مسٖف :ٜوم ٚاف ي ُي ْستثْك مـ جقاز صٔٚم يقم افنؽ؟................................
بٚب صقم افتىقع ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
ؾتٚوى َف افهٔٚم فٍؤِ ٜافنٔخ حمّد افدبٔيس حٍيف اهلل تًٚػ . ...... ...... ......
َ
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نتاب ايصٝاّ
املنت(:)1
ؿٚل:

بٚب رشائط وجقب افهقم

ٚءِ ْ :
رشائِ ُط ُو ُج ِ
اإل ْش َال ُمَ ،وا ْف ُب ُِق ُغَ ،وا ْف ًَ َْ ُؾ).
قب ّ
افه ْق ِم َث َال َث َُ ٜأ ْص َٔ َ
( َو َ َ
اإلمسةٚك ِ
ُ
ظةـ ّ
افقةء ،ؿةٚل اهللُ تًةٚػ:
افهق ُم َف افٌِة:ٜ

:

﴿[﴾   مةريؿ ]26

مهقصَ ،ف و ْؿة ٍ
ٍ
ٍ
هقصِ ،مـ َصخْ ٍ
ٌ
إمسٚك َ ْ
مهةقص،
ٝ
ص
م
افؼع:
َ
ٌ
أي :إمسٚـً ،ٚوهق َف ّ ْ
بِ َؼائِ َط.

ِ
وافس ِْ ،ٜوإمجةِ ٚع األُ ّمة ِٜ؛ ؿةٚل اهللُ تًةٚػ:
ٝ
ثؿ
وجقب افهقم ثٚبِ ٌ
ُ
بٚفُتٚبّ ،
 

﴿  

﴾[افبَةرة ،]185 :وَف احلدي ٞافهحٔحُ « :بِْة َل ا ِ
إل ْشةال ُم َظة َذ ََْة ٍ
س»( )2و َذـَةر صةق َم

اإلمجٚع ظذ ُوجقبِف.
رموٚن ،وإ ًَ ََد
ُ
ِ
ِ
ِ
افُةٚؾر األَ ْصةع؛ ألٕةف
افَٚدر ،ؾال َجيِ ٛظةذ
افًٚؿؾ،
ثؿ وجق ُبف َي َتً ِّ ُؼ بة :ادُسِ ِؿ ،افبٚف ِغ،
ِ
ِ
افهةبل وادجْةقن؛ فَقفةف ظِٔةف
َيهح مْف؛ إذ فٔس هق مةـ َأ ْهةؾ افًبةٚدة ،وـةذا جية ٛظةذ ّ
افهالة وافسالم« :رؾِع اف ََ َِؿ ظـ َث ٍ
الث )3(»ٜمْٓؿ :افهبل ،وادجْقن ،وافْٚئؿ.
ُ َ ْ
ُ َ

()1

أي :متـ "ـٍٚي ٜإخٔٚر" اف ي ينّؾ متـ "ؽٚي ٜآختهٚر" فِنٔ أيب صجٚع رمحف اهلل ًٚػ وشحف

فِنٔ

َل افديـ احلهْل رمحف اهلل ًٚػ.

()2

 -1متٍؼ ظِٔف :افاخٚري ( ،)9ومسِؿ ( )27يف رواي ٜابـ ظّا ريض اهلل ظْٓام.

()3

 -2أخاجييف أمحييد ( )265/2مّْٔٔيي )2438( ،ٜصييٚـا ،وأبييق داود ( ،)5513واحلييٚـؿ ( ):5:دار

افُت ٛافًِّٔ – ٜبروت ،وؿٚل :صحٔح ظذ شط افنٔخغ .وؿٚل اف هال يف افتِخٔص :ظذ شضٓيام.
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َ
وأمَ ٚمـ َي َْ ِدر ظذ افهقم ً
حم َت َّةؾ؛ فُِِة َ ٍز ،أو
ؽر ُ ْ
َض ًرا َ
َض بف َ َ
أصال ،أو فق صٚم َأل َ ّ
َم َر ٍ
ض ُي ْر َجك ُب ْرؤُ ه ،ؾال َجيِ ٛظِٔف افهق ُمْ ًَ َٕ .ؿ َي ِْ َز ُمف ظـ ـؾ يق ٍم ُمدّ مةـ ضًةٚم َف األصةح

ٍ
ِ
حْٔئذ ثؿ َأ ْي َرس ؾٓؾ يِزمف ؾٔف ؿق ِن ـٍُٚرة اجلامع إذا ـةٚن
رسا
ْ
قسا .ؾِق ـٚن ُم ًْ ً
إن ـٚن ُم ً
ِ
رسا ثؿ َأ ْيرس ،واهلل أظِؿ.
ُم ًْ ً

ايػسح

ٍ
شط.
ورشائِ ُط) مجع:
قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىلَ َ ( :
افؼة ُط يف آصىالح :م ٚي ِْ َزم ِمـ َظدَ ِمف افًدَ م ،وٓ يِزم ِمـ و ِ
جقده وجيق ٌد وٓ
ُ
َ ُ
َ ُ
و ّْ
َظدَ ٌم.

ِ
ٌ
و ُؿ ِّْْ ٚ
ؾّي ْـ مل يُيـ
أن افقوق َء
شط يف صح ٜافهالةَ ،ي ِْيزم ميـ ظدميف اف ًَيدَ ُم؛ َ

متقو ًئَْ ُ ٓ ٚت ِزئف صال ُ ف ،ؾِٔزم مـ ظدم افقوقء ظد ُم افهالة.
ِ
افؼيط – وجيق ٌد وٓ َظيدَ ٌم؛ ؾيال يِيزم ميـ
وٓ يِزم مـ وجقده – يًْل :وجقد ّ ْ
ِ
وجقد افقوقء أن يهع.
ِ
وجةةقب افهةةق ِم) ،وهيي ه افؼييائط هييل:
قــاٍ املصــٓـ زمحــ٘ اهلل تعــاىل( :ورشائِةة ُط
(ِْ
افؼيائط افتيل ْ
ُ
ٛ
اإل ْش َال ُمَ ،وا ْف ُب ُِق ُغَ ،وا ْف ًَ َْة ُؾ) وهيل
إن َ َحت َّ ََي ْ ٝيف صيخص َو َجي َ
ِ
ختتِػ بٚختالف ٍ
افؼائ ُط ٓ َ ْ
ـثر مـ افٍاائض،
ظِٔف افهق ُم ،وه ه
اإلم ُ
سٚك ظـ افقء).
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :افهق ُم َف افٌِْ :ٜ

وافْسٚئل ( ،)4543وابـ مٚجف ( .)3152ؿٚل احلٚؾظ يف افتِخٔص :وؾٔف ؿهَ ٜجي َا ْت فًيع ميع ُظ َّيا -
ريض اهلل ظييْٓام – َظ ِّ ََٓيي ٚافاخييٚري .ؿييٚل افْيييقوي يف شح ادٓيي ب( :هيي ا احلييدي ٞصيييحٔح) ج/7
ص –276ط .ظٚمل افُت.ٛ
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ٍ
ٍ
إمسٚك ُي َْاؾ أن َقل ظِٔف
إمسٚك  2؛ ؾ ُُ ُؾ
وـ فؽ ُيستًّؾ افهقم يف ـؾ
( )

صق ًم ،ٚـٚإلمسٚك ظـ افُالم يف ؿقفف

ًٚػ     ﴿ :

[﴾ مايؿ.]37 :

ٌ
ٌ
إمسيٚك ظيـ إـيؾ وافؼيب
مهةقص) يًْيل:
إمسةٚك
قاٍ( :وهةق َف افؼةع:
ٌ
ٍ
ٍ
مهقص) وهق افي ي ؿيد ََت َ ّٔيز بٚإلشيالم وافاِيقغ وافًَيؾ
صخص
واجلامعِ ( ،مـ
مايويٚ؛ إذ ٓ جيي ٛظيذ اديايض افهيق ُم ،ـي فؽ ٓ
صحٔحُ ٚم ًُِْْ ،ٚفئس
و َأ َد ِاءه
ً
ً
جييي ٛظييذ ادسييٚؾاَ( ،ف وؿة ٍ
ة ٝمهة ٍ
ةقص) يًْييل :مييـ ضِييقع افٍجييا إػ ؽيياوب
افنّس( ،بؼائِ َط) يًْل :بؼائط ُمهقص ،ٜوهل :اإلشالم ،وافاِقغ ،وافًَيؾ،
وبَٔ ٜافُالم اف ي ُينر إفٔف.
و َم َْ ِهدُ ٕ ٚيف افُالم هْ ٚصق ُم رموٚن؛ وافنٚرح رمحف اهلل يتُِؿ هْ ٚظـ افهقم
مىِ ًَ ،ٚوإٕام ِ
ادَهدُ هق افٍايو ُ ٜافتل َؾ َاوٓ ٚاهللُ ايٚرك و ًيٚػ ظيذ ظايٚده ،افتيل
رشائِ ُط ُو ُج ِ
ُ
افؼائط افتل
افه ْق ِم) ،أي:
قب ّ
يَقل بساآ ٚادهْػ رمحف اهلل ًٚػَ َ ( :
جي ٛهب ٚافهق ُم.
ِ
ؽر صق ِم رموٚن
َطأية :هؾ َجيَ ٛف اإلشالم صق ٌم ُ

()1

ٓ َجيِ ٛيف اإلشالم صق ٌم ؽر صقم رموٚن بٖصؾ افؼع بٚإلمجٚع ،إٓ م ٚجييٛ
ٍ
ـٍٚرة أو جزاء افهٔد أو ؾِدْ ي ٜاحلٟ؛ ؾِق ٕقى أن يهيقم أيً ٚميٚ
بًد ذفؽ مـ َٕ ْ ٍر أو
2

( )

إيا ادجّيقع  -شح ادٓي ب  -فإلميٚم افْيقوي رمحيف اهلل ًيٚػ (ج/7ص )273ط /ظيٚمل افُتي.ٛ

افايٚض.
()1

شح اهل ب :ج /7ص.273
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ِ
فُيقن افقؾيٚء
وفُيـ
 ٛظِٔف أن ُي َق ّ َيف بْ ره ،وٓ يسيّك افهيق ُم واج ًاي،ٚ
ْ
َو َج َ
بٚفْ ر واج ًا ،ٚوـ فؽ افٍُٚر ُة.
ٚديٖ ٌُٝرا اإلمجاعّ :
يب ظيذ ميَ ٚؾ َاويف اهللُ ايٚرك و ًيٚػ ميـ
أن افْال َّ د ٚشٖفف إظاا ُ
أن َت َىة ّقع» يًْيل :إٓ أن تىيقع ،ؾيدَ ّل أن اهلل
افهقم ،ؿيٚلَ « :صة ْٓ ُر رموةٚن ،إ ْ
()1

ًٚػ مل َي ٍْ ِاض ظِٔف صٔ ًئ ٚأن يهقمف إٓ أن َيتىقع.
وه ه ادسٖف ٜإوػ.
ِ
وافسة ِْ ٜوإمجةِ ٚع
ٝ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهللُ ( :ثؿ وجقب افهقم بًةد ذفةؽ ثٚبِة ٌ
بٚفُتةٚب ّ
األم.)ٜ
 ٝبٚفُتيييٚب( :ؿةةةٚل اهلل تًةةةٚػ    ﴿ :
ايـــدي ٌٝاأل :ٍٚثٚبِييي ٌ

وإما هْ ٚفِقجقب.
﴾[افبَرة)]185 :
ُ
َ ٍ
س» ،و َذـَةر
بٚفسْ( :ٜوَف احلدي ٞافهحٔحُ « :بْ ِ َل اإلشال ُم ظذ َ ْ
ايدي ٌٝايجاْ :ٞثٚبِ ٌُ ٝ
صق َم رموٚن).
ايدي ٌٝايجايحِ :
اإلمجةٚع ظةذ
إًَيُ ٚد اإلمجيٚع ظيذ وجقبيف؛ قـاٍ ايػـازح زمحـ٘ اهلل( :وا ْٕ ًَ ََةد
ُ
وجقبِف).
أن يَٚل "رموٚن"
َطأية :هؾ ُي ُْره ْ

()2

ويَييٚل" :رموييٚن" ،و"صييٓا رموييٚن"؛ ه ي ا هييق افهييحٔح اف ي ي ذهيي ٛإفٔييف
افاخٚري وادحََقن ،ؿٚفقا :وٓ ـااه َ ٜيف ؿقل "رموٚن" ،يًْيل ٓ :ـااهي ٜيف أن
يَقل اداء "رموٚن" :جٚء رموٚن ،أ ك رموٚن ،صٚم رموٚن ،إػ آخاه.
()1

 -3متٍؼ ظِٔف مـ حدي ٞضِح ٜبـ ظأد اهلل؛ افاخٚري ،)57( :ومسِؿ.)9( :

()2

إيا شح ادٓ ب ج/7ص.272
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وؿٚل أصحٚب ٍ
مٚفؽ رمحف اهلل ًٚػُ :يُاه أن يَٚل "رموٚن" ،بؾ ٓ يَيٚل
إٓ "صٓا رموٚن" ،شقاء إن ـٚن هْٚك ؿايْي ٜأم ٓ ،وزظّيقا أن "رمويٚن" اشيؿ
ٍ
ٍ
وئًػ  ،وأشيام ُء اهلل ًيٚػ -
بحيديٞ
مـ أشامء اهلل ًٚػ ،ويستدفقن ظذ ذفيؽ
ـام ذـإ - ٚقؿٍِٔٔ ،ٜ
ومـ َث ّؿ ٓ ُ ْى َِؼ إٓ بدفٔؾ صيحٔح؛ وظِٔيف ؾيال ـااهي َ ٜيف أن
()1

َٕقل" :رموٚن" ،وجٚء رموٚن ،وذه ٛرموٚن ،وصٔٚم رموٚن ،إػ ؽر ذفؽ.
ُ
أحٚدي ٞـثرة يف افهحٔحغ ،يف سّٔتف "رموٚن" مـ ؽر "صٓا"،
وؿد َث َا َت ْٝ
يف ـالم رشقل اهلل ؛ مْٓ :ٚحدي ٞأيب هاياة  أن رشقل اهلل  ؿٚل« :إذا جةٚء
 ٝأبةقاب افْةٚر ،وصة ٍّدَ ِ
ِ
اجلْةُ ،ٜ
افنةٔٚضغ»  .وىف
ت
أبقاب
ٝ
وؽ ِّ ََة ْ
رموٚن ُؾ ّت َح ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
()2

رموةٚن» .وأصياُ ٚه هي ا
ـةٚن
رواي ٜهلام« :إذا َد َخ َؾ
ُ
رموٚن» .وىف رواي ٜدسِؿ« :إذا َ
ُ
ؽر ُمْْ َح ِكة.
يف افهحٔحغ ُ
(ؾرع)
أُحِ ٌَٝايصٝاُّ ثالثةَ أَحِٛاٍٍ

()3

روى أبق داود ب٘شْٚده ظـ ظاد افامحـ بـ أبك فٔذ ظـ مًيٚذ بيـ جايؾ  ؿيٚل:
« ُأ ِح َ
َ
احلدي.ٞ
ٔؾ افهُٔ ٚم ثالث َ ٜأحقال» و َذ َـا
()4

ؾة٘ن
 -4وهق احليدي ٞافي ي رواه افأَٓيل ظيـ أيب هايياة  ظيـ افْايل َ َ « :ت َُقفةقا "رموةٚن"؛ ّ
اشؿ ِمة ْـ َأ ْشة َام ِء اهللِ تًةٚػ ،و َفُِة ْـ ُؿقفةقا "صةٓر رموةٚن"» ،ؿيٚل افْيقوي رمحيف اهلل يف شح
"رموٚن" ٌ

()1

"ادٓ ب"( :ه ا حدي ٞؤًػ) [ج /7ص /272ط .ظٚمل افُت.]ٛ
()2

 -5رواه افاخٚري ( ،)29:9ومسِؿ (.)218:

()3

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.273

()4

 -6رواه أبييق داود ( ،)618وأخاجييف احلييٚـؿ (ح )4196 :وؿييٚل :ه ي ا حييدي ٞصييحٔح اإلشييْٚد ومل

خياجٚه ،ؿٚل اف هال يف افتِخٔص :صحٔح.
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ُ
 ويهةق ُم،م ِمةـ ـةؾ َصة ْٓ ٍرٚ أيةَٜ  يهقم ثالث رشقل اهلل
نٚ («وـ:ٍ؛ قـاَٚأ ّو ُهل
       ﴿ :ػًٚ ؾٖٕزل اهللُ ت،صقراءٚيق َم ظ

ء أن ُي ٍْىِةرٚ ومةةـ صةة،ء أن يهةةقمٚن َمة ْـ صةةٚ ؾُةة،]183 : [افبَةةرةٜ ﴾ اآليةة...
ّ و ُي ْى ًِؿ
. َأ ْجزأ ُه ذفؽ»؛ ؾٓ ا َح ْق ٌلًْٚ ُِٔـؾ يق ٍم ُم ْس
﴿ :ػًٚ

صقراء ثؿ َٕزل ؿقففٚم ويقم ظٚ أيَٜ  يهقم ثالث نٚؾٍل أول إما ـ

،]294 :﴾[افاَيييييياة

         

ّ ء أؾىا وأضًؿٚم ومـ صٚء صٚؾّـ ص
.ًُْٚٔـؾ يقم مس
       ﴿ :ػٚ «ؾةةةةٖٕزل اهللُ تًةةةة:ٍقــــا
             

،افنٓر
َ ُم ظذ َم ْـ َص ِٓدٚٔ افهٝ
َ  ؾ َث َب،]185 :﴾ [افبَرة
َ

       

ؾر – وافنٔخ افُبر وادريض افذي ُي ْرجةك ُب ْرئةف – أن َي َْضة»؛ فَقفيفٚوظذ ادس
             ﴿ :ػًٚ

.]296 :﴾[افاَاة

  

ِ
ِ
ِ ِّ وافًجقز اف
ٝن افهق َم» ؾ َث َاًٚٔتى
ذيـ َي ْس
 ُم فِنٔخ اف َُبِرًٚ اإلضٝ
َ  «و َث َب:ٍقـا
ِ
     ﴿ : لٚ ـييييام ؿيييي،ٜح َّييييف يف افٍدييييي
َ يف
.]295 :﴾[افاَاة
)1(

)(ؾرع

َ
م أو يهيعٚواجلامع ميـ حيغ يْي
وافؼب
إـؾ
ئؿُٚي ّا ُم ظذ افه
َ
َ
َ ُ ن اإلشالمٚـ
 افتيلَٜ س افامحيٚن؛ حتيك يًِيؿ افْيٚم صيٓا رمويٚٔ صُٜ  وه ه بداي، َء أخاةٚافًن
.274 ص/4 ج:إيا شح ادٓ ب

)1(
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يػ افي ي جييٚء مييـ اهلل ًييٚػ؛ أن ( )27.41بًييدمِ ُ ٚ
ش َظي ْٝ
َٕزفيي ،ٝوافتخٍٔي َ
ُي ُام ظذ افهٚئؿ  -إذا ٕٚم بًد ادٌياب وصيذ افًنيَ ٚء
ووج ٛصُٔ ٚم رموٚن ـٚن َ ْ
أخاة  -أن يٖـؾ أو أن يؼب أو أن ُجيٚمع إػ مٌاب افٔقم افتٚي ،يًْل :إن جيٚء
وافؼياب
وؿ ٝافًنٚء وهق مل ُي ٍْىِا بًدُ وصذ افًنَ ٚء أخاةَ ،ح ُا َم ظِٔف افىًيُ ٚم
ُ
ُ
ِ
افتحايؿ.
ؾّٖيام ُو ِجدَ َأ ّو ًٓ َح َهؾ بف
واجلامع إػ
ُ
ُ
مٌاب افٔقم افتٚيُ ،
اجلّٔع إػ ضِقع افٍجا ،شقاء ٕٚم أم مل َيَْ ْؿ ،صذ افًنٚء أو
ثؿ ُٕ ِس َ ذفؽ و ُأبِٔح
ُ
ٍ
ّ
يهييؾ؛ ُأبِيئح فييف حْٔئيي  ،ـييام ذـييا اهلل ًييٚػ    ﴿ :
مل
             
            

﴾[افاَاة.]298 :
افا ْمح!ٜ
ؾُ ْٕ ٚي ْا ه ا اف ّت ْخ ٍِ َ
ٔػ و ِؽ ّ
وؾٔٓ ٚؿه ٌ ٜرواه ٚافاخٚري يف صحٔحف ميـ حيدي ٞافيزاء بيـ ظيٚزب  ؿيٚل:
«ـٚن أصحٚب ٍ
ُ
اإلؾىٚر ؾْٚم ؿايؾ أن ُيٍىيا مل
ؾح َرض
مّد  إذا ـٚن
صٚئام َ
ُ
ُ
افاجؾ ً
وإن َؿٔس بـ ِ
 ، ؾِيام َح َرضي
َصمي ٜإٕهيٚري ,
يٖـؾ فٔ َِتف وٓ يق َمف حتك ُي ّْحَ ْ ّ ،
ْ
ِ
َ ٛ
فيؽ.
اإلؾىٚر أ ك اماأ َ ف ؾَٚل هلِ :ٚظْْدَ ِك ضًٌ ٚم؟ ؿٚف،ٓ :ٝ
وفُيـ َأ ْٕ َىِي ُؼ َؾٖ ْض ُِي ُ
ْ
ُ
وـٚن يق َمف َي ًْ َّؾ ،ؾ ٌَ َِ َا ْتف َظ ُْْٔ ٚه ،ؾجٚء يف اماأ ُ يف ،ؾِيام َر َأ ْيف ؿٚفيَ :ٝخ ْٔ َاي ًَ ٜ
فيؽ ،ؾِيام
ِ
ق ظِٔف  ،ؾ َ َـا ذفؽ فِْال  ،ؾَْ َزف ٝه ه أي  ﴿ :ٜ
إ َت َهػ
ُ
افْٓٚر ُؽ َ
()1

    

()1

ؾاحي ٚصيديدً ا ،وٕزفي:ٝ
[﴾افاَاةَ ،]298 :ؾ ٍَ ِاحيقا هبيً ٚ

ؿقفف «ؽُ ق ظِٔف» أيُ :أ ْؽ ِّ َل ظِٔف مـ صدة اف ّتً.ٛ

18

10
            ﴿

. »]298 :﴾ افاَاة
)1(

***

.)2:26 :ري (رؿؿٚ رواه افاخ-7

)1(
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ايػسط األ :ٍٚاإلضالّ
وٕستُّؾ افُالم ظذ شائط وجقب افهقم:
واحٍظ ه ه افًاٚرة؛ ؾ٘هن ٚأشٓؾ مـ ظاٚرة افٍُٚي( :ٜيتحتؿ وجقب افهقم ظذ
ضٚهاٍ ،
ٍ
ٍ
ؿٚدر ،مَٔ ٍؿ).
ظٚؿؾ،
ـؾ :مسِ ٍؿ ،بٚف ٍغ،
قب افهقم َظي َذ ُـي ّؾ ( ُم ْسيِِ ٍؿ)؛ ؾٓي ا اإلشيالمَ ( ،بيٚف ِ ٍغ) هي ا افاِيقغ،
َي َت َح ّت ُؿ ُو ُج ُ
ِ
ِ
ِ
ؿيٚدر
( َظٚؿ ٍؾ) ه ا افًَؾَ ( ،ضٚه ٍا) يًْل :فٔس هب ٚحٔض أو ٍٕٚسَ ( ،ؿيٚد ٍر) يًْيلٌ :
مسٚؾاا.
صحٔحُ ( ،م َِٔ ٍؿ) فٔس
ظذ افهقم،
ٌ
ً
 ٛبٚفهقم َ
حٚل ُـ ٍْره أم
َطأية أصٛيٝة :هؾ
افُٚؾر األصع ُمَ ٚض ٌ
ُ

ِ
ِ
ٛ
افًٚؿؾ،
قاٍ ايػازح زمحـ٘ اهلل( :ثؿ وجق ُبف َي َت ًَ ِّؼ بة :ادسِ ِؿ ،افبٚف ِغ،
افَةٚدر ،ؾةال َجيِة ُ
ِ
افُٚؾر األصع).
ظذ
ٌ
شط يف صح ٜافًّؾ و َؿاقف ِف ،ؾال جي ٛظذ افُٚؾا إصيع ،ديٚذا؟ قـاٍ:
ؾٚإلشال ُم

(ألٕف َي ِه ّح مْف؛ إذ فٔس هق ِمـ َأ ْهؾ افًبٚدة) ؾال يهح مْف افهق ُم إ ًذا.
ِ
 ٛبف َ
حٚل ُـ ٍْ ِره أو
َطأيةْ :
وإن ـٚن َيهح مْف افهق ُم ،هؾ هق ُمَ ٚض ٌ

سُّٔٓ ٚ
أهؾ إصقل :هؾ افٍُٚر ُمىَ ٚفاقن بٍاوع افؼيً ٜأو ٓ؟
وه ه ادسٖفُ ٜي ّ
ؿٚل اإلمٚم افْقوي رمحف اهلل ( :وؿقفف يف افُٚؾا إصع َمل ْ ُخيَ ٚض ٛبف أي :مل
ُٕىٚف ِاف بِ ٍِ ًِْف ،وفٔس ماا ُده إٔف فٔس ِ
بقاج ٍ
 ٛيف حٚل ـٍاه؛ ّ
ؾ٘ن اد ه ٛافهحٔح
()1

()2

أن افٍُٚر ُمَ ٚضاقن بٍاوع افؼع يف حٚل ُـٍاهؿ ،بًّْك أهنؿ ُيزاد يف ُظَقبتٓؿ يف

()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.275

()2

أي :صٚح ٛمتـ ادٓ ب افنٔ أبق إشحٚق افنرازي رمحف اهلل ًٚػ.
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أخاة بسا ٛذفؽ ،وفُـ ٓ ُيىٚفاقن ِبٍ ًِْٓ ٚيف حٚل ُـ ٍْاهؿ)؛ ٕٕف ٓ
يهح مْف ،بؾ جي ٛظِٔف أن ُي ْسِِؿ ثؿ يهقم.
ؾٗاتإِ َطأيتإِ:

ّ 
أن اف ُُ ٍّٚر ُُمَ ٚضاقن بٍاوع افؼيً.ٜ
 وإٔف ٓ ُيَاؾ صق ُمف َ
حٚل افٍُا وٓ يهح مْف.
ومًْك (ُمَ ٚض ٛبٍاوع افؼيً :)ٜإٔف ُيزاد يف ظَقبتف ظذ ظَقب ٜافٍُا بسك
افهٔٚم وافهالة وؽرمه ٚيف أخاة ،ؿٚل اهلل ًٚػ:

﴿    

             

[﴾      اددثا ،]57 – 53 :ؾُٚن افسا ٛيف ِ
بَٚءهؿ يف
ُ
ادسُغ،
وش ُِقـِٓؿ يف َش ََ َا أهنؿ مل يُقٕقا مـ ا ُد َه ِّغ ،ومل يُقٕقا ُي ْى ًِّقا
َ
افْٚر ُ
وهُ ا إػ آخا أي ٜافتل َذ َـات ه ه ادًٚين.
ؾٚف ٍُُٚر إ ًذا ُمىَ ٚفاقن بٍاوع افؼيً ،ٜيًْل :أهنؿ ُيزاد يف ظَقبتٓؿ يف أخاة
بساْ َ ٛاـِٓؿ هل ه افٍاوعِ ،ظالو ًة ظذ ظَٚهبؿ ظذ افٍُا.
وهؾ افُٚؾر تهح مْف افًبٚدة حٚل افٍُر

ٓ هح مْف ،وإن ـٚن ُمٚض ًا ٚهب.ٚ
وه ه ادسٖفٜ؛ ذـاه ٚاإلمٚم افْقوي رمحف اهلل ًٚػ ماسقض ً ٜيف ـتٚب افهالة
مـ "ادجّقع شح ادٓ ّ ب".
***
ًُِٜٚحَل بايهاؾسِ املُسِتَدُ:

افادة مًْٚهٓ :
ؿٚل اإلمٚم افْقوي رمحف اهلل( :وؿقفف يف ادا د َمل ْ ُخيَ ٚض ُ
 ٛبِف يف ّ
ُٕىٚف ِاف ِبًٍؾ افهقم يف حٚل ِر ّد ِف يف مدة آشتتٚب)ٜ؛ ٕٕف ـٚؾا( ،وفٔس ماا ُده إٔف
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بسـِف يف
فٔس واج ًا ٚظِٔف؛ ؾٕ٘ف
ٌ
افادة ،ويٖ َث ُؿ َ ْ
واج ٛظِٔف بال خالف يف حٚل ّ
ؽره :مل ُٕىٚف ِ ُاف بف يف ِر ّد ِف وٓ
حٚل افادة بال خالف ،وفق ؿٚل
ُ
ادهْػ ـام ؿٚل ُ
َي ِه ُح مْف؛ فُٚن َأ ْص َق َب).
افُٚؾر؛ هؾ ُيىَ ٚف ٛبَوٚء م ٚؾٚتف مـ صٍٔ ٚم حٚل ـٍره
َطأية :فق َأ ْش َِؿ
ُ

إصع ِبٍ ًْ ِؾ افهقم يف حٚل ُـ ٍْ ِاه بال خالف ،وإذا
افُٚؾا
قاٍُ ٓ( :يىَ ٚفٛ
ُ
ُ

ػ بف يف حٚل
َأ ْش َِ َؿ ٓ جي ٛظِٔف
ؿوٚؤه بال خالف) ،بخالف ادا د( :ؾٓق ُم َُ ِّ ٌ
ُ
ؿوٚؤه بال خالف).
ِر ّد ِف ،وإذا َأ ْش َِؿ َف ِز َم ُف
ُ
ػ بف يف حٚل افادة ،وإذا َر َجع إػ اإلشالم َف ِزمف ؿوُ ٚء
ؾاملستدُ غريُ ايهاؾس :ادا دُ ُم َُ ِّ ٌ
افهقم اف ي ؾُ َ ٚف َ
حٚل افادة.
َطأية:

فُـ فق َت َهدّ ق
ُي َْبؾ مـ افُٚؾر
صٔٚمف حٚل ـٍرهْ ،
ُ

صٚم يف ُـ ٍْ ِاه مل َي ِهح بال خالف ،شقاء َأ ْش َِؿ بًد ذفؽ أم ٓ،
قاٍ( :وفق
َ
بخالف م ٚإذا َ َهدّ ق يف ُـ ٍْ ِاه ثؿ أشِؿ؛ ّ
ؾ٘ن افهحٔح إٔف ُيثٚب ظِٔف).
ؾٚفهحٔح إ ًذا مـ أؿقال أهؾ افًِؿ أن افهدؿ ٜافتل َ َهدّ ؿٓ ٚحٚل ـٍاه ُيثٚب
ظِٔٓ ،ٚواهلل ًٚػ َي َت ََ ّآِ ٚمْف بًد إشالمف.
***
إتْٓٔ ٚمـ أول افؼائط وهق ( ْ ِ
اإل ْش َالم) ،و ُم َِ ّخ ُهف:

 ٛبٍاوع افؼيً ،ٜوٓ َي ِهح مْف َ
حٚل افٍُاْ ،
ّ 
وإن
أن
افُٚؾر ُمىَ ٚف ٌ
َ

َأ ْش َِؿ ٓ يِزمف افَوُ ٚء.
 وأم ٚادرتدّ ؾُ فؽ ٓ يهح مْف حٚل افادة – ْ
وإن ـٚن ُم َُ ِّ ًٍ ٚبف –،
ْ
ؾ٘ن ظٚد إػ إشالمف َف ِزمف افَوُ ٚء؛ وهق افهحٔح.
***
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ايػسطإ ايجاْٚ ٞايجايح:
ايبًُٛؽُٚ ،ايعَكٌُِ
قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل( :وا ْف ُب ُِق ُغَ ،وا ْف ًَ َْ ُؾ).
افؼضٚن افثٚين وافثٚف ٞافِ ِ
ِ
ان ذـامه ٚادهْػ رمحف اهلل ًٚػ.
ومهٚ
و(ا ْف ُب ُِق ُغ) يًْل :جي ٛافهق ُم ظذ افاٚفغ ،ومًْك ذفؽ إٔف ٓ جي ٛظذ افهال.
و(ا ْف ًَ َْ ُؾ) :افًٚؿؾ ،ومًْٚه :إٔف ٓ جي ٛافهقم ظذ ادجْقن.
يريو قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :وـذا

ِ
وادجْقن) وافدفٔؾ؛ قاٍ:
افهبِل
َجيِ ٛظذ ّ

(فَقفف ظِٔف افهالة وافسالمُ « :رؾِ َع اف ََ َِ ُؿ َظ ْـ َثال َث ٍ »ٜمْٓؿ :افهبل ،وادجْقن،
افهبِ ّل َح ّتك َي ْب ُِغَ  ،وا َْد ْج ُْ ِ
قن حتك ُي ٍِ َٔؼ ،واف ّْ ِٚئ ِؿ حتك َي ْس َت ْٔ َِ َظ»
وافْٚئؿ) أيَ « :ظ ِـ ّ
()1

وهق حدي ٞصحٔح.
ٖٓٚا َطأيتإ يف (ايصَبِ:)ٞ

املطأية األٚىلَ ٓ :جيِ ٛصق ُم رموٚن ظذ افهال ،وٓ جي ٛظِٔف ؿوُ ٚء م ٚؾٚت ؿاؾ
اف ُاِقغ.
املطأية ايجاْٝة؛ وهل ادىِقب :ٜإذا ـٚن ٓ جي ٛظذ افهال افهٔٚم ّ ِ
ْ ٛ
أن
ؾ٘ن َوف ّٔف مىَ ٚف ٌ
يٖ ُم َاه بٚفهقم ظْد َش ْاع شْغ ،و َي ْ ِ
رض َبف ظِٔف ظْد َظ ْؼ شْغ – ـام يف افهالة
ؿٔٚش ٚظِٔٓ – ٚحتك إذا َب َِغ ـٚن ُمقاط ًا ٚظذ أمقر افؼع ادىِقب.ٜ
ً

()1

َدم ختاجيف باؿؿ (.)3
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ِ
ِ
ٚع اف ّت ُِِْٔػ ظِٔف ٓ ،إٔف ُرؾِ َع َبًد
ومًْك « ُرؾ َع ا ْف ََ َِ ُؿ» يف احلدي ٞأي :ا ْمتَْ ُ
افتُِٔػ
افتُِٔػ ثؿ ُرؾع ،وإٕام ام ُتْ ِع
َو ْو ًِف  ،ؾِٔس ادَهقد إٔف مل يُـ ظِٔف
ُ
ُ
()1

ابتدا ًء مـ أصِف.
فس ْاع شْغ ،ـام ذـا
وإذا َأ َضٚق
افهال افهق َمَ ،و َج َ
 ٛظذ افقي أن يٖماه بف َ
ُ
افْال  يف افهالة« :مروا َأو َ د ُـؿ بِٚفه ِ
الة فِ َس ْب ٍع»  ،بؼط أن يُقن ُم َ ّٔ ًزا،
ّ
ْ َ ْ
ُُ
ُ
رض ُبف ظذ َ ْاـِف ف ِ ًَ ْ ٍ
و َي ْ ِ
وافهاِ ّٔ ُ ٜـٚفهال يف ه ا ـِف بال خالف ،يًْل :أن يٖما
ؼّ ،
()2

افاْ ٝظْد شاع شْغ هب ه افٍاائض إن أضٚق افهقم ،وظْد ظؼ ٓ بد -
افقفد أو
َ
إذا ـٚن ُم َ ّٔ ًزا  -أن يهقم ،وإٓ رضبف ظذ اك افهٔٚم؛ حتك يُقن ظْد بِقؽف ؿد
اظتٚد ظذ ه ه افٍاائض افؼظٔ ٓ ،ٜيتٖخا ظْٓ ،ٚوٓ يتَٚظس ؾٔٓ ،ٚوٓ ُي ََ ّك
ؾٔٓ.ٚ
افَوٚء
وإن أؾٚق هؾ ظِٔف
َطأية يف (ايَُِجُِٓ :)ٕٛهؾ َجيِ ٛظذ ادجْقن افهق ُمْ ،
ُ

()3

مـ َز َال َظ َْ ُِف بِجُْ ٍ
اخ َت ّؾ ظَ ُِف ِ َ َٓ -
قن  -أيْ :
َ ٛظ َِ ْٔ ِف افهقم ب٘مجٚع ادسِّغ؛
جي ُ
ُ ُ
َ ْ
ف ِ ََ ْقف ِ ِف َ « :و َظ ِـ ا َْد ْجُْ ِ
قن َح ّتك ُي ٍِ َٔؼ»َ ،ؾِ٘ ْن َأ َؾ َ
َ ٛظ َِ ْٔ ِف َؿ َوُ ٚء َمَ ٚؾُ َ ٚف ِيف
ٚق َمل ْ َجيِ ْ
اجلُْ ِ
قن ،أي :إذا أؾٚق بًد رموٚن أو يف رموٚن ٓ يِزمف افَوُ ٚء.
ُْ

َطأية يف املُػَُِى عً :٘ٝهؾ ادٌّك ظِٔف يِزمف افهق ُم َ
حٚل اإلؽامء أم

()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.276

()2

 -8أخاجيف أبييق داود ( )5:5وبْحييقه افسمي ي ( )518وؿييٚل حسييـ صييحٔح ،ؿييٚل افْييقوي يف شح

ادٓ ب :رواه أبق داود وافسم ي وؽرمه ٚبٖشٕٔٚد صحٔح.ٜ
()3

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص ،276ط /ظٚمل افُت .ٛافايٚض..
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إِ ْن َز َال َظ َْ ُِ ُف بِ ْ ِ
ٚإل ْؽ َام ِء مل جي ٛظِٔف يف احلٚل بال خالف؛ ٕٕف ٓ يهح مْف،
ْ
 ٛظِٔف افَوُ ٚء خالف ادجْقن.
ؾ٘ن أؾٚق َو َج َ
ٚايؿسم بني اجملٓٚ ٕٛاملػُى عً:٘ٝ

ِٔػ ف َِْ َْ ِ
ص َأ ْهِِ ّٔ ِ ٜاف ّت ُِْٔػ.
 أن ادجْقن َش ََ َط ؾٔف اف ّت ُْ ُ

 أم ٚادٌّك ظِٔف ؾال َٕ َْص ظْده يف افتُِٔػ ،ؾٓق ُم ُْ َت ِّؾ إهِٔ،ٜ
ِ
ومـ َث ّؿ وج ٛظِٔف ؿوُ ٚء افهٔٚم.
ؾإذّا :ادجْقن ٓ جي ٛظِٔف ؿوٚء افهقم ،وادٌّك ظِٔف جي ٛظِٔف ؿوٚء افهقم،
بًوف؛ َدِ ٚذـإٚه ،وأمَ ٚم ْـ َ
َ
زال ظَ ُِف بجْقن ؾال
مجٔع
رموٚن أو َ
شقاء اش َت ٌْ َا َق َ
ؾٚت يف ٍ
جي ٛظِٔفْ ،
حٚل
ؾ٘ن أؾٚق مل َجيِ ٛظِٔف ؿوُ ٚء م ٚؾُ َ ٚف يف اجلْقن؛ ٕٕف َص ْق ٌم َ
افتُِٔػ يف ِ
ِٔػ فَْ َْ ٍ
افه ٌَا،
 ٛؿوُ ٚءه ،ـام فق ؾٚت
ُ
َش ََط ؾٔف اف ّت ُْ ُ
حٚل ّ
ص ،ؾِؿ َجيِ ْ
ص ،ؾال يِزمف افهق ُم يف حٚل افهٌا ،وبٚفتٚي ٓ
ؾٚدُ ِّ ُ
ػ يف حٚل افهٌا ؾٔف َٕ َْ ٌ
يِزمف ؿوُ ٚءه.

أمَ ٚم ْـ َ
زال َظ َْ ُِف بٚإلؽامء مل َجيِ ٛظِٔف افهق ُم يف احلٚل؛ ٕٕف ٓ َي ِهح مْفْ ،
ؾ٘ن
ِ
ج ٛظِٔف افَوُ ٚء؛ فَقفف ًٚػ      ﴿ :
أؾٚق َو َ
َ
اجلْقن
وخيٚف ِػ
[﴾    افاَاة .]295 :واإلؽام ُء َم َا ٌض يٖخ ُح ُْ َّفُ ،
حُؿ اداض.
ص ٓ يٖخ
حٔ ٞإٕف َٕ َْ ٌ
َ
أهال فِخىٚب ،وفٔس ً
ؾٚدجْقن إ ًذا فٔس ً
ُ
أهال ـ فؽ فَِوٚء ،أم ٚادٌّك ظِٔف
أهؾ ِ
ؾٓق ٌ
فِخىٚب ،وبٚفتٚي يِزمف افَوُ ٚء.
ُ
ص،
وهل ا ٓ جيقز
اجلْقن ظذ إٕأٚء  -صِقات اهلل وشالمف ظِٔٓؿ -؛ ٕٕف َٕ َْ ٌ
وجيقز ظِٔٓؿ اإلؽام ُء؛ ٕٕف َم َا ٌض فٔس َٕ َْ ًه.ٚ
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اإلؽامء ادَهقد هؾ يُقن َ
جزءا مْف
َطأية:
ضقل افٔقم أم ً
ُ

اإلؽام ُء ادَهقد هق م ٚـٚن َ
بًض افٔقم ؾَط يُقن
ضقل افٔقم ،وفق ُأ ْؽ ِّ َل ظِٔف َ
ٕٚئام ،ؾ٘ذا ـٚن ؿد َب ّٔ َ ٝاف َ
صٚئام ُؾٖ ْؽ ِّ َل ظِٔف ثؿ أؾٚق ؿاؾ
ْٔ ٜوأصاح
ً
ً
مايو ٚأو ً
صحٔح.
هنٚي ٜافٔقم ،ؾهُٔ ٚمف
ٌ
َطأية :إذا ُأؽْ ِّ َل ظِٔف ؿبؾ افٍجر وأؾٚق َف اف ّي ْٓ ِر؛ هؾ َي ْب ُىؾ افهق ُم

ُ
ؾٕٚصؾ يف صح ٜافهقم افْٔ ُ ،ٜوافْٔ ُ ٜيِزم هلٚ
ه ه ادسٖف ٜمتً َِّ ٜب َت ْا ِٔٔ ٝافْٜٔ؛
افنٚرح بًد ذفؽ يف ِ
ؾاائض افهقم.
ٔ ،ٝوش َٔ ْ ُـاهٚ
َ ًْ ِٔغ افهٔٚم ،ويِزم هل ٚاف ّت ْا ِٔ ُ
ِ ُ
***
ضٚه ٍاِ ،
ذـإ ٚأن افهقم ي َتح ّتؿ ظذ ـؾ( :مسِ ٍؿ ،بٚف ِ ٍغِ ،
ظٚؿ ٍؾِ ،
ؿٚد ٍرُ ،م َِٔ ٍؿ).
َ َ
و ُْٕاف أن افنٚرح رمحف اهلل ًٚػ يف "ـٍٚي ٜإخٔٚر" ذـا ه ه افؼوط ،ؾتُِؿ ظـ:
افَدرة ،ثؿ بًد ذفؽ ُِؿ ظـ احلٔض وافٍْٚس – يًْل :ظـ افىٓٚرة – ،ثؿ ُِؿ
ِ
ِ
وشَقط افهقم يف ادسٚئؾ ادتًَِ ٜبام َي ْا ُىؾ بف افهق ُم.
ادايض وادسٚؾا
ظـ
***
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ايػسط ايسابع :ايكُدِزة
ؿٚدرا) ظذ افهقم،
ؾٚفؼط افاابع إ ًذا ظذ ا ٔ" ٛـٍٚي ٜإخٔٚر" :أن يُقن ( ً
و َذ َـا ؾٔف ظد َة مسٚئؾ.
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :وأمَ ٚم ْـ

َي َْ ِدر ظذ افهقم ً
أصال)؛ ؾٓ ا إولَ ٓ :ي َْ ِدر

َ
ً
حم َت َّ ٍؾ؛
َض بف
ؽر ُ ْ
ً
َضرا َ
أصال ظذ افهٔٚم ٓ ،يستىٔع أن يهقم( ،أو فق صٚم َأل َ ّ
ٍ
ُيرجك ُب ْر ُئف ،ؾال حي ٛظِٔف افهق ُم) ،وه ه ادسٖف ٜدفِٔٓ﴿ :ٚ
مرض
فُِِ َ ٍز أو
    

﴾[افاَاة ،]295 :وهق احلُؿ افثٚين اف ي ي ـاه

وفُـ ( َي ِْزَ ُمف ظـ ـؾ يقم ُمدّ مـ ضًٚم َف األصح)
افنٔ بَقففْ ًَ َٕ ( :ؿ) ٓ يهقم،
ْ
ِ
ِ
قها أو ْ
ؾٍل إصح يِزمف ُمدّ مـ ضًٚم؛ ْ
نا؟
إن ـٚن ُم ًْ ً
إن ـٚن ُم ً
ٍ
ِ
حْٔئذ) ٓ يستىٔع
مًرسا
قسا) فزمف ُمدّ مـ ضًٚم( ،ؾِق ـٚن
اجلٛابْ ( :
ً
إن ـٚن ُم ً
ِ
َ
رس ،ؾٓؾ يِزمف ؾٔف
افهٔٚم ،ؾٓق ٓ يستىٔع افهَٔ ٚم وٓ يستىٔع افٍدْ ي َ( ٜثؿ أ ْي َ َ
ِ
ِ
َ
رس ،واهلل أظِؿ).
رسا ثؿ أ ْي َ َ
ؿق ن ،ـٍُٚرة اجلامع إذا ـٚن ُم ًْ ً
وافَقٓن يف ـٍٚرة اجلامع.
ؾٗاتإ ايصٛزتإ ايًتإ ذنسُٖا ايػازح زمح٘ اهلل:

أصال (وأمَ ٚم ْـ َي َْ ِدر ظذ افهقم ً
األٚىلَ :م ْـ ٓ يستىٔع افهقم ً
أصال) دٚذا؟
ٍ
مرض ُيرجك ُب ْر ُئف) َ
فن ْٔ ُخقختف ٓ يستىٔع افهٔٚم؛ ؾٓ ا ٓ َي َْ ِدر ظذ
(فُِِ َ ٍز ،أو
افهٔٚم ً
أصال ،ؾال جي ٛظِٔف.
َ
ُي َت ِّؾ مع افهٔٚم ه ا
َض بف
ؽر ُ ْ
حم َت َّ ٍؾ) يًْلْ َ ٓ :
ً
َضرا َ
ايجاْٝة( :أو فق صٚم َأل َ ّ
ٍ
مرض ُيرجك ُب ْر ُئف).
أيو( ٚأو
افرضر افْٚزل إذا صٚم؛ دٚذا؟ (فُِِ َ ٍز) ً
َ
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ِ
ز أو َم َا ٌض ٓ ُياجك ُب ْا ُئف ؾال َي َْ ِدر
 ؾُّٔـ أن يُقن ظْده ـ َ ٌ
ظذ افهٔٚم ً
أصال.
رض بف افهُٔ ٚم ،أو ظْده
ـارا وفُْف فق صٚم َأ َ ّ
 ويُّـ أن يُقن ً
ُيتّؾ افهَٔ ٚم ،بؾ يُّـ أن يهقم
ٌ
ماض ٓ ُي ْاجك با ُئف وفق صٚم ؾٕ٘ف ٓ َ ْ
ٍ
برضر ؽر ُم ْ َتّؾ.
وفُـ َيترضر

َي َْ ِدر ظذ

وم ْـ
كف افُالم كي ًٍ ٚثٚف ًثٚ؛ وهقَ ( :
 ويُّـ أن ُي ْ َ
ِ ِ
َ
افهقم ً
حم َت َّ ٍؾ) دٚذا؟
َض بف
ؽر ُ ْ
ً
َضرا َ
أصال) دٚذا؟ (فُ َ ٍز)( ،أو فق صٚم َأل َ ّ
ٍ
درض ُيرجك ُب ْر ُئف).
(
وـؾ ه ا كيػ صحٔح
ِ
قسا).
قاٍ ايػازح زمح٘ اهللَ ( :ي ِْزَ ُمف ظـ ـؾ يقم ُمدّ مـ ضًٚم إن ـٚن ُم ً
أمداد ،واددُ هق مدُ ِ
ٍ
افٍىاة وهقُ :ر ْبع صٚع مـ ضًٍ ٚم ،وه ه
وافهٚع :أربً ُٜ
ُ
ٍ
صًر
ٕهػ صٍ ٚع ،أو ُمدّ ِمـ ُبا ،أو ُمدّ ْي ِـ مـ
ؾاًوٓؿ ؿٚل:
ُ
اخ َتِػ ؾٔٓ ٚافًِام ُء؛ ُ
أو ٍ
َتا؛ وه ا م ه ٛاحلْٚبِ ،ٜوؾٔف ٍهٔؾ.
()1

ِ
قها؛ َأ ْخاج ه ا افىًٚم ظـ ذفؽ افهٔٚم اف ي ٓ َي ْستىًٔف.
ه ا إن ـٚن ُم ً

ٍ
ِ
حْٔئذ ثؿ َأ ْي َرس ،ؾٓؾ َي ِْزَ ُمف ) أي :يِزمف
رسا
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :ؾِق ـٚن ُم ًْ ً

افٍدي ُ ٜأو ٓ؟
ِ
ِ
ؾي ْ
نيا ،أيٓ :
ي٘ن ـييٚن هي ا افنيئ ُ افُايير  -وادي ُ
يايض ادٔئي ُ
يقس مييـ ُب ْائيف ُ -م ًْ ً
ميايض ويف ٍٕيس افقؿي ٓ ٝييتُّـ ِميـ أن ييدؾع
يتُّـ مـ َد ْؾ ِع افٍديٜ؛ أي إٔيف
ٌ
افؼع يف حٚل افٍىا ،ؾٓؾ ِزمف إذا َأ ْي َن أم َ ْس َُط ظْف؟
افٍدي َ ٜافتل َؿ ّا َره ٚفف
ُ
()1

وزـٚة ِ
افٍ ْىا ُ سّك :افٍىاة.
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ؿيٚل اإلميٚم افْيقوي رمحييف اهلل يف شح ادٓي ب ( :إذا َأوجاْييِ ٚ
افٍدْ يي َ ٜظييذ
ْ َْ
ِ
نا؛ هؾ يِزمف إذا َأ ْي َن أم َي ْس َُط ظْيف؟
افنٔ وادايض ادٔئقس مـ ُب ْائف وـٚن ُم ًْ ً
َٚؤ َه ٚيف ِذ ّمتِف إػ افٔسٚر) ديٚذا؟ ؿةٚل:
ؾٔف ؿقٓن ـٚفٍُٚرة( :
وإصح) يف افٍُٚرة َب ُ
ُ
(ٕهن – ٚأي :افٍُٚرة – يف ُمََ ٚبِِ ٜجَْ ٚيتِف) أي :جْٚيِ ٜ
اجلامع يف هنٚر رموٚن.
()1

وإن ؿٔؾ :وهؾ افهٔٚم جْٚيي ٜحتيك ٕجًيؾ افٍديي ٜيف ذمتيف ـّيـ اؿيسف جْٚييٜ
ؾٚفٍُٚرة يف ذمتف؟
ِ
ني ومل ييتُّـ َشي ََ َى ْٝ
َٕقلٓ :؛
إصح يف افهٔٚم إٔف َمل ْ َي ْا َ ُ ْ
ُ
 ٛجْٚيي ً ،ٜؾي٘ذا َأ ْظ َ َ
ظْف.
ؾٚدايض افي ي
إصح هْ ٚأهنْ َ ٚس َُط)
ؿٚل افْقوي رمحف اهلل( :ويْاٌل أن يُقن
ُ
ّ
نا مل
ٓ ُي ْاجك با ُئف وافنٔ ُ افُار اف ي ٓ يتُّـ مـ افهقم؛
ُ
إصح إذا ـٚن ُم ًْ ً
حيٚل افتُِٔيػ ِ
يتُّـ ميـ افٍديي ٜأهني َ ٚسي َُط ظْيف؛ ديٚذا؟ (ٕٕيف ِ
ظيٚج ٌز َ
بٚفٍدْ يي،ٜ
ْ
ٍ
ِ
ـهيِ ٚع
وفٔس – ٝافٍدي – ٜيف مََ ٚبِ ٜجْٚيي ٜوٕحقهي )ٚبيؾ هيل ـيٚفٍىاة – يًْيلَ :
ؾَسيْٚه ٚظيذ صيدؿِ ٜ
ِ
ِ
ِ
افٍ ْىيا ،ومل َٕ َِ ْسيٓ ٚظيذ ـٍيٚرة
َ
افٍ ْىاة – وهل َصدَ ؿ ٜافٍ ْى ِاْ ،
اجلْٚي.ٜ
تٛضٝح املطأية:

ؿيييييٚل اهلل

ًيييييٚػ     ﴿ :

﴾[افاَييييياة،]295 :

و﴿ ﴾ أي :افنييئ افًجيييقز واديييايض افييي ي ٓ ُي ْاجيييك ُب ْا ُئيييف،
و﴿ ﴾أي ٓ :يسييتىًٔقن افهيئٚم ،وفييق ـييٕٚقا مً ِنييـ ٓ يُِِّييقن ِ
افٍديي َٜ
ُْ
َ َْ
َ

()1
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ؾٕٚصيح أهنيْ َ ٚسي َُط؛ ٕٕيف َ
حيٚل افتُِٔيػ مل يُيـ
ُيْْ َتيا إذا َأ ْي َن ،ؾِق َأ ْي َن
ُ
مٚف ِ ًُ ٚهل ه افٍدي.ٜ
ؾّ ْـ َؿ َتؾ صٔدً ا وهق ُمْي ِا ٌم ،ؿيٚفقاَ :ي ِْ َز ُميف ـٍيٚر ُة َؿتْيؾ
وخيتِػ ه ا ظـ افٍُٚرةَ ،
افهٔد ،وفق مل َي ُُ ْـ مًف حْٔئ ٍ و َأ ْي َن ؾٓؾ َ ْس َُط أو ٓ؟
إصح أهن ٚاَك؛ ألٕ ايؿسم:
ؿٚفقا،ٓ :
ُ

 أن ه ه جْٚي ٌ ٜار َ َُآ ،ٚؾِق َأ ْي َن َف ِز َمف َد ْؾ ُع افٍُٚرة.

ادايض وافًٚجز افُار اف ي ٓ يستىٔع افهَٔ ٚم مل َي ْا َ ُِ ٛجْٚي ًٜ
 أمٚ
ُ
حيٚل اف ُٔ ْني ،وإٕيام َ ْسي َُط ٕٕيف ـيٚن ٓ ييتُّـ َ
حتك ُٕ ِْ ِز َمف بٚفٍُيٚرة َ
حيٚل
افتُِٔػ ِمـ أن َيدْ ؾع افٍدي َ.ٜ
ُ
إن ُص ٍِ َل وتَ َ ُّـ مـ افهٔٚم ،هؾ َي َْض مةٚ
افنٔخ افُبر أو
َطأية:
ُ
ادريض افذي ُيرجك بر ُئف ْ
ـٚن ظِٔف مـ أيٍ ٚم أم

ِ
إذا َأ ْؾ َىا افنٔ ُ
وادايض اف ي ٓ ُي ْاجك ُب ْا ُئف ثؿ َؿدَ ر ظيذ افهيقم؛ ؾٓيؾ
افًٚج ُز
ُ
ِ
وجٓٚن َح ُ
ٌيقي ،و َٕ ََ َِي ُف افَيٚيض
ُٚمهٚ
يِزمف ؿوُ ٚء افهقم؟ ؾٔف
افدارمل ،وؿٚل اف َا ُ
ُ
مايوُ ٓ ٚياجك با ُئيف
ُحسغ :إٔف ٓ َي ِْ َز ُمف؛ ٕٕف مل َي ُُ ْـ ُُمَ ٚض ًا ٚبٚفهقمٕٕ ،ف َّد ٚـٚن ً
يرا ٓ يسييتىٔع افهييق َم ـييٚن ُمٚض ًا ي ٚبٚفٍدييي   ﴿ :ٜ
أو ـاي ً

[﴾  افاَاة ،]295 :ؾِام َؿدَ ر ظذ افهقم هؾ ُٕ ِْ ِز ُمف بف؟ ؿٚفقآ :؛ حٔي ٞإٕيف
أصال ،إٕام ـٚن َُمَ ٚضاِ ٚ
َمل ْ يُـ ُُمَ ٚض ًا ٚبف ً
بٚفٍدْ ي ،ٜؾُٔػ يَيض افهَٔ ٚم؟!
ً
ُ
صقمف أو
ادريض افذي ُي ْر َجك ُب ْر ُئف افهق َم؛ َيْْ ًَ َِد
َطأية :فق َٕ َذر
ُ

ادايض افي ي ٓ ُي ْاجيك ُب ْا ُئيف ،ـيٖن يَيقل ً
فق َٕ َ ر افنٔ ُ
ميثال:
افًٚجز أو
افُار
ُ
ُ
ُ
أن أصيق َم يق ًميً ٚ
افنٍٚء ،أو أن يَقلَٕ :ي َ ْر ُت ْ
َٕ َ ْر ُت ْ
أن أصق َم يق ًمَ ٚأ َم ًال يف ّ
أميال يف
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احلسي ُـ ظيذ َٕي ْ ِر افهيقم؛
اإلظ ٜٕٚمـ اهلل ظذ افهئٚمَ َ ،
ومحِيف هي ا آظتَيُ ٚد َ
َيْْ ًَ َِد َٕ ْ ُره أو ٓ؟
ِ
وجٓٚن؛ أصحُُٗاَ ٓ :يْْ ًَ َِد؛ ٕٕف ِ
ظٚج ٌز.
ِيف إًَٚد ه ا افهٔٚم
ٔؾ إخراجِ ِ
افٍدْ ي ٜظـ افنٔخ ا ِ
َطـأية :هؾ جيقز َت ًْ ِ
ج ُ
فًٚجز افةذي يسةتىٔع افهةق َم وادةريض
افذي ُيرجك ُب ْر ُئف

()1

ا ّ ٍَ َؼ أصحُ ٚبْ ٚظيذ إٔيف ٓ جييقز فِنئ افًيٚجز واديايض افي ي ٓ ُياجيك ُب ْا ُئيف
َ ًْ ِج ُٔؾ افٍدي ٜؿاؾ ُد ِ
َ
رموٚن ،وجيقز بًد ضِقع َؾ ْج ِا ُـ ّؾ يق ٍم .وهؾ جيقز ؿاؾ
خقل
افدارمل بٚجلقاز؛ وهق افهقاب.
افٍجا يف رموٚن؟ َؿ َىع
ُ
َطأية :فق َؿ ِدم ادسٚؾر ؿبؾ ادٌرب وـٚن ؿد َأ ْؾ َىر فِس ٍَ ِره؛ هؾ يّ ِسؽ بَٔ َِ ٜ
يقمف
ُْ
َ
ُ
َ

إمسيٚك بَٔيِ ٜ
ِ ِ
ُ
يقميف ،وٓ
ٛ
ادسٚؾا أو َب ِا َئ
إذا َؿ ِدم
ُ
ادايض ومهيُ ٚم ٍْىياان ُي ْسي َت َح ُ
ُ

َجيِ ٛظْدٕٚ؛ و َأ ْو َج َا ُف أبق حٍْٔ.ٜ
افٍىر
َطأية :فق َؿ ِدم ادسٚؾر وهق صٚئؿ؛ هؾ فف
ُ

()2

ِ
وجٓٚن منٓقران؛ أصحُُٗا ظْد افَٚيض أبك افىٔ ٛومجٓقر إصحٚبٓ :
ؾٔف
ِ
ٍ
افا ْخه- ٜ
جيقز ،وهُ ا احلُ ُْ ُؿ فق ٕقى
ادسٚؾا اإلؿٚم َ ٜيف بِد  -بحََٔ ْْ َ ٞىع ُ
ُ
ِ
ؾىايَٚن؛ أصحُُٗا  -وبف َؿ َىع افَٚيض أبق افىٔٛ
صٚئؿ
ادايض وهق
وفق َب ِا َئ
ُ
ٌ
ِ
ُي ُام
ُي ُام
جيقز ،ؾٕٚصح إ ًذاْ َ :
افٍىاٚ ،ايجاُْ َ :ٞ
ُ
وآخاون ؾٔف افقجٓٚن ـٚدسٚؾا ْ َ : -
افٍىا.
***
()1
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ادجْقن َف أثْٚء يقم مـ رموٚن هؾ ُي ّْ ِسؽ بَٔ َ ٜافٔقم
افُٚؾر أو أؾٚق
إن َأ ْش َِؿ
ُ
َطأيةْ :
ُ

ِ
ُ
ُ
ْ
إمسٚك بَٜٔ
 ٛفف
إن َأ ْش َِؿ افُٚؾا أو أؾٚق
ادجْقن يف أثْٚء يقم مـ رموٚن اش ُتح ّ
َ
ادجْقن َأ ْؾ َى َا بِ ًُ ْ ر؛ ٕٕف فٔس ُمُ ِّ ًٍ،ٚ
افْٓٚر؛ ِحلُ ْام ٜافقؿ ،ٝوٓ يِزمف ذفؽ؛ ٕن
وـ فؽ افُٚؾا يف حٚل افٍُاِ ،
وهل ا ٓ ُي َ
ٗاخ ُ بَوٚء مَ َ ٚا َـ ُف ،وٓ بِ َوامن مٚ
ُ
َأ ْ َِ ٍَ ُف؛ وهل ا ؿٚل اهلل

ًٚػ﴿:

        

﴾[إٍٕٚل.)]49 :
ادًذور ظْد َم ْـ َي ًْرف ُظ ْذ َره:
َطأية يف آداب ايصٝاّ :يٖـؾ
ُ

ِ
ٍٕسف فِ ُت ّْٜٓ
ٓ يٖـؾ ظْْد َم ْـ ٓ َي ًْ ِاف ُظ ْ َره؛ ٕٕف إذا َ يٚها بٕٚـؾ َظ ّا َض َ
و ُظ ِ
َقب ٜافسِىٚن ،وه ا يف ٍ
زمـ؛ ظْدم ٚـٚن هْٚك َٕ ٍْ ُل اف ُت ّْٓ ٜيف اك افهقم ،أو
يف ظَقب ٜافسِىٚن يف اك افهٔٚم.
ؿوٚءه
افُٚؾر أو أؾٚق ادجْقن َف ٕهػ افٔقم؛ هؾ جي ٛظِٔف
َطأية :فق َأ ْش َِؿ
ُ
ُ

()1

ِ
وجٓٚن؛ أحدُٖاِ َ :
جي.ٛ
ؾٔف
وإيا إػ ًِٔؾ ادسٖف!ٜ
َجيِٕٕ ٛف َأ ْد َر َك ُجز ًءا مـ َو ْؿ ٝاف ٍَ ْاض ،وٓ ُي ُّْـ ؾِ ًْ ُؾ ذفؽ اجلزء مـ افهقم
ٕهػ يقم ً
 ٛأن َي َْ ِؤف بٔق ٍمْ ،
مثال ،ؾٖصاح ظِٔف
ـٖن يُقن َأ ْؾ َسد
َ
ؾق َج َ
إٓ بٔق ٍمَ ،
ٕهػ يقم ،وٓ يُّـ مـ ؿوٚء ٕهػ يقم ،ؾِٔزمف أن يَيض يق ًمٚ؛ ٕن افٔقم
ُ
يُّـ أن ُيَ.ٙ

ٍ
ٕهػ ُمد ً
مثال،
ـٍٚرة
ؿٔٚش ٚظذ ا ُد ْح ِام إذا َو َج ٛظِٔف يف
ُ
وه ا اف ي ذـإٚه ً

ٕهػ ادد ه ا ،ؾ٘ذا مل يستىع أن ُي َُ ٍّا بِ ُّد مـ ضًٚم َيْتَؾ إػ افهقم،
وٓ َجيِد
َ
()1
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ؾًِٔف يف ـؾ ُمد أن يهقم يق ًم ،ٚـّثؾ َمـ ـٚن ظِٔف شت ُ ٜأمداد ؾٕ٘ف يهقم
ٕهػ يقم؟ ٓ ،وفُـ َّد ٚمل
ٕهػ ُمدّ ؾَط هؾ يهقم
شت َ ٜأيٚم ،وفق ـٚن ظِٔف
َ
ُ
يُّـ ؾِ ًْ ُؾ ذفؽ إٓ بٔق ٍمَ ،وج ٛظِٔف صق ُم يق ٍم؛ وه ا افقجف إول.
ٚايٛج٘ ايجاَْ ٓ :ٞجيِ ٛأن يَيض ه ا افٔقم ،وهق ادْهقص ظِٔف يف اف ُا َق ْيىِ ّل ،أي:
ؾٔام ذـاه اف ُاقيىل ظـ اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل ًٚػ؛ ٕٕف مل ُيدْ ِرك مـ افقؿ ٝمٚ

ٕن َ
ُي ُِّْ ُـ افهق ُم ؾٔف؛ ّ
ـّ ْـ َأ ْد َر َك مـ أول
افِٔؾ ُيدْ ِر ُـف ؿاؾ اف ّتامم ؾِؿ يِزمفَ ،
ٍ
رـًُ ٜثؿ ُج ّـ ،ؾال يِزمف افَوُ ٚء.
وؿ ٝافهالة َؿدْ َر
َ
أثْٚء يق ٍم مـ رموٚن هؾ ُي ّْ ِسؽ بَٔ َ ٜافٔقم
إن َب َِغ
َطأيةْ :
ّ
افهبل َ

ِ
افهال أثَْ ٚء يق ٍم مـ رموٚن َٕ َي ْا َت؛ ْ
ـٚفُٚؾا إذا
ؾ٘ن ـٚن ُم ٍْىِ ًاا ؾٓق
إن َب َِغ
ُ
ِ
وادجْقن إذا َ
أؾٚق يف مجٔع مَ ٚذ َـ ْإٚه ،أي :إٔف ُي ْس َتح ٛفيف أن ُي ّْ ِسؽ بَٜٔ
َأ ْش َِؿ
افْٓٚر ِحلُام ٜافقؿ ٝوٓ يِزمف؛ ه ه واحدة.
افقجٓٚن اف ِّ ِ
ِ
ان َذ َـ ْإ.ٚ
وهؾ يِزمف افَوٚء؟ ؾٔٓٚ
وإن ـٚن افهال ِ
ِ
ْ
وجٓٚن:
صٚئ ًام ،ؾٍٔف
ِ
ٍ
ؿوٚؤه؛ ٕٕف
ْ ٛإَتُ ٚمف ،وجيٛ
ُ
أحدُٖاُ :يستح ٛإِ َْتُ ٚمف؛ ٕٕف صق ُم ٕٚؾِ ،ٜؾٚش ُتح ّ
افهال ؿاؾ أن َي ْا ُِغ  -اف ٍَ ْا َض ِمـ ّ
ؿوٚؤه.
ٛ
مل َيْْ ِق  -أي:
ُ
ؾق َج َ
أول افِٔؾَ ،
ُ
ؿوٚؤه؛ ٕٕف صٚر مـ أهؾ
ٚايٛج٘ ايجاَْ :ٞي ِْ َز ُمف ْإَتُ ٚمف ،أيَ :جيِ ،ٛو ُيستحٛ
ُ
افقجقب يف أثْٚء ِ
افًاٚدة ،ؾ َِ ِز َمف ْإَتُ ٚمف ،ـام فق َد َخؾ يف صقم َ َى ُق ٍع ثؿ َٕ َ ر إَتَ ٚمف.
ُ
تٛضٝح املطأية:

ٍ
ؿوٚء ،وؿٔؾَ :يْْدُ ب إَتُ ٚمف
هُ :ٛف ُزوم إَتٚمف بال
وإن ـٚن افهال
صٚئام ؾٚد ُ
ً

اخلالف يف افَوٚء ظذ اخلالف يف اإلمسٚك
مجٚظٚت مْٓؿ
وجي ٛافَوُ ٚء ،وبْك
َ
ٌ
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ٍ
أوجف؛ أحدٖاَ :مـ َأ ْو َج ٛاإلمسٚك مل ُي ْق ِج ٛافَوَ ٚء،
وىف ،ـٍٔٔ ٜافاْٚء ثالث ُٜ
َ
اإلمسٚكٚ ،ايجاْْ :ٞ
إن َو َج ٛافَوُ ٚء َو َج ٛاإلمسٚك
و َم ْـ أوج ٛافَوَ ٚء مل يقجٛ
ُ
اإلمسٚك َو َج ٛافَوُ ٚء وإٓ ؾال ،واهلل أظِؿ.
وإٓ ؾالٚ ،ايجايح :إن َو َجٛ
َ
وافهال ا ُد ٍْىِ َا ظذ إصح مـ افقجٓغ
وادجْقن
افُٚؾا
وأم ٚافَوُ ٚء ؾال يِزم
ّ
َ
دوهنُامْ ،
افهال
وإن ـٚن
 وؿٔؾ مـ افَقفغ ٚ ،-ايجاَْ :ٞي ِْ َز ُمٓؿ .ؿٔؾَ :ي ِْ َزمُ
افُٚؾا َ
َ
ٍ
صٚئام ،ؾٚد هُ ٛفزوم ِ
وجيِ ٛاف ََوُ ٚء ،ؾِق بِغ
إَتٚمف بال ؿوٚء ،وؿٔؾَ :يْْدُ ب إَتُ ٚمف َ
ُ
ُ
ً

صٚئام َ -و َج ٛظِٔف أن ُيتِ ّؿ صَٔ ٚمف ،وٓ َي ِْ َز ُمف
افهال أثْٚء رموٚن  -وـٚن
ً
ُ
افَوُ ٚءْ ،
وإن ـٚن ُي ْس َتح.ٛ
***
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()1

وه ا افؼط ُمتً ِّؼ بٚحلٚئض وافٍُْسٚء ،يًْل :أن ُقن اداأ ُة ضٚها ًة ،حتك
جي ٛظِٔٓ ٚافهق ُم.
ِ
افه ْق ُم؛ ٕٕف ٓ َي ِهح مْٓامْ ،
ؾ٘ن َض َٓا َ  - ٚبٍتح
 ٛظِٔٓام ّ
احلٚئ ُض وافُْ ٍَسُ ٚء ٓ َجيِ ُ
وافٍتح أؾهح وأصٓا َ -و َج ٛظِئٓام اف ََويُ ٚء؛ َدِيَ ٚر َو ْت ظٚئني ُ- ٜ
وو ّّٓ،ٚ
اهلٚء َ
ُ
ةٚء افهةةقم و ُٕة ْٗمر بِ ََوة ِ
ض « ُـّْةُٕ ٚة ْٗمر بِ ََوة ِ
حلي ْٔ ِ
ةٚء
َُ
َُ
ريض اهلل ظْٓيي - ٚؿٚفييِ :ٝيف ا َ
ِ
ِ
ٔس ظِٔٓي ٚافٍْسيُ ٚء؛ ٕهني ٚيف
ؾق َج ٛافَوُ ٚء ظيذ احليٚئض بيٚخلَ َز ،وؿي َ
افهالة» َ ،
ّ
()2

ُ
ُ
ُ
افًٚؿيؾ
افايٚفغ
ادسيِؿ
افؼط اخلٚمس ادتً ِّؼ بٚفىٓٚرة :أن يُقن
مًْٚه ،ٚؾٓ ا هق
ُ
ص بٚفْسٚء.
ضٚهاا ،وه ا ـام أشُُٕ ٚم ْ َت ّ
ً
َطأية :إذا َضٓر ِ
ُ
احلٚئض َف أثْٚء افّْٓٚر:
ت ادرأ ُة
ََ

ِ
ِ
إذا َضٓا ِ
أن َُت ْ ِسي َؽ َب َِ ّٔي َ ٜافّْ ِ
َ ٛهلْ ٚ
ٓيٚر ،وٓ
ت اداأ ُة
ُ
احلٚئض يف َأ ْثْٚء افّْٓٚر ،اش ُتح ّ
ََ

صيٚئؿ خيتِيػ ظيـ فيق َب َِيغ وهيق
ؾٚفهيال فيق َب َِيغ وهيق
ؿٔٚش ٚظذ افهيال؛
َجيِ ُ
ٌ
ُ
ً ،ٛ
ِ
ُ
ادجْيقن إذا
ؿٔٚشي ٚظيذ
ُم ٍْىِا؛ ؾِق بِغ وهق ُم ٍْىِا ُي ْس َتح ٛفيف
اإلمسٚك ،وـي فؽ ً
َأ َؾ َ
ٚق ،ؾٚدجْقن إذا أؾٚق يف هنٚر رموٚن حْٔئ ٍ ُي ْس َتح ٛفف أن ُي ّْ ِسؽ بَٔ َ ٜافٔقم.
ِ
 ٛهلي ٚأن َُت ْ ِسيؽ بَٔي َ ٜافْٓيٚر ،وٓ َجيِي ،ٛـيام
ؾ٘ذا َض َٓات اداأ ُة أثْٚء افْٓٚر اش ُتح ّ
أشٕ ٚإفٔف يف مسٖف ٜافهال وادجْقن افتل َش َا ََ ْ.ٝ
َطأية :هؾ تُ ْ ِسؽ احلٚئض وافٍْسٚء َف ُنٚر رموٚن بْٔ ٜافهقم
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ِ
وُيي ُام ظِئٓام ،وجييٛ
ٓ َيهح صق ُم احلٚئض وافٍْسٚء وٓ َجيِي ٛظِئٓامْ َ ،
ؿوٚؤه؛ وه ا ـِف ُُم ْ َّ ٌع ظِٔف؛ ذـاه افْقوي رمحف اهلل ًٚػ يف شح "ادٓ ب" .
ُ
()1

ؾِق ّ
أن اماأ ًة حٚئض يف هنٚر رمويٚن ؿٚفي" :ٝإٔيُ ٓ ٚأ ِرييد أن آ ُـي َؾ" ،و َأ ْم َسي َُ ْٝ
َ
ضقال افْٓٚر بْٔ ٜافهيقم؛ ؾحْٔئي ٍ ٓ جييقز هلي ٚذفيؽ ،وٓ بيد أن ٖـيؾ أو ؼيب؛
ُي ُام ظِٔٓ ٚذفؽ ـام أشٕ.ٚ
ٕهن ٓ ٚجيقز هل ٚأن هقم ،بؾ َ ْ
 ٝبْٔ ٜاإلمسٚك ؾَط ،هؾ تٖثؿ ـٖن تَقل ً
مثال" :فـ آـُة َؾ َف ُنةٚر رموةٚن،
َطأية :فق َأ ْم َس َُ ْ
ٕقي ٝافهَٔ ٚم"؛ تٖثؿ أو تٖثؿ
فس ٝصٚئّ ً ٜو
ُ
وإُٔ ٚ

وفق َأمس َُ ِ
احلٚئض  ٓ -بْٔ ٜافهقم  -مل ٖثؿ ،وإٕام ٖثؿ إذا َٕ َق ْيف؛ ؾتيٖثؿ ؾَيط
ٝ
ُ
ْ َ
إذا َٕق ِ
ٕقييٝ
ت افهق َم هب ا اإلمسٚك ،ـٖن َقلًٕ" :يؿ هيق َصي ْق ٌم بٚضيؾ ،وفُْيل
ُ
َ
افهٔٚم"؛ ؾٓق بٚضيؾ ،ويزييد ظيذ ذفيؽ أهني ٚيٖثؿ بّثيؾ هي ه ِ
افًٍِيْ ،ٜ
وإن ـيٚن ٓ
َيْْ ًَ َِد افهقم اف ي ٕق ف.
س األَ ْم ِر األول أم ٍ
ؿوٚء افهقم بَْ ٍْ ِ
مدّ ٍد
َطأية :هؾ َجيِ ٛظذ احلٚئض وافٍْسٚء
بٖمر ُ َ
ُ

ِ
ؿوٚء افهقم ظذ احلٚئض وافٍْسٚء ،إٕيام هيق ٍ
بيٖما ُُمَيدّ ٍد وفئس واج ًايٚ
قب
ُو ُج ُ

ظِٔٓ ٚيف ِ
حٚل احلٔض وافٍْٚس.
ومسٖف ٌ ٜاألمر ادُ َجدّ د هذه ظْد ظِامء األصقل:
ِ
ادةرء َف حةٚل وجةقب
قايٛا :هؾ
افَوٚء َف افهٔٚم أو َف افهالة بٍْس األمر افةذي ُأمة َر بةف ُ
ُ
افهالة ظِٔف أو افهٔٚم ،أي :بٍْس أمر افهٔٚم َف رموٚن

يٖما جديي ٍيد ؽي ِ
أن افَوييَ ٚء َٕي َزل بي ٍ
قـايٛا ،ٓ :إٕييام ذفييؽ بي ٍ
يٖما ُُم َيدّ د ،يًْييلّ :
ير إمييا
بٚفهيئٚم إصييع ،أيّ :
أن افَوييٚء ٓ َي ْن ي َّ ُِف َٕ ٍْ ي ُس إمي ِيا اف ي ي َأ َم ي َا بٚفهيئٚم يف
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ٍ ِ
رموٚن ،وإٕام يُقن افهُٔ ٚم فَِوٚء ٍ
افؼيع؛ ؾٓي ا َأ ْمي ٌا َأ َمي َا ُه
بٖما جدييد ميـ ّ ْ
بٚفهٔٚم َؾ َِ ْؿ َي ُه ْؿ ،ؾَ ْٕ ٚت َٓ ُْ ٝم ْنُِِ ُتف مع رموٚن حْٔئي ٍ ! وبًيد رمويٚن يَيقل فيف:
ٍ
ظِٔؽ ٍ
َ
جديد أن هقم َؿوً ٚء.
بٖما
ٛ
َو َج َ
***
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ايػسط ايطادع :اإلقاَة

َذ َـإّ ٚ
أن مـ شائيط ِصي ّح ٜافهيقم أن يُيقنُ ( :م َِي ًٔام)؛ ؾيال َجيِي ٛظيذ ادسيٚؾا
افهق ُم؛ ٕن اهلل

ًٚػ ؿٚل           ﴿ :

       

﴾[افاَاة.]296 :

وه ه ادسٖف ٜمّٓيٜ؛ فُيل َٕ ٍْ َٓيؿ ؿوئ َ ٜادي ه ٛيف هي ه ادسيٖف ٜوؿوئ ٜمجٓيقر
افًِامء ؾٔٓ.ٚ
ٍ
َٚط َؾي ْا ٍ
أن ُي ٍْىِيا؛ ٕٕيف إِ ْشي ُ
جيي ْز فيف ْ
ؾٚدسٚؾِ ُا؛ ْ
ض
إن ـٚن َش ٍَ ُاه دون َأ ْر َبًيُ ٜبي ُاد مل َ ُ
فِس ٍَ ِا ،ؾال جيقز ؾٔام دون أربًُ ٜب ُا ٍد.
ّ
املنت(:)1

ان َو َي َْ ِو َٔ ِ
يض َوادُْ َسٚؾِ ُر َش ٍَ ًرا َض ِق ًيال ُي ٍْىِ َر ِ
قاٍَ ( :وادَْ ِر ُ
ٚن).
اإلؾىٚر َف رموٚن؛ ؿٚل اهلل تًٚػ:
ُيبٚح فِّريض وادسٚؾر
ُ

    

﴿     

تَدير اآليَ ...:ٜ
ؾٖ ْؾ َى َر َؾ ًِدّ ٌة ِم ْـ َأ ّيٍ ٚم ُأ َخ َر.
﴾[افاَاة.]295 :
ُ

إن ـٚن ُ
ادرض ُم ْىبِ ًَ ٚؾِف تَة ْر ُك افْٔة ٜمةـ افِٔةؾ،
أن جيد أدًَ ٚصديدً ا ،ثؿ ْ
ثؿ ُينسط َف ادريض ْ
وؿ ٝافؼوع جةٚز أن يةسك
ّقمَ ٚ
حي ّؿ وؿتً ٚدون وؿٝ؛ ُٕيِ َر :إن ـٚن َ ْ
ْ
وإن ـٚن ُم َت ََ ّى ًً ٚـّـ ُ َ
حم ً
افْٔ ٜمـ افِٔؾ ،وإ ؾ ًَ َِ ْٔ ِف أن يْقي مـ افِٔؾِ ،
احتٚج إػ اإلؾىٚر َأ ْؾ َىر ،ثؿ هذا إذا مل َ ْ
ي َش
ؾ٘ن ْ

()1

ٕحـ أن يف افؼح بدإٔ ٚبؼائط افهٔٚم و َأ ّخ ْإي ٚمسيٖفتغ يف شائيط افهئٚم؛ ٕن افنئ َأ ّخي َاهؿ يف

ـٍٚي ٜإخٔٚر ،ومه ٚمسيٖفت( :ٚاديايض وادسيٚؾا) ،وذـامهي ٚافنيٚرح يف "ـٍٚيي ٜإخٔيٚر" يف آخيا ـتيٚب
افهٔٚم ؿاؾ صقم افتىيقع ،ؿيٚل( :واديايض وادسيٚؾا شيٍاا ضيقيال يٍىياان ويَوئٚن) ،وذـإٚمهي ٚهْيٚ
فًالؿتٓام بام شاؼ.
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ِ
ِ
افٍىر؛ ؿٚفف ُ
َ
إًَةٚده
ؾة٘ن صةٚم ؾٍةل
 ٛظِٔف
اجل ْرجةٚين وافٌَة ّزايلْ ،
اهلالك ،ؾ٘ن َخنٔ ُف َو َج َ
ُ
احتام ٌت؛ ؿٚفف افٌزايل .واظِؿ أن َؽ َِب ٜاجلقع وافًىش ـٚدرض.
ً
مبٚح ،ٚؾال ُي َس ّخص َف اف ََ ْكة فًةدم
شٍره
وأمٚ
ضقيال ً
ؾؼ ُط اإلبٚح ٜفةف أن يُقن ُ
ُ
ادسٚؾرْ َ :
مَةٔام ثةؿ شةٚؾر ؾةال
ادبٔح ،و َف افسٍر بٚدًهٜٔ؛ ألن ّ
افرخص ُتْٚط بٚدًٚيص ،ؾِق أصبح ً
افٍىةر
احلضة ،وؿةٚل ادةزين :جيةقز فةف
واحلضة ،ؾ ٌَ ِّ ْبْةٚ
افسةٍر
ُي ٍْىر؛ ألُن ٚظبٚد ٌة اج َت َّع ؾٔٓٚ
ُ
ُ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ُ
افٍىةر؛
صةٚئّغ ؾِٓةام
وادةريض
ادسةٚؾر
ؾّ ِرضْ ًَ َٕ ،ؿ فق أصةبح
ٔٚش ٚظذ َمـ أصبح
ُ
ُ
صٚئام َ
ؿ ً
ً
ُ
افٍىةر
ادةريض َحة ُر َم
ادسٚؾر أو ُصة ٍِل
ادر ّخ َص مقجق ٌد ،وؿٔؾ :جيقز .وفق أؿٚم
ألن
َ
ُ
ُ
افسبَ ٛ
ظذ افهحٔح؛ فزوال شب ٛاإلبٚح.ٜ
ؾةٚفٍىر
ضةر
إن مل َيتضةر ؾٚفهةق ُم أؾوةؾْ ،
ثؿ إن األؾوؾ َف َح ّؼ ادسةٚؾر أن َيْْ ُيةر؛ ْ
ُ
وإن َت َ ّ
افو ًْ َ
ػ فق صٚم وـٚن َف شةٍر َحة ّٟ
أؾوؾ ،ؿٚل َف اف ّتتِ ّّ :ٜوفق مل يتضر َف احلٚل فُْف َيٚف ّ
ؾٚفٍىر َأ ْو َػ ،واهلل أظِؿ.
أو َؽ ْز ٍو
ُ

ايػسح

اإلؾىةٚر َف رموةٚن) ،وذـإي ٚؿهيٜ
قاٍ ايػازح زمحـ٘ اهللُ ( :يبةٚح فِّةريض وادسةٚؾر
ُ
ؿٚدرا ظذ افهقم.
اداض يف شح شط افَدرة ،وهل :أن يُقن ادسِؿ ً
قاٍ( :ؿٚل اهلل

تًةٚػ          ﴿ :

تَدير اآليَ ...:ٜؾٖ ْؾ َى َر َؾ ًِدّ ٌة ِم ْـ َأ ّيٍ ٚم ُأ َخ َر).
﴾[افاَاة،]295 :
ُ

يـ ـ َ
حّٔ ٞ
َيٚن ِميْْ ُُ ْؿ
إن افيٚهاييُ ٜي َق ّج ُايقن
اإلؾىيٚر ،ؾتَيديا أيي ٜـيام ؿيٚلَ :ؾ َّ ْ
َ
ِ ِ
ِ
يا ،وٓ َيهيح أن يَيقل ﴿ :
َم ِا ً
يوَ ٚؾ َٖ ْؾ َى َر َأ ْو َظ َذ َش ٍَ ٍا َؾًيدّ ٌة م ْ
يـ َأ ّييٍ ٚم ُأ َخ َ
        

﴾ ،إٓ أن يَييقلَ :ؾ ة َٖ ْؾ َى َر ،ؾٕ٘ييف فييق مل
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مايوي ٚأو ظيذ
ُي ٍْىِا ؾِٔس هْٚك ِظدّ ٌة مـ أيٚم ُأ َخا ،يًْيل :فيق ـيٚن
صيخص ً
ٌ
ٍ
شٍا ؾهٚم ،ؾال يَٚل فف   ﴿ :

﴾.

 ٛظِٔيف افَويُ ٚء؛ أيْ :
أن يهيقم ِظيدّ ًة ميـ أييٚم
ؾٚدايض أو
ُ
ادسٚؾا إذا َأ ْؾ َى َا َو َج َ
ُ
مايو.ٚ
ُأ َخا بًد رموٚن بَّدار مَ ٚأ ْؾ َىا يف رموٚن مسٚؾ ًاا أو ً
أي َم َر ٍ
ٌ
مةريض ً
مرضة ٚخٍٔ ًٍةٚ
ـّةـ هةق
ض ُي ٍْىِر فةف و ُي َو ّٔع مةـ َأ ْجِِةف
َ
َطـأية :وهؾ ّ
رموةٚنَ ،
يستىٔع مًف افهَٔ ٚم
ماو ٚفيق ـيٚن يف أحقافيف افًٚديي ٜيَيقم بٖصيٌٚفف ٓ ييٗثا هي ا ادياض ظيذ
يًْلَ :م ْـ َم ِاض ً
جايٚهن ،ٚـّثؾ اف ي يًّؾ ً ِ
ً ًَ َ ٛا ٚخٍٔ ًٍ ٚهؾ يسك َظ َّ َِف وٓ َي ْ ه ٛإفٔف؟
ظّال ؾ َتً َ

أن َجيِةدَ أ ًَدةٚ
ْكــ ،ٓ :ٍٛفُييـ فييق َمي ِا َض ً
ماوي ٚصييديدً ا – أو نُــا ٜكــ ٍٛايػــٝذ ايػــازحْ ( :
صديدً ا) – بًّْك ّأٓ يتُّـ مًف مـ افهِٔ ٚم؛ ٕن إحُٚم افؼيظٔ ٓ ٜصيؽ ؾٔٓيٚ
ػ يف أظامل افدٕٔ ٚافتل يٖ ٔٓ ٚف ِ ُٔ َح ّهؾ
ه ه اف َُ ٍَِ ُ ٜافتل ُيثٚب ظِٔٓ ٚادا ُء ،ؾُام َي َت َُ ِّ ُ
ًٚصف ؾال ُقن إحُُ ٚم افؼظَٔ ٜأ َؿ ّؾ مـ ذفؽ يف اف ّت َح ُّؾ ،ؾال يْاٌل ْ
َم َ
أن َي َت َح ّّؾ
ِ
َ ٍْ َٕ ٛسيف ؾٔٓي ،ٚثيؿ ييٖع ظيذ إحُيٚم افؼيظٔ ٜواف َُ ُابيٚت إػ اهلل
ادا ُء فِدٕٔ ٚو ُي ْتً ُ
ًٚػ ويُقن هْٚك َ ًَ ًا ٚخٍٔ ًٍ ٚؾ ُٔ ٍْىِا!! ؾٕٚحُُ ٚم افؼظٔ ٜإ ًذا ٓ َ َِ ُؾ يف افتُيٚفٔػ
ظـ ه ه افتُٚفٔػ افتل ُيً ِٕٚٓٔٚادا ُء يف بَٔ ٜأصٌٚفف مـ أصٌٚل افدٕٔ.ٚ
ٚضتَجِدُ ََِٔ ٜك ٍٛيوَِ :مـ افس َِ ِ
ػ َمـ ُأ ِصئ ٛيف إِ ْصي َا ًِف َ
ؾيٖ ْؾ َى َا؟! ٚاجلـٛاب عًٝـ٘ :أن هي ا
ّ
فٔس ُح ّج ً ٜظذ بَٔ ٜافسِػ.
مستّرا؛ هؾ فف ُ
ترك افْٔ ٜمـ افِٔؾ
َطأيةَ :مـ ـٚن مر ُضف
ّ

مريوَ ٚم َر ًضةُ ٚم ْىبِ ًَة - ٚيًْيلُ :م ْسي َت ِّ ًاا  -ؾ َِة ُف تَة ْر ُك
إن ـٚن
ً
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :ثؿ ْ

افْٔ ٜمـ افِٔؾ) أي :جٚز أن يسك افْٔ ٜمـ افِٔؾ.
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ادرض ُم َت ََ ّى ًًٚ؛ ـّـ ُيهٚب بِ ُح ّّك ً -
وإن ـٚن ُ
ؾس َ ٍِع درج ُ ٜحاار ف ثيؿ
َطأيةْ :
مثال ْ َ -
َ ْْ ِزلْ َ ،ا َ ٍِع و َ ْْزل ،وهُ ا؛ بحٔ ٞإذا ار َ ًٍ ٝدرج ُ ٜحاار ف ٓ َي َت َّ ُّـ مـ افهٔٚم ،وٓ بيد
وأن يٖخ أدوي ًً ٜ
ْ
مثال أو صٔ ًئٚ؟

حية ّؿ وؿتًةٚ
ؾٍل ه ه احلٚف ٜجيقز فيف ،نُا قاٍ ايػازح زمحـ٘ اهللْ ( :
ـّ ْـ ُ َ
وإن ـٚن ُم َت ََ ّى ًًَ ،ٚ
دون ٍ
وؿ ٝافؼوع جةٚز أن يةسك افْٔة َ ٜمةـ افِٔةؾ) ؾِيق
ّقمَ ٚ
إن ـٚن َ ْ
وؿُٕ ٝيِ َر؛ ْ
حم ً
ؼيع يف افهئٚم –
جٚء ُ
وؿ ٝافؼوع يف افهئٚم – يًْيلُ :ؿي ْا َب افٍجيا وشيقف َي ْ ُ
ِ
إن ـيٚن يف ُؿي ْا ِ
يْةقي مةـ افِٔةؾ) أيْ :
وؿيٝ
ب
أن
جٚز فيف َي ْا ُك افْٔي( ،ٜوإ ؾ ًَ َِ ْٔةف ْ
َ
افؼوع مـ افهٔٚم مل يُـ َم ّْق ًم ٚؾًِٔف أن يْيقي ميـ افِٔيؾْ ،
مايويٚ
ؾي٘ن أصياح
ً
جٚز فيف ِ
افٍ ْى ُا ـام يَقلِ ( :
ٚج إػ اإلؾىٚر َأ ْؾ َى َر).
ؾ٘ن اح َت َ
َ
قاٍ( :ثؿ هذا) أيُ :
ـيؾ هي ا افُيالم يف ادياض (إذا َمل ْ َ ْ
ؾة٘ن َخ ِنة َٔ ُف
ية َش
اهلةالكْ ،
وج ٛظِٔف ِ
افٍ ْى ُر).
َ َ َ
بًض افقء.
إتاف! ؾٓ ا افُالم ٌ
دؿٔؼ َ
قـاٍِ ( :
اإلؾىٚر
اإلؾىٚر ،وإٕام صٚر
احتٚج إػ اإلؾىٚر َأ ْؾ َى َر) ؾِؿ ُي َق ّج ٛظِٔف
ؾ٘ن
َ
ُ
َ
إن احتٚج فف َأ ْؾ َىا ،يًْل ـٖٕف يَقلِ :
حٚج ًٜ؛ ِ
اإلؾىٚر جيٚز أن ُي ٍْىِيا ،وٓ
إن احتٚج
َ
َجيِ.ٛ
اهليالك (وجة ٛظِٔةف ِ
ؾة٘ن َخ ِنة َٔ ُف) أيْ :
افٍ ْىة ُر)
خي َنيك ظيذ ٍٕسيف
إن ـيٚن ُ ْ
قاٍْ ( :
ُ َ َ َ
يًْل :أن َُيدُ ث فيف مُُ ٓ ٚيّد ُظ َْاٚه يف افهٔٚم ،ؾقج ٛظِٔف حْٔئ ٍ
اإلؾىٚر؛ ( َؿَ ٚف ُف
َ َ
ُ
َْ
ْ
ُ
ايل).
اجل ْر َج ِ ّ
ٚين واف ٌَزّ ِ ّ
ِ
ؾ٘ن صٚم؛ ؾٍل ا ْٕ ًِ ََ ِ
صئٚمف
افوّر يًقد ظذ افهٔٚم ،أي :ؾٍل إًَٚد
ٚده)
قاٍْ ( :
ُ
ايل).
(احتام ٌت؛ ؿٚفف اف ٌَزّ ِ ّ
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َ
ُ
اهلالك
وافًىش ؾخٚف ظذ ٍٕسف
جلقع
َطأيةَ :م ْـ َؽ َِ َب ُف ا ُ

أن َؽ َِب ٜاجلقع واف ًَ َىش ـٚدرض).
واظ َِ ْؿ ّ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهللْ ( :
ِ
ق ظذ ٍٕسيف ِمي ْـ َؽ َِ َاي ٜاجليقع وافًىيش ،يًْيل ٓ :ييتُّـ ميـ افهئٚم إٓ
فق َخ َ
بِ َّ َن ي َّ ٍ ٜبٚف ٌِي ٍي ٜـّنييَ ٜاديياض افاييٚف ِغ – إمل افنييديد اف ي ي ذـإييٚه يف اديياض –،
وو َص َؾ إػ إٔف مل يستىٔع أن ُيتِ ّؿ صَٔ ٚمف مع اجلقع أو مع افًىش ،ؾٍيل هي ه احلٚفيٜ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٛ؛ َؾٖ َخي َ ُحُْي َؿ
ق ظِٔيف
اهليالك َو َجي ٛظِٔيف افٍ ْىي ُا ،وإٓ َمل ْ َجيِي ْ
فيف افٍ ْى ُا؛ ؾِق ُخ َ
ِ
ادايض.
وه ي ه ادسييٖفَ ٜذ َـاهيي ٚاإلمييٚم افْييقوي رمحييف اهلل يف ادجّييقع؛ حٝــح قــاٍ( :ؿييٚل
اهليالك؛ َف ِزميف ِ
ُ
افٍ ْىي ُا) وميٚ
وافًىيش ؾخيٚف
اجليقع
وؽرهؿَ :مي ْـ َؽ َِ َاي ُف
أصحُ ٚبْٚ
َ َ ُ
ُ
ُ
افدفٔؾ؟ ؿٚل( :فَقفف
 ،]3:وؿقفف

ًٚػ        ﴿ :

ًٚػ    ﴿ :

﴾[افْسٚء:

﴾[افاَاة.)]2:6 :

َطائٌ يف املطاؾس:
افٍىر
َطأية :متك ُيبٚح فِّسٚؾر
ُ

ؾؼ ُط اإلبٚح ٜفف) يًْيل :شط إبٚحيِ ٜ
افٍ ْىي ِا فيف
قاٍ ايػازح زمحـ٘ اهلل( :وأمٚ
ُ
ادسٚؾر؛ َ ْ

(أن يُةةقن َش ة ٍَ ُره) افوييّر يًييقد ظييذ ادسييٚؾا ،أي :أن يُييقن َش ي ٍَ ُا ه ي ا ادسي ِ
يٚؾا
( ً
وافسيٍا اف ٌَي ْ ُر ُمايٚحٍ ؛ ْ
ؾي٘ن ـيٚن َشي ٍَ ُاه
افس ٍَ ُا افَهر،
بٚحْ َ )ٚ
ضقيال ُم ً
ُ
وخي ُاج هب اّ :
افٍىاْ ،
ـّي ْـ
ؿهرا ٓ ُياٚح فف
ؽير ُمايٚحٍ – يًْيلَ :شي ٍَ َا مًهئَ ،ٜ
ُ
وإن ـٚن َشي ٍَ ُاه ُ
ً
مثال ،أو ُيسٚؾا ٍ
ُيسٚؾِا ف ََ ْى ِع افىايؼ ً
ٕما شئٗدي إػ َؿ ْىي ِع ِصيَِ ٜر َحي ٍؿ –؛ ؾْٓي ٚيف
م ه ٛافنٚؾًّٔ ٜ
افٍىيا ،حتيك
أن ه ا افسٍا ا ُد َٗ ّدي إػ مًهٔ ٜاهلل ًٚػ ٓ ُياِ ْح فيف
َ
ٓ يُقن َظ ْق ًٕ ٚظذ ه ه ادًهٔ ٜافتل ُيسٚؾا هل.ٚ
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س ّخ ُص َف اف ََ ْكة فًةدم ا ُدبِةٔح ،و َف افسةٍر بٚدًهةٔ )ٜديٚذا؟
قـاٍ( :ؾال ُية َ َ
ؿةةٚل( :ألن افة ّةر َخ َص ُت َْة ُ
س ّخص افًييٚب بٚفاخهييٜ؛ ٕن يف
ٚط بٚدًةةٚيص) ؾييال َيي َ َ
افس ُخص َظ ْق ًٕ ٚفف ظذ ادًهٔ.ٜ
َّ
قـاٍ( :ؾِق َأ ْص َبح ُم َِة ًٔام) ْ
ـيٖن ُي َا ّٔي َٕٔ ٝي َ ٜافهئٚم ميـ افِٔيؾ ،وأصياح ُم َِي ًٔام فئس
مسٚؾاا ،وش ُٔتِ ّؿ صق َمف( ،ثؿ شٚؾر!) ؾام ُح ُْ ُّف؟ يَقل( :ؾال ُي ٍْىِر) ،وم ٚافدفٔؾ؟
ً
ضة ،ؾ ٌَ َِ ّب ْْةَ ٚ
ضة) ٕٕييف إصي ُيؾ،
قــاٍ( :ألُنةة ٚظبةةٚدة اج َت َّةع ؾٔٓةة ٚافسة ُ
احل َ َ
ةٍر وا َحل َ ُ
إن إصي َيؾ َـ ي ْق ُن اإلٕسييٚن ُم َِ ي ًٔام ،وافًي ِ
يٍا ظي ِ
يٚر ُض ْ
يٚر ٌض؛ حٔييّ ٞ
أن يُييقن
وافسي ُ
ػ ا ُد ََ ّىيع – يًْيل :ا ُد َخي ّاق – ،ؿِْي :ٚهيؾ
مسٚؾاا ،ويناف هي ه ادسيٖف ٜمسيٖف ُ ٜاخلُي ّ
ً
افاًض أخا؟ ٓ ،إم ٚأن ُي ّْ َسيح وإمي ٚأن ُيٌسيؾ ،فُيـ ٓ
افاًض و ُي ّْسح
ُي ٌْ َسؾ
ُ
ُ
ادسح.
َٕ ْجّع بغ آثْغ ،ؾُْ ٌَ ِّ ٛاف ٌَ ْس َؾ ،وٓ جيقز
ُ

رض َؽ ِّاْ ٚاحلرض؛ ؾال جيقز فف ِ
ِ
افٍ ْى ُا.
غ
ؾ َا ْ َ
حل َ ِ ْ
افسٍا وبغ ا َ
َ

قاٍ( :وؿٚل ا ُْدزَ ِ ّين ):وهق مـ َأ َج ّؾ أصيحٚب افنيٚؾًل رمحيف اهلل ًيٚػ (جيةقز فةةف
ِ
ةٚؾر وادة ُ
ةريض
ؾّ ة ِر َض ًَ َٕ ،ة ْؿ فةةق َأ ْص ة َبح ادسة ُ
ةٚئام َ
افٍىة ُةر ؿ ً
ٔٚش ة ٚظةةذ َم ة ْـ أصةةبح صة ً
صٚئّغ ؾِٓام ِ
ِ
مَئام – ـيام
ادسٚؾا جٚز فيف
افٍ ْى ُر) ؾِق صٚم
اإلؾىٚر ،أم ٚفيق أصياح ً
ُ
ُ
صٚئام جٚز فف أن ُي ٍْىِا.
ذـإ – ٚثؿ شٚؾا؛ ؾٓ ه ٓ ُي ٍْىِا ،ـ فؽ فق أصاح
ُ
ادايض ً

افسب ٛا ُد َر ّخ َص مقجق ٌد ،وؿٔةؾ :جيةقز)؛ (ؿٔةؾ) مًْٚهي ٚيف
ألن
ٚايتعًٌٝ؛ قـاٍّ ( :
َ
وافهحٔح خال ُؾف.
ؤًػ
اصىالح افنٚؾًٔ :ٜوج ٌف
ٌ
ُ
ُ
ادريض
ادسٚؾر أو ُص ٍِ َل
َطأية :فق أؿٚم
ُ

ادريض َحرم افٍىر ظةذ افهةحٔح؛ فِةزَ ِ
وال َشة َب ِ
ُ
ٛ
ادسٚؾر أو ُص ٍِ َل
قاٍ( :وفق أؿٚم
ُ
ُ َ
ُ

اإلبٚح.)ٜ
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َطأية ٖٞٚ :األخرية يف ٖرا اجلصء :م ٚاألَ ْو َػ فِّسٚؾر أن يهقم أو أن ُي ٍْىِر

ِ
ةـ ا ْف ِّ
حّٔ ٞ
افسة ٍَ ِر» ،
ةز ّ
ُيي َت ُ ٟبحيدي ٞافْايل َ « :فة ْٔ َس م ْ
افه ْةق ُم َِف ّ
إن افُثير َ ْ
َ
افْايل  وظايدُ اهلل
صيٚئام إٓ
حدي ٞافْال ّ أهنؿ ـٕٚقا يف َش ٍَ ٍا ،ومل يُيـ
و َيْْسك
ُ
ً
()1

بـ َر َواح ٜ؛ ؾدَ ّل ظذ جقاز افهٔٚم يف افسٍا.
حديَ « :ٞف ْٔ َس ِم ْـ ا ْف ِّ
ُ
افس ٍَ ِر»؟
ُيّؾ
ز ّ
افه ْق ُم َِف ّ
ٚقد ٜطأٍ ضائٌِْ :ظذ مْ ُ ٚ
()2

ضة ْر
إن األؾوةؾ َف َحة ّؼ ادسةٚؾر ُيْْ َيةر؛ ْ
ٚاإلجابـة يف قـ ٍٛايػـازح حٝـح ٜكــ( :ٍٛثةؿ ّ
إن مل َي َت َ ّ
وإن َت َضر ِ
ؾٚفٍ ْى ُر َأ ْؾ َو ُؾ).
ؾٚفهق ُم َأ ْؾ َو ُؾَ ّ ْ ،
َ
ُ
حدي ٞافْال َّ د ٚرأى
ُيّؾ ظِٔف
وو َجيدَ
افاجؾ اف ي ؿد صٚم يف افسٍا َ
وه ا ُ ْ
ِ
افس ٍَ ِر» ،ؾّـ ََت َ ُّـ مـ افهٔٚم
ز ّ
افه ْق ُم َِف ّ
ادن َّ َ ٜؿد َٕ َز َف ْ ٝظِٔف؛ قـاٍَ « :ف ْٔ َس م ْـ ا ْف ِ ّ
وفٔس هْٚك َم َن َّ ٌَ ْ ُ ٜـا يف ْ
أن ُي ُْ ِّ َؾ صَٔ ٚمف أو أن يهيقم ابتيدا ًء؛ جيٚز فييف افهيق ُم
حْٔئ ٍ  ،ف فؽ مل َي َُ ِؾ افنٚرح ٓ :جيقز ،وإٕام ؿٚلُ ( :يْْ َير) ؾٕ٘ف ْ
رضر بٚفهئٚم
إن مل َي َت َ ّ
ُ
ُ
أؾوؾْ ،
أؾوؾ.
ؾٚفٍىا
رض َر
ؾٚفهق ُم
ُ
وإن َ َ ّ

ِ
افوة ًْ َ
ػ فةق صةٚم) ـيام َحيدَ ث يف
ض ْر فُْف َيةٚف ّ
قـاٍ( :ؿٚل َف اف ّتت ّّ :ٜوفق َمل ْ َي َت َ ّ
ؾتح مًُ ٜ
افْايل  أن ُي ٍْىِياوا ؛ حتيك إذا
مسيٚؾايـ وظيزم ظِئٓؿ
مثال أهنؿ ـٕٚقا
َ
ُ
ؿٚدريـ ظذ مالؿ ٚف.
ظدوهؿ يف اف ٌَ ِد ـٕٚقا
َ
َٓ َؿ ْقا ّ
()1

 -10متٍؼ ظِٔف مـ حدي ٞجٚبا  :افاخٚري ( ،)2:57ومسِؿ (.)2226
يٚلَ « :خر ْجَْة ٚم َةع رش ِ
يـ َأ ِيب افيدّ ْر َد ِاء َ ؿ َ
ةقل اهللِّ َِ ف
 -11احلدي ٞأخاجف مسِؿ بياؿؿ (َ :)2233ظ ْ
َ َ ُ
َ
ِ ِ ِ
ٚن َِف حر َص ِد ٍ
ةـ ِصةدّ ِة َْ
احل ّةرَ ،و َمة ٚؾَِْٔةَ ٚصةٚئِ ٌؿ إِ ّ
يد؛ َحتّك إِ ْن ـ َ
َٚن َأ َحدُ ََٕ ٚف َٔ َو ُع َيدَ ُه َظ َةذ َر ْأشةف م ْ
َص ْٓ ِر َر َم َو َ َ ّ

()1

()2

َر ُش ُ
اح َ ،»ٜوافاخٚري (.)2:56
قل اهللِّ َ و َظ ْبدُ اهللِّ ْب ُـ َر َو َ
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ؾٚفٍىا َأ ْو َػ،
ػ
ؾ٘ذا ـٚن يف افسٍا ومل يترضر بٚفهٔٚم وفُْف َخيٚف أن َي ْو ًُ َ
ُ
مثال (أو َؽةزْ ٍو؛ ِ
نُا قاٍ( :ؾُٚن َف َش ٍَ ِر َح ًّ )ٟ
ؾةٚفٍ ْى ُر َأ ْو َػ ،واهلل أظِةؿ) ؾِيق ـيٚن يف
ػ ظـ افَٔٚم بٖظاٚء احل ،ٟوظـ افَٔٚم ِ
بخدْ م ٜإخقإف ميـ
افو ًْ َ
شٍا احل ٟوخٚف ّ
ـٚره و َأو ِ
راده وؽر ذفؽ ميـ افهيِقات ً
ميثال
رضر يف افَٔٚم َبٖ ْذ ِ ْ
ادسٚؾايـ ،أو أن َي َت َ ّ
ٍ ِ
أن يٖ ِ َٔٓ ،ٚأو ِمـ أظامل اف َُ َا ِ
افتل َي َق ُد ْ
وُي َّيؾ
ب افتل يَقم هبٚ؛ ؾحْٔئ افٍ ْىي ُا َأ ْو َػْ ُ ،
ُ
رون ا ْف َٔ ْق َم بِ ْٚألَ ْج ِر»  ،وـ فؽ يف َش ٍَ ِا اف ٌَ ْز ِو.
ظِٔٓٚ
 ٛا ُْد ٍْىِ َ
حديَ « :ٞذ َه َ
ِ
ٍهٔؾ ادسٖف ،ٜحتك ٓ ُي ِ
ُ
افا ْخهي ٜدون أن َي ًْ َِيؿ
ؾٓ ا
سٚرع َأ َحيدٌ بْ َٕٚخي هبي ه ُ
ص و ُي ٍْىِيا!! وإٕيام يْاٌيل أن
وٚبِ َط إخ ِ هبٚ؛ يُقن
س ّخ ُ
افسٍا فٔس بف َم َني َّ ٌ ٜو َيي َ َ
ُ
()2

ؾيٕٚمقر هي ه مقزوٕي ٜبّٔيزان
إما ظيذ هي ا احليدّ ميـ افؼيع افهيحٔح،
يُقن
ُ
ُ
افؼييع افي ي ُيْْ َييا ؾٔييف بٍُٔٔيي ٜاف ّت ََي ُاب إػ اهلل ًييٚػ هبي ه افًاييٚدات؛ ؾي ْ
ي٘ن رضيير
بٚفهٔٚم ـٚن ِ
َ
َ
أؾوؾ وإتٓ ٝادسٖف.ٜ
أؾوؾ ،وإٓ ـٚن افهق ُم
افٍ ْى ُا
وه ا هق افُالم ادتً ِّؼ بيٚدايض وادسيٚؾا ،وهي ا افُيالم متًِيؼ بيٚفُالم ظيذ
شائط افهقم.
ِ
ِ
َ ٛأ ْن ُت ْٗ َتك
ْ ٛ
أن ُت ْٗ َتك ُر َخ ُه ُف ـام ُحي ّ
ضؤاٍَ :ف مسٖف ٜصقم ادسٚؾر ؿٚل افْبل « :إِ ّن اهللَّ ُحي ّ
ِ
افر ّد
َظزائ ُّ ُف»( ،)3ؾام ّ
ِ
ةـ َظةدُ ّوـ ُْؿ
ُةؿ َؿةدْ َدٕ َْةقت ُْؿ م ْ
 -12فِحدي ٞاف ي رواه مسِؿ ( )2231ظـ أيب شًٔد اخليدري « :إِ ُّٕ ْ
ِ
ِ
آخ َيا َؾ ََ َ
يؿ ٕ ََز ْفَْيَ ٚمْ ِْيز ًٓ َ
ُةؿ
َوا ْف ٍِ ْى ُر َأ ْؿ َقى َفُ ُْؿ» َؾَُْ ٕٚ
يـ َصيَ ٚم َومّْيَ ٚم ْ
َُ ٝر ْخ َهي ًٜ؛ َؾّّْيَ ٚم ْ
يٚل« :إِ ُّٕ ْ
يـ َأ ْؾ َى َياُ ،ث ّ
()1

ََ ٝظ ْز َم ًَ ٜؾ َٖ ْؾ َى ْإَ.ٚ
ُم َه ّب ُحق َظدُ ّوـ ُْؿ َوا ْف ٍِ ْى ُر َأ ْؿ َقى َفُ ُْؿ َؾ َٖ ْؾىِ ُروا» َوـَْ ٕٚ

()2

 -13رواه افاخٚري ( ،)39:1ومسِؿ ()222:؛ ـالمه ٚمـ حدي ٞإٔس .

()3

أيوي ٚافاييزار ـيام ىف "ـنييػ إشييتٚر"
 -14أخاجيف افىييزاين ( ،434/22رؿيؿ  ،)22991وأخاجييف ً

( ،57:/2رؿؿ  ،)::1وابـ حاٚن ( ،7:/3رؿؿ  ،465ط .افاشيٚف ،)ٜؿيٚل ادْي ري يف افسؽٔي :ٛرواه
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اجلـٛاب :ذـإ ٚه ه ادسٖفّ ٜ
وأن افْال  صٚم يف افسٍا؛ ؾِام صٚم يف افسٍا َد ّل
ِ
جقاز افهقم ،و َّد ٚصٚم  و َأ ْؾ َىا افهحٚب ُ ٜبِ َّ ْح َ ِ
رضه وهيق َيي َااهؿ  -صيِقات
ظذ
اهلل وشالمف ظِٔف َ -د ّل ظذ جقاز افٍىا.
ٚذنسْا إٔ ضابط املطأيةْ :
ؾٚفٍىا َأ ْؾ َوي ُؾ ،وإٓ ؾٚفهيق ُم
ػ
افو ًْ َ
رضر وخٚف ّ
ُ
أن َم ْـ َ َ ّ
أ ُ
افيس ُخص َّدي ٚـيٚن َي َْيقى
ؾوؾ  -ـام هق حٚل افْال ؛ حٔ ٞمل َيسخص  هب ا ّ َ
ٍ
يٚفا َخ ِ
ص،
رضير جييٚز أن يٖخي بي ُ
ظييذ افهيئٚم وـييٚن افهيئُ ٚم َأ ْو َػ حْٔئي  ،-وإذا َ ّ َ
و ُؿدّ م ِ
 ٝافاخه ُ ٜيف ه ه ادسٖف.ٜ
َ
وٕحـ َٕ ْ ُـا ه ه ادسٖف َ ٜؾَط حتك ٓ ُيُِْْا أحدٌ ظذ َم ْـ صيٚم يف افسيٍا ،أمي ٚفيق
أراد ِ
افٍ ْى َا ُم ْىِ ًَٕٕ ٚف مسٚؾِ ٌا ؾٚدسٖف ٜمقجقدة ،وشٖٔع ٍهِٔٓ ٚيف افٍاع افتٚي.
وأرا َد أن ُيسٚؾر و ُي ٍْىِر
صٓر رموٚن َ
(ؾرع) َف مذاه ٛافًِامء ؾّٔـ َد َخؾ ظِٔف ُ

()1

ِ
جيٚز فيف أن ُيسيٚؾِ َا و ُي ٍْىِيا؛ هي ا
ٔؿ َ
إذا َد َخؾ ظذ اإلٕسٚن َص ْٓ ُا رموٚن وهيق ُمَي ٌ

ه ٛمٚفيؽ وأبيك حٍْٔي ٜوافثيقري وإوزاظيل وأمحيد وافًِيامء ـٚؾي ً،ٜ
م َه ُاْ ٚوم ُ
س ّخص مل َي َُؾ فف َأ َحدٌ .ٓ :
وهق صحٔح ٓ يشء بف ،ؾِق أراد
مسٚؾا أن َي َ َ
ٌ
***
َطأية يف ق ٍٛأب ٞغجاع زمح٘ اهلل( :وادسٚؾِ ُر َش ٍَ ًرا َض ِق ًيال).
افٍىا يف افهٔٚم( :أربًُ ٜب ُاد) .
ذـإ ٚأن افسٍا افىقيؾ اف ي ُيأِح
َ
()2

افازار ب٘شْٚد حسـ ،وؿٚل اهلٔثّل يف ُمّع افزوائد( :رواه افىزاين يف افُار وافازار ،ورجٚل افازار ثَٚت
وـ فؽ رجٚل افىزاين) اهي (ُمّع افزوائيد :ج  /ص
( /

).

()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص .285

()2

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.285

) ،وؿيٚل افْيقوي يف اخلالصي :ٜإشيْٚده جٔيد
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ميي ْ َهاْ ٚإٔييف ثامٕٔيي ٜوأربًييقن ِميي ًٔال بٚهلٚصييّل ،وهيي ه ادااحييؾ ماح َِ ِ
تييٚن
َْ َ
َ ُ
ٚصدَ ِ
َؿ ِ
ٚن ،وهب ا ؿٚل ٌ
مٚفؽ وأمحدُ  ،ؾٕٚربًُ ٜب ُاد :ثامٕقن وأربًقن ِم ًٔال بٚهلٚصيّل،
أي :حقاي ثامٕقن ـِٔق مس بٚدَٔٚس اف ُىقي افٔقم.
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باب ؾسائض ايصّٛ
املنت:
قاٍ:

ِ
َ
افؼ ِ
ٚء :افّْ ّٔ َُ ،ٜو ْ ِ
اإل ْم َس ُ
ب
افه ْق ِم َ ْ
( َو َؾ َرائ ُض ّ
َ َس َُ ٜأ ْص َٔ َ
ٚك َظ ِـ ْاأل ْـ ِؾ َو ّ ْ
َو ِْ
اجل َام ِع).
افْىؼ هب ٚبال خالفِ َ ،
وتٛ
افَِ ،ٛو ُينسط
َي ِهح افهقم إ بٚفْٔ ٜفِخَ َز ،وحم ِّٓٚ
ُ
ُ
افْٔ ُ ٜفُؾ فِٜٔ؛ أل ّن ّ
ـؾ يقم ظبٚد ٌة مستَِ ،ٜأ ترى إٔف َي ٍْ ُسد بَٔ ُ ٜاأليٚم بٍسٚد يق ٍم مْف ،ؾِق
تًٔغ افَْٔ ٜف صقم افٍرض،
وجيِٛ
صح فف افٔق ُم األول ظذ ادذهَ .ٛ
ُ
ٕقى صق َم افنٓر ـ ِّف ّ
وـذا جي ٛأن يْقي ً
ض افْق ُم واألـؾ واجلامع بًد افْٔ ،ٜوفق ٕقى مع ضِقع افٍجر
فٔال ،و َي ُ ّ
تهح فف؛ ألٕف مل ُي َب ّٔ.ٝ

وأ ْـّ ُؾ افْٔ :ٜأن يْقي صقم ٍ
ِ
افسْ ٜهلل تًٚػ.
ؽد ظـ أداء
ؾرض رموٚن هذه ّ
َ
َ َ
أن ٕٔ ٜاألداء أو افَوٚء وٕحق ذفؽ ظذ اخلالف ادذـقر َف افهالة وؿد َم ّر ،وجيٛ
واظِؿ ّ
أن تُقن افْٔ ُ ٜجٚزم ً ،ٜؾِق ٕقى اخلروج مـ افهقم َي ْب ُىؾ ظذ افهحٔح.

ايػسح

ايؿسض األ :ٍٚايٓٝة
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املطأية األٚىلَ ( :ي ِهح افهق ُم إ بٚفْٔ ٜفِخَ َ ِز) ،وهق ؿقفف « :إ ّٕام األَ ْظ َام ُل
ٔٚت ،وإ ّٕام فِ ُُ ّؾ ام ِر ٍئ مَٕ ٚقى» ِ َ ( ،
بِٚف ّْ ِ
افَِ ،ٛو ُينسط اف ّْ ْى ُؼ هب ٚبال
وحم ِّٓٚ
ُ
َ َ
ْ
()1

خالف).
املطأية ايجاْٝةِ َ ( :
وت ٛافْٔ ٜف ُُ ّؾ َف ِْٔ.)ٜ
افهٔٚم فُؾ فِٜٔ؛ دٚذا؟
يف م ه ٛافنٚؾًٔ ٜومجٓقر افًِامء إٔف جي ٛأن يْقي
َ
ـؾ يق ٍم ظبٚد ٌة ُم ْس َت َِِ ،ٜؾِٔزم ّ
ألن ّ
فُؾ يقم أن ُي َا ّٔ ٝافْٔ َ( ،ٜأ ترى إٔف َي ٍْ ُسد
بَٔ ُ ٜاأليٚم ِبٍسٚد يق ٍم مْف) ؾِق أؾىا يق ًم ٚمـ ه ه إيٚم َؿ َوُ ٚه وحدَ ه( ،ؾِق ٕقى
صق َم افنٓر ـِف صح فف افٔقم األول ظذ ادذه.)ٛ
ؾُؾ يق ٍم ظاٚد ٌة ُم ْس َت َِِ ،ٜويِزم ّ
ُ
فُؾ يقم أن ُي َا ّٔ ٝافْٔ َ.ٜ
َطأية جدٜدة:

غ ِ
افَْٔ ٜف صق ِم اف ٍَ ْر ِ
أن يْقي ً
فٔال،
قاٍ ايػازح زمح٘ اهللَ ( :
ض ،وـذا َجيِْ ٛ
وجيُِ ٛت ًِْٔ ُ
ُ
واجلامع بًد افْٔ ،ٜوفق ٕقى بًد ضِقع افٍجر َت ِهح فف؛
واألـؾ
افْقم
ض
ُ
ُ
و َي ُ ّ
وأ ْـّ ُؾ ِ
ِ
افْٔ :ٜأن يْقي صق َم َؽ ٍد مـ أداء َؾ ْر ِ
ض رموٚن هذه
ألٕف مل ُي َب ّٔ ٝافْٔ ََ َ ،ٜ
افسْ ٜهلل تًٚػ).
ّ
َ
مسٚئؾ افْٔ ٜـ ِّٓ.ٚ
وه ان افسىاان ؿد ْٚول ؾٔٓام افنٚرح
أن ٕٔ ٜاألداء أو افَوٚء وٕحق ذفؽ ظذ اخلالف ادذـقر َف افهالة
قاٍ( :واظِؿ؛ ّ
أن تُقن افْٔ ُِ ٜ
اخلروج مـ
جٚزم ً )ٜأيَ َ ٓ :ا ُدد ؾٔٓ( ،ٚؾِق ٕقى
وؿد َم ّر ،وجيْ ٛ
َ
افهقم َي ْب ُىؾ ظذ افهحٔح).

ََطَائٌُِ يف ايِٓٝة(:)1
()1

 -15متٍؼ ظِٔف :رواه افاخٚري ( ،)2ومسِؿ ( )2:18مـ رواي ٜظّا بـ اخلىٚب .
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األٚىل :ؿٚل افنٚؾًل وإصحٚب  -رمحٓؿ اهلل ًٚػ َ ٓ :-ي ِهح صق ُم
ِ
ِ
وادْدوب إٓ بٚفْٜٔ؛ وه ا ٓ خالف ؾٔف
افقاجٛ
ؽره مـ افهٔٚم
رموٚن وٓ ُ
ظْدٕ.ٚ
ومَهدٕ ٚيف افهٔٚم افقاج ،ٛأي :مَ ٚو َج ٛبٖصؾ افؼع مثؾ رموٚن ،ومٚ
َو َج ٛبٚفْ ر أو افٍُٚرة أو َجزاء افهٔد؛ ـؾ ذفؽ ٓ بد ؾٔف مـ افْٔ.ٜ
وـ فؽ افهٔٚم ادْدوب :ـّـ أراد أن يهقم آثْغ أو اخلّٔس أو افثالثٜ
إيٚم افأض أو ؽر ذفؽ مـ إيٚم َف ِزمف افْٔ ُ ٜـ فؽ يف ه ه إيٚم ـ ِّٓ.ٚ
وم َ ُؾ ِ
افْٜٔ
ؾال يهح صق ٌم يف حٚل مـ إحقال إٓ بْٜٔ؛ َدَِ ٚذ َـاه
افنٚرحَ ،
ُ
افِسٚن بال ِخ ٍ
ِ
الف.
افَِ ،ٛوٓ ُينسط ُٕ ْى ُؼ
ُ
ايجاْٝةِ َ :
ت ٛافْٔ ُّ ٜ
ـؾ يقم ،شقاء رموٚن وؽره.

ؾِق ُص ّْ َ ٝثالث َ ٜأيٍ ٚم ـٍٚرة أو َٕ ْ ٍر ؾال بد مـ َ ْا ِٔٔ ٝافْٔ ،ٜوٓ بد أن يُقن ف ُُ ّؾ
يقم ٕٔ ٌٜ؛ ٕن ـؾ يقم – ـام ذـإ – ٚظاٚد ٌة م ِ
ستَِ ،ٜـّـ صٚم افثالث ٜإيٚم افأض
ُ
يْقي فُؾ يقم ٕٔ َتف افتل يهح هب ٚافهق ُم.
َطأية :فق ٕقى صَٔ ٚم رموٚن ـ ِّف مـ أوفف إػ آخره

فق َٕقى يف أول ٍ
فِٔ ٜمـ رموٚن صق َم افنٓا ـ ِّف ،مل َ ِهح ه ه افْٔ ُ ٜفِ ٌَ ْ ِر افٔقم

إول؛ ٕن أؿؾ مَ ٚي ََ ُع ظِٔف افًاٚد ُة ادستَِ ٜهق افٔقم إول ؾَط.
ايجايجة :قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :وفق ٕقى مع ضِقع افٍجر تهح فف؛ ألٕف مل ُي َب ّٔ ،)ٝؾال
بد مـ أٔ ٝافْٔ ٜافتل ؿٚل ؾَٔٓ ( :ٚجيِ ٛأن يْقي ً
فٔال) ،وه ه هل ادسٖف ٜافتٚفٔ.ٜ

()1
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ِٔ ٝ
ِ
ٌ
وؽره مـ افهقم افقاج.)1(ٛ
رشط َف صقم رموٚن
افْٜٔ
َطأيةَ :ت ْبِٔ ُ

ٍ
ؾُؾ افهٔٚم افقاج ٓ ٛبد مـ أٔ ٝافْٔ ٜؾٔف ،ؾّـ ـٚن ً
ـٍٚرة أو
مثال ظِٔف يق ُم

َٕ ْ ٍر و َأ ْص َاح ومل يُـ ؿد َ َس ّحا ؾَٚل َأ ُصق ُم ٓ ،يهح! ؾال بد يف صٔٚم رموٚن
وـؾ صٔٚم واج ٛأن ُي َا ّٔ ٝافْٔ َ ٜمـ افِٔؾ ،ؾال يهح صق ُم رموٚن ،وٓ افَوُ ٚء،
وٓ افٍُٚر ُة ،وٓ صقم ؾِدْ ِي ٜاحل ٟوؽره ٚمـ افهقم افقاجٍ ٛ
بْٔ ٜمـ افْٓٚر بال
ّ
ُ
خالف.
ِ
ادْهييقص يف
اجلّٓييقر ،وهييق
ه ٛوبييف َؿ َىييع
ُ
وىف صييقم افْيي ر ضايَييٚن :اديي ُ
ُ
ادختك ٓ :يهح ٍ
بْٔ ٜمـ افْٓٚر ،وه ه ادسٖف ٜيف افَقاظد افٍَٓٔيُ ٜي َسي ُّقهن :ٚهيؾ
َ
َ
ُي ْس َِؽ بٚفْ ر َم ْس َِؽ افقاج ٛأو َم ْس َِؽ ادْدوب؟
ِ
ِ
 ٛضِةقع افٍجةر بِحية ،ٜهةؾ يهةح
َطأية :فةق ٕةقى ُؿبٔةؾ
ؽةروب افنةّس بِحية ،ٜأو َظَة َ
صقمف وفق ٕقى مع افٍجر
ُ

()2

ِ
ِ
 ٛضِيقع افٍجيا بِحيي ،ٜمل يهيح
فق ٕقى ُؿأؾ
ؽاوب افنّس بِحي ،ٜأو َظَي َ
ِ
ِ
منٓقران :إٔيف ٓ جييقز ،وهيق ؿيقل أـثيا
ؾقجٓٚن
بال خالف .وفق ٕقى مع افٍجا

ادتَدمغ ،ؾِيق ٕيقى ميع افٍجيا ٓ يهيح صئُ ٚمف ـي فؽ؛ وـيؾ ذفيؽ يف
أصحٚبْٚ
َ
صٔٚم افقاج.ٛ
َطأية :ويْبٌل ـذفؽ فِهبل ادُ َّ ّٔز َف رموٚن أن َي َتً ِّؿ مسٖف ٜتبٔٔ ٝافَْٔ ٜف افِٔؾ

()1
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ٓ ي ِهح صقم افهال ا ُدّٔز يف رموٚن إٓ ٍ
ٔٝ
بْٔ ٜمـ افِٔؾ ،وهل ا ُؿ ِْْْ َ :ٚا ِٔ ُ
َّ
َ
ُ
ِ
وؽره مـ افقاجي ،ٛوـي ا ذـإي ٚإٔيف ٓ َي ِهيح صيق ُم
ش ٌط يف صق ِم رموٚن
افْْٔ َ ٜ
رموٚن وٓ ؽره مـ افهٔٚم افقاج ٛإٓ بْٔ ٜمـ افِٔؾ.
َطأية :متك تهح افْٔ ٜفِهٔٚم

َ ِهح افْٔي ُ ٜيف مجٔيع افِٔيؾ؛ مي ٚبيغ ؽياوب افنيّس ،وضِيقع افٍجيا ،ؾاًيد أن

َ ٌْ ُاب افنّس جٚز َ
فؽ أن ْقي ؽدً ا افهق َم ،ؾِق ٕيقى افهيقم يف صيالة ادٌياب
مجٓقر أصحٚبْ ٚادتَدمغ.
َص ّح ُْ ٕٔ ٝتف؛ ه ا هق اد ه ،ٛوبف َؿ َىع
ُ
ُ
واجلامع وافْق ُم يًْل :فةق ٕةقى َف أول افِٔةؾ افهةَٔ ٚم،
وافؼب
األـؾ
َطـأية :هؾ َي َْ َىع افْٔ َٜ
ُ
ُ
أي ؾِ ًْة ٍؾ بًةد َظ َْة ِد افْٔة ٜو َت ْبِٔٔتٓة ٚفهةٔٚم
جٚم َع بًد ذفؽ ،أو َؾ ًَةؾ ّ
ثؿ ٕٚم أو أـؾ أو رشب أو َ
اف ٌَ ِد؛ هؾ ُي َٗ ّثر ذفؽ

شب أو جٚمع أو َأ َ ك بٌر ذفؽ مـ مْٚؾِ ِ
إذا ٕقى بٚفِٔؾ افهق َم ،ثؿ َأ َـؾ أو َ ِ
ٔٚت
ُ
َ

افهقم؛ مل َ ْا ُىؾ ٕٔ ُتف ،وهُ ا فق ٕقى وٕٚم ثؿ إ َت َايف ؿايؾ افٍجيا؛ مل َ ْا ُىيؾ ٕٔ ُتيف ،وٓ
يِزمف َتديدُ ه.ٚ
أم ٚفق َؿ َىع افْٔ ََ ٍْ َٕ ٜسٓ ،ٚـّـ ظِٔف ؿوُ ٚء يق ٍم وٕيقى ميـ افِٔيؾ صئَ ٚم اف ٌَي ِد ،ثيؿ
جٚء ؿاؾ افٍجا و َؿ َىيع هي ه افْٔي َ ٜوؿيٚل ٓ َأ ُصيق ُم ،ثيؿ ٕيقى افهئَ ٚم يف افْٓيٚر؛ ٓ
يهح صُٔ ٚمف.
ُ
افيس ُد ُد يف هي ه
وافؼب وافْق ُم
إـؾ
ؾال َيَىع افْٔ َٜ
ُ
وؽر ذفؽ ،إٕام َي َْ َىع افْٔ ََ ّ ٜ
ُ
افْٔ ،ٜأو أن َي َْ َىع افْٔ ََ ٍْ َٕ ٜسٓ ،ٚؾ٘ذا َؿ َىع افْٔ َ ٜؿاؾ ضِيقع افٍجيا َب َى َِي ٝافْٔي ُٜ؛ ٕٕيف
مثال َؿ َىع افْٔ َ ٜؿاؾ افٍجا فًِّف ٍ
ً
إميا
بٖما ش َٔ ْن ٌَ ُِف يف افْٓيٚر ،ثيؿ مل َييتِ ّؿ فييف هي ا
ُ
ؾْقى افهَٔ ٚم ف ِ َت ُّ ُُْ ِف مْف؛ ؾال يهح ه ا افهٔٚم.
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َطأية :هؾ جيقز صقم افتىقع ٍ
بْٔ ٜؿبؾ افزوال
ُ

أم ٚصقم افتىقع ؾٕ٘ف جيقز ٍ
ِ
ُ
جقازه مَ ٚر َو ْت ظٚئني ُٜ
وافدفٔؾ ظذ
بْٔ ٜؿاؾ افزوال،
ُ
ِ
َ ، َ :ٝؾ ََة َٚلّ :إين إ ًذا
ش ٌء ؾََ ٚفة ْ
 ريض اهلل ظْٓ - ٚأن ّافْال  ؿٚلَ « :ه ْؾ ظْْدَ ُـ ْؿ َ ْ
َأ ُصق ُم» .
()1

ؾِق أصاح ادا ُء ومل يٖـؾ ويؼب ثؿ ٕقى افهٔٚم ٓ ،بد فيف أن يْقيف ؿاؾ افيزوال
يف م ه ٛافنٚؾًٜٔ؛ ٕٕف يْاٌل أن َ ْه َح ٛافْٔ ُُ ٜم ًْ َي َؿ افًاٚدة ،ؾ٘ػ افزوال ُيُّيـ
مًيؿ افًاٚدة ـام ؿٚل.
أن َ ْه َح ٛافْٔ ُٜ
َ
حقر ِٕٔ ًٜ
افس ُ
َطأية :هؾ ُي ًْ َتز ّ

ؿٚل اإلمٚم افْقوي رمحف اهلل ( :فق َ َسي ّحا ف ِ َٔ َْي َقى ظيع افهيقم ،أو َظي َزم يف أول
افِٔؾ أن َي َت َس ّحا يف آخاه ف ِ َٔ َْقى ظذ افهقم ،مل يُـ هي ا ٕٔيٜ؛ ٕٕيف مل يقجيد َؿ ْهيدُ
()2

افؼوع يف افًاٚدة).
ِ
هيٚح ٛهي ا ِٕ ّٔي ُ ٜافؼيوع يف افًايٚدة،
بسحقره اف ّت ََ ّق َي ظذ افهئٚم ،ومل ُي
ؾْقى ُ
ادَٚر ُن ِ
ِ
فٍِ ًْؾ .ؾّـ ٕقى افهالة أيَ :ظ َزم ظذ إؿٚميٜ
وه ا هق مًْك افْٔ :ٜاف ََ ْهدُ
ٕقي ٝافقوق َء حٔي ٞإْٔيل ُ
ٍ
ؿِٔيؾ؛
شٖ َصي ّع بًيد
افهالةْ َ ،
وخيتِػ ظـ ـقٕف يَقلُ :
ٍ
ؾاض.
ؾٓ ه فٔسَٜ ٕٔ ٝ
ؾْ ِٔ ُ ٜاف ّت ََ ّقي ظذ افًاٚدة فٔس َٜ ٕٔ ٝظاٚدة.

()1
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قـاٍ( :وؿٚل افااؾًل :ؿٚل افَيٚيض أبيق ادُيٚرم يف اف ًُيدّ ة :فيق ؿيٚل يف افِٔيؾ
َأ َ سحا َِٕ ْؿقى ظذ افهقم؛ مل ي ُْ ِ
بًويٓؿ ظيـ ٕيقادر
ػ ه ا يف افْٔي .ٜؿيٚل :و َٕ ََيؾ ُ
َ
َ
َ ّ
ش ُب فييدَ ْؾ ِع
إحُييٚم ٕيب افًاييٚس ُ
افاويييٚين إٔييف فييق ؿييٚلَ :أ َ َس ي ّح ُا فِهييقم ،أو َأ ْ َ
هنٚرا ،أو َأ ْم َتْ ِع مـ إـؾ وافؼيب واجليامع َُمٚؾي َ ٜافٍجيا؛ ـيٚن ذفيؽ ٕٔي ًٜ
افًىش ً
فِهقم).
قاٍ( :ؿٚل افااؾًل :وه ا هق احلؼ ْ
ادًتزة).
إن َخ َى َا باٚفف افهق ُم بٚفهٍٚت َ
ِ
ؾُق ُٕف َخ َىا باٚفف إٔف َي ًٍْيؾ ّ
ؽير ميٚ
ـيؾ هي ه إؾًيٚل فهيقم افٌيد إن صيٚء اهللُ ،
يَقلَ :أ َ َس ّحا َِٕ َ ََ ّقى ظذ افهٔٚم؛ فق َخ َىا باٚفف إٔف يتسيحا فٔتَيقى ظيذ افهئٚم
ؽدً ا أو إٔف يْقي ب فؽ أن يٖـؾ ؿاؾ أن يٗ ّذن فٍِجا ً
مثال ،أو يٖـيؾ ويؼيب حتيك
َ
احلؼ يف ـقٕف ٕٔ ً.ٜ
يدؾع
هنٚرا حٚل صٔٚمف؛ ه ا َي ِه ُح وهق ُ
افًىش ظـ ٍٕسف ً
ؽير مي ٚيَيقلَ :أ َ َسي ّحا فِهيقم ،أو:
ؾكٛي٘ َطًكّا :آ ُـ ُؾ فُيل َأ َ ََي ّقى ظيذ افهيقمُ ،
ِ
هنيٚرا ،أوَ :أ ْم َتِْيع ميـ إـيؾ وافىًيٚم ؿايؾ أن ُيي َٗ ّذن افٍجيا؛
ش ُب فدَ ْؾع افًىش ً
َأ ْ َ
ؾٓ ه ـِٓ ٚمًْٚه ٚأن افهقم – ـام يَقل افنٔ – خٚضِ ٌا باٚفف ،إٔف يًٍيؾ ذفيؽ ـِيف
ٕٕف شٔهقم ؽدً ا ،أم ٚإٔف يٖـؾ ف ِٔتَقى ظذ افهٔٚم ؾٓ ه ُم ْىَِي - ٜـيام أصيٚر  -إٓ
َ ِ
صٚئام ؽيدً ا ،أو َأ َ َسي ّح ُا
أن َي َت ََ ّقى ظذ صٔٚم افٌد؛ يَقل :إٔ ٚآ ُـ ُؾ ه ا
إـؾ ف َُ ْقين ً
صٚئام ؽدً ا؛ ه ه افْٔ.ٜ
فُقين ً
افَوٚء
ي ظذ افًبٚدة هؾ ظِٔف
ضؤاٍ :افذي ٕقى اف ّت ََ ّق َ
ُ

خي ُىا باٚفف أن ذفؽ فِهٔٚم ،ؾَْ ًَ ْؿ ظِٔف افَوُ ٚء.
اجلٛاب :فق مل َ ْ

10
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()1

يْاٌل أن ُقن افْٔ ُ ٜجٚزم ًٜ؛ ؾِق ٕقى فِٔ َ ٜافثالثغ مـ صًاٚن َص ْق َم ؽدً ا ْ
إن ـٚن
ِ
أن ٓ َي ًْ َت َِيد ـق ُٕيف ميـ رمويٚنْ ،
حيٓٚن؛ أحـدُُٖاْ :
ؾي٘ن َر ّد َد ِٕ ّٔتَيف
مـ رموٚن ،ؾِيف
ِ
إن ـٚن ِمْْفّ ،
ؾَٚلَ :أ ُصق ُم ؽدً ا مـ رموٚن ْ
جي ِزئْيف ظيـ
وإٓ ؾُٖٕ ٚم ٍْى ٌا أو ُم َت َىي ّق ٌع؛ مل ُ ْ
رموييٚن إذا َب ي َ
ٚن مْييف ٕٕييف صييٚم صييً ٚـ ،ٚومل يُييـ ظييذ َأ ْص ي ٍؾ َي ْس َت ْه ي ِح ُاف وٓ َط يـ
َي ًْ َت ِّدُ هَٚ ،عٓى قٛيٓا( :ظذ َأ ْص ٍؾ َي ْس َت ْه ِح ُاف وٓ َطـ َي ًْ َت ِّيدُ ه) شيُْ َا ُّْٔٓ ٚبًيد ؿِٔيؾ إن
صٚء اهلل ًٚػ.
أميي ٚإذا ـييٚن يف آخييا رموييٚن ؾَييٚل فِٔي َ ٜافثالثييغ مْييفَ :أ ُصيقم ؽييدً ا ْ
إن ـييٚن مييـ
ِ
جي ِزئيف ٕٕيف مل
رموٚن أو َأ َ َى ّقع ،أو ؿٚلَ :أ ُصيقم أو ُأ ْؾىيا ،وصيَ ٚدف رمويٚن؛ ؾيال ُ ْ
إن ـيٚن مْيفّ ،
وإن ؿٚلَ :أ ُصقم ؽدً ا مـ رموٚن ْ
جي ِزمْ ،
وإٓ ؾٖٕيُ ٚم ٍْىِي ٌا ،ؾُيٚن مْيف؛
َْ
َأ ْج َز َأ ُه.
ؾايؿازِمُ إذّا َا ُٜطُى باضتِصِحابُ األَصٌِ:

صيٓا رمويٚن مقجيق ًدا
 ؾ َِ ّام ـٚن يف فِٔ ٜافثالثغ مـ صًاٚن ،مل يُيـ
ُ
بًدُ  ،ؾِؿ َي ْس َت ْه ِحً ٛ
أصال مًف  -وهق رموٚن ُ -ي َه ّحح فف ه ه افْٔ.ٜ
ِ
 ٛفألصيؾ ،وهيق ـق ُٕيف يف آخيا
 فُـ يف آخا رمويٚن هيق ُم ْس َت ْهيح ٌ
ِ
رموٚن ،ؾجٚز فف حْٔئ ٍ أن يَقلْ :
صيٚئ ٌؿ ،وإٓ
إن ـٚن ؽدً ا مـ رموٚن ؾٖٕٚ
إصؾ َبَيُ ٚء رمويٚنَ ،
َ
ؾ٘ن ـٚن مـ رموٚن َأ ْج َزأ ُه؛ ّ
ؾُٖٕ ٚم ٍْىِاْ ،
ؾيٖ ْج َزأه
ٕن
اشتِ ْهحً ٚب ٚفألصؾ.

()1
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احلاٍ ايجاْ : ٞأن َي ًْ َت َِد ـق َٕف مـ رموٚن؛ ْ
ؾ٘ن مل َي ْس َتْ ِد اظتَُ ٚده إػ مُ ٚيثِ ُر َطًْٚ
ؾال اظتِاٚر بف ،وح ُّْف م ٚشاؼ يف احلٚل إوػِ ،
وإن اش َتَْد إفٔيف ؾَيد ؿيٚل افنيٚؾًل
َ َ
ُ ُ
َ
()1

ادختك :فق َظ ََدَ ٌ
رجؾ – افْٔ – ٜظذ ّ
ّ
افنؽ ،ثيؿ
أن ؽدً ا مـ رموٚن يف يقم
 يف
َ
َب َ
ٕهف.
ٚن إٔف مـ رموٚنَ ،أ ْج َز َأ ُه؛ وه ا ُ
ؾٓ ه احل ُٚل افث ٜٕٔٚافتل فٔس ؾَٔٓ َ ٚا ُدد ـام يَقل؛ ٕٕف اش َت ْهي َح ٛطًْي ،ٚؾٓيق إميٚ
ِ
َ
َ
إصؾَ ،ي ًْ َت ِّد طًْ ٚأو ْ
ْ
إصؾ.
أن يستهحٛ
َ ٛطًْ ٚأو يستهحٛ
أن َي ْس َت ْهح َ
ؿيقل ميـ يثِي ُؼ بيف  -ميـ حيا أو ٍ
ِ
ِ
ظايد أو
ُ
ُي ُهؾ َطًْٚ؛ بٖن اظ َت َّد َ َ ْ َ
ؾ٘ن اش َتَْد إػ مْ َ ٚ
ٍ
ٍ
اماأة أو ِصأٚن َذ ِوي َر َص ٍد  -وٕقى صق َم رموٚن ،ؾ َا َ
خالف.
ٚن مْف؛ َأ ْج َز َأ ُه بال
ُ
رموٚن ؽدً ا
خي َز بٖن رموٚن ؽدً ا ،ويَقل :فق جٚء
ؾال يٖع أحدٌ فِٔ َ ٜرموٚن ومل ُ ْ
جي ِزئييف وٓ يهييح بييف صيئُ ٚمف؛ ٕٕييف مل َي ْس َت ْهي ِحٛ
يس ُدد ٓ ُ ْ
يٚئؿ ؽييدً ا ،ؾٓي ا افي ّ َ
ؾٖٕيي ٚصي ٌ
َ
إصؾ يف ادسٖف.ٜ
أم ٚفق ـٚن يف فِٔ ٜافًٔد وؿٚلْ :
أي
إن ـٚن ؽدً ا مـ رموٚن ،أو فق َط َٓا اهليالل يف ّ
مُٚن ،ؾِٖٕ ٚ
صٚئ ٌؿ ،وإٓ ؾُٖٕ ٚم ٍْىِا؛ َأ ْج َز َأ ُه.
َ
إصؾ وهق بَُ ٚء رموٚن.
ؾٓق يف افث ٜٕٔٚاش َت ْه َحٛ
ويف إُوػ مل َي ْس َت ْه ِح ٛصٔ ًئ ٓ ،ٚبَٚء رموٚن ،وٓ اظ َت َّد طًْيُ ٚيُّيـ أ ْن َي ًْ َتّيد
مًف أن ؽدً ا مـ رموٚن.
ؾٗر ٙإذّا َطائٌ َتعًكة بتعٝني ْٝة صٝاّ ايؿسضًَ :دصُٗا ٖ:ٛ

ُ
وؽيره
واجليامع
وافؼيب
إـيؾ
رضي
ُ
ُ
ُ
أن ُي َا ّٔ ٝافْٔ ،ٜأي :يْقي مـ افِٔيؾ .وٓ َي ُ ُ
بًد افْٔ .ٜوفق ٕقى مع ضِقع افٍجا ٓ َي ِهح .و َأ ْـ َّ ُؾ افْٔ - ٜـام ذـإ - ٚأن يْيقي
()1
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صقم ٍ
ؽد مـ أداء َؾ ْا ِ
افسْ ٜهلل ًيٚػ .ؤٕي ُ ٜإداء أو افَويٚء
ض رموٚن ه ه ّ
َ
وٕحق ذفؽ ظذ اخلالف اد ـقر .وجي ٛأن ُقن افِْٔ ٜ
جٚزم ً – ٜشْ ـاه ٚإن صٚء
اخلاوج مـ افهقم ٓ َي ْا ُىؾ ظذ افهحٔح.
اهلل ًٚػ يف ادسٖف ٜافتٚفٔ ،– ٜؾِق ٕقى
َ
***
أن تُقن افْٔ ُِ ٜ
اخلةروج مةـ افهةقم
جٚزم ً ،ٜؾِق ٕقى
قاٍ ايػازح زمح٘ اهللَ ( :
وجيِْ ٛ
َ
َي ْب ُىؾ ظذ افهحٔح).
َطأية :إذا َد َخ َؾ َف صق ٍم ثؿ ٕقى َؿ ْى ًَف ،ؾٓؾ َي ْب ُىؾ

()1

ِ
ِ
منٓقران؛ أَصحُُٗا ظْد
وجٓٚن
إذا َد َخ َؾ يف صق ٍم ثؿ ٕقى َؿ ْى ًَف ،ؾٓؾ َي ْا ُىؾ؟ ؾٔف
افاٌقي وآخايـُ :ب ْىال ُٕفٚ ،أصحُُٗا ظْد إـثايـَ ٓ :ي ْا ُىؾَ ،ؾٖ َصي ُح افيقجٓغ ظْيد
إـثايـَ ٓ :ي ْا ٌىؾ.
وؿد َش َاؼ بُٕٔ ٚف يف أوائؾ بٚب صٍ ٜافهالة ،وذـإ ٚهْٚك مَ ٚي ْا ُىيؾ بْٔي ٜاخلياوج،
خي ُاج أو َي ْس َت ِّا يف افهالة َب َى َِ ْ ٝصال ُ ف يف احلٚل ،وميٚ
وهق إٔف فق َ َا ّدد أحدٌ يف أن َ ْ
ٓ َي ْا ُىؾ ،وم ٚاخ َت ٍَِقا ؾٔف؛ ه ا إذا َج َزم بْٔي ٜاخلياوج يف احليٚلْ ،
ـيٖن يَيقلُ :أ ْؾىِيا
أن ،ومل ُي ٍْىِا ،ؾٓؾ َي ْا ُىؾ صُٔ ٚمف أو ٓ؟ ٓ َي ْا ُىؾ ظذ إصح.
دخيقل ٍ
ِ
زييد
اخلياوج ظيذ
ؾِق َ َا ّد َد يف اخلاوج مْف ،أي :يادد يف افْٔي ،ٜأو َظ ِّي َؼ
َ
ً
وجٓ ٚواحدً ا.
ه ٛوبف َؿ َىع إـثاونَ ٓ :ي ْا ُىؾ ً
مثال؛ ؾٚد ُ
ِ
إصح ٓ َي َا ْىؾ ،وفق َ َا ّد َد يف ٕٔي ٜاخلياوج ٓ
وجٓٚن:
جل ْزم بٚخلاوج
ُ
ؾٍل حٚف ٜا َ
وجٓ ٚواحدً ا.
َي ْا ُىؾ ً

()1
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ضؤاٍ :ومِ ٚ
افٍٚر ُق بغ افهالة وافهٔٚم؛ أي :ـقن افهالة َت ْب ُىؾ ب ََ ْىع افْٔ ٜوافهةٔٚم
َي ْب ُىؾ هبٚ
اجلٛاب:

 ايؿــازم األ :ٍٚأن افهيئٚم ُم َتً ِّيؼ بٚفَوييٚء بٕٚـييؾ وافؼييب واجلييامع،
شٖ ِ
ومتً ِّؼ بٚفٍُٚرة بٚجلامع ،ؾِق ؿٚلُ :
جٚمع امياأع أن ثيؿ مل ُجي ِٚم ًْٓي ،ٚأو
ؿٚل :شيك ُـ ُؾ أن ومل ْ
يٖـيؾ ،هيؾ َي ْا ُىيؾ صيق ُمف و َي ِْ َز ُميف افٍُيٚر ُة؟ ٓ ،وإٕيام
ٔٚن افًٍيؾ ادْيٚيف فِهيقم ِ
افٍُٚرة َ ِْزم ِمـ إ ِ
ٍٕسيف – إـيؾ أو افؼيب أو
اجلامع – ،إٕام فق ٕقى ذفؽ ومل يًٍِف ؾال يِزمف افٍُٚر ُة أو افَوُ ٚء.



ٌ
ايؿازم ايجـاْ :ٞأن افهالة ٌ
افْٔي ٜؾي٘ذا
,
وأؿقال ُمتٍِ ٓ ٜيابىٓي ٚإٓ
أؾًٚل

زاف ٝزال افاابط ،ـام أن افهالة ؿهرة افقؿ ،ٝؾٓل ختتِػ ظـ افهٔٚم.
***
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ايؿسض ايجاْ:ٞ
اإلَطاى عٔ املؿطسات
املنت:

قاٍ( :و َؾرائِ
َ
افؼ ِ
ٚء :اف ّْ ّٔ َُ ،ٜو ْ ِ
اإل ْم َس ُ
َ
ٚك َظ ِـ ْاألَ ْـ ِؾ َو ّْ
ُ
ْ
ُ
ِ
ب
ٔ
ص
أ
ٜ
س
َ
م
ق
افه
ض
ْ
ْ
ّ
َ
َ
َ َ
َ
ِ
اجلام ِعَ ،و َت ًَ ّّدُ ا ْف ََ ْل ِءَ ،و َـ َذا َظدَ ُم ادَْ ًْ ِر َؾ ِ ٜبِ َى َر َ َِف افّْ َٓ ِ
ٚر).
َو ْ َ
وإن
وا ْظ َِ ْؿ إٔف بد فِهٚئؿ مـ اإلمسٚك ظـ ادٍىرات وهق إٔقاع؛ مْٓ :ٚاألـؾ وافؼب ْ
وافوٚبط :إٔف ُي ٍْىِر بُؾ َظ ْ ٍ
ُ
 ٝمـ افيٚهر
َؿ ّؾ ظْد اف ًَ ّْ ِد ،وـذا مَ ٚف مًْك األـؾ،
غ َو َص َِ ْ

إػ افبٚضـ َف َمٍْْذ مٍتقح ظـ ؿهد مع ذـر افهقم.
ورش ُط افبٚضـ :أن يُقن جق ًؾ ٚوإن ـٚن ُحئِؾ ،وهذا هق افهحٔح؛ حتك إٔةف فةق َؿ ّىةر َف
َْ
ُأ ُذٕف صٔئً ،ٚأو َأ ْد َخؾ ِم ًٔال أو َؿ ّن ً ٜؾَٔٓ ٚأ ْؾ َىر ،أو َح َنَ ٚف َذ َـ ِره ُؿىًَْ ٚأ ْؾىر ظذ األصح ،بخةالف
ٍ
بجقف و مٍْذ هل ٚإػ اجلقف ،وـذا فق
ضًؿ اف ُُحؾ؛ ألن افًغ فٔسٝ
وإن َو َجدَ
ا ـتحٚل ْ
َ
ِ
جقف.
ضًـ َف بىْف ؾٕ٘ف
ٌ
افسٚق ُي ٍْىر؛ ألٕف ُي ًَدّ جق ًؾ ،ٚبخالف م ٚفق َ
َؽ َرز ش ًَُّْٔ ٚف َْحل ِؿ ّ

ضٚهرا ـّةـ َؾتَةؾ َخ ْٔ ًىة ٚمهةبقؽً ،ٚأو
وابتالع افريؼ يٍىر ،ؾِق اخ َت َِط بٌره؛ شقاء ـٚن
ُ
ً
َٕ ِ
افريؼ بٚفدم ؾٕ٘ف ُي ٍْىر بال خةالف ،ؾِةق ذهةٛ
ج ًس ٚـّـ َد ِم َٔ ْ
َ ٝف َث ُتف ،وهل حلؿ أشْٕٚف و َت ٌَ ّر ُ
ادةٚء ؾٔتّوةّض،
ؾّف ،و ُي َى ّٓةره إ
افد ُم واب َٔ ّض افريؼ ؾٚفهحٔح إٔف يٍىر ً
أيو ٚو َيْْ ُجس ُ
ُ
افريؼ إػ َص ٍَتف ؾر ّده بِسٕٚف وابتًِف َأ ْؾ َىر ،وـذا فق َؾ َتؾ خٔ ًى ٚـةام فةق َب ِّةف بريَةف ثةؿ
وفق خرج ُ
ؾّف وهق رضة ٛوحهةؾ مةـ ريةؼ اخلةٔط مةع ريَةف افةذي َف ؾّةف ؾٚبتًِةف ؾٕ٘ةف يٍىةر،
أدخِف َ
ريؼ ومل يٍْهةؾ وابتًِةف ،ؾٕ٘ةف يٍىةر ظةذ األصةح،
بخالف م ٚفق أخرج فسَٕ ٚف وظذ رأشف ٌ
إن مل َي َْ ِدر ظذ إخراجٓ ٚثؿ ٕزفة ٝإػ
وفق ٕزفُٕ ٝخٚم ٜمـ رأشف وصٚرت ؾقق احلَِقم ُٕيِ َر؛ ْ
أيو ٚفتَهةره ،وفةق
اجلقف مل ُي ٍْىر ،وإن َؿدَ ر ظذ إخراجٓ ٚوترـٓ ٚحتك ٕزف ٝبٍْسَٓ ٚأ ْؾ َىر ً
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ذاـرا فِهقم ،ؾ٘ن ـٚن ٕٚش ًٔٚ
توّض واشتْنؼ ْ
ؾ٘ن بٚفغ أؾىر وإ ؾال ،وهذا إذا ـٚن ً
وش ْب ُؼ ادٚء ظْد ؽسؾ افْجٚش ٜـٚدوّو.ٜ
ؾالَ ،

ايػسح

ٍ
ؾاض مـ ؾاائض افهٔٚم وهيق افْٔي ،ٜوذـإيٍٚ ٚصئِٓ ٚافتيل يْاٌيل
ذـإ ٚأول
فىِا ٜافًِؿ أن يًاؾقا صٔ ًئ ٚمْٓ ،ٚوٕستُّؾ افُالم ظذ بَٔ ٜافٍاائض.
قاٍ ايػازح زمحـ٘ اهلل( :واظ َِؿ إٔف بةد فِهةٚئؿ مةـ اإلمسة ِ
ٚك ظةـ ادٍىِةرات ،وهةق
ْ َ
ْ ْ
ُ
وإن َؿ ّؾ ظْد اف ًَ ّْ ِد).
األـؾ
إٔقاع :مْٓٚ
وافؼب ْ
ُ
ؿِٔال – ظيـ َظ ّْي ٍد؛ ْ
وإن ـٚن ً
ؾأ ٍٚغٞء :أن ُي ّْ ِسؽ ظـ إـؾ وافؼب – ْ
ؾي٘ن ـيٚن
ُ
وافؼب ً
ؿِٔال َأ ْؾ َى َا بف؛ ه ه إوػٚ ،ايجاْٝـة :إٔيف ٓ بيد وأن يُيقن ُم َت ًَ ّّيدً ا،
إـؾ
ُ
أي :فٔس ٕٚش ًٔ ٚأو ُُم ْىِ ًئ.ٚ
ِ
ـٖن َي ْا َتِِع صٔ ًئُ ٓ ٚيٗـؾ ،وفُـ ٓ بيد ْ
األـؾ) ْ
وأن يُيقن
قاٍ( :وـذا مَ ٚف مًْك
متًّدً ا.
وم ٚافوٚبط اف ي َي ْو ُا ُط فْ ٚه ه ادسٖف ٜميـ َأ ّو ِهلي ٚإػ آخاهي ،ٚبحٔي ٓ ٞيُيقن
خي ُاج ظْف يشء؟
ه ا افوٚبط ٓ َ ْ
بُؾ َظ ْ ٍ
قاٍ( :وافوٚبِ ُط إٔف ُي ٍْىِر ّ
 ٝمـ افيٚهر
غ) أي :ـؾ يش ٌء فيف ِج ْا ٌم ( َو َص َِ ْ
إػ افبٚضـَ ،ف َمْْ ٍَ ٍذ مٍتقحٍ  ،ظـ َؿ ْه ٍد) أيُ :م َت ًَ ّّد (مع ِذ ْـ ِر افهقم).
ؾن ْخص َذاـِا فِهٔٚم ،وي َْ ِهد ،و َؾً َؾ ه ا ِ
افٍ ًْ َؾ ،و َأ ْد َخ َؾ صٔ ًئ ٚميـ افييٚها إػ
َ
َ
َ ٌ
ٌ
اجلقف ،يف مْْ ٍَ ٍ
ِ
ِ
ٍ
مٍتقح َي ِه ُؾ إػ اجلقف؛ ؾٕ٘ف ُي ٍْىِا ب فؽ.
افاٚضـ –
–
َ
()1

()1

( ِْ
جل َسد [ُمتٚر افهحٚح /مٚدة :ج ر م].
اجل ْرم) بٚفُن :ا َ
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فؽ م ٍْ ِس ِ
دات افهئٚم ادتً َِّي ٜبيدُ خقل
ؾٚح ٍَ ْظ ه ا افوٚبِ َط؛ حَٔ ٞي ْواِ ُط َ ُ
ٍ
يشء إػ اجلقف بٕٚـؾ وافؼب ومُ ٚيَٚس ظِٔٓام.
وم( ٚافبٚضـ) افذي َي َت َُ ِّؿ ظْف

وإن ـةةٚن ُحئِةةؾ) أيْ :
وإن ـييٚن ه ي ا
ورش ُط افبةةٚضِ ِـ أن يُةةقن َج ْق ًؾ ةْ ،ٚ
قــاٍْ َ ( :
ِ
افاٚضـ ٓ ُي ٌَ ّر َ
افداخؾ ؾٔف ،و( ُحئِةؾ)ِ :ميـ آشيتحٚف ،ٜوهيل :حتقييؾ
حٚل افقء
ِ
ٍ
يااب ؾ َٔهير
حٚف ٜافقيء ميـ هٔئي ٜإػ أخياى ،ـيام َي ْسي َت ِحٔؾ افقي ُء افيّْ ِجس إػ
ضٚهاا.
ً
قـاٍ( :وهذا هق افهحٔح؛ حتك إٕف فق َؿ ّى َر َف ُأ ُذِٕف صةٔ ًئ )ٚوإُ ُذن ٓ ُحتٔيؾ افقي َء
ِ
افداخ َؾ ؾٔٓ( ،ٚأو َأ ْد َخؾ ِم ًٔال أو َؿ ّن ً ٜؾٔٓٚ؛ َأ ْؾ َىة َر) ٕٕف اد ه ٛافنٚؾًل َي ًْ َت ِز ذفؽ
واجلقف إم ٚافاأس أو افاىـ.
َمْْ ٍَ ً ا إػ اجلقف،
ُ
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اشي َت ًَ َط  -ؾٕ٘يف
ف فؽ فق َؿ ّىا يف إٍٔيف دوا ًء ـي فؽ وهيق صيٚئؿ  -ويَيٚلْ :
ُي ٍْىِا.
()1

قاٍ( :أو َح َنَ ٚف َذ َـ ِره ُؿ ْىًْٚ؛ َأ ْؾ َىر ظذ األصح).
وإن وجد َض ًْؿ اف ُُ ْح ِؾ) يف جقؾف.
قاٍ( :بخالف ا ـتحٚلْ ،
دٚذا؟
غ فٔسَ ٝم ْْ ٍَة ًذا إػ اجلةقف و َم ْْ ٍَة َذ هلة ٚإػ اجلةقف) وهي ا ـيالم
قاٍ( :ألن اف ًَ ْ َ
افنٚؾًٔ ،ٜوخيٚفػ – أي :م ه ٛافنٚؾًٔ – ٜيف ذفؽ بًيض َ
أهيؾ افًِيؿ ٓ صيؽ؛
ِ
مسيٖف ٜافًيغ – احلْٚبِي َ ،ٜومسيٖف ُ ٜإُ ُذ ِن خيَ ٚفػ ؾٔٓيٚ
ؾَد خَ ٚفػ يف ه ه ادسٖف– ٜ
ادٚفُٔ َ ٜاف يـ يَقفقن ّ
أن إُ ُذن فٔسَ ٝمٍْْ ً ا إػ اجليقف؛ ؾِيق َؿ ّىيا ؾٔٓي ٚبيدواء ومل
َي ْن ًُا ب َى ًْ ِؿ اف ََ ْىاة يف جقؾف مل ُي ٍْىِا.
غ
تقحَ ،ٚي ِه ُؾ مْف اف ًَي ْ ُ
ؾٚفوٚبِ ُط اف ي َذ َـ ْإ ٚيف بداي ٜافُالم أن يُقنَ :مْْ ٍَ ً اَ ،م ٍْ ً
افنيٚرح :إٔيف ٓ ينيسط أن ُُئِيؾ؛ ؾًْيده أن إذن
مـ افيٚها إػ افاٚضـ ،ثؿ ؿيٚل
ُ
وإن ـٕٚيِ ُ ٓ ٝ
حتٔيؾ ،ؾّيـ َأ ْد َخي َؾ ؿىًي ََ ٜخ َني ٍ
ً ٛ
َمْْ ٍَ ٌ مـ افيٚها إػ افايٚضـ ْ
ميثال
فتْئػ ُأ ُذِٕف يف افهٔٚم ؾٕ٘ف ُي ٍْىِا ظذ م ه ٛافسٚدة افنٚؾًٔ.ٜ
يغ فٔسييَ ٝمْْ ٍَ ي ً ا ظْييده – يف م ي ه ٛافنييٚؾًٔ ،– ٜوهييل َمْْ ٍَ ي ٌ يف م ي هٛ
وافًي ُ
احلْٚبِ.ٜ
في فؽ َٕييقل أن إحييقط فِّيياء أٓ َي َوي َع َؿ ْىي َا ًة يف افهيئٚم يف َظ ْْٔييف إٓ ْ
إن ـٕٚييٝ
فِرضورة ،وإَ ْو َػ أن يْتيا حتك اإلؾىٚر و َي َو ًَْٓ ،ٚ
ىاا إػ ذفيؽ
ؾ٘ن َو َو ًَُٓ ٚم ْو ً
()1

 ٛيف إٕيػ [فسيٚن افًياب /ميٚدة :س ع
وافس ًُقط :اشيؿ افيدواء ُي َهي ُ
( ْاش َت ًَ َط) افدّ وا َءَ :أ ْد َخِف َإٔ ٍَفُ ،

ط].
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 َخ ْن ي َٔ َ ٜأن ُيييدث ف ًَ ْْٔ ِ يف يش ٌء يف هنييٚر افهييقم َ -أ َخ ي َ بّ ي ه ٛافنييٚؾًٜٔواشتُّؾ صق َمف ،وحتيك َخيْي ُاج ميـ اخليالف ٓ َي َويع ذفيؽ يف هنيٚر افهئٚم فيئال
أيو.ٚ
َي ْا ُىؾ افهق ُم ظذ م ه ٛاحلْٚبًِ ٜ
ُ
وـؾ ه ه ادسٚئؾ ظذ إصح يف م ه ٛافنٚؾًٔ ،ٜوفُـ ٕحـ ٕيتُِؿ يف ؿوئٜ
مّٓ ٜوهل ؿؤ ٜآحتٔٚط يف افًاٚدة ،ؾال يتًّد أحدٌ  -وهيق صيٚئؿ  -أن ُييدْ ِخؾ
صٔ ًئ ٚيف أذٕف حتك وفق مل ُـ مٍْ ً ا إػ اجلقف  -ـّـ يتًّيد ً
ميثال أن يّسيح ظيذ
ٍ
جقارب زم ْٕٚٚه ا ً
بياأي ميـ أراء  ،-ؾْٔاٌيل أن ييتًِؿ
مثال؛ ِظَْيً ٚدا يف إٔيف أخي
خي ُاج مْٓ ٚمـ اخليالف بيغ
اداء ـٔػ ُقن ظاَ ٚد ُ ف هلل ًٚػ ،وـٔػ ُقن افًاٚد ُة َ ْ
ياب إػ اهلل ًييٚػ ،بحٔيي ٓ ٞيَييقل فييف أحييدٌ مييـ
افًِييامء ،وـٔييػ ُييقن هييل إؿي َ
افًِامء :صال ُ َؽ بٚضِ ٜأو ظاٚد ُ َؽ ؽر صحٔح ،ٜوه ا هق إدب يف افٍَف يف ه ه
افَوٚي ٚادتًَِ ٜبٚف ّت ًَ ُا ِد بٚف ات.
َطأية:

ِ
افسةٚق) أو َو َوي َع ُح َْْي ًً ٜ
ميثال يف
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :وـذا فق َؽ َرزَ شة ًَُّْٔ ٚف َْحلةؿ ّ
اف ًَ َوؾ ( ُي ٍْىِر) دٚذا (ألٕف ُي ًَدّ جق ًؾٕ )ٚن اجلقف :مَ ٚي ِه ُؾ إػ افياىـ أو ميٚ
مٍتقح ٚميـ افييٚها
يهؾ إػ افدّ مٚغ؛ ف فؽ ؿٚل يف افوٚبط ٓ :بد أن يُقن مٍْ ً ا
ً
إػ افاٚضـ.
ِ
غ
افسي ُّ َ
قـاٍ( :بخالف م ٚفق َ
ضًـ َف بىْف ؾٕ٘ف جقف) ُضً َـ أو َض ًَ َـ ،ؾِيق َؽي َاز ّ
يف بىْف ووص َِ ْ ٝإػ جقؾف َأ ْؾ َىا.

َطأية:
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ضةٚهرا ـّةـ
افريؼ ُي ٍَ ّىر ،ؾِةق اخة َت َِ َط بٌَة ْ ِره؛ شةقاء ـةٚن
قـاٍ( :
ُ
ً
وابتالع ّ
قؽ ٚأو َٕ ِ
َؾ َتؾ َخ ْٔ ًىَ ٚم ْه ُب ً
افر ُيؼ
ج ًس ،ٚـّـ َد ِم َٔ ْ
َ ٝف َث ُتف  -وهل َْحل ُؿ َأ ْشْٕٚف  ،-و َت ٌَ ّر ّ
ٍ
خالف).
بٚفدّ ِم؛ ؾٕ٘ف ُي ٍْىِ ُر بال
فويً ٍ
ـثرا م ٚيتسٚهؾ ادا ُء ْ
ػ هبي ،ٚأو فيق
إن َٕ َز َؾ َْ ٝف َث ُتيف َ ْ
وه ه مسٖف ٜمّٓ ،ٜؾٕ٘ف ً
اش َت َ
ٚك َٕ َز َؾ َْ ٝد ًم ،ٚأو وهق َي ٌْ ِسؾ أشَْٕ ٚف بٚف ٍُاصٚة وادًجقن ً
مثال يف افهٔٚم أو بًيد
ْ
()1

أن َي َت َس ّحا؛ وه ه مسٖف ٜيْاٌل افتحقط ؾٔٓٚ؛ حتك ادتٖخايـ مـ أهؾ افًِؿ ؿيٚفقا:
ُ
إحقط أٓ يًٍؾ ذفؽ ،ؾُٔقن ب فؽ ؿد َأ ْد َخؾ صٔ ًئ ٚإػ اجلقف ِمـ ادْ ٍَ ادٍتيقح
ظـ َؿ ْه ٍد مع ِذ ْـ ِا افهٔٚم و َد َخؾ إػ اجلقف.
أيو ٚو َي َتَْ ّج ُس َؾ ُّ ُف ،و
افر ُيؼ؛
ؾٚفهحٔح إٔف ُي ٍْىِ ُر ً
ُ
قاٍ( :ؾِق ذه ٛافد ُم وا ْب َٔ ّض ّ
ادٚء ؾ َٔ َت َّ ْو َّ ُض).
ُي َى ّٓ ُره إ
ُ
ِ
أيوٚ؛ ْ
ًٚجلٓ ٚؿايؾ
ؾ ِْ َٔ ْح َ ِر ادا ُء مـ ه ه ادسٖفً ٜ
إن ـٚن ُيهٚب يف َف َثتف ُُيٚول أن ُي ِ َ
دخقل افهٔٚم ظِٔف ،وُيٚول أٓ يستخدم صٔ ًئ ٚيف صٔٚمف يُّـ أن يُقن شا ًاْ ََٕ ٚن
َ ْْ ِزف َف َث ُتف ؾ َت ْخ َتِِط بٚفايؼ ؾتُقن شا ًا ٚف ُاىالن افهٔٚم ظذ م ه ٛافنيٚؾًٔ ،ٜوهيق
اظسض ظِٔف افنٔ ُ ابـ ظثّٔغ يف افؼح ادّتع وؿٚل ؾَط:
م ه ٛاحلْٚبِ ٜاف ي َ َ
ُ
إحقط أٓ يًٍؾ ادا ُء ه ا).
(
ريَف بٚفدم َّ -د ٚد ِمٔ َْ ٝف َث ُتف ٍ -
وٓ صؽ أن اختالط ِ
ـٚف يف افٍىإٕ ،يف ٓ ُيي ْٗ َمـ
َ َ
افايؼ بًد َؽ ْس ِؾ فثتِف.
افايؼ ،حتك وإن اب َٔ ّض ُ
مًف أن َي ْا َتِِع ه ا َ
ِ
ور ّد ُه بِِسِٕٚف واب َت َِ ًَ ُف؛ َأ ْؾ َى َر) ـّـ بف ُشي ٌ
ًٚل ً
ميثال
قـاٍ( :وفق َخ َر َج ُ
افريؼ إػ َص ٍَتف َ
أو َظ َى َسَ ،
بًض افايؼ ظذ َص ٍَتِفَ ،ؾا ّد ُه ب َى َاف ف ِسٕٚف واب َت َِ ًَيف ،ؾٕ٘يف ُي ٍْىِيا؛
وخ َا َج ُ
()1

وؽره َؾ ْت ًالَ :ف َقا ُه و َب َا َم ُف [ادًجؿ افقجٔز /مٚدة :ف ت ل /ص.]572 :
حل ْا َؾ
( َؾ َت َؾ) ا َ
َ
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أيو ٚمسٖف ٜمـ مسٚئؾ اف ّتحقط يف افًاٚدة افتل يْاٌيل أن ي ِ
ااظ َٔٓي ٚاديا ُء
وه ه ً
ُ
َ ُ
يف افهٔٚم.
ِ
وح َهة َؾ
َ ،ٛ
قـاٍ( :وـذا فق َؾ َتؾ خٔ ًىٚ؛ ـام فق َب ِّ ُف بِريَف ثؿ َأ ْد َخ َِة ُف َؾ َّة ُف وهةق َر ْضة ٌ
مـ ِريؼ اخلٔط مع ريَف افذي َف َؾ ِّف ؾٚبتًِف؛ ؾٕ٘ف ُي ٍْىِر ،بخالف م ٚفق َأ ْخ َر َج فسَٕ ٚف
وظذ ِ
ريؼ ومل َيْْ ٍَ ِهؾ واب َت َِ ًَ ُف؛ ؾٕ٘ف ُي ٍْىِر ظذ األصح).
رأشف ٌ
ريؼ ثؿ َر ّده؛ ؾال يشء يف ذفيؽ ،إٕيام ُي ٍْىِيا إذا
ؾِق أخاج فسَٕ ٚف
خٚرج َؾ ِّ ِف وظِٔف ٌ
َ
افايؼ إػ افنٍتغ ثؿ َأ ْر َج ًَ ُف بِسٕٚف ـام ذـإ.ٚ
َخ َاج ُ
َطأية:

ُٕ ٝخٚم ٜمـ رأشف) ظـ ؽر َؿ ْه ٍد؛ يًْل :مل ُي ِ
نيٚرك هيق بٍْسيف يف
قـاٍ( :وفق َٕزَ َف ْ
أن َي ْا َتِِ ًَٓيي( ،ٚوصةةٚرت ؾةةقق ُ
إن فةةق َي َْ ة ِدر ظةةذ إخراجٓةة )ٚأي :مل
احل َِْةةقمَ َٕ ،ي ةر؛ ْ
وإن َؿدَ ر ظذ إخراجٓة ٚو َت َر َـٓةٚ
يستىع أن َي ُّ ّجٓ( ،ٚثؿ َٕزَ َف ْ
 ٝإػ اجلقف؛ مل ُي ٍْىِرْ ،
إخااجٓي،ٚ
أيوة ٚفِ َت َْ ِهةره)؛ حٔي ٞـيٚن يف اشيتىٚظتف
 ٝبٍْسةٓٚ؛ َأ ْؾ َىةر ً
حتك َٕزَ َفة ْ
ُ
إؾياازات يف إٍٔيف
ك َؾٖ ْؾ َىا ب فؽ ،وه ه مسٖف ٜصًاٜ؛ خٚصي ًَ ٜدِي ْـ ظْيده
ٌ
وفُـ َؿ ّ َ

ً
مثال.
ِ
وجٓٚن شْ ـامه ٚيف شح ادٓ ب.
وه ه ادسٖف ٜبٚف ات ؾٔٓٚ
َطأية أخرية:

ؾسي َا َؼ اديُ ٚء إػ اجليقف
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :وفةق َت َ ْوة َّ َض واش َت ْْ َنة َؼْ ،
ؾة٘ن َبةَ ٚفغَ ) َ
( َأ ْؾ َى َر ،وإ ؾةال)؛ فَيقل افْايل َ « :و َبةٚفِغْ َِف ا ِ ْشتِْْ َنة ِ
قن َصةٚئِ ًام» ،
ٚق إِ ّ َأ ْن َتُُة َ
()1

()1

 -17أخاجف أمحد ( /

(

) ،وابـ مٚجف (

) ،وأبق داود (

) ،وافسم ى (

) وؿٚل :حسـ صحٔح ،وافْسيٚئك

) ،ؿيٚل افْيقوي يف شح ادٓي ب (بيٚب افسيقاك)( :صيحٔح؛ رواه أبيق داود
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ؾْٓييك ظييـ اداٚفٌيي ٜيف آشتْن يٚق حييٚل افهيئٚم ،ـييٖن يزيييد ظييـ افثالثيي ٜيف
أما
افقوقء ،ؾِق خٚفػ وبٚفغ وشاؼ ادٚء إػ اجلقف؛ أؾىا؛ ٕٕف هق اف ي خٚفػ َ
افْال ْ ،
وإن بٚفغ ومل َي ْساِؼ يش ٌء مـ ادٚء إػ اجلقف ٓ ُي ٍْىِا.
ِ
ؾ٘ن ـٚن
ذاـرا فِهقمْ ،
قـاٍ( :وهذا) أي :ـؾ اف ي ذـاه مُ ٚي ٍْىا بًٍِف (إذا ـٚن ً
ٕٚش ًٔ ٚؾال) وه ا افوٚبط اف ي ذـاه حغ ؿةٚل( :مةع ِذـْة ِر افهةقم) ،ؾِيق أن إٕسيًٕٚ ٚ
َؾ ًَي َؾ ـي ّيؾ هي ه إؾًييٚل افتييل أشٕيي ٚإفٔٓيي ٚوـييٚن ٕٚشي ًَٔ ٓ ٚيي ْ ُـا افهيئَ ٚم؛ ؾهيئُ ٚمف
وإن َ َُار ـّـ يٖـؾ ٕٚشٔ ٚأـثا ِمـ ٍ
ماة َ
حٚل افهٔٚم وشتٖع.
صحٔح ،حتك ْ ّ َ ْ
ٌ
ً َ
وش ْب ُؼ ادِ ٚء ظْد َؽ ْس ِؾ افْجٚش ٜـٚدوّو.)ٜ
قاٍَ ( :
وإن َش َا َؼ ادُ ٚء – بسا ٛماٚفٌتف – َ
يًْلْ :
حٚل َؽ ْسِِف فِْجٚش ٜيف َؾ ِّف إػ اجلقف؛
ؾسي َاؼ اديُ ٚء إػ اجليقف ،و َي ِْ َز ُميف أن ُي ّْ ِسيؽ ِحلُاميٜ
َأ ْؾ َىا ،ـٚدوّو ٜإذا بَ ٚفغ ؾٔٓيَ ٚ
افٔقم ،وجي ٛظِٔف افَوُ ٚء.
***

وافسم ي ي وافْسييٚئل وؽييرهؿ بٖشيئٕٚد صييحٔح ٜظييـ فَيئط بييـ صييزة) ،ؿييٚل احلييٚؾظ يف افتِخيئص:
(وصححف افاٌقي وابـ افَىٚن) اهي (حدي ٞرؿؿ

 /ط ؿاضا.)ٜ

10

66

املنت:

(ؾرع)
ادةٚء إػ جقؾةف ،ثةؿ ٕةقى صةق َم
صخص ومل َيْْ ِق
َأ ْصبح
ٌ
صقم ٚؾ َتّوّض ومل ُيبةٚفغَ ،
ً
ؾسة َبؼ ُ
ِ
ةْغ حتةةك
ةح ظةةذ األصةةح .ؿةةٚل افْةةقوي( :وهةةل مسةةٖف ٌٍَٕٔ ٜسةة ،ٜوؿةةد َت َى ِّ ْب ُتٓةة ٚشة َ
َت َىة ّق ٍع؛ صة ّ
وجدت ،ٚوهلل احلّد) واهلل أظِؿ.
ُ
وفق أـؾ ٕٚش ًٔ ٚفِهقم مل ُي ٍْىر؛ َف افهحٔحغَ « :م ْـ َٕ ِيس وهق صٚئِ ٌؿ َ
ؾٖ َـ َؾ أو َ ِ
رش َب ؾ ِْ ُٔةتِ ّؿ
ِ
األصح ظْد افراؾًلُ :ي ٍْىر؛ ألن افْسةٔٚن
وجٓٚن؛
وش ََٚه»( ،)1ؾِق َـ ُث َر
ّ
صقمف؛ ؾٕ٘ام َأ ْض ًَ َّ ُف اهللُ َ
َ
ةح ظْةةد
ةٚدر ،وهلةةذا ؿِْةةَ ٚت ْب ُىةؾ افهةةالة بةةٚفُالم افُثةةر ْ
وإن ـةةٚن ٕٚشة ًٔ ،ٚواألصة ّ
مةةع افُثةةرة ٕة ٌ
وافٍةرق :أن فِهةالة أؾًةً ٚ
ُ
افْقوي :إٔف ُي ٍْىِر ،فًّةقم األخبةٚر وفةٔس افهةقم ـٚفهةالة،
وؿقع ذفؽ مْف ،بخالف افهقم.
وأؿقا ً ُت َذ ّـ ُره افهال َة ،ؾ َْْٔدُ ر
ُ
ً
ؿري ٛظٓد بٚإلشالم أو ٕنةٖ َف بٚدية ٜبًٔةدة مل
جٚهال بتحريؿ األـؾ ُٕيِ َر؛ إن ـٚن
وفق َأ َـؾ
َ
ُي ٍْىِر وإ َأ ْؾ َىر.

ومْٓةة - ٚأي :مةةـ ادٍىِ ةرات  -اجلةةامع ،وهةةق بٚإلمجةةٚع ،وـةةذا ا شةةتِ ّْْٚء بٚفٔةةد وؽرهةة،ٚ

وح ُْ ُّف ظْد افْسٔٚن ـٚألـؾ ،واهلل أظِؿ.
ُ

ايػسح

ِ
ادةٚء إػ َج ْقؾِةف،
صخص ومل َيْْ ِق
قاٍَ ( :أ ْص َبح
ٌ
صقم ٚؾ َت َّ ْو َّ َض ومل ُيبةٚفغْ َ ،
ً
ؾسة َب َؼ ُ
ِ
ؾس َا َؼ اديُ ٚء ،ؾِيام
ثؿ َٕ َقى َص ْق َم َت َى ّق ٍع؛ َص ّح ظذ األصح)؛ ٕٕف َّدََ ٚتوّض مل ُياٚف ْغ َ
ٕقى افهق َم جٚز حْٔئ ٍ ؛ ٕن َش ْا َؼ ادٚء إػ اجلقف ـٚن بٌر َؿ ْه ٍد.

()1

 -18أخاجف افاخٚري بْحقه( :

) ،ومسِؿ (

).
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ْغ حتةك َو َجةدْ ُت،ٚ
قـاٍ( :ؿٚل اإلمُ ٚم افْقوي :وهل َٕ ٍِٔس ،ٜوؿةد َت َى ِّ ْب ُتٓةِ ٚشة َ
وهلل احلّد واهلل أظِؿ).
ِ
ِ
ِ
َ
يس َو ُه َق َصٚئِ ٌؿ َؾ َٖ َـ َؾ
قاٍ( :وفق أ َـؾ ٕٚش ًٔ ٚفِهقم مل ُي ٍْىر؛ َف افهحٔحغَ « :م ْـ َٕ َ
ِ
َأ ْو َ ِ
األصةح
ؾقجٓةٚن:
رش َب َؾ ِْ ُٔتِ ّؿ َص ْق َم ُف؛ َؾِ٘ ّٕ َام َأ ْض ًَ َّ ُف اهللُّ َو َش ََُ ٚه» ،ؾِةق َـ ُثة َر ذفةؽ
ّ
ِ
ٕةٚدر ،وهلةذا ُؿ ِْْةَ :ٚت ْب ُىةؾ
ظْد افراؾًل ُي ٍْىر) ودفٔ ُِ ُف؛ قاٍ( :ألن افّْ ْسٔٚن مةع افُثةرة ٌ
واألصح ظْد افْقوي :إٔف ُي ٍْىِةر؛ فًّةقم
وإن ـٚن ٕٚش ًٔ،ٚ
افهال ُة بٚفُالم افُثر ْ
ّ
ِ
يس َو ُهة َق َصةٚئِ ٌؿ َؾ َٖـَة َؾ َأ ْو َ ِ
رش َب َؾ ِْ ُٔةتِ ّؿ َصة ْق َم ُف؛ َؾةِ٘ ّٕ َام
األخبٚر) يًْل حديَ « :ٞم ْـ َٕ َ
َأ ْضًّف اهللُّ وش ََٚه» ،ومل ِ
ـثير أو ؿِ ٌ
ٔيؾْ ،
َ
ؾي٘ن َأـَي َؾ أو
يٖت مُ ٚي ََ ّٔد ه ا
ََُ َ َ ُ
احليدي ٞبٖٕيف ٌ

ٍ
َ ِ
وش ََُ ٚه ،وذفؽ ـ ُِف ٓ ُي ٍْىِا بف.
ش َب ظذ ّ
أي حٚل ؾٕ٘ام َأ ْض ًَ َّ ُف اهللُ َ

ومًِق ٌم إٔف ظْد اختالف اإلمٚم افااؾًل واإلمٚم افْقوي  -رمحٓام اهلل ًٚػ  -يف
ؾٚفااجح ُ
ؿقل اإلمٚم افْقوي.
اد ه،ٛ
ُ
ُ
أن
وأم ٚجقابف ظذ دفٔؾ اإلمٚم افااؾًل؛ قـاٍ( :وفٔس افهق ُم ـٚفهالة،
وافٍرقّ :
وؿقع ذفؽ مْف ،بخةالف افهةقم) وٓ
فِهالة أؾً ً ٚوأؿقا ً ُت َذ ّـ ُره افهال َة ،ؾ َٔ ْْدُ ر
ُ
يشء يف افهقم ُ َ ّـا بف.
َطأية:

ً
ؿري ٛظٓد بٚإلشةالم) مل َي ُّي ّا
إن ـٚن
قـاٍ( :وفق أـؾ
جٚهال بتحريؿ األـؾ َٕ َي َر؛ ْ
َ
ظِٔييف رموي ُ
يٚن ِميـ َؿ ْاي ُؾ وٓ يًيياف إحُييٚم( ،أو ٕنةةٖ َف بٚديةة ٜبًٔةةدة) بحٔييٓ ٞ
يًاف أحُٚم افهقم ظـ اإلشالم (مل ُي ٍْىِر ،وإ َأ ْؾ َىر).
***
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ايؿسض ايجايح :تَسِىُ اجلُاع
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :ومْٓ - ٚأي :مـ ادٍىرات  -اجلامع ،وهق بٚإلمجٚع).
ذاـياا فِهيقم – ـيام ذـإي ٚيف افويٚبط – ؾٕ٘يف
ؾّـ جٚمع يف هنيٚر رمويٚن ظٚميدً ا ً
ُي ٍْىِا ،وظِٔف افَوُ ٚء وافٍُٚر ُة ادٌ ِّي ،ٜوهل مُ ٚي َس ُّقهن ٚبٚفٍُٚرة اف ًُ ْيّك.
قاٍ( :وـذا ا شتّْٚء بٚفٔد وؽره.)ٚ
َطأية :وفق جٚمع ٕٚش ًٔٚ

ـّ ْـ أـؾ ٕٚش ًٔ ٚؾال ُي ٍْىِا.
قاٍُ ( :
وح ُْ ُّف ظْد افْسٔٚن ـٚألـؾ ،واهلل أظِؿ) َ

َطأية :فق َأ َـؾ أو َ ِ
رشب ُم َت ًَ ّّدً ا هؾ ظِٔف ـٍٚرة


جي َاح افهق َم ظِٔف ـٍيٚر ٌة ،ؾِيق أـيؾ أو َ ِ
يف َرٖب املايهٝـةُ :
شب
ـؾ مْ َ ٚ

ؿٔٚش ٚظذ اجلامع.
متًّدً ا ؾ ًَ َِ ْٔف ـٍٚر ٌة ً


ٚيف َرٖب ايػاؾعٝةَ :م ْـ أـؾ أو َ ِ
شب متًّدً ا يٖثؿ وظِٔف افَوُ ٚء ؾَط،

وفيئس ظِٔييف ـٍييٚرة ،وٓ َ ِ
َت ي ٛظِٔييف افٍُييٚر ُة افًيّييك – ادٌِييي – ٜإٓ
بٚجلامع؛ َي ًْتِ ُؼ َر َؿا ً ،ٜأو يهقم صٓايـ متتٚبًغ ،أو ُي ْى ًِؿ شتغ مسًُْٔ.ٚ
ضؤاٍ :هؾ َف ا شتّْٚء بٚفٔد افٍُٚر ُة

ٌ
ٍهئؾ يف
ه ٛادٚفُٔي ٜوـي ا هْيٚك
ه ٛافنيٚؾًٔ ٜافَويُ ٚء ؾَيط ،ومي ُ
اجلـٛاب :م ُ
م ه ٛاحلٍْٔ ٜأن ظِٔف افَوَ ٚء وافٍُٚرة ادٌ ِّي.ٜ
***
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ايؿسض ايسابع :عدّ تَعُُد ايكٞء
املنت:

قاٍَ ( :و َت ًَ ّّدُ ا ْف ََ ْل ِء ،وـذا َظدَ ُم ادَْ ًْ ِر َؾ ِ ٜبِ َى َر َ َِف افّْ َٓ ِ
ٚر).
ِ
افَةلء مل ُي ٍْىةر؛ فَقفةف
وإن َؽ َِبةف
ؾّ ْـ تَٖٔ َظ ّْدً ا َأ ْؾ َىة َرْ ،
ومـ أشبٚب ادٍىرات ا شت ٍْرا ُغَ ،
ُ

ِ
ٚء ؾ ِْة َٔ َْ ِ
ض»( )1رواه أصةحٚب
وٚءَ ،
ومة ِـ اشة َت ََ َ
َ « :م ْـ َذ َر َظ ُف اف ََ ْل ُء وهق صٚئ ٌؿ ؾِٔس ظِٔف َؿ ٌ
واحلةٚـؿ.
وافةدراؿىْل
ابةـ حبةٚن
حسةـ
افسْـ األربً ،ٜوؿٚل افسمذي:
ؽرية .ٛوصةححف ُ
ٌ
ٌ
ُ
ّ
و« َذ َر َظ ُف»َ :ؽ َِ َب ُف ،وهق بٚفذال ادَْقض.ٜ
وأم ٚمًرؾ ٜضرَف افْٓٚر؛ ؾال بد مةـ ذفةؽ َف اجلِّة ٜفهةح ٜافهةقم ،وحتةك فةق ٕةقى بًةد
ضِقع افٍجر يهح صقمف ،أو أـؾ ِ
مًتَدً ا إٔف ٌ
افَوةٚء.
افٍجةر؛ َف ِزمةف
فٔؾ ،وـةٚن ؿةد ضِةع
ُ
ُ
ُ
ُ
آخةر
وـذا فق أـؾ مًتَدً ا إٔف ؿد َدخةؾ
افِٔةؾ ،ثةؿ بةٚن خال ُؾةف؛ فزمةف افَوةٚء .حتةك فةق أـةؾ َ
افٌةروب ب ٚجتٓةٚد ِ
بةق ْر ٍد
طـ ،ؾٓق حرا ٌم بال خالفْ ًَ َٕ ،ؿ إذا َؽ َِ ٛظةذ طّْةف
ُ
افْٓٚر َه ْج ًام بال ّ
ِ
ُ
األـؾ ظذ افهحٔح ،وؿٚل األُشتُ ٚذ أبق إشحٚق ( :جيقز؛ فِ َُدْ رتف ظذ افَٔةغ
وٕحقه جٚز فةف
ُ
ؽروب افنّس ،واهلل أظِؿ.
واألحقط فِهٚئؿ أن يٖـؾ حتك َيتَٔـ
بٚفهز)،
َ

()1

 -19أخاجف أبق داود (

مٍق ًط ي ،)ٚوابييـ مٚجييف (

) ،وافسم ي (

) وؿٚل( :هق حدي ٞحسـ ،وؿٚل افاخيٚري ٓ :أراه

/أظيّييل) ،وأمحييد بْحييقه ( /

مّْٔٔيي ،)ٜورواه مٚفييؽ بًّْييٚه يف

"ادقضٖ" مقؿق ًؾ ٚظذ ابـ ظّا ،ؿٚل افْقوي يف شح ادٓي ب{:ؿيٚل افيدارؿىْل (
ثَٚت) ،ورواه أبق داود وإشيْٚد أيب داود إشيْٚد صيحٔح } .اهيي [ج  /ص
صحٔحف[ :ج /

افاشٚف ،]ٜواحلٚـؿ [رؿؿ

)( :روا يف ـِٓيؿ

] ،أخاجيف ابيـ حايٚن يف

 ،وؿٚل :صحٔح ظذ شط افنٔخغ].
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ايػسح

قاٍ املصٓـ زمح٘ اهللَ ( :و َت ًَ ّّدُ ا ْف ََ ْل ِء).
وفٔس ادَهقد بي( َت ًَ ّّد ا ْف ََ ْل ِء) إٔف مـ ؾاائض افهقم ،وإٕام َؿ ْهدُ ه اف ًَ ُْ ُس وهيق:
أن مييـ ؾيياائض افهييقم ( َظييدَ ُم َ ًَ ُّيي ِد ا ْف ََيي ْل ِء) أيَ :ؾيي ْا ٌض يف أن يُييقن افهيئُ ٚم
صحٔح ،ٚؾِق َ ًَ ّّد اف ََ ْل َء َب َى َؾ افهق ُم.
ً
ؾُعٓى نالَ٘ إذّاَ ٓ :ي َت ًَ ّّدُ اف ّت ََ ُٔ َٗ يف رموٚن ،وإٓ فق َ ًَ ّّدَ افتَٔٗ َب َىؾ افهق ُم.

رؽيام ظيـ ٍٕسيف – ؾيال يش َء ظِٔيف وصئُ ٚمف صيحٔح ،و ُييتِ ُؿ
ؾّـ َذ َر َظ ُف اف ََي ْل ُء – ً

صق َمف ،و َمـ َ ًَ ّّد افَل َء  -أو َم ِـ اش َتََ ٚء – َب َىؾ صق ُمف ،ويِزميف افَويُ ٚء؛ في فؽ
ِ
ؾاائض افهقم أٓ َي ٍْ ًَ َِ ُف ادا ُء.
َذ َـاه افنٔ ُ ِو ّْ َـ
قاٍ ايػازح زمحـ٘ اهللِ ( :
ِ
أشبٚب ادٍىِرات ا شتِ ٍْرا ُغ) يًْل :أن ُي ٍْ ِاغ افىًَ ٚم مـ
ومـ
َم ًِدَ ِف.
وإن َؽ َِ َب ُف اف ََ ْل ُء مل ُي ٍْىِر؛ فَقفف َ « :م ْـ َذ َر َظ ُف اف ََة ْل ُء
ؾّ ْـ َت ََ ّٔ َٖ َظ ّْدً ا َأ ْؾ َى َرْ ،
قاٍَ ( :
ِ
افس ة ِ
ٚء َؾ ِْ ة َٔ َْ ِ
ْـ
ض» .رواه أصة ُ
ةحٚب ّ
ةٚءَ ،
وم ة ِـ اش ة َت ََ َ
وهةةق صةةٚئ ٌؿ ؾ َِ ة ْٔ َس ظِٔةةف َؿوة ٌ
ٌ
وافةدارؿىْل
ابةـ حبةٚن
حسـ
حديٞ
افسمذي:
األربً ُ ،ٜوؿٚل
ؽري .ٛوصةححف ُ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
واحلٚـؿ .و« َذ َر َظ ُف»َ :ؽ َِ َب ُف ،وهق ّ
بٚفذال ادَْقض.)ٜ
ُ
***
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ايؿسض اخلاَظ:
عَدَُّ املَعِسِؾةِ بِطَسَؾَ ِٞايٓٗاز
قاٍ املصٓـ زمح٘ اهللَ ( :و َـ َذا َظدَ ُم ا َْد ًْ ِر َؾ ِ ٜبِ َى َر َ َِف افّْ َٓ ِ
ٚر).
أي :أن ظدم ادًاؾُ ٜي ٍْىِا بف؛ ٕٕف َه َجيؿ ظيذ افهئٚم أو افٍىيا بٌير َ َاي ُ ِ
غ افقؿيٝ
افهحٔح ،وف فؽ َؾ ْا ٌض ْ
أن َي ًْ َِؿ ادا ُء متك ُي ّْ ِسؽ ظـ افىًٚم وافؼياب واجليامع
ِ
خي ُاج ظـ ه ِ
افقؿتغ.
يـ
وادٍىاات ومتك ُي ٍْىِا؛ حتك ٓ َ ْ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل( :وأم ٚمًرؾة ُ ٜضةرَف افْٓةٚر ؾةال بةد مةـ ذفةؽ َف ُ
اجلِّة ٜفِهةحٜ
صةقمف ،أو َأـَةؾ ُم ًْ َت َِةدً ا إٔةف َف ْٔة ٌؾ،
افهقم؛ حتك فق ٕقى بًد ضِقع افٍجر َي ِهح
ُ
افَوٚء).
افٍجر؛ َف ِز َم ُف
وـٚن ؿد ضِع
ُ
ُ

يٗذن مي ً
يقع افٍجييا ثييؿ َشي ِّ َع ادي َ
يثال يف
ـّييـ أـييؾ أو شب مييـ ؽيير أن يتاييغ ضِي َ
إمسيٚك ِ
ُ
وجيِيٛ
افنٓٚد غ مـ إذان َؾٖ ْم َسؽ؛ ؾَد َأ ْؾ َىا ،وجي ٛظِٔيف
بَٔي ٜافٔيقمَ ،
ظِٔف افَوُ ٚء.
ِ
ِ
ضة
افْداء
 َِٔٚاحتَّجَ حبـدٜح« :إذا َش ِّ َع أحدُ ـؿ
ُ
َ
واإلٕٚء ظذ يده ؾال َي َوة ًْف حتةك َي َْ َ
حٚجتَف مْف» وهق صحٔح ظـ افْال  ،ؾٓ ا فٔس م ً
ّقٓ ظذ أن يٖـؾ أو يؼب
()1

بًد ضِقع افٍجا ،إٕام يٖـؾ أو يؼب ظذ ادًْك اف ي ذـاه افْايل ؛ ؾيال ُي ْٗ َخي
بٌايِ ٛ
افً ِْؿ ـام َي ٍْ ًَؾ ـثر مـ افْٚس؛ إذ فق ُمحِ َؾ هي ا احليدي ٞظيذ مًْيك جيقاز
()1

 -20أخاجف أمحد ( /

) ،واحلٚـؿ (حدي ٞرؿؿ:

ظذ شط مسِؿ وواؾَف اف هال ،وأخاجف افأَٓل ( /

،
).

،

 /افًِّٔ )ٜوؿٚل :صيحٔح
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إـؾ أو افؼب حٚل إذان فُيٚن ِ
مًٚر ًوي ٚفَيقل اهلل

ًيٚػ ﴿ :

﴾[افاَاة ،]298 :و(اخلَ ْٔ ُط

         

وؿيقل اديٗ ّذن "اهلل أـيز" ٌ
ُ
دفٔيؾ ظيذ ضِيقع
إَ ْب َٔ ُض) هق :طٓقر افْٓٚر مـ افِٔؾ،
افٍجا ،و( َح ّتك) يف افٌِ ٜافًابٕٔٓ ٜتٓٚء افٌٚيٜ؛ ؾٕٚتٓي ٝافٌٚيي ٜحْٔئي ٍ افتيل يٖـيؾ
وجي ِٚم ُع ظْده ،ٚؾال جييقز َ
فيؽ أن تًيدى هي ه افٌٚيي ،ٜوإٓ خَ ٚف ٍْي َٝ
ادا ُء
ويؼب ُ
ُ
أي َ ٜو َب َى َؾ افهق ُم.
افاشيقل  ؿيٚل« :إِ ّن بِ َةال ً
َ
ٚأَا اجلَُِعُ بني اآلٜة ٚاحلدٜح ايطـابل :ؾَيد أخياج افاخيٚري ّ
أن

ِ
ةـ ُأ ّم َم ُْتُةق ٍم»  ،وبيغ أذان بيالل وأذان
ي ا ْب ُ
رش ُبقا َحتّةك ُيَْةٚد َ
ُي َٗ ّذ ُن بِ َِ ْٔ ٍؾ؛ َؾ ُُ ُِقا َوا ْ َ
َ
احليديٞ
ابـ أم مُتقم َؿدْ َر ؿيااءة سسيغ آيي – ٜحيقاي ظؼي دؿيٚئؼ –؛ ؾَْ ْح ِّي ُؾ
افسٚبؼ – أي حدي« :ٞإذا ش ِّع أحدُ ـؿ افْةداء واإلٕةٚء ظةذ ِ
يةده ؾةال يوة ًْف حتةك
َ َ
ُ
َ
()1

()2

يَض حٚجتَف مْف» ظذ ه ا احلدي ٞوهيق أن ادَهيقد أن ميـ ـيٚن يؼيب وشيّع
َ
أذان بالل إول ،فُـ أن يُقن ٍسره ظذ أذان افٍجا افهٚدق افي ي ييدخؾ بيف
افقؿٝ؛ ؾٓ ا يًٚرض أي!ٜ
ُ
ُ
وإذان ُيي َٗ ّذن،
ًٚروي ً ٜفميي - ٜؾْٖـيؾ أو ٕؼيب
ؾال ُيٗخ بيٚها احلديُ - ٞم َ
وظذ ه ا ؾٚفهُٔ ٚم بٚضِ ٌؾ ظذ ّ
ـؾ اد اهْ ٛ
إن صٚء اهلل ًٚػ.

()1

 -21أخاجف افاخٚري (

ومسِؿ (

ؾتح /ظاد افايٚؿل) ،وأضااؾيف( :

،

،

،

،

)،

).

 -22فِحدي ٞادتٍؼ ظِٔف مـ حدي ٞؿتٚدة ظـ إٔس ظـ زيد بـ ثٚبي  ٝؿيٚل َ « :سي ّحا َٕ ٚمي َع رشي ِ
قل
َ ْ َ َ ُ
افه َال ِةَ .ؿي َٚل َإَٔي ٌس :ـَي ْؿ ـَي َ
غ آ َيي ً »ٜافاخيٚري،)2:23( :
س ِسي َ
ٚن َؿيدْ ُر َميَ ٚب ْٔيَْ ُٓ َام؟ َؿي َٚلْ َ :
اهللِ ُ ث ّؿ ُؿ َّْْ ٚإِ َػ ّ
()2

ومسِؿ (.)21:8

10

73

وه ه ؿؤ ٌ ٜخىر ٌة مـ ؿويٚي ٚافٍَيف وأصيقف ِف ،وهيل َ ًَي ُٚرض إخايٚر أو
ًٚرض افّْ َْؾ أو ًٚرض أي ٜمع احلدي ،ٞؾال ًٕٚرض أي َ ٜبٚحلدي ٞفُـ ْ
إن مل
َ
احليديٞ
ٕتُّـ ميـ اجلَ ّْيع وافتقؾٔيؼ بيغ إدفي ٜبٔيْٓام ٕٖخي بٔٚيي ،ٜوٓ ٕجًيؾ
قت ،وأي َُ ٜؿ ْى ًِٔي ُ ٜاف ُثاي ِ
ديَ ٞطّْل افدّ ٓفَ ٜطّْل اف ُثا ِ
مًٚرو ٚفمي ،ٜؾٚحل ُ
قت ؿىًٔيٜ
ً
ُ
ّ
ُ ُ
ُ
افدّ ٓف ،ٜؾٔٚي ُ ٜإ ًذا أؿقى يف افثاقت وافدّ ٓف.ٜ
ؿٚل افْقوي رمحف اهلل ًٚػ ( :وأم ٚحدي ٞأيب هاياة  ظـ افْايل  إٔيف ؿيٚل:
ِ
ِِ
ِ
حٚجتَةف مْةف»)،
داء
ضة َ
ُ
«إذا َشّ َع أحدُ ـؿ افّْ َ
واإلٕٚء ظذ َيةده ،ؾةال َي َوة ًْ ُف حتةك َي َْ َ
()1

وهْٚك روايي ٜذـاهي ٚافنئ ُ ٕيَٚص افيديـ إفايٚينَُ « :نْ َّتَة ُف» (وىف ورايي« :ٜوـةٚن
احلٚـؿ أبق ظايد اهلل افاوايي َ ٜإُوػ وؿيٚل :هي ا
افٍجر»َ ،ؾاوى
ادٗ ّذ ُن ُي َٗ ّذ ُن إذا َبزَ َغ
ُ
ُ
حدي ٞصحٔح ظذ َش ِ
إن َصي ّح َم ْ ُّي ٌ
َٓل ثؿ ؿٚل :وه ا ْ
ٌ
ُ
قل
ط مسِ ٍؿ.
ٌ
وروامه ٚافأ ّ
ْ
افً ِْؿ) أي :ظْد ُظّقم أهؾ ِ
ظْد َظقام أهؾ ِ
افً ِْؿ (ظذ إٔف َ ظِِي َؿ إٔيف ُيْيَ ٚدى ؿايؾ
ّ
ش ُبف ُؿ َا ْٔؾ ضِيق ِع افٍجيا) ؾيال يُّيـ
ضِق ِع اف ٍَ ْجا) يًْل :أذان بالل (بحَٔ ٞي ََع ُ ْ
أن يُقن ؿد إتٓك ُ
افِٔؾ واهللُ

ًيٚػ يَيقل      ﴿ :

وخييٚف ِػ أيي َ ٜافُايّيٜ
[﴾  افاَياة ،]298 :ثؿ ييٖما افْايل  بيٖن يٖـيؾ ُ
ِ
افاب .
وخيٚفػ ّ
إذان ـٚن يٗ ّذن َ
َ
وه ا ـٚن مًٓق ًدا أيَ ٚم افْال ّ :
افقؿيٝ
ؿاؾ افٍجيا ،وهي ا
أن
ُ
افقحٔدُ اف ي ـٚن ُيُّـ أن ُيي َٗ ّذن فييف ؿايؾ ِمَِٔ ٚيف؛ ؿيٚل رشيقل اهلل « :إِ ّن بِ َةال ً
ارش ُبقا َحتّك ُي َٗ ّذ َن ا ْب ُـ ُأ ّم َم ُْتُق ٍم».
ُي َٗ ّذ ُن بِ َِ ْٔ ٍؾَ ،ؾ ُُ ُِقا َو ْ َ

()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.327
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ؿييٚل افْييقوي رمحييف اهلل ًييٚػ( :ويُييقن ؿي ُ
يقل افْاييل « إذا َشة ِّع أحةةدُ ـؿ
ِ
زا ظيـ افْيداء إول؛ فُٔيقن مقاؾِ ًَي ٚحليديِ ٞ
ابيـ ُظ َّيا
ٕٚء ظذ َيده» َخ َ ً
داء واإل ُ
افّْ َ
ةـ
ارش ُبقا َحتّك ُي َةٗ ّذ َن ا ْب ُ
وظٚئن ٜريض اهلل ظْٓام) أي« :إِ ّن بِ َال ً ُي َٗ ّذ ُن بِ َِ ْٔ ٍؾَ ،ؾ ُُ ُِقا َو ْ َ
ؾٕٚخاٚر َ ّت ٍِ ُؼ ً
بيدٓ ميـ
ُأ ّم َم ُْتُق ٍم» ،قاٍ( :وظذ ه ا َ ّت ٍِ ُؼ إَ ْخاٚر ،وبٚهلل افتقؾٔؼ)
ُ
ِ
ِ
أن َٕ ْ ِ
بٕٚحٚدي – ٞـام يًٍؾ ضِا ُ ٜافًِيؿ افٔيق َم –،
وأيٚت
إخاٚر باًوٓٚ
رض َب
َ
وُيّييؾ ه ي ا احلييدي ٞظييذ ه ي ا افُييالم اف ي ي
ؾُْ َق ّؾ يؼ بييغ أيييٚت وإحٚديييْ ُ ،ٞ
َش ِّ ًْْٚه مـ ـالم أهؾ افًِؿ.
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :وـذا فق َأ َـ َؾ ُم ًْ َت َِدً ا إٔف ؿد َد َخؾ اف ُ
ٚن ِخال ُؾةف)
ِٔةؾ ،ثةؿ َبة َ
ـٖن َ ٌِٔؿ افسام ُء ؾ َٔ ُي ُـ ّ
ْ
آخةر
افنّس ؿد َؽ َابَ ( ،ٝف ِز َمة ُف
أن
َ
افَوةٚء ،حتةك فةق َأـَةؾ َ
ُ
ةروب
 ٛظةةذ طْةةف افٌة ُ
افْٓةةٚر َه َج ة ًام بةةال َط ة ّـ ؾٓةةق حةةرا ٌم بةةال خةةالف ًَ َٕ ،ة ْؿ إذا َؽ َِ ة َ
ب ٚجتٓٚد ِ
ُ
األـؾ ظذ افهحٔح).
بق ْر ٍد وٕحقه ،جٚز
ؾِق ـٚن فنيخص ِو ْر ٌد ً
ٔيٛ
ميثال؛ بحٔي ٞيْتٓيل مْيف و ُيي َٗ ّذن ادٌياب ،أو فيف ا ٌ
ُ
ادٗذن ،ؾٓ ا ُي ٍْىِا بٌِاي ٜاف ّيي ّـ ،ؾٓي ا افيي ُـ ُُمَي ّاب
ظْدم ٚيْتٓل مْف يُقن ؿد َأ ّذن
ِ
حتديد ه ا افقؿ ٝفٌِاوب.
ظْده يف
قـاٍ( :وؿٚل األشتٚذ أبق إشحٚق :جيقز؛ فِ َُدْ َرتِف ظذ افَٔغ بٚفهز) أي :يهيز
بًض افدؿٚئؼ حتك يتٖـد أن افنّس ؿد َؽ َاب ٝوأن افِٔؾ ؿد دخؾ ـام ؿيٚل افْايل
« :إِ َذا َأ ْؿب َؾ اف ِّٔ ُؾ ِمـ ه ٚهَْ ،ٚو َأدبةر افْ َّٓ ِ
ةّ ٝ
افن ْةّ ُس؛ َؾ ََةدْ
ةـ َهةُ ٚهَْةَ ،ٚو َؽ َر َب ْ
ةٚر م ْ
َ
ُ
ْ ْ َ ُ َ َْ َ
افهٚئِ ُؿ» .
َأ ْؾ َى َر ّ
()1

ؽروب افنّس ،واهلل أظِؿ).
قاٍ( :واألَ ْح َق ُط فِهٚئؿ أ يٖـؾ حتك َي َت َٔ َّـ
َ
()1

 -23أخاجف افاخٚري (

) ،ومسِؿ (

).
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َ
ّٚس بِخَ ْ ٍر َمَ ٚظ ّج ُِقا ا ْف ٍِ ْى َر» ؛
وٓ ُخيٚف ِػ ه ا
حدي ٞافْال َ َ « :يزَ ُال افْ ُ
()1

ً
ؽاوب افنّس بٕٚتٓٚء إذان؛ هي ه واحيدة،
ًجٔال فٍِىا ،إٕام َ َت َٔ َّـ
ؾِٔس ه ا
َ
ِ
وطٚئػ يف ه ه افدؿٚئؼ افؼيٍ ،ٜوهل:
ٚايجاْٝة :أن هْٚك


اديدُ إذان مع ادٗ ّذن؛ فَقل افْال « :إِ َذا ش ِ
ةّ ًْت ُْؿ ا ُْد َةٗ ّذ َن َؾ َُق ُفةقا
َ

ِم ْث َؾ َمَ ٚي َُ ُ
قل» .
()2



ثؿ افهال ُة وافسالم ظذ افْال ُ « :ث ّؿ َص ِّقا َظ َ ّع» .



ةةةؿ َشةةة ُِقا اهللَّ ِيل
ثيييؿ افيييدظُ ٚء بًيييد إذان بٚفقشييئِ ٜفِْايييل ُ « :ث ّ

()3

ا ْف َق ِشٔ َِ َ. »ٜ
()4

ِ
افهٚئِ ُؿ َحتّك ُي ٍْىِ َر» .
 ثؿ افدظُ ٚء ظْد ؾ ْى ِاهَ « :ث َال َث ٌ َ ٜت َُر ّد َد ْظ َق ُ ُت ْؿ ّ
ِ
شييػ يف افيدظٚء إػ اهلل ًيٚػ حيٚل افهئٚمّ ،
فًيؾ أن
ؾٚفهٚئ ُؿ حْٔئي ٍ فييف ِو ْر ٌد
ٌ
()5

ُقن فف دظق ٌة مستجٚب ٜيف ه ا احلٚل ،وفٔس هي ا بٚفتًجٔيؾ افي ي ـيٚن افْايل 
َ
إذان ،و َّدي ٚـيٚن
يًٍِف ٓ ،صؽ أن افْال َّ د ٚـٚن يٖما بسدييد إذان ـيٚن ُيي َا ّدد
يٖما  بٖن يَقل إذـٚر بًد إذان ـٚن هق َ 
أول مـ َيي ْ ُـا هي ه إذـيٚر بًيد
أيوي ٚبٕٚـييؾ مييع اديييد إذان ؾِييؿ َي ي ِاد يف َو ْصي ٍِف  فسديييد
إذان ،وٓ َٕييقل ً
إذان َ
حٚل افٍىا.
()1
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()2

 -25أخاجف مسِؿ (

()3

ادهدر افسٚبؼ.

()4

ادهدر افسٚبؼ.

()5

 -26أخاجييف أمحييد ( /

) ،ومسِؿ (

).

) مـ حدي ٞظاد اهلل بـ ظّاو ريض اهلل ظْٓام.

حسـ ،وأخاجف ابـ خزيّ( ٜ

) ،وافسمي ي (

) ،وابييـ مٚجييف (

) ،وابـ حاٚن ( ج /

) ،ؿييٚل افسمي ي :حييديٞ

) يف صحٔحٔٓام.
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***
وصِْ ٚإػ افُالم ظذ مسٖف ٜضايف افْٓٚر ،وٕ ـا:
َطـأية :مذاه ٛافًِامء ؾةّٔـ أـةؾ أو َ ِ
ؽةروب افنةّس أو ظةد َم ضِةقع
جةٚم َع طّٕٚةٚ
َ
رشب أو َ
ٚن خال ُؾف
افٍجر ؾ َب َ

()1

إذا أ َـي َؾ أو َ ِ
ياوب افنييّس أو ظييد َم ضِييقع افٍجييا ؾ َاي َ
ٚن
شب أو جييَ ٚم َع طًٕ ٚي ٚؽي َ
خال ُؾف؛ ؾَد َذ َـإ ٚأن ظِٔف افَوُ ٚء ،وبف ؿيٚل ابي ُـ ظايٚس ومًٚويي ُ ٜبيـ أبيك شئٍٚن
وافثقري؛ ـ ا حُيٚه ابي ُـ ادْي ِ ر ظيْٓؿ،
وافزهاي
وظىٌ ٚء وشًٔدُ بـ ُج َا ْر وُمٚهدٌ
ُ
ُ
ُ
ٌ
إشيحٚق بيـ راهقييف
واجلّٓيقر ،وؿيٚل
ومٚفؽ وأمحدُ وأبق َثي ْق ٍر
وبف ؿٚل أبق حٍْٜٔ
ُ
وداود :صييقمف صييحٔح وٓ ؿوييٚء ،وحُِ يل ذفييؽ ظييـ ظىي ٍ
يٚء و ُظ ي ْاو َة بييـ افييزبر
ٌ
ُ
َ ُ َ
ُ
ٍ
ِ
إن اهللَ تًةٚػ َتة َٚوزَ ِيل ظةـ ُأ ّمتِةل
واحلسـ اف َا ْكي
وُمٚهيد ،واح َت ُجيقا بَقفيف ّ « :
َ
وؽيره
ٔٚن وم ٚاش ُت ُْ ِرهقا ظِٔف» ؿٚل افْقوي رمحف اهلل( :رواه افأَٓل
اخلىٖ وافّْ ْس َ
ُ
ٍ
صحٔح ٜمـ روايِ ٜ
ابـ ظاٚس).
يف ؽر ه ا افاٚب بٖشٕٔٚدَ
()2

واشّع احتِجَ ٚج األصحٚب فُل َت ٍْ َٓؿ هذه ادسٖف!ٜ

احتجيٚج افي يـ ؿيٚفقا بٖٕيف إذا أـيؾ أو َ ِ
شب طًٕٚيَ ٚبَيَ ٚء
واح َت ّ ٟأصيحُ ٚبْ ،ٚوهيق
ُ
افِٔؾ أو أـؾ أو َ ِ
ؽاوب افنّس ؾ َا َ
ٚن خال ُؾف ؾٕ٘ف ُي ٍْىِا و َي ِْ َز ُمف افَوُ ٚء؛
شب طًٕٚ ٚ
َ
قايٛا:

()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص 325وم ٚبًده.ٚ

()2
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﴾[افاَيييياة ]298 :وهيييي ا ؿييييد َأ َـييييؾ يف

َييقل    ﴿ :

﴾ ،وافي ي َأ َـيؾ ؿاييؾ ؽيياوب

ػ مقاظٔدَ افهقم افتل َحدّ َده ٚاهللُ ًٚػ بَقفيف:
افنّس أـؾ يف افْٓٚر ،أي إٔف خَ ٚف َ
﴿    

﴾.

ٍ
مسًقد إٔف ُش ِئ َؾ ظـ َر ُج ٍؾ َ َس ّح َا وهيق
افأَٓل ب٘شْٚده ظـ ابـ
ايدي ٌٝايجاْ :ٞم ٚرواه
ُ
أن ظِٔف ً
ياى ّ
افٍجيا ،ؾَيٚلَ « :مي ْـ أـيؾ ِميـ أول افْٓيٚر ؾ ِْ َٔ ْٖ ُـيؾ ِميـ
فٔال وؿد َض َِع
ُ
ٍ
ِ
شًٔد اخلُدْ ري.
آخ ِاه» ومًْٚه :ؾَد َأ ْؾ َىا ،وروى افأَٓل مًْٚه ظـ أيب
()1

ايدي ٌٝايجايح :حدي ٞهنِ ٚم بـ ظاوة ظـ ؾٚضّ َِ ٜ
بْ ٝادْ ِ ر ظيـ أشيامء بْي ٝأيب ٍ
بُيا
ِ
رشقل اهلل  ييق َم َؽي ْٔ ٍؿ) أي
افهديؼ  -ريض اهلل ظْٓام  -ؿٚفَ « :ٝأ ْؾ َى ْإ ٚظذ َظ ْٓ ِد
أن افسامء ؿد َؽّٔ ْ ٝؾِؿ ياو ؽاوب افنّس ؾ َيُْقا ؽياوب افنيّس ( ُثيؿ َض ًَِي ِ
ٝ
ّ َ
َ
َ
ََ ْ
َّ
ِ
بٚفَوٚء ،ؾَٚلُ :بدّ مـ ؿوٚء» أي ٓ :بد مـ افَوٚء.
افنّس وؿٔؾ هلنٍ ٚم :ؾ ُٖ ِماوا
ُ
رواه افاخٚري يف صحٔحف .
()2

ايدي ٌٝايسابع( :وروى افنٚؾًل ظـ ِ
مٚفؽ بـ إٔس اإلمٚم ظـ زيد بـ َأ ْش َِؿ ظيـ أخٔيف
ِ
خٚفد بـ أشِؿّ « :
بـ اخلىٚب َ أ ْؾ َىيا يف رمويٚن يف ييقم ذي َؽي ْٔ ٍؿ ورأى
أن ُظ َّا َ
رجيؾ ؾَيٚل :يي ٚأمير اديٗمْغ! ؿيد َض ًَِي ِ
إٔف ؿد َأمسك وؽٚب ِ
ٌ
ٝ
افنيّس ،ؾجيَ ٚء ُه
ٝ
َ
ُ
َ
ْ

()1
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افنّس .ؾَٚل ظّا  :اخل ْى ٛي ِسير ِ
وؿيد اج َت َٓيدْ ٕ . »ٚؿيٚل افأَٓيل :ؿيٚل
ُ
َ ُ َ ٌ
َ ٛي ِس ٌر» ؿوٚء يق ٍم َمُُ َٕ ٚف.
مٚفؽ وافنٚؾًل :مًْك «اخلَ ْى ُ
شٍٔٚن بـ ُظْٔٔ ٜظـ ِ
ُ
زيد بيـ أشيِؿ ظيـ أخٔيف ظيـ أبٔيف ظيـ
ؿٚل افأَٓل :ورواه
َْ
ِ
ِ
نيا يف افَويٚء ،ثيؿ
وجٓيغ
يو ٚمـ
ور ِو َي أ ً
ظّا  ،ؿٚلُ :
آخيايـ ظيـ ُظ َّيا ُم ٍَ ّ ً
ِ
ِ
افيقجٓغ ظيـ
يح بٚفَويٚء؛ َؾٖ َحيدُ
ذـاه افأَٓل بٖشٕٔٚده ظـ ظّا  وؾٔف افتك ُ
()1

ظع بـ َحْْ َيِ َ ٜظـ أبٔف  -وـٚن أبقه صدي ًَ ٚف ًُ َّا  -ؿيٚلُ « :ـْْي ُ ٝظْيد ُظ َّي َا  يف
ّ
ِ
ِ
رموي َ
يٚس! ه ي ه
ؾه يًدَ ادييق ّذ ُن ف ُٔ ي َٗ ّذ َن ،ؾَييٚل :أّييي ٚافْي ُ
يٚسَ ،
يٚن ؾي َيٖ ْؾ َى َا و َأ ْؾ َى يا افْي ُ
افنّس مل َ ٌْ ُا ْب ،ؾَٚل ُظ َّا  مـ ـٚن أؾىيا ؾ ِْ َٔ ُهي ْؿ يق ًميَ ٚمَُٕٚي ُف» ،وىف افاواييٜ
ُ
إُخاى ؿٚل ظّا ِ ُٕ ٓ« :
اٚي واهللِ! َٕ َْ ِيض يق ًمَ ٚمُُ َٕ ٚف»).
ؽاوب افنّس َي ِْ َز ُمف افَوُ ٚء ،و َم ْـ َأ َـؾ ط ًٕٚ ٚبَيَ ٚء افِٔيؾ – أي:
ؾّ ْـ َأ ْؾ َىا طًٕٚ ٚ
َ
َ
أيوي ،ٚميع ُفيزو ِم ْ
أن ُي ّْ ِسيؽ
وهق َي َت َس ّحا – ط ًٕٚ ٚظد َم ضِقع افٍجا َي ِْ َز ُميف افَويُ ٚء ً
بَٔ َِ ٜ
يقمف.
وه ه افاوايٚت ـثرة.


()1
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باب َبطالت ايصّٛ
املنت:
قاٍ:

اجلةق ِ
ِ
ِ
ف ،أو
ؼة ُة
أصةٔٚء :مةَ ٚو َصةؾ َظ ّْةدً ا إػ َ ْ
َ
(وافذي ُي ٍْىر بف افهٚئ ُؿ َظ َ َ
ِ
ِ
افسةبِٔ َِ ْ ِ
سُ ،
افر ْأ ِ
وافةق ْط ُء َف اف ٍَة ْرجِ ،
غ ،واف َّة ْل ُء ظٚمةدً اَ ،
واحل َْْة ُ ٜمةـ َأ َحةد ّ
ّ
وا ِ
ٚسُ ،
ٚرش ٍةَ ،
وافر ّد ُة).
واجلُْ ُ
واحل ْٔ ُض ،وافّْ ٍَ ُ
قنّ ،
إل ْٕ َز ُال َظ ْـ ُم َب َ َ
إدخٚل َظ ْ ٍ
ُ
غ مـ افيٚهر إػ
أشبٚب ،مْٓ:ٚ
إذا َص ّح افهق ُم بؼوضِف وأرـِٕٚف ؾِِ ُب ْىالِٕف
ٌ
ِ
بٚجلقف اف َب ْى َـ ،وهلذا ذـره ُم ًَ ّر ًؾ ،ٚؾِٓذا شَ ٚغ فةف بًد ذفؽ ِذ ْـ ُر
افنٔخ
اجلقف ،وأراد
ُ
ِ
واحل َْْ .ٜومْٓ :ٚاف ََلء ِ
ظٚمدً ا؛ ؾٕ٘ف م ْبىِ ٌؾ ،وؾٔف ِ
افر ْأ ِ
سُ ،
افًٚمد ،وؿد َم ّر
احسا ٌز ظـ ؽر
ُ
ّ
ْ ُ
افق ْط ُء َف اف ٍَ ْرجِ ـام تَدّ م .وـذا اإلٕزال  -يًْل :خروج ادْل بٚإلمجٚع ،-
دفٔ ُِف .ومَْٓ :ٚ
حم ّرم ـ٘خراجف ب َٔ ِد
ؽر ُ َ
ٚرش ٍة) يًْل :شقاء ـٚن ُ َ
حم ّر ًم ٚـ٘خراجف بٔده ،أو َ
وؿقففَ ( :ظ ْـ ُم َب َ َ
زوجتِف أو ِ
جٚر َيتِف؛ ـذا ؿٚفف ُ
أن ادَهق َد األظيؿ مـ اجلامع
افؼاحَ ،و ْج ُف اإلؾىٚرّ :
َ
بًض ّ ّ
ٍ
اجلامع َ
ُ
ُ
َ
بٚدبٚرشة
افنٔخ
اإلٕزال َأ ْو َػ بذفؽ،
إٕزال ـٚن
وأ ْؾ َىر بال
اإلٕزال ،ؾ٘ذا َح ُر َم
ُ
واحسزَ
ُ
ََ
ظام إذا َأ ْٕزَ ل ِ
اإلمجٚع ظذ
بًوٓؿ
بٚفٍ ُْر أو ا حتِالم ،و
خالف إٔف ُي ٍْىِر بذفؽ ،وا ّد َظك ُ
َ
َ
َّ
أن ِصح َ ٜافهقم
َٚء مـ احلٔض وافٍّْٚس ،ؾَد َٕ ََؾ
مجٚع ظذ ّ
افْقوي اإل َ
ّ
ذفؽ .وأم ٚافّْ ُ
جْقن أو ِر ّد ٌة َب َى َؾ افهق ُم
ُم َت َق ّؿٍ ٌ ٜظذ َؾ َْ ِد ِه ،ٚؾِق َض َر َأ َف أثْٚء افهقم َب َى َؾ .وـذا فق َض َر َأ
ٌ
فِخروج ظـ َأ ْهِِ ّٔ ٜافًبٚدة ،وفق َض َر َأ إؽامء ُٕيِ َر؛ ِ
صقمف أم
مجٔع افْٓٚر ؾٓؾ َي ِهح
إن اش َت ٌْ َرق َ
ُ
ٌ
إن َ
مجٔع افْٓٚر ؾٓؾ َي ِهح
األطٓر :إٔف ْ
أؾٚق َف َْحلي ٜمـ افْٓٚر َص ّح ،وإ ؾال ،وفق ٕٚم َ
ُ

10
صقمف ؿٔؾ:
ُ
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افردة ُم ْبىِ ٌؾ فِخروج ظـ أهِٔ ٜافًبٚدة،
ـٚإلؽامء ،ب ٚتٍٚق .و ُض ُروء ّ

واهلل أظِؿ.

ايػسح

اجل ةق ِ
ف) ؿييد ذـإٚهيي ٚيف ؾيياائض
قــاٍ املصــٓـ زمحــ٘ اهلل تعــاىل( :مةةَ ٚو َص ةؾ َظ ّْ ةدً ا إػ َ ْ
ِ
اإلمسةٚك َظة ِـ ادٍىِةرات)
افهقم يف ؿقل افنٚرح( :واظ َِة ْؿ إٔةف بةد فِهةٚئؿ ِمةـ
بُةؾ َظة ْ ٍ
وافوٚبِ ُط اف ي َو َا ْىْ ٚبف مسٖف َ ٜاإلؾىٚر ؿق ُفف( :إٔةف ُي ٍْىِةر ّ
 ٝمةـ
غ َو َصة َِ ْ
افيٚهر إػ افبٚضـَ ،ف َم ْْ ٍَ ٍذ مٍتقحٍ  ،ظـ َؿ ْه ٍد ،مع ِذ ْـ ِر افهقم).

إدخةٚل َظة ْ ٍ
ُ
غ
أشبٚب ،مْٓة:ٚ
ٜكٖٓ ٍٛا( :إذا َص ّح افهق ُم بؼوضف وأرـِٕٚف ؾِِ ُب ْىالِٕف
ٌ
مـ افيٚهر إػ اجلقف ،وأراد افنٔخ بٚجلقف اف َب ْى َـ ،وهلةذا َذ َـرهةُ ٚم ًَ ّر ًؾة ،ٚؾِٓةذا)
ِ
افر ْأ ِ
س) يًْيل :ميَ ٚو َصي َؾ َظ ّْيدً ا
أيَ :دَِ ٚذ َـ َا
َ
اجلقف ُم ًَ ّا ًؾ( ٚشَ ٚغ فةف بًد ذفؽ ذ ْـ ُر ّ
وافاأس ـام ذـإ :ٚـّـ َي َو ُع َش ًُق ًض ٚيف إٍٔف ،أو َي َوع صٔ ًئٚ
إػ اجلقف أو افاأس،
ُ
غ
يف ُأ ُذٕييف ظييذ مي ه ٛافنييٚؾًٔ ،ٜأو يف َظ ْْٔ ِيف ظييذ مي ه ٛاحلْٚبِييٜ؛ و ُؿ ِْْيي ٚأن اف ًَي ْ َ
ِ
افهٚئ ُؿ إذا َو َوع دوا ًء يف
فٔسَ ٝمٍْْ ً ا َي ِهؾ مـ افيٚها إػ افاٚضـ ،ف فؽ ٓ ُي ٍْىِا
َظ ْْٔيف أو اـ َت َحيؾ يف هنيٚر افهئٚم يف مي ه ٛافنيٚؾًٔ ،ٜوفُيـ ُؿ ِْْي :ٚإَ ْحيقط إذا مل
اوجيي ٚمييـ
ُييي َت ْ ٟإػ ذفييؽ ومل يُييـ هْييٚك رضور ٌة ؾ ِْ ُٔيي َٗ ّخاه إػ بًييد افهيئٚم ُخ ً
َْ
اخلالف.
أيو – ٚيف ؾاائض افهقم  -إٔف( :ح ّتك إٕف فق َؿ ّى َر َف ُأ ُذِٕف صٔ ًئ ٚأو َأ ْد َخةؾ
وذـإً ٚ
ِ
ِ
افسٚق ُي ٍْىِر).
م ًٔال أو َؿ ّن ً ٜؾٔٓٚ؛ َأ ْؾ َى َر) إػ آخاه ،وـ ا (فق َؽ َرزَ ش ًَُّْٔ ٚف َْحلؿ ّ
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مجًي ِ
 ٝإُ ّمي ٜظيذ َ ْحتيايؿ افىًيٚم وافؼياب
ؿٚل افْقوي رمحف اهلل ًيٚػَ ( :أ ْ َ َ
ظذ افهٚئؿ ،وهيق م َْهيقد افهيقم ،ودفٔ ُِيف أيي ُ ٜافُايّي ٜواإلمجيٚعِ ،
ومّي ْـ َٕ ََيؾ
ُ
ُ
َ
ووا َط إصيحٚب افيدّ ِ
اخ َؾ ادٍىِي َا بيي :اف ًَي ْ ِ
غ
مجٚع ؾٔف اب ُـ ادْ ِ ر ،ؿٚل
ُ
افااؾًلَ َ :
اإل َ
ُ
افقاصِ ٜمـ افيٚها إػ افاٚضـ ،يف مْْ ٍَ ٍ
ِ
ٍ
مٍتقح ،ظـ َؿ ْه ٍد ،مع ِذ ْـ ِا افهيقم .وؾٔيف
َ
ِ
ِ
وجٓٚن؛ أحدُ مه :ٚإٔف ميَ ٚي ََي ُع ظِٔيف
افقاص ُؾ إفٔف ،وؾٔام ُي ًْ َت َز بف
ُؿٔق ٌد؛ مْٓ :ٚافاٚض ُـ
افقاصي َؾ إفٔيف ِميـ ٍ
اشؿ اجلقف ،وافثٚين :يً َتز مًف إن يُقن ؾٔف ُؿيق ٌة ُ ِ
ِ
حت ُ
دواء أو
ٔيؾ
ّ
ُْ َ
ُ
ـثايـ).
ِؽ ٍاء .وإَ ّو ُل هق ادقاؾِ ُؼ ف ِ َت ٍْ ِايع إ
َ

و َذ َـ ْإّ ٚ
أن ادً َت َّد أن ـيؾ ميُُ ٚئِيؾ أو ٓ ُُئِيؾ أن ُيسيّك َج ْق ًؾي ،ٚوٓ ُي ْنيسط أن
ٍ
حٚفيٜ
يُقن ُ ِم ًٔال – يًْل :بف ُؿ ّق ٌة ُ ٌَ ّر افىًيَ ٚم وافيدوا َء وميَ ٚي ِهيؾ إفٔيفٌَ ُ ،ي ّره إػ
أخاى ِ ُ -
حتِٔف يًْل :ظـ حٚفف ادًٓقد ،ف فؽ فق َؿ ّىا يف ُأ ُذٕف  -ميع إٔيف ٓ ُُئِيؾ -
افهٚئؿ.
ؾٓق يسّك جق ًؾ ٚو ُي ٍْىِا بف
ُ
افر ْأس) :ذـإ ٚأن م ٚوصؾ إػ افياأس ُي ٍَ ّىيا يف مي هٛ
وٕستُّؾ افُالم ظـ ( ّ

افسًقط ،وهق افدواء اف ي يقوع يف إٕػ.
افنٚؾًٔ ،ٜمثؾ ّ
وحُيؿ افايٚضـ يف
ٖٓٚا َطأيةْ ْرنسٖا ٖٚـ :ٞأن إٕػ وافٍؿ هلام حُ ُؿ افيٚها يف أصٔٚء
ُ
أصٔٚء ،وه ه مسٖف ٌ ٜدؿَٔ ٓ ٜبد أن ُ ٍْ َٓؿ.
()1

حَدُ ايباطٔ:

افسًقط إ ْن َو َصؾ إػ افدّ مٚغ َأ ْؾ َىيا بيال خيالف؛ ٕٕيف ُبق ُصيقفف إػ افيدّ مٚغ ؿيد
ّ
جٚوز اخلٔنقم ،ؾَد ؿٚل أصحٚبْ :ٚوم ٚجٚو َز اخلٔنقم يف آشتِ ِ
ًٚط ؾَد َح َهؾ يف
َ
ُ
َ
َ
َْ َ
()2

()1

إيا شح ادٓ ب :ص.329 ،328

()2

 ٛيف إَْٕػ [ُمتٚر افهحٚح /مٚدة :س ع ط].
افس ًُقط) بٚفٍتح :افدّ َواء ُي َه ّ
( ّ
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ِ
ِ
ِ
زه يف َحيدّ
َحيدّ افاييٚض ِـَ ،
وح َهيؾ بييف افٍ ْىي ُا ،ؾٚفي ي ٓ َيهيؾ إػ افيدّ مٚغ َٕ ًْ َتي ِ ُ
ِ
ِ
ديْٚرا ً -
مثال
افيٚها ،وـ فؽ فق َو َوع صٔ ًئ ٚيف َؾّف ٓ َيهؾ إػ افاٚضـ ،ـٖن َي َو ُع ً
 ومل َي ِهؾ إػ افاٚضـُ ،ي ًْ َتز يف َحدّ افييٚها ،وٓ ُي ٍْىِيا إٓ ْأن َي ْا َتِِ ًَيف ،واخلٔنيق ُم:
خياج مْف اف ٌُّْ ُ ،ٜبحٔ ٞفق َشدَ ْد َت َأ ْٕ ٍَ َؽ ٓ َ ْ
خت ُاج ه ه اف ٌُّْ.ٜ
أظذ إَ ْٕػ ،وهق مْ َ ٚ
حَدُ ايعاٖس:

ِ
وداخ ُؾ اف ٍَ ِؿ وإَ ْٕ ِ
ؿٚل أصحٚبِْ :ٚ
هيّ ٜواخلَ ْٔنيق ِم فييف ُحُْي ُؿ
ػ إػ ُمْْ َتٓيك افٌ ِْ
ُ
ِ
افيٚها ،وافٌ ِْهيّ ٜمثيؾ اف ِّ َٓيٚة ،اف ِّ ْحّي ٜادً َِّي ٜبيغ افٍيؿ وبيغ بدايي ٜا َْدي ِايء ،
()1

()2

ِ
صٔٚمف ومل َ ْ
ختاج افُْخٚم ٜأو اف َا ْزؿ ٜإػ َحدّ َتقيػ افٍيؿ،
ف فؽ فق َش ًَ َؾ َأ َحدٌ يف
واب َت َِ ًَٓ ٚوهل ٓ زاف ٝيف احلَِقم ٓ ُي ٍْىِا ،وفق َأ ْو َص َِٓ ٚفِ ٍَي ِؿ و َأ ْر َج ًَٓيٚ؛ َأ َخي َ ْت
افيٚها إػ افاٚضـ ،واف ي ي ٍَ ّىا م ٚيدْ ُخؾ مـ افيٚها إػ افايٚضـ َظيز ادْ ٍَي ِ
ِ
ُح ُْ َؿ
َ
ُ
َْ
ادٍتقح إػ اجلقف ،ف فؽ ُي ٍْىِا ٕهنَ ٚو َص َِ ْ ٝإػ افيٚها ،شقاء ٕزفي ٝميـ افياأس
()3

()4

أو َخ َا َجي ْ ٝافْخٚمي ُ ٜمييـ ادًييدة ،ؾٍييل هي ه احلٚفييَ ٜو َصي َِ ْ ٝإػ َحيدّ افيييٚها ،ؾي ْ
ي٘ن
ٍ
تح َّيؼ ؾٔٓيٚ
ز َمْْ ٍَي مٍتيقحٍ  ،ؾ َٔ َ
َأ ْر َج ًَٓ ٚؾَد َأ ْد َخ َؾ صٔ ًئ ٚميـ افييٚها إػ افايٚضـ َظي ْ َ
وٚبِ ُط ِ
افٍ ْى ِا.

ِ
ِ
افا ِ
أس احلُ َِْيق ِم ،أو
(اف ٌَ ِْ َهّ :)ٜاف ِّ ْح ُؿ َب َ
أس واف ًُُْ ِيؼ ،أو اف ًُ ْج َيا ُة ظيذ ُم ِْ َت ََيك اف ِّٓيٚة وا َديايء ،أو َر ُ
غ ّ
ِ
افِسٚن [افَٚمقس ادحٔط /مٚدة :غ ل ص م].
أص ُؾ
ْ

()1

()2

حل ِْيؼ [فسيٚن افًياب /ميٚدة :م ر أ] ،منيٓقر
(ا َْد ِريء) بٚهلّز ؽر ُم َندّ دَُ :مْاى اف ّىًٚم ّ
وافؼاب مـ ا َ

ظذ أفسْ ٜافًقام بي( :ا َْد ّايء) بٚفتنديد.
()3

افس ًَٚل[ :فسٚن افًاب /مٚدة :س ع ل].
مـ ُ

()4

اف َا ْز ُق واف َا ْهؼ ُفٌتٚن يف اف ُازاق واف ُاهٚق[ :فسٚن افًاب /مٚدة :ب ز ق].
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ِ
َتقييػ اف ٍَي ِؿ ثيؿ َأ ْر َج ًَي ُف ميا ًة ثٕٔٚي ٜأ ْؾ َىيا؛ ٕٕيف
ـ فؽ فق َأ ْخ َاج افَل َء إػ
ز َمْْ ٍَي ٍ مٍتيقحٍ ميع
َأ ْص َاح َظ ًَْْٔ ٚو َص َِ ْ ٝفِيٚها ودخِ ٝمـ افيٚها إػ افايٚضـ َظي ْ َ
ِذ ْـ ِا افهٔٚم مع اف ّت ًَ ُّد ،ؾ ُٔ ٍْىِا إ ًذا إذا ًّد إدخٚل ه ا افقء ،وفيق ـيٚن ظيـ ؽير
َؿ ْه ٍد ٓ ُي ٍْىِا.
ِ
ِ
وؽرمهي ٚمل ُي ٍْىِيا ،مي ٚمل َيْْ ٍَ ِهيؾ ميـ اف ّت ّْياة
مهيٚ
أم ٚفيق َأ ْم َسي َؽ يف َؾّيف ََتْيا ًة ود ْر َ ً
َ
ِ
وٕحقه ٚيش ٌء و َيدْ ُخؾ إػ افاٚضـ.

ِ
َ ٛؽ ْس ُِف ،ومل َ ِه ّح افهيال ُة حتيك َي ٌْ ِسي َِف ،ومًِيق ٌم
وفق َ َْ ّج َس ه ا ادقو ُع َو َج َ
أن مَ ٚجيَِ ٛؽ ْس ُِف ؾِٔس مـ افاٚضِـ  -ف فؽ ٓ ييٗما ادياء بٌسيؾ مي ٚبيداخؾ بىْيف
ِ
افيٚها حْٔئي ٍ  ،في فؽ فيق يْجس بيدم ً
ميثال وجي ٛأن
حُؿ
وهق ٕجس  -ؾٖٔخ
َ
يٌسِف ،ؾٖٔخ حُؿ افيٚها ،ـام فيق وؿًي ٝظيذ ييدك و اييد أن هيع ٓ بيد وأن
ٌسؾ ه ه افْجٚشٜ؛ ؾٖٔخ افٍؿ ؾٔٓ ٚحُؿ افيٚها.

األغٝاء اييت يًؿِ ٚاألْـ ؾٗٝا حهِ ايباطٔ:

افايؼ ٓ ُي ٍْىِا ،وٓ َجيِيٛ
وافٍؿ فيف ُح ُْ ُؿ افاٚضـ يف أصٔٚء؛ مْٓ :ٚإٔف إذا اب َت َِع مْف َ
ُ
ـيؾ ِ
صخص ؾال بد فييف ِميـ َؽ ْسي ِؾ ّ
طيٚه ٍا يف
َؽ ْس ُِف ظذ اجلُُْٛ؛ حٔ ٞإٕف فق َأ ْجَْٛ
ٌ
حُؿ افاٚضـ.
ِج ْس ِّف ،وٓ َجيِ ٛظِٔف َؽ ْس ُؾ اف ٍَ ِؿ؛ ٕٕف يٖخ
َ
ِ
قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىلِ ُ ( :
افسبِٔ َِ ْ ِ
غ).
واحل ََْْ ُ ٜمـ َأ َحد ّ
ِ
ِ
افسأِ َِ ْ ِ
غ ُم ٍْىِا ٌة ،وه ه احلَُْ ٜظْيد افًِيامء ادتَيدمغ فٔسيٝ
أي :واحلُ ََْْ ُ ٜمـ َأ َحد ّ

افق ِريييد مي ً
يثال ،إٕييام َي َْ ِه يدون احلَْ ي َٜ
بٚحلَُْيي ٜادًِقمييَ ٜف يدَ ْيْ ٚافٔييقم افتييل ٗخ ي يف َ
افؼ ِج ّٔ ،ٜشقاء ـ ٕٝٚه ه احلَْ ُِ ٜمـ إمٚم أو ِمـ اخلَ ِْػ  -مـ أحيد افسيأِغ –
َّ
ؾٓل ُم ٍْىِاة.
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ؾٚحلَْ ُ ٜيف أحد افسأِغ إ ًذا ُم ٍْىِياة؛ ف ِ َت َح َُيؼ افويٚبط افي ي ذـإيٚه وهيق:
ِ
غ مـ مْْ ٍَ ٍ
دخقل َظ ْ ٍ
ُ
ٍ
اجلقف ،ميـ افييٚها إػ افايٚضـَ ،ظ ّْيدً ا ،ميع ِذـْي ِا
مٍتقح إػ
َ
افهٔٚم ،ؾِق حتَؼ ه ا ـِيف فِهيٚئؿ ؾيال بيد وأن ُي ٍْىِيا؛ وهي ا افي ي ذـإيٚه يف أن
واجلّٓيقر ،وؾٔيف وجي ٌف ؿٚفيف افَيٚيض
ادهْػ
احلَْ ٜمٍىا ًة هق اد ه ،ٛوبف َؿ َى َع
ُ
ُ
َٚشي ،ٚؾًيذ ادي ه ٛؿيٚل أصيحُ ٚبْ :ٚشيقاء
ُحسغّ ٍَ ُ ٓ :ىا ،وهق صّ ٚذ وإ ْن ـيٚن ُم ً
ـ ٕٝٚاحلَْ ُ ٜؿِِٔ ً ٜأو ـثر ًة.
قهل ٚإػ ِ
َطأية :وهؾ بد ِمـ وص ِ
ادًدة
ُ ُ

ِ
ٍ
ز ْت ميـ
شقاء َو َص َِ ْ ٝإػ ادًدة أم ٓ ؾٓل ُم ٍَ ّىاة بُؾ حٚل ظْدٕٚ؛ حٔي ٞإهنيَ ٚظي َ َ
مْ ٍَ ٍ
ٍ
مٍتقح إػ اجلقف.
()1

قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل( :واف ََ ْل ُء ظِ ٚمدً ا).

قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :ومْٓ ٚاف ََةلء ِ
ظٚمةدً ا؛ ؾٕ٘ةف ُم ْبىِة ٌؾ ،وؾٔةف ِ
احةسازٌ ظةـ ِ
ؽةر
ْ ُ
ِ
ُ
حيدي ٞافْايل  يف مسيٖف ٜاف ََي ْل ِءَ « :مة ْـ َذ َر َظة ُف اف ََة ْل ُء
افًٚم ِد ،وؿد َم ّر دفٔ ُِف) وهق
ِ
ٚء َؾ ِْ َٔ َْ ِ
ض» .
وٚءَ ،
وم ِـ اش َت ََ َ
وهق صٚئ ٌؿ ؾ َِ ْٔ َس ظِٔف َؿ ٌ
ُ
واإلٕزال ظـ ُم َ
بٚرش ٍة).
وافق ْط ُء َف اف ٍَ ْرجِ ،
قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىلَ ( :
()2

افق ْط ُء َف اف ٍَ ْرجِ ـةام َت ََةدّ م) أي :ـيام َيدّ م دفٔ ُِيف يف
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :ومَْٓ ٚ
ادسٖف ٜادتً َِّ ٜبُ ٚد ٍْىِاات ،وهق إٔف ٓ بد ْ
وأن ُي ّْ ِسؽ اديا ُء يف افهئٚم ظيـ افىًيِ ٚم
ِ
افؼاب واجلام ِع؛ حلدي ٞافيزاء بيـ ظيٚزب افي
و
     

()1

()2

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.328
َدم ختاجيف باؿؿ (.)2:

ي ذـإيٚه :إٔيف َّديٕ ٚزفي ﴿ ٝ

ؾاحيييٚ
[﴾افاَييياةَ ،]298 :ؾ ٍَييي ِا َح هبييي ٚافهيييحٚب ًُ ٜ
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صديدً ا ،وـٚن اجلامع متْ ًًي ٚيف افْٓيٚر وافِٔيؾ؛ إذا ٕيٚم ؿايؾ افًنيٚء أو مل يٖـيؾ
اجلامع يف
واجلامع ،ثؿ أبٚح اهللُ ًٚػ
وافؼاب
حتك ُي َٗ ّذن فًِنٚء ُح ّا َم ظِٔف افىًُ ٚم
َ
ُ
ُ
اإلمجٚع ظذ ذفؽ.
حتايؿ اجلام ِع بٚفْٓٚر ،وإ ًَ ََد
افِٔؾ ،و َب َِ َل
ُ
ُ
ُ
بٚرش ٍة) أي :ؿيقل
اإلٕزال ،يًْل:
قـاٍ( :وـذا
ُ
خروج ادْل بٚإلمجٚع ،وؿقفف :ظـ ُم َ َ
ُ
بٚرش ٍة)؛ ؾِق بٚش اماأ َيف ؾيٖٕزل ؾٓيق
صٚح ٛمتـ ؽٚي ٜآختهٚر (
واإلٕزال ظـ ُم َ َ
مـ أشاٚب ِ
افٍ ْى ِا ،ؾٍل ه ه احلٚفُ ٜيٍىا وظِٔف افَوُ ٚء.
حم ّرم ـ٘خراجف بٔةد زوجتةف
قاٍ( :يًْل :شقاء ـٚن
حرام ٚـ٘خراجف بٔده ،أو ؽر ُ َ
ً
أو َي ِد جٚريتف؛ ـذا ؿٚفف ُ
افؼاح).
بًض ّ ّ
َطأية :وم ٚوجف اإلؾىٚر بٚإلٕزال

ِ
ُ
اجلةامع
اإلٕةزال ،ؾة٘ذا َحة ُر َم
األظيةؿ مةـ اجلةامع
أن ادَهةق َد
قـاٍ( :وجف
اإلؾىٚرّ :
ُ
َ
َ
ُ
اإلٕةزال َأ ْو َػ بةذفؽ) يًْيل :فيق جيَ ٚم َع اماأ َيف ومل ُيْْي ِزل َأ ْؾ َىيا
وأ ْؾ َى َر بال إٕزال ـٚن
بيٚش و َإْٔي َز َل َأَٓ ُي ٍْىِيا؟! ِميـ ِ
بيٚب َأ ْو َػ إٔيف
وظِٔف افَوُ ٚء وافٍُٚر ُة ادٌ ِّيي ،ٜؾِيق َ َ
ُ
ُي ٍْىِا؛ ّ
اإلٕيزال ،وؿيد إٔيزل ظيـ مايٚشة؛ ؾِيق
إظيؿ مـ اجلامع هيق
ٕن ادَهق َد
َ
ٍ
بّايٚشة مل َ ِهيؾ إػ
جَ ٚم َع ومل ُيْْ ِزل ؾًِٔيف افَويُ ٚء وافٍُيٚرة ،ؾيام بُ ٚفي َؽ فيق إٔيزل
ٍ
اجلامع؛ ؾًِٔف افَوُ ٚء ظذ ّ
َديا.
أؿؾ
افنٔخ) أي :افنٔ أبق صيجٚع (بٚدبةٚرشة ظةام إذا إٔةزل ِ
بةٚفٍ ُْ ِر أو
ُ
واحسزَ
َ ّ
قـاٍَ َ ( :
أن أحدً ا َص ٌَؾ ؾِ ُْ َاه هبي ه ادقويقظٚت يف افهئٚم ْ -
ا حتِالم) ؾِق ّ
وإن ـيٚن هي ا
ٔحي ،ٚؾيال يْاٌيل فِهيٚئؿ إٓ أن َيْْ َني ٌِؾ بٚفي ّ ـا وؽيره ،وفُيـ فيق َحيدَ ث
صٔ ًئَ ٚؿاِ ً
وإٔزل ظـ ؾِ ُْ ٍا  -ؾٓ ا ٓ ُي ٍْىِا.
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احيساز بيٚإلٕزال ميـ ؽير
ؾك ٍٛاملصٓـ( :واإلٕزال ظةـ مبةٚرشة) مًْيٚه :إٔيف
ٌ
ُ
واإلٕيزال ظيـ ؽير
افهيٚئؿ،
ماٚشة ،يًْل :أن اإلٕزال بٚداٚشة هق اف ي ُي ٍْىِا بف
ُ
ماٚش ٓ ُي ٍْىِا بف ،ـٚإلٕزال بٚف ّت ٍَ ُُا أو بٓٚحتالم ،ؾِيق أصياح ُجْ ًايْ - ٚ
ُيي َتِِؿ
ـيٖن َ ْ
وهق ٕٚئؿ  -ؾ فؽ ٓ ُي ٍْىِا.
خالف إٔف ي ٍْىِر بذفؽ) أي :بٚإلٕزال ِ
بٚفٍ ُْا أو آحتالم.
قاٍ( :و
َ
ُ
اإلمجٚع ظذ ذفؽ).
بًوٓؿ
قاٍ( :وا ّد َظك ُ
َ
يًْل :ـٖٕف يَقل أن اإلمجٚع ا ّدظٌ ٚء ؾَط وفئس ب٘مجيٍ ٚع ظيذ احلََٔي ،ٜبًّْيك :أن
اإلٕزال بٌر ماٚشة ـٚفتٍُا ُي ٍْىِا بف افهٚئؿ ظْد بًض أهؾ افًِؿ ،بحٔ ٞمل يُـ
إمجٚع يف ادسٖف.ٜ
هْٚك
ٌ
افتٍُيا؛ ؾٍٔٓيٚ
داو َم
وه ه ادسٖف ٜمقجقدة يف م ه ٛاحلْٚبِي :ٜإٔيف فيق َ ٍَُّيا ثيؿ َ
َ
ٌ
ؿقل فإلمٚم أمحد إٔف ُي ٍْىِا.
ٍٚسُ ،
قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىلَ ( :
وافر ّد ُة).
واجل ُ
واحل ْٔ ُض ،وافّْ ُ
ْقنّ ،

ضٚهاا ِ
وؿد ذـإٚه ٚيف شائط افهقم ،وهل أن يُقن افهٚئؿ :مسِِام ِ
ظٚؿ ًال.
ً
ُ ْ ً

اإلمجةٚع
افْقوي
َٚء مـ احلٔض وافٍْٚس ؾَد َٕؾ
َ
ّ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :وأم ٚاف ّْ ُ
أن صح َ ٜافهق ِم ُم َت َق ّؿٍ ٌ ٜظذ َؾ َْ ِد ِه )ٚأيَ :ظدَ ِم وجقد احلٔض وافٍْٚس( ،ؾِةق
ظذ ّ
َض َر َأ) د ُم احلٔض أو افٍْٚس (َف أثْٚء افهقم؛ َب َىؾ).
قاٍ( :وـذا فق َض َر َأ
جْقن أو ِرد ٌة) حٚل افهٔٚم (بىةؾ افهةق ُم) ديٚذا؟ (فِخةروجِ
ٌ
مسِامْ ،
ظـ أهِٔ ٜافًبٚدة) ؾٚدتًاد ٓ بد ْ
ؾ٘ن َـ ٍَ َا أو ْار َ دّ – وافًٔيٚذ بيٚهلل
وأن يُقن
ً
ًٚػ  -أو ـٚن ـٚؾاا أصِٔٚ؛ ب َى َِ ِ
 ٝافًاٚد ُة.
ً َ
ً
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إن اش َت ٌْر َق مجٔع افْٓٚر) يًْلِ :
إؽامء ُٕيِ َر؛ ِ
إن اش َت ٌْ َاق افٔق َم
قـاٍ( :وفق َض َر َأ
َ
َ
ٌ

صقمف أم
ِمـ أوفف إػ آخاه (ؾٓؾ يهح
ُ

إن أؾٚق َف َْحلي ٜمـ افْٓٚر
األطٓر :إٔف ْ
ُ

َص ّح ،وإ ؾال).
وافهةحٔح إٔةف
صقمف ؿٔؾ ، :ـةٚإلؽامء،
مجٔع افْٓٚر ؾٓؾ يهح
ُ
قاٍ( :وفق َٕ ٚم َ
ُ
ض ة) دييٚذا؟ (ف َبَةةٚء أهِٔةة ٜاخلىةةٚب) أي :إٔييف ُم َُ ِّ يػ ،وهييق ُم ْ َتْ ِ يع ظييـ افىًييٚم
َي ُ ّ
ِ
ض ب ٚتٍٚق).
وافؼاب وفُْف ٕٚئ ٌؿ( ،وفق ٕٚم َ
مجٔع افْٓٚر إ حلي ٜؾٕ٘ف َي ُ ّ
افر ّد ِة) وافًٔٚذ بٚهلل ًٚػ ( ُم ْبىِ ٌؾ؛ فِخروج ظـ أهِٔة ٜافًبةٚدة ،واهلل
قاٍ( :و ُض ُروء ّ
أظِؿ).
وؿد ذـإ ٚافُالم يف ه ه ادسٚئؾ يف افؼائط.
َطأية يف االضـتٓجاء( :)1فق َأد َخة َؾ افرجة ُؾ إِصةبًف أو ؽرهة ٚدبةره ،أو َأد َخ َِة ِ
 ٝادةرأ ُة إِصة َب ًَٓ ٚأو
ْ
ْ َ
ّ ُ
ْ
َ ُُ َ
ُ
خٚرج.ٚ
افبًض
ؽره ُد ُب َره ٚأو ُؿ ُب َِٓ ٚو َب َِ َل
ً
َ

ِ
ِ
ؽيره ُد ُب َاهيٚ
فق َأ ْد َخ َؾ ّ
ؽرهُ ٚد ُب َاه ،أو أدخِ ٝاداأ ُة إصي َا ًَٓ ٚأو َ
افا ُج ُؾ إ ْص َاًف أو َ
خٚرجٚ؛ َب َى َؾ افهقم بِ ٚ
ٍٚق أصحٚبِْ.ٚ
افاًض
أو ُؿ ُا َِٓ ٚو َب َِ َل
ُ
ً
ُ
ف فؽ ؿٚل أصحُ ٚبْ :ٚويْاٌل فِهٚئّّ ٜأٓ ُ ايٚف ِ َغ ب٘صي َآً ٚيف آشيتِْْجٚء؛ ؿيٚفقا:
ؾٚف ي َي ْي َٓا مـ َؾ ْا ِجٓ - ٚإذا َؿ ًَدَ ْت فَوٚء احلٚج - ٜفييف ُحُْي ُؿ افييٚها؛ ؾ َٔ ِْ َز ُمٓيٚ
ىٓره مَ ٚي ْي َٓيا مْٓيٚ
ٚو َز ُ ف ،وٓ ظِٔٓ ٚبًد ذفؽ ،م ٚيِزمٓٚ
َ ْى ِٓ ُره ،وٓ يِزمُُٓ ٚم َ
ُ
()2

()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.329

()2

ؿٚل افْقوي رمحف اهلل ًٚػ يف ادجّقع :ويف (ا ِ
وويّٓ ٚميع
وؾتحٓيٚ
ـني اهلّيزة
ُ
ُ
ظؼ فٌيٚتُ :
إل ْص َبع) ُ

ـن اهلّزة مع ؾيتح افايٚء
احلاـٚت افثالث يف افاٚء ،وافًٚش ُة ( ُأ ْص ُبقع) بوؿ اهلّزة وافاٚء،
وأؾهح ّ
ُ
ٓـُ :
[ج /2ـتٚب افىٓٚرة /بٚب افسقاك].
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جٚو َز ْي ُف ب٘دخيٚل
ؾَط وهل جٚفس ٜفَوٚء احلٚج ٜوٓ يِزمٓيُ ٚمٚوز ُ يف ،ؾي٘ن َ
إِص َآً ٚزيٚد ًة ظِٔيف َب َىي َؾ صيق ُمٓ ،ٚوؿيد ذـإي ٚهي ه ادسيٖف ٜيف بيٚب( :آشيتْجٚء
وآداب افتخع).
َطأية( :)1إذا اب َت َِع َضرف َخٔ ٍ
ط و َض َر ُؾف اآلخر ِ
بٚر ٌز
ْ
َ

إذا اب َت َِع َضاف َخٔ ٍ
ِ
ط و َض َا ُؾف أخيا ِ
افقاصي ِؾ ،وٓ
بيٚر ٌز؛ أؾىيا ُبقصيقل اف ّىي َاف
ْ
َ
ِ
وجٓ ٚؾّٔـ َأ ْد َخ َؾ
ُيًتز إٍٓهٚل مـ افيٚها ،وحُك احلَّْٚضل  -بٚحلٚء ادًِّٓ - ٜ
ف ٍ
وادنٓقر إول  -أي :إٔيف
وبًوف خِ ٚر ٌج :إٔف ٓ يٍىا،
خٔط جق َؾف أو ُد ُب َاه
َض َا َ
ُ
ُ

مجٓقر إصحٚب.
يٍىا  -وبف َؿ َى َع
ُ
ف َخٔ ٍ
أخا ِ
خيٚر ٌج ؾ َٖ ْصي َا َح ـي فؽ ،ؾي٘ ْن َ َاـَي ُف
ط يف افِٔؾ و َض َا ُؾف
وفق اب َت َِع َض َا َ ْ
ُ
ٍ
بحٚفف مل هح صال ُ ف؛ ٕٕف ِ
حٚم ٌؾ ف َى َاؾِف ِ
بْجٚش ،ٜؾُٔقن ب فؽ
افاٚر ِز وهق ُم ّت ِه ٌؾ
ً
وص ّح ْ ٝصال ُ ف بؼط أن َي ٌْ ِس َؾ
حٚمال فِْجٚش ،ٜوإ ْن َٕ َز َظ ُف أو اب َت َِ ًَ ُف َب َى َؾ صق ُمف َ
ؾّف بًد افَْ ْزع.
َ

ِ
ِ ِ
ؽيره إػ
ؾامذا يًٍؾ إ ًذا ف َٔه ّح صق ُمف ـ فؽ؟! ؿيٚل أصيحُ ٚبْ :ٚؾْٔاٌيل أن يايٚدر ُ
َٕ ْز ِظف وهق ؽٚؾِ ٌؾ ؾ َْْٔ ِزظف بٌر ِروٚه ،وهب ا هح صال ُ ف ويهح صُٔ ٚمف.


()1

إيا شح ادٓ ب :ج /3ص.329
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َطأية يف ايهؿازة املتعًِكة بايَٛطِءِ(:)1
املنت:

ظٚمدً ا َف اف ٍَرجِ ؾً َِٔ ِ
قـاٍ( :ومـ وضِئ ِ
افَوٚء وافٍُٚر ُة ،وافٍُٚر ُةِ :ظ ْت ُؼ
ف
َ
ْ
ْ
َْ َ َ
ُ
ؾة٘ن َمل َجيِةدْ ِ
ٍ ِ ٍ
ؾهةُٔ ٚم َصة ْٓ َر ْي ِـ ُم َتتَةٚبِ ًَ ْ ِ
ؾة٘ن َمل ْ َي ْسة َتىِ ْع َؾِ٘ ْضًةُ ٚم
غْ ،
َر َؿبُ ٜم ْٗمْةْ ْ ،ٜ
ِ
غ ِم ْسًُِْٔ.)ٚ
ش ّت َ
افةقطء َف
وم ْـ َوضِ َئ) أي :وهق ُم َُ ِّػ بٚفهقم وؿةد ٕةقى مةـ افِٔةؾ ،وـةٚن
َؿ ْق ُل افنٔخ ( َ
ُ
وافنةٔخ رمحةف اهلل مل يسة َتق ِ
ف احلةدّ  ،وـةٚن يْبٌةل أن يَةقل:
افْٓٚر مـ رموٚن مـ ؽر ُظة ْذ ٍر،
ُ
َْ ْ
"َِ
يقم ٚمـ رموةٚن بِ ِ
جةام ٍع تةّ ٚم آثِة ٍؿ بةف ِألَ ْجة ِؾ افهةقم" ،وَف هةذا
ت ُ
 ٛافٍُٚر ُة ظذ َم ْـ َأ ْؾ َسدَ ً

ٍ
افوٚبط ُؿٔقد :مْٓ ٚا ؾسٚد؛ ؾّـ جٚمع ِ
حْٔئةذ ،وهةذا
ٕٚش ًٔ ٚمل ُي ٍْىِر ظذ ادذه ،ٛؾةال ـٍةٚر َة
َ َ
ُ
ُ ٌ
افنٔخ ظْف بَقفف (ظٚمدً ا) ،وؿقفْ" ٚبِ ِ
جام ٍع" ُ ِ
احةس َز بةف ظةـ األـةؾ وافؼةب
احس َز
ُ
هق افذي َ َ

ِ
وؽرهٚ؛ ؾٕ٘ف يِزمف افٍُٚر ُة ،وؿقفْ" ٚتّ ٚم"  -وؿد ذـره افٌزايل  -احسازًا ظـ ادرأة ،ؾُ٘نةٚ
ِ
دخقل بًةض َ
احل َنةٍ ،ٜوؿقفْة" ٚآثِة ٌؿ بِة ِف" احةسازًا ظةـ
يِزمٓ ٚافٍُٚر ُة؛ ألُنُ ٚت ٍْىِر بّجرد
ِ
ِ ِ
ألن
افس ّخص ظةذ افهةحٔح؛ ّ
ادسٚؾر ؾٔام إذا َ
افس ّخص؛ ؾٕ٘ف يٖ َث ُؿ ،وـذا ب ٌَ ْر َٕٔ ّ ٜ
جٚم َع بَْٔ ّ ٜ
ِ
ِ
بَةٚء افِٔةؾ ؾبةٚن
بٚح فةف،
اإلؾىٚر ُم ٌ
َ
ؾٔهر ُصبٓ ًَ ٜف َد ْرء افٍُٚرة ،وـذا ـٍٚر َة ظةذ َمة ْـ َطة ّـ َ
ُ

ِ
ٍ َ
ؾة٘ن
س ّخ ًهةٚ؛ ّ
ُنٚرا ٕتٍٚء اإلثؿ ،وؿقفْ" ٚألَ ْج ِؾ ّ
ً
افهة ْق ِم" احةسا ٌز ظةـ مسةٚؾر أ ْؾ َىة َر بٚف ّزٕةُ ٚم َ َ
ت افَٔقد ـ ِّٓ ٚوجب ِ
افٍ ْىر جٚئِ ٌز ،وإ ْثّف بسب ٛافزٕ ٚبسب ٛافهقم ،ؾ٘ذا و ِجدَ ِ
ِ
 ٝافٍُٚر ُة.
َ ََ
ُ
ُ
ُُ
َ
أن ر ُجة ًال جةٚء إػ رشة ِ
وح ّجة ُ ٜذفةةؽ مةة ٚرواه افنة ِ
 .ٝؾَةةٚل:
ةقل اهلل  ؾَةةٚلَ :ه َِ ُْة ُ
ُ
ةٔخٚنَ ّ « :
َ
 ٝظذ امرأيت َف رموٚن ،ؾَٚلَ " :ه ْؾ َ ِ
" َو َمَ ٚأ ْه َِ َُ َ
تدُ مُ ٚت ًْتِ ُؼ َر َؿب ً " ٜؿٚل:
ؽ " ؾَٚلَ :و َؿ ًْ ُ

()1

ؿ َديؿ ه ه ادسٖف ٜمـ ـالم افنٚرح ف ـاه ٚهْ ٚفًالؿتٓ ٚبام شياؼ ،وؿيد ذـاهي ٚافنيٚرح يف ِ
مًياض

افُالم ظـ افٍُٚرات.

10

90

غ " ؿةٚل . :ؾَةٚلَ " :هة ْؾ َ ِ
صةٓريـ ُم َتتةٚبِ ًَ ْ ِ
ِ
تةدُ مةٚ
أن تهقم
 .ؾَٚلَ " :ه ْؾ تستىٔع ْ
ِ ِ
غ ِم ْسًُِْٔ " ٚؿٚل ، :ثؿ َج َِ َس ُ
افْبل  ب ًَ َر ٍق ؾٔف تَ ْ ٌر ؾَٚلَ " :ت َهدّ ْق ِهبةذا".
ُت ْىً ُؿ ش ّت َ
ؾٖ ِ َيت ّ
ؾوة ِ
أهةؾ ٍ
ُ
ؾَٚل :ظذ َأ ْؾ ََ َر ِمّْ !ٚؾقاهللِ م ٚبةغ َ َب َت ْٔٓةُ ٚ
ح َ
رشةقل اهلل 
ؽ
بٔةَ ٝأ ْحة َق ُج إفٔةف ِمّْةَ ،ٚ
َ ٛ
ؾٖ ْض ًِ ّْ ُف َأ ْه َِ َ
ؽ"»(.)1
حتك َبدَ ْت إُٔٔ ٚبف ثؿ ؿٚل" :ا ْذ َه ْ
ِ
رواي ٜافبخٚريَ « :ؾ َٖ ْظتِ ْؼ َر َؿ َب ً »ٜظذ األَ ْم ِر .وَف رواي ٜأليب داودُ « :
ؾٖ ِ َيت ب ًَ َر ٍق ؾٔف تَ ْ ٌر َؿةدْ َر
وَف
ِ
ِ
ون َصً ٚظ.»ٚ
افبَٔٓل :وهق
ؼ َصً ٚظ .»ٚؿٚل
َْ
ؼ َ
ّ
ّ
أصح مـ رواي« ٜؾٔف ظ ْ ُ
َ َس ََ ٜظ َ َ
وا ْظ َِ ْؿ إٔف ـام َ ِ
مجٚع ظذ ذفؽ .وافٍُٚر ُة
أيو ،ٚوا ّد َظك
 ٛاف ّت ًْ ِز ُير ً
افبٌقي اإل َ
ّ
 ٛافٍُٚر ُة َجيِ ُ
ت ُ

ِ ِ ِ
مَ ٚذ َـ َر ُه ،وهل ـٍٚر ُة َت ْرتِ ٍ
رش َع َف افهةقم أو
ْٔ ،ٛ
ؾ٘ن َظ َج َز ظـ اجلّٔع اش َت ََ ّر ْت َف ذ ّمتةف ،وفةق َ َ

ؾَةرا؛
اإلضًٚم ثؿ َؿدَ ر ظذ ادرتب ٜادَدّ م ٜمل تِزمف ظذ
ّ
األصةح .وفةق ـةٚن َمة ْـ تِزمةف افٍُةٚر ُة ً
ص ُؾٓ ٚإػ أهِف ؾٔف وجٓٚن؛ أحدهًٕ :ٚؿ فِحةدي ،ٞوافهةحٔح :إٔةف جيةقز
ؾٓؾ جيقز فف َ ْ
ـٚفزـٚة وشٚئر افٍُٚرات.
أوجف؛ أحدُ ه :ٚإٔف فٔس َف احلدي ٞم ٚيدل ظذ وؿةقع اف ّتِِّ ِ
ٍ
ٔةؽ،
واجلقاب ظـ احلدي ٞمـ
ُ
ْ
ِ
ِ
َ
حي َت ِّةؾ إٔةف َم َُِّة ُف إيةٚه،
زه بحٚفف َت َهدّ َق بف ظِٔف .افثةٚينْ َ :
وإٕام أراد أن ُي َّ ِّ َُف ف ُٔ َُ ٍّر بف ،ؾ َِ ّام أ ْخ َ َ
بحٚجتِف َأ ِذ َن فةف َف إضًٚمةف ِألهِةف؛ ألن افٍُةٚرة بٚدةٚل إٕةام
أيَ :أ َم َر ُه أن َيتهدق بف ،ؾ َِ ّام أخزه
َ
ِ
ِ
ص َؾف إػ أهِةف،
حي َت ِّؾ ّ
تُقن بًد افٍُٚي .ٜافثٚفْ َ :ٞ
أن افْبل َ ت َى ّق َع بٚف ّت ٍُْر ظْف َ
وش ّق َغ فةف َ ْ
افتىةقع بٚفٍُةٚرة ِ
فِّ َت َىة ّقع
وتُقن ؾٚئد ُة اخلز :إٔف جيقز فٌَِة ْ ِر
ُ
ظةـ افٌَة ْ ِر ب٘ذٕةف ،وإٔةف جيةقز ُ
افنٚؾًل َف "األُ ّم" ،واهلل أظِؿ.
ص ُؾٓ ٚإػ َأ ْه ِؾ اف ُُ ٍْ ِر ،وهذه األجقبَ ٜذ َـ َرهٚ
ّ
َ ْ

ايػسح

()1

 -31أخاجييييف افاخييييٚري ( )2:47وأضااؾييييف،7821 ،7275 ،7198 ،6479 ،3711 ،2:48( :
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قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىلُ ( :
ؿقل افنٔخَ " :و ْمـ َوضِ َئ") ؾال بد مـ َ َحت َُؼ افقطء
ً
مسيِام
أوٓ (أي :وهق ُم َُ ِّػ بٚفهقم) وٓ بد مـ حتَؼ افتُِٔػ؛ وهق :أن يُقن
ً
بٚف ًًٌ ٚ
ظٚؿال ،ؾِق ْار َ دّ  -وافًٔٚذ بٚهلل ًيٚػ  -وجيَ ٚم َع ؾِئس ظِٔيف يش ٌء ،وفيق ـيٚن
صٌرا وجَ ٚم َع ؾِٔس ظِٔف ؿوٌ ٚء وٓ ـٍٚر ٌة ـام أشٕ ،ٚوـ ا فق ـيٚن ُمْقًٕي( ،ٚوؿةد
ً
ِ
ٕقى افهٔٚم مـ افِٔؾ) أي :بٔ َ ٝافْٔ َ ٜمـ افِٔؾ ،وؿد ذـإي ٚأن افْٔيَ ٜش ٌط ف ِ
هيحٜ
َّ
َ
ْ
أي صٍٔ ٚم ِ
 ٛـٚفَوٚء أو افّْ ْ ِر أو ِ
واج ٍ
ؽره.
افهٔٚم يف رموٚن أو ّ
افقطء َف افْٓٚر مـ رموٚن) ؾٚفٍُيٚر ُة إ ًذا ٓ بيد وأن ُيقن متًَِي ًٜ
قاٍ( :وـٚن
ُ
بهٔٚم رموٚن َٕ ٍْ ِسف ،ؾ٘ن ـٚن يف ؿوُ ٚء رموٚن ً
مثال وجَ ٚم َع ؾٔف اماأ َيف ؾيال يِزميف
افٍُٚر ُة يف م ِ
ه ٛمجٓقر أهؾ افًِيؿ ـي فؽ ،ؾٚفٍُيٚر ُة متً َِّيٜ
ه ٛافنٚؾًٔ ٜوم ُ
بِحام ٜرموٚن ِ
ٍٕسف.
ُْ
قـاٍِ ( :مـ َؽ ْ ِر ُظ ْذ ٍر) واف ًُ ْ ر هق اإلـااه ،ـّـ ُأ ْـ ِا َه ْ ٝظذ افزًٕ ٚ
مثال ،ؾال يِزمٓٚ
افٍُٚر ُةْ ،
وإن ـٚن اإلمُ ٚم افْقوي رمحف اهلل ًٚػ فف َ ٍْ ِه ٌٔؾ يف ه ه ادسٖف.ٜ
وافنٔخ رمحف اهلل) أي :افَٚيض أبق صجٚع صٚح ٛادتـ،
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :
ُ
وأحٔ ًٕ ٚي ٚيَييقل ظْييف :ادهييْػ ( َمل يس ة َتق ِ
ف احلةةدّ  ،وـةةٚن يْبٌةةل أن يَةةقلِ َ " :
ت ةٛ
َْ ْ ْ
يقم ٚمـ رموٚن بِ ِ
جام ٍع تّ ٚم ،آثة ٍؿ بةفِ ،ألَ ْجة ِؾ افهةقم") ؾٓي ا
افٍُٚر ُة ظذ َمـ َأ ْؾ َسدَ ً
افنٚرح ِ -ذـْي ُاه يف َمي ْـ ِزميف افٍُيٚر ُة يف
اف ي ـٚن يْاٌل ظذ ادهْػ – ـام ذـا
ُ

رموٚن إذا جَ ٚم َع اماأ َ ف.
ِ
صئٚمف فئس
قاٍ( :وَف هذا افوةٚبط ؿٔةق ٌد؛ مْٓة :ٚاإلؾسةٚد) أي :متًّيدً ا إؾسيَ ٚد
ٍ
حْٔئةذ ،وهةذا هةق افةذي
جٚم َع ٕٚش ًٔ ٚمل ُي ٍْىِر ظذ ادذه ،ٛؾال ـٍةٚر َة
ؾّ ْـ َ
ٕٚش ًَٔ ( ،ٚ
افنٔخ ظْف بَقفف " ِ
ظٚمدً ا") واف ًَ ّْدُ مَٚبِ ُِف افّْ ْسٔٚن.
احسز
ُ
ََ
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خياج بف إذا مل يُيـ يف رمويٚنْ ،
ؾي٘ن
ٚن) وه ه مل ي ـاهٚ؛ َ ْ
ٚقٛيـِ٘ ( :م ْـ َر َمو َ
ـٚن يف ؽر رموٚن ؾِٔس ظِٔف ـٍٚر ٌة.
قـاٍ( :وؿق ُفْ" ٚبِ ِ
ِ
جةام ٍع" ُ ِ
وؽرهة ٚؾٕ٘ةف يِزمةف
وافؼةب
احةسز بةف ظةـ األـةؾ ّ ْ
ٍ
ميثال َ -
ش ٍ
ٍ
ايٚشة ً -
ؾيٖ ْٕ َز َل ؾيال ـٍيٚر َة
ب أو بِ ُّ
ؾّ ْـ َأ ْؾ َسدَ يق ًميٚ
افٍُٚر ُة) َ
بٖـيؾ أو ُ ْ
ظِٔف ،بؾ ظِٔف افَوُ ٚء ؾَط.
ذـةر ُه افٌَةزّ ايل  -احةسازًا ظةـ ادةرأة ،ؾُ٘نة ٚيِزمٓةٚ
قـاٍ( :وؿق ُفَْ " ٚتّ ٚم"  -وؿد َ
افٍُٚر ُة؛ ألُنُ ٚت ٍْىِر بّجرد ُد ِ
احل َنٍِ )ٜ
خقل بًض َ
ُ
دخيقل
فِا ُجيؾ
ؾٚجل ُ
امع بٚفْسياّ ٜ
احلنٍ ٜأو ِم ِ
ُ
ودخقل بًض احلنٍ ٜيف اداأة ؾَيط ُم ٍْىِي ٌا هلي ،ٚوميع
َداره ٚيف اداأة،
ذفؽ هل ٓ يِزمٓ ٚافٍُٚر ُة.
ِ
قاٍ( :وؿق ُفْ" ٚآثِ ٌؿ بِ ِف" ِ
افةس ّخص ،ؾٕ٘ةف
احسازً ا ظـ ادسٚؾر ؾٔام إذا َ
جةٚم َع بْٔةَ ّ ٜ
اجلامع اف ي َ ْحت ُهؾ بف افٍُٚر ُة أن يٖثؿ
يٖثؿ) ؾٕ٘ف ُجي ِٚم ُع وٓ يٖثؿ ،ؾال بد وأن يُقن
ُ
مايوٚ
افؼع
بف ،يًْل :أن جيٚمع يف هنٚر رموٚن وهق مل ُياِ ْح فيف
افٍىا ،ـٖن يُقن ً
ُ
َ
اجلامع ٓ إثؿ ؾٔيف ،وبٚفتيٚي
مسٚؾاا ،ؾِق ٕؾىا بٚداض أو افسٍا ثؿ جَ ٚم َع ،ؾٓ ا
أو
ُ
ً
ؽاوب افنّس
أيو ٚظذ إٔف فق َأ َـؾ طًٕٚ ٚ
ٓ ـٍٚر َة ظِٔفٚ ،نرا قٛي٘( :آثِ ٌؿ بِ ِف)
احساز ً
ٌ
َ
إؾىٚر ٓ إثؿ ؾٔف.
افنّس ضٚفً ًٜ؛ ؾٓ ا
ؾإٝٚ
ُ
ٌ
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قاٍ( :وـذا بِ ٌَ ِر ِ
ٕٔ ٜافسخص ظذ افهحٔح) يًْل :ـٖٕف ٓ يايد أن
ْ
يسخص يف اجلام ِع ؾجَ ٚم َع اماأ َ ف بٌر َ َا ُخ ٍ
ص ظذ إٔف جيقز فيف أن ُجيٚمع يف افسٍا،
ألن
أو ٓ جيقز وفُْف شٚؾا ؾجَ ٚم َع اماأ َ ف ،ؾًذ افهحٔح إٔف ٓ ُي ٍْىِا ،دٚذا؟ ( ّ
ً
ضقيال ٓ مًهٔ َ ٜؾٔف (ؾ َٔ ِهر
مسٚؾاا  -ـام ذـإَ - ٚش ٍَ ًاا
بٚح فةف) إذا ـٚن
ىٚر ُم ٌ
ً
اإلؾ َ
ِ
افٍُٚرة).
ُص ْبٓ ًَ ٜف َد ْر ِء
بَٚء افِٔؾ ؾبٚن َُن ًٚرا؛ ٕتٍٚء اإلثؿ) ؾّيـ َأـَيؾ
قـاٍ( :وـذا ـٍٚر َة ظذ َم ْـ َط ّـ َ
دخقل افِٔؾ ؾاِ َٕ ٚ
َ
افنّس ضٚفً ً ٜيِزمف افَوُ ٚء وٓ يِزميف افٍُيٚر ُة؛ ٕٕيف ٓ
ٝ
َطًٕٚ ٚ
ُ
ٕقظ ٚميـ إٔيقاع اإلؾىيٚر افتيل ٓ ييٖثؿ
إثؿ يف ه ه ادسٖف ،ٜؾٖراد افنٚرح أن ياغ فًْ ٚ
َ
ادا ُء هب.ٚ
ِ
افه ْق ِم" احساز ظةـ مسةٚؾِ ٍر َأ ْؾ َىة َر بٚف ّزٕةٚ
آخس قٝد يف ٖرا ايضابط :قـاٍ( :وؿقفْ" ٚألَ ْج ِؾ ّ
افٍىر جٚئِزٌ  ،وإ ْث ُّ ُف بسب ٛافزٕ ٚبسةب ٛافهةقم) ؾٚفي ي زٕي ٚوهيق
ؾ٘ن
س ّخ ًهّ ،ٚ
َ
ُم َ َ
ِ
مايٚح فييف يف شيٍاه أن يهيق َم أو ْ
أن
مسٚؾ ٌا يٖثؿ بسا ٛافزٕ ٓ ٚبسا ٛافهٔٚم؛ ٕٕيف ٌ
ُي ٍْىِا ،وٓ ـٍٚر َة ظِٔف إ ًذا.
ت افَٔقد ـ ِّٓ ٚوجب ِ
قاٍ( :ؾ٘ذا و ِجدَ ِ
 ٝافٍُٚر ُة ،وحج ٜذفةؽ) أي :ودفٔيؾ ذفيؽ
َ ََ
ُ
ُ
(م ٚرواه افنٔخٚن مـ حدي ٞأيب هريرة  )....إػ آخا احلدي.ٞ
تٛضٝح َعاْ ٞأيؿاظ ٖرا احلدٜح(:)1

وأم ٚؿقل ادهْػ " ِظ ْت ُؼ َر َؿ َب ٍ "ٜؾَٚل إزهاي :إٕام ؿٔؾ دِـ َأ ْظ َت َؼ َٕ َسّ ً - ٜأي:
ؾخه ِ
َأ ْظ َت َؼ ً
 ٝافاؿا ُ ٜدون بَٔ ٜإظوٚء؛
رجال أو اماأ ًة َ -أ ْظ َت َؼ رؿا ً ٜو َؾ ّؽ رؿا ًّ ُ ،ٜ
ِ
افًاد ،وـٚف ٌُ ّؾ ادِ ِٕٚع فف مـ اخلاوج ظْف،
حل ْاؾ يف رؿاٜ
ٕن ُح ُْ َؿ افسٔد و ُم ِْ َُف ـَ ٚ

()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.347
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ؾس ّّ َٔ ْ ٝرؿا ً ٜحْٔئ ٍ ٕن ادٚف ِ َؽ ـٖٕف
ؾ٘ذا َأ ْظ َت ََ ُف ؾُٖٕف َأ ْض َِ ََف مـ ذفؽ احلاؾُ ،
ُي ّْ ِس ُُف بِ َح ْا ٍؾ مـ رؿاتف ٓ يستىٔع أن َيتحاك هُ اّ ،
ـٖن ا ُد ِْؽ َؽ ِّف هب ه افىايَ،ٜ
ؾ َِ ّام َؾ ُّف ؾُٖٕف َأ ْخ َا َج ه ا َ
احلاؾ مـ ُظَُْف وجًِف ُح ًاا يستىٔع ْ
أن يتكف ـٔػ
صٚء.
أيو ٚب٘شُٚن
وؿقفف يف احلدي" ٞب ًَ َر ٍق ؾِ ِٔف َت ْ ٌر" هق بٍتح افًغ وافااء ،ويَٚل ً
افااء  -أيَ :ظ ْاق  -وافهحٔح ادنٓقر َؾ ْت ُحٓ ،ٚويَٚل فف أيو" ٚا ْدِ ُْ َتؾ"  -بُن
وافز ْٕأِؾ.
ادٔؿ وؾتح افتٚء ادثْٚة َؾ ْق َق ّ -
غ َ َب َت ْٔ َٓ »ٚأي :م ٚبغ َٓ َب َت ِل ادديْ ،ٜيًْلَ :ح ّا َ ْٔٓ،ٚ
وؿقفف يف احلديَ « ٞمَ ٚب ْ َ
واحلَ ّاة هل :افهخقر افسقداء.
وؿقففَ « :ح ّتك َبدَ ْت َأ ْٕ َُٔ ٚب ُف» ،وىف بًض ُٕ َس ِ "ادٓ ّ ب"َ َٕ « :ق ِ
ُ
وـالمه ٚثٚبِ ٌٝ
اج ُذ ُه»،
ِ
ٚب بًد افثْٚي ٚاف ًُ ِْٔٚ
يف احلدي ٞافهحٔح،
وافْقاج ُ هل :إٕٔٚب ،ويُقن افّْ ُ
افْٚب مْف .
وافس ٍْذ ،وادًْك :إٔف َو ِح َؽ حتك َط َٓا ه ا
ُ
ُ

واظ َِ ْؿ إٔف ـام َ ِ
أيو )ٚوه ه
زير ً
 ٛافٍُٚر ُة َجيِ ُ
ت ُ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىلْ ( :
 ٛاف ّت ًْ ُ
ؾّ ْـ ُجي ِٚمع يف رموٚن يْاٌل ْ
ًزياا صديدً ا حتك ٓ
وأن ُي ًَ ّزره اإلمُ ٚم
ً
مسٖف ٜمّٜٓ؛ َ
ِ
افنٚر ُع ظْٓ.ٚ
ُي ٍْ ِسد صَٔ ٚمف هب ه افنٓقات افتل َهنَك
ِ
وصٔٚمف بٚف ات مـ
وه ه مسٖف ٜمّٓ ٜحتك يًِؿ ادا ُء ـٔػ ُيٚؾظ ظذ ظاٚدا ِف
أن يَقم بٕٚظامل افتل يُّـ أن ُ ِ
قؿ ًَف يف إؾسٚده ،وه ا يدل ـ فؽ ظذ مدى
ُ
ِ
َ ًيِ ِ
ًئّٓؿ ٕواما افديـ وفىٚظ ٜاهلل ًٚػَ ،
وخ ْن َٔتِٓؿ
ّٔٓؿ فنًٚئا اإلشالم ،و
ْ
ْ
افًاٚدات ،وـٔػ ـٕٚقا َي َت َح ّقضقن أصدّ افتحقط حتك ٓ
أن َ ٍْ ُسد ظِٔٓؿ ه ه
ُ
َي ْهدُ ر مْٓؿ َظ َّ ٌؾ يُّـ أن يٗدي إػ إؾسٚد ه ه افًاٚدات ،ؾِؿ يُقٕقا يٖخ ون
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ه ه افًاٚدات هب ا اف ّتسٚهؾ وه ه ّ
افال ُمآٚة افتل َٕ ٍْ ًَ ُِٓ ٚافٔقم؛ ـّـ ُي ُْ ِّؾ
َ ِ
ٕياا
قره بًد أذان افٍجا ،وـّـ َي ِْ ٌُق
ضقال يقمف ؾٔام ٓ ئٍد ،وـّـ يْيا ً
ُش ُح َ
ُم َام ٚأو يتٍُا أو يدَ ِ
اظ ٛاماأ َ ف ،و ُي َّّْٔف صٔىُٕ ٚف إٔف ٓ َُيدث مْف صٔ ًئ ،ٚثؿ
ُ
ّ ً
ُ
افنٔىٚن ويَع يف ادخٚفٍ.ٜ
يوحؽ ظِٔف
رموٚن
وٓ يَٚل إٔف ٓ يقجد صٔٚضغ يف رموٚن ،وإٕام حدي« :ٞإذا جٚء
ُ
مّقل ظذ ما ِ
 ٝأبقاب افْٚر ،وص ٍّدَ ِ
 ٝأبقاب ِ
ٌ
دة
افنٔٚضغ»
ت
اجلْ ،ٜو ُؽ ِّ ََ ْ
ُؾ ّت َح ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ََ
()1

افنٔٚضغْ ،
ؾ٘ن ـٕٚقا ؿد ُص ٍّدوا ،ؾال زال هلؿ وشقش ٌ ٜـ فؽ ،وفُْٓ ٚفٔسٝ
ـقشقش ٜافنٔٚضغ يف ؽر رموٚن؛ باـ ً ٜمـ اهلل ًٚػ فِهٚئّغِ ،
وح ٍْ ًي ٚهلؿ،
َ
ُي ََّقا أظذ م ٚيُّـ أن يُقن مـ افتحقط يف ه ه افَابٚت،
َ
وظ ْق ًٕ ٚهلؿ ظذ أن ُ َ
وادحٚؾي ٜظذ ه ه افىٚظٚت إػ أؿل درج ٜمُْ.ٜ
مجٚع ظذ ذفؽ ،وافٍُٚر ُة م ٚذـره ،وهل ـٍٚر ُة َت ْرتِ ٍ
ٔ)ٛ
قاٍ( :وا ّد َظك
افبٌقي اإل َ
ّ
ِ
ؾال بد مـ افس ٔ ٛإ ًذا ،يًْل :ظِٔف ِظ ْت ُؼ رؿاْ ،ٜ
صٓايـ متتٚبًغ،
ؾ٘ن مل َجيِدْ ؾهُٔ ٚم
ْ
ؾ٘ن مل يستىع ؾ٘ضًُ ٚم شتغ ِم ْسًُْٔ ٓ ،ٚبد ظِٔف أن َي ِسر ظذ ه ا افس ٔ.ٛ
وـٖٕف يَقل أن هْٚك ـٍٚرة فٔس ؾٔٓ ٚا ٔ ،ٛويتحَؼ ه ا يف مثؾ ـٍٚرة
احلِػ ،وهل أن ُي ْىًؿ َظ َؼ َة مسٚـغ أو ْ
أن َي ُْ ُس َقهؿ ،أو أن ُي ًْتِؼ رؿا ً ،ٜؾّـ مل
جيد ؾهُٔ ٚم ثالث َ ٜأيٚم؛ ؾٍل ه ه احلٚف ٜأ ًي ٚمَ ٚؾ ًَ َؾ مـ ه ه افثالثَ ٜأ ْج َز َأ ُه ،وإَ ْو َػ
ه ا افتتٚبع :أن ُي ًْتِؼ رؿا ً ،ٜؾّـ مل جيد ؾ٘ضًُ ٚم ظؼة مسٚـغ أو ـسقهتؿ ،ؾ٘ذا مل
جيد ذفؽ ـ ِّف ؾًِٔف يهقم ثالث ٜأيٚم.

()1

َدم ختاجيف باؿؿ (.)6
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ؾ٘ن َظ َجزَ ظـ اجلّٔع) أي :مجٔع م ٚذـإِ ٚمـ ظتؼ رؿا ،ٜؾ٘ن مل جيد
قاٍْ ( :
ؾهُٔ ٚم صٓايـ متتٚبًغ ،ؾ٘ن مل يستىع ؾ٘ضًُ ٚم شتغ مسًُْٔ ٚمع مااظٚة افس ٔٛ؛
ؾ٘ن َظ َج َز ظـ ذفؽ ُـ ِّف (اش َت ََ ّر ْت َف ِذ ّمتِف).
وؿد ذـإ ٚأن إصح يف مسٖفِ ٜ
ِ
افُار
افٍدْ ي ٜفِّايض اف ي ٓ ُي ْاجك با ُئف أو
افٍٚين اف ي ٓ يستىٔع افهَٔ ٚم أهنِ ٓ ٚزمف وٓ ستَا يف ِذ ّمتِف ،بخالف افٍُٚرة؛
ٕٕف – أي :ادايض وافُار – مل يٖت بام َي ِْ َز ُمف بف افٍُٚر ُة ،مل يًٍؾ ؾِ ًْ ًال ُُمٚف ِ ًٍٚ
فِؼع حتك ستَا افٍُٚر ُة يف ِذ ّمتِف.
اشتَاار ه ه افٍُٚرة يف
ؾٕٚصح
أم ٚذفؽ افقاضِ ُئ ؾَد َؾ ًَؾ ؾِ ًْ ًال ُمٚف ِ ًٍ ٚفِؼع،
ُ
ُ
ٍ
ِ
مستَاة يف
إلؾسٚده صق َمف وُمٚف ٍَتِف ر ّبف  ،إٕام فق جًِْ ٚافٍُٚر َة ؽر
ذمتف ،جزا ًء
ِ
افٍٚر ُق بغ افٍُٚرة
بٚب ادًهٜٔ؛ ؾٓ ا
ذمتف يف ه ه احلٚفُٕ ٜقن ؿد َؾ َت ْحْ ٚظِٔف َ
ِ
وافٍدْ ي ٜيف اشتَاار ِؽ يف ذمتف وه ه ٓ ستَا يف ذم ٜافُار وادايض اف ي ٓ
ياجك با ُئف؛ ٕٕف مل يٖت ب٘ث ٍؿ ُي ِْ ِزمف أن ستَا افٍُٚر ُة يف ذمتف.
َطأية :فق َرشع َف افهقم أو اإلضًٚم ثؿ َؿدَ ر ظذ مر ٍ
تبُ ٜم ََدّ مَ ٜف افٍُٚرة
َْ
َ

رش َع َف افهقم أو اإلضًٚم ثؿ َؿدَ َر ظذ ادرتبٜ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :وفق َ َ
األصح) أي :مل ِزمف ِؽ ادا ا ٜادَدم ٜمـ افٍُٚرةً ،
ؾّثال
ادَدّ مٜ؛ مل َت ِْزَ ُمف ظذ
ّ
ِ
ؾق َجد افاؿا َٜ؛ ؾال ِزمف افاؿا ٜحْٔئ ٍ  ،أو
ؾؼع يف افهٔٚمَ ،
مل َجيدْ مُ ٚيًتؼ بف رؿا ًَ َ ٜ
ـٖٕف مل يستىع افهَٔ ٚم َ
وَت َ ُّـ مـ إضًٚم شتغ مسًُْٔ ٚوبدأ يف اإلضًٚم ،ثؿ َتُـ
أيو ٚحْٔئ ٍ .
مـ افهٔٚم؛ ؾال يِزمف افهٔٚم ً
ف افٍُٚرة إػ أهِِف
ص ُ
ؾَرا هؾ جيقز َ ْ
َطأية :فق ـٚن ً

وه ه مسٖف ٌ ٜجديدة جدً ا ،وهل مسٖف ٜافاٚب.
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ِ
ص ُؾٓ ٚإػ َأ ْهِِف ؾٔف
قاٍ( :وفق ـٚن َم ْـ تِزمف افٍُٚر ُة َؾَ ًرا ،ؾٓؾ جيقز فةف َ ْ
ِ
جيقز ـٚفزـٚة وشٚئر
وجٓٚن؛ أحدُ هًٕ :ٚؿ فِحدي ،ٞوافهحٔح :إٔف
افٍُٚرات).
يًْل :هؾ جيقز فيف أن يستٍٔد بٚفٍُٚرة افتل ؿد َو َجا ٝظِٔف فٌره؟ يًْل :هق
يًيص ويستٍٔد أه ُِف مـ وراءه َبٖ ْخ ِ ه ه افٍُٚرة! ـّسٖف ٜافزـٚة :هؾ جيقز
فِّاء أن يكف افزـَ ٚة إػ أوٓ ِده وزوجتِف؟
ٓ ،بؾ افزـٚة َ ِ
َت ٛظِٔف ظذ افٍَااء وادسٚـغ مـ ؽر أهِف؛ ٕن أه َِف جيٛ
أن َي ْ ِ
ظِٔف هق ْ
ؾّ ْـ َجيِ ٛأن يكف ظِٔٓؿ هق ٓ جيقز فيف أن يكف
كف ظِٔٓؿَ ،
ٍ
َ
ف افزـٚة إػ
اإلٍٕٚق ظِٔٓؿ
هلؿ افزـٚة؛ ٕن
َص ُ
ٌ
واج ٛظِٔف بٌر زـٚة ،ؾال جيقز َ ْ
َم ْـ َ ِ
ؾّ ْـ َت ٛظِٔف افٍَْ َُ ٓ ٜتقز ظِٔف افزـُ ٚة.
َت ٛظِٔف افّْ ٍََ َُ ،ٜ
َٚا تأ ٌٜٚاحلدٜح حٓٝئرٍ؟

قاٍ( :واجلقاب ظـ احلدي ٞمـ أوجف) ثالث ُٖ ٜويالت فِحدي ٞشٔ ـاه.ٚ

قاٍ( :أحدُ ه :ٚإٔف فٔس َف احلدي ٞم ٚيدل ظذ وؿقع اف ّت ِِّْٔؽ) بًّْك أن
َ
افاشقل  مل ُي َّ ِّؽ ه ا افهحٚيب ذفؽ ادٚل( ،وإٕام أراد أن ُي َّ ِّ َُف فِ ُٔ َُ ٍّ َر بف ،ؾ َِ ّام
َ
ِٔؽ حْٔئ ٍ  ،ؾِام ؿٚل َ « أ ْض ًِ ّْ ُف َأ ْه َِ َ
ز ُه بحٚفف َت َهدّ َق بف ظِٔف) ؾِؿ َي ََع اف ّت ّْ ُ
ؽ»
أ ْخ َ َ
مل ُي َّ ِّ ُْٓ ٚفيف ف ِ ُٔ َُ ٍّا هب ،ٚوإٕام َّدَ ٚظِِ َؿ حَ ٚفف إٔف ؾَر َ َهدّ ق بف ظِٔف َ ،ؾٖ َخ هق
افهدؿ ،ٜؾٍل ه ه احلٚل جيقز َدِ ْـ يٖخ افهدؿ َ ٜأن َي ْ ِ
ك َؾٕٓ ٚهِف؛ وه ا افتٖويؾ
إول.
حي َتّؾ إٔف َم ِّ َُف إ ّيُ ٚه ،أيَ :أ َم َر ُه أن يتهدق بف ،ؾِام أخزه بحٚجتف
قاٍ( :افثٚينْ ُ :
َأ ِذ َن فةف َف إضًٚمف ألهِف) دٚذا؟ (ألن افٍُٚر َة بٚدٚل إٕام تُقن بًد افٍُِٚي )ٜأي :بًد
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زيٚدة ادٚل ظـ ـٍَ ٚيتِف هق وأهِف ،بًّْك إٔف َ م ِّ َُف إيٚه ؾِ ًْ ًال ،أيَ :أ َم َا ُه
ِ
وج ٚظـ افٍُٚرة افتل ظِٔف ،ؾِام ََت َ ِّ َُ ُف حْٔئ ٍ َف ِز َم ُف
َبٖ ْخ ه ا ادٚل واف ّت َهدُ ِق بف ُخ ُا ً
خي ِاج افٍُٚر َة مْف ،وافٍُٚرة إٕام َ ِ
َت ٛبًد ـٍٚي ٜإَ ْهؾ ،يًْل :بًد أن يُقن
أن ُ ْ
ادٚل ـٚؾِ ًٔ ٚفألهؾ.
ؾٚفاشقل َ م ِّ َُ ُف ه ا َ
ُ
ادٚل ـٖٕف يَقل فيفَ :أ ْخ ِا ْج بف افٍُٚر َة ،ؾَٚل فيفَ :أ َٕٚ
فؽ ،و ُ
ٖخ ظذ َؿدْ ِر افٍُٚيَ ٜ
ٚج ،ؾَٚل فيف  :ؾٓق َ
فؽ ،وٓ َي ِْ َز ُم َؽ افٍُٚر ُة إٓ
ُم ْ َت ٌ
َ
َّدَ ٚيزيد ُ
ادٚل ظذ ه ه افٍُٚيْ ،ٜ
ظْدك ـٍٚي ٌ ٜؾٚفٍُٚر ُة ه ه َ
إٔٝ
إن مل يُـ
فؽ َ
ِ
ِ
ؾّ ِّ َُ ُف حْٔئ ٍ .
وأهِ َؽ ،وٓ َ ِْ َز ُم َؽ بًد افٍُٚيٜ؛ َ
قاٍ( :افثٚفِ َ :ٞ
ص َؾةف إػ َأ ْهِِةف)
ْ
حي َتّؾ أن افْبل َ ت َى ّقع بٚفتٍُر ظْف َ
وش ّق َغ فةةف َ ْ
بًّْك أن افْال  هق اف ي َ َى ّق َع بٚفتٍُر ظْف ؾٖظىٚه َ
ادٚل ،و َأ َم َا ُه أن ُي َق ّز َظف ظذ
افتىقع بٚفٍُٚرة فف؛ ف ِ َُ ْقِٕف ِمّي ْـ
ؾكف افْال  ه ا
َ
افٍَااء ،ؾَٚل فيف إٔف َأ ْؾ ََ ُاهؿَ َ ،
َي ْس َت ِحؼ ه ه إمقال مـ أمقال افٍُٚرات.
قاٍ( :وتُقن ؾٚئد ُة اخلز) أي :مُ ٚيستٍٚد ميـ احليدي( ٞإٔةف جيةقز فٌَِة ْ ِر اف ّت َىة ّق ُع
ِ
ص ُؾٓة ٚإػ أهةؾ ا ُْد َُ ٍّةر) أي :افي ي
بٚفٍُٚرة ظـ اف ٌَ ْ ِر بِ٘ ْذٕف ،وإٔف جيةقز ُ
فِّ َت َىة ّقع َ ْ
افنٚؾًل َف "األُ ّم") رمحف اهلل ًٚػ.
ظِٔف افٍُٚر ُة ٍٕسف؛ (وهذه األجقب ٜذـرهٚ
ّ
وه ه مـ ادسٚئؾ افهًا ٜيف ؿؤ ٜافٍُٚرة.
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باب نؿازة اإلؾطاز  َٔٚجيٛش ي٘
املنت:
قاٍ:

ٚن ُأ ْض ًِة َؿ َظْْة ُف فُُِة ّؾ َية ْق ٍم ُمةدّ ّ ،
وافنة ْٔ ُخ
( َو َم ْـ َم َ
ٚت َو َظ َِ ْٔ ِف َص ْق ٌم ِم ْـ َر َم َو َ
افه ْق ِم ُي ٍْىِ ُر و ُي ْ
ى ًِ ُؿ َظ ْـ ُـ ّؾ َي ْق ٍم ُمدّ ا).
اف ٍَ ِٚين ْ
إن َظ َج َز َظ ِـ ّ
إن مٚت ؿبؾ تَ َ ُّْف مـ افَوٚء َ -
مةٚت و ُظة ْذ ُره
َم ْـ ؾَ ٚت ُف صٌٔ ٚم مـ رموٚن
بةٖ ْن َ
َ
ومٚت؛ ُٕيِ َرْ :
ِ
ِ
ادر ِ
ٛ
ؿوةٚء و ؾِدْ ية َ ٜو
ض  -ؾةال
إثةؿ ظِٔةفْ ،
وإن مةٚت بًةد افة ّت َّ ُّ ِـ َو َجة َ
َ
ؿٚئ ٌؿ ـٚشت ّْرار َ
َ
دار ُك م ٚؾٚتف.
َت ُ

ِ
افَديّ - ٜإٔةف ُ ْ
ية َرج
افنٚؾًل َف أـثر ُـ ُتبف
وَف ـٍٔٔ ٜافتدارك ؿق ن :اجلديدُ  -و َٕ ّص ظِٔف
ّ

وابـ ظبةٚس ،)2(
مـ َت ِر َـتِف فِ ُُ ّؾ يق ٍم مدّ مـ ضًٍ ٚم؛ َأ ْؾ َت ْ
 ٝبذفؽ ظٚئن ُ - )1(ٜريض اهلل ظُْٓ - ٚ

()1

قمقا َظة ْـ َم ْقتَةُ ٚـ ْؿ َو َأ ْض ًِ ُّةقا
 -32ؿٚل افْقوي رمحيف اهلل[ :ؿيٚل افأَٓيل( :وروي ظيـ ظٚئنيَ َ « :ٜت ُهة ُ

َظْْ ُٓ ْؿ» ...وؾٔام روي ظْٓ ٚيف افْٓل ظـ افهقم ظـ ادٕٔ ٝيا ،وإحٚدي ٞاداؾقظ ٜأصح إشًْ ٚدا وأصيٓا
ً
صٚح ٛافهحٔحغ ـتٚبٔٓام) ،ثؿ ؿٚل افْقوي بًده :ٚوافاواي ٜظـ ظٚئن ٜيف ؾتقاهيٚ
رج ،ٓٚوؿد َأ ْو َد َظٓٚ
ُ
مييـ ظْييد ٍٕسييٓ ٚبّْييع افهييقم ويئًٍ ٌ ٜمل ُُييت ٟهبيي ٚفييق مل ِ
يًٚر ْويٓ ٚيش ٌء ،ـٔييػ وهييل ُمٚفٍيي ٜفألحٚديييٞ
افهحٔحٜ؟!] اهي بتكف [شح ادٓ ب ج /7ص.]382 ،381
 -33أم ٚحدي ٞابـ ظاٚس ريض اهلل ظْٓام ؾَٚل احلٚؾظ يف افتِخٔص احلار( :روى افْسٚئل يف افُزى
"حدي ٞرؿؿ "3:29 :ب٘شْٚد صحٔح ظـ ابـ ظاٚس ؿٚلُ َ « :ي َه ّؾ َأ َحدٌ َظ ْـ َأ َح ٍدَ ،و َ َي ُهق ُم َأ َحةدٌ َظة ْـ
َأ َح ٍد») اهي [ج /3ص.]535

()2

10
ابـ ظّر( .)1وادُْةدّ  :ربةع صةِ ٚع ِ
ٍ
افٍ ْىةرة،
افسمذي،
حدي ٞرواه
وَف
ُْ ُ
ُ
ّ
وافهحٔح َو ْؿ ٍُف ظذ ِ ُ َ َ

10
0

ِ ٞ
وهق َر ْض ٌؾ و ُث ُِ ٌ
بٚفًراؿل.
ُ
ُ
أيوَ ٚف "األَ َم ِ
احلديٞ
إن َص ّح
وافَقل
اآلخر و ُيْْ َس ٛإػ افَديؿ ،و َٕ ّص ظِٔف ً
ٚيل" ؾَٚلْ ( :
ُ
 ٝبف) ،و"األمٚيل" مـ ُـ ُتبف اجلديدة ،بؾ ؿٚل افَٚيض أبق اف ّى ّٔ :ٛؿٚل افنٚؾًل َف افَديؿ:
ُؿ ِْ ُ
ِ
ِق ِ ّيل أن يهقم ظْف ،بؾ ُي ْستح ٛفةةف ذفةؽ
تًغ اإلضًُ ٚم ،بؾ جيقز ف َ
َجيِ ٛأن ُيهٚم ظْف وإٔف َي ّ
افهةقاب افةذي
افَةديؿ هْةَ ٚأ ْط َٓة ُر ،بةؾ
ـام َِٕف افْةقوي َف "رشح مسةِؿ"؛ ؿةٚل افْةقوي( :
ُ
ُ
ِ
يْبٌل َ
ُ
افةقار ُد َف اإلضًةٚم
واحلةديٞ
اجل ْز ُم بف فهةح ٜاألحٚدية ٞؾٔةف ،وفةٔس فِجديةد ُح ّجة ٌ،ٜ
َض ًِ ٌ
ٔػ ،واهلل أظِؿ).
ؾًذ افَديؿ فق َأمر افقيل َأج َْبِٔ ٚؾهٚم ظْف ُبٖج ٍ
جْبةل
رة أو بٌره ٚجٚز ـٚحل ،ٟوفق اشةتَؾ األ
ْ
ّ
ّ ْ ّ
َ
جي ْز ظذ األصح.
مل َ ُ
افَريِ ٛ
افقار ُ
ث ،أم اف ًَ َهب ،ٜأم ُم ْى َِؼ اف ََ َرابٜ
ادًتز ظذ افَديؿ
ُ
وهؾ َ
اظتبةٚر ا ِ
ادختةٚر ُم ْى َِة ُؼ اف ََ َرابة .)ٜؿةٚل :ؾٍةل
إل ْرث) ،وؿةٚل افْةقوي( :
افراؾًةل( :األَ ْصة َب ُف
ؿٚل
ُ
ُ
ّ
"صحٔح مسِؿ" أن افْبل  ؿٚل ِ مة ٍ
َ
احةتامل اف ًُ ُهةقبٜ
رأة تهةقم ظةـ ُأ ّمٓة ،)2(ٚوهةذا ُي ْبىِةؾ
ْ
ؿقل اإلرث؛ ؾُ٘نَ ٚؽر مس َت ٌْ ِر ٍ
و ُي ْو ًِػ َ
افْبةل  ظةـ ذفةؽ ،واهلل
ؿ ٜفِةامل ،ومل َي ْس َت ٍْ ِرسة مْٓةٚ
ّ
ُْ ُ ْ
أظِؿ.
افنٔخ َْاهل ِرم  -افذي ُيىِٔةؼ افهةق َم أو َي ِْ َح َُةف بةف َم َنة َّ ٌ ٜصةديدة  -ؾةال َصة ْق َم ظِٔةف،
وأمٚ
ُ
وت ٛظِٔف ِ
َِ
افٍدْ ي ُ ٜظذ األَ ْط َٓر ،وجيري اف ََ ْق ِن َف ادريض افذي ُي ْرجك زوال َم َر ِضةف ،واهلل
أظِؿ.

شٖٔع ختاي ٟاحلديٓ ٞح ًَ.ٚ
َ -34ظـ اب ِـ َظا ٍ ِ
ََ ٝر ُش َ
ََ ٝو َظ َِ ْٔ َٓيَ ٚص ْيق ُم
قل اهللِّ َ ؾ َََ ٚف ْ :ٝإِ ّن ُأ ّمل َمْ ٚ
يض اهللُّ َظْ ُْٓ َامَ « :أ ّن ا ْم َا َأ ًة َأ ْ
ْ ْ ّ
ٚس َر َ
يٚلَ :ؾةدَ يـ اهللِّ َأح ّةؼ بِْ ٚف ََ َو ِ
َٚن ظ َِٔٓ ٚديـ َأ ُـْ ِ
ِ
يؿَ .ؿ َ
ةٚء» رواه
َْ ٝت َْ ِؤَْ ُف َؿَ ٚف ْ
َ
ْ ُ
َص ْٓ ٍا؟ َؾ ََ َٚلَ :أ َر َأ ْيَ ٝف ْق ـ َ َ ْ َ َ ْ ٌ
يْ ًَ َٕ :ٝ
()1

()2

مسِؿ (.)2259
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ايػسح
ؾٗاتإ َطأيتإ:
ؾامت ؿبؾ تَ َ ُّْف مـ افَوٚء
املطأية األٚىلَ :م ْـ ؾَ ٚت ُف صٌٔ ٚم مـ رموٚن َ

إن مةٚت ؿبةؾ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىل( :مةـ ؾٚتةف صةٌٔ ٚم مةـ رموةٚن ومةٚت؛ ُٕيِة َرْ :
ِ
ـٚشةتّرار ادةرض؛ ؾةال
وظ ْذ ُره) يف َ ْا ِك افهقم (ؿةٚئِ ٌؿ،
َت َ ُّْف مـ افَوٚء بٖن مٚت ُ
إثؿ ظِٔف).
ؿوٚء و ؾِدْ ي َ ٜو
َ
َ
ُ
َ
يو ٚوميٚت ،أو َبي ِائ ميـ
رموٚن وإتٓك
ؾّ ْـ َم ِا َض يف
رموٚن وهق ٓ زال َم ِا ً
َ
اداض ومل يتُّـ مـ افهيقم ؾيامت؛ ؾِئس ظِٔيف ؿويٌ ٚء وٓ ـٍيٚر ٌة وٓ إ ْثي ٌؿ ،وٓ
يهق ُم ظْف أه ُِف ،وٓ َيتهدّ ؿقا ظْف ٓ ،اشتِ ْحاً ٚب ،ٚوٓ وجق ًب.ٚ

مٚت بًد اف ّت َّ ُّـ مـ افَوٚء
وإن َ
املطأية ايجاْٝةْ :

وإن مٚت بًد اف ّت َّ ُّـ) ْ
ـٖن ُص ٍِ َل بًد رموٚن ويستىٔع ؿوَ ٚء م ٚؾ ٚف ثيؿ
قـاٍْ ( :

َ ٛتدَ ُار ُك م ٚؾَ ٚت ُف).
مٚت؛ ؿٚلَ ( :و َج َ
َطأيةَ :ف ـٍٔٔ ٜافتدارك

افنةٚؾًل َف أـثةر ُـ ُتبةف
قـاٍ( :وَف ـٍٔٔ ٜافتةدارك ؿةق ن :اجلديةد  -وَٕة ّص ظِٔةف
ّ
افَديّ - ٜإٔف ُ ْ
 ٝبةذفؽ ظٚئنة ُ - ٜريض
ي َرج مـ َت ِر َـتِف فُؾ يق ٍم مدّ مـ ضًٚم؛ َأ ْؾتَة ْ
ٍ
وافهةحٔح َو ْؿ ٍُةف ظةذ ابةـ
افسمذي،
حدي ٞرواه
وابـ ظبٚس  ،وَف
ُ
ّ
اهلل ظُْٓ - ٚ
ٚت َو َظ َِ ْٔ ِف ِصٌٔ ٚم َأ ْض ًَ َؿ َظْْ ُف َوفِ ّٔ ُف ُـ ّؾ َي ْق ٍم ُمدّ ا» .
ظّر) وهق حديَ « :ٞم ْـ َم َ
()1

ماؾقظ ٚإٓ مـ ه ا افقجف ،وافهيحٔح ظيـ ابيـ
 -34أخاجف افسم ي بْحيقه ( )829وؿٚلًٕ ٓ :اؾف
ً
ِ ِ
غ».
ظّا مقؿقف .وابـ مٚجف ( ،)2868وفٍيفَ « :م ْـ َم َ
ٚت َو َظ َِ ْٔ ِف ِص ٌَٔ ٚم َؾ ِْ ُٔ ْى ًَ ْؿ َظْْ ُف َم َُ َ
ٚن ُـ ّؾ َي ْق ٍم م ْسةُ ٌ
()1

ماؾقظ ،ٚوإٕام هيق ميـ ـيالم ابيـ
ؿٚل افْقوي يف شح ادٓ ب( :ؿٚل افأَٓل وؽره مـ احلٍٚظ ٓ :يهح
ً
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افٍ ْىيا؛ ؾٔسيّقهنِ :ٚ
افٍ ْىةر ِة) وهيل :زـيُ ٚة ِ
قاٍ( :وا ُْددّ ربع صِ ٚع ِ
افٍ ْىياة ،أو
ُُْ
َُ ُ
َ
افٍ ْىا؛ ـ ُِٓ ٚاشؿ ِ
افٍ ْىا ،أو صدؿِ ٜ
زـٚة ِ
واحدٌ  ،يَقفقن :ظِٔف افٍىاة ،يًْيل :ظِٔيف
ٌ
ِ ٞ
صٚع ظذ ـؾ صخص( ،وهق) أي :ا ُْددّ ( َر ْض ٌؾ و ُث ُِ ٌ
بٚفً َراؿل).
زـُ ٚة افٍىا ،وهل ٌ
وه ا هق افَقل إول – اجلديد – يف اد ه ٛافنٚؾًل.
ُ
أيوةَ ٚف "األمةٚيل" ؾَةٚل:
قاٍ( :
وافَقل اآلخر و ُي ْْ َس ٛإػ افَديؿ ،و َٕ ّص ظِٔةف ً
ُ
ُ
مةٚت َو َظ َِ ْٔة ِف
صح
صح
احلدي ٞيف افاخٚري وهيقَ « :مة ْـ َ
احلديُ ٞؿ ِْ ُ
ْ
 ٝبف) وؿد ّ
إن ّ
ِصٌٔ ٚم َصَ ٚم َظ ْْ ُف َوفِ ّٔ ُف» .
()1

وه ه ادسٖف ٜمـ ادسٚئؾ افتل يٗخي ؾٔٓي ٚبٚفَيديؿ ،حٔي ٞإن مي ه ٛافنيٚؾًل
ِ
ؿديؿ وجديدٌ  ،واف ًَ َّ ُؾ ظذ اجلديد يف ّ
مسيٚئ َؾ
بًض
ـؾ مسٚئِف ،إٓ َ
رمحف اهلل ًٚػ ٌ
افنيٚؾًل بَقفيفْ ( :
إن َصي ّح
ص ظِٔٓيٚ
اف ًَ َّ ُؾ ؾٔٓ ٚظذ افَديؿ؛ فهح ٜافدفٔؾ ،أو َٕ ّ
ُ
ُ
ُ
احلةدي)ٞ
إن َصة ّح
ؾٔٓٚ
احلدي ٞؾٓق م هال) ،وه ه مـ ادسٚئؾ افتيل ؿيٚل ؾٔٓيْ ( :ٚ
 ٝبِة ِف) ،وؿيد
ٚت َو َظ َِ ْٔة ِف ِصةٌٔ ٚم َصةَ ٚم َظْْة ُف َوفِ ّٔة ُف» ( ُؿ ِْة ُ
يًْل حدي ٞافْال َ « :م ْـ َم َ
احلدي ٞؾِ ًْ ًال ،ؾُٖٕف ؿٚلّ :
ُ
إن احلدي ٞمل يهح ظْدي ،وإٕام َأ ْؾ َت ْ ٝظٚئن ُ ٜواب ُـ
صح
ّ
ظاٚس  -ريض اهلل ظْٓام ّ -
بٖن َم ْـ مٚت وظِٔف صٌٔ ٚم ُي ْى ًِ ُؿ ظْف َوف ِ ُٔف ظيـ ُـي ّؾ َيي ْق ٍم
ٚت َو َظ َِ ْٔة ِف ِصةٌٔ ٚم َصةَ ٚم َظْْة ُف َوفِ ّٔةف»
ُمدً ا ،ؾٓق يَقل بف إٓ أن يهح حيديَ « :ٞمة ْـ َمة َ
ؾَٔقل بف.

ظّا ريض اهلل ظْٓام) اهي [ج /7ص ،]381وؿٚل احلٚؾظ يف افتِخٔص احلار( :ؿٚل افيدارؿىْل ادحٍيقظ
وؿٍف ظذ ابـ ظّا) اهي [ج /3ص.]534
()1

 -35أخاجف افاخٚري ( ،)2:63ومسِؿ (.)2258
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تًةغ اإلضًةُ ٚم ،بةؾ جيةقز فِةقيل أن
افنٚؾًل َف افَديؿ :جي ٛأن ُيهٚم ظْف وإٔةف َي ّ
يهقم ظْف ،بؾ ُي ْستح ٛفةف ذفؽ ـام َِٕف افْقوي َف "رشح مسِؿ" .ؿٚل افْقوي:
افَديؿ هَْ ٚأ ْط َٓر بؾ افهقاب) أي :افَديؿ ٍٕسف هق افهقاب (افذي يْبٌةل اجلةز ُم
ُ
ةدي ٞافة ِ
بةةف؛ فهةةح ٜاألحٚديةة ٞؾٔةةف ،وفةةٔس فِجديةةد ُح ّجة ٌ ،ٜواحلة ُ
ةقار ُد َف اإلضًةةٚم
ٌ
ضًٔػ ،واهلل أظِؿ).
ؾٚفَديؿ هق إَ ْط َٓ ُا فهح ٜافيدفٔؾ ؾٔيف ،واجلدييدُ ميـ ـيالم افنيٚؾًل فئس فييف
ُ
ُح ّج ٌ ،ٜوحتك احلدي ٞافقارد يف اإلضًٚم ؤًػ.
مٚت إ ًذا وظِٔف صٌٔ ٚم ؾًذ َوف ِ ُٔف إ ًذا افهق ُم ظْف اشتِ ْحاً ٚب ٓ ٚوجق ًب.ٚ
ؾّ ْـ َ
َ
َطأيةِ :
فق ْاش َت ْٖ َج َر أجْب ّٔ ٚؾهٚم ظْف ُبٖ ْج َر ٍة أو ب ٌَ ْ ِرهٚ

َ
افقيل) أي :فق َأ َم َا ا ْبي ُـ ادتيقىف ً
ميثال أو أبيقه أو أخيقه،
قـاٍ( :ؾ ًَ َذ افَدي ِؿ :فق أ َم َر ّ
واش َت ْٖ َجا ( َأ ْجَْبِ ّٔ ٚؾهٚم ظْف بٖجرة أو بٌره ٚجٚز ـٚحل )ٟيًْل :ـّـ يستٖجا َمي ْـ
ُي ُ ٟظْف.
َُ
بيق ِي
جيزْ ظذ األصح) أي :فق َ َى ّقع
قاٍ( :و َف ِق اش َت ََ ّؾ
أجْايل – فئس َ
األجْبل مل َ ُ
ّ
ّ
فف – وصٚم ظْف مل يهح ظذ إصح.
ز ظذ افَديؿ) أي :ظذ افَيقل افَيديؿ ،وهيقَ :مي ْـ ميٚت وظِٔيف
قاٍ( :وهؾ ادً َت َ ُ
ُ
افةقارث) أيَ :مي ْـ
افَريةٛ
صٌٔ ٚم يهقم ظْف وف ُٔف؛ هؾ ادً َت َز أن يُقن افيقي هيق (
ُ
أوٓده أو آبي ِ
ِ
يٚءه أو بَٔيي ٜافقرثييٜ؛ هييؾ هييٗٓء هييؿ افي يـ يَقمييقن هبي ا
َي ِاثقٕييف مييـ
افا ُجؾ مـ ِجٓ ٜأبٔف( ،أم ُم ْى َِؼ اف ََ َراب ) ٜيًْل:
افهٔٚم( ،أم اف ًَ َهب )ٜوهؿ أؿٚرب ّ
ص مـ َأ ْؿ ِا ِ
أي َص ْخ ٍ
بٚءه.
ُ
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اظتبةٚر اإلرث ،وؿةٚل افْةقوي :ادختةٚر ُم ْى َِة ُؼ
قاٍ( :ؿةٚل افراؾًةل :األَ ْصة َب ُف
ُ
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ٍ
مةرأة
اف ََ َراب )ٜوادختٚر أي :افااجح( ،ؿٚل :ؾٍل صحٔح مسةِؿ أن افْبةل  ؿةٚل
َ
افاجيؾ ميـ جٓي ٜأبٔيف،
تهقم ظـ أمٓ ،ٚوهذا ُي ْبىِؾ
احتامل اف ًُ ُهقب )ٜوهيل ؿاابي ُّ ٜ
ؾٚإلمُ ٚم مسِؿ رمحف اهلل ًٚػ روى أن اماأ ًة جٚءت إػ افْايل  فتهيقم ظيـ أمٓي،ٚ
احلدي ٞأن افًهقب ٜفٔسَ ٝش ًض ،ٚؾيال يِيزم حْٔئي ٍ
ُ
ُ
احتامل اف ًُ ُهقب ،ٜؾدَ ّل
ؾس ََ َط
ُ ُ
َ
ْ
أن يُقن ه ا اف ي يهقم ظْف مـ أؿٚرب ِ
إب ،بيؾ يُّيـ أن يُيقن ميـ أؿيٚرب
ةقل اإلرث) دييٚذا؟ (ؾُ٘نةةَ ٚؽةر مسة َت ٌْ ِر ٍ
ػ ؿة َ
إم( ،و ُي ْوة ًِ ُ
ؿ ٜفِةةامل) أي أن افاْيي ٝمل
ُْ ُ ْ
رجؾ و َ
ادٚل ـ ِّف ،ؾِق مٚت ٌ
َ ْس َت ٌْ ِاق َ
ٕهيػ اديٚل ،وٓ
ياك بِْْتًي ٚؾَيط ٓ ٖخي إٓ
َ
ِ
افْبل  ظـ ذفؽ ،واهلل أظِؿ) وف فؽ ؾُٚن ادختٚر
ٖخ ه ـِف( ،ومل َي ْس َت ٍْرس مّْٓ ٚ

يف ادسٖف ٜهق ُم ْى َِ ُؼ افَااب.ٜ
افنٔخ َْاهلة ِر ُم افةذي ُيىٔةؼ افهةق َم أو َي ِْ َح َُةف بةف َم َنة َّ ٌ ٜصةديد ٌة ،ؾةال
قاٍ( :وأمٚ
ُ
صقم ظِٔف ،وت ٛظِٔف ِ
افٍدْ ي ُ ٜظةذ األطٓةر ،وجيةري افَةق ِن َف ادةريض افةذي
َ
زوال ِ
ُي ْرجك ُ
مرضف ،واهلل أظِؿ).
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املنت:

إن َخَ ٚؾ َت ٚظة َذ َأ ْٕ ٍُ ِ
ٚم ُؾ وادُر ِ
واحل ِ
َ
ِ
ِ
قاٍَْ ( :
َ
ْ
َ
َ
ْ
ٚء،
ة
و
َ
ف
ا
ام
ٓ
ٔ
ة
ِ
ظ
و
ٚ
َة
ت
ر
ى
ؾ
أ
ام
ٓ
ة
س
ع
ض
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ

ٚر ُة َظ ْـ ُـ ّؾ َي ْق ٍم ُمدّ ).
ْ
ٚء َوا ْف َُ ٍّ َ
وإن َخَ ٚؾ َتَ ٚظ َذ َو َفدَ ْيِ َام َأ ْؾ َى َر َتَ ٚو َظ َِ ْٔ ِٓ َام ا ْف ََ َو ُ
افضةر ِ
ِ
ِ
ِ
افْٚصةئ
َض ًرا َب ًّْٔة ٚمةةـ افهةةقم  -مثةةؾ ّ َ
إذا خَ ٚؾة ٝاحلٚمة ُؾ أو ادرضة ُع ظةةذ إٍٔسةةٓام َ َ
ض َر افقفدُ أم ـةام ؿٚفةف
افَوٚء ـٚدريض،
فِّريض مـ ادرض َ -أ ْؾ َى َر َت ،ٚوظِٔٓام
ٌ
ُ
وشقاء َت َ ّ
ِ
إشَٚط افقفةد َف احلٚمةؾ
وإن خَ ٚؾ َت ٚظذ َو َفدَ ْيِام  -بسبٛ
افَٚيض ُحسغ ،و ؾِدْ ي َ ٜـٚدريضْ ،
ِ
افَوٚء فإلؾىةٚر ،وافٍدية ُ ٜظةذ َأ ْط َٓة ِر األؿةقال فُةؾ
وؿ ِّ ِ ٜافِبـ َف ادُ ْر ِضع َ -أ ْؾ َى َرت ،ٚوظِٔٓام
ُ
يق ٍم ُمدّ مـ ضًٚم؛ فَقفف تًٚػ:

﴿     

﴾[افبَرة ،]184 :وبذفؽ

وابةـ ظبةٚس( )1ريض اهلل ظةْٓام ،و مةٚفِ َ
ػ هلةام ،وؿةٚل افَةٚيض ُحسةغَ :جيِةٛ
ابةـ ظّةر
ُ
ؿٚل ُ
إن َأ ََض افهقم بٚفر ِضٔع ،وفق َأراد ْت واحد ٌة أن ُتر ِضع صبَِٔ ٚت َُرب ٚإػ اهلل جٚز ِ
افٍ ْىة ُر
َ ّ ًّ
َ
ْ
ُ ّ
اإل ُ
ؾىٚر ْ ّ
هل.ٚ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َ
افةس ّخص
ثؿ هذا ؾٔام إذا ـٕٚتُ ٚمَّٔ َت ْغ َصةحٔح َت ْغ ،أمة ٚفةق ـٕٚتةُ ٚمسةٚؾر َت ْغ وأ ْؾ َى َرتَة ٚبْ ّٔةَ ّ ٜ
ةقب افٍديةة ٜوجٓة ِ
ةسخص ؾٍةةل وجة ِ
ةٚن
وإن مل َتْْ ِقيةة ٚافة
بٚفسةةٍر أو ادةةرض ؾةةال ؾِدْ يةة ٜظِةةٔٓامْ ،
َ
واألصح إٔف ـٍٚر َة هْٚك.
ـٚفقجٓغ َف ؾِ ْى ِر ادسٚؾر اجلامع،
ّ

ؿٚل احلٚؾظ يف افتِخٔص[ :وأمي ٚافٍديي ٜؾيٚدحٍقظ ؾٔيف ؿيقل ابيـ ظايٚس؛ أخاجيف أبيق داود (،)3429
وفٍيف :يف ؿقفف ﴿ ﴾  ؿٚلَ :ـ ْٝ َٕ ٚر ْخه ً ٜف ِ ِّ ْن ِٔ اف َُاِ ِر وا َْدا َأ ِة ا ْفَُاِر ِة و ُ ِ ِ
افه ََٔ ٚم
مهُ ٚيىٔ ََٚن ّ
ُ َ
َ َ َ
َ ْ
ِِ
ِ
ِ
َيٚن ُـ ّيؾ َي ْيق ٍم ِم ْسئًَُِْ ،ٚو ْ
َأ ْن ُي ٍْىِ َاا َو ُي ْى ًِ َام َمُ َ
مهيَ – ٚأ ْؾ َى َا َيٚ
احلُي ْا َذ َوا ُْد ْاو ُ
يع إ َذا َخَ ٚؾتَيَ – ٚي ًْْيلَ :ظ َيذ َأ ْو َٓد َ

()1

يقل ُِٕم و َف ٍيد َفيف حيا َذَ :إٔ ِ
و َأ ْضًّتَ ،ٚو َأ ْخاجف ا ْفا ّزار َـ َ ف ِ َؽ ،و َزاد ِيف ِ
َٚن ا ْب ُـ َظ ّا ٍ
آخ ِا ِهَ :وـ َ
ْي ٝبِ َّْ ِْز َف ِيٜ
ُ ُ ْ
يٚس َي َُ ُ ّ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إش يََْ ٚد ُه] اهييي (ج /3ص،535
ا ّفتييل َٓ ُ ىٔ َُ ي ُف؛ َؾ ًَ َِ ْٔييؽ ا ْفٍييدَ ا ُءَ ،و َٓ َؿ َوييَ ٚء َظ َِ ْٔييؽَ .و َصي ّ
يح َح افييدّ ا َر ُؿ ْىْ ُل ْ
.)536
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ايػسح

قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىلَْ ( :
إن َخَ ٚؾ َتَ ٚظ َذ َأ ْٕ ٍُ ِسة ِٓ َام َأ ْؾ َى َرتَةَ ٚو َظ َِة ْٔ ِٓ َام
واحل ِٚم ُؾ وا ُد ْر ِض ُع ْ
ٚء َوا ْف َُ ٍّ َٚر ُة َظ ْـ ُـ ّؾ َي ْق ٍم ُمدّ ).
ٚءْ ،
وإن َخَ ٚؾ َتَ ٚظ َذ َو َفدَ ْيِ َام َأ ْؾ َى َر َتَ ٚو َظ َِ ْٔ ِٓ َام ا ْف ََ َو ُ
ا ْف ََ َو ُ
ؾاحلاٌَُ ٚاملسضِعُ حٓٝئرٍ هلُا صٛزتإِ:
غ مـ افهقم ،يًْل :أن يهؾ هب ٚاخلقف ظذ ٍٕسٓ ٚأن
األٚىل :أن ختٚف ظذ ٍٕسٓٚ
افضر اف َب ّ َ
َ
يًّْٓ ٚمـ افهٔٚم.

َ ِ
خٚؾِ ٝ
ِ
َض ًرا َب ًّْٔةٚ
احلٚم ُؾ أو
يريو قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعـاىل( :إذا
ُ
ادرضع ظةذ أ ْٕ ٍُسة ِٓام َ َ
ِ
ُ
واداوي ُع
احلٚميؾ
مـ افهقم مثؾ افضر افْٚصئ فِّريض مـ ادرض) ؾي٘ ًذا ُ َيٚس
ظذ ادايض؛ ْ
افاويٚظ ٜإػ درجيٜ
ؾ٘ن َو َصؾ هبٚ
حل ّْيؾ أو ّ
افرضر اف ي َيْْي ُت ٟظيـ ا َ
ُ
افَوٚء ـٚدريض).
افٍىا ( َأ ْؾ َى َر َت ،ٚوظِٔٓام
إمل فِّايض اف ي جيقز فيف
ُ
ُ
وشقاء َت َضر افقفدُ أم ) أي :شيقا ٌء يف َ ِ
رضير افقفيدُ أم ٓ (ـةام
قـاٍ( :
رضرمهيّ َ َ ٚ
َ
ٌ ّ
ؾٚدايض إذا َأ ْؾ َىا َدِاويف افي ي يتيٖمل مْيف
ؿٚفف افَٚيض حسغ ،و ؾِدْ ي َ ٜـةٚدريض)
ُ
أ ًَد ٚبٚف ِ ًٌُ ٚخيٚف ظِٔف مْف ،ؾٕ٘ف ٓ يش َء ظِٔف إٓ افَوُ ٚء.
ايجاْٝة :أن ختٚف ظذ وفده.ٚ

رض ًرا بٚف ًٌي ،ٚوفُي ّـ َي ْا َك
قاٍْ ( :
وإن َخَ ٚؾ َت ٚظذ َو َفدَ ْيِام) ؾْٓ ٚاداأة ٓ ترضر هيل َ َ
افىًٚم وافؼاب – أي :افهٔٚم ُ -ي َٗ ّثا ظذ اجلْغ أو افاؤع ،إٕام هل ْ
إن صيٚمٝ
رض ًرا ٓ
ٓ يٗثا افهئُ ٚم ؾٔٓيٚ
رضيه َ َ
يٖثره يف اديايض افي ي ٓ يسيتىٔع ،بحٔيَ ٞي ُ ُ
َ
يتُّـ مًف مـ افهٔٚم.
ةَٚط افق َف ة ِد َف احلٚمةةؾِ ،
ةب ٛإشة ِ
وإن خَ ٚؾ َت ة ٚظةةذ َو َف ةدَ ْيِام بسة ِ
وؿ ِّ ة ِ ٜافِةةبـ َف
قــاٍْ ( :
َ
ا ُد ْر ِضع؛ َأ ْؾ َى َرت ،ٚوظِٔٓام
افَوٚء فإلؾىٚر ،وافٍدي ُ ٜظذ أطٓر األؿقال فُؾ يقم مةدّ
ُ

10
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وابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ،و ُمٚفِػ هلام).
ابـ ظّر ُ
 ،]184وبذفؽ ؿٚل ُ
ِ
ٕقع مـ إٔقاع
سّقٕف
يًْل :ـٖٕف يَقل أن ه ا
ً
إمجٚظُ ٚشُق ًٔ ،ٚوهق ٌ
إمجٚعْ ،
ٌ
فُـ ُي ُ
ُ
افَقل يف افهحٚبٜ؛ ْ
ـٖن يَقل اب ُـ ظّيا
اإلمجٚع اف ي َذ َـ َا ُه افًِام ُء ،وهق أن َي ْن َت ِٓ َا
ً
بًض افهحٚب ،ٜوٓ َٕ ِجد ُمٚف ِ ًٍ ٚهل ا افَقل ،ؾ ُٔ ُس ُّقٕف إمجً ٚظٚ
ؿقٓ أو اب ُـ ظاٚس أو ُ
َ
إمجٚظ ٚشُق ًٔ.ٚ
افاٚؿقن ،ؾهٚر
وش َُ َٝ
ُشُق ًٔ ،ٚيًْلِّ َُ َ :ؿ
ً
ُ
افاًض َ
قـاٍ( :وؿٚل افَةٚيض حسةغَ :جيِة ٛاإلؾىةٚر ْ َ
َض افهةق ُم بٚفرضةٔع) ؾٓي ا إ ًذا
إن أ َ ّ
رض بٚفاؤع ؾِئس ِمي ْـ َح َّٓيْ ٚ
افاوئع ،وظِٔيف
رضي
َ
أن َ ُ ّ
وج ٌف يف اد هٛ؛ إٔف فق َأ َ ّ
َجيِ ٛأن ُ ٍْىِا.
قـاٍ( :وفةةق أراد ْت واحةد ٌة أن ُتر ِضةع صةبَِٔ ٚت ََربةة ٚإػ اهلل جةٚز ِ
افٍ ْىة ُر هلةة )ٚؾييٚماأ ٌة
ْ َ َ ّ ًّ
َ
وجدَ ْت َصاِ ًِٔ ٚم ْسًُْٔ ٚوٓ أحدَ ُي ْا ِوًفَ ،ؾٖ َر َو ًَ ْت ُف هل هلل ًٚػ ،ؾٍل ه ه احلٚف ٜإن
خَ ٚؾ ْ ٝظذ ِ
ٍٕسٓ ٚجٚز هل ٚأن ُ ٍْىِا ،أو خٚؾ ٝظيذ هي ا افهيال جيٚز هلي ٚأن ُ ٍْىِيا
وخياج هب ا م ٚإذا ـْ ُ ٕٝٚا ِوًف ُبٖ ْج َا ٍة ،ؾال ُ ٍْىِا حْٔئي ٍ ف ِ َُ ْق ِهني ٚؿيٚدر ًة ظيذ
أيوْ َ ،ٚ
ً
ـٖن ستًّؾ ه ه إجاة يف ٌ يِ ٜ
ِ
رض ٍرْ ،
ٍٕسٓ ،ٚو ستىٔع بي فؽ
افهٔٚم مـ ؽر َ َ
ِ ِ
أيوَ ٚ
حٚل افهٔٚم.
افاؤع ً
ادحٚؾي َ ٜظذ ص ّحتٓ ٚوظذ ّ
غص ِ
ِ
حٔح َت ْ ِ
غ) ؾ َٔ ْخ ُاج بَقفيف( :صةحٔحتغ) ميٚ
قاٍُ ( :ث ّؿ هذا ؾٔام إذا ـَ َٕ ٚتُ ٚمَّٔ َت ْ ِ َ
فق ـٕٚت ٚمايوتغ ،ؾجٚز هلام ِ
افٍ ْى ُا بٚداض ،بِ ٌَ ّض افّْ َييا ظيـ احلّيؾ واإلرويٚع،
ً
أصيال بٚفسيٍا ٓ
افٍىيا
وخاج بَقفف( :مَّٔتغ) م ٚفق ـٕٚت ٚمسٚؾا غ ،ؾجٚز هليام
ُ
حل ّْؾ وٓ بٚإلروٚع.
بَ ٚ
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افس ّخص بٚفسةٍر أو ادةرض
ٚيريو ٜكّ ( :ٍٛأم ٚفق ـٕٚت ٚمسٚؾرتغ وأؾىرت ٚبَْٔ ّ ٜ
ؾال ؾِدْ ي َ ٜظِٔٓام).
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ةسخص؛ ؾٍةةل وجةةقب افٍدية ِة ٜوجٓةةٚن ـةةٚفقجٓغ َف ؾِ ْىة ِر
وإن مل َت ْْ ِقيةة ٚافة
قــاٍْ ( :
َ
ؾٕٚصح إ ًذا َإٔيف ٓ ـٍيٚرة ،حتيك فيق مل
واألصح إٔف ـٍٚر َة هْٚك)
ادسٚؾر اجلامع،
ُ
ّ
َ ْْ ِقي ٚافسخص ،يًْل :فق أؾىا  ٚبٌير ِ
ٕٔي ٜافيسخص ؾيال ـٍيٚرة ظِئٓام ،يًْيلٓ :
َ
ؾدي ٜظِٔٓام.
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باب َطتحبات ايصّٛ
املنت:
قاٍ:

ِ
ج ُ ِ
ٚءَ :ت ًْ ِ
افسة ُح ِ
قر،
َ ٛف ّ
(و ُي ْس َت َح ّ
ٔةؾ ا ْفٍ ْىة ِرَ ،وتَة ْٖخ ُر ّ
افهة ْق ِم َث َال َثة َُ ٜأ ْصة َٔ َ
َو َت ْر ُك ُْاهل ْج ِر ِم َـ ا ْف َ
ُ َال ِم).
ِ
ؽروب افنّس؛ فَقفف ظِٔف افهةالة وافسةالمَ «:
افٍىر ظْد َ َت َّ ِؼ
أن ُي ًَ ّجؾ
ُي َس ّـ فِهٚئِ ِؿ ْ
َ
ِ
إن َؿ َهةدَ ذفةؽ ورأى
افنٔخٚن ،و ُيُره فةةف
ٚس بِخَ ْ ٍر َمَ ٚظ ّج ُِقا ا ْف ٍِ ْى َر»( )1رواه
افتةٖخر ْ
َي َز ُال افّْ ُ
ُ
ابةـ حبةٚن
أن ؾٔف ؾؤِ ًٜ؛ ؿٚفف
 .ٛوؿةد روى ُ
افنٚؾًل َف "األم" ،وإ ؾال َب ْٖ َس بف و ُي ْس َت َح ّ
ّ
ٍ
ـٚن إذا ـٚن صةٚئِ ًام َمل ْ ُي َهة ّؾ َحتّةك ُية ْٗ َتك بِ ُر َضة ٍ
َ ٛأ ْو
ب٘شْٚد صحٔحٍ  :إٔف ظِٔف افهالة وافسالم « َ
ٚء َمل يه ّؾ ح ّتك َٕ ْٖتِٔ ِف بِ َتّ ٍر َأو م ٍ
ٚن َِف ّ ِ
ٍ ْ َ
ٚء»(.)2
ؼ َبَ ،وإِ َذا َـ َ
افن َت ْ ُ َ َ
َُ ْ ْ َ
َمٚء َؾ َٖٔ ُـ َؾ أ ْو َي ْ َ
ويس َتح ٛأن ي ٍْىِر ظذ تَ ٍر ،وإ ؾًذ ٍ
وألن ُ
وادٚء ُي َى ّٓر ،وؿةٚل
احل ِْ َق ُي ََ ّقي
مٚء؛ فِحديّ ،ٞ
ْ
ُْ َ ّ ُ
َ
ِ
ؾةٚحلِق َف مًْةٚه،
ك وافتّر َي ُر ّده،
إن مل َجيِدْ
ويٚينْ ( :
ُ
َ
افر ِ ّ
ّ
افتّر ؾًذ ُح ِْ ٍق؛ ألن افهق َم ُي َْْص اف َب َ َ
مٚء َزم َزم) ،وؿةٚل افَةٚيض حسةغ( :األَو َػ َف َزمِْٕٚة ٚأن ي ٍْىِةر ظةذ ٍ
وإن ـٚن بُّ َ ٜؾًذ ِ
مةٚء،
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ َ
افن ْبٓ ،)ٜوؿٚل افْةقوي َف "رشح ّ
يٖخذه ب َُ ٍّف مـ افْٓر؛ ألٕف َأ ْب ًَدُ ظـ ّ
ادٓةذب"( :ومة ٚؿٚفةف
صّ ٚذ مٚفِ ٌ
ػ فِحدي.)ٞ

()1

()2

َدم ختاجيف باؿؿ (.)35
وابيـ ُخ َز ْيّي َ ٜيف
ابـ حاٚن يف "افثَٚت" (ج ،)2:5/:وأخاجف افىزاين يف "إوشيط"،
ُ
 -36أخاجف ُ

"صحٔحف" (ـتٚب افهقم /بٚب مجٚع أبقاب وؿ ٝاإلؾىٚر ومي ٚيسيتح ٛأن يٍىيا ظِٔيف /3176 /ط.
ادُت ٛاإلشالمل).
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ِ
ٖخر افسح ِ ِ
ِ
غ
وأمٚ
قر مة ْـ ُشةَْ ِـ ادُْ ْر َشةِ َ
اشتحبٚب تٖخر افسحقر ؾٍل احلدي ٞإِ ّن َت َ ّ ُ
ُ
ِ
أيو ٚإٔف ظِٔف افهالة وافسةالم ؿةٚل َ « :تَة َز ُال ُأ ّمتِةل
ابـ حبٚن َف صحٔحف ،وَف
احلديً ٞ
رواه ُ
ِ
قر»( )2رواه اإلمةُ ٚم أمحةدُ َف "مسةْده" ،وألن َف افتةٖخر
افسة ُح َ
بِخَ ْ ٍر َمَ ٚظ ّج ُِقا ا ْفٍ ْى َر َو َأ ّخ ُروا ّ
ِحُّ َ ٜم ْؼ ِ
وظ ّٔتِف ،وهل اف ّت ََ ّقي ظذ افًبٚدة واهلل أظِؿ.
َ ُ
()1

ِ
بَِٔةؾ األَـْةؾ وبٚدةٚء؛ َف صةحٔح ابةـ
وحي ُهؾ
افسحقر ُ ْ
واظِؿ ّ
م َّ ٌع ظِٔف(ْ َ ،)3
أن اشتحبٚب ّ
حبٚن « َتسحروا و َفق بِجرظ ِ ٜم ٍ
افْقوي َف "رشح ّ
وؿةٝ
ادٓةذب" .و َيةدْ ُخؾ
ٚء»( ،)4و َذ َـر ذفؽ
ُ
ّ
َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ َ
افسحقر بْهػ افِٔؾ؛ ذـره افراؾًل َف ِ
آخ ِر ـتٚب اإليامن.
ّ
ّ
وافٌ ِ
ب ِ
ِ
ظةـ افَُة ِذ ِ
واظِؿ أن افهٚئؿ يتٖـد َف َح َّف َص ْق ُن فسةِٕٚف ِ
وؽةر ذفةؽ مةـ األمةقر
ٔبةٜ
ِ
ٚجة ٌَِ ٜف َأ ْن
ادحرم ،ٜؾٍل "صحٔح افبخٚري"َ « :م ْـ َمل ْ َيدَ ْع َؿ ْق َل اف ّز ْو ِر َوا ْف ًَ َّ َؾ بِف َؾ َِة ْٔ َس هللِّ َح َ
ّ
رشا َب ُف»( ،)5وَف احلديُ « :ٞر ّب َصٚئِ ٍؿ َف ْٔ َس َفة ُف ِمة ْـ ِصة َٔ ِٚم ِف إِ ّ ُْ
قعَ ،و ُر ّب َؿةٚئِ ٍؿ
اجلة ُ
َيدَ َع َض ًَ َٚم ُف َو َ َ

 -37أخاجف ابـ حاٚن يف "صحٔحف" (ـتيٚب افهيالة /بيٚب صيٍ ٜافهيالة /ج /6ص 78افاشيٚف)ٜ
ِ ِ
قرٕ ،ٚو ُٕ ًَ ّج َةؾ ؾِ ْى َرٕةَ ،ٚ
وأ ْن ٕ ُّْ ِس َ
ةؽ بِ َٖ ْيامَِْٕة ٚظةذ َص َةامئَِِِْ ٚف
بٍِظ« :إَِّٕ ٚم ًْ َؼ األٕبٔةٚء ُأم ْرٕةَ ٚأ ْن ٕ َُةٗ ّخ َر ُش ُ
ةح َ
اهلٔثّل يف "ُمّع افزوائد"( :رواه افىزاين يف "إوشط" ورجٚفيف رجيٚل افهيحٔح) اهيي
َصالتَِْ ،»ٚوؿٚل
ُ
()1

(ج  /ص

).

()2

مّْٔٔ ،)ٜومتٍؼ ظِٔف ميـ حيدي ٞشيٓؾ بيـ شيًد بٍِيظَ َ « :ي ُ
ةزال

()3

افس ُح ِ
قر َب َرـَة ً ،»ٜمتٍيؼ ظِٔيف ميـ
 -39ويف اشتحاٚب افسحقر ورد حدي ٞافْال َ « :ت َس ّح ُروا َؾِ٘ ّن َِف ّ

 -38أخاجف أمحد (ج  /ص
ِ
ِ
افسحقر» ،وؿد شاؼ ختاجيف باؿؿ (.)35
افْ ُ
ّٚس بِخَ ْ ٍر َمَ ٚظ ّج ُِقا افٍ ْى َر» بدون ذ ْـ ِا « ّ
حدي ٞإٔس  :افاخٚري ( ،)2:34ومسِؿ (.)21:6

()4

()5

 أخاجف ابـ حاٚن (ج / -41أخاجف افاخٚري (

ماؾقظ.ٚ
 /ط .افاشٚف )ٜمـ حدي ٞظاد اهلل بـ ظّاو
ً
) ،ضاؾف( :

).
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ِ ِ ِ ِ
افسة َٓ ُر»( )1رواه احلةةٚـؿ ،وؿةةٚل :إٕةةف ظةةذ رشط افبخةةٚري ،وألن
َفة ْٔ َس َفة ُف مة ْـ ؿ َٔٚمةف إِ ّ ّ

11
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وافرويٚين.
ادٚوردي
افثقاب ،وؿد صح بذفؽ
حيبِط
ّ
َ
افُالم ُْاهل ْجر – أي :اف ٍُ ْحش – ُ ْ
ِّ
ومـ ادهٚئ ٛافًئّ ٜم ٚيهًَْف اف ّي َِّ ُِ ٜمـ َت َِِْ ِ
ؿِِ :ٝ
ِ
افيةٚملَ ،
وأ ْخة ِذ األمةقال بٚفبٚضةؾ،
ٔد
ُ
ْ
َ ْ ُ
ثؿ َي ْهًْقن بذفؽ صٔئً ٚمـ األَ ْض ًَِّ ٜي َت َهدّ ؿقن بف ،ؾ َٔتًدّ ى ُص ْٗ ُمٓؿ إػ افٍَةراءَ .
وأ ْظ َية ُؿ مةـ

ِ ِ
ِ
ِ
افر ْجس إػ َأ ْش ِّى ٜهٗ ء اف ّي َِّة ،ٜثةؿ يَقفةقن :هةق
افس ْقء ُ
وصقؾ ّّٔ ٜ
ذفؽ ُمهٔب ًَ ٜت َر ّد ُد ُؾَٓٚء ّ
ينسى َف ّ
افذم.ٜ
أـثةر مٚفِةف حةرا ٌم ،وافةذي َف "رشح مسةِؿ" إٔةف حةرا ٌم ،و َؾة َر َض
ً
وأيوُ ٚت ُْ َره مًٚمِة َُ ٜمة ْـ ُ
ادسةٖف ََ ٜف جة ِ
ةٚئزة األُمةةراء ،و َؾة ْر َق َف ادًْةةك ؾْ ٚظ ِر ْؾةف .و َي ًْ َِة ُؿ هةةٗ ء َ
أن َف ذفةةؽ
احل َّْةةك ّ
ِ
ِ
وجةف ادٗا َٕسة ٜبةال
وةّـ مٚفسة َ ٜاف ٍَ َسةَ ٜوهةل حةرا ٌم ظةذ
ادحرمةٚت ،و َي َت
ُ
إؽراء ظذ َتًٚضل ّ
ً
مج ٌع مـ افًِامء مـ افُبٚئر ،وٕسبف افَٚيض ِظٔٚض إػ ادحََغ ،وهؿ ظذ
خالف ،وؿد َظدّ هْ َ ٚ
ِ
ارتُٚب ذفؽ َيْْ َٓة ْق َُنؿ ظةـ ُمْْ ٍ
ِ
شةبٛ
إرشةٚل ادهةٚئ ٛظةذ األمةؿ؛ بةؾ
ٛ
ُ
ُةر ،وذفةؽ َشة َب ُ
ِ
افَةرآن افًيةٔؿ ،وهلةذا َتتِ ّّة ٌ ٜمّٓةَ ٜف
فسٚن األٕبٔٚء ،وؿد َٕ ّص ظذ ذفؽ
هالـِ ِٓؿ و َف ًْْ ِٓؿ ظذ
ُ
ـتٚبَْ " ٚؿ ّْ ُع افّْ ٍُقس" ،واهلل أظِؿ.

ايػسح
تَِٓكطِ َُطِتَحباتُ ايص ّٛإىل ثالثة أقطاٍّ:
األ :ٍٚتعج ٌٝايؿطس:

افٍىر ظْةد َ َت َّة ِؼ
( ٛفِهٚئؿ أن ُي ًَ ّجؾ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىلُ ( :ي َس ّـ) أيُ :ي ْس َت َح ُ
َ
ؽروب افنّس) وذفؽ فِّحٚؾي ٜظذ وطٚئػ هي ا افقؿي ٝافؼييػ ميـ ادييد

()1

 -42أخاجييف أمحييد بْحييقه ( /

ورواه بْحقه ابـ حاٚن (ج  /ص

مّْٔٔيي/ .ٜ
) ،وابـ خزيّ( ٜ

) ،واحلييٚـؿ (
).

) ،وابييـ مٚجييف (

)،
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إذان وافدظٚء ظْد افٍىا وؽره ٚمـ ه ه إوؿٚت افؼيٍ ٜافتيل يْاٌيل أن
ي ِ
ستٌ ِّٓ ٚادا ُء يف افَٔٚم هب ه إوراد افتل ُياجك ؾٔٓ ٚاف ََاقل ظْيد اهلل ًيٚػ ،في فؽ
َ
وهدْ ُيف :إٔف ـٚن إذا َش ِّع
وشّْ ُ ٜافْال َ 
ؿٚل افنٔ ( :ظْد تَؼ ؽروب افنّس)ُ ،
افُثير ميـ افْيٚس َطًْي ٚميْٓؿ بيٖن هي ا هيق
ادٗ ّذ َن يَقل مثِام يَيقل ٓ ،ـيام يًٍيؾ
ُ
ُ
َ
أذـيٚر
إذان ،ثؿ َي ْ ُـا بًيد ذفيؽ
افتًجٔؾ أن ُي َا ّدد مع ادٗ ّذن
ًجٔؾ افٍىا ،وإٕام
َ
إذان بًد افهالة ظذ افْال  وافدظٚء فيف بٚفقشِٔ ،ٜثؿ يدظق فٍْسف بام صٚء ميـ
أدظٔ ٜثؿ ُي ٍْىِا.
ٚس بِخَ ة ْ ٍر َمةَ ٚظ ّج ُِةقا ا ْف ٍِ ْىة َر» رواه
قاٍ( :فَقفف ظِٔف افهالة وافسالمَ َ «:يزَ ُال افّْ ُ
ِ
افنةٚؾًل َف
إن َؿ َهدَ ذفةؽ ورأى أن ؾٔةف ؾوةِٔ ًٜ؛ ؿٚفةف
افنٔخٚن ،و ُيُره فةف
افتٖخر ْ
ّ
ُ
ٍ
ب٘شةْٚد صةحٔحٍ  :إٔةف
ابةـ حبةٚن
 .ٛوؿد روى ُ
"األم" ،وإ ؾال َب ْٖ َس بف و ُي ْس َت َح ّ
َ ٛأو مة ٍ
ِ
ٚء َؾ َٔ ْٖـُة َؾ
ظِٔف افهالة وافسالم « َ
ـٚن إذا ـٚن صٚئ ًام َمل ْ ُي َه ّؾ َح ّتك ُي ْٗ َتك بِ ُر َض ٍ ْ َ
ٍ
ِ ِ
ٚن َِف ّ ِ
َ
 ٛأن
ؼ َبَ ،وإِ َذا ـَة َ
افنة َتٚء َمل ْ ُي َهة ّؾ َحتّةك َٕ ْٖت َٔةف بِ َت ّْة ٍر َأ ْو َمةٚء»  .و ُي ْسة َت َح ّ
أ ْو َي ْ َ
()1

ي ٍْىِر ظةذ َتة ٍر ،وإ ؾًةذ ٍ
وألن ُْ
وادةٚء ُي َى ّٓةر ،وؿةٚل
احل ِْة َق ُي ََة ّقي
مةٚء؛ فِحةديّ ،ٞ
ْ
ُ
َ
ِ
ؾةٚحلِق
ك وافتّر َية ُر ّده،
إن مل َجيِدْ
ويٚينْ :
ُ
َ
افر ِ ّ
ّ
افتّر ؾًذ ُح ِْ ٍق؛ ألن افهق َم ُيَْْص اف َب َ َ
وإن ـٚن بُّ َ ٜؾًذ ِ
مٚء زَ ْمزَ َم ،وؿٚل افَةٚيض ُحسةغ :األَ ْو َػ َف زَ َمِْٕٚة ٚأن
َف مًْٚهْ ،
ي ٍْىِر ظذ ٍ
مةٚء ،يٖخةذه ب َُ ٍّةف مةـ افْٓةر؛ ألٕةف َأ ْب ًَةدُ ظةـ ّ
افنة ْبٓ ،ٜوؿةٚل افْةقوي َف
ُ
"رشح ّ
ادٓذب" :ومة ٚؿٚفةف صةّ ٚذ مةٚفِ ٌ
ػ فِحةدي )ٞأي :مي ٚؿٚفيف افَيٚيض ُحسيغ
وؽره ،وهق افَقل ّ
بٖن َمـ ـٚن يف مُ ٜاش ُت ِح ٛفيف أن ُي ٍْىِا ظذ ميٚء زميزم ،وميـ
ُ

()1

شاؼ ختاجيف.
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ِ
ؿٚل :ي َِػ ظذ افْٓا ويؼب؛ ؾٚفَقٓن صّ ٚذ ِ
ؾيٚفْال 
ُمٚفٍٚن فِحيدي،ٞ
ان
َ
ُ
ـٚن يف ادديْ ٜويؼب أي ٍ
مٚء مـ مٔٚه ادديْ ٜظذ ؾِ ْى ِاه.
ّ

11
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ايجاْ :ٞتأخري ايطحٛز:

ِ
افس ُح ِ
ِ
قر ِم ْـ ُشةَْ ِـ
اشتحبٚب
قاٍ( :وأمٚ
ُ
افسحقر ؾٍل احلدي« :ٞإِ ّن َتٖخ َر ّ
تٖخر ّ

ابـ حبٚن َف صحٔحف) وه ا احلدي ٞمـ حديِ ٞ
ابـ ظايٚس ريض
ا ُْد ْر َشِِ َ
غ» رواه ُ

ِ ِ
ِ
قر ََٕ ،ٚو َٕ َوة َع
ٚرش ْاألَ ْٕبِ َٔٚء ُأم ْرَٕةَ ٚأ ْن ُٕ ًَ ّجة َؾ إِ ْؾ َى َٚرَٕةَ ،ٚوُٕة َٗ ّخ َر ُشة ُح َ
اهلل ظْٓام« :إِ َّٕ ٚم ًَ َ
ِِ
افهة َال ِة»؛ وه ا احليدي ٞؿيد َوي ًّ ٍَف اإلميٚم افْيقوي رمحيف اهلل
َأ ْي َام َٕ ََْ ٚظ َذ َص َامئِ ََِْ ٚف ّ
ًٚػ يف "شح ادٓ ّ ب" .
()1

ِ
أيو ٚإٔف ظِٔف افهالة وافسةالم ؿةٚل َ « :تَةزَ ُال ُأ ّمتِةل بِخَ ة ْ ٍر َمةٚ
قاٍ( :وَف
احلديً ٞ
ِ
وألن َف افتةٖخر)
قر» رواه اإلمُ ٚم أمحةدُ َف "مسةْده"ّ ،
افس ُح َ
َظ ّج ُِقا ا ْفٍ ْى َر َو َأ ّخ ُروا ّ
يًْلٖ :خر افسحقر ( ِحُّ َ ٜم ْؼ ِ
وظ ّٔتِف ،وهل اف ّت ََ ّقي ظذ افًبٚدة واهلل أظِؿ).
َ ُ
ِ
بَِٔؾ األَ ْـؾ وبٚدةٚء؛ َف
وحي ُهؾ
افسحقر ُ ْ
قـاٍ( :واظِؿ ّ
م َّ ٌع ظِٔفْ َ ،
أن اشتحبٚب ّ
ِ ٍ
ةقوي َف "رشح
صةةحٔح ابةةـ حبةةٚن « َت َسة ّح ُروا َو َفة ْق بِ َج ْر َظةَ ٜمةٚء» ،و َذ َـةر ذفةةؽ افْة ّ
وؿ ٝافسحقر بْهةػ افِٔةؾ؛ ذـةره افراؾًةل َف ِ
ّ
آخة ِر "ـتةٚب
ّ
ادٓذب" .و َيدْ ُخؾ ُ ّ
اإليامن").

ايجايح :تَسِىُ اهلُجِس َٔ ايهالّ:

وافٌ ِ
ب ِ
ِ
ظةـ افَُة ِذ ِ
قاٍ( :واظِؿ أن افهٚئؿ يتٖـةد َف َح َّةف َصة ْق ُن فسةِٕٚف ِ
وؽةر
ٔبةٜ

ادحرمةة ،ٜؾٍةةل "صةةحٔح افبخةةٚري"َ « :مة ْـ َمل ْ َيةدَ ْع َؿة ْق َل افة ّز ْو ِر
ذفةةؽ مةةـ األمةةقر ّ
()1

إيا شح ادٓ ب :ج /7ص.374
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َوا ْف ًَ َّ َؾ بِ ِف َؾ َِة ْٔ َس هللِّ َح َ ِ َ
رشا َبة ُف» ،وَف احلةديُ « :ٞر ّب
ٚجة ٌَ ٜف أ ْن َيةدَ َع َض ًَ َٚمة ُف َو َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َصٚئِ ٍؿ َف ْٔ َس َف ُف ِم ْـ ِص َٔ ِٚم ِف إِ ّ ُْ
افسة َٓ ُر» رواه
اجل ُ
قعَ ،و ُر ّب َؿٚئ ٍؿ َف ْٔ َس َف ُف مة ْـ ؿ َٔٚمةف إِ ّ ّ
حيةبِط
احلٚـؿ ،وؿٚل :إٕف ظذ رشط افبخٚري ،وألن افُالم ُْاهل ْجر – أي :اف ٍُ ْحش – ُ ْ
ؿِةِ :ٝ
ومةـ ادهةٚئ ٛافًئّة ٜمةٚ
ادٚوردي
افثقاب ،وؿد صح بذفؽ
وافرويةٚينُ .
ّ
َ
ِّ
يهًَْف اف ّي َِّ ُِ ٜمـ َت َِِْ ِ
ِ
افيٚملَ ،
وأ ْخ ِذ األمقال بٚفبٚضةؾ ،ثةؿ َي ْهةًْقن بةذفؽ صةٔئًٚ
ٔد
ْ
َ ْ ُ
مـ األَ ْض ًَِّ ٜي َت َهدّ ؿقن بف ،ؾ َٔتًدّ ى ُص ْٗ ُمٓؿ إػ افٍَةراءَ .
وأ ْظ َية ُؿ مةـ ذفةؽ ُمهةٔب ًٜ
ِ ِ
ِ
ِ
افةر ْجس إػ َأ ْشة ِّى ٜهةٗ ء اف ّي َِّة ،ٜثةؿ يَقفةقن :هةق
افس ْقء ُ
وصقؾ ّّٔ ٜ
َت َر ّد ُد ُؾَٓٚء ّ
ينسى َف ّ
افذم.)ٜ
َطائٌ يف غبٗة املاٍ ٚحسَت٘:

أـثةر مٚفِةف حةرا ٌم ،وافةذي َف "رشح مسةِؿ" إٔةف
قـاًٍ ( :
وأيوُ ٚت ُْ َره مًٚمِة َُ ٜمة ْـ ُ

حرا ٌم) ؾٍل "شح مسِؿ" اإلمٚم افْقوي رمحف اهلل ًٚػ اظ َت َّد احلُ ْامي َٜ؛ بًّْيك أن
ِ
ُ
جةٚئزة األُمةراء ،و
افتًٚميؾ مًيف( ،و َؾة َر َض ادسةٖف ََ ٜف
ُيي ُام
أـثا مٚفف حاا ٌم َ ْ
اف ي ُ
ؾٚظ ِر ْؾةف .و َي ًْ َِة ُؿ هةةٗ ء َ
ةراء ظةةذ َتًةةٚضِل
احل َّْةةك ّ
َؾة ْر َق َف ادًْةةك ْ
أن َف ذفةةؽ إؽة ً
ادحرمٚت ،وي َتوّـ مٚفس َ ٜاف ٍَسَ ٜوهل حرام ظذ ِ
وجف ادٗا َٕس ٜبال خالف ،وؿةد
ُ
ٌ
َ
َ
ّ
مج ٌع مـ افًِامء مـ افُبٚئر ،وٕسبف افَةٚيض ِظٔةٚض إػ ادحََةغ ،وهةؿ ظةذ
َظدّ هْ َ ٚ
ِ
ارتُٚب ذفؽ َيْْ َٓ ْق َُنؿ ظـ ُمْْ ٍ
ِ
إرشٚل ادهةٚئ ٛظةذ األمةؿ؛ بةؾ
ٛ
ُر ،وذفؽ َش َب ُ
ِ
افَةرآن افًيةٔؿ،
فسةٚن األٕبٔةٚء ،وؿةد َٕة ّص ظةذ ذفةؽ
شب ٛهالـِ ِٓؿ و َف ًْْ ِٓؿ ظةذ
ُ
ُ
وهلذا َتتِ ّّ ٌ ٜمَّٓ ٜف ـتٚبَْ " ٚؿ ّْ ُع افّْ ٍُقس" ،واهلل أظِؿ).
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باب َا ُْٗ ٞعٔ صَ٘ٛ
املنت:
قاٍ:

ِ

ِ

ِ

ؼ ِ
َ َس َُ ٜأ ّيٍ ٚم :ا ْفًٔدَ ْي ِـَ ،و َأ ّيِ ٚم اف ّت ْ ِ
يؼ اف ّث َال َث.)ٜ
وحي َر ُم صُٔ ٚم َ ْ
( ُْ

ِ
ِ
وحية ُرم ظِٔةف ذفةؽ وهةق آثِة ٌؿ؛ ألن َٕ ٍْة َس
َيهة ّح صةق ُم ظٔةد افٍىةر واألضةحك بٚإلمجةٚعْ َ ،
قل اهللِّ َ ظ ْـ ِص َِٔ ٚم َي ْق َم ْ ِ
غ ادًهٔ ،ٜوَف افهحٔحغَُ « :ن َك َر ُش ُ
غ؛ َي ْق ِم ا ْف ٍِ ْىة ِر َو َية ْق ِم
افًبٚدة َظ ْ ُ
()1
ىق ًظ ،ٚأو ظـ ِ
واج ٍ
صةقمٓام
 ،ٛأو ظـ َٕ ْذ ٍر ،وفق َٕ َذ َر
هقمٓام َت ّ
َ
ْاألَ ْض َحك»  ،و َؾ ْر َق بغ أن َي َ

أن األوؿٚت ادْٓل ظْٓ ٚبةد أن يةٖيت ؾٔٓة ٚبِّ ٍ
ْةٚف
مل يًَْد َٕ ْذ ُره .حتك َٕ ََؾ اإلمُ ٚم ظـ اف ََ ٍّٚل ّ
ُ
ّ
حي ُرم صق ُم أيةٚم افتؼةيؼ ،وهةل ثالثة ُ ٜأيةٍ ٚم بًةد يةقم افّْ ْحة ِر
حي ُرم صق ُم افًٔديـ َ ْ
فِهقم ،وـام َ ْ
ٍ
ب٘شةْٚد صةحٔحٍ ،
وهذا هق اجلديدُ افهحٔح؛ ألن افْبل َُ « ن َك َظ ْـ ِص َٔ ِٚم َٓ )2(»ٚرواه أبةق داود
َ َ
رش ٍ
ب َو ِذ ْـ ة ِر اهللّ ِ َت ًَ ة َٚػ»( .)3وَف افَةةديؿ إٔةةف جيةةقز
وَف "صةةحٔح مسةةِؿ"« :إِ ُّن َة ٚأ ّي ةُ ٚم أ ْـ ة ٍؾ َو ُ ْ
ِ
فِٓدْ ي أن يهق َم أيَ ٚم افتؼيؼ ،وهل ادُْنةٚر إفٔٓةَ ٚف ؿقفةف تًةٚػ:
فِّ َت َّ ّتع افًٚد ِم َ
ُ

﴿ 

 

()1

[﴾افبَةةرة ،]196 :وَف افبخةةٚري ظةةـ ظٚئنةة ٜوابةةـ ظّةةر ريض اهلل ظةةْٓام أُنةةام ؿةةَ « : ٚمل ْ

) ،ومسِؿ (

 -43أخاجف افاخٚري (

).

ِ
يع
 -44رواه أبق داود (بٚب صٔٚم أيٚم افتؼيؼ )3529 /بٍِظَ « :ظ ْـ َأ ِيب ُم ّا َة َم ْق َػ ُأ ّم َهٍ ٕٚئ َأ ّٕ ُف َد َخ َيؾ َم َ
يٚل :إِ ّين ص ِ
َظ ْا ِد اهللِّ ْب ِـ َظ ّْ ٍاو َظ َذ َأبِ ِٔف َظ ّْ ِاو ْب ِـ ا ْف ًَ ِ
يٚئ ٌؿَ .ؾ ََ َ
يٚلُ :ـ ْيؾَ .ؾ ََ َ
ٚص َ ؾ ََ ّا َب إِ َف ْٔ ِٓ َام َض ًًَ ٚمَ ،ٚؾ ََ َ
يٚل
َ
َٚن َر ُش ُ
َظ ّْ ٌاوُ :ـ ْؾ؛ َؾ َٓ ِ ِه ْإَ ّيُ ٚم ا ّفتِل ـ َ
يـ ِصي َٔ ِٚم َٓ ،»ِٚؿيٚل افْيقوي يف
قل اهللِّ َ ي ْٖ ُم ُإَي ٚبِِ٘ ْؾ َى ِٚر َهيَ ٚو َيْ ََْٕٓٚيَ ٚظ ْ
()2

شح ادٓ ب " رواه أبق داود وؽره ب٘شْٚد صحٔح ظع شط افاخٚري ومسِؿ"
()3

 -45أخاجف مسِؿ (

).

10

11
7

ِ
ؼ ِ
ُي َر ّخ ْص َف َأ ّيِ ٚم اف ّت ْ ِ
َ
افَةقل
افْةقوي هةذا
واختةٚر
ي»(،)1
ّ
يؼ َأ ْن ُي َه ّْ َـ إِ ّ دَ ْـ َمل ْ َجيِدَ َْاهلدْ َ
َ
ِ
بةٚفَقل افَةدي ِؿ ،ؾٓةؾ جيةقز فٌَِة ْ ِر
ؾ٘ن ُؿ ِْْةٚ
ابـ افهالح َؿ ْب َِف،
وادذه ٛإٔف جيقزْ ،
ُ
وص ّح َحف ُ
َ
ِ
افهحٔح افتحريؿ ،واهلل أظِؿ.
وجٓٚن
صقمٓ ٚؾٔف
ادُ َت َّ ّتع
ُ
ُ

ايػسح

ِ
ِ
وحية ُرم
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىلَ ( :يهة ّح صةق ُم ظٔةد افٍىةر واألضةحك بٚإلمجةٚعْ َ ،
ظِٔف ذفؽ وهق آثِ ٌؿ) ؾ َٔ ْح ُام صُٔ ٚم افًٔديـ ،وٓ يًَْد ه ا افهُٔ ٚم ،ويٖثؿ َمـ ٕيقى
غ ادًهةٔ ،ٜوَف افهةحٔحغَُ « :نَةك
صَٔ ٚم ه ه إيٚم ،دٚذا؟ (ألن َٕ ٍْة َس افًبةٚدة َظة ْ ُ
قل اهللِّ َ ظ ة ْـ ِص ة َِٔ ٚم َي ة ْق َم ْ ِ
َر ُش ة ُ
غ؛ َي ة ْق ِم ا ْف ٍِ ْى ة ِر َو َي ة ْق ِم ْاألَ ْض ة َحك» ،و َؾ ة ْر َق بةةغ أن
ىق ًظ ،ٚأو ظـ ِ
واج ٍ
صقمٓام مل يًَْد َٕ ْذ ُره .حتك
 ،ٛأو ظـ َٕ ْذ ٍر ،وفق َٕ َذ َر
هقمٓام َت ّ
َ
َي َ
أن األوؿٚت ادْٓل ظْٓ ٚبةد أن يةٖيت ؾٔٓة ٚبِّ ٍ
ْةٚف فِهةقم)
َٕ ََؾ اإلمُ ٚم ظـ اف ََ ٍّٚل ّ
ُ
ّ
َ
يًْل :بقء ُيْٚيف ه ا افهَٔ ٚمْ ،
وافؼب يف مثؾ هي ه إييٚم افتيل
إـؾ
ـٖن ُي ْي ِٓا
َ

ُي ُام ؾٔٓ ٚافهق ُم.
َْ
حي ُرم صق ُم أيٚم افتؼيؼ ،وهل ثالث ُ ٜأيٚم بًةد يةقم
حي ُرم صق ُم افًٔديـ َ ْ
قاٍ( :وـام َ ْ
افّْ ْح ِر) وهل :احلٚدي َظ َؼ مـ ذي احلج ،ٜوافثيٚين َظ َؼي ،وافثٚفيَ ٞظ َؼي( ،وهةذا
ٍ
ب٘شةةْٚد
هةةق اجلديةةدُ افهةةحٔح؛ ألن افْبةةل ُ« نةةك ظةةـ صةةٔٚمٓ »ٚرواه أبةةق داود
َ َ
رش ٍ
ب َو ِذ ْـ ة ِر اهللّ ِ َت ًَ ة َٚػ» .وَف
صةةحٔحٍ  ،وَف "صةةحٔح مسةةِؿ"« :إِ ُّنَة ٚأ ّي ةُ ٚم أ ْـ ة ٍؾ َو ُ ْ
ِ ِ
ِ
 ؿييٚل احلييٚؾظ يف "افتِخيئص"َ :أصي ُِف ِيف "صي ِٔح ا ْف ُا َخي ِ
يح ِ
يـ
يٚر ّي" (
يـ َحييديُ ٞظي ْيا َو َةَ ،ظي ْ
) مي ْ
َ
ْ ُ
ِ
َظ ِٚئ َن َ ،ٜو ِمـ ح ِد ِ
ي ٞش ِ
ّؼ ِ
ٚملٍَ ،ظ ْـ َأبِ ِٔف َؿ ََ « :ٓٚمل ْ ُي َر ّخ ْص َِف َأ ّيِ ٚم افت ْ ِ
ي».
يؼ َأ ْن َي ُه ّْ َـ إ ّ َد ْـ َمل ْ َجيِدْ َْاهلدْ َ
َ ْ َ
َ
وه َ ا ِيف ح ُْ ِؿ ا َْدا ُؾق ِع ،وهق ِم ْث ُؾ َؿق ِل افهح ِ ِ
ص َفَِْ ٚيف َـ َ ا.
َ َ
ٚيبُ :أم ْإَ ٚبِ َُ َ اَ ،و ُ ِهنََْٔ ٚظ ْـ َـ َ اَ ،و ُر ّخ َ
ّ َ ّ
ْ
َ ُ َ
ُ
ْ
()1
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ِ
فِٓدْ ي أن يهق َم أيةَ ٚم افتؼةيؼ ،وهةل ا ُْدنةٚر
فِّ َت َّ ّتع
افًٚد ِم َ
افَديؿ إٔف جيقز ُ
إفٔٓةةَ ٚف ؿقفةةف تًةةٚػ   ﴿:

11
8

[﴾افبَةةرة ،]196 :وَف افبخةةٚري ظةةـ

ؼة ِ
ظٚئن ٜوابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام أُنام ؿَ « : ٚمل ْ ُية َر ّخ ْص َف َأ ّيةِ ٚم اف ّت ْ ِ
يؼ َأ ْن ُي َهة ّْ َـ
ِ
َ
ابةـ افهةالح َؿ ْب َِةف،
افْةقوي هةذا
واختةٚر
ي» ،
وصة ّح َحف ُ
افَةقل َ
ّ
إِ ّ َد ْـ َمل ْ َجيِةدَ َْاهلةدْ َ
َ
ِ
صةقمٓ ٚؾٔةف
بٚفَقل افَدي ِؿ ،ؾٓؾ جيقز فِ ٌَ ْ ِر ا ُد َت َّ ّتع
ؾ٘ن ُؿ ِْْٚ
وادذه ٛإٔف جيقزْ ،
ُ
ُ
ِ
افهحٔح افتحريؿ واهلل أظِؿ).
وجٓٚن
ُ
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املنت:

افن ّ
قاٍَ ( :و ُي ُْ َر ُه َص ْق ُم َي ْق ِم ّ
ؽ إِ ّ َأ ْن ُيقاؾِ َؼ َظَ ٚد ًة َف ُف َأ ْو َي ِه َِ ُف بِ َام َؿ ْب َِ ُف).
شةب ،ٛوـةذا َحيةرم صةقمف َ ِ
ٍ
افنة ّ
حي ُرم صق ُم يةق ِم ّ
ت ّر ًيةِ ٚألَ ْجة ِؾ رموةٚن؛ ؿٚفةف
ؽ َت َى ّق ًظة ٚبةال
َْ
ْ ُ َ ُْ

اف َبْْدَ ِٕ ِ
بـ ٍ
ٔج ّل ،فَقل َظ ّامر ِ
افن ّ
يٚس َ « :م ْـ َصَ ٚم َي ْق َم ّ
ؽ َؾ ََةدْ َظ َلة َأ َبة ٚا ْف ََ َِ ٚشة ِؿ»( )1صةححف

افبخٚري َت ًِِْٔ ًَ.ٚ
واحلٚـؿ ،ورواه
وابـ حبٚن
ّ
افسمذي ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
بجةٚمع اف ّت ْحة ِريؿ ،وؿٔةؾ:
ٔٚشة ٚظةذ صةق ِم افًٔةد
وفق صَ ٚم َي ْق َم افنؽ مل َيهح َف األصح ،ؿ ً
َي ِه ّح؛ ألٕف ؿٚبِ ٌؾ فِهقم َف ُ
افن ّ
اجل ِّْ ،ٜبخالف يق ِم افًٔد .وفق َٕ َذ َر صق َم يق ِم ّ
ؽ مل َي ِهح ظةذ
صقمف َت َى ّق ًظٚ؛ بةٖن ـةٚن
افنٔخ وهق :أن يقاؾؼ يق ُم افنؽ مَ ٚيًتٚد
األصح ،ويستثْك م ٚذـره
ُ
َ
ِ
وح ّجتُةف
يقمةُ ،ٚ
يقمة ٚو ُي ٍْىةر ً
يقمُ ٚم ًَ ًّْٔ ٚـ ٚثْغ واخلّةٔس ،أو يهةقم ً
رسد افهق َم أو يهقم ً
َي ْ ُ
ٚن بِ َه ْق ِم َي ْق ٍم َو َ َي ْق َم ْ ِ
ٚن َي ُهةق ُم َصة ْق ًمَ ٚؾ ِْ َٔ ُهة ّْ ُف»
غ ،إِ ّ َر َجة ٌؾ ـَة َ
ؿق ُفف َ َ « :ت ََدّ ُمقا َر َم َو َ

()2

ِ
افنٔخٚن ،وؿقفف ظِٔف افهالة وافسالمَ َ « :ت ََدّ ُمقا» هق بٍةتح افتةٚء ألٕةف موةٚرع أصة ُِف
رواه
بٚفق ْصة ِؾ
" َت َت ََدّ ُمقا" وفُـ ُح ِذ َ
ف مْف إحدى افتٚءيـ ،و ُيسةتثْك مة ٚإذا َو َصة َِ ُف بةام ؿبِةف؛ ألٕةف َ
يْتٍل َؿ ْهدُ اف ّت َح ّري فرموٚن.
ُ
وؿقل افنٔخَ " :أ ْو َي ِه َِ ُف بِ َام َؿ ْب َِ ُف" َي ْهدُ ق ذفؽ ظذ م ٚفق َو َص َِف بٔق ٍم ،وؾٔف َٕ َية ٌر مةـ جٓةٜ
صح بةذفؽ
حي َّؾ ـال ُم افنٔخ ظةذ مة ٚإذا وصة َِف
احلدي ،ٞويْبٌل أن ُ ْ
َ
بةٖـثر مةـ يةق ٍم ،وؿةد َ ّ
ِ
ِ
يهةقمف ،أو ـةٚن
يقمغ إ أن يقاؾِ َؼ مة ٚـةٚن َأ َبةدً ا
افنٓر بٔق ٍم أو
ٔجل ،ؾَٚلَ ( :يتَدّ م
ُ
َ
اف َبْْدَ ٕ ّ
ٍ
ؿوٚء مسٚرظ ً ٜإػ براءة ّ
افذم ،ٜأو ـٚن
صٚمف ظـ َٕ ْذ ٍر ،أو
رسد افهق َم) ،و ُيستثْك ً
أيو ٚم ٚإذا َ
َي ْ ُ
()1

 -47أخاجف افسم ي (

) ،واحليٚـؿ (

) مقؿق ًؾي ٚظيذ ظيامر  ،ؿيٚل احليٚـؿ( :هي ا حيديٞ

صحٔح ظذ شط افنٔخغ ومل ُخي َّاجُ ٚه) ،ورواه افاخٚري ًِٔ ًَ ٚظـ صِ ٜظـ ظامر بف يف (ـتٚب افهيقم/
بٚب إذا رأيتؿ اهلالل ؾهقمقا وإذا رأيتّقه ؾٖؾىاوا) ،ورواه ابـ حاٚن بْحقه (ج /
()2

 -أخاجف أمحد ( /

) ،وافاخٚري (

) ،ومسِؿ (

)؛ وافٍِظ دسِؿ.

/ط .افاشٚف.)ٜ
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ِ
ـْيةره مةـ افهةِقات َف األوؿةٚت ادُروهة ،ٜوفةٔس مةـ األشةبٚب
شةبٛ؛ ؾجةٚز
فةف
ٌ

12
0

ُ
حتٔٚط فرموٚن بال خالف ،واهلل أظِؿ.
ا

ايػسح

قاٍ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىلَ ( :و ُي ُْ َر ُه َص ْق ُم َي ْق ِم ّ
افن ّؽ).
ثالثغ أو أن يُقن َ
َ
و َي ْق ُم ّ
أول رمويٚن،
صًاٚن
افن ّؽ هق افٔق ُم ادح َت َّ ُؾ أن ُي َت ّّؿ
َ
ِ
وٕحقهْ ،
ـٖن ُيدث ه ا افٌٔؿ فِٔي َٜ
وفُـ مل يتُّـ ادسِّقن مـ ُرؤي ٜاهلالل ف ٌَ ْٔ ٍؿ
َ
َ
افتٚشع وافًؼيـ مـ صًاٚن ،ؾال ييٓا ْ
فنيًاٚن،
اديتّ َؿ
إن ـيٚن اف ٌَيدُ
رمويٚن أو ّ
وظِٔييف ؾ ُٔ ُْ ياه صيئُ ٚم ه ي ا افٔييقم وهييق يييقم افثالثييغ ،وهييق افٔييقم اف ي ي ٓ يتٖـييد
ادتّؿ فنًاٚن.
ادسِّقن مـ ـقٕف مـ رموٚن أو هق ّ
افنة ّ
حي ُرم صق ُم يق ِم ّ
ُييام؛ حٔي ٞؿيٚل
ؽ)
ُ
قاٍ ايػازح زمح٘ اهلل تعاىلْ َ ( :
ؾٚفهيحٔح إٔيف َ ْ
ادهْػُ ( :ي ُْ َر ُه).
ٍ
وخي ُاج بف َميـ صيَ ٚمف َؾ ْا ًويٚ
تىقظ )ٚأيً ٍْ َٕ :الْ َ ،
ٚق ٍٛايػازحَ ( :ت َى ّق ًظ ٚبال
شب)ٛ؛ ( ً
ٍ
ـَوٚء أو ِ
ٍ
خي ُاج بف َم ْـ َٕ َ ر صئَ ٚم اف ًَ ْؼي إخيرة ميـ صيًاٚن
شبْ َ )ٛ
ؽره ،و(بِ َال
ؾقا َؾ َؼ صق ُم افٔق ِم افًٚش يق َم ّ
افنؽ ،أو أن يُقن افهٔٚم مقاؾ ًَ ٚفًَ ٚد ِف ،مثيؾ َمي ْـ
ِ
ّ
صقمف؛ ؾجٚز فييف افهيقم ،أو ـّيـ
افنؽ يق َم
يهقم يق ًم ٚو ُي ٍْىِا يق ًم ،ٚؾقا َؾ َؼ يق ُم
ٍ
سٔس؛ جيٚز حْٔئي ٍ أن
ـٚن يهق ُم آثْغ واخلّٔس يف صًاٚن ،ؾقا َؾ َؼ يق َم اثْغ أو
ّ
افنؽ.
يهقمف إذا َط َٓا إٔف يق ُم
قاٍ( :وـذا َحيرم صقمف َ ِ
ت ّر ًيِ ٚألَ ْج ِؾ رموٚن) أي :احتًٔ ٚضيْ َِٕ ٚن يُيقن رمويٚن،
ُْ َ ْ ُ
ؾال جيقز حْٔئ ٍ (ؿٚفف اف َب ْْدَ ِٕ ِ
ٍ
ٔج ّل؛ فَقل َظة ّامر ِ
افنة ّ
يةٚس َ « :مة ْـ َصةَ ٚم َية ْق َم ّ
ؽ
بةـ
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افبخٚري
واحلٚـؿ ،ورواه
وابـ حبٚن
َؾ ََدْ َظ َل َأ َب ٚا ْف ََ َِ ٚش ِؿ» صححف
ّ
افسمذي ُ
ّ
ُ
َت ًِِْٔ ًَ.)ٚ
قـاٍ( :وفق صَ ٚم َي ْق َم افنؽ مل َي ِهح َف األصح) ؾِق َ َحت َّ ََ ْ ٝه ه إميقر ـ ُِٓي ٚثيؿ
ِ
فس َا ٍ
 ،ٛوٓ ف ِ َُ ْقِٕف ؾايو ً ،ٜوٓ فُقٕف وا َؾي َؼ ظيٚد ًة ِميـ
صٚم يق َم افنؽ ظْْدً ا؛ فٔس َ
ظٚدا ِيف افتييل يهييقم؛ مل يهييح مْييف هي ا افهيئٚمِ ( ،ؿٔٚشةة ٚظةةذ صةةق ِم افًٔةةد بجة ِ
ةٚمع
ً
ُ
اف ّت ْح ِريؿ ،وؿٔؾٌ ):
وافهحٔح خال ُؾف ( َي ِه ّح) دٚذا؟ (ألٕف ؿٚبِ ٌؾ فِهقم
ؤًػ
ؿقل
ٌ
ُ
َف ُ
اجل ِّْ ،ٜبخالف يق ِم افًٔد) ؾ َث ّؿ ٌ
ؾاق بغ يقم افًٔد وبيغ ييقم افنيؽ؛ حٔي ٞإن
ٍ
يق َم افنؽ جيقز صُٔ ٚمف يف اجلِّ ،ٜؾُّٔـ أن يهقمف ْ
ـَويٚء
ؾاوي ٚظِٔيف
إن ـيٚن ً
ٍ
ً
فسا ،ٛأم ٚافًٔدُ ؾال جيقز صئُ ٚمف ِمي ْـ أصيِِف،
ىقظٚ
مثال أو ٕ ًرا أو ؽره ،أو ـٚن
ً
افن ّ
(وفق َٕ َذ َر صق َم يق ِم ّ
ؽ مل َي ِهح ظذ األصح).
َطأية :وم ٚافذي ُي ْستثْك مـ جقاز صٔٚم يقم افنؽ

افنٔخ وهق :أن يقاؾؼ يةق ُم افنةؽ مةَ ٚيًتةٚد
قاٍ ايػازح زمحـ٘ اهلل( :و ُي ْستثْك م ٚذـره
ُ
يقمةُ ٚم ًَ ًّْٔة ٚـة ٚثْغ واخلّةٔس)
رسةد افهةق َم أو يهةقم ً
َ
صقمف َت َى ّق ًظٚ؛ بةٖن ـةٚن َي ْ ُ
ِ
ؾجٚء يق ُم افنؽ يق َم آثْغ ً
يقمة )ٚؾجيٚء ييقم افنيؽ
مثال (أو يهقم يق ًمة ٚو ُي ٍْىةر ً
ٚن بِ َه ْق ِم َي ْق ٍم َو َ َي ْق َم ْ ِ
غ ،إِ ّ َر َج ٌؾ
وح ّج ُتف ؿق ُفف َ َ « :ت ََدّ ُمقا َر َم َو َ
يقم افهٔٚمُ ( ،
ِ
ةٔخٚن ،وؿقفةةف ظِٔةةف افهةةالة وافسةةالم « َ
ٚن َي ُه ةق ُم َص ة ْق ًمَ ٚؾ ِْ َٔ ُه ة ّْ ُف» رواه افنة
َـ ة َ

ف مْةف إحةدى
َت ََدّ ُمقا» هق بٍتح افتٚء ألٕف موةٚرع أصة ُِف " َت َت ََةدّ ُمقا" وفُةـ ُحة ِذ َ
افتٚءيـ).
قاٍ( :و ُيستثْك م ٚإذا َو َص َِ ُف بام ؿبِف) ؾٔستثْك صُٔ ٚم يقم افنؽ ـي فؽ إذا وصيِف
ّ
بٚفق ْصة ِؾ يْتٍةل) َؿ ْهيدُ َ ًْ ِٔيغ
افنيؽ بٚفهيقم ،وـي ا يْتٍيل ( َؿ ْهةدُ
بام ؿاِف (ألٕةف َ
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اف ّت َح ّري فرموٚن) أي :احتًٔ ٚض ٚأن يُقن مـ رموٚن ؾال جيقز ،فُـ فيق ـيٚن
يهقم بًدم َؿ ْه ِد افتحاي ،ـٖن يُقن ً
ميثال ؿيد صيٚم افسيٚبع وافًؼييـ وافثيٚمـ
وافًؼيـ وافتٚشع وافًؼييـ وياييد أن ُي ُْ ِّيؾ بًيدم ؿهيد افتحياي ،ؾٍيل هي ه
احلٚف ٜجيقز افهٔٚمُ ( ،
وؿقل افنٔخَ " :أ ْو َي ِه َِ ُف بِ َام َؿ ْب َِة ُف" َي ْهةدُ ق ذفةؽ ظةذ مة ٚفةق
َو َص َِف بٔق ٍم ،وؾٔف َٕ َي ٌر مـ جٓ ٜاحلدي )ٞيًْل :ؾٔف َٕ َي ٌا أن يهِف بٔق ٍم واحد ؾَيط؛
ٚن بِ َٔ ْق ٍم َأ ْو َي ْق َم ْ ِ
غ».
ٕن احلدي ٞؿٚلَ َ « :ت ََدّ ُمقا َر َم َو َ
بةٖـثر مةـ يةق ٍم) ؾِيق
حي َّؾ ـال ُم افنةٔخ ظةذ مة ٚإذا وصة َِف
يريو قـاٍ( :ويْبٌل أن ُ ْ
َ
ُ
صح بةذفؽ
صٚم يق ًم ٚويق ًم ٚثؿ جٚء
افنؽ جٚز ذفؽ ظذ ـالم افقصٚل ( ،وؿةد َ ّ
ِ
ِ
يهةقمف)
يقمغ إ أن يقاؾِ َؼ م ٚـٚن َأ َبةدً ا
افنٓر بٔق ٍم أو
ٔجل ،ؾَٚلَ :يتَدّ م
ُ
َ
اف َبْْدَ ٕ ّ
يًْل :أن ُقن ه ه ظَ ٚد َ ف مـ َؿ ْا ُؾ ،ؾال يهح ً
مثال أٓ ُيقن هي ه ظٚد َيف ويَيقل:
َ
َ
شٖ ُصق ُم ثالث َ ٜأيٍ ٚم و َأ ُـ ُ
رمويٚن بٔيق ٍم أو
قن ب فؽ َخ َا ْج ُ ٝمـ افْٓل ظـ أن َأ َ ََدّ م
ِ
ِ
ّ
افنؽ ،ؾيال جييقز ذفيؽ (أو ـةٚن
وافٔقمغ ثؿ يهق ُم مًف يق َم
يقمغ؛ ؾٔهقم افٔق َم
ند افهق َم ،ـٖن يُقن يهيق ُم صيًاٚن ـ ِّيف
رسد افهق َم) يًْلُ :ي ْستثْك َم ْـ ـٚن َي ْ ُ
َي ْ ُ
صٚمف ظـ َٕ ْذ ٍر) فق َٕ َ ر أن يهقم ظؼة أيٍ ٚم يف صيًاٚن ؾجيٚء
(و ُيستثْك ً
أيو ٚم ٚإذا َ
ٍ
ؿوةٚء مسةٚرظ ً ٜإػ بةراءة ّ
افذمة ،ٜأو ـةٚن فةةف
يق ُم افنؽ ؾٔٓ ،ٚؾجٚز فيف افهُٔ ٚم (أو
ِ
ؾٕٚوؿيٚت ادُاوهيٜ
ـْيةره مةـ افهةِقات َف األوؿةٚت ادُروهة)ٜ
شبٛ؛ ؾجٚز
ُ
ٌ
ّ
افنؽ  -مع إٔيف مُياو ٌه -
شا ،ٛؾُ فؽ يهق ُم يق َم
جيقز ؾٔٓ ٚافهال ُة إذا ـٚن هلٌ ٚ
جيٚز ْت( ،وفةٔس
ؿٔٚش ٚظذ افهالة ادُاوهٜ؛ إذا ـٚن هلي ٚشياَ ٛ
إذا ـٚن فيف ٌ
شاً ٛ
ُ
حتٔةٚط فرموةٚن بةال خةالف ،واهلل
مـ األشةبٚب) افتل ُ أِح صَٔ ٚم ييقم افنيؽ (ا
أظِؿ).
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باب ص ّٛايتطٛع
املنت:
قاٍ:

ِْ ٛ
اإل ْـ َث ُٚر ِم ْـ َص ْق ِم اف ّت َى ّق ِع).
(ؾهؾ ُي ْس َت َح ّ

إن
ْقن ،وؿٚل األـثةرونْ :
وهؾ ُي ُْ َره صق ُم افدّ ْهر ؿٚل افبٌقيًٕ :ؿ ،وؿٚل اف ٌَ ّزايل :هق َم ْس ٌ
خٚف مْف ََض ًرا أو َؾ ْق َت َح ّؼ ُـ ِر َه ،وإ ؾال.
ِ
ِ
واخلّةٔس( ،)1وأيةِ ٚم افبِةٔض مةـ ّ
ـةؾ صةٓر( ،)2وهةل :افثٚفةَ ٞظ َؼة
ثْغ
و ُي ْستح ٛصق ُم ا
ُ
أيو.ٚ
حتٔٚط
وافرابع َظ َؼ واخلٚمس َظ َؼ ،ومْٓؿ َم ْـ َظدّ افثٚين َظ َؼ؛ ؾٚ
صقمف ً
ُ
واألؾوؾ صقمٓ ٚم َتتٚبً ً ٜم ّت ِهِ ًِ ٜ
ٍ
ُ
بٚفًٔد.
صقال(،)3
و ُي ْستح ٛصق ُم ِش ّت ٜأيٍ ٚم مـ
ُ
ُ ُ
قظٚء وظٚصقراء مـ ادُْ َح ّرم(.)1
و ُي ْستح ٛصق ُم َت ُ
ٚش َ

اخل ِّة ِ ِ
 -49حلدي ٞأيب هاياة  أن رشقل اهلل  ؿٚلُ « :ت ًْ َر ُض ْاألَ ْظةام ُل َية ْق َم ا ِ ْثَْة ْ ِ
غ َو َْ
َ ٛأ ْن
ٔس؛ َؾ ُٖحة ّ
َ
ُي ًْ َر َض َظ َّ ِع َو َأ ََٕ ٚصٚئِ ٌؿ» رواه افسم ي ( )858وؿيٚل :حيدي ٞحسيـ .وحليدي ٞظٚئني ٜريض اهلل ظْٓيٚ

()1

قل اهللِ  ي َتحاى يقم ِ
آ ْثَْ ْ ِ
اخل ِّ ِ
ٚن َر ُش ُ
ؿٚفَ « :ٝـ َ
ٔس» رواه افسمي ي ( )856وؿيٚل :حيدي ٞحسيـ،
غ َو ْ َ
َ َّ َْ َ
ورواه ابـ حاٚن يف صحٔحف (ج / 9ص .)515

ِ
ِ
ِ
ةـ ـ ّ
ُةؾ َص ْةٓ ٍر ِصة َُٔ ٚم افةدّ ْه ِرَ ،و َأ ّيةُ ٚم
( -50 )2حلدي ٞجايا بـ ظاد اهلل ظـ افْال  ؿٚل« :ص َُٔ ٚم َث َال َثَ ٜأ ّيةٍ ٚم م ْ
َ
ا ْفبِ ِ
ٔح ََ ٜث َةال َ
وحسيـ إشيَْ ٚده
ؼة َة» ،أخاجيف افْسيٚئل ()3531
ؼة َة َو ََ َ
ٔض َصةبِ َ
ّ
ْةس َظ ْ َ
ؼة َة َوأ ْر َب َةع َظ ْ َ
ث َظ ْ َ
افْقوي يف شح ادٓ ب [ج/7ص .]393
ُ
()3

َٚن ـ ِ
ٚن ُثؿ َأ ْت َب ًَ ُف ِشتِّ ٚم ْـ َص ّق ٍ
َه َِٔ ٚم افدّ ْه ِر»
ال ـ َ
 -51حلدي ٞأيب أيقب ظـ افْال  ؿٚلَ « :م ْـ َصَ ٚم َر َم َو َ ّ

رواه مسِؿ (.)2275

10

12
5

ِ
احلةٚج(َ ،)2
صةقمف فِحةٚج؛ ألَ ْجة ِؾ
وأ ْض َِة َؼ ـثةرون ـراهة َٜ
و ُي ْستح ٛصق ُم يةق ِم َظ َرؾة ٜفٌَة ْر
ّ
ِ
صخص َي ْو ًُ ُ
ػ ظـ ذفةؽ ،ؿةٚل ادتةقيل :األَ ْو َػ فةةف افهةق ُم،
ؾ٘ن ـٚن
افدظٚء
وأظامل احلْ ،ٟ
ٌ
وؽره.
ؽره :األَ ْو َػ فةف ْ
أن يهق َم ،ويق ُم ظرؾَ ٜأ ْؾ َو ُؾ أيِ ٚم ّ
افسْٜ؛ ؿٚفف افبٌقي ُ
وؿٚل ُ
ـؾ ٍ
ُ
و ُي ْستح ٛصق ُم ظؼ ذي احلج ،)3(ٜوافهق ُم مـ آخر ّ
وأؾوؾ األَ ْص ُٓر فِهقم
صٓر،
األصٓر ُْ
احل ُرم ،وهل :ذو افًَدة ،وذو احلج ،ٜورج ٛوادحرم ،وأؾو ُِٓ:ٚ
بًد رموٚن
ُ
ِ
افرويٚين :رج ،ٛؿٚل افْقوي :وفٔس األمر ـام ؿٚل.
ادحرم ،و َئِف َف افٍؤِ :ٜصًبٚن ،وؿٚل ّ
ّ
واهلل أظِؿ.
(ؾرع)
ؿٚل األصحٚبَ :حيرم ظذ ادرأة أن تهقم َت َىقظ ٚوزوجٓةِ ٚ
رشع َف
ُ
ّ ً
حةَٚض إ ب٘ذٕةفَ ،
ُ ُْ
ومة ْـ َ َ
ٌ
ؾٚفهةحٔح -
افساخةل
جية ِز
وإن ـةٚن ظةذ ّ
اخلةروج مْةفْ ،
صق ِم افَوٚء؛ ْ
ُ
ُ
ؾ٘ن ـٚن ظذ اف ٍَة ْق ِر َمل ْ َ ُ
افنٚؾًل َف األُ ّم  -إٔف جيقز؛ ألٕف َت َِ ّب َس ب ٍَ ْر ٍ
رشع
و َٕ ّص
ض و ُظ ْذ َر ،ؾ َِ ِز َم ُف ُ
ّ
إتٚمةف ،ـةام فةق َ َ
ُ -52يستح ٛصقم يقم ظٚصقراء حلدي ٞأيب ؿتٚدة :أن رشيقل اهلل ُ شي ِئ َؾ َظي ْـ ِصي َِٔ ٚم َيي ْق ِم َظ ُ
قرا َء
ٚصي َ
َؾ ََ َٚل« :ي َُ ٍّر افسَْ َ ٜا َْد ِ
ٚض َٔ َ »ٜرواه مسِؿ (.)2273
ُ ُ ّ
()1

أيو ٚصقم ٚشقظٚء حليديِ ٞ
ُ
رشيقل اهلل
ابيـ ظايٚس ريض اهلل ظيْٓام ؿيٚل :ؿيٚل
 -53و ُيستحً ٛ
ٔ ٝإِ َػ َؿٚبِ ٍؾ َألَصقمـ ا ْفٔقم اف ّت ِ
ٚش َع» رواه مسِؿ (.)2245
َ «:فئِ ْـ َب َِ ُ
ُ َ ّ َْ َ
ِ
ُ -54يستح ٛصقم ظاؾ ٜحلدي ٞأيب ؿتٚدةّ :
افسةَْ َٜ
أن افْال ُ شئ َؾ ظـ صٔٚم يقم ظاؾ ٜؾَيٚلُ « :ي َُ ٍّة ُر ّ
ِ
افسَْ َ ٜا ْف َبٚؿِ َٔ َ »ٜأخاجف مسِؿ (.)2273
ا َْدٚض َٔ ََ ٜو ّ
( ) ُ -55يستح ٛصقم ظؼ ذي احلج ٜحلدي ٞابـ ظاٚس ريض اهلل ظْٓام َظ ِـ افّْاِ ّك صذ اهلل ظِٔيف وشيِؿ

()2

3

ؼ َأ ْؾ َو َؾ ِم َـ ا ْف ًَ َّ ِؾ ِِف َه ِذ ِه » َ .ؿُ ٚفقا َوَٓ ِْ
اجل َُٓ ٚد َؿ َٚل « َو َ ِْ
َأ ّٕ ُف َؿ َٚل « َم ٚا ْف ًَ َّ ُؾ ِِف َأ ّيِ ٚم ا ْف ًَ ْ ِ
اجل َُٓ ٚد  ،إِ ّ َر ُج ٌؾ
َخ َر َج ُ َ
يٚضِ ُر بَِْ ٍْ ِس ِف َو َمٚفِ ِف َؾ َِ ْؿ َي ْر ِج ْع بِ َن ْك ٍء » رواه افاخٚري يف صحٔحف (، ):7:
ةقل اهللِّ  يهةةقم تِسةةع ِذي ِْ
ةٚن َر ُشة ُ
احل ّجة ِةَ ،ٜو َية ْةق َم
 -56وظيـ بًييض أزواج افْاييل  ؿٚفييَ « :ٝـة َ
َ ُ ُ ْ َ
َظ ُ
قر َاءَ ،و َث َال َث ََ ٜأ ّيٍ ٚم ِم ْـ ـ ُّؾ َص ْٓ ٍر رواه وأمحد ( ، )399/7وأبق داود ( ، )3548وافْسٚئل (.)3483
ٚص َ
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وٚء افذي ظذ اف ٍَ ْق ِر هق افةذي َت ًَةدّ ى
َف افهالة َف أول افقؿ ٝجيقز فةف َؿ ْى ًُٓ ،ٚواف ََ ُ
ؾٔف بٚإلؾىٚر ؾٔحرم تٖخر ؿوٚئِف ،وافذي ظذ افساخل م ٚمل ي َتًدّ ؾٔف ِ
ـٚفٍ ْى ِر بٚدرض وافسٍر،
َ َ
َ ْ ُ
ُ
آخر.
وؿوٚؤُ ه ظذ افساخل مَ ٚمل ْ َ ْ
حي ُض رموٚن ُ
ؿوةٚء،
إتٚمف ،و ُيستح ٛفةف اإلتةُ ٚم ،ؾِةق خةرج مْةف ؾةال
رشع َف صق ِم ّ
تىق ٍع مل يِزمف ُ
َ
َ
وم ْـ َ َ
إن َخرج فً ْذ ٍر مل ي ُْره و إ ُـ ِرهِ ،
ِ
فُـ ُي ْستح ،ٛوهؾ ُيُره أن َ ْ
ومةـ اف ًُة ْذ ِر:
َ
يرج مْف ُٕي َر؛ ْ َ ُ
ُ َ
أن َي ًِ ّز ظذ مـ ُي َو ّٔ ٍُف امتُِْ ٚظف مـ األـةؾ .و ُيُْةره صةق ُم يةقم اجلًّة ٜوحةدَ ه تىق ًظة ،)1(ٚوـةذا
إؾرا ُد يقم افسب ،)2(ٝوـذا إؾرا ُد يق ِم األحد .واهلل أظِؿ.

()1

 -57فِحدي ٞاداؾقعَ َ « :ي ُهق ُم َأ َحدُ ُـ ْؿ َي ْق َم ُْ
اجل ُّ ًَ ِ ٜإِ ّ َأ ْن َي ُهق َم َؿ ْب َِ ُف َأ ْو َي ُهق َم َب ًْدَ ُه» متٍؼ ظِٔف مـ

حدي ٞأيب هاياة  افاخٚري ( ،)2:96ومسِؿ (.)2255
َ -58دِيي ٚورد يف اخلييزَ َ « :تهةةقمقا يةةقم افسةةب ِ
 ٝإِ ّ ؾِةة َٔام ا ْؾةة ُ ِس َض َظ َِةة ْٔ ُُ ْؿ» أخاجييف أمحييد ( ج/ 7
ُ ُ َ ْ َ ّ ْ

()2

)435وأصحٚب افسْـ وابـ حاٚن واحلٚـؿ مـ حدي ٞظاد اهلل بـ ُبن ظـ أختف افهامء,
افسيُـ
وافًِييام ُء اخ َت ٍَِييقا يف احلُ ُْيؿ ظييذ صييح ٜهي ا احلييديٞ؛ ؾّّييـ صييححف افسمي ي ( )855وابييـ ّ
واحلٚـؿ ( )26:3وؿٚل( :صحٔح ظذ شط افاخيٚري) ،وافْيقوي يف شح ادٓي ب ؿيٚل( :ؿيد صيححف
إئّ )ٜاهي ،وإفاٚين رمحيف اهلل يف إرواء افٌِٔيؾ (رؿيؿِ ،):71
ويًػ هي ا احليدي ٞأو مل يٖخي بيف
ومّيـ
َ
اإلمُ ٚم مٚفؽ؛ ؿٚل( :ه ا حدي ٞـ ب) ،وؿٚل أبق داود(( :)3532ه ا احلدي ٞمْسقخ) ،وافْسٚئل ؿٚل:
(ه ا حدي ٞمويىاب) ،وؿيٚل احليٚؾظ يف افتِخئص( :فُيـ هي ا اف ّت َِي ُقن يف احليدي ٞافقاحيد بٚإلشيْٚد
افقاحد مع إَتٚم ادخاج ي ِ
قهـ راو َيف و ُيْْاِئ ظـ وياىف) [ .وفِّزييد إييا شح ادٓي ب ج /7ص،422
ُ
وافتِخٔص احلار ج /3ص 551 ،54:بتكف، ].
 -59ويف افاخٚري ظـ جقياي ٜبْ ٝاحلٚرث أم ادٗمْغ ريض اهلل ظّْٓ ٚ
أن افّْاِ ّل َ د َخ َؾ َظ َِ ْٔ َٓيٚ
ِ
ِ
و ِهل صي ِٚئّ ٌَ ٜؾ ََي َٚلَ « :أصةّ ِ
َ ٝأ ْمة ِ
غ ؽَ ةدً ا » َؿَ ٚفي َْ .َٓ :ٝؿي َٚل:
يـ َأ ْن َت ُهةقم َ
س » َؿَ ٚفي َْ .َٓ :ٝؿي َٚلَ « :أ ُت ِريةد َ
ُ ْ
َ َ َ َ
« َؾ َٖ ْؾىِ ِري» .رواه افاخٚري (، )2:97
وٕٚشيٚ
 -60وروى احلٚـؿ ( )26:4ب٘شْٚد صححف ظـ ُـاي ٛمقػ ابـ ظاٚس :أن ابـ ظاٚس ً
ٚن َر ُش ُ
مـ أصحٚب رشقل اهلل َ ب ًَ ُثقه إػ أ ّم شَِّ ٜي ُ
:ٝ
قل اهللِ َ أ ْـ َث َر ِص َٔ ًٚمَ ٚهلَ ٚؿَ ٚف ْ
ي ْاألَ ّيِ ٚم َـ َ
سٖهلَ « :ٚأ ّ
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يقم افسب ِ
أيو ٚافْسٚئل يف افُزى (باؿؿ  )3887وابيـ حايٚن يف صيحٔحف
َ ٝو ْاألَ َح ِد» .احلدي ،ٞورواه ً
َْ ُ ّ ْ
(ج / 9ص ، )518
ٚن َر ُش ُ
قل اهللِ َ يهةق ُم ِمة َـ ّ
َ ٝو ْاألَ َحةدَ
افسة ْب َ
 -61وظـ ظٚئن ٜريض اهلل ظْٓ ٚؿٚفَ « :ٝـ َ
افنة ْٓ ِر ّ
افنٓ ِر ْاآل َخ ِر اف ّث َال َثٚء و ْاألَربًٚء و َْ ِ
َوا ِ ْثَْ ْ ِ
ٔس» رواه افسم ي ( )857وؿٚل( :حيدي ٞحسيـ)،
غَ ،و َِف ّ ْ
اخلّ َ
َ َ ََْ َ َ
افْقوي رمحف اهلل بغ أحٚدي ٞافْٓل وأحٚدي ٞاجلقاز بٖٕفُ ( :ي ُْاه إؾااد افسا ٝبٚفهٔٚم إذا مل يقاؾيؼ
ومجع
ََ
ُ
ظٚدة أو مل يهؿ يق ًم ٚؿاِف أو بًده) .اهي بتكف مـ شح ادٓ ب [ج /7ص.]422
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ؾتاٚى عٔ ايصّٛ
ضؤاٍ :فق َٕ ِيس ٕٔ َ ٜافهقم َف رموٚن حتك ضِع افٍجر

اجلٛاب :إذا ٕح ٕٔي َ ٜافهيقم يف رمويٚن حتيك مىِيع افٍجيا مل يهيح صيق ُمف بيال
شط افُْٔ ٜ
َ
س ه ا افْٓيٚر ،وجيي ٛظِٔيف افَويُ ٚء
خالف؛ ٕن
افِٔؾ ،وفُـ يِزمف َش ْ ُ
ٕٕف مل َي ُه ّْف.
ٌ
إن ـةٚن ش ُٔ ْنةٍك مْةف أو  ،ثةؿ
صخص بةف
ضؤاٍ :مٚذا فق
مةرض ؿبةؾ رموةٚن و يةدري ْ
ٌ
َصٍُ ٚه اهللُ تًٚػ بًد رموٚن

اجلٛاب :جي ٛظِٔف افَوُ ٚء ،وٓ ـالم.
ِ
وح ََةةة ُـ
ضـــؤاٍ :هةةةؾ َأ ْخةةة ُذ ُح َْْةةة ٜافتىًةةةٔؿ أثْةةةٚء افهةةةٔٚم ُت ٍْسةةةده وهةةةؾ َٕةةةؾ افةةةدم ُ
اجلِقـقز.....

اجلٛاب :حَـ افدم واجلِقـيقز هي ه ظيذ رأي بًيض ادحََيغ ادتيٖخايـ ُ ٍْسيد
بًويٓؿ بيغ حَيـ افتٌ ييٜ
افهٔٚم ،وـ فؽ حَـ افتىًٔؿ وـٚؾ ٜاحلَيـ ،و َؾ ّهيؾ ُ
وحَـ افدواء؛ ؾَٚل بًوٓؿ :افدواء ٓ يٍسد ،وافتٌ ي ٜهل ا ُد ِ
ٍسدة.
ُ
ٍ
ظبٚدة ظذ ظبٚدة مثؾ ؿٔٚس افهقم ظذ افهالة
ؿٔٚس
ضؤاٍ :هؾ جيقز ُ

اجلــٛاب :ه ي ه مسييٖف ٜضقيِيي ٜوصييًا ،ٜفُييـ مييـ ٕٚحٔيي ٜجيييقز أو ٓ ،ؾييًْؿ جيييقز
ُ
افتًِٔؾ ؾٔٓ ٚهْ ٚوهْ.ٚ
افَٔٚس يف ادسٚئؾ افتل جيقز
ُ
ضؤاٍ :م ٚمًْك أن تُقن ٕٔ ُ ٜافهٔٚم ِ
جٚزم ًٜ
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افسيْٜ؛
افهٔٚم أم ٓ؟ بؾ يَقل :إٔٚ
ٕقي ٝافهٔٚم ؽدً ا َ
ُ
ؾاض رموٚن هلل ًٚػ هي ه ّ
ه ه افْٔ ٜاجلٚزم ،ٜبحَٔ ٓ ٞيسدد ؾٔٓ ،ٚوفق ـٚن يف افَوٚء ؾَْ ٍْ ُس إما.
ؾإٕ ق :ٌٝوـٔػ يُقن افسد ُد يف رموٚن وأن يَقل َأ ُصقم أو ٓ؟
ـيٖن يَيقلْ :
مايوٚ؛ ْ
َي ٝؽيدً ا
إن صيٚء اهلل فيق اشي َت ْٔ ُ
ؾاجلٛاب :إٔف يُّـ أن يُقن ً
ؿٚدرا ظذ افهٔٚم؛ ؾٓ ه صقرة مـ ُصقر افسدد يف افْٔ ٜحتك يف رموٚن.
ً
ٚهلرا ْك :ٍٛحتك ْ
ٕقييٝ
جيي ِزم افْٔي ،ٜيَيقل:
ُ
وإن ـٚن ً
مايوَ ٓ ٚيسدد يف افْٔي ،ٜبيؾ َ ْ
افسيْ ،ٜؾي٘ن أصياح َم ّْق ًمي ٚجيٚز فيف أن
افهٔٚم ؽدً ا َ
ؾياض رمويٚن هلل ًيٚػ هي ه ّ
ُي ٍْىِا.
ضؤاٍ :مِ ٚمَدار افهٚع بٚفُِٔق جرام

اجلٛاب :مَدار افهٚع بٚفُِٔق جاام حقاي ثالث ٜـِٔيق وشياًامئ ٜوسسيغ جاا ًميٚ
مـ إرز ظذ إحقط.
ٌ
ضًٚم ٚظْد افسٔدة ظٚئنةٜ
شٚئؾ يسٖل ظـ حدي ٞافْبل  إٔف ٕقى افهٔٚم دَّ ٚمل َجيِد
ضؤاٍ:
ً
صٚئؿ»( )1احلدي – ٞهؾ صحٔح إٔف مل َيْْ ِق مـ افِٔؾ
– أيّ .....« :إين إ ًذا
ٌ

اجلـٛابًٕ :ؿ؛ افْٔ ُ ٜمـ افِٔيؾ َ ِ
َتي ٛيف افٍايوي ٜؾَيط ،وأمي ٚمي ٚـيٚن ميـ افْقاؾيؾ
ؾجٚز أن يْقي إػ افزوال.
()1

َدم ختاجيف باؿؿ (.)27
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وج َزم هبٚ
ضؤاٍ :مٚذا فق َؿ َىع افْٔ َ ٜأثْٚء افِٔؾ ثؿ ظٚد َ

ٍ
ٍ
اجلـٛابُ َْ َ :هد ـٖن يُقن ً
ـٍٚرة أو َٕ ْ ٍر أو أي يشء ؿٚل :إن صٚء
ؿوٚء أو
مثال يف
اهلل شٖصقم ؽدً ا وٕقى افهٔٚم ،ثؿ بًد ؾسة ؿٚل ٓ :أصقم ؽدً ا ،وؿاؾ افٍجا َو َجد
ؿٚدرا ظذ افهٔٚم ؾ ًَ ََد افْٔ َ ٜجٚز ًم ٚظذ افهٔٚم ،جٚز؟ ًٕؿ جيقز.
ٍٕسف ً
َ
صةخص ً
س ّد ًدا َف ٕٔتةف بةغ افٍجةر وإتةةٚم
ٝ
ضـؤاٍ :فةق َب ّٔة َ
ٌ
فةٔال افْٔة َ ٜبٚفهةٔٚم ،ثةةؿ أصةبح ُمة َ َ
افهالة

ِ ِ
َِ
ةٚء
ةٚء َصةَ ٚمَ ،وإِ ْن َص َ
ةر َٕ ٍْسةف؛ إِ ْن َص َ
اجلـٛاب :أم فق ـٚن يف افْٚؾِي ٜؾي٘ن «ا ُْد َت َى ّةق ُع أم ُ
َأ ْؾ َى َر»  ،وفُـ ُيستح ٛاإلَتُ ٚم ،أم فق ـٚن يف افٍايوي ٜو َي َا ّدد يف افْٔيُ ٜي ُْ ِّ ُِٓي ٚأو
()1

ٓ ،ثؿ َأ ْـ َّؾ افهٔٚم؛ ؾٚفهٔٚم صحٔح  -إن صٚء اهلل – يف أصيح افيقجٓغ افِي يـ
ذـإ.ٚ
شٚئؾ يَقلُ :أ ّم ُف َت َْ ِدر ظذ افهقم ،و ظذ اإلضًٚم ،ؾٓؾ َ ِ
ٌ
ت ٛافٍدي ُ ٜظذ أو دهٚ
ضؤاٍ:

اجلٛاب :إذا ـ ٕٝٚاداأ ُة ٓ تُّـ – ـام أشٕ ٚمـ ؿاؾ – مـ افٍديَ ،ٜش ََ َى ْ ٝظْٓٚ
افٍدي ُ ٜيف أصح افقجٓغ ،ؾ٘ن ـٚن ـ فؽ ؾْٔاٌل أن ُقن افٍديي ُ ٜيف ِذ ّمتِيف ،إٓ أٓ
يستىٔع.

()1

ماؾقظي ٚإػ افْاييل  ،ؿييٚل
 -62أخاجييف أمحييد ( ،)452 /7وافسمي ي ( )843مييـ حييدي ٞأم هييٕٚئ
ً

افْقوي رمحف اهلل( :رواه أبق داود وافسم ي وافْسٚئل وافدارؿىْل وافأَٓيل وؽيرهؿ ،وأفٍيٚظ رواييتٓؿ
متَٚرب ٜادًْك ،وإشْٚده جٔد) اهي مـ شح ادٓ ب [ج /7ص ..]3:1
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ٕقي ٝأين شقف أصقم تىق ًظ ٚؽةدً ا ،وفُةـ ؿةٚل وافةديَ :أ ْؾىِةر ،ؾسةقف ُأ ْؾىِةر،
ضؤاٍ :إذا
ُ
وإن مل ْي َى ُِ ٛمْل ؾِـ ُأ ْؾىِر ،ؾٓؾ يهح افهقم

اجلٛاب ٓ :بد مـ اجلزم بٚفْٜٔ؛ أن َقل :إن صٚء اهلل ؽدً ا شٖصقم ،ؾَيط ،إذا جيٚء
َ
متىيقع ،وحتيٚول أن
ؾًِٔيؽ أن ُ ٍْىِيا ٕٕيؽ
ومح َِ َؽ ظذ اإلؾىٚر،
أبقك بًد ذفؽ َ َ
ّ
س َـ َؽ يف صٔٚمؽ.
َ ْس َسؤف حتك َي ْ ُ

ضؤاٍ :م ٚصح ُ ٜافَقل بٖن افسحقر ٕٜٔ

اجلٛاب :ؿِْ ٚأن افسحقر يُقن ٕٔ ً ٜإذا ـٚن بْٔ ٜافهقم.
ضؤاٍ :إذا ُت ِق ّؾٔ ِ
ُ
افَوةٚء يًْةلَ :مةـ مةٚت وظِٔةف
افٍْسةٚء؛ هةؾ ظةذ َوفِ ّٔٓةٚ
احلةٚئض أو
ٝ
َ
ُ
ُ
صٌٔ ٚم يهقم ظْف َوفِ ّٔف

اجلٛاب :مـ مٚت وظِٔف صٔٚم صٚم ظْف وف ِٔف يف ِ
حٚف ٜم ٚإذا ََت َ ُّ َـ مـ افهيقم ؾِيؿ
َ ُ
َ ْ
ٌ َ

ميايض ؾَيد َشي ََط ظْيف افهيق ُم ،أو ميٚت ومل َيي َت َّ ُّـ ميـ
َي ُه ْؿ ،أم ٚإذا مٚت وهق
ٌ
ِ
افَوٚء.



صخص يف افًؼ إواخيا ميـ رمويٚن ً
ْ
ميثال ،ثيؿ بًيد
ـٖن َي ّْ َاض
ٌ

رموٚن صٍٚه اهلل ًٚػ – بًد افًٔد – ،وؿايؾ أن يهيقم ميٚت؛ ؾٓي ا شيَط
ظْف افَوُ ٚءٕٕ ،ف مل يتُّـ مـ افَوٚء.
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رموٚن ثؿ مٚت؛ ؾٓ ا مل يتُّـ مـ افَوٚء.



افًؼ إوائؾ ميـ رمويٚن ،ثيؿ ُصي ٍِ َل ميـ ماويف ؾهيٚم
أو َم ِاض
َ

افًؼيـ إواخا ،ثؿ بًد رموٚن مٚت ؿاؾ أن يتُّـ مـ افَويٚء فًِؼي
إيٚم إُ َول؛ فٔس ظِٔف يش ٌء.
أم ٚفق َم ِاض افًؼي إوائيؾ أو افًؼي إواخيا ثيؿ بًيد رمويٚن ظيٚش صيقال
وـ ا وـ ا ،وـٚن متًُّْ ٚمـ افهٔٚم ومل َي ُه ْؿ؛ ؾٍل ه ه احلٚفي :ٜميـ ميٚت وظِٔيف
صٔٚم صٚم ظْف َوف ِ ُٔف.
ٚاخلالصـة :إٔف إن مٚت ؿاؾ أن يتُّـ مـ افَوٚء ؾال يش َء ظِٔيف ،وإن ميٚت وؿيد
ََت َ ُّـ مـ افَوٚء ومل َي َْ ِ
ض؛ صٚم ظْف َوف ِ ُٔف.
ضؤاٍ :هؾ ُي ٍْىِر إذا شّع ادٗ ّذن يَقل "اهلل أـز" ،أم يْتير حتك َي ٍْ ُرغ مـ األذان

اجلـٛاب :يْتيا حتيك َي ٍْي ُاغ ميـ إذان ،وحتيك يتحَيؼ ميـ مهيٚف ِح هي ا افقؿيٝ
افؼيػ؛ ِمـ اديد إذان َخ ِْػ ادٗ ّذن ،ومـ افهالة ظيذ افْايل  بًيد إذان،
ومـ افدظٚء ؿاؾ أن ُي ٍْىِا؛ ـؾ ذفؽ مـ ادهٚفح افؼظٔ ٜادىِقب.ٜ
ُ
افٍىيا ،وفُيـ
افنيّس جيٚز
وأهؾ افًِؿ يف افُالم يف اإلؾىٚر :إٔف متك َؽ َابيٝ
ُ
ُ
إَ ْح َقط فف أن َي ْه ِز حتك يتٖـد مـ ؽاوب افنّس ،وهل مسٖف ٜؿايا ،ٜؾٔٓ ٚهي ه
ادهٚفح أو ه ه افقطٚئػ افؼيظٔ ٜافتيل ٓ يْاٌيل أن ُخيِي ّؾ هبي ،ٚميـ ادييد إذان
وافهالة وافسالم ظذ افْال  بًد إذان وافدظٚء ؿاؾ ؾىاه فًِف أن ُيستجٚب فف
دظُ ٚئف ه ا.
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ضؤاٍ :م ٚهل أؿقال ادذاه ٛاألخرى َف تبٔٔ ٝافْٔ ٜفُؾ يقم َف رموٚن

ه ٛمجٓقر أهؾ افًِؿ؛ م ه ٛأمحد وم ه ٛأيب حٍْٔيٜ
اجلٛاب :اف ي ذـإٚه م ُ
وج ّقز اإلميُ ٚم مٚفيؽ – ريض اهلل ظْيف -أن يْيقي ٕٔي ً ٜواحيدة
– ريض اهلل ظْٓام –َ ،
فاموٚن ـِف.
ْقن بًةدم افهةقم ،ؾةامذا
ضؤاٍ :امرأ ٌة مريو ٜبّةرض افسةُر و َٕ َهةحٓٚ
أضبةٚء ثِ ٌ
َةٚت ُمتَةدَ ّي َ
ُ
تًٍؾ

اجلٛابََ ُ :ت ّاب يق ًم ٚبْٔ ٜجٚزم ٜأن هقم.
ةتَٔي ٝيةةقم ا ثْةةغ ومل ُأ َب ّٔة ٝافْٔة َٜ
ة ٝمًتةةً ٚدا صةةَٔ ٚم ا ثْةةغ واخلّةةٔس ،ثةةؿ اشة
ُ
ضـؤاٍ :ـْة ُ
فِهٔٚم ،هؾ جيقز افهٔٚم

اجلٛاب :جيقز فف افهُٔ ٚم إذا أصاح و َب ّٔ َ ٝافْٔ َ ٜؿاؾ افيزوال؛ وهي ا يف صئٚم افٍْيؾ
ؾَط.

ضؤاٍ :هؾ يِزم اف ّت َِ ٍّظ بٚفْٜٔ

اجلٛاب ٓ :يِزم افتٍِظ بٚفْٔ.ٜ

ضــؤاٍ:

شةةٚئؾ يسةةٖل ظةةـ اآليةة     ﴿ ٜ

اإلؾىٚر ؿبؾ دخقل افقؿٝ

﴾[األحةةزابَ ]5 :ف مسةةٖفٜ
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صيخص طًْي ٚبيدخقل افِٔيؾَٕ ،يقل فيفٓ :
اجلٛاب :اجلْٚح هيق اإلثيؿ ،ؾِيق أؾىيا
ٌ
ُ
َ
وافًٍيؾ
ؾيٚإلثؿ يش ٌء
إثام ،وفُيـ بَيل ظِٔيف افهيق ُم؛
جْٚح
ُ
ظِٔؽ؛ ٕٕف مل يا ًُ ٛ
اإلثيؿ وظِٔيف افهيق ُم ،وهي ا يتويح يف ؿقفيف :
يش ٌء آخا ،وظِٔف ؾٚدت ًَ ّّيدُ ظِٔيف
ُ
« ُرؾِ ة َع َظ ة ْـ ُأ ّمتِ ةل َْ
ٚن»  ،ؾييٚدًْكُ :رؾِ ي َع اخلىي ُيٖ  -ظييـ ؽيير َؿ ْه ي ٍد –
اخل َى ة ُٖ وافّْ ْس ة َٔ ُ
()1

ُ
وافْسٔٚن؟

ةٚء ا شةةتْجٚء بةةدون ؿهةةد إػ اجلةةقف إلشةةبٚغ ا شةةتْجٚء وتَ ةِ ٚم
ضــؤاٍ :هةةؾ إذا َد َخ ةؾ مة ُ
افىٓٚرة؛ هؾ ُي ًْ َتز ُم ٍْىِ ًرا

اجلــٛابً :
أوٓ ٓ يَييٚل إلشيياٚغ آشييتْجٚء ،وإٕييام يَييٚل :فِّاٚفٌيي ٜيف آشييتْجٚء،
ويْاٌل أٓ ياٚفغ يف ه ه ادسيٚئؾ يف افهيقمُُ ،ييٚول أن يَتكي ؾٔٓي ٚظيذ مي ٚيَيقم
بٚفَّْٚء وافىٓٚرة وإتٓ ٝادسٖف.ٜ
ضؤاٍ :هؾ ُي ٍْىِر َم ْـ تْٚول تر ًة ً
مثال ظْد ؿقل ادٗ ّذن "اهلل أـز" َف ادٌرب

اجلـٛابُ ٓ :ي ٍْىِيا ظْيد ؿييقل ادييٗذن "اهلل أـييز"؛ ٕن "اهلل أـيز" هي ه دفٔييؾ ظييذ
ِ
ةٚر
دخقل افِٔؾ ،وـام ؿِْ ٚحدي ٞافْال « :إِ َذا َأ ْؿ َب َؾ اف ِّ ْٔ ُؾ م ْـ َهةُ ٚهَْةَ ،ٚو َأ ْد َب َةر افْ َّٓ ُ
ّ ٝ
افهٚئِ ُؿ»  ،ؾيي"اهلل أـيز" دفٔيؾ ظيذ إِ ْدبيٚر
ِم ْـ َهُ ٚهََْ ،ٚو َؽ َر َب ْ
افن ّْ ُس؛ َؾ ََدْ َأ ْؾ َى َر ّ
()2

افْٓٚر وإؿاٚل افِٔؾ.

()1

 -63أخاجف ابـ مٚجف ( ،)3154واحلٚـؿ (ج / 3ص )327بْحقه.

()2

شاؼ ختاجيف.
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ضؤاٍ :هؾ افهق ُم ٌ
حؼ افًجقز افَٚدر ظذ افهقم
ؾرض َف ّ

ؿيٚدر ظيذ
اجلٛابًٕ :ؿ ،وٓ ُيسّك بٚفًجقز افَٚدر ظذ افهقم ،إٕام هيق
ٌ
صيخص ٌ
ؾق َج ٛظِٔف افهق ُم ،ف فؽ ُؿ ِّْْ ٚ
أن مـ شائط وجيقب افهيقم أن يُيقن
افهقمَ ،
ؿٚدرا.
ً
ِ
وضقءه َ
ضؤاٌٍ :
حٚل افهقم َي ْس َت ْْ ِن ُؼ و َي َت َّ ْوة َّض خق ًؾة ٚمةـ ابةتالع ادةٚء؛
رجؾ ظْد
وضقءه و يٖثؿ
هؾ َي ِهح
ُ

اجلــٛاب :يْاٌييل أن َي ْس ي َت ُْ ِّؾ ووييق َءه؛ وأن َيستْنييؼ وأن َيتّوييّض وفييق مييا ًة

يض أهييؾ افًِييؿ ـٚحلْٚبِيي ٜؿييٚفقا
واحييد ًة وهييل ُُم ْ ِزئييف ،خٚصي ً ٜوأن آشتْنييٚق بًي ُ
بقجقبف.
افتزع بٚفدم َف ُنٚر رموٚن ُي ْبىِ ُؾ افهق َم ،وم ٚافوٚبِ ُط َف هذه ادسٖفٜ
ضؤاٍ :هؾ
ُ

اجلٛاب :افوٚبِ ُط يف هي ه ادسيٖف ٜهيق اف َُيدْ رة ظيذ افهئٚم ِميـ َظيدَ ِمٓٚ؛ ْ
ؾي٘ن ـيٚن
افتزع بٚفدم ُي ْو ًِ ٍُف ظـ افهقم ف ِ ُٔ ٍْىِا ،ؾحْٔئ ٍ ٓ جيقزْ ،
وإن مل يُـ ؾال بٖس بف.
ضؤاٍ :هؾ ِ
احلجٚمَ ٜف ُنٚر رموٚن ُت ٍَ ّىر

ُيي َت ِجؿ أو ٓ؟ هي ه
اجلـٛاب :م ه ٛافنٚؾًٔ ٜأهنّ ٍَ ُ ٓ ٚىا ،وفُيـ هيؾ يْاٌيل أن َ ْ
مسٖف ٜمتً َِّ ٜـ فؽ بٚف َُدْ رة مـ َظدَ ِمِٓ ،ٚ
ؾي٘ن احي َت َجؿ ويسيتىٔع افهيق َم جيٚز وٓ
ِ
احلٚجؿ وادحجقم ٓ ُي ٍْىِاان.
ُي َت ِجؿ ،وم ه ٛافنٚؾًٔ ٜأن
بٖس ،وإٓ ؾال َ ْ
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ادرء ـٚن ؿد صةٚم ؾةٔام مٙة ،وـةٚن َي ْب َتِِةع اف ّْخٚمة َ ٜوهةق يًِةؿ أن ذفةؽ
ضؤاٍ :إذا ـٚن ُ
ؿوٚء م ٚم ٙأو افٍُٚرة أو مٚذا يًٍؾ
ُي ٍَ ّىر ،ؾٓؾ ظِٔف
ُ

إخااجٓيٚ
اجلـٛاب :إذا ٕزف ٝافْخٚم ُ ٜمـ افياأس وابتًِٓي ٚدون َؿ ْهي ٍد ،أو حيٚول
َ
ومل يستىع؛ ٓ ُي ٍْىِا ظذ إصح يف اد ه.ٛ
ضؤاٍ :م ٚاحلُؿ َف امرأة َ ِ
 ٝأو أـَِ ٝف صٔٚم ؿوٚء رموٚن
رش َب ْ

إن أـِ ٝأو شبيٕٚ ٝشئ ً ٜؾهئُ ٚمٓ ٚصيحٔحْ ،
اجلـٛابْ :
وإن ـٕٚي ٝمتًّيد ًة هبي ا
إـؾ أو افؼب ؾًِٔٓ ٚافَوُ ٚء ؾَط.
ٍ
اميا ٌؤ يف رمويٚن ف ِ ًُي ْ ٍر ميـ
وه ه ادسٖفّ َ ُ ٜـ ُإ ٚبّسٖف ٜأخاى ،وهل :فق َأ ْؾ َىي َا ُ
ش َع يف افَوٚء بًد رموٚن و َأ ْؾ َى َا متًّيدً ا بقيء ْ
ـيٖن جييٚمع اماأ َيف
إظ ار ،ثؿ َ َ
ً
مثال؛ هؾ يِزمف افَوُ ٚء وافٍُٚر ُة؟
ٚاجلــٛاب :إٔييف ٓ يِزمييف افٍُييٚر ُة ،وإٕييام افَوييُ ٚء ؾَييط ،ؾيي٘ ًذا افَوييٚء وافٍُييٚرة يف
رموٚن ؾَط.
ِ
ؿٚظدة ّ
أن اف َادَ َل يٖخ ُح ُْ َؿ ادُ ْادَ ل مْف؛ بخهقص افسٗال افسٚبؼ؟
ضؤاٍ :وفُـ مٚذا ظـ

واج ٛـٚفقويقء،
ؾٚفتّٔؿ
احلُؿ ؾَط ،وإٕام ه ه ٍٚصٔؾ احلُؿ،
اجلٛاب :يٖخ
ٌ
ُ
َ
حُّف بيٖن هيع بيف سيس صيِقات ـٚفقويقء افقاحيد ،وإٕيام فيق ئّؿ
ومل يٖخ
َ
ؾاو ٚواحدً ا ،ـام شاؼ و َبّْٔ ٚيف بٚب افتّٔؿ.
يهع بف ً
َ
ادهحػ بِحٚئِ ٍؾ
ضؤاٍ :هؾ فِحٚئض َف رموٚن أن تَرأ افَرآن أو أن َت ٍْتح
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ٌ
امتحيٚن
اجلـٛاب :ه ا إذا ـٚن ظذ شأؾ اخلقف مـ افْسٔٚن ،أو ـٚن وراءهٚ
مثال ،و َُْٕاف أن اف َُ ٍّٚز فٔس بحٚئؾ ظذ م ه ٛافنٚؾًِٔ ،ٜ
ً
احلٚئ ُؾ يشء ٓ َي ُّي ُ ٝفِٔيد
ُّ
إوراق ب ََ َِ ٍؿ ً
َ
بهِْ ،ٜ
مثال.
ـٖن ُ ََ ِّٛ
ضؤاٍ :إذا ُأ ّذ َن فٍِجر وَف جقف اف ٍَ ِؿ ضًٌ ٚم؛ َي ُر ّده أم َي ْب َتِِ ًُف

اجلـٛابْ :
ؾٚفٍؿ يٖخ أحُيَ ٚم افايٚضـ -
ٍٕسف،
ُ
افٍؿ َ
إن ـٚن افَهدُ مـ جقف افٍ ِؿ َ
افهٚئؿ فق
اجلقف  -يف مسٚئؾ ،ويٖخ أحَُ ٚم افيٚها يف مسٚئؾ ُأ َخا؛ ف فؽ ُي ٍْىِا
ُ
َو َو َع صٔ ًئ ٚيف َؾ ِّيف واب َت َِ ًَٓي ،ٚأو فيق ٕزفي ٝافْخٚمي ُ ٜإػ افٍيؿ وابتًِٓيٚ؛ ٕٕيف ُي ًْتَي َز
طٚهاا ،ؾِق ابتِع صٔ ًئ ٚـٖٕف َأد َخؾ صٔ ًئ ٚمـ اخلٚرج إػ افداخؾِ ،
وافٍ ْى ُا مَ ٚد َخي َؾ ٓ
ْ
ً
ِم َّ ٚخ َا َج ،ؾال بد إن ـٚن يف ؾّيف يشء أن َي ِْ ٍِ َييف إذا َأ ّذ َن اديٗ ّذ ُن ،وفيق اب َت َِ ًَٓي ٚو َأ ّذ َن
ادٗ ّذ ُن َأ ْؾ َى َا وٓ ـالم.
ادٚء
ضؤاٍ :هؾ ُت ٍَ ّىر اف ّن ّىٚؾ ٜإذا َٕ ٍَ َذ ُ

اجلٛاب :إذا بٚفغ ًٕؿ ُ ٍَ ّىا.
ِ
ؿٔٚشةٚ
ضـؤاٍ :هؾ جيقز فَِٚئؿ بٚألظامل افنٚؿ ٜافتل بد أن تُة َٗ ّد َف ُنةٚر رموةٚن أن ُي ٍْىةر ً
ظذ ُر ْخ َه ٜادجٚهديـ

اجلٛابَّ :د ّْْٚ ِّ َُ َ ٚظـ افاخه ٜيف افٍىا َدِ َن َّ ِ ٜافهقم ذـإيَ ٚشي ٍَ َا احلي ٟأو شيٍا

اف ٌَ ْزوْ ،
ؾ٘ن ـٕٚقا يف افسٍا فٌِزو أؾىاوا ،فُـ إن ـيٕٚقا مَّٔيغ وصيٚئّغ ؾِيامذا
إن َ َرضير ِ
ٍ
ُ
أؾويؾ ،وإٓ ؾٚفهيق ُم
ؾيٚفٍ ْى ُا
ُ
اإلؾىٚر حْٔئي ؟! ؾٍيل شيٍا احلي ٟؿِْيّ ْ :ٚ
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َش ٍَ ُا افٌزو.
افرجؾ زوج َتف ظذ ِ
َ
ُ
اجلامع َف َح ْٔ َوتِٓ ،ٚهؾ ظِٔف ـٍٚر ٌة
ز
ضؤاٍ :فق أ ْج َ َ

ٍ
وإن ـةٚن َف
أن َي َت َهةدّ ق
بةديْٚرْ ،
اجلٛابِ َْ َ :هد ـٍٚر َة مـ أ ك اماأة يف حٔويتْٓ « ٚ
أن ي َتهدّ ق بْ ِه ِ
ِ
ػ ِد ٍ
يْٚر»  ،وه ا احلدي ٞـٚن ادتَيدمقن ُي َوي ًٍّقٕف،
ْ
َض ًْػ افدّ ِم ْ َ َ
ثؿ جٚء ِمـ ادتٖخايـ َمـ َص ّححف ،ؾًذ أي حٚل ه ا ِ
وار ٌد يف ؾَيف أهيؾ اإلشيالم:
()1

إن ـيٚن يف ِصيدّ ِة افيدمْ ،
أن َمـ أ ك اماأ ًة يف َح ْٔ ِوٓ ٚؾ َٔ ِْ َز ُميف أن يتهيدق بيديْٚر ْ
ّ
وإن
ـٚن يف َو ًْ ٍِف َ َهدّ ق بْهػ ديْٚر.
َ
ز ٌ
رجؾ زوج َتف ظذ اجلامع َف ُنٚر رموٚن ،ؾًذ َمـ َت ِْ َزم افٍُٚر ُة
ضؤاٍ :فق أ ْج َ َ

افزوج.
اجلٛابِ :زم
َ

ماؾقظ ٚباؿؿ
أيوٚ
ً
( -64 )1أخاجف أبق داود ( /376افدظٚس) ظـ ابـ ظاٚس مقؿق ًؾ ،ٚوأخاجف ً
ٍ
بديْٚر أو ٕهػ
( /375افدظٚس) بٍِظ :ظـ افْال  يف اف ي يٖع اماأ ف وهل حٚئض ؿٚلَ « :يتهدّ ق
ديْٚر».ؿٚل افْقوي يف شح ادٓ ب ( :وا ٍؼ ادحدثقن ظع وًػ حدي ٞابـ ظاٚس ه ا واوىاابف
وروى مقؿقؾ ٚوروى ماشال وأفقإ ٚـثرة وؿد رواه أبق داود وافسم ي وافْسٚئل وؽرهؿ وٓ جيًِف
ذفؽ صحٔح ٚوذـاه احلٚـؿ أبق ظاد اهلل يف ادستدرك ظع افهحٔحغ وؿٚل هق حدي ٞصحٔح وه ا
اف ي ؿٚفف احلٚـؿ خالف ؿقل أئّ ٜاحلدي ٞواحلٚـؿ مًاوف ظْدهؿ بٚفتسٚهؾ يف افتهحٔح وؿد ؿٚل
افنٚؾًل يف أحُٚم افَاآن ه ا حدي ٓ ٞيثا ٝمثِف وؿد مجع افأَٓك ضاؿف وبغ وًٍٓ ٚبٔ ٕٚٚصٚؾٔ ٚوهق
إمٚم حٚؾظ متٍؼ ظذ ا َٕٚف وحتََٔف ؾٚفهقاب إف ٓ يِزمف صئ واهلل أظِؿ ) اهي  ,ؿٚل احلٚؾظ يف بِقغ اداام
ِ
( :صححف َا ْ ِ
مهَ ٚو ْؿ ٍَف ُ)
حلٚـ ُؿ َوا ْب ُـ َا ْف ََ ّىٚنَ ,و َر ّج َح َؽ ْ َر ُ َ
َ ّ َ ُ َ

10

13
9

ضؤاٍ :م ٚاحلُؿ ؾّٔـ ٕزفٕ ٝخٚم ٌ ٜمـ رأشف وصٚرت َ
ؾقق احلَِقم أثْٚء افهالة

ِ
وشيُْ َا ّغ  -إن صيٚء اهلل ًيٚػ  -أن مسيٖف ٜافْخٚمي ٜهي ه
اجلٛاب :ظِٔف أن َي ٍِْ َيَٓ ،ٚ

َأ ْصي ُِٓ ٚافهييال ُة وفيئس أص ي ُِٓ ٚافهيئٚم؛ حٔيي ٞإن افْخٚميي ٜإذا اب َت ًَِٓييُ ٚم َت ًَ ّّ يدً ا يف
افهالة ب َى َِ ْ ٝصال ُ فِ ،
وؿٔس ظِٔٓي ٚافهئُ ٚم إذا ٕزفيَ ٝؿ ْهيدً ا إػ اجليقف ،في فؽ
َ
يْاٌل افتحقط هل ه ادسٖف ٜحتك وإن ـٚن يف افهالة.
ضؤاٍ :إذا َضٓر ِ
صقمٓٚ
ت ادرأ ُة ب َِ ْٔ ٍؾ ومل تٌتسؾ إ بًد ضِقع افٍجر؛ هؾ َي ِهح
ُ
ََ

اجلـٛاب :إذا َض َٓات اداأ ُة ٍ
بِٔؾ يِزمٓ ٚأن هيقم ،ؾ ًَ َِ ْٔٓي ٚأن ُ َا ّٔي ٝافْٔي َ ،ٜثيؿ بًيد
ذفؽ ِ
إن اؽ َت َسِ ٝبًد افٍجا ٓ يش َء ظِٔٓ ،ٚؾال بد أن هيقم يق َمٓي ٚضَ ٚديَ ٚض َٓيات
ؿاؾ أذان افٍجا.
ِ
يقمةٚ
ضؤاٍ :امرأ ٌة ـ ٕٝٚحٚم ًال َف صٓر رموٚن افسٚبؼ ومل تستى ِع افهةَٔ ٚم ثالثة ً ٜوظؼةيـ ً
 ٝضِ ٍْ َِ َتٓ ٚمْذ ِ
ِ
ٍ
أصةٓر ـةٚن َ
صةٓر
أول
ثالثٜ
ألُن ٚـَ ٕٝٚت ْتً ٛو َت َت ََ ّٔ ُٖ بّجرد افهقم ،ودََّ ٚو َض ًَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
افرضةٚع ،ؾِةؿ
ٚش ٚوبٚؿل
ؾق َجدَ ت َ
افنٓر وافْهػ دحٚوف ٜافَوٚءَ ،
افِبـ يَْىةع َف ّ
َو ْض ٍع ٕ ٍَ ً
جْٔٓٚ
َت ُه ْؿ حتك اآلن؛ ؾامذا ظِٔٓ ،ٚوإن ـٚن ظِٔٓ ٚافٍُٚرة ؾ َُ ْؿ ً
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وابيـ ظّيا وؽرمهي ٚ
ابيـ ظايٚس
َ
اجلٛاب :إذا َمل ْ َ ُه ْؿ حتك افٔيقم ؿِْي ٚأن َ
إن خَ ٚؾتَيِ ٚ
ِ
ؿٚفقاْ :
واداوي ُع ظيذ َو َفيدَ ّْيِام َأ ْؾ َى َا َي ٚوظِئٓام افَويُ ٚء وافٍديي،ٜ
احلٚمي ُؾ
وافٍدي ُ ٜـام ذـإُ ٚر ْب ُع صٍ ٚع ،وهق اددُ مـ ُمدّ افٍىاة اف ي أشٕ ٚإفٔف.
مَةدار ُمةدّ ،
وأن خترج ظةـ ـةؾ يةقم
ضؤاٍ :امرأ ٌة ظجق ٌز تستىٔع افهق َم وتًِؿ إٔف بد ْ
َ
ِ
يقمٚ
وفُـ هؾ جيقز أن ُ ْخت ِرجف ُم ََدّ ًم،ٚ
ً
خهقص ٚوأُنَ ٚت ْس ُُـ بًٔدً ا و َي ْه ًُ ٛظِٔٓ ٚأن ُخت َرجف ً
بٔق ٍم ومِ ٚم َْداره ٚبٚجلْٔٓٚت َف افٔقم افقاحد

ِ
اجلٛاب :جيقز هل ٚأن ختاجف يف أيِ ٚم رموٚن؛ ْ
أخاج ٝافٍُٚر َة ـ ِّٓ ٚيف رمويٚن
إن
ما ًة واحد ًة أو ـؾ ظؼة أيٚم ما ًة ُ ْ
خت ِاج ظْٓ ،ٚـام تُّـ مـ ه ا ؾال بيٖس إن صيٚء
اهلل ًٚػ ،وادَدار :أن ُ ْى ًِؿ افىًٚم ِمـ َأوش ِ
مسٚـغ.
ط مْ ُ ٚى ًِؿ أه َِٓ ٚو َٕ ٍْ َسٓٚ
َ
ْ َ
َ
ُ

رجؾ ظَ ٚد مـ ِ
ضؤاٌٍ :
شٍره إػ ادْزل و َؿ ّبؾ زوج َتف أثْٚء صٔٚم رموٚن

اجلــٛاب :مسييٖف ُ ٜافسييٍا مسييٖف ٌ ٓ ٜبييٖس هبيي ،ٚإٕييام ٓ َيتًييدّ ى ذفييؽ ،يًْييل َيتحي ّيقط
ِ
حام اهلل ًٚػ.
فهٔٚمف؛ حتك ٓ يَع ؾٔام ّ
ضؤاٍ :إذا ـٚن يق ُم افًٔد ووا َؾ َؼ ـٍٚر ًة مٌ ِّيٜ؛ هؾ ُي ٍْىِر أو يهقم
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ِ
صيٓايـ فئس ؾئٓام ييق ٌم ُي ٍْىِياه ،أميْ ٚ
إن
تخير
اجلٛاب :بداي ٜهيق يْاٌيل أن َي ّ
صٓاان ٚمي ِ
ِ
ٚن،
صَ ٚدف ذفؽ جٚز ظْد مجٓقر افًِامء أن ُي ٍْىِا وأن يستُّؾ صَٔ ٚمف
ّ
ؾِق صيٚم ً
صيٓا ذي اف ًََيدة وصيٓا ذي احلجي ٜجيٚز أن يٍىيا ييقم إويحك
ميثال
َ
بًويٓؿ يَيقل بيٖن
وصُٔ ٚمف ـٚمؾ
صحٔح ظذ ـالم مجٓقر أهؾ افًِيؿ ،وإن ـيٚن ُ
ٌ
صٓاان ٚم ِ
ِ
يهقم يقم ٚآخا ،إٕام ه ِ
افٍىا.
ٚن وه ا ُظ ْ ٌر شظل فيف ُيأح فيف
ان
َ
ّ
ً

