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 أ االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

 بسؿ اهلل الرمحـ الرحٗؿ 

 ( ة الثالثةوّدوة الٌبَ )
 

 

احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وقمغم آًمف 

 وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا... وسمٕمد:

وقمٔمٞمؿ ُمٜمتف، أن ين زم اًم٘مٞم٤مم  Qوم٢مٟمف ُمٕمدودًا ًمدي ُمـ شمقومٞمؼ اهلل 

ذم   سمجٛمع اظمتٞم٤مرات ؾمامطم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم/ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز  

يمت٤مب ُمًت٘مؾ ُمًت٘مك ُمـ يمت٥م يمثػمة اقمتٜم٧م سمجٛمع  ُم٤ًمئؾ اًمٕم٤ٌمدات ذم

 ومت٤مويف.

وُمـ ومْمؾ اهلل.. وم٘مد ًم٘مل ىمٌقًٓ قمٔمٞماًم، وشمٙم٤مصمرت قمٚمٞمف اًمٓمٚم٤ٌمت، 

 وهذا سمال ؿمؽ سم٥ًٌم ُمٙم٤مٟم٦م ؾمامطمتف قمٜمد أسمٜم٤مء إُم٦م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م.

وىمد ؿمجٕمٜمل ذًمؽ ودومٕمٜمل ًمالضمتٝم٤مد ذم مجع اًم٘مًؿ اًمث٤مين: 

 م هذا اًم٘مًؿ.)اعمٕم٤مُمالت( ًميورة احل٤مضم٦م عمٕمروم٦م أطمٙم٤م

وم٘مٛم٧م سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل سمجٛمٕمف ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٜم٧م سمٗمت٤موى ؾمامطمتف، 

وىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م إومم، وزي٤مدة قمغم ُم٤م ذيمر هٜم٤مك، أشمٞم٧م 

ومه٤م: يمت٤مب ومت٤موى ٟمقر   قمغم يمت٤مسملم اطمتقشم٤م قمغم قمدد يمٌػم ُمـ ومت٤مويف  

قمٌد اهلل اًمٓمٞم٤مر  قمغم اًمدرب، سم٠مضمزائف إرسمٕم٦م اًمْمخٛم٦م وهق ُمـ إقمداد د.

وحمٛمد اعمقؾمك. واًمٕمزو إًمٞمف سمـ ]ٟمقر قمغم اًمدرب[ )اجلزء/اًمّمٗمح٦م(. ويمت٤مب 

اًمٗمت٤موى وأضمزاؤه أرسمٕم٦م أيْم٤ًم، وهق ُمـ إقمداد ُم١مؾم٦ًم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م 

 اًمّمحٗمٞم٦م. واًمٕمزو إًمٞمف سمـ ]اًمدقمقة: اجلزء/ اًمّمٗمح٦م[.

 وًم٘مد رضمٕم٧م إمم اًم٘مًؿ إول: )اًمٕم٤ٌمدات( وذيمرت ومٞمف ُمـ 
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ٞم٤مرات ُم٤م ذيمر ذم هذيـ اًمٙمت٤مسملم مم٤م مل ُيذيمر ذم اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م، ذم آظمت

اًمٓمٌٕم٤مت إومم واًمث٤مٟمٞم٦م. وىمد قمٛمدت إمم متٞمٞمز اعم٤ًمئؾ اًمتل أوٗمتٝم٤م ذم 

هذه اًمٓمٌٕم٦م، ومٙمؾ ُم٠ًمًم٦م ووع ذم سمدايتٝم٤م * أو يم٤من قمزوه٤م ٕطمد 

 اًمٙمت٤مسملم اعمذيمقريـ، ومٝمل مم٤م ًمٞمس ذم اًمٓمٌٕمتلم اًم٤ًمسم٘متلم.

 هذا اًمٕمٛمؾ اعمتقاوع ٟمنمًا ًمؽماث ؾمامطم٦م ؿمٞمخٜم٤م وإٟمٜمل أرى ذم

اًمٕمٚمٛمل، ذم وىم٧م اًمٜم٤مس ومٞمف أطمقج ُم٤م يٙمقٟمقن عمٕمروم٦م إطمٙم٤مم 

 اًمنمقمٞم٦م، وٟمنم اًمٕمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ.

وم٠مؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع هبذا اًمٕمٛمؾ ؾمامطمتف، وأن جيٕمٚمف ًمف ُمـ اًمٕمٚمؿ 

اًمذي يٜمتٗمع سمف ص٤مطمٌف سمٕمد ووم٤مشمف، وأن يٜمٗمع سمف اعمًٚمٛمقن، وأن يقومر ًمف سمف 

ٕضمقر، وأن ينميمٜم٤م ُمٕمف ذم ذًمؽ، ويمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ ذم ٟمنم هذا ا

اًمٙمت٤مب، سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اعم٤ًممه٦م اعمٕمٜمقي٦م أو احلًٞم٦م أو اعم٤مدي٦م. اًمٚمٝمؿ 

أضمٕمٚمف ًمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ذظمرًا، وشم٘مٌٚمف ي٤م ؾمٛمٞمع اًمدقم٤مء، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم 

 ٟمٌٞم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف.

 

 خالد بن سعود بن عامر العجمي
 اًمري٤مض

 يد اإلًمٙمؽمويناًمؼم

khaledalajmi@hotmail.com 
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 بسؿ اهلل الرمحـ الرحٗؿ

 )وّدوة(
 

 

إنَّ احلٛمَد هلل ٟمحٛمده وَٟمًتٕمٞمٜمُف وٟمًتٖمٗمُره، وٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمـ ذوِر 

ـْ ؾمٞمئ٤مِت أقمامًمٜم٤م.  أٟمٗمًٜم٤م وُِم

ـْ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف  ـْ هيده اهلُل ومال ُُمِْمؾ ًمف، وَُم َُم

  ذيَؽ ًمف، وأؿمٝمُد أنَّ حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.إٓ اهلل وطمَدُه ٓ

 وسمٕمد..

ـْ ؿم٤مَء ُمـ قم٤ٌمده ًمٚمتٗم٘مف  َؼ َُم ومٛمـ مجٞمؾ ًمٓمػ اهلل ويمريؿ قمٜم٤ميتف، أن َوومَّ

ىمتداء هبدي ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، ووومؼ ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ هلداي٦م قم٤ٌمده  ذم اًمديـ وٓا

 ودًٓمتٝمؿ قمغم ُم٤م يروٞمف، وشمٌّمػمهؿ سم٠مواُِمِره وٟمقاهٞمف.

طمًـ إصمر وأمجٚمف، يٕمٚمٛمقن ضم٤مهٚمٝمؿ وُيدًمقن أصمرهؿ قمغم اًمٜم٤مس أ

طم٤مئرهؿ، وي١مًمٗمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، هبؿ وقمٚمٞمٝمؿ اضمتٛمٕم٧م يمٚمٛم٦ُم إُُم٦م، وقمٚمٞمٝمؿ 

وردت وسمتقضمٞمٝم٤مهتؿ صدرت، أقمٜمل سم٠موًمئؽ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم، ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، 

ـْ قمٛمؾ سمتقضمٞمٝم٤مهتؿ أٟمجح، وُم٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمد  ُمـ ؾم٤مر ذم ريمٌٝمؿ أومٚمح، وَُم

ٞمٌؿ ذم هِذه إُم٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ يمت٥م ُم١مًمٗم٦م، وومت٤موى ُمًٓمرة، إٓ ًمف شمراٌث قمٔم

 وردود قمغم أهؾ اًم٤ٌمـمؾ حُمؼمة.

َـّ اهلل قمٚمٞمـف وقم٤مومـ٤مه ُمــ آومـ٦م اًمت٘مٚمٞمـد واجلٛمـقد  ـْ قمـ٤مملٍ ُمـٜمٝمؿ ىمـد ُمـ  ُم٤م ُِم

 قمــغم اعمــذاه٥م، إٓ وًمــف شمرضمٞمحــ٤مت واظمتٞمــ٤مرات سمٜم٤مهــ٤م قمــغم اًمــدًمٞمؾ ُمـــ 

ضمٞمحــ٤مت شمٕمتٛمــد ذم ، وهــِذه آظمتٞمــ٤مرات واًمؽم^يمتــ٤مب اهلل وؾمــٜم٦م رؾمــقًمف 

ـــ٦م  ـــغم أدًم ـــ٤م قم ـــ٥م اقمتامده ـــٚمٛملم سمحً ـــ٤مط اعمً ـــ٤مره٤م ذم أوؾم ـــ٤م واٟمتِم  ىمٌقهل
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 اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة، وسمح٥ًم ُمٙم٤مٟم٦م ىم٤مئٚمٝم٤م ذم ىمٚمقب أسمٜم٤مء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

همٗمر  -وؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م/ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز 

تٞمن ًمٚمٙمثػميـ، وم٤مًمٕمٚمؿ ىمد مجع اهلل ًمف ُمـ ذًمؽ ُم٤م مل ي -اهلل ًمف وًمقاًمديف 

سم٤مًمنميٕم٦م ىمد سَمَٚمغ ذروشمف، واعمٙم٤مٟم٦م ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم يٕمجُز اإلٟم٤ًمن قمـ 

وصٗمٝم٤م، ويدًمؽ قمغم ذًمؽ شمرديد اًمدقم٤مء ًمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف يمٚمام ُمرَّ ذيمره ذم 

جمٚمس ُمـ جم٤مًمس اعمًٚمٛملم قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهتؿ، وهذا رء ُمٚمٛمقس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ حمًقس، وصد اهلل: 

 .[96ريؿ:ُم]پ پ ڀ

رضمؾ واطمد أهمٜمك اهلل سمف أُم٦َم اإلؾمالم ذم قمٍمه ومٞمام يتٕمٚمؼ  ومٝمق 

 سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، واًمتقضمٞمف واإلرؿم٤مد، قمغم يمثرة ُمِم٤مهمٚمف ويمٌػم ُمًئقًمٞم٤مشمف.

اظمتٞم٤مرات وم٘مٝمٞم٦م، وأطمٙم٤مم طمديثٞم٦م، ذم أيمثر أسمقاب اًمٗم٘مف  وًمف 

ًمؽ، حيًـ ٟمنمه٤م وإذاقمتٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم ًمٚمٗم٤مئدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمرضمقة ُمـ ذ

وهل يمثػمة ضمدًا، وٓ يٚمزم ُمـ يمقهن٤م اظمتٞم٤مرات ًمف أن يٙمقن شمٗمرد هب٤م قمـ 

همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، سمؾ هق ذم ذًمؽ ُمتٌٌع ًمٚمدًمٞمؾ وعمـ ىم٤مل هب٤م ىمٌٚمف ُمـ أهؾ 

اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ سمٕمدهؿ، وًمٙمـ هذا ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اضمتٝم٤مده، 

 .-وٓ ٟمزيمل قمغم اهلل أطمدًا  -ٟم٧م ًمف ٟمٗمًف اًمزيمٞم٦م اًمت٘مٞم٦م ٠مواـمٛم

وسمٗمت٤مويف، ومتتٌٕمتٝم٤م  وىمد قمٛمدُت إمم يمت٥م اقمتٜم٧م سمٛم٘م٤مٓشمف 

واؾمتخٚمّم٧ُم ُمٜمٝم٤م شمرضمٞمح٤مشمف واظمتٞم٤مراشمف ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل قمرو٧م قمٚمٞمف، 

وهِذه اًمٙمت٥م يمثػمة ضمًدا وٓ أزقمؿ أٟمٜمل هبذا اًمٕمٛمؾ ىمد أشمٞم٧م يمؾ ُم٠ًمًم٦م 

قُمِرو٧م قمٚمٞمف، وًمٙمٜمٜمل قمٛمٚم٧م ُم٤م ذم وؾمٕمل وسمذًم٧م ذم ذًمؽ ضمؾ ضمٝمدي 

 ووىمتل.
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  ُمع ذًمؽ اًمٕمٗمق قمـ اًمت٘مّمػم، وأؾمتٖمٗمره ُمـ اخلٓم٠م وأؾم٠مل اهلل

 واًمزًمؾ.

وىمد قمزوُت يمؾ ُم٠ًمًم٦م إمم ُمّمدره٤م ُمـ اعمراضمع اًمتل اقمتٛمدت قمٚمٞمٝم٤م، 

وىمد طم٤موًم٧ُم ضم٤مهًدا أن اًمتزم سمٕم٤ٌمرة اًمِمٞمخ ُم٤م أُمٙمـ ًمذًمؽ ؾمٌٞمؾ، وىمد 

ُمقضمف جلامقم٦م أو عم١مٟم٨م، وم٠مىمقم سمتحقيؾ اًمّمٞمٖم٦م  يٙمقن ضمقاب اًمِمٞمخ 

 عمٗمرد اًمذيمقر.

سم٤مًمٜمٗمل أو اإلصم٤ٌمت ومال  سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن ضمقاب اًمِمٞمخ وذم 

شمتْمح اعم٠ًمًم٦م إٓ سم٤مؾمتخالصٝم٤م ُمـ اًم١ًمال واجلقاب ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سمٕم٤ٌمرة 

 اًمِمٞمخ.

وىمد رشم٧ٌُم هِذه اعم٤ًمئؾ قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م يمام هق ُمتٌع ذم يمت٥م 

 اًمٗم٘مف واًمٗمت٤موى. وإًمٞمؽ أؾمامء اعمّم٤مدر:

وشمرشمٞم٥م وإذاف اًمِمٞمخ  جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م، مجع -1

اًمديمتقر/ حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر، وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م أصؾ هذه آظمتٞم٤مرات، 

 واإلطم٤مًم٦م إًمٞمٝم٤م شمٙمقن سم٤مجلزء واًمّمٗمح٦م دون رُمز ُمٕملم.

جمٛمققم٦م ومت٤موى ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز: إقمداد وشم٘مديؿ  -2

محد سمـ إؾمت٤مذ اًمديمتقر اًمِمٞمخ: قمٌد اهلل سمـ حمٛمد أمحد اًمٓمٞم٤مر واًمِمٞمخ: أ

 .]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ـاًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز، وأطمٚم٧م إًمٞمٝم٤م سم

يمت٤مب: حتٗم٦م اإلظمقان سم٠مضمقسم٦م ُمٝمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سم٠مريم٤من اإلؾمالم،  -3

أذف قمغم دمٛمٞمٕمف: حمٛمد سمـ ؿم٤ميع سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِم٤ميع وأطمٚم٧م إًمٞمٝم٤م 

 .]حتٗم٦م اإلظمقان[سمـ

يمت٤مب: ومت٤موى إؾمالُمٞم٦م عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إوم٤موؾ، ىمدم ًمف  -4
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أذف قمٚمٞمف اًمِمٞمخ: ىم٤مؾمؿ اًمِمامقمل اًمروم٤مقمل رئٞمس اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م ذم و

 .]مجع ىم٤مؾمؿ اًمِمامقمل[دار اًمٗمتقى اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، وىمد أطمٚم٧م إًمٞمٝم٤م سمـ 

يمت٤مب: ومت٤موى إؾمالُمٞم٦م، مجع وشمرشمٞم٥م: حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز  -5

 .]مجع اعمًٜمد[ اعمًٜمد، وأطمٚم٧م إًمٞمٝم٤م سمـ

٩م واًمٕمٛمرة يمت٤مب: اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ احل -6

واًمزي٤مرة. وهذا ضم٤مء وٛمـ اًمٗمت٤موى اًمتل مجٕمٝم٤م اًمِمٞمخ: حمٛمد سمـ ؾمٕمد 

 اًمِمقيٕمر ذم اعمجٚمد اًم٤ًمدس قمنم واإلطم٤مًم٦م قمٚمٞمف.

أؾم٠مل اهلل اًمٕمكم إقمغم أن جيزل إضمر واعمثقسم٦م جل٤مُمٕمل هِذه اًمٗمت٤موى، 

 وأن جيٕمؾ قمٛمٚمٜم٤م وقمٛمٚمٝمؿ ظم٤مًمّم٤ًم هلل، وأن جيٕمٚمف ذظمرًا ًمٚمجٛمٞمع يقم ًم٘م٤مئف.

اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ىمد جيد ذم هذه آظمتٞم٤مرات وأود 

 ُم٤م ئمـ ٕول وهٚم٦م أٟمف ٓ قمالىم٦م ًمف سمٛمقوقع اًمٙمت٤مب وُمـ ذًمؽ:

ًمٌٕمض أي٤مت، أين ذيمرت ـمروم٤ًم يًػمًا ُمـ شمٗمًػم اًمِمٞمخ  -أ

 وهذا سمال ؿمؽ ُمقوٕمف يمت٥م اًمتٗمًػم ٓ يمت٥م اًمٗم٘مف.

أو اًمرد، ذيمرت طمٙمؿ اًمِمٞمخ قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م سم٤مًم٘مٌقل  -ب

 وهذا ُمقوٕمف يمت٥م احلدي٨م.

وًمٙمـ عم٤م يم٤مٟم٧م أي٤مت اعمذيمقر شمٗمًػمه٤م، وإطم٤مدي٨م اعمحٙمقم 

قمٚمٞمٝم٤م، هل٤م قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سم٤مًم٤ٌمب اًمٗم٘مٝمل اًمذي ُذيمرت ومٞمف، رأي٧م ُمـ 

اعمٜم٤مؾم٥م ذيمره٤م إلمت٤مم اًمٗم٤مئدة، وٕن اعمًٚمؿ حيًـ سمف أن يتٛمثؾ ىمقل اسمـ 

ومٚمقددت أن مجٞمع  Q إين ٔيت قمغم أي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل»: قم٤ٌمس 

 إصمر ظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  «اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن ُمٜمٝم٤م ُم٤م أقمٚمؿ....
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 ( وم٠مرضمق أن يٙمقن هذا هق اًم٥ًٌم واًمداومع ًمذيمر ذًمؽ.12621سمرىمؿ )

أهن٤م    ب اًمقىمقف سمٕمروم٦م أدقمٞم٦م ذيمر اًمِمٞمخ ذم يمت٤مب احل٩م سم٤م -ضمـ

 ذًمؽ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم يمؾ وىم٧م وُمـ ذًمؽ قمِمٞم٦م يقم قمروم٦م. واحل٤مُمؾ قمغم ذيمره٤م ذم

اعمقوع ُمع أن حمٚمٝم٤م يمت٥م إدقمٞم٦م وإذيم٤مر، هق أين رضمقت أن سمٕمض اًم٘مراء 

إيم٤مرم يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب ذم صحٌتف ذم شمٚمؽ اًمٕمِمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

 ومٞمًتحي سمٛمٓم٤مًمٕمتف سمٕمض إدقمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م خلػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

وؾمتجد أظمل اًمٙمريؿ شمٙمرارًا ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ وآظمتٞم٤مرات، وًمٙمـ 

 إُمٕم٤من اًمٜمٔمر واًمتدىمٞمؼ ٓ ختٚمق ُمـ وم٤مئدة وزي٤مدة قمٚمؿ.ُمع 

ظمرج سمٕمْمٝم٤م سمٕمد إمت٤مم مجع  وُأطم٥م أن ُأٟمقه هٜم٤م إمم أن يمت٥م اًمِمٞمخ 

هذه آظمتٞم٤مرات، وٟمًٛمع أن ًمف يمت٤ًٌم ذم ُمراطمؾ اجلٛمع، وأظمرى حت٧م اًمٓمٌع، 

 وؾمقف خترج ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل.

هذه آظمتٞم٤مرات وم٠ُمـمٛمئـ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أٟمف ًمـ جيد سملم ُم٤م ذيمر ذم 

وسملم يمت٥م اًمِمٞمخ اجلديدة ومرىم٤ًم: ٕن اًمٖم٤مًم٥م قمغم أىمقاًمف آشمٗم٤مق، وٓ أيمقن 

ُم٤ٌمًمٖم٤ًم إذا ىمٚم٧م: سمؾ ىمقًمف ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقل واطمد، وإن وضمد اظمتالف ومٝمق ىمٚمٞمؾ 

ٓ يٙم٤مد ُيذيمر، وهذا يٚمحٔمف ضمٚمٞم٤ًم يمؾ ُمـ ٟمٔمر ذم يمتٌف اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ومت٤مويف، 

وهق ٟم٤مئ٥م ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  ُمع أن سمٕمض شمٚمؽ اًمٗمت٤موى صدرت ُمٜمف

وسمٕمْمٝم٤م سمٕمد أن أصٌح ُمديرًا هل٤م، وسمٕمْمٝم٤م سمٕمد أن اٟمت٘مؾ إمم رئ٤مؾم٦م إدارة 

اإلومت٤مء، ومٛمع ـمقل اعمدة وُميض اًمًٜملم إٓ أن اًمٗمتقى واطمدة ٓ شمتٖمػم، وهذا 

 سمال ؿمؽ يدل قمغم صم٤ٌمت اًمٕمٚمؿ ورؾمقظمف.

 قم٤مم وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أود أن أذيمر ُمقىمػ طمّمؾ زم ؿمخّمٞم٤ًم، وهق أٟمف ذم

هـ يمٜم٧م أطمي قمٜمد اًمِمٞمخ ذم ُمًجد إُمػمة ؾم٤مرة سم٤مًمٌديٕم٦م ذم درس 1412
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يٕمٚمؼ سمام يٗمتح اهلل قمٚمٞمف، وُمرت  )ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري(، ويم٤من اًمِمٞمخ 

إي٤مم وم٠ُمقمٞمدت ىمراءة ٟمٗمس اعمقوقع ُمـ اًمّمحٞمح قمغم اًمِمٞمخ، وذًمؽ ذم 

ومل أطمت٩م هـ، ومقاهلل ًمٙم٠مٟمف ي٘مرأ ُم٤م أُماله قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ قمنم ؾمٜملم، 1419قم٤مم 

ٕهن٤م ُمٙمتقسم٦م قمٜمدي ُمـ ىمٌؾ، ويمٜم٧م  ذم ذًمؽ اًمدرس إمم يمت٤مسم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف 

 ُأرهي٤م سمٕمض اإلظمقان اًمذيـ سمجقاري ومٞمتٕمجٌقن ُمـ ذًمؽ.

ـٌ ًمٙمؾ أخ ٟم٤مصح سمٍمين سمٕمٞم٥م أو ُمالطمٔم٦م.  وإين ممت

 «وـ ٓ يىْر الٕاس ٓ يىْر اهلل»: ^وقمٛماًل سم٘مقل اعمّمٓمٗمك 

ًمٙمؾ أخ يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم إظمراج هذا  Qأشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ سمٕمد ؿمٙمر اهلل 

اًمٙمت٤مب ُمٜمذ أن يم٤من ومٙمرة ذم اخلٞم٤مل، إمم أن أصٌح ؾمٗمرًا قمٚمٛمٞم٤ًم يرضمك سمف 

ذم ُمقازيـ  ااًمٗم٤مئدة واًمٜمٗمع، ومجزاهؿ اهلل ظمػمًا، وضمٕمؾ ُم٤م ىمدُمق

  طمًٜم٤مهتؿ.

 واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت.

 ًمف وصحٌف.واهلل أقمٚمؿ، وصغمَّ اهللُ وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آ

 

 خالد بن سعود بن عامر العجمي
 اًمري٤مض

 11448رُمز سمريدي  - 33184ص.ب: 
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 الطهارة



سمف آؾمتٕم٤مٟم٦م، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم احلٛمد هلل وطمده، 

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا... وسمٕمد.

 كتاب الطهارة

 هباب المٌا
 (.12/14اعم٤مء اعمٓمٚمؼ ىمًامن: ـمٝمقر، وٟمجس. ) -

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد،  «إن اداء ضٖقٌر ٓ ُيٕجسف رءٌ »طمدي٨م:  -

 (.12/14وأسمق داود، واًمٜم٤ًمئل سمًٜمد صحٞمح. )

-   ٓ ُم٤م ي٘مع ذم اعم٤مء ُمـ اًمنماب أو أوراق اًمِمجر أو ٟمحقمه٤م، وم٢مٟمف

 (.12/15. )يٜمجًف، وٓ يٗم٘مده اًمٓمٝمقري٦م، ُم٤م دام اؾمؿ اعم٤مء سم٤مىمٞم٤مً 

ٌَـ، واًم٘مٝمقة،  - إن شمٖمػم اؾمؿ اعم٤مء سمام ظم٤مًمٓمف إمم اؾمؿ آظمر: يم٤مًمٚمَّ

واًمِم٤مي، وٟمحق ذًمؽ، وم٢مٟمف خيرج سمذًمؽ قمـ اؾمؿ اعم٤مء وٓ يًٛمك ُم٤مء، وًمٙمٜمف 

 (.12/15ذم ٟمٗمًف ـم٤مهر هبِذه اعمخ٤مًمٓم٦م وٓ يٜمجس هب٤م. )

اعم٤مء اعمَ٘مٞمَّد يمامء اًمقرد، وُم٤مء اًمٕمٜم٥م، وُم٤مء اًمرُم٤من، ومٝمذا يًٛمك  -

ـم٤مهرًا، وٓ يًٛمك ـمٝمقرًا، وٓ حيّمؾ سمف اًمتٓمٝمػم ُمـ إطمداث واًمٜمج٤مؾم٦م. 

(12/15.) 

اعم٤مء اًمذي دون اًم٘مٚمتلم -
(1)

 ٓ يٜمجس إٓ سم٤مًمتٖمػم، يم٤مًمذي سمٚمغ  

                                         
أظمرضمــف اإلُمــ٤مم أمحــد ش. مل يــٜمجس»وذم ًمٗمــظ : ش إذا يمــ٤من اعمــ٤مء ىمٚمتــلم مل حيٛمــؾ اخلٌــ٨م»طمــدي٨م:  (1)

 (.58 -1/57 قمغم سمٚمقغ اعمرام )[ سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح. طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ رمحف اهلل23، 2/12]
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 (.12/16اًم٘مٚمتلم. )

اًم٘مٚمتلم ًمٞمدل قمغم أن ُم٤م دوهنام حيت٤مج إمم شَمث٧ٌَُّم  ^وم٤مئدة: إٟمام ذيمر اًمٜمٌلَّ  -

٘م٤مً وٟمٔمر وقمٜم٤مي٦م، ٕٟمف يٜمجس ُمٓمٚم
(1)

( .12/16.) 

اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ضمداً يت٠مصمر سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م هم٤مًم٤ٌمً ومٞمٜمٌٖمل إراىمتف، واًمتحرز ُمٜمف.  -

(. وإن مل شمٔمٝمر ومٞمف أصمر اًمٜمج٤مؾم٦م وم٢مٟمف يٗمًد سمذًمؽ، وٓ جيقز اؾمتٕمامًمف. 12/16)

(12/12.) 

ر سم٤مًمٓملم وسمٕمض إقمِم٤مب، جيقز اًمقوقء ُمٜمف واًمٖمًؾ  - همدير اعم٤مء اعمٙمدَّ

اعم٤مء سم٤مٍق ًمف، وهق سمذًمؽ ـمٝمقر ٓ يًٚمٌف ُم٤م وىمع سمف ُمـ  سمف واًمنمب ُمٜمف، ٕن اؾمؿ

 (.12/17اًمؽماب وإقمِم٤مب اؾمؿ اًمٓمٝمقري٦م. )

 اعم٤مء اعمجتٛمع ذم إٟم٤مء ُمـ أقمْم٤مء اعمتقوئ أو اعمٖمتًؾ يٕمتؼم ـم٤مهراً. -

واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ـمٝمقريتف، هؾ هق ـمٝمقر جيقز اًمقوقء واًمٖمًؾ سمف، أم 

 ء اًمرُم٤من وُم٤مء اًمٕمٜم٥م وٟمحقمه٤م؟ـم٤مهر وم٘مط، يم٤معم٤مء اعمَُ٘مٞمَّد ُمثؾ: ُم٤م

إن اداء ضٖقٌر ٓ ُيٕجسف »: ^وإرضمح: أٟمف ـمٝمقر، ًمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل 

. وٓ يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ إٓ ُم٤م شمٖمػم ًمقٟمف أو ـمٕمٛمف أو رحيف سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م، وم٢مذا «رء

 شمٖمػم سمذًمؽ ص٤مر ٟمج٤ًًم سم٤مإلمج٤مع.

ـ ًمٙمـ شمرك اًمقوقء ُمـ ُمثؾ هذا اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ أومم وأطمقط، ظمروضم٤مً ُم

اخلالف، وعم٤م ي٘مع ومٞمف ُمـ سمٕمض إوؾم٤مخ احل٤مصٚم٦م سم٤مًمقوقء سمف أو اًمٖمًؾ. واعمراد 

 (.12/18سم٤مًمقوقء: هق همًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء ُمـ اًمقضمف وُم٤م سمٕمده )

ٓ جيقز اًمقوقء سم٤مًمٌؽمول: ٕٟمف ًمٞمس ُم٤مء ذم اًمنمع، وٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ  -

 (.12/19اعم٤مء وٓ يِمٛمٚمف. )

                                         
 يمذا سم٤مٕصؾ، وًمٕمؾ اًمّمقاب: ٓ أٟمف يٜمجس ُمٓمٚم٘م٤ًم. (1)
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٦م اًمتل شمقوع ومٞمف، عمٜمع ُم٤م ىمد يي اًمٜم٤مس شمٖمػم اعم٤مء سم٤مًمٓم٤مهرات وسم٤مٕدوي -

ُمع سم٘م٤مء اؾمؿ اعم٤مء قمغم طم٤مًمف، وم٢من هذا ٓ يي وًمق طمّمؾ سمٕمض اًمتٖمػم سمذًمؽ. 

(12/19.) 

 باب اآلنٌة
إذا قمٚمؿ أن اًمّمٜم٤مسمر وإواين ُمٓمٚمٞم٦م سم٤مًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م مل جيز  -

 (.12/12اؾمتٕمامهل٤م. )

ـْ ذَب يف إ٘اِء ذهٍب أو فًٍة، أو»: ^ىمقل اًمٜمٌل  - أ٘اٍء فٗف رٌء  َو

َ٘ام ُُيَْرِجُر يف بٌِٕف ٘اَر جٖٕؿَ  هنل يٕمؿُّ ُم٤م يم٤من ُمـ اًمذه٥م أو  «ِوـ ذلَؽ، فٛ

اًمٗمْم٦م، وُم٤م يم٤من ُمٓمٚمٞم٤ًم سمٌمء ُمٜمٝمام، وٕن اعمٓمكم ومٞمف زيٜم٦م اًمذه٥م ومج٤مًمف، 

ومٞمٛمٜمع وٓ جيقز سمٜمص احلدي٨م، وهٙمذا إواين اًمّمٖم٤مر، يم٠ميمقاب اًمِم٤مي، 

قز أن شمٙمقن ُمـ اًمذه٥م أو ُمـ اًمٗمْم٦م، سمؾ وأيمقاب اًم٘مٝمقة، واعمالقمؼ، ٓ جي

 (.23-12/22جي٥م اًمٌٕمد قمـ ذًمؽ واحلذر ُمٜمف. )

ٓ جيقز اؾمتٕمامل اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم اًمٌٜم٤مء وإسمقاب وٟمحق ذًمؽ، وذم 

 «يف أخرة -يَٕل ادسٓٔني  -إهنا لِْٓار يف الد٘ٗا، ولْؿ »: ^ىمقًمف 

واًمٗمرش وٟمحق شمٜمٌٞمف قمغم ُمٜمع اؾمتٕمامهل٤م ذم إسمقاب واجلدارن واًمً٘مػ 

 (.29/12ذًمؽ. )

يمؾ إٟم٤مء خيِمك أن يٙمقن ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ؾمقاًء يم٤من ًمٚمٙمٗمرة أو همػم  -

فٛن مل جتدوا غرها فاغسٓقها »: ^اًمٙمٗمرة سمٖمًٚمف وي٠ميمؾ ومٞمف، ُمثٚمام ىم٤مل 

 (.12/23وهٙمذا اًمقوقء ومٞمٝم٤م ٓ طمرج ومٞمف سمٕمد أن يٖمًٚمٝم٤م. ) «وكٓقا فٖٗا

ومال جيقز هلؿ ًمٌس أؾمٜم٤من  أؾمٜم٤من اًمذه٥م دمقز ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص٦م، أُم٤م اًمرضم٤مل -

 (.4/17اًمذه٥م إذا شمٞمن همػمه٤م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 ُمـ ريم٥َّم ؾمـ ذه٥م ُمـ اًمرضم٤مل ُمـ أضمؾ اًمزيٜم٦م ومٞمٚمزُمف  -
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 (.12/44إزاًمتف. )

 باب االستنجاء
ُم٤مء زُمزم جيقز اًمقوقء ُمٜمف وآؾمتٜمج٤مء، ويمذًمؽ اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م إذا  -

 (.12/27دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ )

ٗم٘مٝم٤مء: سمٙمراه٦م اًمقوقء ُمـ ُم٤مء زُمزم وآهمت٤ًمل ُمٜمف ُمـ ىم٤مل ُمـ اًم -

 (.4/24وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م سمف، وم٘مقًمف وٕمٞمػ ُمرضمقح ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

ّْؿ»زي٤مدة:  -  (.12/27قمٜمد أيب داود سمًٜمد ضمٞمد. ) «وصِاُء ُش

ذم ؾمٜمده وٕمػ، وًمٙمـ يِمٝمد ًمف  «واُء زوزَم دا ُذَب لف»طمدي٨م:  -

 (.12/27احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمت٘مدم. )

 (.12/28سم٠مس أن يتقو٠م داظمؾ احلامم، إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ. ) ٓ -

أعقُذ »إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ذم اًمّمحراء وأراد ىمْم٤مء طم٤مضمتف، وم٢مٟمف ي٘مقل:  -

 «غِرا٘ؽ»وإذا ومرغ يًتح٥م ًمف أن ي٘مقل:  «باهللِ وـ اخُلبُِث واخلبائِث 

(12/29.) 

 ُيٙمره دظمقل اخلالء سمٌمء ومٞمف ذيمر اهلل. -

حمؾ آُمـ ًمقوع إوراق ومٞمف، طمتك خيرج ُمـ اخلالء ومال ًمٙمـ إذا مل يتٞمن 

ڀ ڀ ڀ ڀ طمرج قمٚمٞمف ذم اًمدظمقل هب٤م، ًمٙمقٟمف ُمْمٓمراً إمم ذًمؽ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وم٢مذا أسم٤مح اهلل اعمحرم قمٜمد اًميورة [119إٟمٕم٤مم:]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

 (.12/32وم٤معمٙمروه ُمـ سم٤مب أومم. )

ذا يمٜم٧م ختِمك قمٚمٞمف دظمقل احلامم سم٤معمّمحػ ٓ جيقز إٓ قمٜمد اًميورة، إ -

 (.12/31أن ينق ومال سم٠مس. )

ِذيْمُر اهلل سم٤مًم٘مٚم٥م ُمنموع ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، ذم احلامم وهمػمه.  -

(12/32.) 
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 (.12/32اعمٙمروه ذم احلامم وٟمحقه: ذيمر اهلل سم٤مًمٚم٤ًمن. ) -

ٓ ُيِمؽمط آؾمتٜمج٤مء ًمٙمؾ ووقء، وإٟمام جي٥م ُمـ اًمٌقل واًمٖم٤مئط وُم٤م  -

اًمٜمقاىمض، يم٤مًمريح، وُمس اًمٗمرج، وأيمؾ حلؿ اإلسمؾ، يٚمحؼ هبام، أُم٤م همػممه٤م ُمـ 

 (.12/33واًمٜمقم، ومال ينمع ًمف آؾمتٜمج٤مء، سمؾ يٙمٗمل ومٞمف اًمقوقء اًمنمقمل. )

اعم٤مء إسمٞمض اًمذي خيرج سمٕمد اًمٌقل: هق اعمذي أو اًمقدي، يمٚمف ذم طمٙمؿ  -

 (.12/34اًمٌقل، يًتٜمجك ُمٜمف. )

ُمٕمف اًمذيمر اًمذي خيرج سم٠مؾم٤ٌمب اًمِمٝمقة قمٜمد حتريمٝم٤م، هذا ُمذي شمٖمًؾ  -

 (.12/34وإٟمثٞملم مجٞمٕم٤مً، يمام ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م. )

ٓ طمرج ذم اًمٌقل ىم٤مئاًم، وٓ ؾمٞمام قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف، إذا يم٤من اعمٙم٤من ُمًتقراً  -

 (.12/35ٓ يرى ومٞمف أطمٌد قمقرَة اًم٤ٌمئؾ، وٓ يٜم٤مًمف رٌء ُمـ رؿم٤مش اًمٌقل. )

ًمٜمٌل وًمٙمـ إومْمؾ: اًمٌقل قمـ ضمٚمقس، ٕن هذا هق اًمٖم٤مًم٥م ُمـ ومٕمؾ ا -

^( .12/35.) 

ٓ جيقز اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ُمـ سمقل أو هم٤مئط  -

 (.12/35إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ذم اًمّمحراء. )

 (.12/36أُم٤م ذم اًمٌٞمقت ومال طمرج ذم ذًمؽ. ) -

إن ظمرج ُمٜمف سمقل وم٘مط وم٢مٟمف يٙمٗمٞمف همًؾ ـمرف اًمذيمر قمـ اًمٌقل، وٓ  -

 (.12/36رء. )ينمع ًمف همًؾ اًمدسمر إذا مل خيرج ُمٜمف 

جيقز آؾمتجامر سمٙمؾ رء حيّمؾ سمف إزاًم٦م إذى ُمـ اًمٓم٤مهرات،  -

ٌِـ ُمـ اًمٓملم، واعمٜم٤مديؾ اخلِمٜم٦م اًمٓم٤مهرة، وإوراق اًمٓم٤مهرة اًمتل  يم٤محلَم، وواًمٚمَّ

ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ُمـ ذيمر اهلل أو أؾمامئف، وهمػم ذًمؽ مم٤م حيّمؾ سمف اعم٘مّمقد. ُم٤م قمدا 

 (. 12/37اًمٕمٔم٤مم وإرواث. )



 

 
 04 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

آؾمتجامر وحتّمؾ سمف اًمٓمٝم٤مرة إذا اؾمتجٛمر صمالصم٤ًم أو أيمثر وأٟم٘مك  يٙمٗمل -

، وًمق ُمع وضمقد اعم٤مء، ^اعمحؾ، يمام صح٧م سمذًمؽ إطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

 (.29/15وقمٚمٞمف أن يتقو٠م سم٤معم٤مء. )

 ٓ جيزئ آؾمتٜمج٤مء سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر. -

اعمحُؾ. إذا مل شُمٜمِؼ وضم٥م أن يزيد اعمًتجٛمُر راسمٕم٤مً وأيمثر طمتك يٜم٘مل  -

(12/37.) 

رواه اسمـ ُم٤مضمف سمًٜمد  «إذا بال أحدكؿ فٕٓٗس ذكره ثالث ورات»طمدي٨م:  -

 وٕمٞمػ، ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم اًمٌٚمقغ.

ىمٚم٧م: وأظمرضمف أمحد وهق وٕمٞمػ يمام ىم٤مل احل٤مومظ، ٕن قمٞمًك وأسم٤مه 

جمٝمقٓن، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم، وضمزم سمذًمؽ احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م، ومم٤م يدل قمغم وٕمٗمف: 

اًمقؾمقؾم٦م واإلص٤مسم٦م سم٤مًمًٚمس، وم٤مًمقاضم٥م شمرك ذًمؽ.  أن هذا اًمٕمٛمؾ ي٥ًٌم

(29/22.) 

 

 باب سنن الفطرة
اؾمتٕمامل اًمروائح اًمٕمٓمري٦م اعمًامة سمـ: )اًمٙمٚمقٟمٞم٤م( اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ُم٤مدة  -

اًمٙمحقل ٓ جيقز: ٕٟمف صم٧ٌم ًمديٜم٤م سم٘مقل أهؾ اخلؼمة ُمـ إـم٤ٌمء: أهن٤م ُمًٙمرة، عم٤م 

ؾمتٕمامهل٤م قمغم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء. ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مدة )اًمًٌػمشمق( اعمٕمرووم٦م. وسمذًمؽ حيرم ا

(12/38.) 

 (.12/38أُم٤م اًمقوقء ومال يٜمت٘مض هب٤م. ) -

 (.12/38وأُم٤م اًمّمالة ومٗمل صحتٝم٤م ٟمٔمر. ) -

وُمـ صغم وهل ذم صمٞم٤مسمف أو سمٕمض سمدٟمف ٟم٤مؾمٞم٤مً، أو ضم٤مهالً طمٙمٛمٝم٤م، أو  -

 (.12/38ُمٕمت٘مداً ـمٝم٤مرهت٤م، ومّمالشمف صحٞمح٦م. )

 (.٤12/39م. )وإطمقط: همًؾ ُم٤م أص٤مب اًمٌدن واًمثٞم٤مب ُمٜمٝم -
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جيقز ًمٚمٛمرأة اًمٓمٞم٥م: إذا يم٤من ظمروضمٝم٤م إمم جمٛمع ٟم٤ًمئل ٓ متر ذم اًمٓمريؼ  -

 (.12/42قمغم اًمرضم٤مل. )

إصؾ طمؾُّ اًمٕمٓمقر وإـمٞم٤مب اًمتل سملم اًمٜم٤مس، إٓ ُم٤م قمٚمؿ أن سمف ُم٤م  -

وٟمحق ذًمؽ.  ٦ميٛمٜمع اؾمتٕمامًمف، ًمٙمقٟمف ُمًٙمراً، أو يًٙمر يمثػمه، أو سمف ٟمج٤مؾم

(12/41.) 

أ٘ف لَـ القاصٓة »: ^ؿ طمرام، عم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل اًمقؿمؿ ذم اجلً -

وإذا ومٕمٚمف اعمًٚمؿ ذم طم٤مل ضمٝمٚمف  «وادستقصٓة والقاصٔة وادستقصٔة

سم٤مًمتحريؿ، أو قُمِٛمَؾ سمف اًمقؿمؿ ذم طم٤مل صٖمره، وم٢مٟمف يٚمزُمف إزاًمتف سمٕمد قمٚمٛمف 

سم٤مًمتحريؿ. ًمٙمـ إذا يم٤من ذم إزاًمتف ُمِم٘م٦م أو ُمية، وم٢مٟمف يٙمٗمٞمف اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، 

 (.12/44يه سم٘م٤مؤه ذم ضمًٛمف )وٓ ي

اًمتجٛمع رضم٤مًٓ وٟم٤ًمء ذم يقم ُمٕمٚمقم حلْمقر اخلت٤من وإي٘م٤مف اًمقًمد  -

 (.12/46ُمتٙمِمٗم٤مً أُم٤مُمٝمؿ هذا طمرام. )

ظمت٤من اًمٌٜم٤مت ؾمٜم٦م، يمخت٤من اًمٌٜملم، إذا وضمد ُمـ حيًـ ذًمؽ ُمـ إـم٤ٌمء  -

 (.47 -12/46أو اًمٓمٌٞم٤ٌمت. )

ٞمقم اًم٤ًمسمع وم٘مط، أُم٤م اًمًٜم٦م طمٚمؼ رأس اًمٓمٗمؾ اًمذيمر قمٜمد شمًٛمٞمتف ذم اًم -

ـٌ بَّّٗتِِف ُتذبُح عٕف يقَم »: ^إٟمثك ومال حيٚمؼ رأؾمٝم٤م، ًم٘مقًمف  كؾُّ غالم ُورهت

صح٤مب اًمًٜمـ إرسمع سم٢مؾمٜم٤مد أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد، و «شابَِف، وُُيُٓؼ ويسٔك

 (.12/48طمًـ. )

)اعمٜم٤ميمػم( شمريمٝم٤م أومم، ودم٥م إزاًمتٝم٤م قمٜمد اًمقوقء: ٕهن٤م متٜمع وصقل  -

 (.12/49ًمٔمٗمر. )اعم٤مء إمم ا

ٓ أصؾ ًمقوع اعمٜم٤ميمػم عمدة مخ٦ًم ومروض صمؿ ُمًحف، وًمٞمس ُمثؾ اعمًح  -

 (.29/81قمغم اخلٗملم طمتك يقوع مخ٦ًم ومروض. )

 اًمقاضم٥م قمغم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل أن يالطمٔمقا هذا إُمر، ومال يؽمك  -
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وٓ اإلسمط أيمثر ُمـ أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م.  -وهل: اًمِمٕمرة-اًمٔمٗمر، وٓ اًمِم٤مرب وٓ اًمٕم٤مٟم٦م 

(12/52.) 

: ^ٓ جيقز أظمذ ؿمٕمر احل٤مضمٌلم، وٓ اًمتخٗمٞمػ ُمٜمٝمام، عم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -

 (.12/51) «أ٘ف لَـ الٕاوية وادتٕٔية»

اًمِمٕمر اًمذي يٜم٧ٌم ذم وضمف اعمرأة إن يم٤من ؿمٕمرًا قم٤مدي٤ًم ومال جيقز أظمذه،  -

وإن يم٤من ؿمٞمئ٤ًم زائدًا يٕمتؼم ُمثٚم٦م شمِمقهي٤ًم ًمٚمخٚم٘م٦م، يم٤مًمِم٤مرب، واًمٚمحٞم٦م، ومال 

 (.12/51ٓ طمرج، وٓ يدظمؾ ذم اًمٜمٛمص اعمٜمٝمل قمٜمف. )سم٠مس سم٠مظمذه و

وصؾ اًمِمٕمر ٓ جيقز، وٓ ومرق سملم ؿمٕمر سمٜمل آدم وهمػمه مم٤م يقصؾ  -

 (.12/52سمف اًمِمٕمر. )

ٓ جيقز ًمٚمٛمرأة وٓ همػمه٤م شمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م سم٤مًمّمٌغ إؾمقد. أُم٤م اًمتٖمٞمػم سمٖمػم  -

 (.12/53اًمًقاد ومال سم٠مس. )

ِمٕمر مج٤مل هلـ، وٕن ىمّّمف ٓ جيقز ًمٚمٜم٤ًمء ىمّص ؿمٕمرهـ، ٕن اًم -

ُمثٚم٦م، وىمص سمٕمْمف ىمزع، ًمٙمـ إذا ـم٤مل ضمدًا، وأظمذن ُمـ أـمراومف ومال سم٠مس. 

(29/47.) 

سمقوٕمف قمغم يديف  -ًمٞمس ًمٚمٛم١مُمـ أن يتِمٌف سم٤مًمٜم٤ًمء ٓ ذم احلٜم٤مء  -

وٓ ذم همػمه، وًمق يم٤من قم٤مدة ومٚمٞمس ًمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م يٙمقن ُمتِمٌٝم٤مً  -ورضمٚمٞمف 

 (.29/47ومٞمف سم٤مًمٜم٤ًمء. )

ذ اًمرأس اًمّمٜم٤مقمل )اًم٤ٌمرويم٦م( ُمـ وضمقه أرسمٕم٦م:أطمده٤م: أٟمف ُمـ حيرم اخت٤م -

 ، وإصؾ ذم اًمٜمٝمل: اًمتحريؿ.^مجٚم٦م إُمقر اًمتل هنك قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل 

 اًمث٤مين: أٟمف زور وظمداع.

ـْ تىبَّف بّقٍم فٖق »: ^اًمث٤مًم٨م: أٟمف شمِمٌف سم٤مًمٞمٝمقد، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل   َو

 .«وٕٖؿ
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إ٘ام هْْٓت بٕق »: ^ف اًمراسمع: أٟمف ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٕمذاب واهلالك، ًم٘مقًم

َذ وثؾ هِذه ٘ساؤهؿ ، وي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ حتريؿ اخت٤مذ هذا «إرسائَٗؾ دا اَّتَّ

اًمرأس أٟمف أؿمد ذم اًمتٚمٌٞمس واًمزور واخلداع ُمـ وصؾ اًمِمٕمر سم٤مًمِمٕمر، وىمد صم٧ٌم 

ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م أٟمف ًمٕمـ اًمقاصٚم٦م واعمًتقصٚم٦م.  ^قمـ رؾمقل اهلل 

(12/56.) 

ًمٙمحؾ ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م سملم اًمٜم٤ًمء، وقمٜمد اًمزوج واعمح٤مرم. جيقز دمٛمؾ اعمرأة سم٤م -

(12/58.) 

كان  ^أن الٕبل »: احلدي٨م اًمذي رواه اًمؽمُمذي، قمـ أيب هريرة  -

طمدي٨م سم٤مـمؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، ٕن ذم  «يٙخذ وـ حلٗتف وـ ضقهلا وعرضٖا

إؾمٜم٤مده قمٛمر سمـ ه٤مرون اًمٌٚمخل، وهق ُمـ اعمتٝمٛملم سم٤مًمذب قمٜمد أيمثر أئٛم٦م احلدي٨م 

 (.12/62ه. )وٟم٘م٤مد

ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٠مظمذ ؿمٕمر اخلديـ، سمؾ جي٥م شمقومػم ذًمؽ ُمع اًمذىمـ.  -

(12/63.) 

ـْ مل يٙخْذ وـ صاربِف فَٓٗس وّٕا»طمدي٨م:  - ظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف  «َو

 (.12/65سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

 ^شمرسمٞم٦م اًمٚمحٞم٦م وشمقومػمه٤م وإرظم٤مؤه٤م ومرض ٓ جيقز شمريمف، ٕن اًمرؾمقل  -

 (.12/66اًمقضمقب. ) أُمر سمذًمؽ، وأُمره قمغم

اخت٤مذ اًمِمٜم٤ٌمت ذٟم٥م ُمـ اًمذٟمقب، وُمٕمّمٞم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص، وهٙمذا طمٚمؼ  -

اًمٚمحٞم٦م وشم٘مّمػمه٤م ُمـ مجٚم٦م اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص اًمتل شمٜم٘مص اإليامن وشمْمٕمٗمف، 

 (.12/66وخيِمك ُمٜمٝم٤م طمٚمقل همْم٥م اهلل وٟم٘مٛمتف. )

جيقز ًمقزم إُمر أن يٕم٤مىم٥م ُمـ ظم٤مًمػ إواُمر واًمٜمقاهل سمام يراه ُمـ  -

٤مت اًمرادقم٦م، ومٞمام دون قم٘مقسم٤مت احلدود، ردقم٤مً ًمٚمٜم٤مس قمـ ارشمٙم٤مب حم٤مرم اًمٕم٘مقسم

 (.12/72اهلل واًمتٕمدي قمغم طمدوده. )
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أوصٞمؽ سمؽمك اًمٙمٚمٞم٦م اعمذيمقرة وآٟمت٘م٤مل إمم همػمه٤م إذا أضمؼمت قمغم  -

 (.12/72طمٚمؼ حلٞمتؽ، وؾمقف جيٕمؾ اهلل ًمؽ ومرضم٤ًم وخمرضم٤ًم. )

الم ىم٤مًمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمقل سمٕمض اًمققم٤مظ: إن طم٤مًمؼ حلٞمتف خمٜم٨م، هذا يم -

اعمت٘مدُملم وُمٕمٜم٤مه اعمِمتٌف سم٤مًمٜم٤ًمء، ٕن اًمتخٜم٨م هق: اًمتِمٌف سم٤مًمٜم٤ًمء، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه 

أٟمف ًمقـمل، يمام ئمٜمف سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م اًمٞمقم، واًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمقاقمظ وهمػمه أن يتجٜم٥م 

 (.12/74هذه اًمٕم٤ٌمرة ٕهن٤م ُمقمه٦م. )

هلل، وٕٟمف ذب اًمدظم٤من ُمـ اعمحرُم٤مت، ًمٙمقٟمف ُمـ اخل٤ٌمئ٨م اًمتل طمرُمٝم٤م  -

گ گ ڳ يِمتٛمؾ قمغم أضار يمثػمة، واًمدًمٞمؾ قمغم حتريٛمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

: ^ذم وصػ ٟمٌٞمف حمٛمد  Q، وىمقًمف [4]اعم٤مئدة: ُمـ أي٦م ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ

، وىمد ومن اًمٕمٚمامء [157إقمراف:]ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

اًمٓمٞم٤ٌمت سم٠مهن٤م: إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م اعمٖمذي٦م اًمٜم٤مومٕم٦م اًمتل ٓ ضر ومٞمٝم٤م، وُمٕمٚمقم أن 

 (.12/74ًمدظم٤من ًمٞمس هبذا اًمقصػ، سمؾ هق ُمـ اخل٤ٌمئ٨م اًمْم٤مرة اعمحرُم٦م. )ا

ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم ضمقاز ىمص اًمٚمحٞم٦م وشمِمذيٌٝم٤م وقمدم إـم٤مًمتٝم٤م.  -

(12/78.) 

ُمـ حلٞمتف ذم احل٩م وُم٤م زاد قمغم اًم٘مٌْم٦م، هذا ٓ  أظمذ اسمـ قمٛمر  -

 .(12/79طمج٦م ومٞمف، ٕٟمف اضمتٝم٤مد ُمٜمف، واحلج٦م ذم روايتف ٓ ذم اضمتٝم٤مده. )

ٓ ؿمؽ أن احلٚمؼ أؿمد ذم اإلصمؿ ُمـ اًم٘مص واًمتخٗمٞمػ، ٕن احلٚمؼ  -

اؾمتئّم٤مل ًمٚمحٞمٚم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ومٕمؾ اعمٜمٙمر، واًمتِمٌف سم٤مًمٜم٤ًمء، أُم٤م اًم٘مص 

واًمتخٗمٞمػ ومال ؿمؽ أن ذًمؽ ُمٜمٙمر وخم٤مًمػ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، وًمٙمٜمف 

 (.12/81دون احلٚمؼ. )

 ـم٤مقم٦م أواُمره و ^وم٤مئدة: اهلداي٦م واًمًالُم٦م واًمٜمج٤مح ذم اشم٤ٌمقمف 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ وشمرك ٟمقاهٞم٦م، وي٘مقل ضمؾ وقمال: 

ومٕمٚمٞمف أن يتٌع  ^، ومٛمـ يم٤من حي٥م اهلل وحي٥م رؾمقًمف [31]آل قمٛمران: ُمـ أي٦مڃ ڃڃ

هذا ًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ، وم٤مشم٤ٌمقمف واًمتٛمًؽ سمام ضم٤مء سمف هق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد عمح٦ٌم اهلل 

Q(.12/86اًمٜم٤مر. ) ، يمام أٟمف اًمًٌٞمؾ ًمٚمٛمٖمٗمرة، ودظمقل اجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ 

أظمذ إضمرة قمغم طمٚمؼ اًمٚمحك طمرام وؾمح٧م، جي٥م قمغم ُمـ ومٕمٚمف  -

اًمتقسم٦م إمم اهلل ُمٜمف، وقمدم اًمٕمقدة إًمٞمف، واًمّمدىم٦م سمام دظمؾ قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ إذا 

يم٤من يٕمٚمؿ طمٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحك، وم٢من يم٤من ضم٤مهاًل ومال 

ٌَالً، ًم ٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم أيمٚم٦م طمرج قمٚمٞمف ومٞمام ؾمٚمػ، وقمٚمٞمف احلذر ُمـ ذًمؽ ُمًت٘م

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ اًمرسم٤م: 

 (.12/87. )[275]اًمٌ٘مرة: ُمـ أي٦م چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

يْقُن يف آخِر الزواِن ققٌم ُُيًبقن بالسقادِ كحقاصِؾ »طمدي٨م:  -

رواه أسمق داود، واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح،  «احلامِم ٓ يرُيقَن رائحَة اجلٕةِ 

 (.12/89أن هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر. ) وهذا وقمٞمد ؿمديد، ي٘ميض

ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيٚمؼ حلٞمتف ٕؾم٤ٌمب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، أو ًمٞمٛمٙمـ ُمـ  -

. ^اًمدقمقة، سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أقمٗم٤مؤه٤م وشمقومػمه٤م، اُمتث٤مًٓ ُٕمر اًمرؾمقل 

(12/91.) 

 (.12/93ٓ جيقز ًمؽ ـم٤مقم٦م واًمدك ذم طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م. ) -

 ادساحٗؼ فٖٗا تِيٗؾ: -

امل وهل ٓ شمي اًمقضمف، وٓ شم٥ًٌم ومٞمف ؿمٞمئ٤مً، إن يم٤من حيّمؾ هب٤م اجل

 ومال سم٠مس هب٤م وٓ طمرج.

 أُم٤م إن يم٤مٟم٧م شم٥ًٌم ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم يمٌ٘مع ؾمقداء، أو حُتدث ومٞمف أضاراً 
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 (.4/28أظمرى، وم٢مهن٤م مُتٜمع ُمـ أضمؾ اًمير. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

ٓ طمرج ذم اؾمتٕمامل ُمزيؾ اًمِمٕمر ًمٚمٕم٤مٟم٦م واإلسمط، وًمٙمـ احلٚمؼ  -

 (.4/28أومْمؾ إذا شمٞمن ذًمؽ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )ًمٚمٕم٤مٟم٦م واًمٜمتػ ًمإلسمط 

اًمِمٕمر اًمذي يٜم٧ٌم قمغم احلٚمؼ ٓ سم٠مس سم٠مظمذه. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[  -

(4/55.) 

ضمف اًمٜم٤ًمئل  «السقاد وٌٖرة لِٓؿ ورضاة لٓرب»طمدي٨م:  - ظمرَّ

 (.29/26. )سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ قم٤مئِم٦م 

لقٓ أن أصؼ عذ أوتل ٕورهتؿ بالسقاك وع كؾ »طمدي٨م:  -

 (.29/27ُم٤مم اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )ظمرضمف اإل «وضقء

وٕمٞمػ  «صالة بسقاك خر وـ شبَني صالة بال شقاك»طمدي٨م:  -

(29/27.) 

 

 باب فروض الوضوء وصفته
ُم٤م يدل قمغم أٟمف يم٤من ذم أول اًمقوقء يٖمًؾ يمٗمٞمف  ^ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -

 (.12/98صمالصم٤ًم ُمع ٟمٞم٦م اًمقوقء. )

 (.12/98ينمع ًمٚمٛمتقوئ أن يًٛمل اهلل ذم أول اًمقوقء ) -

ُمـ شمرك اًمتًٛمٞم٦م ذم اًمقوقء ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهالً ومقوقؤه صحٞمح، وًمٞمس  -

قمٚمٞمف إقم٤مدشمف، وًمق ىمٚمٜم٤م سمقضمقب اًمتًٛمٞم٦م: ٕٟمف ُمٕمذور سم٤مجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من، واحلج٦م 

٘مرة: ُمـ أي٦م ې ې ې ى ى ائ ائەئذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وىمد  [286]اًٌم

 (.12/122) «قد اشتجاب هذا الدعاء أن اهلل »: ^صح قمـ اًمٜمٌل 

 ُمـ شمٕمٛمد شمرك اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد اًمقوقء، وهق يٕمٚمؿ احلٙمؿ اًمنمقمل،  -

 (.29/25ومٞمٜمٌٖمل ًمف أن يٕمٞمد اًمقوقء اطمتٞم٤مـم٤مً وظمروضم٤ًم ُمـ اخلالف. )
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اًمًٜم٦م إذا ومرغ ُمـ اًمقوقء أن يتِمٝمد ظم٤مرج احلامم: ٕٟمف ًمٞمس هٜم٤مك  -

 (.29/27ضورة أن يتِمٝمد داظمؾ احلامم. )

ُمرشملم، وصمالصم٤مً صمالصم٤ًم، ورسمام همًؾ  شمقو٠م ُمرة ُمرة، وُمرشملم ^اًمٜمٌل  -

سمٕمض أقمْم٤مئف ُمرشملم وسمٕمْمٝم٤م صمالصم٤مً، وذًمؽ يدل قمغم أن إُمر ومٞمف ؾمٕم٦م، واحلٛمد 

 (.12/99هلل، ًمٙمـ اًمتثٚمٞم٨م أومْمؾ. )

إذا يمٜم٧م ذم اًمٌحر شمًٌح ومال طمرج قمٚمٞمؽ أن شمتقو٠م وأٟم٧م ذم اًمٌحر، ُمع  -

ًمٞمنى، صمؿ شمًٛمح ُمراقم٤مة اًمؽمشمٞم٥م واعمقآة، شمٌدأ سمقضمٝمؽ، صمؿ يدك اًمٞمٛمٜمك صمؿ ا

 (.29/62رأؾمؽ وأذٟمٞمؽ، صمؿ حترك رضمٚمٞمؽ سمٜمٞم٦م اًمقوقء، اًمٞمٛمٜمك صمؿ اًمٞمنى. )

ينمع عمـ شمقو٠م أن يّمكم ريمٕمتلم، وشمًٛمك: ؾمٜم٦م اًمقوقء، وإن  -

 (.12/99صغم سمٕمد اًمقوقء اًمًٜم٦م اًمراشم٦ٌم يمٗم٧م قمـ ؾمٜم٦م اًمقوقء. )

ُمـ ٟمز اًمتًٛمٞم٦م ذم أول اًمقوقء صمؿ ذيمره٤م ذم أصمٜم٤مئف وم٢مٟمف يًٛمل،  -

 (.12/122ًمٞمس قمٚمٞمف إقم٤مدة: ٕٟمف ُمٕمذور سم٤مًمٜمًٞم٤من. )و

يٙمٗمل أن يٛمر اعم٤مء قمغم اًمٚمحٞم٦م اًمٙمثٞمٗم٦م، وإن ظَمّٚمَٚمٝم٤م ومٝمق أومْمؾ، وىمد  -

 (.12/122هذا وهذا. ) ^ومٕمؾ اًمٜمٌل 

 (.12/121ًمٞمس ؾمؽم اًمٕمقرة ذـم٤مً ذم صح٦م اًمقوقء. ) -

 (.12/122ٓ يًتح٥م، وٓ ينمع ُمًح اًمٕمٜمؼ. ) -

ًؾ رضمٚمٞمف، صمؿ شمذيمر ذًمؽ ىمٌؾ ـمقل اًمٗمّمؾ، ُمـ ٟمز ُمًح رأؾمف وهم -

 (.12/123ومٕمٚمٞمف أن يًٛمح رأؾمف وأذٟمٞمف، صمؿ يٕمٞمد همًؾ رضمٚمٞمف. )

اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م ذم اًمّمالة واًمقوقء -
(1)

 ^سمدقم٦م، ٕٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل  

 (.12/424وٓ قمـ أصح٤مسمف، ومقضم٥م شمريمف. )

                                         
 (.4/59]واًمٓمقاف واًمًٕمل[. زي٤مدة وٛمـ جمٛمقع د/اًمٓمٞم٤مر ) (1)
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ُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م، اإلٟم٤ًمن خمػم سملم آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء أو آؾمتجامر سم٤محلج٤مرة و -

 (.12/237أو اجلٛمع سمٞمٜمٝمام. )

 (.12/237ٓ جيقز آؾمتجامر سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمل. ) -

وإن مجع سملم آؾمتجامر وآؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء يم٤من أومْمؾ وأيمٛمؾ.  -

(12/238.) 

 (.12/239اًمٕم٤مضمز قمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء طمٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ مل جيد اعم٤مء. ) -

 لٓٔريض يف الٌٖارة عدة حآت: -

ف يًػمًا ٓ خي٤مف ُمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء ُمٕمف شمٚمٗم٤ًم وٓ ُمرو٤مً إن يم٤من ُمرو -0

خمقوم٤ًم وٓ إسمٓم٤مء سمرء وٓ زي٤مدة أمل وٓ ؿمٞمئ٤ًم وم٤مطمِم٤ًم، وذًمؽ يمّمداع، ووضمع ضس 

وٟمحقمه٤م، أو يم٤من ممـ يٛمٙمٜمف اؾمتٕمامل اعم٤مء اًمداومئ وٓ ضر قمٚمٞمف، ومٝمذا ٓ جيقز ًمف 

اضمد ًمٚمامء ومقضم٥م قمٚمٞمف اًمتٞمٛمؿ: ٕن إسم٤مطمتف ًمتٗمل اًمير وٓ ضر قمٚمٞمف، وٕٟمف و

 اؾمتٕمامًمف.

وإن يم٤من سمف ُمرض خي٤مف ُمٕمف شمٚمػ اًمٜمٗمس، أو شمٚمػ قمْمق، أو طمدوث  -1

ُمرض خي٤مف ُمٕمف شمٚمػ اًمٜمٗمس أو شمٚمػ قمْمق أو ومقات ُمٜمٗمٕم٦م، ومٝمذا جيقز ًمف 

ٔي٦م ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍاًمتٞمٛمؿ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ]اًمٜم٤ًمء: ُمـ ا

29]. 

ٓ جيد ُمـ يٜم٤موًمف اعم٤مء، وإن يم٤من سمف ُمرض ٓ ي٘مدر ُمٕمف قمغم احلريم٦م و -3

 ضم٤مز ًمف اًمتٞمٛمؿ.

ُمـ سمف ضمروح أو ىمروح أو يمن أو ُمرض ييه اؾمتٕمامل اعم٤مء وم٠مضمٜم٥م،  -4

ضم٤مز ًمف اًمتٞمٛمؿ ًمألدًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وإن أُمٙمٜمف همًؾ اًمّمحٞمح ُمـ ضمًده وضم٥م قمٚمٞمف 

 ذًمؽ وشمٞمٛمؿ ًمٚم٤ٌمىمل.

 إذا يم٤من اعمريض ذم حمؾ مل جيد ُم٤مء وٓ شمراسم٤ًم وٓ ُمـ حيي ًمـف اعمقضمـقد -5

ــــؾ اًمّمــــالة،  ــــف شم٠مضمٞم ــــٞمس ًم ــــف وًم ــــف يّمــــكم قمــــغم طمًــــ٥م طم٤مًم  ُمــــٜمٝمام، وم٢مٟم
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 .[16]اًمتٖم٤مسمـ: ُمـ أي٦م ہ ہ ہ ھًم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

اعمريض اعمّم٤مب سمًٚمس اًمٌقل أو اؾمتٛمرار ظمروج اًمدم أو اًمريح  -6

ومل يؼمأ سمٛمٕم٤مجلتف، قمٚمٞمف أن يتقو٠م ًمٙمؾ صالة سمٕمد دظمقل وىمتٝم٤م، ويٖمًؾ ُم٤م 

ٚمّمالة صمقسم٤ًم ـم٤مهرًا إن شمٞمن ًمف ذًمؽ، ًم٘مقًمف يّمٞم٥م سمدٟمف وصمقسمف، أو جيٕمؾ ًم

﮷ وىمقًمف:  [87]احل٩م: ُمـ أي٦مھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓشمٕم٤ممم:  ﮶ 

﮽  إذا »: ^وىمقًمف  [185]اًمٌ٘مرة: ُمـ أي٦م ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

، وحيت٤مط ًمٜمٗمًف اطمتٞم٤مـم٤ًم يٛمٜمع اٟمتِم٤مر «أورُتْْؿ بٙوٍر فُٙتقا وٕف وا اشتٌَتؿْ 

 صالشمف.اًمٌقل أو اًمدم ذم صمقسمف أو ضمًٛمف أو ُمٙم٤من 

ويٌٓمؾ اًمتٞمٛمؿ سمٙمؾ ُم٤م يٌٓمؾ سمف اًمقوقء وسم٤مًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمامل اعم٤مء، 

 (.241-12/239أو وضمقده إن يم٤من ُمٕمدوُم٤ًم، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ. )
 

 باب المسح على الخفٌن
إذا »: ^اًمًٜم٦م أن يٌدأ سم٤مًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمل ىمٌؾ اًمٞمنى يم٤مًمٖمًؾ، ًم٘مقًمف  -

ؿْ  ُْ ِ ضم12/125) «تقضُٙتؿ فٙبدؤا بٔٗاِوٕ ف أهؾ اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. ( ظمرَّ

(12/128.) 

إذا ُمًح اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك، واًمرضمؾ اًمٞمنى سم٤مًمٞمد  -

اًمٞمنى، ومال سم٠مس إذا سمدأ سم٤مًمٞمٛمٜمك، وإن ُمًحٝمام مجٞمٕم٤ًم سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك أو 

 (.12/125اًمٞمنى ومال طمرج. )

شمٌدأ ُمدة اعمًح: ُمـ اعمًح إول سمٕمد احلدث، ٕٟمف ىمد صح قمـ  -

 (.12/126طم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ. )ذم إ ^اًمٜمٌل 

ُمـ ذوط اعمًح قمغم اجلقرب: أن يٙمقن صـٗمٞم٘م٤ًم ؾمـ٤مشمرًا، ومـ٢من يمـ٤من  -

 ؿمــــٗم٤موم٤ًم مل جيــــز اعمًــــح قمٚمٞمــــف: ٕن اًم٘مــــدم واحلــــ٤مل ُمــــ٤م ذيمــــر ذم طمٙمــــؿ 
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 (.12/112اعمٙمِمقف. )

ينمع اعمًح قمغم اخلٗملم: إذا يم٤مٟم٤م ؾم٤مشمريـ ًمٚم٘مدُملم واًمٙمٕمٌلم، ـم٤مهريـ،  -

 قان يم٤من ُمـ احلٞمقاٟم٤مت اًمٓم٤مهرة. إذا ًمًٌٝمام قمغم ـمٝم٤مرة.ُمـ ضمٚمد أي طمٞم

إذا يم٤من اًمث٘م٥م يًػمًا ُيٕمد يًػمًا قمروم٤مً، وم٤مًمّمقاب إٟمف إن ؿم٤مء اهلل ٓ ي١مصمر،  -

 (.29/76ٕن هذا ىمد يٌتغم سمف اًمٜم٤مس وٓ ؾمٞمام اًمٗم٘مراء. )

جيقز اعمًح قمغم اجلقرسملم، ومه٤م: ُم٤م يٜم٩ًم ًمًؽم اًم٘مدُملم ُمـ ىمٓمـ أو  -

 (.٤12/112م. )صقف أو همػممه

احلٙمؿ ذم اعمًح قمغم اخلػ واعمًح قمغم اًمنماب واطمد ذم أصح أىمقال  -

 (.29/73اًمٕمٚمامء. )

 .ٟمزع اعمٛمًقح قمٚمٞمف يٌٓمؾ اًمقوقء، ويٕمد ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء -

(12/113.) 

إذا ُمًح قمغم اًمٜمٕمؾ ُمع اجلقرب وظمٚمع اًمٜمٕمؾ وم٢مٟمف خيٚمع اجلقرب، ويٌٓمؾ 

ٌٓمؾ اًمقوقء سمخٚمع أطمدمه٤م، أُم٤م إذا ظمص اًمقوقء، إذا يم٤من ُمًح قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤مً ومٞم

اعمًح سم٤مجلقرب صمؿ ًمٌس احلذاء وم٢مٟمف ٓ يٌٓمؾ سمذًمؽ
(1)

، ٕن احلٙمؿ طمٞمٜمئٍذ 

 (.29/69ًمٚمجقرب. )

 جيقز اعمًح قمغم اجلزم ُمع ُم٤م فمٝمر ُمـ اجلقارب، ويٙمقن  -

 احلٙمؿ هلام مجٞمٕم٤مً، ومٛمتك ظمٚمع اجلزُم٦م سمٕمد احلدث وضم٥م ظمٚمع اجلقرب 

 قه٤م، وإن ُمًح اجلقارب دون اجلزُم٦م وإقم٤مدة اًمقوقء ًمٚمّمالة وٟمح

 يمٗمك ذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م اجلقارب ؾم٤مشمرة عمحؾ اًمٗمرض، وٓ ييه ظمٚمع 

 (.29/71اجلزُم٦م. )

                                         
 أي سمخٚمع احلذاء. (1)
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جيقز اعمًح قمغم اخلٗملم واجلقرسملم ذم اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ.  -

(12/114.) 

قمغم همػم ـمٝم٤مرة  -ومه٤م: اًمنماب  -ُمـ ًمٌس اخلٗملم أو اجلقرسملم  -

الشمف سم٤مـمٚم٦م، وقمٚمٞمف إقم٤مدة مجٞمع اًمّمٚمقات ومٛمًح قمٚمٞمٝمام وصغم ٟم٤مؾمٞم٤ًم، ومّم

 (.12/115اًمتل صاله٤م هبذا اعمًح. )

إومم وإطمقط: أٓ يٚمٌس اعمتقوئ اًمنماب طمتك يٖمًؾ رضمٚمٞمف  -

 (.12/117( هذا هق إفمٝمر ذم اًمدًمٞمؾ. )12/116اًمٞمنى. )

ُمـ ًمٌس اًمنماب اًمٞمٛمٜمك ىمٌؾ همًؾ اًمرضمؾ اًمٞمنى، ومٞمٜمٌٖمل ًمف أن  -

ُمـ رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ىمٌؾ اعمًح، صمؿ يٕمٞمد إدظم٤مهل٤م ومٞمف سمٕمد  يٜمزع اخلػ أو اًمنماب

 (.12/117همًؾ اًمٞمنى، طمتك خيرج ُمـ اخلالف وحيت٤مط ًمديٜمف. )
 

 باب نواقض الوضوء
إذا اٟمت٘مض اًمقوقء أصمٜم٤مء اًمّمالة قمـ ي٘ملم سمًامع صقت أو وضمقد  -

إذا َفَسا أحدكؿ يف اليالةِ »: ^رائح٦م، ومٞمج٥م إقم٤مدة اًمقوقء واًمّمالة، ًم٘مقًمف 

رواه أهؾ اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.  «ٕنْف، َولَٗتَقضٙ، ولَُِٗد اليالةَ فٓٗ

(12/122.) 

ُمـ يم٤من طمدصمف دائاًم، وم٢مٟمف يتقو٠م ًمٚمّمالة إذا دظمؾ وىمتٝم٤م، صمؿ يّمكم  -

وٓ ييه ُم٤م ظمرج ُمٜمف ذم اًمقىم٧م.  -ُم٤م دام اًمقىم٧م  -اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ 

(12/121.) 

 (.12/121ُمـ يم٤من قمغم ضمٜم٤مسم٦م ومال ي٘مرأ اًم٘مرآن طمتك يٖمتًؾ. ) -

وٓ جيقز ُمس اعمّمحػ إٓ قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم وإصٖمر.  -

(12/121.) 

 إطم٤ًمس اعمّمكم سمٌمء خيرج ُمـ دسمره أو ىمٌٚمف ٓ يٌٓمؾ ووقءه،  -
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وٓ يتٚمٗم٧م إًمٞمف، ًمٙمقٟمف ُمـ وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من، وىمد صح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل 

أو ُيد  ٓ يٕنف حتك يسَٔع صقتًا،»قمٚمٞمف أٟمف ؾمئؾ قمـ ُمثؾ هذا، وم٘م٤مل: 

 (.12/126. )«رُياً 

إن ضمزم اعمّمكم سمخروج اًمريح أو اًمٌقل وٟمحقمه٤م ي٘مٞمٜم٤ًم، وم٢من صالشمف  -

 (.12/126شمٌٓمؾ، ًمٗم٤ًمد ـمٝم٤مرشمف، وقمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمقوقء واًمّمالة. )

اعمٜمل ـم٤مهر وجي٥م ومٞمف اًمٖمًؾ إذا ظمرج قمـ ؿمٝمقة، وم٢من يم٤من ظمروضمف قمـ  -

وٟمحقه٤م، يم٤مًمٓمقاف، همػم ؿمٝمقة أوضم٥م آؾمتٜمج٤مء وم٘مط ُمع اًمقوقء ًمٚمّمالة 

 (.12/129وُمس اعمّمحػ. )

اًمرـمقسم٦م اًمتل خترج ُمـ ومرج اعمرأة إن يم٤مٟم٧م ُمًتٛمرة ذم هم٤مًم٥م إوىم٤مت  -

ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمقوقء ًمٙمؾ صالة إذا دظمؾ اًمقىم٧م، يم٤معمًتح٤مو٦م، ويمّم٤مطم٥م ؾمٚمس 

 (.12/132اًمٌقل. )

وم٢من  -وًمٞم٧ًم ُمًتٛمرة  -إن يم٤مٟم٧م اًمرـمقسم٦م شمٕمرض ذم سمٕمض إطمٞم٤من  -

، ُمتك وضمدت اٟمت٘مْم٧م اًمٓمٝم٤مرة وًمق ذم اًمّمالة. طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمٌقل

(12/132.) 

يمؾ ُم٤م خيرج ُمـ اًمٗمرضملم ُمـ اًمًقائؾ ومٝمق يٜم٘مض اًمقوقء، سمحؼ  -

 (.12/131اًمرضمؾ واعمرأة. )

ُمس اعمرأة ٓ يٜم٘مض اًمقوقء، ؾمقاًء يم٤من قمـ ؿمٝمقة، أو همػم ؿمٝمقة.  -

(12/133.) 

ٔي٦م ې ې ې: ىمقًمف  - ع، يمام ىم٤مل اسمـ اعمراد سمف اجلام [43]اًمٜم٤ًمء: ُمـ ا

 (.12/133قم٤ٌمس ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وًمٞمس اعمراد سمف ُمس اًمٞمد. )

 يِمػم إمم  [43]اًمٜم٤ًمء:ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ: ىمقًمف  -

إيمؼم،  يِمػم سمف إمم احلدث [43]اًمٜم٤ًمء:ې ې ېاحلدث إصٖمر، وىمقًمف 
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 (.75 -29/74اعمالُم٦ًم يمٜم٤مي٦م قمـ اجلامع ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )ٕن 

٤م طمج٦م ىم٤مئٛم٦م شمدل قمغم ٟم٘مض اًمقوقء سمٚمٛمس اعمرأة ُمٓمٚم٘م٤ًم. ًمٞمس هٜم -

(17/219.) 

إذا يم٤من ذم إرض ٟمج٤مؾم٦م ووـمئتٝم٤م اعمرأة أو اًمرضمؾ ومٝمذا ٓ يٜم٘مض  -

اًمقوقء، ًمٙمـ قمغم يمؾ ُمٜمٝمام أن يٖمًؾ رضمٚمف إذا وـمئٝم٤م وهل رـم٦ٌم، أو ذم 

 (.12/139رضمٚمف رـمقسم٦م. )

وقء، وًمٙمـ قمغم ُمالُم٦ًم ُمالسمس اًمٓمٗمؾ اعمٌتٚم٦م سم٤مًمٌقل ٓ شمٜم٘مض اًمق -

ُمـ عمًٝم٤م وهل رـم٦ٌم أن يٖمًؾ يده، وهٙمذا ًمق يم٤مٟم٧م ي٤مسم٦ًم ويده رـمٌف وم٢مٟمف 

 (.12/139يٖمًؾ يده. )

اعمْمٛمْم٦م ُمًتح٦ٌم ُمـ آصم٤مر اًمٓمٕم٤مم وٓ ينم سم٘م٤مء رء ُمـ ذًمؽ ذم  -

 (.29/52إؾمٜم٤من سمحٙمؿ اًمّمالة. )

إيمؾ أو اًمنمب سمٕمد اًمقوقء ُم٤ٌمذة وىمٌؾ اًمّمالة ٓ يٜم٘مض  -

طمرج ومٞمف، إٓ إذا يم٤من اعم٠ميمقل ُمـ حلؿ اإلسمؾ وم٢مٟمف ُيٜمت٘مض اًمقوقء، وٓ 

( أُم٤م ُم٤م ٓ يًٛمك حلاًم يم٤مًمِمحؿ واًمٙمرش ومٝمذا 12/139اًمقوقء سمذًمؽ. )

 (.29/82ذم ٟم٘مض اًمقوقء سمف ٟمٔمر. )

حلؿ اًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر وحلؿ اًمّمٞمد، وهمػمه٤م ُمـ اًمٚمحقم اعم٤ٌمطم٦م، ٓ  -

اًمقوقء. يٜمت٘مض اًمقوقء هب٤م، سمؾ حلؿ اإلسمؾ ظم٤مص٦م هق اًمذي يٜم٘مض 

(12/142.) 

اعمداقم٦ٌم اًمتل حتّمؾ سملم اًمزوضملم ـمٞم٦ٌم وُمنموقم٦م، ومٞمداقمٌٝم٤م  -

ُمع أهٚمف، وٓ يٜمت٘مض اًمقوقء سمذًمؽ  ^وشمداقمٌف، وهذا ُمـ ؾمٜم٦م اًمرؾمقل 

 (.12/142إذا يم٤مٟم٧م اعمداقم٦ٌم يم٤مًمت٘مٌٞمؾ. )
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ٓ طمرج أن يٛمس اًمٓمٌٞم٥م قمقرة اًمرضمؾ ًمٚمح٤مضم٦م ويٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ًمٚمٕمالج.  -

(12/141.) 

ٛمس اًمٓمٌٞم٥م اًمدم إذا دقم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمٛمًف، ويٖمًؾ يده سمٕمد وٓ سم٠مس سمٚم -

 (.12/141ذًمؽ قمام أص٤مسمف، وٓ يٜمت٘مض اًمقوقء سمٚمٛمس اًمدم أو اًمٌقل. )

 (.12/141إذا ُمس اًمٗمرج اٟمت٘مض ووقؤه ىمٌالً يم٤من أو دسمراً. ) -

اًمٜمٕم٤مس ٓ يٜمت٘مض سمف اًمقوقء، وإٟمام يٜمت٘مض سم٤مًمٜمقم اًمذي ٓ يٌ٘مك ُمع  -

 (.12/143ص٤مطمٌف ؿمٕمقر سمٛمـ طمقًمف. )

ف، فٛذا ٘اوت الَٕٗان اشتٌَٓؼ القكاءُ »طمدي٨م:  - رواه  «الَنُي وكاُء السَّ

أمحد، واًمٓمؼماين، وذم ؾمٜمده وٕمػ، ًمٙمـ ًمف ؿمقاهد شمٕمْمده، يمحدي٨م صٗمقان، 

 (.12/144وسمذًمؽ يٙمقن طمديث٤ًم طمًٜم٤ًم. )

إذا يم٤من اًمٜمقم يًػماً ومال يٜم٘مض اًمقوقء يمقٟمف يٜمٕمس ويِمٕمر سمٛمـ طمقًمف.  -

(29/84.) 

ٖمٞمٌقسم٦م: إذا يم٤من رء يًػماً ٓ يزيؾ اًمققمل وٓ يٛمٜمع اإلطم٤ًمس اًم -

 (.12/145سمقضمقد احلدث ومال يي. )

إن يم٤مٟم٧م اًمٖمٞمٌقسم٦م متٜمع ؿمٕمقره سم٤مًمذي خيرج ُمٜمف، يم٤مًمًٙمران أو اعمّم٤مب  -

سمٛمرض أوم٘مده ؿمٕمقره طمتك ص٤مر ذم همٞمٌقسم٦م، ومٝمذا يٜمت٘مض ووقؤه يم٤مإلهمامء. 

(12/145.) 

ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ ُمـ اعمّمحػ وٓ قمـ فمٝمر  اجلٜم٥م ًمٞمس ًمف أن ي٘مرأ اًم٘مرآن -

يم٤من ٓ حيجزه قمـ اًم٘مرآن إٓ اجلٜم٤مسم٦م.  ^ىمٚم٥م، طمتك يٖمتًؾ، ٕن اًمٜمٌل 

(12/148.) 

احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء دمقز هلام ىمراءة اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚم٥م، ٕهنام شمٓمقل  -

 (.12/147ُمدهتام، وًمٞمس إُمر ذم أيدهيام يم٤مجلٜم٥م. )
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 «ٓ اجلُٕب صٗئاً وـ الّرآنِ ٓ تّرأ احلائُض و»: طمدي٨م اسمـ قمٛمر  -

طمدي٨م وٕمٞمػ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، ٕٟمف ُمـ رواي٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش، قمـ ُمقؾمك 

وإؾمامقمٞمؾ روايتف قمـ همػم اًمِم٤مُمٞملم وٕمٞمٗم٦م.  -وهق طمج٤مزي-سمـ قم٘م٦ٌم 

(12/148.) 

جيقز إُم٤ًمك يمت٥م اًمتٗمًػم ُمـ همػم طم٤مئؾ وُمـ همػم ـمٝم٤مرة، ٕهن٤م ٓ  -

 (.12/148شمًٛمك ُمّمحٗم٤مً. )

صؾ ذم اًمٓمٝم٤مرة اعمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٕمرف اًمنمقمل: هل اًمٓمٝم٤مرة ُمـ وم٤مئدة: إ -

 (.12/149احلدث إصٖمر وإيمؼم. )

أن ٓ »يمت٥م إمم أهؾ اًمٞمٛمـ:  ^، أن اًمٜمٌل طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم  -

 (.12/149طمدي٨م ضمٞمد ًمف ـمرق يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم. ) «ئَس الّرآَن إٓ ضاهرٌ 

٤من اًمٜم٤مىمؾ قمغم همػم ٓ جيقز ٟم٘مؾ اعمّمحػ ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من، إذا يم -

ـمٝم٤مرة، ًمٙمـ إذا يم٤من ُمًف أو ٟم٘مٚمف سمقاؾمٓم٦م، يم٠من ي٠مظمذه ذم ًمٗم٤موم٦م أو ضمراسم٦م، أو 

 (.12/149سمٕمالىمتف ومال سم٠مس. )

اعمدرس وهمػمه، ًمٞمس ًمف أن يٛمس اعمّمحػ وهق قمغم همػم ـمٝم٤مرة.  -

(29/65.) 

ظمرج ُمـ اًمٖم٤مئط وىمرأ ؿمٞمئ٤مً ُمـ اًم٘مرآن،  ^: أن اًمٜمٌل طمدي٨م قمكم  -

رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد  «لٗس بجٕب، أوا اجلٕب فال، وٓ آية هذا دـ»وىم٤مل: 

(12/152.) 

اؾمتامع اجلٜم٥م ًم٘مراءة اًم٘مرآن ٓ طمرج ذم ذًمؽ، عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗم٤مئدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م  -

 (.12/152ُمـ دون ُمس اعمّمحػ. )

إذا صــ٤مومح اعمًـــٚمؿ اًمٜمٍمـــاين، أو اًمٞمٝمـــقدي، أو همػممهـــ٤م ُمــــ اًمٙمٗمـــرة  -

ـــٞمس  ـــف ًم ـــذًمؽ، ًمٙمٜم ـــقء ٓ يٌٓمـــؾ سم ـــف أن وم٤مًمقو ـــٞمس ًم ـــف أن يّمـــ٤مومحٝمؿ، وًم  ًم
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يٌدأهؿ سم٤مًمًالم، إٓ إذا سمدؤوه هؿ سم٤مًمًالم ومّم٤مومحقه ومال سم٠مس سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م. 

(12/154.) 

رد اًمًالم أصمٜم٤مء اًمقوقء ًمٞمس سمٛمٙمروه، وٓ يٜم٘مض اًمقوقء، وم٢مذا ؾُمٚمِّؿ  -

قمٚمٞمؽ وأٟم٧م شمتقو٠م اًمقوقء اًمنمقمل، وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ: أن شمرد اًمًالم. 

(12/155.) 

ٜمجل وم٤مٕفمٝمر: أٟمف يرد اًمًالم، ٕن آؾمتٜمج٤مء ًمٞمس سمقًٓ إذا يم٤من يًت -

وٓ هم٤مئٓم٤ًم، ًمٙمٜمف ومٞمف ُمس ًمٚمٜمج٤مؾم٦م، وإن شمرك ومال طمرج، وإن رد ومال طمرج. 

(12/155.) 

ٓ جي٥م اًمقوقء ُمـ ُمرق حلؿ اجلٛمؾ وٓ اًمٓمٕم٤مم اًمذي ـمٌخ سمف حلؿ  -

 (.12/157اجلٛمؾ، وٓ ُمـ ًمٌـ اإلسمؾ. )

ُم٣م ُمـ اًمّمالة عمـ أطمدث صمؿ ذه٥م احلدي٨م اًمذي ومٞمف اًمٌٜم٤مء قمغم ُم٤م  -

ومتقو٠م طمدي٨م وٕمٞمػ، يمام أووح ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٌٚمقغ 

(12/159.) 

يمقن اًم٤ًمئؾ ًُمٗم٧م ٟمٔمره ُمرة أو ُمرشملم إمم عمُٕم٦م ذم ىمدُمف مل يّمٚمٝم٤م اعم٤مء طمٞمٜمام  -

شمقو٠م ٓ يٕمٜمل احلٙمؿ قمغم ـمٝم٤مراشمف إظمرى إهن٤م همػم صحٞمح٦م، ٕٟمف إصؾ إن 

ووقءاً صحٞمح٤مً وٓ يٜمت٘مض إصؾ سم٤مًمِمٙمقك، ويمذا إُمر ؿم٤مء اهلل أٟمف شمقو٠م 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم همًٚمف ُمـ اجلٜم٤مسم٦م إصؾ ؾمالُمتف وٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف، عم٤م ُم٣م ُمـ 

 (.29/84صٚمقاشمف. )

اًمقاضم٥م قمغم ُمـ أطمدث وهق ذم اًمّمالة، أو شمذيمر أٟمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة  -

امقم٦م. أن ي٘مٓمع صالشمف، ويذه٥م ًمٞمتقو٠م ويٕمقد ويّمكم ُم٤م يدرك ُمـ صالة اجل

(12/159.) 

 ووع احلٜم٤مء قمغم اًمرأس ٓ يٜم٘مض اًمٓمٝم٤مرة، إذا يم٤مٟم٧م ىمد ومرهم٧م  -

 ُمٜمٝم٤م، وإذا شمقو٠مت وقمغم رأؾمٝم٤م طمٜم٤مء أو ٟمحقه ُمـ اًمْمامدات اًمتل حتت٤مضمٝم٤م 



 

 
 21 الطهارة

 
 (.12/161اعمرأة ومال سم٠مس سم٤معمًح قمٚمٞمف ذم اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى. )

وٓ أُم٤م اًمٓمٝم٤مرة اًمٙمؼمى: ومال سمد أن شمٗمٞمض قمٚمٞمف اعم٤مء صمالث ُمرات.  -

 (.12/161يٙمٗمل اعمًح. )

 (.12/161وإن ٟم٘مْمتف ذم احلدي٨م وهمًٚمتف يم٤من أومْمؾ. ) -

دهـ اًمِمٕمر سم٤مًمزي٧م أو همػمه ُمـ أٟمقاع إده٤من ٓ يٛمٜمع ُمًحف ذم  -

 (.29/63اًمقوقء، وٓ همًٚمف ُمـ اجلٜم٤مسم٦م واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس. )

ٓ جي٥م اًمقوقء ُمـ اًمٓمٞم٥م اعمٕمروف سم٤مًمٙمقًمقٟمٞم٤م، وٓ جي٥م همًؾ ُم٤م  -

 (.12/162دن ُمٜمف، ٕٟمف ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ واوح قمغم ٟمج٤مؾمتف. )أص٤مب اًمٌ

ذب اًمدظم٤من ٓ يٜم٘مض اًمقوقء، وًمٙمٜمف حمرم ظمٌٞم٨م جي٥م شمريمف.  -

(12/162.) 

 (.12/165شمٖمًٞمؾ اعمٞم٧م ٓ يٜم٘مض اًمقوقء. ) -

رواه أمحد وأهؾ اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد  «وـ وسَّ ذكَرُه فٓٗتقضٙ»طمدي٨م:  -

 (.4/81صحٞمح ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

اًمذيـ دون اًمًٌع ٓ يٛمّٙمٜمقن ُمـ ُمس اعمّمحػ وًمق إـمٗم٤مل  -

 (.29/66شمقوئقا ٕٟمف ٓ ووقء هلؿ ًمٕمدم متٞمٞمزهؿ. )

دظمقل اعم٘م٤مسمر ٓ يٜم٘مض اًمقوقء، سمؾ هذا ىمقل سم٤مـمؾ ٓ أؾم٤مس ًمف ذم  -

 (.29/88اًمنمع اعمٓمٝمر. )

 باب الغسل
 (.12/172اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة. ) -

ُمٕمٜم٤مه قمٜمد أيمثر  «ذ كؾِّ ُُمتٓؿِ ُغسُؾ اجلَٔة واجٌب ع»: ^ىمقًمف  -

، وحِّؽ عيلَّ واجٌب »أهؾ اًمٕمٚمؿ: ُمت٠ميمد، يمام شم٘مقل اًمٕمرب:  ـٌ ، «الَدُة دي
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سم٤مًمقوقء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م.  ^ويدل قمغم هذا اعمٕمٜمك: ايمتٗم٤مؤه 

(12/171.) 

اًمٓمٞم٥م، وآؾمتٞم٤مك، وًمٞمس احلًـ ُمـ اًمثٞم٤مب، واًمتٙمؼم إمم اجلٛمٕم٦م،  -

 (.12/171ٞمس رء ُمٜمٝم٤م واضم٤ًٌم. )يمٚمف ُمـ اًمًٜمـ اعمرهم٥م ومٞمٝم٤م، وًم

ُمـ اهمتًؾ قمـ اجلٜم٤مسم٦م يقم اجلٛمٕم٦م يمٗم٤مه ذًمؽ قمـ همًؾ اجلٛمٕم٦م،  -

 (.12/172وإومْمؾ أن يٜمقي هبام مجٞمٕم٤ًم طملم اًمٖمًؾ. )

ٓ حيّمؾ اًمٖمًؾ اعمًٜمقن يقم اجلٛمٕم٦م إٓ إذا يم٤من سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر.  -

(12/172.) 

، ٕن ذًمؽ إومْمؾ أن يٙمقن همًٚمف قمٜمد شمقضمٝمف إمم صالة اجلٛمٕم٦م -

 (.12/172أيمٛمؾ ذم اًمٜمِم٤مط واًمٜمٔم٤موم٦م. )

اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م وُمـ احلٞمض وُمـ اًمٜمٗم٤مس جُيزئ قمـ اًمقوقء إذا  -

ٟمقى اعمٖمتًؾ احلدصملم إصٖمر وإيمؼم، وًمٙمـ إومْمؾ أن يًتٜمجل صمؿ 

 (.12/173. )^يتقو٠م صمؿ يٙمٛمؾ همًٚمف، اىمتداًء سم٤مًمٜمٌل 

٤موم٦م ومال جُيزئ قمـ اًمقوقء إذا يم٤من اًمٖمًؾ ًمٚمجٛمٕم٦م أو همًؾ اًمتؼمد واًمٜمٔم -

وًمق ٟمقى ذًمؽ، ًمٕمدم اًمؽمشمٞم٥م، وهق ومرض ُمـ ومروض اًمقوقء، وًمٕمدم وضمقد 

( سمؾ ٓ سمد ُمـ 12/174ـمٝم٤مرة يمؼمى شمٜمدرج ومٞمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى سم٤مًمٜمٞم٦م. )

 (.12/175اًمقوقء ىمٌٚمف أو سمٕمده )

إذا ووع اًمٌٞمض أو احلٜمٓم٦م أو اًمٚمٞمٛمقن وٟمحقه٤م ذم اًمِم٤مُمٌق ص٤مر همػم  -

 (.12/177ومال يي همًٚمف ذم احلامُم٤مت. ) ص٤مًمح ًمأليمؾ،

ٓ جي٥م اًمٖمًؾ قمغم ُمـ رأى اطمتالُم٤ًم إٓ إذا وضمد اعم٤مء وهق: اعمٜمل،  -

وُمٕمٜم٤مه: أن ُم٤مء اًمٖمًؾ يٙمقن ُمـ ُم٤مء  «اداء وـ اداء»: ^ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 (.12/179اعمٜمل، وهذا قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمؼ اعمحتٚمؿ. )
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خيرج ُمٜمف اعم٤مء. ُمـ ضم٤مُمع زوضمتف وم٢من قمٚمٞمف اًمٖمًؾ، وإن مل  -

(12/179.) 

ُف فٓٗتقضٙ»طمدي٨م:  - َٓ ـْ مح َؾ وٗتًا فُٓٗتِسْؾ، وَو ـْ غسَّ وٕمٞمػ،  «َو

ذم أطم٤مدي٨م أظمرى ُم٤م يدل قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمٖمًؾ ُمـ  ^وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

شمٖمًٞمؾ اعمٞم٧م، أُم٤م محٚمف ومٚمؿ يّمح ذم اًمقوقء ُمٜمف رء، وٓ يًتح٥م 

 (.12/182اًمقوقء ُمـ محٚمف ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ. )

إذا يم٤من همًؾ اًمرأس ذم هُمًؾ اجلٜم٤مسم٦م واحلٞمض يي ومٞمٙمٗمل ُمًحف.  -

 (.1/214( ُمع اًمتٞمٛمؿ. ]مجع اعمًٜمد[ )12/181)

إذا يم٤من ذم فمٝمر اجلٜم٥م أو ذم ضمٜمٌف )ًمزىم٦م( أو ضمٌػمة وم٢مٟمف ُيٛمر قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء  -

ويٙمٗمل وٓ طم٤مضم٦م إمم أن يزيٚمٝم٤م، سمؾ ُمتك ُمر قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء يمٗمك طمتك يٕم٤مومٞمف اهلل، 

 (.29/72ٞمف شمٞمٛمؿ سمؾ يٙمٗمٞمف ُمرور اعم٤مء قمٚمٞمٝم٤م. )وًمٞمس قمٚم

إذا طمث٧م اعمرأة قمغم رأؾمٝم٤م اعم٤مء صمالث طمثٞم٤مت ذم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م يمٗم٤مه٤م  -

 (.12/182ذًمؽ وٓ طم٤مضم٦م إمم ٟم٘مض وٗم٤مئره٤م. )

ىمد سمٚمٖمٜم٤م أن سمٕمض اًمٜم٤ًمء شمٓمٝمر سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر وىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر،  -

ج٦م أهن٤م شمريد أن شمٖمتًؾ وًمٙمٜمٝم٤م شم١مظمر آهمت٤ًمل إمم ُم٤م سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس سمح

همًالً أيمٛمؾ وأٟمٔمػ وأـمٝمر، وهذا ظمٓم٠م، ٓ ذم رُمْم٤من وٓ ذم همػمه، ٕن 

 (.15/191اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شم٤ٌمدر وشمٖمتًؾ ًمتّمكم اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م. )

ُمـ اؾمتٞم٘مظ ىمٌٞمؾ ذوق اًمِمٛمس جمٜم٤ًٌم ومل يّمِؾ اًمٗمجر سمٕمد، ومٕمٚمٞمف  -

ج٦م إدراك اًمقىم٧م. أن يٖمتًؾ ويٙمٛمؾ ـمٝم٤مرشمف صمؿ يّمكم، وًمٞمس ًمف اًمتٞمٛمؿ سمح

(12/183.) 

جيقز ًمٚمرضمؾ مج٤مع زوضمتف أيمثر ُمـ ُمرة سمدون اهمت٤ًمل سملم اجلامقملم،  -

 وآهمت٤ًمل أطمًـ، واًمًٜم٦م أٟمف إذا أراد أن يٕم٤مود اًمقطء ومل يٖمتًؾ 
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أن يتقو٠م ووقء اًمّمالة، وىمد ورد ُم٤م يدل قمغم ضمقاز شمرك اًمقوقء أيْم٤ًم. 

(12/184.) 

ٜمٗم٤مس أن شمٖمتًؾ سمامء ؾمدر، يًتح٥م ًمٚمٛمرأة ذم همًؾ احلٞمض واًم -

 (.12/186هذا هق إومْمؾ، أُم٤م اجلٜم٥م ومال حيت٤مج ًمٚمًدر، واعم٤مء يٙمٗمل. )

ص٥م اعم٤مء وإؾم٤ٌمهمف قمغم اًمٌدن ذم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس  -

يٙمٗمل قمـ دًمؽ اجلًؿ سم٤مًمٞمد، ًمٕمٛمقم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ. 

(12/187.) 

قم٤مدة اًمٖمًؾ، وإٟمام ُمـ ظمرج ُمٜمف ُمٜمل سمٕمد آهمت٤ًمل، ومٚمٞمس قمٚمٞمف إ -

قمٚمٞمف إقم٤مدة آؾمتٜمج٤مء واًمقوقء، ٕن ظمروج اعمٜمل سمدون ؿمٝمقة ٓ يقضم٥م 

 (.12/188اًمٖمًؾ. )

ُمـ يم٤من ٓ يًتٓمٞمع اًمقوقء، وٓ اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م، وٓ اًمتٞمٛمؿ  -

سم٤مًمؽماب، وم٢مٟمف يّمكم قمغم طم٤مًمف، وصالشمف صحٞمح٦م وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف. ]مجع 

 (.4/99اًمٓمٞم٤مر[ )

سمٕمد ـمٝمره٤م ُمـ احلٞمض وٟمزل قمٚمٞمٝم٤م رء سمٕمد إذا اهمتًٚم٧م احل٤مئض  -

اًمٓمٝم٤مرة، وم٢من يم٤من اًمذي ٟمزل قمٚمٞمٝم٤م ُصٗمرة أو يمدرة وم٢مٟمف ٓ يٕمتؼم ؿمٞمئ٤ًم، سمؾ 

طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٌقل، وإن يم٤من دُم٤ًم سحي٤ًم وم٢مٟمف يٕمتؼم ُمـ احلٞمض، وقمٚمٞمٝم٤م أن 

 (.4/123شمٕمٞمد اًمٖمًؾ سمٕمد اٟم٘مٓم٤مقمف. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 (.4/124]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ) سمدن اجلٜم٥م ـم٤مهر، وهٙمذا اعمٜمل ـم٤مهر. -

جيقز ًمٚمجٜم٥م ىمٌؾ أن يٖمتًؾ عمس إؿمٞم٤مء ُمـ أصمقاب وأـم٤ٌمق  -

 (.29/98وىمدور وٟمحقه٤م، ٕٟمف ًمٞمس سمٜمجس. )
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 باب التٌمم

قمٜمد اًمتٞمٛمؿ يٜمقي اًمٓمٝم٤مرة. ويًٛمل اهلل، وييب سمٞمده اًمؽماب  -

ويٛمًح هبام وضمٝمف ويمٗمٞمف، صمؿ ي٘مقل: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل... إًمخ. 

(29/122). 

يِمؽمط أن يٙمقن اًمؽماب ـم٤مهرًا، وٓ ينمع ُمًح اًمذراقملم.  -

(12/192.) 

ي٘مقم اًمتٞمٛمؿ ُم٘م٤مم اعم٤مء ذم رومع احلدث قمغم اًمّمحٞمح، وم٢مذا شمٞمٛمؿ صغم  -

هبذا اًمتٞمٛمؿ اًمٜم٤مومٚم٦م واًمٗمريْم٦م احل٤مضة واعمًت٘مٌٚم٦م، ُم٤م دام قمغم ـمٝم٤مرة طمتك 

إذا إن قم٤مضمزًا قمـ حيدث، أو جيد اعم٤مء إن يم٤من قم٤مدُم٤ًم ًمف، أو يًتٓمٞمع اؾمتٕمامًمف 

 (.12/192اؾمتٕمامًمف. )

يٕمذر اعمًٚمؿ ذم اؾمتٕمامل اًمتٞمٛمؿ إذا سمُٕمد قمٜمف اعم٤مء، أو مل يٌؼ قمٜمده ُمٜمف  -

إٓ اًمٞمًػم اًمذي حيٗمٔمف إلٟم٘م٤مذ طمٞم٤مشمف وأهٚمف وهب٤مئٛمف، ُمع سمٕمد اعم٤مء قمٜمف. 

(12/192.) 

ُمـ ضم٤مز ًمف اًمتٞمٛمؿ، ومٕمٚمٞمف اًمتامس اًمؽماب سم٢مزاًم٦م اًم٘منمة اًمتل قمغم وضمف  -

رض إذا إن اعمٓمر ظمٗمٞمٗم٤ًم، وم٢من إن اعمٓمر يمثػماً ىمد متٙمـ ُمـ إرض، أضمزأه إ

 (.12/193اًمتٞمٛمؿ قمغم إرض اًمٞم٤مسم٦ًم، أو قمغم ُم٤م ًمديف ُمـ أُمتٕم٦م ومٞمٝم٤م هم٤ٌمر. )

ُمـ صغم سم٤مًمتٞمٛمؿ صمؿ وضمد اعم٤مء سمٕمد اًمّمالة ومٚمٞمس قمٚمٞمف إقم٤مدة.  -

(12/194.) 

 اًمقىم٧م سمٖمػم اًمٕم٤مضمز قمـ اعم٤مء واًمتٞمٛمؿ ُمٕمذور، وقمٚمٞمف: أن يّمكم ذم -

 (.12/194ووقء وٓ شمٞمٛمؿ. )

اًمٕم٤مضمز قمـ اؾمتٕمامل اًمقوقء أو اًمٖمًؾ طمٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ وم٘مد اعم٤مء،  -
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 (.12/196وم٢مذا اؾمتٓم٤مع اًمقوقء دون اًمٖمًؾ ومٞمتقو٠م ويتٞمٛمؿ ًمٚمٖمًؾ. )

اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمٛمؾ اًمٓمرق اًمتل متٙمٜمف ُمـ اًمقوقء  -

ٞمف ظمٓمر قمٚمٞمف، وٓ طمٞمٚم٦م ًمف اًمنمقمل سم٤معم٤مء، وم٢من قمجز ويم٤من اًمؼمد ؿمديدًا، ووم

سمتًخلم اعم٤مء وٓ ذاء ُم٤مء ؾم٤مظمـ ممـ طمقًمف وم٢مٟمف ُمٕمذور، ويٙمٗمٞمف اًمتٞمٛمؿ، 

-12/199واًمٕم٤مضمز قمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء طمٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ مل جيد اعم٤مء. )

222.) 

ُمـ شمقو٠م وشمرك ُمقوع اجلرح ودظمؾ ذم اًمّمالة وذيمر ذم أصمٜم٤مئٝم٤م،  -

٤م ىمٌؾ اًمتٞمٛمؿ همػم صحٞمح. وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ ويًت٠مٟمػ اًمّمالة، ٕن ُم٤م ُم٣م ُمٜمٝم

(12/197.) 

إذا أُمٙمـ ُمًح اجلرح واجلٌػمة اًمتل قمٚمٞمف قمٜمد همًؾ قمْمقه يمٗمك  -

ذًمؽ قمـ اًمتٞمٛمؿ، وم٢من مل يتٞمن ذًمؽ ظمقوم٤ًم ُمـ ُمية اعم٤مء وضم٥م اًمتٞمٛمؿ ُمع 

 (.29/121اًم٘مدرة. )

طمد اًمقضمف ذم اًمتٞمٛمؿ اًمقوقء، يٛمًح وضمٝمف سم٤مًمؽماب ُمـ أقمغم  -

ن إمم إذن، ويٛمًح يديف فم٤مهرمه٤م وسم٤مـمٜمٝمام ُمـ اجلٌٝم٦م إمم اًمٚمحٞم٦م، وُمـ إذ

 (.12/198ُمٗمّمؾ اًمٙمػ إمم أـمراف إص٤مسمع. )

ُمـ يم٤من قمٚمٞمف ضمٜم٤مسم٦م ومتٞمٛمؿ ًمٗم٘مد اعم٤مء أو قمجزه قمـ اؾمتٕمامًمف، صمؿ وضمد  -

اعم٤مء، أو متٙمـ ُمـ اؾمتٕمامًمف، صمؿ وضمد اعم٤مء، أو متٙمـ ُمـ اؾمتٕمامًمف، وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف 

اعمريض إذا قم٤موم٤مه اهلل يٖمتًؾ قمـ اجلٜم٤مسم٦م اًمتل اًمٖمًؾ قمـ ضمٜم٤مسمتف اًم٤ًمسم٘م٦م، وهٙمذا 

 (.12/222فمٝمره٤م سم٤مًمتٞمٛمؿ، وأُم٤م صالشمف سم٤مًمتٞمٛمؿ ومّمحٞمح٦م ٓ يٚمزُمف إقم٤مدهت٤م. )

جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ إذا شمٞمٛمؿ اًمتٞمٛمؿ اًمنمقمل أن يّمكم سمذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء ُمـ  -

 ومرض أو ٟمٗمؾ ُم٤م دام قم٤مدُم٤ًم ًمٚمامء أو قم٤مضمزًا قمـ اؾمتٕمامًمف، ُم٤م مل حيدث 
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 (.12/223صح أىمقال اًمٕمٚمامء. )أو جيد اعم٤مء ذم أ

ـمٝم٤مرة اًمتٞمٛمؿ ٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سم٤معمًح وٓ شمٌٓمؾ سمخٚمع اخلػ وٓ سمخٚمع  -

 (.4/111اًمٕمامُم٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 

 باب إزالة النجاسة
إذا همًٚم٧م اًمثٞم٤مب اًمٓم٤مهرة ُمع اًمثٞم٤مب اًمٜمج٦ًم سمامء يمثػم يزيؾ آصم٤مر  -

 (.12/225ؽ. )اًمٜمج٤مؾم٦م، وٓ يتٖمػم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م، وم٢من اًمثٞم٤مب يمٚمٝم٤م شمٓمٝمر سمذًم

إذا قمٚمٛم٧م اًمثٞم٤مب اًمٜمج٦ًم ُمـ اًمثٞم٤مب اًمٓم٤مهرة وم٤مٕطمقط: أن شمٖمًؾ  -

اًمثٞم٤مب اًمٜمج٦ًم وطمده٤م سمام يٙمٗمٞمٝم٤م ُمـ اعم٤مء، ويزيؾ أصمر اًمٜمج٤مؾم٦م ُمع سم٘م٤مء اعم٤مء 

 (.12/225قمغم ـمٝمقريتف مل يتٖمػم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م. )

إذا أص٤مسم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٘مٕم٦م ُمـ اعمالسمس، ومٞمج٥م همًؾ اًمٌ٘مٕم٦م اًمتل  -

 (.4/115ج٤مؾم٦م وم٘مط، وٓ يٚمزم همًؾ سم٘مٞم٦م اًمٚم٤ٌمس. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )أص٤مسمتٝم٤م اًمٜم

ُم٤م يّمٞم٥م اًمثٞم٤مب أو اًمِرضمؾ ُمـ اًمٌقل ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمٖمًؾ وٓ  -

 (.29/22يٙمٗمل اًمٜمْمح، ٕٟمف ٟمج٤مؾم٦م ُمٖمٚمٔم٦م. )

اعمٜمّل ـم٤مهر وٓ ي١مصمر، وهق أصؾ اإلٟم٤ًمن وٓ ي١مصمر سم٘م٤مؤه ذم  -

 (.29/124ُمالسمًف. )

 (.29/125ي١ميمؾ حلٛمف ـم٤مهر. ) اًمّمقاب: أن سمقل وروث ُم٤م -

قمـ اًمّمالة ذم ُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ ٓ ًمٚمٜمج٤مؾم٦م سمؾ ُٕمر آظمر.  ^هنك اًمٜمٌل  

(29/126.) 

ًم٦م شم٠ميمؾ ٟمج٤مؾم٤مت، هذه شمٜمجس، طمتك شم٠ميمؾ  - إذا يم٤مٟم٧م دضم٤مضم٦م ضمالَّ

ؿمٞمئ٤ًم ـمٞم٤ًٌم صمالصم٦م أي٤مم أو أيمثر طمتك شمٜمٔمػ، وإذا همًؾ صمقسمف ُمٜمٝم٤م وىم٧م يمقهن٤م 

 (.29/126ضماّلًم٦م يٙمقن أطمقط وأطمًـ. )
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إصؾ اًمٓمٝم٤مرة وٓ يٕمدل قمٜمٝم٤م إٓ سمقضمقد أصم٤مر اًمٜمج٤مؾم٦م ي٘مٞمٜم٤ًم ذم  -

اعم٤مء، سمتٖمػم ـمٕمٛمف أو ًمقٟمف أو رحيف، وهذه اًمٍماصػم يٌتغم هب٤م اًمٜم٤مس ذم 

 (.4/116سمٞمقهتؿ ومال يٜمٌٖمل اًمتِمديد ومٞمٝم٤م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

ًمق صغم وقمٚمٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م قم٤مُمدًا مل شمّمح اًمّمالة، أُم٤م إن يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤مً أو  -

 (.17/58هاًل وم٤مًمّمالة صحٞمح٦م. )ضم٤م

إذا ؿمؽ اعمّمكم ذم وضمقد ٟمج٤مؾم٦م ذم صمقسمف وهق ذم اًمّمالة مل جيز ًمف  -

آٟمٍماف ُمٜمٝم٤م، ؾمقاًء يم٤من إُم٤مُم٤ًم أو ُم٠مُمقُم٤ًم أو ُمٜمٗمردًا، وقمٚمٞمف أن يتؿ 

صالشمف، وُمتك قمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ وضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م ذم صمقسمف ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء ذم 

 (.12/396قده٤م إٓ سمٕمد اًمّمالة. )أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء: ٕٟمف مل جيزم سمقضم
 

 باب الحٌض والنفاس
ُمـ يٜمزل ُمٕمٝم٤م يمدرة أو صٗمرة ىمٌؾ احلٞمض ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمدم  -

ومٚمٞم٧ًم ُمـ احلٞمض، وٓ متٜمع ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم، وًمـ قمٚمٞمٝم٤م أن شمتقو٠م 

( أُم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمتّمٚم٦م سم٤محلٞمض 12/227ًمٙمؾ صالة ٕهن٤م ذم طمٙمؿ اًمٌقل. )

 (.12/228ـ اًمٕم٤مدة. )ومٝمل ُمـ مجٚم٦م احلٞمض، وحتت٥ًم ُم

اًمٙمدرة أو اًمّمٗمرة سمٕمد اًمٓمٝمر ُمـ احلٞمض ٓ شمٕمتؼم طمٞمْم٤ًم، سمؾ  -

طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ آؾمتح٤مو٦م. شمًتٜمجل ُمٜمٝم٤م يمؾ وىم٧م وشمتقو٠م وشمّمكم 

 (.12/228وشمّمقم وحتؾ ًمزوضمٝم٤م. )

جيقز ًمٚمح٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء ىمراءة اًم٘مرآن ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، ًمٕمدم  -

دون ُمس اعمّمحػ، وهلام أن صمٌقت ُم٤م يدل قمغم اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ، ًمٙمـ سم

 (.229-12/228يٛمًٙم٤مه سمح٤مئؾ يمثقب ـم٤مهر وؿمٌٝمف. )

(. 12/229ٓ طمرج أن شم٘مرأ احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء إدقمٞم٦م اعمٙمتقسم٦م. ) -
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 (.12/211ويمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم. )

إذا ـمٝمرت اًمٜمٗم٤ًمء ىمٌؾ إرسمٕملم وم٢مٟمف جيقز هل٤م أن شمّمقم، وشمّمكم،  -

ٕملم إذا ـمٝمرت، ومٚمق ـمٝمرت وحت٩م، وشمٕمتٛمر، وحيؾ ًمزوضمٝم٤م وـم١مه٤م ذم إرسم

ًمٕمنميـ يقُم٤مً اهمتًٚم٧م، وصٚم٧م وص٤مُم٧م، وطمٚم٧م ًمزوضمٝم٤م، وُم٤م يروى قمـ 

قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص أٟمف يمره ذًمؽ ومٝمق حمٛمقل قمغم يمراه٦م اًمتٜمزيف، وهق اضمتٝم٤مد 

 (.12/211وريض قمٜمف، وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف. ) ُمٜمف 

 ُمدة وم٢من قم٤مد قمٚمٞمٝم٤م اًمدم ذم إرسمٕملم، وم٤مًمّمحٞمح: أهن٤م شمٕمتؼمه ٟمٗم٤مؾم٤ًم ذم -

إرسمٕملم، وًمٙمـ صقُمٝم٤م اعم٤ميض ذم طم٤مًم٦م اًمٓمٝم٤مرة وصالهت٤م وطمجٝم٤م ًمف صحٞمح. 

(12/211.) 

اًمٜمٗم٤مس ٓ يزيد قمغم أرسمٕملم يقُم٤مً قمغم اًمّمحٞمح، ومتٖمتًؾ، وشمّمكم،  -

وشمّمقم، وحتؾ ًمزوضمٝم٤م، وشمتحٗمظ ُمـ اًمدم سم٤مًم٘مٓمـ وٟمحقه، ويٙمقن طمٙمؿ هذا 

ّمقم، وٓ يٛمٜمع زوضمٝم٤م اًمدم طمٙمؿ دم آؾمتح٤مو٦م ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمّمالة وٓ ُمـ اًم

 (.12/211ُمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمٝم٤م أن شمتقو٠م ًمٙمؾ صالة. )

اعمًتح٤مو٦م: هل اًمتل يٙمقن ُمٕمٝم٤م دم ٓ يّمٚمح طمٞمْم٤ًم وٓ ٟمٗم٤مؾم٤مً،  -

وطمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمٓم٤مهرات، شمّمقم، وشمّمكم، وحتؾ ًمزوضمٝم٤م، وشمتقو٠م ًمٙمؾ صالة. 

(12/211.) 

ة وٓ إذا زاد اًمدم قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤مً ومٝمق دم اؾمتح٤مو٦م ٓ شمدع اًمّمال -

اًمّمقم، سمؾ قمٚمٞمٝم٤م أن شمٖمتًؾ، صمؿ إذا ضم٤مء وىم٧م احلٞمض ذم اًمِمٝمر أظمر ضمٚم٧ًم 

 (.29/112ًمٕم٤مدهت٤م اعمٕمت٤مدة. )

إذا يم٤مٟم٧م دورهت٤م شم٠مشمٞمٝم٤م يمؾ ؿمٝمر مخ٦ًم أي٤مم صمؿ شمٓمٝمر، صمؿ سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم  -

شم٠مشمٞمٝم٤م ُمرة أظمرى عمدة يقُملم. وهذه اًمٕم٤مدة اعم٤مؿمٞم٦م
(1)

، ومتّمػم قم٤مدهت٤م ُمٌٕمْم٦م صمالصم٦م 

                                         
 أي اعمًتٛمرة ُمٕمٝم٤م ذم مجٞمع إؿمٝمر. (1)
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ٞمٜمٝمام ـمٝم٤مرة، ومتٕمتؼم يمؾ إي٤مم طمٞمْم٤مً، إومم وإظمػمة، وسمٞمٜمٝمام ـمٝمر ويقُملم وسم

 (.29/112إذا يم٤من هذه قم٤مدهت٤م اجل٤مري٦م. )

إذا اؾمتٕمٛمٚم٧م اعمرأة ُم٤م ي٘مٓمع اًمدم ُمـ طمٌقب أو إسمر وم٤مٟم٘مٓمع اًمدم سمذًمؽ  -

واهمتًٚم٧م، وم٢مهن٤م شمٕمٛمؾ يمام شمٕمٛمؾ اًمٓم٤مهرات، وصالهت٤م صحٞمح٦م، وصقُمٝم٤م 

 (.12/213صحٞمح. )

ت احل٤مئض أو اًمٜمٗم٤ًمء ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن إذا ـمٝمر -

شمّمكم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، وهٙمذا إذا ـمٝمرت ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر 

 وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمّمكم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء.

، وىمد روي ذًمؽ قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

 (.12/216وهق ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

ض واًمٜمٗم٤ًمء ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمّمكم ًمق ـمٝمرت احل٤مئ -

 (.12/217صالة اًمٗمجر. )

اًمّمحٞمح: ًمٞمس ًمٚمٓمٝمر طمد حمدود، وٓ ًمٚمحٞمض طمد حمدود، ًمٙمـ  -

اًمٖم٤مًم٥م أن احلٞمض يٙمقن ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمٌٕم٦م، واًمٖم٤مًم٥م أن اًمٓمٝمر صمالصم٦م وقمنميـ 

اًمثالصم٦م يقُم٤ًم، أو أرسمٕم٦م وقمنميـ، ومٌٕمض اًمٜم٤ًمء ىمد شم٠مشمٞمٝم٤م اًمٕم٤مدة ذم اًمِمٝمريـ أو 

 (.29/129ُمرة أو ذم اًمًٜم٦م ُمرة، ومٚمٞمس هلذا طمد حمدود. )

إن يم٤من قم٤مدهت٤م ؾمٌٕم٦م أي٤مم وم٤مؾمتٛمرت هب٤م إمم قمنمة ومال سم٠مس أن دمٚمس، سمؾ  -

 (.29/112جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن دمٚمس وٓ شمّمكم وٓ شمّمقم. )

إن يم٤مٟم٧م احل٤مئض ٓ شمًتٓمٞمع اخلروج ُمـ اعمًجد وطمده٤م ومال طمرج  -

أُم٤م إن يم٤مٟم٧م شمًتٓمٞمع اخلروج وطمده٤م، وم٤مًمقاضم٥م  قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمٙم٨م ذم اعمًجد،

قمٚمٞمٝم٤م اًمٌدار سم٤مخلروج، ٕن احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء واجلٜم٥م ٓ جيقز هلؿ اجلٚمقس ذم 

 (.12/218اعم٤ًمضمد. )
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واهلل ؾمٌح٤مٟمف  «إين ٓ أحؾ ادسجد حلائض وٓ جٕب»ىم٤مل:  ^اًمٜمٌل  -

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ىم٤مل: 

﮳  وم٤مؾمتثٜمك اهلل قم٤مسمر اًمًٌٞمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٤مسم٦م،  [43]اًمٜم٤ًمء: ُمـ أي٦م ۓ ۓ ﮲

-12/218واحل٤مئض يمذًمؽ ًمٞمس هل٤م أن دمٚمس ذم اعمًجد، وًمٙمـ هل٤م أن شمٕمؼم. )

219.) 

ٓ سم٠مس أن حتي احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء قمٜمد سم٤مب اعمًجد ًمًامع  -

 (.12/222اًمدروس واعمقاقمظ )

 لٓٔرأة ادستحاضة ثالث حآت: -

أن دمٚمس ُم٤م شمراه ُمـ اًمدم يمؾ ؿمٝمر، أن شمٙمقن ُمٌتدئ٦م، ومٕمٚمٞمٝم٤م  إحداها:

ومال شمّمكم وٓ شمّمقم، وٓ حيؾ ًمزوضمٝم٤م مج٤مقمٝم٤م طمتك شمٓمٝمر، إذا يم٤مٟم٧م اعم٤مدة 

 مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم أو أىمؾ قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ.

وم٢من اؾمتٛمر ُمٕمٝم٤م اًمدم أيمثر ُمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم ومٝمل ُمًتح٤مو٦م، وقمٚمٞمٝم٤م أن 

واًمت٠مد سمام حيّمؾ ٕؿم٤ٌمهٝم٤م  شمٕمتؼم ٟمٗمًٝم٤م طم٤مئْم٤مً ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمٌٕم٦م أي٤مم سم٤مًمتحري

 ُمـ ىمري٤ٌمهت٤م إذا يم٤من ًمٞمس هل٤م متٞمٞمز سملم دم احلٞمض وهمػمه.

إن يم٤من ًمدهي٤م متٞمٞمز اُمتٜمٕم٧م قمـ اًمّمالة واًمّمقم وقمـ مج٤مع  الثا٘ٗة:

اًمزوج هل٤م ُمدة اًمدم اعمتٛمٞمز سمًقاد أو ٟمتـ رائح٦م، صمؿ شمٖمتًؾ وشمّمكم، سمنمط: 

 أن ٓ يزيد ذًمؽ قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤مً.

يٙمقن هل٤م قم٤مدة ُمٕمٚمقُم٦م، وم٢مهن٤م دمٚمس قم٤مدهت٤م، صمؿ شمٖمتًؾ وشمتقو٠م  أن الثالثة:

ًمٙمؾ صالة إذا دظمؾ اًمقىم٧م ُم٤م دام اًمدم ُمٕمٝم٤م، وحتؾ ًمزوضمٝم٤م إمم أن جيلء وىم٧م 

 اًمٕم٤مدة ُمـ اًمِمٝمر أظمر.

سمِم٠من اعمًتح٤مو٦م.  ^وهذا هق ُمٚمخص ُم٤م ضم٤مءت سمف إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل 

(12/223.) 
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ن يؽمك اًمّمالة، سمؾ جي٥م اًمذي يٕم٤مين ُمـ ؾمٞمالن اًمٌقل ًمٞمس ًمف أ -

قمٚمٞمف أن يّمكم قمغم طم٥ًم طم٤مًمف. وأن يتقو٠م ًمقىم٧م يمؾ صالة. وًمف أن جيٛمع 

سملم اًمّمالشملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، يم٤معمًتح٤مو٦م. 

(12/224.) 

 (.12/225ًمٞمس ٕىمؾ اًمٜمٗم٤مس طمد حمدود. ) -

 اًمٜمٗم٤ًمء يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء ٓ طمرج قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٖم٤مدرة سمٞمتٝم٤م ًمٚمح٤مضم٦م، وم٢من -

ڃ ڃ مل يٙمـ طم٤مضم٦م، وم٤مٕومْمؾ جلٛمٞمع اًمٜم٤ًمء ًمزوم اًمٌٞم٧م، ًم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

 (.12/226) [33]إطمزاب:ڃ ڃ چ چ چ چڇ

إذا أؾم٘مٓم٧م اعمرأة ُم٤م شمٌلم ومٞمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن، ُمـ رأس، أو يد، أو رضمؾ،  -

 (.12/227أو همػم ذًمؽ ومٝمل ٟمٗم٤ًمء، هل٤م أطمٙم٤مم اًمٜمٗم٤مس. )

 ومٞمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن، سم٠من يم٤من حلٛمف وٓ إن يم٤من اخل٤مرج ُمـ اعمرأة مل يتٌلم -

ختٓمٞمط ومٞمف، أو يم٤من دُم٤ًم وم٢مهن٤م سمذًمؽ يٙمقن هل٤م طمٙمؿ اعمًتح٤مو٦م ٓ طمٙمؿ اًمٜمٗم٤ًمء 

 (.12/288وٓ طمٙمؿ احل٤مئض. )

ُمـ أشمتٝم٤م اًمقٓدة سمٕمد دظمقل وىم٧م اًمّمالة ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مؤه٤م إذا  -

رهت٤م طمتك و٤مق اًمقىم٧م وم٢مهن٤م شم٘مْمٞمٝم٤م سمٕمد اًمٔمٝمر  يم٤مٟم٧م مل شمٗمرط، أُم٤م إن يم٤مٟم٧م أظمَّ

رت اًمّمالة إمم آظمر وىمتٝم٤م، ًمٙمقهن٤م ىمد ومٓمرت  ُمـ اًمٜمٗم٤مس، يم٤محل٤مئض إذا أظمَّ

 (.12/229سمت٠مظمػمه٤م. )

إذا سمٚمٖم٧م اعمرأة مخًلم ؾمٜم٦م وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدة قمغم طم٤مهل٤م مل شمتٖمػم،  -

وم٤مًمّمحٞمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء أن هل٤م أطمٙم٤مم احل٤مئض، أُم٤م إذا شمٖمػمت سم٤مظمتالف اًمدم 

ٟمْم٤ٌمـمف وم٢مٟمف يٕمتؼم، واحل٤مل ُم٤م ذيمر دم وم٤ًمد ومٞمٙمقن هل٤م أو سم٤مؾمتٛمراره أو قمدم ا

 (.122-4/121أطمٙم٤مم اعمًتح٤مو٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

اًم٘مّم٦م اًمٌٞمْم٤مء ًمٞم٧ًم سمدم سمؾ هل قمالُم٦م قمغم أن احلٞمض اٟمتٝمك،  -
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وم٢مذا رأهت٤م اعمرأة ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمٖمتًؾ وشمّمقم وحتؾ ًمزوضمٝم٤م، وٓ يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مّم٦م 

ُمثؾ اخل٤مرج اًمذي يقضم٥م  اًمٌٞمْم٤مء طمٙمؿ ٟمج٤مؾم٦م ُمـ ضمٝم٦م ذاهت٤م. وهل

 (.4/122آؾمتٜمج٤مء ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

ًمٞمس قمغم احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء وداع ذم احل٩م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[  -

(4/132.) 

ڻ ڻ وطء احل٤مئض ذم اًمٗمرج طمرام، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے 

 ، وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٕمٚمٞمف أن يًتٖمٗمر اهلل ويتقب إًمٞمف،[222]اًمٌ٘مرة: ُمـ أي٦م ےۓ

وقمٚمٞمف أن يتّمدق سمديٜم٤مر أو ٟمّمٗمف يمٗم٤مرة عم٤م طمّمؾ ُمٜمف. ويمذًمؽ ًمق وـمئٝم٤م 

 (.1/218سمٕمد اٟم٘مٓم٤مع اًمدم وىمٌؾ اًمٖمًؾ. ]مجع ىم٤مؾمؿ اًمِمامقمل[ )

ـْ أتك اورَأَتُف وهل حائٌض يتيدُق بديٕاٍر أو ٘يِػ »طمدي٨م:  - َو

. ظمّرضمف أمحد وأصح٤مب اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس  «ديٕارٍ 

 (.1/218ل[ )]مجع ىم٤مؾمؿ اًمِمامقم
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 كتاب الصالة
 

 باب أهمٌة الصالة
ـْ »ذيمر اًمّمالة يقُم٤ًم سملم أصح٤مسمف وم٘م٤مل:  ^طمدي٨م: أن اًمٜمٌل  - َو

ـْ مل ُيافْظ  حافَظ عٖٓٗا كا٘ت لف ٘قرًا وبرهاً٘ا و٘جاًة يقَم الّٗاوة، وَو

ـْ لُف ٘قٌر وٓ برهاٌن وٓ ٘جاٌة، وحرَش يق ا مل يْ َٖ م الّٗاوِة وع فرعقَن عٓٗ

ظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد، قمـ قمٌد  «وهاواَن وقاروَن وأيب بـ خٓػ

 (.12/234. )اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ا فّد كِرَ »طمدي٨م:  - َٖ  «الَُٖد الذي بٕٕٗا وبٕٖٗؿ اليالُة، فٔـ ترك

. أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد وأهؾ اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ سمريدة 

(12/235.) 

اًمّمالة هت٤موٟم٤ًم وإن مل جيحد وضمقهب٤م يٙمٗمر يمٗمرًا أيمؼم.  ُمـ شمرك -

 (.12/237(. وهذا ردة قمـ اإلؾمالم. )12/236)

، قمـ اًمٜمٌل أظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  -

اًمتٕمٌػم سم٤مًمرضمؾ ٓ  «بنَي الرجؾ وبنَي الرشِك والِِْر ترُك اليالةِ »أٟمف ىم٤مل:  ^

صم٧ٌم ًمٚمرضمؾ ومٝمق ًمٚمٛمرأة يمذًمؽ، وهٙمذا ُم٤م يث٧ٌم خيرج اعمرأة، وم٢من احلٙمؿ إذا 

 (.12/239ًمٚمٛمرأة يث٧ٌم ًمٚمرضمؾ إٓ سمدًمٞمؾ خيص أطمدمه٤م. )

ف سم٠مداة اًمتٕمريػ وهل )أل(، وهٙمذا اًمنمك، وم٤معمراد  - اًمٙمٗمر ُمتك قُمرِّ

 (.12/242هبام اًمٙمٗمر إيمؼم واًمنمك إيمؼم. )

 اعمًٚمؿ اًمذي يّمكم وًمٞمس سمف ُم٤م يقضم٥م يمٗمره، إذا شمزوج اُمرأة ٓ -

 (.12/242شمّمكم وم٢من اًمٜمٙم٤مح سم٤مـمؾ، وهٙمذا اًمٕمٙمس. )
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اًمقاضم٥م قمغم وٓة أُمر اعمًٚمٛملم: اؾمتت٤مسم٦م ُمـ قمرف سمؽمك اًمّمالة، وم٢من  -

 (.12/258شم٤مب وإٓ ىمتؾ. )

صالة واطمدة أو قمنم إذا شمريمٝم٤م قمٛمداً طمتك ذه٥م وىمتٝم٤م ُمثؾ اًمٗمجر طمتك  -

 (.29/179ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس قمٛمداً يمٗمر. )

ؾ، وٓ ُيَّمغم ُمـ ُم٤مت ُمـ اعمٙمٚمٗملم وهق ٓ - ًَّ  يّمكم ومٝمق يم٤مومر، ٓ ُيٖم

قمٚمٞمف، وٓ ُيدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، وٓ يرصمف أىم٤مرسمف، سمؾ ُم٤مًمف ًمٌٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم 

 (.12/252ذم أصح أىمقال اًمٕمٚمامء. )

 (.12/251شم٤مرك اًمّمالة ٓ حُي٩مُّ قمٜمف، وٓ ُيتّمدق قمٜمف، ٕٟمف يم٤مومر. ) -

يّقُم الَٓٗؾ وييقُم  الذي ُشئَؾ فٗف َعـ رجؾٍ » أصمر اسمـ قم٤ٌمس  -

هذا إصمر ُمٕمروف  «الٕٖاَر ولْٕف ٓ يىُٖد اجلََٔة واجلامعَة، فّاَل: هق يف الٕارِ 

 (.12/252. )قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وصحٞمح قمٜمف 

ذب اخلٛمر وشمرك اًمّمٞم٤مم ُمٕمّمٞمت٤من قمٔمٞمٛمت٤من، ًمٙمٜمٝمام ٓ يقضم٤ٌمن سمٓمالن  -

 (.12/255اًمٜمٙم٤مح قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م. )

 (.12/262شم٤مرك اًمّمالة ٓ جيقز ُمّم٤مطمٌتف وٓ همػمه ُمـ اًمٙمٗمرة. ) -

إذا يم٤من طم٤مل أظمٞمؽ ُم٤م ذيمرت ُمـ اًمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمّمالة وشمريمٝم٤م ذم  -

سمٕمض إطمٞم٤من، وم٢مٟمف ًمٞمس ًمؽ احل٩م قمٜمف وٓ اًمّمدىم٦م قمٜمف وٓ اًمدقم٤مء ًمف. 

(15/358.) 

ضمف اإلُم٤مم أمح «رأُس إوِر اإلشالُم، وعٔقُده اليالةُ »طمدي٨م:  - د ظمرَّ

 (.12/263واإلُم٤مم اًمؽمُمذي رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

اًمقاضم٥م هجر شم٤مرك اًمّمالة، وُم٘م٤مـمٕمتف، وقمدم إضم٤مسم٦م دقمقشمف، طمتك  -

 (.12/266يتقب إمم اهلل ُمـ ذًمؽ. )

 (.12/272ٓ جيقز أيمؾ ذسمٞمح٦م شم٤مرك اًمّمالة. ) -

، إًمخ «وـ هتاوَن باليالِة عاقبة اهلل بخَٔس عرشَة عّقبًة...»طمدي٨م:  -



 

 
 38 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

ٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمّمح٦م، يمام سملم ذًمؽ  ^هذا احلدي٨م ُمٙمذوب قمغم اًمٜمٌل 

ذم اعمٞمزان، واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ًم٤ًمن اعمٞمزان(  احل٤مومظ اًمذهٌل 

(12/277.) 

ـْ شَٔع الٕداَء فٓؿ يِٙت فال صالة لُف إٓ ِوـ عذرٍ »طمدي٨م:  -  «َو

ح، ىمٞمؾ ؾمٜم٤مد صحٞم٢مأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، واًمدارىمٓمٜمل، واسمـ طمٞم٤من، واحل٤ميمؿ سم

 (.12/286: وُم٤م هق اًمٕمذر؟ ىم٤مل: )ظمقف أو ُمرض(. )ٓسمـ قم٤ٌمس 

إذا يم٤من اًمٌٜمقن واًمٌٜم٤مت ي١مُمرون سم٤مًمّمالة ًمًٌع، وييسمقن قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنم،  -

وم٤مًم٤ٌمًمغ ُمـ سم٤مب أومم ذم وضمقب أُمره سم٤مًمّمالة، وضسمف قمٚمٞمٝم٤م إذا ختٚمػ قمٜمٝم٤م، ُمع 

 (.12/288اًمٜمّمٞمح٦م اعمتقاصٚم٦م. )

ضم٥م اؾمتت٤مسمتٝم٤م، وشم٠مديٌٝم٤م طمتك شمّمكم، وُمـ شم٤مب اعمرأة اًمتل ٓ شمّمكم اًمقا -

شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، وم٢من أسم٧م وضم٥م رومع أُمره٤م إمم اعمحٙمٛم٦م طمتك شمًتتٞمٌٝم٤م، وم٢من شم٤مسم٧م 

 (.12/292وإٓ ىمتٚم٧م ُمرشمدة قمـ اإلؾمالم. )

اًمزوضم٦م اًمتل ٓ شمّمكم، قمغم زوضمٝم٤م اقمتزاهل٤م طمتك شمتقب، وجيدد  -

ؾ ؿمٌٝم٦م اًمٜمٙم٤مح. اًمٜمٙم٤مح سمٕمد اًمتقسم٦م، وأوٓده ُمٜمٝم٤م ٓطم٘مقن سمف ُمـ أضم

(12/292.) 

اعم٤ًمضمد اًمتل ومٞمٝم٤م ىمٌقر ٓ يّمغم ومٞمٝم٤م، وجي٥م أن شمٜمٌش اًم٘مٌقر ويٜم٘مؾ  -

روم٤مهت٤م إمم اعم٘م٤مسمر اًمٕم٤مُم٦م، جيٕمؾ روم٤مت يمؾ ىمؼم ذم طمٗمرة ظم٤مص٦م يم٤ًمئر اًم٘مٌقر، 

(، 12/296وٓ جيقز أن يٌ٘مك ذم اعم٤ًمضمد ىمٌقر، ٓ ىمؼم وزم وٓ همػمه. )

صمؿ سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اعمًجد وم٤مًمقاضم٥م هدُمف ًمٙمـ ًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر هل اًم٘مديٛم٦م 

وإزاًمتف، ٕٟمف هق اعمحدث، طمًاًم ٕؾم٤ٌمب اًمنمك وؾمدًا ًمذرائٕمف. 

(12/297.) 

 قمـــغم اعمًـــٚمؿ أن يّمـــكم ذم سمٞمتــــف، وٓ يّمـــكم ذم اعمًـــ٤مضمد اًمتــــل  -
 



 

 
 41 الصالة

 الصالة
 

 (.29/229ومٞمٝم٤م ىمٌقر إذا ُم٤م وضمد ُمًجدًا ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًم٘مٌقر. )

ؿمامًمف أو أُم٤مم أو ظمٚمػ ومال ُم٤م دام ذم اعمًجد ىمؼم ؾمقاء قمـ يٛمٞمٜمف أو  -

 (.29/232شمّمح اًمّمالة ومٞمف. )

 (.29/236إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر داظمؾ ؾمقر اعمًجد ٓ يّمغم ومٞمف. ) -

ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يّمكم ذم اعمًجد اًمذي قمغم ىمؼم احلًلم ذم ُمٍم  -

طمتك وًمق يم٤من اًم٘مؼم ظم٤مًمٞم٤ًم، ًمٙمقن احلًلم مل يدومـ ذم ُمٍم. ٕن اعمٔمٝمر قمٜمدهؿ 

 (.234-29/233ًمدقمقة دقمقة احلًلم، وٓ يٕمتؼمه٤م صالة. )ُمٔمٝمر احلًلم، وا

اعمرض ٓ يٛمٜمع ُمـ أداء اًمّمالة سمحج٦م اًمٕمجز قمـ اًمٓمٝم٤مرة ُم٤م دام  -

 (.12/327اًمٕم٘مؾ ُمقضمقدًا، سمؾ جي٥م قمغم اعمريض أن يّمكم طم٥ًم ـم٤مىمتف )

 (.12/328هجران شم٤مرك اًمّمالة واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ. ) -

أو قمـ ؿمٌٝم٦م، ومٝمذا  ُمـ شمرك اًمّمالة قمـ ٟمًٞم٤من، أو قمـ ٟمقم، -

 (.12/312ي٘مْمٞمٝم٤م يمام يم٤مٟم٧م. )

أُم٤م إذا إن شمريمٝم٤م شمٕمٛمدًا، وم٢من شم٤مب إمم اهلل ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء  -

(: ٕن شمريمٝم٤م قمٛمدًا خيرضمف ُمـ دائرة اإلؾمالم وجيٕمٚمف ذم طمٞمز 12/312)

 (.12/312اًمٙمٗم٤مر، واًمٙم٤مومر ٓ ي٘ميض ُم٤م شمرك ذم طم٤مل اًمٙمٗمر. )

ضمحد، وسمٕمٛمؾ ُم٤م شمريمف، وم٢مذا يم٤من اًمٙمٗمر اًمتقسم٦م شمٙمقن سم٤مإلىمرار سمام  -

سمؽمك اًمّمالة، وم٢من اًمتقسم٦م شمٙمقن سمٗمٕمؾ اًمّمالة ُمًت٘مٌاًل، واًمٜمدم قمغم ُم٤م 

 (.12/319ؾمٚمػ، واًمٕمزيٛم٦م قمغم قمدم اًمٕمقدة. )

ُمـ شمرك اًمِمٝم٤مدشملم أو ؿمؽ ومٞمٝمام، وم٢من اًمتقسم٦م ُمـ ذًمؽ شمٙمقن  -

ن ُمٔداً أصٖد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأصٖد أ»سم٤مإلشمٞم٤من هبام ًمقطمده: ومٞم٘مقل: 

 قمـ إيامن وصدق سم٠من اهلل ُمٕمٌقدك احلؼ ٓ ذيؽ ًمف،  «رشقل اهلل
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هق قمٌد اهلل ورؾمقًمف إمم مجٞمع اًمث٘مٚملم، ُمـ أـم٤مقمف دظمؾ اجلٜم٦م،  ^وأن حمٛمدًا 

 (.12/319وُمـ قمّم٤مه دظمؾ اًمٜم٤مر. )

اًمٖمًؾ ُمنموع، وىمد أوضمٌف سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمد يمٗمره  -

تًؾ، وذًمؽ سمّم٥م اعم٤مء قمغم مجٞمع سمدٟمف، سمٜمٞم٦م إصكم، أو اًمردة، ومٞمٜمٌٖمل أن يٖم

 (.12/319اًمدظمقل ذم اإلؾمالم. )

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف:  -

، ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م: أن ُمـ زاد يمٗمره أو شمٙمرر ٓ يتقب اهلل قمٚمٞمف، [137اًمٜم٤ًمء:]ڻ ۀ

 (.12/319وإٟمام ُمٕمٜم٤مه٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ: اؾمتٛمراره قمغم اًمٙمٗمر طمتك يٛمقت. )

داظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ُمًتح٦ٌم، إذا شمٞمنت ُمـ دون يمٚمٗم٦م وٓ ُمِم٘م٦م  اًمّمالة -

 (.12/332وٓ إيذاء أطمد. )

واًمًٜم٦م إذا دظمٚمٝم٤م: أن يّمكم ومٞمٝم٤م ريمٕمتلم، ويٙمؼم ذم ٟمقاطمٞمٝم٤م،  -

 (.12/333سمام شمٞمًػم ُمـ اًمدقم٤مء وٓؾمٞمام ضمقاُمع اًمدقم٤مء. ) Qويدقمق اهلل 

ـ اًمقاضم٥م قمغم اًمٓمٚم٦ٌم أن ُيّمٚمقا اًمّمالة قمغم وىمتٝم٤م يمٖمػمه٤م ُم -

اعمًٚمٛملم، وٓ جيقز شم٠مظمػمه٤م قمـ وىمتٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمدراؾم٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ 

(4/141.) 

اعمنموع أداء اًمٗمريْم٦م ظم٤مرج اًمٙمٕم٦ٌم وظم٤مرج احلجر شم٠مؾمٞم٤ًم سم٤مًمٜمٌل  -

، وظمروضم٤ًم ُمـ ظمالف اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم صحتٝم٤م ذم اًمٙمٕم٦ٌم وٓ ذم ^

 (.11/433احلجر. )

عمـ صغم ومٞمٝم٤م اًمتْمٕمٞمػ اعمْم٤مقمٗم٦م واًمٗمْمؾ يٕمؿ ُم٤ًمضمد ُمٙم٦م وحيّمؾ  -

اًمقارد ذم احلدي٨م، وإن يم٤من ذًمؽ ىمد يٙمقن دون ُمـ صغم ذم اعمًجد احلرام اًمذي 

طمقل اًمٙمٕم٦ٌم، ًمٙمثرة اجلٛمع وىمرسمف ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، وُمِم٤مهدشمف إي٤مه٤م وظمروضمف ُمـ 

 (.4/162اخلالف ذم ذًمؽ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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اًمّمالة ذم اًم٘مٌق ٓ طمرج ذم ذًمؽ إذا يم٤من اًم٘مٌق شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمٛمًجد  -

 (.12/213ٕمٛمقم إدًم٦م. )ًم

ُجَٓت »: ^ٓ طمرج ذم اًمّمالة ذم اًمٌٜمقك إن ؿم٤مء اهلل، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -

يل إرُض وسجدًا وضٖقرًا، فٙيام رجٌؾ وـ أوتل أدركتُف اليالُة عٕده 

 (.4/164]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ) «وسجُده وضٖقره

إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًمضمد سمدون ومرش وم٢مٟمف إذا صغم ذم ٟمٕمٚمٞمف ومٝمق أومْمؾ إذا  -

 (.29/227ٟمٔمٞمٗم٦م وؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ إذى قمٛماًل سم٤مًمًٜم٦م. ) يم٤مٟم٧م
 

 باب األذان واإلقامة
اًمزي٤مدة ذم إذان سم٘مقل اعم١مذن: )طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ( أو )أؿمٝمد أن  -

قمٚمٞم٤ًّم وزمُّ اهلل( أو همػم ذًمؽ، سمدقم٦م ٓ أؾم٤مس هل٤م، وٓ جيقز ىمقهل٤م. 

(12/336.) 

ٝم٤م ضمإذان، أظمرزي٤مدة: )إٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد( ذم آظمر اًمدقم٤مء سمٕمد  -

 (.12/336اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمد طمًـ. )

يّمح إذان واإلىم٤مُم٦م سمدون ـمٝم٤مرة، وإومْمؾ: أن يٙمقن اعم١مذن  -

 (.12/338واعم٘مٞمؿ قمغم ـمٝم٤مرة. )

ٓ جيقز اخلروج سمٕمد إذان عمـ ٓ يريد اًمرضمقع إٓ سمٕمذر ذقمل.  -

(12/338.) 

، أٟمف رأى رضماًل ظمرج ُمـ اعمًجد سمٕمد طمدي٨م أيب هريرة  -

، أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، ^ذان وم٘م٤مل: أُم٤م هذا وم٘مد قمَم أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ إ

هق حمٛمقل قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمـ ًمٞمس ًمف قمذر ذقمل، قمٛماًل سم٤مٕدًم٦م يمٚمٝم٤م. 

(12/339.) 
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ؾمٜمده  «ٓ يٚذُن إٓ وتقضئ»أٟمف ىم٤مل:  ^احلدي٨م اعمروي قمـ اًمٜمٌل  -

 ذًمؽ، وٕمٞمػ، وًمـ يًتٗم٤مد ُمٜمف أن اًمقوقء أومْمؾ ىمٌؾ أن ي١مذن إذا شمٞمن

 (.12/339وهٙمذا اًمتٞمٛمؿ عمـ قمجز قمـ اًمقوقء، عمرض أو وم٘مد ُم٤مء. )

ٓ طمرج ذم أن ي١مذن ؿمخص وي٘مٞمؿ آظمر، وًمٙمـ إومْمؾ أن يتقمم  -

 (.12/342. )^اإلىم٤مُم٦م ُمـ شمقمم إذان، يمام يم٤من احل٤مل هٙمذا قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ  «وـ أذَن فٖق يّٗؿ»أٟمف ىم٤مل:  ^ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل  -

(12/342.) 

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مذن أن يّمقن إذان ُمـ اًمٚمحـ واًمتٚمحلم. واًمٚمحـ  -

يمقٟمف خيؾ سم٤مإلقمراب، يم٠من ي٘مقل: اؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقَل اهلل سمٗمتح اًمالم، سمؾ 

جي٥م وؿ اًمالم )رؾمقُل اهلل( ٕن رؾمقَل اهلل ظمؼم أن ُمرومقع، وم٢من ٟمّم٥م 

حل٘مٞم٘م٦م وٓ )اًمالم( يم٤من ذًمؽ ُمـ اًمٚمحـ اعمٛمٜمقع، وإن يم٤من ٓ خيؾ سم٤معمٕمٜمك ذم ا

 (.12/342يٛمٜمع ُمـ صح٦م إذان. )

 (.12/342اًمتٓمقيؾ واًمتٛمٓمٞمط، ُمٙمروه ذم إذان واإلىم٤مُم٦م. ) -

إذان إول ًمّمالة اًمٗمجر ُمًتح٥م، وإومْمؾ أن يٙمقن ىمري٤ًٌم ُمـ  -

إذان إظمػم. ًم٘مقل سمٕمض اًمرواي٤مت: )ًمٞمس سمٞمٜمٝمام إٓ أن يّمٕمد هذا ويٜمزل 

 (.12/341 وىم٧م ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ. )هذا( واعمٕمٜمك: أٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝمام إٓ

إذا أذن ًمٚمٗمجر أذاٟملم ذع ًمف ذم إذان اًمذي سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر أن  -

 (.12/342ي٘مقل: )اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم( سمٕمد احلٞمٕمٚم٦م. )

: )ُمـ اًمًٜم٦م إذا ىم٤مل اعم١مذن ذم اًمٗمجر: طملَّ قمغم أصمر أٟمس  -

 صحٞمحف، اًمٗمالح، أن ي٘مقل: اًمّمالة ظمػٌم ُمـ اًمٜمقم( أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم

 (.12/342واًمدارىمٓمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح )
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إذا ىم٤مل اعم١مذن: )اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم( وم٢من اعمجٞم٥م ي٘مقل ُمثٚمف:  -

 (.12/344)اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم(. )

احلٙمٛم٦م ذم ىمقل )ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل( سمٕمد احلٞمٕمٚمتلم: أن اًمٕمٌد  -

، وُمـ ذًمؽ وٕمٞمػ ًمٞمس ًمف ىمدرة قمغم اًمتحقل ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل إٓ سم٤مهلل

 (.12/345ذه٤مسمف إمم اًمّمالة ٕدائٝم٤م ُمع اجلامقم٦م. )

ًمٞمس ًمرومع اًمٞمديـ واًمدقم٤مء سمٕمد اإلىم٤مُم٦م وىمٌؾ شمٙمٌػمة اإلطمرام أصؾ،  -

 (.12/346) ^ومل يرد قمـ اًمٜمٌل 

ُمـ صغم ذم اًمٌٞم٧م ًمٚمٕمذر اًمنمقمل يمٗم٤مه أذان أهؾ اًمٌٚمد، وذع أن  -

 (.12/348ي٘مٞمؿ ًمٚمّمالة. )

 (.٤12/348مي٦م ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )إذان واإلىم٤مُم٦م ومرض يمٗم -

إذا مل ي١مذن اعم١مذن ذم أول اًمقىم٧م مل ينمع ًمف أن ي١مذن سمٕمد ذًمؽ، إذا يم٤من  -

ذم اعمٙم٤من ُم١مذٟمقن ؾمقاه ىمد طمّمؾ هبؿ اعمٓمٚمقب، وإن يم٤من اًمت٠مظمػم يًػماً ومال سم٠مس 

 (.12/349سمت٠مذيٜمف. )

سمٕمض أُم٤م إذا مل يٙمـ ذم اًمٌٚمد ؾمقاه وم٢مٟمف يٚمزُمف اًمت٠مذيـ وًمق شم٠مظمر  -

اًمقىم٧م، ٕن إذان ذم هذه احل٤مًم٦م ومرض يمٗم٤مي٦م، ومل ي٘مؿ سمف همػمه، ومقضم٥م 

 (.12/349قمٚمٞمف. )

اعمٜمٗمرد: اًمًٜم٦م ذم طم٘مف أن ي١مذن وي٘مٞمؿ، أُم٤م اًمقضمقب ومٗمٞمف ظمالف سملم  -

أهؾ اًمٕمٚمؿ، وًمٙمـ إومم وإطمقط أن ي١مذن وي٘مٞمؿ، ًمٕمٛمقم إدًم٦م. 

(12/351.) 

 ومال طمرج قمٚمٞمف  إذا يم٤من ٓ يًتٓمٞمع اًمذه٤مب إمم اعمًجد -

ذم اًمّمالة ذم اًمٌٞم٧م، وينمع ًمف إذان إذا يم٤من ٓ يًٛمع أذان اًمٌٚمد ًمٌٕمد 

 اعم٤ًمضمد، إُم٤م إن يم٤مٟم٧م اعم٤ًمضمد ىمري٦ٌم، وًمٙمٜمف ٓ يًٛمع إذان، سم٥ًٌم 
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وٕمػ ؾمٛمٕمف، ومال ينمع ًمف إذان ويٙمٗمل أذان اعمًجد، أُم٤م اإلىم٤مُم٦م ومتنمع ًمف 

 (.29/138يمٚمام صغم ذم اًمٌٞم٧م. )

اًمّمالة يٙمٗمٞمف أذان ُم١مذن اعمًجد، وينمع ًمف أن ي٘مٞمؿ. ُمـ وم٤مشمتف  -

(29/147.) 

أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم إذان: )طمل قمغم  ُم٤م يرويف سمٕمض اًمٜم٤مس قمـ قمكم  -

 (.12/353ظمػم اًمٕمٛمؾ( ٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمّمح٦م. )

، أهنام يم٤من ي٘مقٓن ذم ُم٤م يروى قمـ اسمـ قمٛمر، وقمـ قمكم سمـ احلًلم  -

ا ذم صحتف قمٜمٝمام ٟمٔمر، وًمق ومروٜم٤م صح٦م ذًمؽ أذان: )طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ( ومٝمذ

قمٜمٝمام ومٝمق ُمقىمقف قمٚمٞمٝمام، وٓ جيقز أن شمٕم٤مرض اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م سم٠مىمقاهلام وٓ 

أىمقال همػممه٤م، ٕن اًمًٜم٦م هل احل٤ميمٛم٦م ُمع يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس. 

(12/353.) 

ٓ ينمع ًمٚمٜم٤ًمء أذان وٓ إىم٤مُم٦م ؾمقاء يمـ ذم احلي أو اًمًٗمر، وإٟمام  -

 (.12/356ٕذان واإلىم٤مُم٦م ُمـ ظمّم٤مئص اًمرضم٤مل.)ا

اعمرأة ينمع هل٤م أن دمٝمر سم٤مًم٘مراءة ذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ُمـ اًمٖمرب  -

 (.12/357واًمٕمِم٤مء، ويمذًمؽ اًمٗمجر يم٤مًمرضمؾ. )

اًمًٜم٦م إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ي٘مرأ اًم٘مرآن وؾمٛمع إذان، أن جيٞم٥م اعم١مذن.  -

(12/357.) 

ذن، وي٘مقل قمٜمد ىمقل اعم٘مٞمؿ: )ىمد يًتح٥م أن جي٤مب اعم٘مٞمؿ يمام جي٤مب اعم١م -

 (.29/141ىم٤مُم٧م اًمّمالة( ُمثٚمف. )

اًمٙمالم سمٕمد إىم٤مُم٦م اًمّمالة وىمٌؾ شمٙمٌػمة اإلطمرام: إن يم٤من يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة  -

ُمثؾ شمًقي٦م اًمّمٗمقف وٟمحقه ومٝمذا ُمنموع، وإن يم٤من ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة، وم٤مٕومم 

 (.12/359شمريمف، اؾمتٕمدادًا ًمٚمدظمقل ذم اًمّمالة، وشمٕمٔمٞماًم هل٤م. )

 إذا صغم اعمٜمٗمرد أو اجلامقم٦م سمدون أذان أو إىم٤مُم٦م وم٤مًمّمالة  -
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صحٞمح٦م، وقمغم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ اًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ٕن ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت ي٠مصمؿ 

 (.12/359سمؽميمٝم٤م اجلٛمٞمع، وشمً٘مط سم٠مداء سمٕمْمٝمؿ هل٤م. )

ٓ جيقز ًمٚمٛم١مذن أن يزيد ذم إذان سم٠مي يمالم ٓ ىمٌٚمف وٓ سمٕمده، ٕٟمف  -

 (.12/362هٙمذا اإلىم٤مُم٦م. )قم٤ٌمده شمقىمٞمٗمٞم٦م، و

إذان واإلىم٤مُم٦م ذم ىمؼم اعمٞم٧م قمٜمد ووٕمف ومٞمف ٓ ري٥م أن ذًمؽ سمدقم٦م  -

 (.12/361ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من. )

ُمت٤مسمٕم٦م إذان اًمّم٤مدر ُمـ اعمذي٤مع إذا يم٤من ذم وىم٧م اًمّمالة وم٢مهن٤م شمنمع  -

 (.12/363ُمت٤مسمٕمتف. )

ىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م طمدي٨م  ىمقل: )أىم٤مُمٝم٤م اهلل وأداُمٝم٤م( قمٜمد إىم٤مُم٦م اًمّمالة، -

 (.12/365وٕمٞمػ، وإومْمؾ أن ي٘مقل: )ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة( ُمثؾ اعم١مذن. )

( وًمٙمـ إيت٤مره٤م 12/367ٓ طمرج ذم ؿمٗمع اإلىم٤مُم٦م وإيت٤مره٤م. ) -

 (.12/367( ويمؾٌّ ؾمٜم٦م. )12/366أومْمؾ )

قمدم اًمؽمضمٞمع ذم إذان سم٠من ي٠ميت سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُمثؾ أذان اًمٜم٤مس اًمٞمقم ٓ  -

 (.29/139ْمؾ. )يٙمرر، هذا هق إوم

ًمٞمس ذم اًم٘مٞم٤مم ًمٚمّمالة وىم٧م اإلىم٤مُم٦م وىم٧م حمدد ذم اًمنمع اعمٓمٝمر، سمؾ  -

جيقز ًمٚمٛم٠مُمقم أن ي٘مقم إمم اًمّمالة ذم أول اإلىم٤مُم٦م، أو ذم أصمٜم٤مئٝم٤م، أو ذم آظمره٤م، 

 (.12/367إُمر واؾمع ذم ذًمؽ. )

إذا يم٤من اإلُم٤مم طملم اإلىم٤مُم٦م همػم طم٤مض وم٢من اًمًٜم٦م ًمٚمٛم٠مُمقُملم: أٓ  -

 (.12/368يروه. ) ي٘مقُمقا طمتك

إن أراد مج٤مقم٦م شم٠مظمػم صالة اًمٕمِم٤مء وم٢مهنؿ ي١مذٟمقن ذم اًمقىم٧م اًمذي  -

 (.4/169يريدون أن يّمٚمقا ومٞمف. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 ُمـ دظمؾ اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م واعم١مذن ي١مذن إذان اًمث٤مين  -
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وم٢من إومْمؾ ًمف أن جيٞم٥م اعم١مذن وهق ىم٤مئؿ، صمؿ يّمكم ريمٕمتلم طمتك جيٛمع سملم 

 (.4/157ًمٓمٞم٤مر[ )ؾمٜمتلم. ]مجع ا

وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد.  «الٖٓؿ إين أشٙلؽ بحؼ السائٓني...»طمدي٨م:  -

(29/238.) 
 

 باب شروط الصالة
إسمٙمؿ إصؿ إذا يم٤من ىمد سمٚمغ احلٚمؿ، يٕمتؼم ُمٙمٚمٗم٤ًم سم٠مٟمقاع اًمتٙمٚمٞمػ،  -

 (.12/369ُمـ اًمّمالة وهمػمه٤م، وُيَٕمٚمؿ ُم٤م يٚمزُمف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واإلؿم٤مرة. )

احلٚمؿ ًمزُمتٝمام اًمّمالة وصقم رُمْم٤من إذا سمٚمغ اًمّمٌل أو اجل٤مري٦م  -

واحل٩م واًمٕمٛمرة ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م، وأصمام سمؽمك ذًمؽ، وسمٗمٕمؾ اعمٕم٤ميص. 

(12/371.) 

اإلهمامء سم٥ًٌم اعمرض أو اًمٕمالج طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٜمقم إذا مل يٓمؾ، وم٢من  -

ـم٤مل ومقق صمالصم٦م أي٤مم ؾم٘مط قمٜمف اًم٘مْم٤مء، وص٤مر ذم طمٙمؿ اعمٕمتقه طمتك يرضمع 

 (.12/373إًمٞمف قم٘مٚمف. )

وٟمحقه ممـ ٓ يًتٓمٞمع أن يّمكم ُمع اًمٜم٤مس اجلٛمٕم٦م وم٢مهن٤م  احل٤مرس -

شمً٘مط قمٜمف، ويّمكم فمٝمرًا، وأُم٤م اًمّمٚمقات إظمرى وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن 

 (.12/373يّمٚمٞمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م، وًمٞمس ًمف أن جيٛمع سملم صالشملم )

إذا يم٤من اعمٜمٗمرد ٓ شمٚمزُمف اجلامقم٦م عمرض أو ٟمحقه، ومت٠مظمػم صالة  -

د إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم ذًمؽ. اًمٕمِم٤مء إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أومْمؾ، ًمقرو

(29/229.) 

ُمـ يتٕمٛمد وٌط اًم٤ًمقم٦م إمم ُم٤م سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس طمتك ٓ يّمكم  -

ومريْم٦م اًمٗمجر ذم وىمتٝم٤م، ومٝمذا ىمد شمٕمٛمد شمريمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م، وهق يم٤مومر هبذا. 
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(12/374.) 

صالة اًمٔمٝمر: ًمٞمس هل٤م وىم٧م ضوري، سمؾ يمؾ وىمتٝم٤م اظمتٞم٤مري، وم٢مذا  -

 يزال اًمقىم٧م اظمتٞم٤مري٤ًم إمم أن يّمػم زاًم٧م اًمِمٛمس دظمؾ وىم٧م اًمٔمٝمر، وٓ

فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف سمٕمد ذمء اًمزوال، ويمؾ هذا وىم٧م اظمتٞم٤مري، ًمٙمـ إومْمؾ 

 (.12/383شم٘مديٛمٝم٤م ذم أول اًمقىم٧م سمٕمد إذان. )

صالة اًمٕمٍم: هل٤م وىم٧م اظمتٞم٤مري ُمـ أول اًمقىم٧م إمم أن شمّمٗمر اًمِمٛمس،  -

ظمػم إًمٞمف. ووىم٧م ضوري ُمـ اصٗمرار اًمِمٛمس إمم أن شمٖمرب، وٓ جيقز اًمت٠م

(12/384.) 

صالة اعمٖمرب: وىمتٝم٤م يمٚمف وىم٧م اظمتٞم٤مري، ُمـ طملم شمٖمرب اًمِمٛمس  -

 (.12/384إمم أن يٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ، ًمٙمـ شم٘مديٛمٝم٤م ذم أول اًمقىم٧م أومْمؾ. )

صالة اًمٕمِم٤مء: ُمـ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ وهق: احلٛمرة ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب ُمٜمتّمػ  -

قز اًمت٠مظمػم اًمٚمٞمؾ، هذا وىم٧م اظمتٞم٤مر. وُم٤م سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ وىم٧م ضورة، ومال جي

 (.12/385عم٤م سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ. )

صالة اًمٗمجر: يمؾ وىمتٝم٤م اظمتٞم٤مري، ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس،  -

 (.12/385) ^ًمٙمـ إومْمؾ أن شم٘مدم ذم أول اًمقىم٧م شم٠مؾمٞم٤مً سم٤مًمٜمٌل 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد وأهؾ  «أشِروا بالِجِر فٛ٘ف أعٍُؿ لألجرِ »طمدي٨م:  -

 .(12/392اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

اًمٖم٤مًم٥م أن سملم ـمٚمقع اًمٗمجر وـمٚمقع اًمِمٛمس ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ شم٘مري٤ٌمً.  -

(12/393.) 

اًمقاضم٥م قمغم ؾمٙم٤من اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يٓمقل ومٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ أن يّمٚمقا  -

اًمّمٚمقات اخلٛمس سم٤مًمت٘مدير، إذا مل يٙمـ ًمدهيؿ زوال وٓ همروب عمدة أرسمع 

 (.12/394وقمنميـ ؾم٤مقم٦م. )
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قل ومٞمف اًمٜمٝم٤مر أو اًمٕمٙمس ذم أرسمع اعمٙم٤من اًمذي ي٘مٍم ومٞمف اًمٚمٞمؾ ويٓم -

وقمنميـ ؾم٤مقم٦م طمٙمٛمف واوح، يّمٚمقن ومٞمف يم٤ًمئر إي٤مم وًمق ىمٍم اًمٚمٞمؾ 

 (.12/395ضمدًا أو اًمٜمٝم٤مر. )

إذا ؿمؽ اعمّمكم ذم وضمقد ٟمج٤مؾم٦م ذم صمقسمف وهق ذم اًمّمالة مل جيز ًمف  -

آٟمٍماف ُمٜمٝم٤م، ؾمقاء يم٤من إُم٤مُم٤ًم أو ُم٠مُمقُم٤ًم أو ُمٜمٗمردًا وقمٚمٞمف أن يتؿ صالشمف، 

قمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ وضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م ذم صمقسمف ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء.  وُمتك

(12/396)
(1)

. 

ًمق صغم يٕمت٘مد أٟمف قمغم ـمٝم٤مرة، صمؿ سم٤من سمٕمد اًمّمالة أٟمف حمدث أو أٟمف مل  -

 (.12/397يٖمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م، وم٢من قمٚمٞمف أن يتٓمٝمر، ويٕمٞمد سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

ؿ. اجلٝمؾ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م قمذر ذم طمؼ ُمـ ضمٝمٚمٝم٤م طم٤مل اًمّمالة طمتك ؾمٚمَّ  -

(12/993.) 

إذا ظمرج اًمدم ُمـ أٟمػ اعمّمكم، وم٢من يم٤من ىمٚمٞماًل قمٗمل قمٜمف، وأزاًمف  -

سمٛمٜمديؾ وٟمحقه، وإن يم٤من يمثػماً ىمٓمع اًمّمالة وشمٜمٔمػ ُمٜمف، وذع ًمف إقم٤مدة 

 (.12/423اًمقوقء، ظمروضم٤ًم ُمـ ظمالف اًمٕمٚمامء. )

ٓ يّمكم ذم اًمثٞم٤مب وهل ُمٚمٓمخ٦م سم٤مًمدم، إُم٤م أن يٖمًٚمٝم٤م وإُم٤م أن  -

ي١مظمر اًمّمالة طمتك يٖمًٚمٝم٤م، وإذا يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مًمدم قم٤مُمداً يٌدهل٤م، يٖمًٚمٝم٤م و

ومٞمٕمٞمد، أُم٤م إن يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل ومام قمٚمٞمف إقم٤مدة، واعم٘مّمقد اًمدم اعمًٗمقح 

 (.29/219اًمذي خيرج قمٜمد ذسمح اًمذسمٞمح٦م. )

ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يّمكم ذم احلدائؼ، سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يّمكم ُمع  -

 (.12/424)إظمقاٟمف اعمًٚمٛملم ذم سمٞمقت اهلل. 

                                         
 (.39اٟمٔمر: )ص  (1)
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ٓ طمرج ذم اًمّمالة وًمٞمس قمغم اًمرأس همٓم٤مء، ٕن اًمرأس ًمٞمس ُمـ  -

اًمٕمقرة، ًمٙمـ إذا أظمذ زيٜمتف واؾمتٙمٛمؾ ًم٤ٌمؾمف يم٤من أومْمؾ، ًم٘مقل اهلل ضمؾ وقمال: 

. أُم٤م إن يم٤من ذم سمالد ًمٞمس ُمـ [31]إقمراف:ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 (.12/425قم٤مدهتؿ شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ومال سم٠مس قمٚمٞمف ذم يمِمٗمف. )

كم اعمرأة قمٜمد ضمػماهن٤م إذا دظمؾ اًمقىم٧م وأُمٙمـ ذًمؽ ٓ طمرج أن شمّم -

 (.29/228سمدون أن يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ رء ُمـ اعمٜمٙمرات. )

اًمقاضم٥م قمغم اعمرأة احلرة اعمٙمٚمٗم٦م ؾمؽم مجٞمع سمدهن٤م ذم اًمّمالة ُم٤م قمدا اًمقضمف  -

(. وإن يمِمٗم٧م اًمٙمٗملم صح ذًمؽ ذم 12/429واًمٙمٗملم، ٕهن٤م قمقرة يمٚمٝم٤م. )

 (.29/224ذا يم٤مٟم٧م ذم حمؾ ًمٞمس ومٞمف أضمٜمٌل. )أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. هذا يمٚمف إ

اًمًٜم٦م ًمٚمٛمرأة يمِمػ وضمٝمٝم٤م ذم اًمّمالة يم٤مًمرضمؾ إذا مل يٙمـ ًمدهي٤م  -

٤من وم٤مٕومْمؾ ؾمؽمه٤م. )  (.12/428رضمؾ همػم حمرم، أُم٤م اًمٙمٗمَّ

إذا صٚم٧َّم اعمرأة وىمد سمدا رء ُمـ قمقرهت٤م يم٤مًم٤ًمق واًم٘مدم واًمرأس  -

 (.12/429أو سمٕمْمف مل شمّمح صالهت٤م. )

رواه أمحد، وأهؾ  « يّبؾ اهللُ صالَة حائٍض إٓ بخامرٍ ٓ»طمدي٨م:  -

 (.12/429اًمًٜمـ إٓ اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

ًمٞم٧ًم شمٖمٓمٞم٦م رأس اعمرأة ويدهي٤م وىمدُمٞمٝم٤م واضم٦ٌم قمٜمد ؾمجقد  -

 (.29/223اًمتالوة، ٕٟمف ًمٞمس صالة ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

ة. إذا ًمٌس اعمّمكم صمٞم٤مسم٤مً ظمٗمٞمٗم٦م ٓ شمًؽم اًمٕمقرة سمٓمٚم٧م اًمّمال -

(12/411.) 

 جي٥م قمغم اًمرضمؾ ؾمؽم اًمٕم٤مشم٘ملم أو أطمدمه٤م ُمع اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ  -

 : ^ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، وم٢من شمرك ذًمؽ مل شمّمح صالشمف ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 ُمتٗمؼ  «وُٕف رء تّفؿ يف الثقب القاحد لَٗس عذ عآ يييل أحُدكُ »
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 (.12/415قمٚمٞمف. )

ُمع ؾمؽم أطمد  اًمرضمؾ قمقرشمف ذم اًمّمالة ُمـ اًمنة إمم اًمريم٦ٌم -

 (.29/218اًمٕم٤مشم٘ملم. )

ٓ سم٠مس أن يّمكم اًمرضمؾ سمثٞم٤مب ىمد سمدا ومٞمٝم٤م ٟمّمػ ؾم٤مقمده أو ؾم٤مقمده  -

 (.29/217يمٚمف أو قمْمده يمٚمف وهذا ًمٞمس سمٕمقرة. )

وم٢من يم٤من ؾم٤مشمرًا ُم٤م سملم  -وهق: اًمناويؾ  -اًمّمالة ذم اًمٌٜمٓمٚمقن  -

٧م ومٞمف اًمّمالة، وإومْمؾ أن  اًمنة واًمريم٦ٌم ًمٚمرضمؾ، واؾمٕم٤ًم همػم وٞمؼ صحَّ

 (.12/414يٙمقن ومقىمف ىمٛمٞمص. )

ٓ جيقز ًمٌس ُم٤م ومٞمف صقرة طمٞمقان، ًمٙمـ اًمّمالة صحٞمح٦م، ٕن  -

اًمٜمٝمل قمـ ًمٌس اعمّمقر قم٤مم وًمٞمس ظم٤مص٤ًم سمح٤مل اًمّمالة، ومٝمق يم٤معمٖمّمقب. 

وصمقب احلرير ًمٚمرضم٤مل شمّمح اًمّمالة ومٞمٝم٤م ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء وقمغم ُمـ 

 (.12/416، وقمدم اًمٕمقد عمثٚمف. )ومٕمؾ ذًمؽ اًمتقسم٦م إمم اهلل 

صالة اًمرضمؾ وذم ضمٞمٌف سمقك حيتقي قمغم قمدد ُمـ اًمٌٓم٤مىم٤مت احل٤مُمٚم٦م  -

ًمّمقرة، صحٞمح٦م، ومحٚمف ًمٚمرظمّم٦م وسمٓم٤مىم٦م اًمٕمٛمؾ وٟمحقمه٤م ُمـ اًمٌٓم٤مىم٤مت 

اًمتل ومٞمٝم٤م صقر ٓ ي٘مدح ذم صالشمف ًمٙمقٟمف ُمْمٓمرًا أو حمت٤مضم٤ًم إمم محٚمٝم٤م. 

(12/417.) 

غم اًمقضمف اًمّمالة ذم ُمٙم٤من ومٞمف صقرة صحٞمح٦م، إذا أداه٤م اعمًٚمؿ قم -

 (.12/418اًمنمقمل، ًمٙمـ يمقٟمف يٚمتٛمس ُمٙم٤مٟم٤مً ًمٞمس ومٞمف صقرة أومم وأومْمؾ. )

ٓ طمرج ذم اًمّمالة إمم اًمّمٜم٤مديؼ اًمتل حتتقي قمغم إطمذي٦م.  -

(12/419.) 

 ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمّمالة ذم أي ُمقوع إذا يم٤من ـم٤مهرًا، وًمق يم٤مٟم٧م  -
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ا يم٤مٟم٧م دورة اعمٞم٤مه أُم٤مُمف، يمام دمقز اًمّمالة قمغم أؾمٓمح دورات اعمٞم٤مه إذ

 (.12/419ـم٤مهرة. )

إذا يم٤من اعمًٚمؿ ذم اًمًٗمر أو ذم سمالد ٓ يتٞمن ومٞمٝم٤م ُمـ يرؿمده إمم  -

اًم٘مٌٚم٦م ومّمالشمف صحٞمح٦م، إذا اضمتٝمد ذم حتري اًم٘مٌٚم٦م صمؿ سم٤من أٟمف صغم إمم 

 (.12/422همػمه٤م. أُم٤م إذا يم٤من ذم سمالد اعمًٚمٛملم ومّمالشمف همػم صحٞمح٦م. )

وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يت٘مل اهلل ُمـ يم٤من ذم اًمًٗمٞمٜم٦م أو اًمٓم٤مئرة وٟمحقمه٤م  -

ُم٤م اؾمتٓم٤مع وجيتٝمد ذم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م طم٥ًم اإلُمٙم٤من ويدور ُمع اًمًٗمٞمٜم٦م 

واًمٓم٤مئرة يمٚمام دارشم٤م، وإذا همٚمٌف إُمر ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومل يِمٕمر إٓ وهق إمم 

 (.29/212همػم اًم٘مٌٚم٦م مل ييه ذًمؽ. )

اًمّمقاب أٟمف ًمق صغم ذم اًمٙمٕم٦ٌم اًمٗمريْم٦م أضمزأه ذًمؽ وصح٧م،  -

 (.12/442ٕومْمؾ وإومم: أن شمٙمقن اًمٗمريْم٦م ظم٤مرج اًمٙمٕم٦ٌم. )ًمٙمـ ا

 (.12/423اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م، واجلٝمر سمذًمؽ أؿمٝمد ذم اإلصمؿ. ) -

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء: ذم هؾ اًمٜمٞم٦م ذط جلقاز اجلٛمع؟ -

واًمراضمح: أن اًمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم سمنمط قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة إومم، سمؾ جيقز 

ذـمف ُمـ ظمقف أو ُمرض أو ُمٓمر. اجلٛمع سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ إومم إذا وضمد 

(12/425.) 

 (.29/222صالة اعمًٌؾ صحٞمح٦م، وًمٙمٜمف آصمؿ. ) -

 -يٙمره اًمتٚمثؿ ذم اًمّمالة إٓ ُمـ قمٚم٦م، وٓ جيقز آؾمتٜم٤مد ذم اًمّمالة  -

إمم ضمدار أو قمٛمقد: ٕن اًمقاضم٥م قمغم اعمًتٓمٞمع اًمقىمقف  -صالة اًمٗمرض 

ٕٟمف جيقز أداؤه٤م  ُمٕمتدًٓ همػم ُمًتٜمد، وم٠مُم٤م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ومال طمرج ذم ذًمؽ

 (.4/195ىم٤مقمدًا، وأداؤه٤م ىم٤مئاًم ُمًتٜمدًا أومْمؾ ُمـ اجلٚمقس. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ُمًتح٥م وًمٞمس سمقاضم٥م، ومٚمق ذع ذم اًم٘مراءة طم٤مًٓ  -

 ^سمٕمد اًمتٙمٌػم أضمزأ ذًمؽ، وًمٙمـ يمقٟمف ي٠ميت سم٤مٓؾمتٗمت٤مح أومْمؾ شم٠مؾمٞم٤ًم سم٤مًمٜمٌل 

 (.11/25ذم ذًمؽ. )

أٟمقاع ُمـ آؾمتٗمت٤مطم٤مت، وإومْمؾ أن ي٠ميت  ^٧م قمـ اًمٜمٌل ًم٘مد صمٌ -

اعم١مُمـ هبذا شم٤مرة وهذا شم٤مرة، أُم٤م اجلٛمع سملم اؾمتٗمت٤مطملم أو أيمثر ومال أقمٚمؿ ذم رء 

ذم  ^ومٕمٚمف، وم٤مٕومم شمريمف إٓ أن يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  ^ُمـ إطم٤مدي٨م أن اًمٜمٌل 

 (.29/247رء ُمـ إطم٤مدي٨م أٟمف مجع سملم اؾمتٗمت٤مطملم. )

ٖؿَّ باعد بٕٗل وبنَي خٌاياي كام باعدَت بنَي ادرشِق الٓ»دقم٤مء:  -

 (.11/25هذا أصح رء ورد ذم آؾمتٗمت٤مح. ) «وادُرِب... إلخ

ي٘مقل اعمّمكم سمٕمد آؾمتٗمت٤مح: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، سمًؿ  -

اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م، صمؿ إذا ومرغ ُمـ اًمٗم٤محت٦م ي٘مقل: آُملم، 

 (.11/25اًمٗم٤محت٦م وهل ُمًتح٦ٌم. )وآُملم ًمٞم٧ًم ُمـ 

اًمقاضم٥م قمغم اعمرأة اًمٜمٓمؼ سم٤مًم٘مراءة قمغم وضمف شمًٛمع سمف ٟمٗمًٝم٤م ذم  -

 (.29/247اًمّمالة اجلٝمري٦م. )

اعم٠مُمقم ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ذم ؾمٙمت٤مت إُم٤مُمف، وم٢من مل يٙمـ ًمف ؾمٙمتف ىمرأ اًمٗم٤محت٦م  -

٦م ومٞم٘مرأ وًمق ذم طم٤مًم٦م ىمراءة اإلُم٤مم، صمؿ يٜمُّم٧م ًمإلُم٤مم، هذا ذم اجلٝمري٦م، أُم٤م ذم اًمني

اعم٠مُمقُمقن اًمٗم٤محت٦م وُم٤م شمٞمن ُمٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن ذم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم. 

(11 /84 -85.) 

ذم  [7]اًمٗم٤محت٦م:ڄ ڄ ڄاًمت٠مُملم اًمًٜم٦م اإلشمٞم٤من سمف سمٕمد يمٚمٛم٦م  -

 (.29/244اًمّمالة وظم٤مرضمٝم٤م. )

 اًمقاضم٥م قمغم اعم٠مُمقم أن ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ذم مجٞمع اًمريمٕم٤مت، وإذا  -
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أه٤م ذم ؾمٙمقت إُم٤مُمف ىمٌؾ أن ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م أو سمٕمده٤م ومٝمق أومْمؾ. شمٞمن أن ي٘مر

(11/219.) 

، قمغم أن ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ًمٞم٧ًم دل طمدي٨م أيب سمٙمرة اًمث٘مٗمل  -

ريمٜم٤ًم ذم طمؼ اعم٠مُمقم، وًمٙمٜمٝم٤م واضم٦ٌم شمً٘مط سم٤مًمًٝمق واجلٝمؾ وسمٕمدم إدرايمف 

 (.29/271ىمٞم٤مم اإلُم٤مم. )

يًتٛمع  [٦5م:]اًمٗم٤محتٿ ٿ ٹإذا ؾمٛمع اعم٠مُمقم اإلُم٤مم ي٘مرأ:  -

 (.29/274إًمٞمف وم٘مط، وٓ ي٘مقل: اؾمتٕمٜم٤م سم٤مهلل. وٓ رء همػمه، سمؾ يٜمّم٧م. )

إٓ قمٜمد شمالوة آظمر آي٦م ُمـ ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م وهل ىمقًمف  «بذ»ٓ ينمع ىمقل:  -

وم٢مٟمف يًتح٥م أن ي٘م٤مل قمٜمد  [42]اًم٘مٞم٤مُم٦م:ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈشمٕم٤ممم: 

 (.29/282. )^ًمّمح٦م احلدي٨م سمذًمؽ قمـ اًمٜمٌل  «شبحا٘ؽ فبذ»ىمراءهت٤م: 

ـْ كاَن لف إواٌم فّراءتُف لُف قراءةٌ »طمدي٨م:  - وٕمٞمػ، وًمق صح  «َو

ًمٙم٤من حمٛمقًٓ قمغم همػم اًمٗم٤محت٦م مجٕم٤ًم سملم اًمٜمّمقص، ًمٙمـ ًمق ٟمًٞمٝم٤م اعم٠مُمقم أو مل 

ي٘مرأه٤م ضمٝماًل سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل أو شم٘مٚمٞمدًا عمـ ىم٤مم سمٕمدم وضمقهب٤م قمغم اعم٠مُمقم 

 (.11/222ٓ ريمـ. )( ٕهن٤م ذم طم٘مف واضمٌف 11/218صح٧م صالشمف )

ًمق أدرك اعم٠مُمقم اإلُم٤مم ذم اًمريمقع أو قمٜمد اًمريمقع ؾم٘مٓم٧م قمٜمف  -

 (.11/222. )اًمٗم٤محت٦م، عم٤م روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب سمٙمر 

إذا ريمع اإلُم٤مم واعم٠مُمقم مل يٙمٛمؾ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م يمٛمٚمٝم٤م إذا يم٤من اًم٤ٌمىمل  -

ؾم٘مط قمٜمف سم٤مىمل ىمٚمٞماًل يم٤مٔي٦م وأيتلم، وم٢من ظم٤مف أن يٗمقشمف اًمريمقع ريمع و

 (.11/227اًمٗم٤محت٦م، ٕٟمف ُم٠مُمقر سمٛمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم. )

ـــ  - ــقن ُم ــر أن يٙم ــؾ ذم اًمٔمٝم ــ٦م: إومْم ــد اًمٗم٤محت ــ سمٕم ــ٤م شمٞمن ــراءة ُم  ىم

ـــــقير،  ـــــؾ، وقمـــــٌس، واًمتٙم ـــــؾ اًمٖم٤مؿمـــــٞم٦م، واًمٚمٞم  أواؾمـــــط اعمٗمّمـــــؾ ُمث
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وآٟمٗمٓم٤مر، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ. وذم اًمٕمٍمـ ُمثـؾ ذًمـؽ، ًمٙمــ شمٙمـقن أظمـػ ُمــ 

ــؾ  ــرب ُمث ــٞماًل، وذم اعمٖم ــض اًمٔمٝمــر ىمٚم ــرأ ذم سمٕم ــ٤م، وإن ىم ــؽ أو أىمٍمــ ُمٜمٝم ذًم

ىمــرأ ومٞمٝمــ٤م سمــ٤مًمٓمقر، وىمــرأ ومٞمٝمــ٤م  ^إطمٞمــ٤من سمــ٠مـمقل ومٝمــق أومْمــؾ: ٕن اًمٜمٌــل 

سم٤معمرؾمالت، وذم سمٕمض إطمٞم٤من سمًقرة إقمراف ىمًٛمٝم٤م ذم اًمريمٕمتلم، وًمٙمـ 

ذم إهمٚم٥م ي٘مرأ ومٞمٝم٤م ُمـ ىمّم٤مر اعمٗمّمؾ، وذم اًمٕمِم٤مء ي٘مرأ ُمثٚمام ىمـرأ ذم اًمٔمٝمـر 

٘مرأ سمٕمد اًمٗم٤محت٦م أـمقل ُمـ اعم٤موٞم٤مت ُمثـؾ ؾمـقرة واًمٕمٍم، وهٙمذا ذم اًمٗمجر ي

ق، و)اىمؽمسمـ٧م اًمًـ٤مقم٦م(، واًمتٖمـ٤مسمـ، واًمّمـػ، وشمٌـ٤مرك، واعمزُمـؾ وُمـ٤م أؿمــٌف 

 (.11/26ذًمؽ. )

ذم اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، واًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمٖمرب، واًمث٤مًمث٦م  -

ٝمر ُم٤م واًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٕمِم٤مء، ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗم٤محت٦م صمؿ يٙمؼم ًمٚمريمقع، ًمٙمـ ورد ذم اًمٔم

ذم سمٕمض إطمٞم٤من ىمد ي٘مرأ زي٤مدة قمغم اًمٗم٤محت٦م ذم اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م،  ^يدل قمغم أٟمف 

وم٢مذا ىمرأ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ذم اًمٔمٝمر ذم اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م زي٤مدة قمغم اًمٗم٤محت٦م مم٤م شمٞمن 

 (.11/27. )^ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٝمق طمًـ شم٠مؾمٞم٤مً سمف 

حدي٨م أيب ىمت٤مدة وإذا شمرك ذًمؽ ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من ومٝمق أومْمؾ قمٛمالً سم -

 (.11/43ٕٟمف أصح وأسح ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد. )

أٟمف ىمرأ ذم اًمث٤مًمث٦م ُمـ صالة اعمٖمرب سمٕمد  صم٧ٌم قمـ اًمّمديؼ  -

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ اًمٗم٤محت٦م 

 (.11/269ويمؾ هذا يدل قمغم اًمتقؾمٕم٦م ذم ذًمؽ. ) [8]آل قمٛمران:ىئ

ووع يديف قمغم صدره  إذا رومع اعمّمكم ُمـ اًمريمقع واقمتدل واـمٛم٠من ىم٤مئامً  -

 (.11/32هذا هق إومْمؾ. )

وم٢من أرؾمؾ يديف ذم صالشمف ومال طمرج وصالشمف صحٞمح٦م ًمٙمٜمف شمرك اًمًٜم٦م  -

 (.11/31وٓ يٜمٌٖمل عم١مُمـ أو ُم١مُمٜم٦م اعمِم٤مىم٦م ذم هذا أو اعمٜم٤مزقم٦م. )
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 ووع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة حت٧م اًمنة ُمقاومؼ عمذه٥م اإلُم٤مم أمحد  -

هق ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وذه٥م وهق اعمٕمروف ذم يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م، و

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن إومْمؾ ووع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ذم 

 (.29/242اًمّمالة وهق إرضمح دًمٞماًل. )

ىم٤مل: يم٤من  ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  -

 اًمرضمؾ ي١مُمر أن جيٕمؾ يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمنى ذم اًمّمالة.

قمـ ؾمٝمؾ: ٓ أقمٚمٛمف إٓ يروي ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل أسمق طم٤مزم اًمراوي 

ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمّمكم إذا يم٤من ىم٤مئاًم يْمع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف  ^

 (.11/31اًمٞمنى، واعمٕمٜمك قمغم يمٗمف واًمرؾمغ واًم٤ًمقمد. )

يم٤من يْمع  ^طمدي٨م ىمٌٞمّم٦م سمـ هٚم٥م اًمٓم٤مئل قمـ أسمٞمف أن اًمٜمٌل  -

ه أسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف قمغم صدره طم٤مل اًمقىمقف ذم اًمّمالة. روا

 (.29/285سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. )

أن اًمًٜم٦م ووع اًمٞمديـ حت٧م اًمنة،  روى أسمق داود قمـ قمكم  -

، وؾم٥ٌم وٕمٗمف: أٟمف واجلقاب: أٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ يمام سح سمذًمؽ احل٤مومظ 

ُمـ رواي٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق اًمٙمقذم وي٘م٤مل اًمقاؾمٓمل وهق وٕمٞمػ قمٜمد أهؾ 

 أمحد وأسمق طم٤مشمؿ واسمـ ُمٕملم وهمػمهؿ.اًمٕمٚمؿ ٓ حُيت٩م سمراويتف، وٕمٗمف اإلُم٤مم 

أخذ إكػ عذ »وهٙمذا طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد أيب داود ُمرومققم٤ًم: 

، ٕن ذم إؾمٜم٤مده قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق اعمذيمقر وىمد قُمِروم٧م «إكػ حتت الرسة

 (.11/136طم٤مًمف. )

إومْمؾ أن ي٘مدم ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف قمٜمد اٟمحٓم٤مـمف ًمٚمًجقد هذا هق  -

ُمر ذم هذا واؾمع ؾمقاء ىمدم ريمٌتٞمف أو ىمدم يديف وم٤مًمّمالة ( وا11/33ٕإومْمؾ )

 (.11/151صحٞمح٦م، وإٟمام اخلالف ذم إومْمؾ. )



 

 
 56 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

إذا رومع ُمـ اًمًجقد رومع وضمٝمف أوًٓ صمؿ يديف صمؿ يٜمٝمض هذا هق  -

 (.11/33اعمنموع اًمذي ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م. )

اًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ أٟمف اٟم٘مالب يمام  «ولًٗع يديف قبَؾ ركبتٗفِ »طمدي٨م:  -

، وإٟمام اًمّمقاب: أن يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف طمتك يقاومؼ ر ذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذيم

آظمر احلدي٨م أوًمف، وطمتك يتٗمؼ ُمع طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه. 

(11/34.) 

اًم٘مرآن ٓ ي٘مرأ ٓ ذم اًمريمقع وٓ ذم اًمًجقد، وإٟمام اًم٘مرآن ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم  -

اًم٘مٞم٤مم ي٘مرأ وهق ىم٤مقمد.  ذم طمؼ ُمـ ىمدر، وذم طم٤مل اًم٘مٕمقد ذم طمؼ ُمـ قمجز قمـ

(11/34.) 

ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم يْمع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخذه اًمٞمٛمٜمك أو قمغم  -

اًمريم٦ٌم، سم٤مؾمط إص٤مسمع قمغم ريمٌتف، ويْمع يده اًمٞمنى قمغم ومخذه اًمٞمنى أو قمغم 

 (.11/36ريمٌتف اًمٞمنى، ويًٌط أص٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم٤م، هٙمذا اًمًٜم٦م. )

. ^اًمًجدشملم يمام ورد قمـ اًمٜمٌل يٙمثر ُمـ اًمدقم٤مء سم٤معمٖمٗمرة ومٞمام سملم  -

(11/37.) 

إومْمؾ ًمٚمٛمّمكم أن جيٚمس ضمٚم٦ًم ظمٗمٞمٗم٦م سمٕمد اًمًجقد اًمث٤مين،  -

يًٛمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م جيٚمس ُمثؾ ضمٚمًتف سملم اًمًجدشملم 

]هذا هق اًمّمحٞمح. ًمإلُم٤مم وًمٙمٜمٝم٤م ظمٗمٞمٗم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذيمر وٓ دقم٤مء. 

 /29مل جيٚمس اإلُم٤مم. )وًمٚمٛم٠مُمقم واعمٜمٗمرد سمٕمد إومم واًمث٤مًمث٦م، وًمق 

 وإن ىم٤مم ومل جيٚمس ومال طمرج، وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن هذا  ([291

ُيٗمٕمؾ قمٜمد يمؼم اًمًـ وقمٜمد اعمرض، وًمٙمـ اًمّمحٞمح أهن٤م ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ 

 اًمّمالة ُمٓمٚم٘م٦م ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد واعم٠مُمقم، وًمٙمٜمٝم٤م همػم واضم٦ٌم ٕٟمف روي 

 ٤مسم٦م مل أٟمف شمريمٝم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من، وٕن سمٕمض اًمّمح ^قمـ اًمٜمٌل 
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 (. 11/38، ومدل ذًمؽ قمغم قمدم اًمقضمقب. )^يذيمره٤م ذم صٗم٦م صالشمف 

يٜمٝمض إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٙمؼماً ىم٤مئالً اهلل أيمؼم ُمـ طملم يرومع ُمـ ؾمجقده  -

ضم٤مًم٤ًمً ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م، أو طملم يٗمرغ ُمـ ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م يٜمٝمض وي٘مقل: اهلل 

ٌ٘مقه، وطمتك جيٚمًقه٤م أيمؼم، وم٢من سمدأ اًمتٙمٌػم صمؿ ضمٚمس ٟمٌف اجلامقم٦م طمتك ٓ يً

وي٠مشمقا هبِذه اًمًٜم٦م، وإن ضمٚمس ىمٌؾ أن ُيٙمؼم صمؿ رومع سم٤مًمتٙمٌػم ومال سم٠مس. 

(11/39.) 

إذا ىم٤مم ًمٚمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ويًٛمل اهلل،  -

وإن شمرك اًمتٕمقذ وايمتٗمك سم٤مًمتٕمقذ إول ذم اًمريمٕم٦م إومم ومال سم٠مس، وإن 

 (.11/42أقم٤مده ومٝمذا أومْمؾ. )

جيٚمس ًمٚمتِمٝمد إول ُمٗمؽمؿم٤ًم رضمٚمف اًمٞمنى ٟم٤مص٤ًٌم اًمٞمٛمٜمك يمجٚمًتف  -

سملم اًمًجدشملم، هذا هق إومْمؾ، ويمٞمٗمام ضمٚمس أضمزأه إذا يم٤مٟم٧م اًمّمالة 

 (.11/41رسم٤مقمٞم٦م ُمثؾ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء أو صمالصمٞم٦م ُمثؾ اعمٖمرب. )

اًمّمالة  ^دًم٧م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمغم أن اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  -

ذم اًمتِمٝمد إول وذم اًمتِمٝمد إظمػم، هذا هق إصح ًمٕمٛمقم  اإلسمراهٞمٛمٞم٦م شمنمع

إطم٤مدي٨م ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم واضم٥م ذم اًمتِمٝمد إول، وإٟمام دم٥م ذم اًمتِمٝمد إظمػم 

 (.11/42قمٜمد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

 ذم اًمتِمٝمد إظمػم صمالصم٦م أىمقال: ^ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  -

سمٓمٚم٧م صالشمف وُمـ  اًم٘مقل اًمث٤مين: أهن٤م واضم٦ٌم سمٛمٕمٜمك أن ُمـ شمريمٝم٤م قمٛمداً 

( إن ذيمره٤م ىمري٤ًٌم ؾمجد ًمٚمًٝمق، وإن ـم٤مل 29/298شمريمٝم٤م ؾمٝمقًا أضمزأشمف صالشمف )

 (.29/322اًمٗمّمؾ ؾم٘مط قمٜمف ومت٧م صالشمف، وهذا اًم٘مقل أىمرب قمٜمدي. )

 ]اًمٚمٝمؿ صِؾ هل:  ^أيمٛمؾ ُم٤م ورد ذم صٗم٦م اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  -

 ٞمؿ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراه
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إٟمؽ محٞمد جمٞمد، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ 

وُمتك أشمك هب٤م اعمّمكم قمغم أي وضمف ُمـ  وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد[

 (.11/45اًمقضمقه اًمث٤مسمت٦م أضمزأه ذًمؽ. )

ذم اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم صمالصم٤ًم وصمالصملم ُمرة وإمت٤مم  ^ىمقل اًمٜمٌل  -

ًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء اعمئ٦م سمـ)ٓ إ

هذا ومْمؾ قمٔمٞمؿ  «إذا قاهلا ُغِرت خٌاياه ولق كا٘ت وثؾ َزبِد البحرِ »ىمدير(: 

وظمػم يمثػم، واعمٕمٜمك: إذا ىم٤مل هذا ُمع اًمتقسم٦م واًمٜمدم، واًمتقسم٦م وقمدم اإلسار قمغم 

طمتك ذم اًمٙم٤ٌمئر.  اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب، قمٜمده٤م جيرى ًمف هذا اخلؼم اًمٕمٔمٞمؿ

(11/49.) 

ـْ قرَأ آيَة الْرد ُدبَر كؾِّ صالةٍ وْتقبٍة، دـ ئَُٕف ِوـ »طمدي٨م:  - َو

 ^ًمف ـمرق يمثػمة شمدل قمغم صحتف وصمٌقشمف قمـ اًمٜمٌل  «دخقِل اجلِٕة إٓ أن ئقَت 

(11/52.) 

اًمّمقاب أٟمف ًمٞمس سملم صالة اًمرضمؾ وصالة اعمرأة ومرق، وُم٤م ذيمره  -

 (.11/79ق ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ. )سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٗمر

جيقز شمٙمرار اًمًقرة ذم إؾمٌقع وذم اًمٞمقم وًمٞمس ًمذًمؽ طمد حمدود، سمؾ  -

 ^جيقز أن يٙمرره٤م ذم اًمريمٕمتلم سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ذم صالة واطمدة وىمد صح قمـ اًمٜمٌل 

 (.11/81ذم اًمريمٕمتلم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م. ) [1]اًمزًمزًم٦م:ٹ ڤأٟمف ىمرأ ؾمقرة: 

أ ذم اًمريمٕم٦م إومم أىمؾ مم٤م ي٘مرأ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، ٓ طمرج قمغم اإلُم٤مم إذا ىمر -

 (.11/82. )[22]اعمزُمؾ:ڈ ژ ژ ڑڑًمٕمٛمقم ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

ُمـ ىمقًمف وومٕمٚمف:  ^ًمٙمٜمف سمذًمؽ ىمد شمرك إومْمؾ ٕن اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م قمٜمف  -

شمدل قمغم أن اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد أن ي٘مرأ ذم إومم أـمقل ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، ذم مجٞمع 

 (.11/82اًمّمٚمقات اخلٛمس. )
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طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ قمٌد اهلل اجلٝمٜمل، أن رضمالً ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م أظمؼمه سم٠مٟمف ؾمٛمع  -

يمٕمتلم يمٚمتٞمٝمام. أظمرضمف أسمق رذم اًم [1]اًمزًمزًم٦م:ٹ ڤي٘مرأ ذم اًمّمٌح  ^اًمٜمٌل 

 (.11/83داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ )

 «قرأ يف الِجر بادَقذتني ^أن الٕبل » طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر  -

 (.11/83أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. )

اًمث٤مسم٧م ذم إطم٤مدي٨م ؾمٙمتت٤من ًمإلُم٤مم: إطمدامه٤م: سمٕمد اًمتٙمٌػمة إومم،  -

وهِذه شمًٛمك ؾمٙمت٦م آؾمتٗمت٤مح، واًمث٤مٟمٞم٦م: قمٜمد آظمر اًم٘مراءة ىمٌؾ أن يريمع اإلُم٤مم 

 (.11/84وهل ؾمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م شمٗمّمؾ سملم اًم٘مراءة واًمريمقع. )

روي ؾمٙمت٦م سمٕمد ىمراءة اًمٗم٤محت٦م، وًمٙمـ احلدي٨م ومٞمٝم٤م وٕمٞمػ، وًمٞمس  -

٤م دًمٞمؾ واوح وم٤مٕومْمؾ شمريمٝم٤م، وأُم٤م شمًٛمٞمتٝم٤م سمدقم٦م ومال وضمف ًمف ٕن اخلالف قمٚمٞمٝم

 (.11/84ومٞمٝم٤م ُمِمٝمقر سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

ٓ تَِٓقا إٓ »ىمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل:  «لَْٓؿ تّرأوَن خَٓػ إواوْؿ»طمدي٨م:  -

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد واًمؽمُمذي  «بِاحتِة الْتاِب فٛ٘ف ٓ صالة دـ مل يّرأ هبا

 (.11/85سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. )

 احلٛمد اعمنموع قمٜمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع ًمف صٗم٤مت أرسمع:  -

 رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد. -رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد.  ب -أ

 (.11/86اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد. ) -اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد. د -ج

إومْمؾ أن ي٘مقل: رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد، ويٙمٗمل وٓ يزيد واًمِمٙمر.  -

(29/286.) 

 (.11/86يمر واًمدقم٤مء. )ًمٞمس ذم اًمّمالة ومراهم٤مت ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمذ -

ُمد اًمٌٍم إمم ضمٝم٦م إُم٤مم ذم اًمّمحراء أو قمـ يٛملم أو ؿمامل ٓ يٌٓمؾ  -

اًمّمالة ًمٙمٜمف ُمٙمروه، واًمًٜم٦م اخلِمقع ذم اًمّمالة واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م وـمرح اًمٌٍم إمم 

 (.11/88حمؾ اًمًجقد. )
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اًمٜمٔمر إمم  -طمتك ذم احلرم  -اعمنموع ذم مجٞمع اًمّمٚمقات، وذم يمؾ ُمٙم٤من  -

، ٕن ذًمؽ أظمِمع ًمٚمٕمٌد وأمجع ًمٚم٘مٚم٥م، إٓ ذم طم٤مل اًمتِمٝمد وم٢من ُمقوع اًمًجقد

 (.29/241اًمًٜم٦م اًمٜمٔمر إمم ُمقوع اإلؿم٤مرة. )

اًمٕم٨ٌم ذم اًمّمالة ُيٙمره إٓ ُمـ طم٤مضم٦م إذا يم٤من ىمٚمٞمالً، أُم٤م احلريم٦م اًمٙمثػمة  -

 (.11/89اعمتقاًمٞم٦م ُمـ همػم ضورة وم٢مهن٤م شمٌٓمؾ اًمّمالة. )

ٕمٚمؿ ُمـ اًمنمع اعمٓمٝمر، واًم٘مقل ًمٞمس ًمٚمحريم٦م ذم اًمّمالة طمد حمدود ومٞمام ٟم -

 (.85سمتحديده سمثالث طمريم٤مت ىمقل وٕمٞمػ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ]حتٗم٦م اإلظمقان[ )

اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ُمـ أريم٤من اًمّمالة حلدي٨م اعمزء ذم صالشمف، أُم٤م ُم٤م زاد قمغم  -

 (.11/89اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ُمـ اخلِمقع اعمنموع ومٝمق ؾمٜم٦م. )

ي٘مٓمع اًمّمالة  اعمرور سملم يدي اعمّمكم أو سمٞمٜمف وسملم اًمًؽمة طمرام، وهق -

ويٌٓمٚمٝم٤م إذا يم٤من اعم٤مر اُمرأة سم٤مًمٖم٦م أو مح٤مراً أو يمٚم٤ٌمً أؾمقد، أُم٤م إن يم٤من اعم٤مر همػم هِذه 

يٌّع صالة »: ^اًمثالث وم٢مٟمف ٓ ي٘مٓمع اًمّمالة، وًمٙمـ يٜم٘مص صمقاهب٤م، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 «الرجِؾ إذا مل يْـ بني يديف وثؾ آخرة الرحِؾ: ادرأُة واحلامُر والُْٓب إشقدُ 

ضمف ُمً ج ُمثٚمف ُمـ طمدي٨م أيب 14/91، )ٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب ذر ظمرَّ (. وظمرَّ

، ًمٙمٜمف مل ي٘مٞمد اًمٙمٚم٥م سم٤مٕؾمقد، واعمٓمٚمؼ حمٛمقل قمغم اعم٘مٞمد قمٜمد أهؾ هريرة 

 (.11/92اًمٕمٚمؿ. )

اعمًجد احلرام ٓ حيرم ومٞمف اعمرور سملم يدي اعمّمكم، وٓ ي٘مٓمع اًمّمالة ومٞمف  -

اًمزطم٤مم ويِمؼ ومٞمف اًمتحرز ُمـ  رء ُمـ اًمثالصم٦م اعمذيمقرة وٓ همػمه٤م، ًمٙمقٟمف ُمٔمٜم٦م

 (.11/92اعمرور سملم يدي اعمّمكم. )

 وىمد ورد سمذًمؽ طمدي٨م سيح ومٞمف وٕمػ، وًمٙمٜمف يٜمجؼم سمام ورد ذم 

 ذًمؽ ُمـ أصم٤مر قمـ اسمـ اًمزسمػم وهمػمه وسمٙمقٟمف ُمٔمٜم٦م اًمزطم٤مم وُمِم٘م٦م اًمتحرز 

 وُمثٚمف ذم اعمٕمٜمك اعمًجد اًمٜمٌقي، وهمػمه ُمـ  -يمام شم٘مدم-ُمـ اعم٤مر 
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 (.11/92اؿمتد ومٞمف اًمزطم٤مم وصٕم٥م اًمتحرز ُمـ اعم٤مر. ) اعم٤ًمضمد إذا

 (.29/328ُمٕمٜمك ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف: ومٚمٞمدومٕمف سم٘مقة. ) -

ُمـ ُمّر أُم٤مم اعمّمكم اًمذي ًمٞمس ًمف ؾمؽمة ذم أيمثر ُمـ صمالصم٦م أذرع ٓ  -

 (.11/94يٕمتؼم ُم٤مرًا سملم يديف. )

اًمّمالة إمم ؾمؽمة ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم، وم٢من مل جيد ؿمٞمئ٤مً  -

 (.11/96خلط. )ُمٜمّمقسم٤ًم أضمزأه ا

، رواه «إذا صذ أحدُكؿ فٓٗيِؾ إىل شسةٍ ولٗدُن وٕٖا»طمدي٨م:  -

 (.11/96أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

ىمد دًم٧م اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أن إومْمؾ ًمٚمٛمّمكم طملم ىمٞم٤مُمف ذم اًمّمالة  -

أن يْمع يمٗمف اًمٞمٛمٜمك قمغم يمٗمف اًمٞمنى قمغم صدره ىمٌؾ اًمريمقع وسمٕمده. 

(11/98.) 

ًمنة ذم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة ىمد ورد ومٞمف طمدي٨م ووع اًمٞمديـ حت٧م ا -

 (.11/98. )وٕمٞمػ قمـ قمكم 

 (.11/98أُم٤م إرؾم٤مهلام أو ووٕمٝمام حت٧م اًمٚمحٞم٦م ومٝمق ظمالف اًمًٜم٦م ) -

اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ ذم اًمٓم٤مئرة إذا طميت اًمّمالة أن يّمٚمٞمٝم٤م طم٥ًم  -

اًمٓم٤مىم٦م، وإومْمؾ ًمف أن يّمكم ذم أول اًمقىم٧م، وم٢من أظمره٤م إمم آظمر اًمقىم٧م 

 (.11/122ٝم٤م ذم إرض ومال سم٠مس. )ًمٞمّمٚمٞم

ٓ شمٕمتؼم أـمراف اًمٗمرش ؾمؽمة ًمٚمٛمّمكم، واًمًٜم٦م أن شمٙمقن اًمًؽمة  -

 (.11/121ؿمٞمئ٤ًم ىم٤مئاًم ُمثؾ ُم١مظمرة اًمرطمؾ أو أيمثر ُمـ ذًمؽ. )

 اإلؿم٤مرة ذم اًمّمالة ٓ سم٠مس هب٤م وٓ طمرج ومٞمٝم٤م وٓ شمٌٓمؾ هب٤م  -

 ٚمٝم٤م وهق ؾمٞمد اخلٚمؼ وُمٕمٚمٛمٝمؿ، وىمد ومٕم ^اًمّمالة، ىمد ومٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل 

 وأرو٤مهؿ، ومال طمرج ذم ذًمؽ. وم٢مذا ؾم٠مًمؽ  أصح٤مسمف 
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اًم٤ًمئؾ هؾ أٟمتٔمرك وأٟم٧م ذم اًمّمالة وأذت سمرأؾمؽ سمام يدل قمغم اعمقاوم٘م٦م 

ومال سم٠مس سمذًمؽ، أو ؾم٠مل ؾم٤مئؾ قمـ طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم وأذت سمام يدل قمغم 

 (.11/128ٟمٕمؿ أو ٓ يمؾ ذًمؽ ٓ سم٠مس سمف. )

ع ُمـ ىمٓمٕمٝم٤م عمٕمروم٦م ُمـ يدق اًمّمالة إن يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٚم٦م وم٤مُٕمر أوؾمع ٓ ُم٤مٟم -

اًم٤ٌمب، إذا مل يٙمـ إؿمٕم٤مر ُمـ يدق اًم٤ٌمب أن ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م ُمِمٖمقل سم٤مًمّمالة، 

ًمٌٕمد أو قمدم ؾمامع، أُم٤م اًمٗمريْم٦م ومال جيقز ىمٓمٕمٝم٤م، إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك رء ُمٝمؿ 

 (.11/129خيِمك ومقاشمف، صمؿ يٕمٞمده٤م ُمـ أوهل٤م. )

ٟم٧م ضمٝمري٦م ُمـ يم٤من قمٚمٞمف صٚمقات وم٤مئتف ومٞم٘مْمٞمٝم٤م يمام ًمق أداه٤م إن يم٤م -

ىمْم٤مه٤م ضمٝمراً يم٤مًمٗمجر، وإن يم٤مٟم٧م هي٦م ىمْم٤مه٤م هاً يم٤مًمٔمٝمر واًمٕمٍم. 

(11/114.) 

اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م يم٤مًمٗمجر وإومم واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمٖمرب  -

واًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد، وُمـ أه ومال طمرج قمٚمٞمف، ًمٙمٜمف ىمد شمرك اًمًٜم٦م، وإذا 

٠مس، أُم٤م اإلُم٤مم وم٤مًمًٜم٦م ًمف اجلٝمر دائاًم اىمتداًء رأى اعمٜمٗمرد أن اإلهار أظمِمع ومال سم

 (.11/116، ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمّمالة ومرو٤مً أو ٟمٗمالً. )^سم٤مًمٜمٌل 

جيقز ًمإلُم٤مم ذم أصمٜم٤مء اًمّمٚمقات اخلٛمس أن ي٘مرأ ُمـ اعمّمحػ إذا دقم٧م  -

إًمٞمف احل٤مضم٦م، يمام دمقز اًم٘مراءة ُمـ اعمّمحػ ذم اًمؽماويح عمـ ٓ حيٗمظ اًم٘مرآن. 

(11/117.) 

ُم٤م أدريمف اعم٠مُمقم اعمًٌقق ُمع اإلُم٤مم يٕمتؼم أول صالشمف، وُم٤م  اًمّمقاب: أن -

 (.11/118ي٘مْمٞمف هق آظمره٤م، هذا هق اًمّمقاب وإصح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، ومٌٕمْمٝمؿ اؾمتح٥م  -

 اجلٝمر هب٤م، وسمٕمْمٝمؿ يمره ذًمؽ وأطم٥م اإلهار هب٤م، وهذا هق إرضمح 

 (.11/119وإومْمؾ. )
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نمع اًمتًٛمٞم٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ىمٌؾ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمًقر ُم٤م شمُ  -

قمدا ؾمقرة اًمتقسم٦م، ومٌٕمد ىمراءة اإلُم٤مم اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ ىمٌٚمٝم٤م اًمًٌٛمٚم٦م، ومٗمل إومم 

يتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ صمؿ يًٛمل، وذم اًمريمٕم٤مت إظمػمة إن شمٕمقذ 

 (.13/68ومال سم٠مس، وإن اىمتٍم قمغم اًمتًٛمٞم٦م يمٗم٧م اًمتًٛمٞم٦م. )

ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م ُم٤م يدل قمغم اؾمتح٤ٌمب اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م  -

أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م، وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م طمديث٤مً صحٞمح٤ًم سحي٤مً يدل قمغم 

ذًمؽ، وًمٙمـ إُمر ذم ذًمؽ واؾمع وؾمٝمؾ وٓ يٜمٌٖمل ومٞمف اًمٜمزاع، وإذا ضمٝمر اإلُم٤مم 

 (.٠11/122مس. )سمٕمض إطمٞم٤من سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ًمٞمٕمٚمؿ اعم٠مُمقُمقن أٟمف ي٘مرأه٤م ومال سم

اهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ سمحٙمٛمف ذقمٞم٦م اجلٝمر ذم اًمّمٚمقات اجلٝمري٦م، وإىمرب  -

أن احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ أن اًمٜم٤مس ذم اًمٚمٞمؾ وذم صالة اًمٗمجر أىمرب  -واهلل أقمٚمؿ  -

إمم آؾمتٗم٤مدة ُمـ اجلٝمر، وأىمؾ ؿمقاهمؾ ُمـ طم٤مهلؿ ذم صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم. 

(11/122.) 

اًمني٦م ُمع اًمٙمراه٦م، واًمًٜم٦م أن ي٘مرأ  جيقز اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة ذم اًمّمالة -

 (.11/123ومٞمٝم٤م هًا. )

اًمًٜم٦م ذم صالة اًمٚمٞمؾ اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة ؾمقاء يم٤من اعمّمكم يّمكم وطمده  -

أو ُمٕمف همػمه، وهق خمػم سملم اجلٝمر واإلهار، واعمنموع ًمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م هق 

 (.11/142أصٚمح ًم٘مٚمٌف. )

ہ ف ؾمٌح٤مٟمف: اًمًٜم٦م اإلهار سم٤مٕدقمٞم٦م ذم اًمّمالة وهمػمه٤م: ًم٘مقًم -

وٕن ذًمؽ أيمٛمؾ ذم  [55]إقمراف:ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ

 (.11/126اإلظمالص، وأمجع ًمٚم٘مٚم٥م قمغم اًمدقم٤مء. )

قمٜمد يمثرة اًمقؾمقؾم٦م ُينمع ًمٚمٛمّمكم ؾمقاًء يم٤من رضماًل أو اُمرأة أن  -

 يٜمٗم٨م قمـ ي٤ًمره وهق ذم اًمّمالة ويتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من صمالصم٤ًم: ٕن 
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 (.11/128إمم ذًمؽ. ) ٕم٤مص اًمث٘مٗمل أرؿمد قمثامن سمـ أيب اًم ^اًمٜمٌل 

 ^اًمّمالة اجلٝمري٦م يًتح٥م ومٞمٝم٤م اجلٝمر ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء: ٕن اًمٜمٌل  -

 (.11/128يم٤من يٗمٕمٚمف، وهٙمذا ذم صالة اًمٚمٞمؾ. )

آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ًمٚمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ قمٜمد اًمقؾمقؾم٦م ٓ  -

 (.11/132)طمرج ومٞمف، سمؾ هق ُمًتح٥م قمٜمد ؿمدة احل٤مضم٦م إًمٞمف سم٤مًمرأس وم٘مط. 

 (.11/132آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ًمٖمػم ؾم٥ٌم ُمٙمروه. ) -

ذم طم٤مل اًمتِمٝمد يْمع اعمّمكم يمٗمف اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخذه اًمٞمٛمٜمك وي٘مٌض  -

اخلٜمٍم واًمٌٜمٍم وحيٚمؼ اإلهب٤مم ُمع اًمقؾمٓمك، ويِمػم سم٤مًم٤ًٌمسم٦م طمتك يًٚمؿ، إؿم٤مرة 

إمم وطمداٟمٞم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وحيريمٝم٤م قمٜمد اًمدقم٤مء، وذم سمٕمض إطمٞم٤من ي٘مٌض 

ويِمػم سم٤مًم٤ًٌمسم٦م: ٕن يمٚمت٤م اًمّمٗمتلم ىمد  -أقمٜمل أص٤مسمع يمٗمف اًمٞمٛمٜمك-ص٤مسمع يمٚمٝم٤م إ

 (.11/147. )^صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

جمرد يمقن اإلُم٤مم ٓ يْمؿ يديف ًمّمدره ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمّمالة ظمٚمٗمف، ٕن  -

 (.11/152وؿ اًمٞمديـ أُمر ُمًٜمقن وًمٞمس واضم٤ٌمً. )

ل: ٕن اًمٜمٌل ووع اعمروم٘ملم قمغم إرض أصمٜم٤مء اًمًجقد ُمٙمروهف وٓ يٜمٌٖم -

ضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  «إذا شجدت فًع كًِٗؽ وارفع ِورفَّٗؽ »ىم٤مل:  ^ ظمرَّ

(11/154.) 

اًمًٜم٦م ًمٚمٛمّمكم أن يرومع يديف طمذاء ُمٜمٙمٌٞمف أو طمذاء ُأذٟمٞمف قمٜمد شمٙمٌػمة  -

اإلطمرام، وقمٜمد اًمريمقع واًمرومع ُمٜمف، وقمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمتِمٝمد إول إمم اًمث٤مًمث٦م 

( وًمٞمس ذًمؽ سمقاضم٥م سمؾ هق ؾمٜم٦م، وًمق 11/155ُمقضمٝم٤ًم سمٓمقهنام إمم اًم٘مٌٚم٦م )

 (.11/156صغم ومل يرومع صح٧م صالشمف. )

 إذا شمٙمٚمؿ اعمًٚمؿ ذم اًمّمالة ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل مل شمٌٓمؾ صالشمف  -

 (.11/157سمذًمؽ ومرو٤ًم يم٤مٟم٧م أم ٟمٗماًل. )



 

 
 65 الصالة

 الصالة
 

إذا يم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمقوع اًمٖمؽمة حت٧م اًمقضمف أصمٜم٤مء اًمًجقد  -

ومال سم٠مس سمذًمؽ، أُم٤م قمٜمد قمدم يمؼمودة إرض أو طمرارهت٤م أو وقمقرهت٤م 

احل٤مضم٦م وم٤مٕومْمؾ شمرك ذًمؽ، وأن ي٤ٌمذ اعمّمكمِّ اعمّمغمَّ سمقضمٝمف يمام يم٤من اًمٜمٌل 

 (.11/158. )يٗمٕمؾ ذًمؽ وأصح٤مسمف  ^

اًمٜمحٜمح٦م واًمٜمٗمخ واًمٌٙم٤مء يمٚمٝم٤م ٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة وٓ طمرج ومٞمٝم٤م إذا  -

يم٤من يتٜمحٜمح  ^دقم٧م إًمٞمٝم٤م احل٤مضم٦م، ويٙمره ومٕمٚمٝم٤م ًمٖمػم طم٤مضم٦م: ٕن اًمٜمٌل 

 (.11/162إذا اؾمت٠مذن قمٚمٞمف وهق يّمكم. ) ًمٕمكم 

إومْمؾ آىمتّم٤مر قمغم )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل( ذم ظمت٤مم اًمّمالة:  -

، وأُم٤م زي٤مدة )وسمريم٤مشمف( ومٗمل صمٌقهت٤م ظمالف سملم ^ٕن هذا هق اعمحٗمقظ قمـ اًمٜمٌل 

 (.11/164أهؾ اًمٕمٚمؿ، وإومْمؾ شمريمٝم٤م، وإن أشمك هب٤م مل شمٌٓمؾ اًمّمالة هب٤م. )

وسمريم٤مشمف( ذم اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة ضم٤مءت ُمـ رواي٦م قمٚم٘مٛم٦م سمـ زي٤مدة ) -

وائؾ قمـ أسمٞمف، ًمٙمـ ذم رواي٦م قمٚم٘مٛم٦م قمـ أسمٞمف ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم صح٦م 

ؾمامقمف ُمـ أسمٞمف أو قمدُمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إهن٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م، وم٤معمنموع ًمٚمٛم١مُمـ أٓ 

سم٤مُٕمر يزيده٤م وأن ي٘متٍم قمغم: )ورمح٦م اهلل( ظمروضم٤مً ُمـ ظمالف اًمٕمٚمامء وقمٛمالً 

 (.11/165إصم٧ٌم وإطمقط. )

اًم٘مقل سم٠مضمزاء اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمقاطمدة وٕمٞمػ ًمْمٕمػ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم  -

ذًمؽ، وقمدم ساطمتٝم٤م ذم اعمٓمٚمقب، وًمق صح٧م ًمٙم٤مٟم٧م ؿم٤مذة ٕهن٤م ىمد ظم٤مًمٗم٧م 

ُم٤م هق أصح ُمٜمٝم٤م وأصم٧ٌم وأسح، ًمٙمـ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ضم٤مهالً أو ُمٕمت٘مداً ًمّمح٦م 

 (.11/166إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ ومّمالشمف صحٞمح٦م. )

اًمدقم٤مء ُمنموع ًمٚمٛمًٚمؿ واعمًٚمٛم٦م ذم صالة اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م، ذم  -

 (.12/127اًمًجقد، وذم آظمر اًمتحٞم٤مت ىمٌؾ اًمًالم. )

 ومـــــٞمام  وٓ قمــــــ أصـــــح٤مسمف  ^مل حيٗمـــــظ قمــــــ اًمٜمٌـــــل  -
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ٟمٕمٚمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا يرومٕمقن أيدهيؿ سم٤مًمدقم٤مء سمٕمد صالة اًمٗمريْمـ٦م، وسمـذًمؽ ُيٕمٚمـؿ 

 أٟمف سمدقم٦م. 

اًمٞمديـ وسمدون اؾمتٕمامًمف مج٤مقمٞم٤مً ومال طمرج ومٞمف،  أُم٤م اًمدقم٤مء سمدون رومع

ُم٤م يدل قمغم أٟمف دقم٤م ىمٌؾ اًمًالم وسمٕمده، وهٙمذا  ^ٕٟمف ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

اًمدقم٤مء سمٕمد اًمٜم٤مومٚم٦م ًمٕمدم ُم٤م يدل قمغم ُمٜمٕمف، وًمق ُمع رومع اًمٞمديـ، ًمٙمـ ٓ 

 (.11/168يٙمقن سمّمٗم٦م دائٛم٦م سمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من. )

يم٤من ًمٜمٗمًف أو ًمقاًمديف أو  اًمدقم٤مء ذم اًمّمالة ٓ سم٠مس سمف، ؾمقاء -

 (.11/173ًمٖمػممه٤م، سمؾ هق ُمنموع. )

ي٘مٜم٧م ذم اًمّمٌح سمّمٗم٦م دائٛم٦م ٓ سم٤مًمدقم٤مء اعمِمٝمقر  ^مل يٙمـ اًمٜمٌل  -

ي٘مٜم٧م ذم  ^وٓ سمٖمػمه، وإٟمام يم٤من اًمٜمٌل  «الٖٓؿ أهد٘ا فٗٔـ هديت... إلخ»

ق اًمٜمقازل، أي إذا ٟمزل سم٤معمًٚمٛملم ٟم٤مزًم٦م ُمـ أقمداء اإلؾمالم ىمٜم٧م ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م يدقم

 (.29/316. )^قمٚمٞمٝمؿ ويدقمق ًمٚمٛمًٚمٛملم... هٙمذا ضم٤مء قمـ حمٛمد رؾمقل اهلل 

طمدي٨م ؾمٕمد سمـ ـم٤مرق إؿمجٕمل أٟمف ىم٤مل ٕسمٞمف: ي٤م أسم٧م إٟمَّؽ ىمد  -

 وظمٚمػ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم  ^صٚمٞم٧م ظمٚمػ رؾمقل اهلل 

أمجٕملم أومٙم٤مٟمقا ي٘مٜمتقن ذم اًمٗمجر؟ وم٘م٤مل: أي سُمٜملَّ حمَْدث. ظمرضمف اإلُم٤مم أمحد 

 (.29/317ذي واًمٜم٤ًمئل ومج٤مقم٦م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )واًمؽمُم

يم٤من ي٘مٜم٧م ذم اًمّمٌح  ^أن اًمٜمٌل  ُم٤م روي ُمـ طمدي٨م أٟمس  -

 (.29/317طمتك وم٤مرق اًمدٟمٞم٤م، ومٝمق طمدي٨م وٕمٞمػ قمٜمد أئٛم٦م احلدي٨م. )

 اعمنموع اًم٘مٜمقت ذم اًمٜمقازل ذم مجٞمع اًمّمٚمقات اخلٛمس،  -

 سم٠مس، وًمٙمٜمف ذم صالة اًمٗمجر أومْمؾ، وإن ىمٜم٧م ذم سم٘مٞم٦م إوىم٤مت ومال

 (.29/317يم٤معمٖمرب واًمٕمِم٤مء وهٙمذا ذم اًمني٦م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم. )
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 تنبيه حول دعاء غير مشروع: -
احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، أُم٤م سمٕمد: وم٘مد 

( وىمد ـمٌٕمف ^اـمٚمٕم٧م قمغم اًمٙمتٞم٥م اًمذي مجٕمتف وهق )يمٞمٗمٞم٦م صالة اًمٜمٌل 

ّمف: دقم٤مء ُمًتح٥م سمٕمد صالة سمٕمض اعمحًٜملم وأو٤مف ذم آظمره دقم٤مًء هذا ٟم

اًمٗمجر، اًمٚمٝمؿ صِؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صالة شمٜمجٞمٜم٤م هب٤م ي٤م اهلل ُمـ مجٞمع إطمقال 

وأوم٤مت، وشم٘ميض زم هب٤م مجٞمع احل٤مضم٤مت، وشمٓمٝمرٟم٤م هب٤م ُمـ مجٞمع اًمًٞمئ٤مت، 

وشمرومٕمٜم٤م هب٤م أقمغم اًمدرضم٤مت، وشمٌٚمٖمٜم٤م هب٤م أىمَم اًمٖم٤مي٤مت ُمـ مجٞمع اخلػمات ذم 

اًمٕم٤معملم( وهذا اًمدقم٤مء ٓ دًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞمتف قمغم احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت ي٤م رب 

هِذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م وٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمًٜم٦م، وٓ أؾمٛمح ٕطمد أن يْمٞمػ إمم يمتٌل 

يمثػمًا ذم يمؾ  ^ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م، وإٟمام اعمنموع ًمٚمٛمًٚمؿ أن يّمكم قمغم اًمٜمٌل 

 (.11/175. )^وىم٧م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل صمٌت٧م قمٜمف 

 «ضب الّٓقب، ودواء الَافٗةالٖٓؿ صؾ عذ ٘بٕٗا ُمٔد »ىمقل سمٕمْمٝمؿ: 

 (.29/326ًمٞمس سمٛمنموع، وومٞمف إهب٤مم خيِمك ُمٜمف آًمت٤ٌمس قمغم اًمٜم٤مس. )

مل  ^يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يت٘مٞمد سمام ورد وٓ ي٠ميت سمٙمٞمٗمٞم٦م ًمٚمّمالة قمٚمٞمف  -

شمرد هب٤م اًمًٜم٦م، ٕن اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م ومٞمف اخلػم واًمؼميم٦م واًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. 

(11/177.) 

اًمٞمٛمٜمك سمٕمد اًمّمالة هق اًمّمقاب، وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل اًمتًٌٞمح سم٤مًمٞمد  -

أٟمف يم٤من يٕم٘مد اًمتًٌٞمح سمٞمٛمٞمٜمف، وُمـ ؾمٌح سم٤مًمٞمديـ ومال طمرج ذم ذًمؽ  ^

 (.11/186إلـمالق هم٤مًم٥م إطم٤مدي٨م. )

اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد واعم٠مُمقم اجلٝمر سم٤مٕذيم٤مر اًمتل سمٕمد يمؾ صالة  -

 (.11/189ومريْم٦م ضمٝمرًا ُمتقؾمٓم٤ًم ًمٞمس ومٞمف شمٙمٚمػ. )

 قز أن جيٝمروا سمّمقت مج٤مقمل سمؾ يمؾ واطمد يذيمر سمٜمٗمًف ٓ جي -
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ُمـ دون ُمراقم٤مة ًمّمقت همػمه، ٕن اًمذيمر اجلامقمل سمدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م ذم اًمنمع 

 (.11/189اعمٓمٝمر. )

َـّ ُدبَر كؾَّ صالةٍ أن تّقَل: »ىم٤مل ًمف:  ^طمدي٨م ُمٕم٤مذ أن اًمٜمٌل  - ٓ تدع

ود واًمؽمُمذي أظمرضمف أسمق دا «الَٖٓؿ أعٕل عذ ذكرَك وصْرَك وحسـ عبادتؽ

 (.11/194واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

 (.11/197وإومْمؾ أن يٙمقن هذا اًمدقم٤مء وأؿم٤ٌمهف ىمٌؾ اًمًالم. ) -

دسمر اًمّمالة يٓمٚمؼ قمغم آظمره٤م ىمٌؾ اًمًالم، ويٓمٚمؼ قمغم ُم٤م سمٕمد اًمًالم  -

ُم٤ٌمذة، وىمد ضم٤مءت إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمذًمؽ، وأيمثره٤م يدل قمغم أن اعمراد 

 (.11/194تٕمٚمؼ سم٤مًمدقم٤مء. )آظمره٤م ىمٌؾ اًمًالم ومٞمام ي

أُم٤م إذيم٤مر اًمقاردة ذم دسمر اًمّمالة، وم٘مد دًم٧م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمغم  -

 (.11/195أن دسمر اًمّمالة سمٕمد اًمًالم. )

يمراهٞم٦م ُمًح اجلٌٝم٦م قمـ اًمؽماب سمٕمد اًمّمالة ًمٞمس ًمف أصؾ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ،  -

ٟمف ذم سمٕمض صٚمقاشمف أ ^وإٟمام ُيٙمره ومٕمؾ ذًمؽ ىمٌؾ اًمًالم، ٕٟمف صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

ؾمٚمؿ ُمـ صالة اًمّمٌح ذم ًمٞمٚم٦م ُمٓمػمة وُيرى قمغم وضمٝم٦م أصمر اعم٤مء واًمٓملم، ومدل 

 (.11/198ذًمؽ قمغم أن إومْمؾ قمدم ُمًحف ىمٌؾ اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة. )

يًتح٥م اًمتّم٤مومح قمٜمد اًمٚم٘م٤مء ذم اعمًجد أو ذم اًمّمػ وإذا مل يتّم٤مومح٤م  -

اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وعم٤م ذم  ىمٌؾ اًمّمالة شمّم٤مومح٤م سمٕمده٤م سمٕمد اًمذيمر اعمنموع حت٘مٞم٘م٤مً هلِذه اًمًٜم٦م

 (.11/222ذًمؽ ُمـ شمثٌٞم٧م اعمقدة وإزاًم٦م اًمِمحٜم٤مء. )

ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اعم٤ٌمدرة سم٤معمّم٤مومح٦م سمٕمد اًمٗمريْم٦م ُمـ طملم  -

ُيًٚمؿ اًمتًٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ أقمٚمؿ ًمف أصالً، سمؾ إفمٝمر يمراهٞم٦م ذًمؽ ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ 

 (.11/222قمٚمٞمف. )

 يم٤من ذم اًمٗمريْم٦م ومال  ، وم٢من^إذا ُمر اعمّمكم سمآي٦م ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜمٌل 

 ، وأُم٤م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ومال سم٠مس، ^يّمكم قمٚمٞمف، ًمٕمدم ٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 
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ذم هتجده سم٤مًمٚمٞمؾ ي٘مػ قمٜمد يمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م شمًٌٞمح ومُٞمًٌح، وقمٜمد  ^ٕٟمف يم٤من 

يمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م شمٕمقذ ومٞمتٕمقذ، وقمٜمد يمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م ؾم١مال ومٞم٠ًمل، واًمّمالة قمٚمٞمف 

 (.11/221ُمـ هذا اًم٤ٌمب. ) ^

ذم اًمتِمٝمد إظمػم هؾ هل  ^ٚمامء ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ىمد اظمتٚمػ اًمٕم -

 ريمـ أو واضم٥م أو ؾمٜم٦م قمغم أىمقال.

وسمٙمؾ طم٤مل وم٤مًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن جيلء هب٤م وحي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتِمٝمد 

 (.11/224إظمػم: ٕن اًمرؾمقل أُمر هب٤م، وإُمر ي٘متيض اًمقضمقب. )

 . اًم٘مقل سم٤مًمقضمقب هق إىمرب قمٜمدي حلدي٨م ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد  -

أن اًمقاضم٥م  ^واقمٚمؿ أن اعمٕمتٛمد قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سمقضمقب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل 

 (.29/321وم٘مط دون اًمّمالة قمغم آًمف وُم٤م سمٕمده٤م. ) ^ُمٜمٝم٤م اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل 

ؾمٛمع رضمالً يدقمق ذم صالشمف ومل حيٛمد اهلل ومل يّمؾِّ  ^طمدي٨م: أن اًمٜمٌل  -

حُدكؿ فٓٗبدأ إذا صذ أ»صمؿ دقم٤مه وىم٤مل ًمف:  «عجؾ هذا»وم٘م٤مل:  ^قمغم اًمٜمٌل 

رواه إُم٤مم  «، ثؿ يدعق بام صاءً ^بحِٔد ربِف والثٕاِء عٓٗف، ثؿ يييل عذ الٕبل 

أمحد، وأسمق داود، واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وصححف اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ، 

 (.11/225وإؾمٜم٤مده صحٞمح. )

اًمًٜم٦م اًمؽماص ذم اًمّمٗمقف وقمدم شمرك رء سملم إىمدام، ومٞمٚمزق ىمدُمف  -

 (.4/216ون حم٤ميم٦م وٓ إيذاء. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )سم٘مدم ص٤مطمٌف د

إومم شمرك اعم٠مُمقم ىمقل: اؾمتٕمٜم٤م سم٤محلل اًمدائؿ قمٜمد ىمراءة اإلُم٤مم  -

وٓ أطمد  ^ذًمؽ ٕٟمف مل ُيٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل  [5]اًمٗم٤محت٦م:ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 ومٞمام ٟمٕمٚمؿ، ًمٙمٜمف ٓ يٌٓمؾ اًمّمالة، واعمنموع ًمٚمٛم٠مُمقم  ُمـ أصح٤مسمف 

 ٦م وهمػمه٤م اإلٟمّم٤مت وطمْمقر اًم٘مٚم٥م وقمدم قمٜمد ؾمامقمف ىمراءة اإلُم٤مم اًمٗم٤محت

 (.4/222اًمتٙمٚمؿ سمٌمء طم٤مل ىمراءة اإلُم٤مم. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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اًمتِمٝمد إول إذا شمٕمٛمد اعمّمكم شمريمف سمٓمٚم٧م صالشمف ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء  -

إذا يم٤من قم٤معم٤مً سم٤محلٙمؿ ذايمراً، وم٢من يم٤من ضم٤مهالً ومال رء قمٚمٞمف، وإن شمريمف ٟم٤مؾمٞم٤ًم وضم٥م 

 (.11/279قمٚمٞمف اًمًجقد ًمٚمًٝمق. )

شمرك اًمتًٌٞمح سم٤معمًٌح٦م أومم، وىمد يمرهٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، وإومْمؾ  -

 (.4/253. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )^اًمتًٌٞمح سم٤مٕص٤مسمع يمام يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمٜمٌل 

اعمٙم٨م ذم اعمٜمزل سمٕمد صالة اًمٗمجر ًم٘مراءة اًم٘مرآن طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس  -

ؽ أٟمف ٓ قمٛمؾ ومٞمف ظمػم يمثػم وأضمر قمٔمٞمؿ، وًمٙمـ فم٤مهر إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًم

حيّمؾ ًمف ٟمٗمس إضمر اًمذي وقمد سمف ُمـ ضمٚمس ذم ُمّماله ذم اعمًجد. 

(11/423.) 

ًمٙمـ ًمق صغم ذم سمٞمتف اًمٗمجر عمرض أو ظمقف، صمؿ ضمٚمس ذم ُمّماله يذيمر  -

اهلل أو ي٘مرأ اًم٘مرآن طمتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس، صمؿ ُيّمكم ريمٕمتلم، وم٢مٟمف حيّمؾ ًمف ُم٤م ورد 

 (.11/423ذم احلدي٨م ًمٙمقٟمف ُمٕمذورًا طملم صغم ذم سمٞمتف. )

ُمـ دظمؾ اعمًجد يًٚمؿ قمغم اعمّمٚملم واًم٘مراء ويرد قمٚمٞمف اعمّمكم سم٤مإلؿم٤مرة  -

. وهٙمذا طمٚم٘م٦م اًمٕمٚمؿ يًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ، وإذا رد قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ يمٗمك. ^ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل 

 (.4/263]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

يٙمره ًمٚمٛمًٚمؿ طمْمقر صالة اجلامقم٦م ُم٤م داُم٧م شمقضمد ُمٜمف رائح٦م فم٤مهرة  -

اًمثقم أو اًمٌّمؾ أو اًمٙمراث أو همػمه٤م  شم١مذي ُمـ طمقًمف، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ُمـ أيمؾ

 (.12/82ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٙمروه٦م اًمرائح٦م يم٤مًمدظم٤من طمتك شمذه٥م اًمرائح٦م. )

 اقمتٞم٤مد اًمًالم قمغم ُمـ سمج٤مٟمٌف سمٕمد اًمًالم ُمـ اًمٗمريْم٦م أو اًمٜم٤مومٚم٦م  -

 يٕمتؼم سمدقم٦م، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ختّمص هذه احل٤مًم٦م، أُم٤م ومٕمٚمف ًمٌٕمض 

 ّمالة، أو ُمـ ًمف ومٞمف طم٤مضم٦م ويريد اعمرات، أو ذم طمؼ ُمـ مل يٚم٘مف ىمٌؾ اًم

 (.29/215أن يٙمٚمٛمف ومال سم٠مس سمذًمؽ. )
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 باب أركان الصالة
ٓ جيقز ًمٚمٛم٠مُمقم اًم٘م٤مدر قمغم اًم٘مٞم٤مم أن ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م طم٤مل ىمٕمقده، وٓ  -

 (.11/229طم٤مل ىمٞم٤مُمف، سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن ي١مظمر ىمراءهت٤م طمتك يًتتؿ ىم٤مئاًم. )

 ي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ذم طمد «فٛن مل تستٌع فٔستّٓٗاً »زي٤مدة:  -

زاده٤م اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، وأصؾ احلدي٨م قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم 

 (.11/229اًمّمحٞمح. )

 (.11/232ُمـ ٓ يٕمرف إٓ اًمٗم٤محت٦م ومّمالشمف صحٞمح٦م. ) -

اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ: أن اعم٠مُمقن ي١مُمـ ذم اجلٝمري٦م إذا ىم٤مل  -

 (.11/232. )[7]اًمٗم٤محت٦م:ڄ ڄ ڄاإلُم٤مم 

قز ًمٚمٛم٠مُمقم ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م أن ي٘مرأ زي٤مدة قمغم اًمٗم٤محت٦م، سمؾ ٓ جي -

 (.11/234اًمقاضم٥م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ اإلٟمّم٤مت ًم٘مراءة اإلُم٤مم. )

اًمًٜم٦م ًمٚمٛم٠مُمقم اإلظمٗم٤مت سم٘مراءشمف وؾم٤مئر أذيم٤مره ودقمقاشمف ذم  -

اًمّمالة، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ضمقاز اجلٝمر، وٕن ذم ضمٝمره سمذًمؽ شمِمقيِم٤ًم قمغم 

 (.11/238ُمـ طمقًمف ُمـ اعمّمٚملم. )

إذا دظمؾ اعمًٚمؿ اعمًجد واإلُم٤مم رايمع، وم٢مٟمف ينمع ًمف اًمدظمقل ُمٕمف ذم  -

ذًمؽ ُمٙمؼماً شمٙمٌػمشملم، اًمتٙمٌػمة إومم ًمإلطمرام وهق واىمػ، واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمريمقع قمٜمد 

( وم٢من ظم٤مف ومقت اًمريمقع ومتجزئ٦م شمٙمٌػمة اإلطمرام 11/241اٟمحٜم٤مئف ًمٚمريمقع. )

 (.11/243قمـ شمٙمٌػمة اًمريمقع. )

س ريمقع ًمٞمس ًمف أن يريمع وطمده سمؾ جي٥م قمٚمٞمف اًمدظمقل ُمـ دظمؾ واًمٜم٤م -

زادك اهلل حرصاً »: ٕيب سمٙمرة  ^ذم اًمّمػ وًمق وم٤مشمف اًمريمقع ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 (.11/245(، واعمٕمٜمك ٓ شمٕمد إمم اًمريمقع دون اًمّمػ )11/241) «وٓ تَد

ًمق ضم٤مء اعمًٌقق واإلُم٤مم رايمع ومريمع دون اًمّمػ صمؿ دظمؾ ذم  -
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قمـ أيب سمٙمرة  ، عم٤م صم٧ٌم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري اًمّمػ ىمٌؾ اًمًجقد أضمزأه ذًمؽ

( .12/224.) 

اًمّمقاب اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ: أن اعم٠مُمقم ُمتك أدرك اًمريمقع ُمع  -

 (.11/242اإلُم٤مم وم٘مد أدرك اًمريمٕم٦م، وشمً٘مط قمٜمف ىمراءة اًمٗم٤محت٦م. )

ُمـ دظمؾ ُمع اإلُم٤مم ىمٌٞمؾ اًمريمقع سم٘مٚمٞمؾ وظمٌم أن شمٗمقشمف اًمٗم٤محت٦م إذا أشمك  -

ٗمت٤مح وم٢مٟمف يٌدأ هب٤م، وُمتك ريمع اإلُم٤مم ىمٌؾ أن يٙمٛمٚمٝم٤م ريمع ُمٕمف وؾم٘مط سمدقم٤مء آؾمت

 (.244 -11/243قمٜمف سم٤مىمٞمٝم٤م. )

إذا أدرك اعم٠مُمقم اإلُم٤مم رايمٕم٤مً أضمزأشمف اًمريمٕم٦م وًمق مل ُيًٌح اعم٠مُمقم إٓ سمٕمد  -

 (.11/246رومع اإلُم٤مم. )

وصم٧ٌم قمٜمف  «ٓ صالًة دِٕردٍ خَٓػ اليِػ »أٟمف ىم٤مل:  ^ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -

أيْم٤ًم أٟمف رأى رضماًل يّمكم ظمٚمػ اًمّمػ وطمده وم٠مُمره أن يٕمٞمد اًمّمالة. ]مجع ىم٤مؾمؿ  ^

 (.123]حتٗم٦م اإلظمقان[ ) -( 1/234اًمِمامقمل[ )

إومْمؾ ًمإلُم٤مم إذا أطمس سم٠مطمد يدظمؾ اعمًجد وهق رايمع أٓ يٕمجؾ  -

 ^سم٤مًمرومع، ًمٙمـ قمغم وضمف ٓ يِمؼ قمغم اعم٠مُمقُملم اًمذيـ ُمٕمف، وىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

 (.11/247ؾمتح٤ٌمب ذًمؽ. )ُم٤م يدل قمغم ا

ُمـ ؾمٚمؿ إُم٤مُمف وهق مل يٙمٛمؾ اًمتِمٝمد إظمػم ومٕمٚمٞمف أن يٙمٚمٛمف وًمق شم٠مظمر سمٕمض  -

 (.11/248اًمٌمء قمـ اإلُم٤مم: ٕن اًمتِمٝمد إظمػم ريمـ ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

 باب سجود السهو
إذا ؿمؽ اإلُم٤مم أو اعمٜمٗمرد ذم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م هؾ صغم صمالصم٤ًم أم أرسمٕم٤ًم وم٢من 

وي٠ميت سم٤مًمراسمٕم٦م صمؿ  ،ٚمٞمف اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٞم٘ملم وهق إىمؾ ومٞمجٕمٚمٝم٤م صمالصم٤مً اًمقاضم٥م قم

 (.11/251يًجد ًمٚمًٝمق ىمٌؾ أن يًٚمؿ. )

 إذا ؾمٚمؿ ُمـ صمالث صمؿ ٟمٌف قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ي٘مقم سمدون شمٙمٌػم سمٜمٞم٦م  -

  اًمّمالة، صمؿ ي٠ميت سم٤مًمراسمٕم٦م، صمؿ جيٚمس ًمٚمتِمٝمد، وسمٕمد ومراهمف ُمـ اًمتِمٝمد
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د ذًمؽ ًمٚمًٝمق، صمؿ ٕمسم ؾمجدشملم، صمؿ يًجد واًمدقم٤مء يًٚمؿ ^واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل 

يًٚمؿ، هذا هق إومْمؾ ذم طمؼ يمؾ ُمـ ؾمٚمؿ قمـ ٟم٘مص ذم اًمّمالة ؾم٤مهٞم٤مً، عم٤م صم٧ٌم 

صمٜمتلم ذم اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم، ومٜمٌٝمف ذو اًمٞمديـ وم٘م٤مم اأٟمف ؾمٚمؿ ُمـ  ^قمـ اًمٜمٌل 

أٟمف ؾمٚمؿ ُمـ  ^ وم٠ميمٛمؾ صالشمف صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ ؾمجد ًمٚمًٝمق صمؿ ؾمٚمؿ. وصم٧ٌم قمٜمف

ف قمغم ذًمؽ أشمك سم٤مًمراسمٕم٦م صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ ؾمجد ؾمجديت اًمًٝمق صمالث ذم اًمٕمٍم ومٚمام ٟمٌ

 (.11/252صمؿ ؾمٚمؿ. )

ىمراءة اًمٗم٤محت٦م وم٢مٟمف يٕمٞمد ىمراءاهت٤م ىمٌؾ ذم  أو اإلُم٤مم اعمٜمٗمردإذا ؿمؽ اعمّمكم  -

 (.253/11) .ؾمجقد ؾمٝمق وًمٞمس قمٚمٞمفأن يريمع، 

 إن يم٤من اًمِمؽ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة وم٢مٟمف ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف، وصالشمف -

 (.11/254صحٞمح٦م. )

اعم٠مُمقم صالشمف صحٞمح٦م إذا ٟمز ىمراءة اًمٗم٤محت٦م، ويتحٛمٚمٝم٤م قمٜمف اإلُم٤مم ذم  -

 (.11/254احل٤مل يمام ًمق شمريمٝم٤م ضم٤مهالً. ) هِذه

وىمقل  ،نمع ذم ؾمجقد اًمّمالة ُمـ اًمدقم٤مءيُ نمع ومٞمف ُم٤م يُ ؾمجقد اًمًٝمق  -

 (.11/254ؾمٌح٤من ريب إقمغم وهمػم ذًمؽ. )

وو٦م، هؾ أداه٤م أم ٓ؟ إذا ؿمؽ اعمًٚمؿ ذم أي صالة ُمـ اًمّمٚمقات اعمٗمر -

ٝم٤م، ٕن إصؾ سم٘م٤مء اًمقاضم٥م ومٕمٚمٞمف أن ي٤ٌمدر هب٤م. ئوم٢من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن ي٤ٌمدر سم٠مدا

(11/255.) 

سمؾ قمٚمٞمؽ أن شمًجد  ،ًمٞمس قمٚمٞمؽ أن شمٕمٞمد اًمّمالة سم٥ًٌم اًمقؾمقاس -

ًمٚمًٝمق إذا ومٕمٚم٧م ُم٤م يقضم٥م ذًمؽ، ُمثؾ شمرك اًمتِمٝمد إول ؾمٝمقًا، وُمثؾ شمرك 

 (.11/261قًا. )اًمريمقع واًمًجقد ؾمٝم اًمتًٌٞمح ذم

 ُمـ ؿمؽ ذم قمدد اًمريمٕم٤مت صمؿ ىمٚمد اًمِمخص اًمذي دظمؾ ُمٕمف ذم  -

وشم٘مٚمٞمده  ،ومٕمٚمٞمف أن يٕمٞمد صالشمف ٕٟمف مل ي١مده٤م قمغم اًمقضمف اًمنمقمل ،اًمّمالة

 (.11/264ل قمٚمٞمف. )قّ ًمٚمِمخص اًمذي دظمؾ ُمٕمف ٓ يٕم
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همٚم٦ٌم  إن همٚم٥م قمغم فمٜمف أطمد إُمريـ ُمـ اًمٜم٘مص أو اًمتامم وم٢مٟمف يٌٜمل قمغم -

 ّؽ إذا ص»: ^ًٚمؿ صمؿ يًجد ؾمجدشملم ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمًالم. ًم٘مقل اًمٜمٌل صمؿ يُ  ،فمٜمف

شجدتني  دَ ، ثؿ يسجعٓٗف، ثؿ لٗسٓؿَ  فٓٗتؿَ  َب اليقا رَّ ؿ يف صالتف فٓٗتحكُ دُ أح

ضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح. ) «بَد السالم  (. 11/266ظمرَّ

إُمر واؾمع ذم اًمًجقد ىمٌؾ اًمًالم وسمٕمده، ٕن إطم٤مدي٨م ضم٤مءت  -

. ًمٙمـ إومْمؾ أن يٙمقن اًمًجقد ًمٚمًٝمق ىمٌؾ اًمًالم ^ سمذًمؽ قمـ اًمٜمٌل

 إٓ ذم صقرشملم:

وم٢من إومْمؾ أن يٙمقن ؾمجقد  ٟم٘مص ريمٕم٦م وم٠ميمثر. إطمدامه٤م: إذا ؾمٚمؿ قمـ

 (.11/267. )^سم٤مًمٜمٌل  اىمتداءً اًمًٝمق سمٕمد إيمامل اًمّمالة واًمًالم ُمٜمٝم٤م 

 يمؿ صغم صمالصم٤ًم أم أرسمٕم٤ًم ذم اًمرسم٤مقمٞم٦م، رِ اًمث٤مٟمٞم٦م: إذا ؿمؽ ذم صالشمف ومٚمؿ يد

أو اصمٜمتلم أو صمالصم٤ًم ذم اعمٖمرب، أو واطمدة أو اصمٜمتلم ذم اًمٗمجر. ًمٙمٜمف همٚم٥م قمغم 

فمٜمف أطمد إُمريـ وهق اًمٜم٘مص أو اًمتامم وم٢مٟمف يٌٜمل قمغم هم٤مًم٥م فمٜمف ويٙمقن 

 (. 11/268ؾمجقده سمٕمد اًمًالم قمغم ؾمٌٞمؾ إومْمٚمٞم٦م. )

 وقمٚمٞمف أن يت٤مسمع إُم٤مُمف إذا ،ًمٞمس قمغم اعم٠مُمقم ؾمجقد ؾمٝمق إذا ؾمٝم٤م -

 (.11/268ٕمف ُمـ أول اًمّمالة. )يم٤من دظمؾ ُم

سمٕمد  أُم٤م اعمًٌقق وم٢مٟمف يًجد ًمٚمًٝمق إذا ؾمٝم٤م ُمع إُم٤مُمف أو ومٞمام اٟمٗمرد سمف -

 (.11/268إيمامًمف اًمّمالة قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ. )

إذا ىمرأ ذم إظمػمشملم ُمـ اًمرسم٤مقمٞم٦م أو إطمدامه٤م آي٦م أو أيمثر، أو ؾمقرة  -

 (.11/269ؾم٤مهٞم٤ًم مل ينمع ًمف ؾمجقد اًمًٝمق. )

ٓ   :ذم اًمريمقع أو اًمًجقد ؾم٤مهٞم٤مً وم٢مٟمف يًجد ًمٚمًٝمقُمـ ىمرأ  - ٕٟمف

 ىمد هنك قمـ  ^جيقز ًمف شمٕمٛمد اًم٘مراءة ذم اًمريمقع واًمًجقد ٕن اًمٜمٌل 

 (.11/272ذًمؽ. )
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إقمغم، أو ؾمٝم٤م ذم اًمًجقد  ُمـ ؾمٝم٤م ذم اًمريمقع وم٘م٤مل: ؾمٌح٤من ريب -

اًمٕمٔمٞمؿ. وضم٥م قمٚمٞمف اًمًجقد ًمٙمقٟمف شمرك اًمقاضم٥م ؾمٝمقاً.  وم٘م٤مل: ؾمٌح٤من ريب

(11/272.) 

 ذم اًمٕمٔمٞمؿ، إقمغم وؾمٌح٤من ريب إن يم٤من مجع سملم ؾمٌح٤من ريب -

اًمريمقع أو اًمًجقد ؾمٝمقًا وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمًجقد. وإن ؾمجد ًمٚمًٝمق ومال 

 (.11/272سم٠مس ًمٕمٛمقم إدًم٦م. )

ٕن اًمٜمٌل  مل يٚمزُمف اًمًجقد اًمني٦م أو أس ذم اجلٝمري٦مذم  ضمٝمر ًمق -

 (. 11/272ًمني٦م. )ا أي٦م سمٕمض إطمٞم٤من ذمًٛمٕمٝمؿ يم٤من يُ  ^

ؾمجد اإلُم٤مم  ٍت ُمـ ىم٤مم ًم٘مْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف سمٕمد ؾمالم اإلُم٤مم، وسمٕمد حلٔم٤م -

ًمٚمًٝمق )أي سمٕمد اًمًالم( ومًجد ُمع اإلُم٤مم وم٘مد أطمًـ ومٞمام ومٕمؾ وٓ رء قمٚمٞمف 

. وًمق أيمٛمؾ «بف فال َّتتِٓقا عٓٗف َؾ اإلوام لٗٚتؿَّ جُ إ٘ام »: ^ًم٘مقل اًمٜمٌل 

قمٚمٞمف، ًمٙمقٟمف ىمد ٟمقى آٟمٗمراد ًم٘مْم٤مء  صالشمف وؾمجد ًمٚمًٝمق سمٕمد إيمامهل٤م ومال سم٠مس

 (.11/271ُم٤م قمٚمٞمف. )

ي٤مت ًمٞمس قمغم ُمـ ٟمز ىمراءة ؾمقرة سمٕمد اًمٗم٤محت٦م أو ُم٤م شمٞمن ُمـ أ -

طمرج وٓ جي٥م قمٚمٞمف ؾمجقد اًمًٝمق، ٕن ىمراءة ُم٤م شمٞمن سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ًمٞمس 

 (.11/272)سمقاضم٥م. وإن ؾمجد ًمٚمًٝمق ومال سم٠مس وصالشمف صحٞمح٦م. 

ٞمؿ قمـ ٟم٘مص وهق قم٤ممل سم٤مًمٜم٘مص قم٤مرف ُمـ شم٤مسمع اإلُم٤مم ذم اًمتًٚم -

 ًٚمؿ ُمٕمف قمـ ٟم٘مص سمؾ قمٚمٞمف أن سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل وهق أٟمف ٓ جيقز أن يُ 

 ٕٟمف ؾمٚمؿ قمٛمدًا ىمٌؾ أن  :ي٘مقم وي٠ميت سمٌ٘مٞم٦م اًمّمالة، ومٝمذا صالشمف سم٤مـمٚمف

سم٠من ذًمؽ ٓ جيقز. أُم٤م ُمـ ؾمٚمؿ ُمع اإلُم٤مم ضم٤مهالً  يٙمٛمؾ صالشمف قم٤مروم٤مً 

 إقم٤مدة قمٚمٞمف إذا يم٤من ىمد أيمٛمؾ  سم٤مًمٜم٘مص أو ضم٤مهاًل سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ومال

 (.11/274صالشمف ُمع اإلُم٤مم عم٤م ٟمٌف. )
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إذا ؾمٚمؿ اعم٠مُمقم ىمٌؾ اإلُم٤مم ؾمٝمقاً وم٢مٟمف يرضمع إمم ٟمٞم٦م اًمّمالة، صمؿ يًٚمؿ  -

سمٕمد إُم٤مُمف وٓ رء قمٚمٞمف وصالشمف صحٞمح٦م، إٓ أن يٙمقن ُمًٌقىم٤ًم وم٢مٟمف يًجد 

إُم٤مُمف. ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمريمٕم٤مت قمـ ؾمالُمف ؾمٝمقاً ىمٌؾ  ًمٚمًٝمق سمٕمد ُم٤م ي٘ميض

(11/275.) 

ُمـ ٟمز شمٙمٌػمة اإلطمرام أو ؿمؽ ذم ذًمؽ ومٕمٚمٞمف أن يٙمؼم ذم احل٤مل،  -

 ويٕمٛمؾ سمام أدرك سمٕمد اًمتٙمٌػمة، هذا إذا يم٤من ًمٞمس ًمديف وؾمقؾم٦م. 

ٟمٗمًف ىمد يمؼم ذم أول اًمّمالة، وٓ ي٘ميض  وم٢مٟمف يٕمتؼم ٤مً ؾمأُم٤م إن يم٤من ُمقؾمق

 (. 276-11/275ؾمقؾمتف. )ًمٚمِمٞمٓم٤من وحم٤مرسم٦م ًمق ُمراهمٛم٦م ٤مً ئؿمٞم

ُمـ اًمريمٕم٦م ًٓ ُمـ ٟمز ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ويم٤من إُم٤مُم٤ًم أو ُمٜمٗمردًا ومٞم٠ميت سمريمٕم٦م سمد -

 (.11/276اًمتل شمرك ومٞمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ويًجد ًمٚمًٝمق. )

صمؿ يٙمٛمؾ  ، ي٘مقم وي٠ميت سمريمٕم٦مُٟمٌِّفُم٤مم ؾمجدة وؾمٚمؿ صمؿ ذيمر أو إذا ٟمز اإل -

صمؿ يًٚمؿ صمؿ يًجد ؾمجقد اًمًٝمق سمٕمد اًمًالم وهق أومْمؾ، وهٙمذا اعمٜمٗمرد طمٙمٛمف 

 (.278-11/277ٙمٛمف. )طم

ٓ جي٥م ًمؽمك ىمٜمقت اًمقشمر ؾمجقد ؾمٝمق، ويمذًمؽ إذا مل جيٝمر سم٤مًم٘مراءة ذم  -

 (. 11/278اًمّمالة اجلٝمري٦م، وًمٙمـ ًمق ؾمجد ومال سم٠مس. )

 ُمـ شمرك اًمتِمٝمد إول ُمتٕمٛمدًا سمٓمٚم٧م صالشمف ذم أصح ىمقزم  -

 اًمٕمٚمامء، إذا يم٤من قم٤معم٤مً سم٤محلٙمؿ ذايمراً، وم٢من يم٤من ضم٤مهالً ومال رء قمٚمٞمف، 

وضم٥م قمٚمٞمف اًمًجقد ًمٚمًٝمق، وم٢من شمٕمٛمد شمريمف إن شمريمف ٟم٤مؾمٞم٤مً و
(1)

 سمٓمٚم٧م  

 صالشمف، أُم٤م إذا ٟمز وؾمٚمؿ ىمٌؾ أن يًجد صمؿ ٟمٌف أو ذيمر وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف 

 أن يًجد سمٕمد اًمًالم ًمٚمًٝمق صمؿ يًٚمؿ، يم٤محل٤مل ذم ؾمجقد اًمًٝمق اًمذي 

 (.11/279حمٚمف سمٕمد اًمًالم. )

                                         
 أي: شمرك ؾمجقد اًمًٝمق. (1)
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 م ؾمجد ًمٚمًٝمق،ُمـ شمرك ؾمجقد اًمًٝمق ؾمٝمقًا، إن ذيمر سمٕمد اًمًال -

 (. 11/281وإن ـم٤مل اًمٗمّمؾ ؾم٘مط قمٜمف ذًمؽ ذم أصح ىمقزم أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

همػم  ُمـ أظمٓم٠م ذم اًم٘مراءة ومٚمٞمس قمٚمٞمف ؾمجقد ؾمٝمق إذا يم٤من ذًمؽ ذم -

 (.32/17اًمٗم٤محت٦م، أُم٤م همٚمٓمف ذم اًمٗم٤محت٦م ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ. )

 .(29/281اجل٤مهؾ ٓ ؾمجقد ؾمٝمق قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم. ) -

 باب صالة التطوع وأوقات النهً
ٕٟمف : ذم وىم٧م وىمقف اًمِمٛمس أن يّمكم ىمٌؾ اًمٔمٝمر ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ -

ُمـ أوىم٤مت اًمٜمٝمل، وهق وىم٧م ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ ي٘م٤مرب اًمرسمع ؾم٤مقم٦م، أو اًمثٚم٨م 

طمت٤مط اإلٟم٤ًمن وشمقىمػ قمـ اًمّمالة ىمٌؾ اًمزوال سمٜمّمػ ؾم٤مقم٦م اؾم٤مقم٦م، وإذا 

ومٝمق طمًـ. وم٢مذا زاًم٧م اًمِمٛمس اٟمتٝمك وىم٧م اًمٜمٝمل إمم أن يّمكم  ٤مً ٌشم٘مري

 (.11/286اًمٕمٍم. )

ذوات إؾم٤ٌمب ٓ طمرج ذم ومٕمٚمٝم٤م ذم وىم٧م اًمٜمٝمل ذم أصح ىمقزم  -

اًمٕمٚمامء، وم٢مذا دظمؾ اعمًجد سمٕمد اًمٕمٍم أو سمٕمد اًمّمٌح وم٤مٕومْمؾ أن يّمكم حتٞم٦م 

( وحتٞم٦م اعمًجد ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ذم 11/287اعمًجد ريمٕمتلم ىمٌؾ أن جيٚمس )

 (.11/293مجٞمع إوىم٤مت طمتك ذم وىم٧م اًمٜمٝمل ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

سمٕمد  يم٤من اًمٓمقاف ؾمقاءً  لهٙمذا إن ـم٤مف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم وم٢مٟمف يّمكم ريمٕمتو -

 (.11/287اًمٕمٍم أو سمٕمد اًمّمٌح أو ذم أي وىم٧م. )

وهٙمذا صالة اًمٙمًقف، ًمق يمًٗم٧م اًمِمٛمس سمٕمد اًمٕمٍم وم٢من اًمًٜم٦م  -

 (. 11/287أن يّمكم صالة اًمٙمًقف ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

  ذا البِٗت هب ٓ متَٕقا أحداً ضاَف  يا بٕل عبد وٕاٍف »طمدي٨م:  -

  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد وأصح٤مب «رٍ أو هنا وـ لٗؾٍ  ءَ صا شاعةٍ  وصذ أيةَ 
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 (.11/288اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

بَد  وٓ صالةَ  ،الىُٔس  َب حتك تُر الَنِ  َد بَ ٓ صالةً »طمدي٨م:  -

وٕمٞمػ هبذه  «... إٓ بْٔةَ ... إٓ بْٔةَ إٓ بْٔةَ  الىُٔس  عَ حتك تٌٓ اليبِح 

 .أُم٤م أصؾ احلدي٨م ومٝمق صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م «إٓ بْٔة»اًمزي٤مدة 

(11/292.) 

ي٘مرأ  ر اًمّمٚمقات،ئًمٞمس ًمتحٞم٦م اعمًجد ىمراءة ظم٤مص٦م، سمؾ هل يم٤ًم -

ىمراءة اًمٗم٤محت٦م وم٘مط ٕهن٤م ريمـ  شمٞمن ُمٕمٝم٤م، واًمقاضم٥م ُم٤موذم يمؾ ريمٕم٦م سم٤مًمٗم٤محت٦م 

 (.11/295اًمّمالة. )

ُمثٜمك  ( واعمنموع ومٞمٝم٤م أن شمٙمقن11/296صالة اًمٚمٞمؾ ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ) -

ُمثٜمك، وأومْمٚمٝم٤م ذم آظمر اًمٚمٞمؾ، إٓ ُمـ ظم٤مف أٓ ي٘مقم ذم آظمره، وم٤مٕومْمؾ ًمف 

( وأىمٚمٝم٤م واطمدة وٓ طمد 11/297أن يّمٚمٞمٝم٤م ذم أول اًمٚمٞمؾ ىمٌؾ أن يٜم٤مم )

 (.11/298ٕيمثره٤م. )

إن أوشمر سمثالث وم٤مٕومْمؾ أن يًٚمؿ ُمـ اصمٜمتلم ويقشمر سمقاطمدة، وهٙمذا  -

ر سمقاطمدة، وإن هد اًمثالث أو يًٚمؿ ُمـ يمؾ اصمٜمتلم صمؿ يقشم مخ٤ًمً إذا صغم 

اخلٛمس سمًالم واطمد ومل جيٚمس إٓ ذم آظمره٤م ومال طمرج، سمؾ ذًمؽ ٟمقع ُمـ 

 (.11/298اًمًٜم٦م. )

أٟمف هد شمًٕم٤ًم وضمٚمس ذم اًمث٤مُمٜم٦م وأيت سم٤مًمتِمٝمد إول  ^قمٜمف  صم٧ٌم -

 (.11/298صمؿ ىم٤مم ىمٌؾ أن يًٚمؿ وأشمك سم٤مًمت٤مؾمٕم٦م. )

اصمٜمتلم صمؿ يقشمر أن يًٚمؿ ُمـ يمؾ  ^إومْمؾ وهق إيمثر ُمـ قمٛمٚمف  -

 (.11/298سمقاطمدة. )
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ُمـ يمؾ  ويًٚمؿأٟمف يقشمر سم٢مطمدى قمنمة ريمٕم٦م  ^إهمٚم٥م ُمـ ومٕمٚمف  -

 (.11/298صمٜمتلم، ورسمام أوشمر سمثالث قمنمة. )

وثٕك  صالة الٓٗؾِ »: ^وُمـ صغم أيمثر ُمـ ذًمؽ ومال طمرج ًم٘مقًمف  -

 «لف وا قد صذ رُ واحدة تقت صذ ركَةً  َح ؿ اليب أحُدكُ مفٛذا خ ،وثٕك

 ،ذم قمدد اًمريمٕم٤مت اًمتل ي٠ميت هب٤م اعمّمكم ىمٌؾ اًمقشمر اً دطم دّ ؼ قمٚمٞمف. ومل حيُمتٗم

 (.11/299ومدل ذًمؽ قمغم اًمتقؾمٕم٦م. )

مم اًمْمحك سمٕمد أن شمرشمٗمع ومل يقشمر اإلٟم٤ًمن أظمره إإذا أذن اًمٗمجر  -

اًمٚمٞمؾ، صاله٤م اًمْمحك أرسمٕم٤مً  صمالصم٤مً ومل يّمٚمٝم٤م ذماًمِمٛمس، وم٢مذا يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف 

مخ٤ًمً ومل يّمٚمٝم٤م ذم اًمٚمٞمؾ، صاله٤م اًمْمحك ؾمت٤مً  سمتًٚمٞمٛمتلم، وإذا يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف

 (.11/322سمثالث شمًٚمٞمامت، وهٙمذا. )

 (.11/325وىم٧م صالة اًمقشمر ُم٤م سملم صالة اًمٕمِم٤مء إمم ـمٚمقع اًمٗمجر. ) -

ُمـ أذن ىمٌؾ اًمٗمجر وم٢مٟمف ٓ يٗمقت سم٠مذاٟمف اًمقشمر، وٓ حيرم سمف قمغم  -

 (. 11/326اًمّم٤مئؿ إيمؾ واًمنمب، وٓ يدظمؾ سمف وىم٧م صالة اًمٗمجر. )

إذا أذن اعم١مذن واعمًٚمؿ ذم اًمريمٕم٦م إظمػمة أيمٛمٚمٝم٤م ًمٕمدم اًمٞم٘ملم  -

 (. 11/327سمٓمٚمقع اًمٗمجر سمٛمجرد إذان، وٓ طمرج ذم ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل. )

رواه اإلُم٤مم أمحد وأهؾ اًمًٜمـ  «وثٕك وثٕك رصالة الٓٗؾ والٕٖا»طمدي٨م:  -

 (.11/328سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

 (.11/312ٚم٦م. )ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يّمكم وشمريـ ذم ًمٞم -

ُمـ أوشمر ذم أول اًمٚمٞمؾ، وشمٞمن ًمف اًم٘مٞم٤مم ذم آظمر اًمٚمٞمؾ صغم ُم٤م شمٞمن  -

ٓ »: ^ؿمٗمٕم٤ًم ريمٕمتلم ريمٕمتلم، وٓ يٕمٞمد اًمقشمر سمؾ يٙمٗمٞمف اًمقشمر إول ًم٘مقًمف 

 .(11/311. )«وتران يف الٓٗٓة

  يم٤من يّمكم ريمٕمتلم ^أن اًمٜمٌل  صم٧ٌم قمـ قم٤مئِم٦م  -
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أن يٌلم ًمٚمٜم٤مس  -واهلل أقمٚمؿ- ؽسمٕمد اًمقشمر وهق ضم٤مًمس، واحلٙمٛم٦م ذم ذًم

 (.11/311ضمقاز اًمّمالة سمٕمد اًمقشمر. )

ُمـ صغم ُمع اإلُم٤مم اًمقشمر وم٢مذا ؾمٚمؿ اإلُم٤مم ىم٤مم وأشمك سمريمٕم٦م ًمٞمٙمقن  -

وشمره آظمر اًمٚمٞمؾ، ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم هذا سم٠مؾم٤ًم، ٟمص قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء وٓ طمرج ومٞمف طمتك 

، يٙمقن وشمره ذم آظمر اًمٚمٞمؾ، ويّمدق قمٚمٞمف أٟمف ىم٤مم ُمع اإلُم٤مم طمتك يٜمٍمف

وزاد ريمٕم٦م عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م طمتك يٙمقن وشمره آظمر اًمٚمٞمؾ ومال سم٠مس هبذا وٓ 

ٟمٍمف ًمٙمٜمف مل ا، هق ىم٤مم ُمع اإلُم٤مم طمتك م ُمع اإلُم٤ممخيرج سمف قمـ يمقٟمف ُم٤م ىم٤م

 (.11/312) سمؾ شم٠مظمر ىمٚمٞماًل.يٜمٍمف ُمٕمف، 

اًمؽماويح شمٓمٚمؼ قمٜمد اًمٕمٚمامء قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من أول اًمٚمٞمؾ،  -

م اإلـم٤مًم٦م، وجيقز أن شمًٛمك هتجدًا وأن شمًٛمك ُمع ُمراقم٤مة اًمتخٗمٞمػ وقمد

 (.11/318ىمٞم٤مُم٤ًم ًمٚمٞمؾ وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم ذًمؽ. )

. «لٗٓةٍ  لف قٗامُ  ُكتَب حتك يٕنف  وامِ وع اإل َوـ قامَ »طمدي٨م:  -

ظمرضمف اإلُم٤مم أمحد وأهؾ اًمًٜمـ سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م. ومدل ذًمؽ قمغم ذقمٞم٦م 

اًمراؿمديـ ُمـ  اخلٚمٗم٤مء ٦موؾمٜم ^اًم٘مٞم٤مم مج٤مقم٦م ذم رُمْم٤من وأٟمف ؾمٜم٦م اًمرؾمقل 

 (.11/319سمٕمده. )

 غِرهِ وٓ يف  يف روًانَ  دُ يزي ^ُل اهللِ وا كان رشق»: ىمقل قم٤مئِم٦م  -

وضقهلـ، ثؿ يييل  ـَ عـ حسٕٖ ُل يييل أربَاً فال تسٙ ركَةً  عذ إحدى عرشةَ 

ـَ  ُل أربَاً فال تسٙ ـَ  عـ حسٕٖ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. وىمد فمـ  «، ثؿ يييل ثالثاً وضقهل

سمع شم١مدى سمًالم واطمد، وًمٞمس إُمر يمذًمؽ، وإٟمام اعمراد سمٕمض اًمٜم٤مس أن هذه إر

 الٓٗؾِ  صالةُ » :^وًم٘مقًمف  ،أٟمف يًٚمؿ ُمـ يمؾ اصمٜمتلم يمام ورد ذم روايتٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م

يم٤من يًٚمؿ  ^وعم٤م صم٧ٌم أيْم٤ًم ذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أٟمف  «وثٕك وثٕك

 (.322-11/321ُمـ يمؾ اصمٜمتلم. )
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عذ إحدى  هِ وٓ يف غر نَ يف روًا يزيُد  وا كانَ »: ذم ىمقهل٤م  -

ُم٤م يدل قمغم أن إومْمؾ ذم صالة اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من وذم همػمه  «عرشة ركَة

 (.11/322إطمدى قمنمة، يًٚمؿ ُمـ يمؾ اصمٜمتلم ويقشمر سمقاطمدة. )

َ أٟمف أُمر ُمـ  ىمد صم٧ٌم قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  - ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  قَملمَّ

يـ، وهذا أن يّمكم إطمدى قمنمة، وصم٧ٌم قمٜمٝمؿ أهنؿ صٚمقا سم٠مُمره صمالصم٤ًم وقمنم

 (.11/322اؾمع. )إُمر قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م ويدل قمغم اًمتقؾمٕم٦م ذم ذًمؽ وأن 

واًمقاضم٥م أن يّمكم اصمٜمتلم  أرسمٕم٤ًم مجٞمٕم٤ًم، سمؾ اًمًٜم٦مٓ جيقز أن يّمكم  -

 (. 11/323وهذا ظمؼم ُمٕمٜم٤مه إُمر. ) «صالة الٓٗؾ وثٕك وثٕك»حلدي٨م: 

هد اًمِمٗمع واًمقشمر ُمثؾ صالة اعمٖمرب ٓ يٜمٌٖمل، وأىمؾ أطمقاًمف  -

ًمٙمراه٦م: ٕٟمف ورد اًمٜمٝمل قمـ شمِمٌٞمٝمٝم٤م سم٤معمٖمرب، ومٞمنده٤م هدًا صمالصم٤ًم سمًالم ا

 (.367 -11/324واطمد وضمٚم٦ًم واطمدة، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ. )

اًمًٜم٦م ذم اًمؽماويح اإلمت٤مم ُمع اإلُم٤مم وًمق صغم صمالصم٤ًم وقمنميـ.  -

(11/325.) 

حلًـ صقت  ٤ٌمً واهلل أقمٚمؿ أٟمف ٓ طمرج ذم شمتٌع اعم٤ًمضمد ـمٚم إفمٝمر -

إلُم٤مم، إذا يم٤من اعم٘مّمقد أن يًتٕملم سمذًمؽ قمغم اخلِمقع ذم صالشمف. ا

ـ ىمٚمٌف ومٞمف ئ(. وإن يمٜم٧م أُمٞمؾ إمم أٟمف يٚمزم اعمًجد اًمذي يٓمٛم11/328)

 (.11/329وخيِمع ومٞمف. )

ٞمؾ ئاًم٘مرآن ٓ ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م أن ضمؼما ^ًمٚمٜمٌل  ُمدارؾم٦م ضمؼميؾ  -

أومْمؾ اًمٌنم وأومْمؾ ُمـ اعمالئٙم٦م.  ^ ، سمؾ هق^أومْمؾ ُمـ اًمٜمٌل 

(11/332.) 

  أن اعمدارؾم٦م ذم اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ اًمٜمٝم٤مر، لوومٞمف وم٤مئدة أظمرى وه -

 (.11/332ٕن هذه اعمدارؾم٦م يم٤مٟم٧م ذم اًمٚمٞمؾ. )
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ٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أن ىمراءة اًم٘مرآن يم٤مُمٚم٦م ُمـ اإلُم٤مم قمغم اجلامقم٦م ويٛمٙمـ أن يُ  -

ذم رُمْم٤من ٟمقع ُمـ هذه اعمدارؾم٦م، ٕن ذم هذا إوم٤مدة هلؿ قمـ مجٞمع اًم٘مرآن 

(11/333.) 

ذم اًمٕمنم إظمػمة يًتح٥م اإلـم٤مًم٦م ٕٟمف ينمع إطمٞم٤مؤه٤م سم٤مًمّمالة  -

 (.11/339واًم٘مراءة واًمدقم٤مء. )

اإلُم٤مم يراقمل اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ ضمٝم٦م ختٗمٞمػ اًم٘مراءة واًمريمقع  -

 (.11/316. )رسملم يراقمل إيمثري٦مواًمًجقد، وإذا يم٤مٟمقا ُمت٘م٤م

اًمًٜم٦م.  هق محؾ اعم٠مُمقم ًمٚمٛمّمحػ كاًمذي أرى أن شمر -

(11/341.) 

هذا ٓ  ن واطمد حيٛمؾ اعمّمحػ قمغم اإلُم٤مم قمٜمد احل٤مضم٦م ومٚمٕمؾًمق يم٤م -

 (.11/341ومٝمذا ظمالف اًمًٜم٦م. ) سم٠مس سمف، أُم٤م أن يمؾ واطمد ي٠مظمذ ُمّمحٗم٤مً 

ًٛمع صقشمف سم٤مًمٌٙم٤مء، اًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن حيرص قمغم أن ٓ يُ  -

وًمٞمحذر ُمـ اًمري٤مء، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ىمد جيره إمم اًمري٤مء... وُمٕمٚمقم أن سمٕمض اًمٜم٤مس 

-11/342تٞم٤مره سمؾ يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ُمـ همػم ىمّمد وهذا ُمٕمٗمق قمٜمف. )ًمٞمس ذًمؽ سم٤مظم

343.) 

 :شمرديد اإلُم٤مم ًمٌٕمض آي٤مت اًمرمح٦م أو اًمٕمذاب ٓ أقمٚمؿ ذم هذا سم٠مؾم٤مً  -

ًم٘مّمد طم٨م اًمٜم٤مس قمغم اًمتدسمر واخلِمقع وآؾمتٗم٤مدة، وم٘مد روي قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ واًمًالم أٟمف ردد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 (. 11/343) .[118]اعم٤مئدة:ىئ ىئ

ٟم٘مؾ  ٕن اًمذي ًٓ،شمرديد آي٤مت اًمّمٗم٤مت، ٓ أقمٚمؿ ذم هذا ؿمٞمئ٤ًم ُمٜم٘مق -

ًمٞمس ومٞمف شمٗمّمٞمؾ سملم آي٤مت اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م ومٞمام ٟمٕمٚمؿ.  ^قمـ اًمٜمٌل 

(11/344.) 
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ًمف أن يٕم٤مًم٩م  قمٜمد ؾمامع يمالم اهلل شمٕم٤ممم، يٜمٌٖمل لذم اًمدقم٤مء وٓ يٌٙم لُمـ يٌٙم -

 .ع ذم دقم٤مئف، ٕن اخلِمقع ذم اًم٘مراءة أهؿٟمٗمًف، وخيِمع ذم ىمراءشمف أقمٔمؿ مم٤م خيِم

(11/346.) 

سمٚمغ  طمتك ^ؾمقرة اًمٜم٤ًمء قمغم اًمٜمٌل  ىمراءة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  -

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ىمقل اهلل: 

ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف، أو ىم٤مل: ومرومٕم٧م  «حسبؽ»ىم٤مل:  [41]اًمٜم٤ًمء:گ

ًمٞمس ومٞمف  ءً ره، أٟمف يٌٙمل سمٙم٤م، وفم٤مهقمٞمٜم٤مه شمذروم٤من: يٕمٜمل يٌٙملرأد إًمٞمف وم٢مذا 

 (. 347-11/346ُمع. )اًمدسمقضمقد ذًمؽ  فقمر صقت وإٟمام

اًمتٖمٜمل سم٤مًم٘مرآن هق: اجلٝمر سمف ُمع حتًلم اًمّمقت واخلِمقع ومٞمف طمتك  -

حيرك اًم٘مٚمقب، ٕن اعم٘مّمقد حتريؽ اًم٘مٚمقب هبذا اًم٘مرآن طمتك ختِمع وطمتك 

 (.11/349شمٓمٛمئـ وطمتك شمًتٗمٞمد. )

أن ٓ  إٓ أن إومْمؾ ،تؿ ومٞمٝم٤م اًم٘مرآنًمٞمس ومٞمف طمد حمدود ٕىمؾ ُمدة خي -

يف  َأهُ ٓ يِّف وـ قر»يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو:  ،ي٘مرأه ذم أىمؾ ُمـ صمالث

 (.11/352. )«ـ ثالثوِ  أقؾِ 

وأٟمف ٓ سم٠مس  ،ؾئوسمٕمض اًمًٚمػ ىم٤مل: إٟمف يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ أوىم٤مت اًمٗمْم٤م -

ـ همػمه، وًمٙمـ أن خيتؿ يمؾ ًمٞمٚم٦م أو ذم يمؾ يقم يمام ذيمروا هذا قمـ اًمِم٤مومٕمل وقم

 (.11/351فم٤مهر اًمًٜم٦م أٟمف ٓ ومرق سملم رُمْم٤من وهمػمه. )

حتديد اإلُم٤مم أضمرة ًمّمالشمف سم٤مًمٜم٤مس اًمؽماويح ٓ يٜمٌٖمل، وىمد يمرهف مجع  -

ُمـ اًمًٚمػ، وم٢مذا ؾم٤مقمدوه سمٌمء همػم حمدد ومال طمرج ذم ذًمؽ، أُم٤م اًمّمالة 

شمدقمقا اهلل، وًمق طمددوا ًمف ُم٤ًمقمدة ٕن احل٤مضم٦م ىمد  ومّمحٞمح٦م ٓ سم٠مس هب٤م إن ؿم٤مء

 (.11/352إمم ذًمؽ. )

  «قؾ هق اهلل أحد»و «الْافرون»و «شبح»إذا داوم اإلُم٤مم قمغم ىمراءة  -

  ذم اًمريمٕم٤مت اًمثالث إظمػمة ُمـ صالة اًمتٝمجد ومٝمذا هق إومْمؾ ًمٙمـ إذا
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 (. 11/353شمريمف سمٕمض إطمٞم٤من ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م ومحًـ. )

ء اخلتٛم٦م ذم صالة مل يزل اًمًٚمػ خيتٛمقن اًم٘مرآن وي٘مرؤون دقم٤م -

وم٤مٕىمرب ذم ُمثؾ هذا أٟمف ي٘مرأ ًمٙمـ ٓ  ،سمٞمٜمٝمؿ ٤مً قمرُمْم٤من، وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم هذا ٟمزا

 ،(11/354يٓمقل قمغم اًمٜم٤مس، ويتحرى اًمدقمقات اعمٗمٞمدة واجل٤مُمٕم٦م )

وم٤محل٤مصؾ أن هذا ٓ سم٠مس سمف إن ؿم٤مء اهلل وٓ طمرج ومٞمف، سمؾ هق ُمًتح٥م عم٤م 

إذا  . ويم٤من أٟمس Q ومٞمف ُمـ حتري إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء سمٕمد شمالوة يمت٤مب اهلل

ظم٤مرج اًمّمالة، ومٝمٙمذا ذم اًمّمالة وم٤مًم٤ٌمب ذم  أهٚمف دقم٤ممجع أيمٛمؾ اًم٘مرآن 

وظم٤مرضمٝم٤م، وضمٜمس اًمدقم٤مء مم٤م ينمع ذم  اًمدقم٤مء ُمنموع ذم اًمّمالة ٕن واطمد

 اًمّمالة ومٚمٞمس سمٛمًتٜمٙمر...

أين ٓ أقمٚمؿ  ومال أقمٚمؿ قمـ اًمًٚمػ أن أطمداً أٟمٙمر هذا ذم داظمؾ اًمّمالة، يمام

اًمّمالة، هذا هق اًمذي يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم أٟمف أُمر ُمٕمٚمقم قمٜمد  أطمداً أٟمٙمره ظم٤مرج

اًمًٚمػ ىمد درج قمٚمٞمف أوهلؿ وآظمرهؿ، ومٛمـ ىم٤مل إٟمف ُمٜمٙمر ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، وًمٞمس 

قمغم ُمـ ومٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمف اًمًٚمػ، وإٟمام إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم ُمـ أٟمٙمره وىم٤مل إٟمف ُمٜمٙمر أو 

 (.356 -11/355إٟمف سمدقم٦م. )

وم٢مذا أيمٛمؾ  د أن يٙمٛمؾ اعمٕمقذشملم،إومْمؾ أن يٙمقن دقم٤مء ظمتؿ اًم٘مرآن سمٕم -

 (.11/357اًم٘مرآن يدقمق ؾمقاء ذم اًمريمٕم٦م إومم أو ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أو ذم إظمػمة. )

مل يرد دًمٞمؾ قمغم شمٕمٞملم دقم٤مء ُمٕملم ومٞمام ٟمٕمٚمؿ، وًمذًمؽ جيقز ًمإلٟم٤ًمن  -

 (.11/358أن يدقمق سمام ؿم٤مء ويتخػم ُمـ إدقمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م. )

ٓ أقمٚمؿ صح٦م هذه  ٞمٛمٞم٦م اًمدقم٤مء اعمٜمًقب ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شم -

اًمٜم٦ًٌم إًمٞمف، وًمٙمٜمٝم٤م ُمِمٝمقرة سملم ُمِم٤مئخٜم٤م وهمػمهؿ، وًمٙمٜمٜمل مل أىمػ قمغم 

 (.11/359ذًمؽ ذم رء ُمـ يمتٌف واهلل أقمٚمؿ. )

  شمتٌع اخلتامت ذم اعم٤ًمضمد ٓ طمرج ذم ذًمؽ، إذا يم٤من سمٜمٞم٦م -
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ص٤محل٦م وىمّمد ص٤مًمح، رضم٤مء أن يٜمٗمٕمف اهلل سمذًمؽ وي٘مٌؾ دقم٤مءهؿ وهق ُمٕمٝمؿ. 

(11/362.) 

ٕن  اًمًٗمر إمم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ًم٘مّمد طمْمقر اخلتٛم٦م ٓ طمرج ذم هذا، -

جير إمم  طمْمقر اخلتٛم٦م وٛمـ اًمّمالة ذم احلرُملم وىمد يٙمقن ُمٕمف قمٛمرة ومٝمق ظمػم

 (.11/361ظمػم. )

هذا  ؾمٗمر اإلُم٤مم ًمٚمٕمٛمرة سمٕمد ظمتؿ اًم٘مرآن اًمذي ئمٝمر زم اًمتقؾمٕم٦م ذم -

ذم ىمراءشمف وصالشمف ُمثؾ ص٤مًمح يٙمقن  شمٞمن ٟم٤مئ٥م ذاإام ٞموقمدم اًمتِمديد، وٓؾم

 (.11/362ُمر ذم هذا واؾمع ضمدًا. )وم٤مٕ، اإلُم٤مم اإلُم٤مم أو أطمًـ ُمـ

اعمٗم٤موٚم٦م سملم ىمراءة اًم٘مرآن وصالة اًمتٓمقع ذم هن٤مر رُمْم٤من ختتٚمػ  -

حمٞمط.  ٕٟمف سمٙمؾ رء Qسم٤مظمتالف أطمقال اًمٜم٤مس، وشم٘مدير ذًمؽ راضمع إمم اهلل 

(11/363.) 

ًم٘مٚمٌف وأيمثر شم٠مصمػمًا ومٞمف ُمـ ىمراءة إومْمؾ أن يٕمٛمؾ اعمًٚمؿ سمام هق أصٚمح  -

ؾمتامع إمم أطمد اًم٘مراء، ٕن اعم٘مّمقد ُمـ اًم٘مراءة هق اًمتدسمر واًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن أو آ

 Q( .11/364 .)ًمٚمٛمٕمٜمك واًمٕمٛمؾ سمام يدل قمٚمٞمف يمت٤مب اهلل 

اًم٘مٜمقت ذم  سينمع رومع اًمٞمديـ ذم ىمٜمقت اًمقشمر، ٕٟمف ُمـ ضمٜم -

٤مئف ذم ىمٜمقت اًمٜمقازل. أٟمف رومع يديف طملم دقم ^اًمٜمقازل، وىمد صم٧ٌم قمٜمف 

ضمف اًمٌٞمٝم٘مل  (.32/51سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )  ظمرَّ

ذم  اإلُم٤مم اًمذي ي٘مٜم٧م ذم اًمٗمجر ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ُمت٤مسمٕمتف ٕٟمف إُم٤م جمتٝمد -

ذًمؽ، أو ُم٘مٚمد ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يرون ذًمؽ، وىمد ورد ذم ذًمؽ سمٕمض 

وًمٙمـ اًم٘مقل سمٕمدم ذقمٞم٦م اًم٘مٜمقت ذم صالة اًمٗمجر دائاًم  ،صم٤مرإطم٤مدي٨م وأ

 (.4/293أصح. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

  وٓ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا ^مل يٌٚمٖمٜمل قمـ اًمٜمٌل  -
 



 

 
 86 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

ذم  ضم٤مءواًمذي  ^ اًمٜمٌلدؤون ذم دقم٤مء اًم٘مٜمقت سم٤محلٛمد واًمّمالة قمغم يٌ

الٖٓؿ »ي٘مقل ذم ىمٜمقت اًمقشمر:  ^، أن اًمٜمٌل  طمدي٨م احلًـ سمـ قمكم

داهلل وأن يّمكم قمغم ًمخ، ومل يذيمر ومٞمف أٟمف قمٚمٛمف أن حيٛمإ «اهدين فٗٔـ هديت

أٟمف  ^صمؿ ي٘مقل اًمٚمٝمؿ اهدين، ًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م إصؾ ىمد صم٧ٌم قمٜمف  ^اًمٜمٌل 

 إنَّ »يمحدي٨م دقم٤مء احل٤مضم٦م:  ^سمدأ ذم اًمدقم٤مء سم٤محلٛمد هلل واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل 

قمٌٞمد أن اًمٜمٌل سمـ ًم٦م ومْم٤م ٨مي. يمحد«ف... احلديثُٕ ٘حٔده و٘ستَٗ هلل احلٔدِ 

وم٘م٤مل:  ^قمغم اًمٜمٌل  هلل ومل يّمؾحيٛمد ا ؾمٛمع رضماًل يدقمق ذم صالشمف ومٚمؿ ^

إذا دعا أحدكؿ فٓٗبدأ بتحٔٗد ربف والثٕاء عٓٗف، ثؿ »صمؿ ىم٤مل:  «هذا عجَؾ »

. ومٝمذا احلدي٨م وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه «ثؿ يدعق بام صاء ^يييل عذ الٕبل 

يدل قمغم ذقمٞم٦م اًمٌدء سم٤محلٛمد واًمثٜم٤مء قمغم اهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل 

 أُم٤مم اًمدقم٤مء.

غم هذا أن اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞم٦م وأٟمف ٓ ينمع ومٞمٝم٤م إٓ ُم٤م وًمٙمـ يرد قم

ذقمف اهلل، وم٤مًم٘مقل سم٠مٟمف ينمع ًمٚمداقمل ذم اًم٘مٜمقت أن يٌدأ سم٤محلٛمد واًمّمالة 

 .حيت٤مج إمم دًمٞمؾ واوح ظم٤مص ^قمغم اًمٜمٌل 

اهد٘ا فٗٔـ  الٖٓؿَّ »وم٤مٕومْمؾ قمٜمدي وإىمرب ًمألدًم٦م أٟمف يٌدأ ومٞمف سم٤مًمدقم٤مء: 

 يقُمل هذا قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أو ُمـ يمام ٟم٘مؾ، ومل أقمٚمؿ إمم «هديت...

اًمّمح٤مسم٦م وهؿ أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء ٓ أقمٚمؿ أن أطمدًا سمدأ اًم٘مٜمقت ذم اًمقشمر أو 

، وُمـ قمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم يدل قمغم ذًمؽ ^اًمٜمقازل سم٤محلٛمد واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل 

ذع ًمف اعمّمػم إًمٞمف، ٕن ُمـ قمٚمؿ طمج٦م قمغم ُمـ مل يٕمٚمؿ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ 

(4/294-295.) 

 ٓ أقمٚمؿ ذم ؾمجع اًمدقم٤مء ؿمٞمئ٤ًم إذا يم٤من ًمٞمس ومٞمف شمٙمٚمػ، أُم٤م  -

 (.4/296اًمًجع اعمتٙمٚمػ ومال يٜمٌٖمل. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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إذا  ٓ سم٠مس أن يدقمق اإلٟم٤ًمن سمام يتٞمن ُمـ اًمدقمقات، وإن مل شمٜم٘مؾ -

يم٤مٟم٧م اًمدقمقات ذم ٟمٗمًٝم٤م صحٞمح٦م وآقمتٜم٤مء سم٤مًمدقم٤مء اعم٠مصمقر أومْمؾ. ]مجع 

 (.4/296اًمٓمٞم٤مر[ )

يمام  ًمًٜم٦م أن يٙمقن اًمتٝمجد ذم رُمْم٤من وهمػمه سمٕمد ؾمٜم٦م اًمٕمِم٤مء اًمراشم٦ٌما -

يٗمٕمؾ ذًمؽ، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم يمقن اًمتٝمجد ذم اعمًجد أو ذم  ^يم٤من اًمٜمٌل 

 (.11/368اًمٌٞم٧م. )

، واًمؽميض قمـ اخلٚمٗم٤مء ^رومع اًمّمقت سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  -

ًمنمع ُمـ ا -ومٞمام ٟمٕمٚمؿ -اويح ٓ أصؾ ًمذًمؽ اًمراؿمديـ سملم ريمٕم٤مت اًمؽم

 (.11/369اعمٓمٝمر، سمؾ هق ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م، وم٤مًمقاضم٥م شمريمف. )

اًمقاضم٥م قمغم ُمـ دظمؾ اعمًجد واإلُم٤مم ىمد أىم٤مم اًمّمالة أن يّمكم ُمع  -

٤م أن ُمَّ اإلُم٤مم وي١مضمؾ ؾمٜم٦م اًمٗمجر إمم ُم٤م سمٕمد اًمّمالة، أو سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس، أ

 (. 11/371يّمٚمٞمٝم٤م واإلُم٤مم يّمكم ومٝمذا ٓ جيقز. )

ر وم٤معمًٚمؿ خمػم وهٙمذا اعمًٚمٛم٦م، إن ؿم٤مء صاله٤م إذا وم٤مشم٧م ؾمٜم٦م اًمٗمج -

ويمؾ هذا  ،رشمٗم٤مع اًمِمٛمس وهق أومْمؾاسمٕمد اًمّمالة، وإن ؿم٤مء صاله٤م سمٕمد 

 (.11/374. )^ورد قمـ اًمٜمٌل 

حتٞم٦م اعمًجد ؾمٜم٦م ٓ شم٘م٣م، وشمً٘مط قمـ اعمًٚمؿ إذا دظمؾ وهؿ  -

 (.11/374يّمٚمقن وشمٙمٗمٞمف اًمٗمريْم٦م. )

 (.11/375ذًمؽ اًمٗمريْم٦م. )اًمًٜم٦م اًمراشم٦ٌم شمٙمٗمل قمـ حتٞم٦م اعمًجد، ويم -

  اًمًٜم٦م عمـ دظمؾ واإلُم٤مم يّمكم ذم اًمٗمريْم٦م أو ذم اًمؽماويح أو -

 ذم صالة اًمٙمًقف أن يدظمؾ ُمع اإلُم٤مم ُم٤ٌمذة، وٓ يّمكم حتٞم٦م 

 ذم هذا سملم  ٛم٦م شمٙمٗمل قمٜمٝم٤م، وٓ أقمٚمؿ ظمالوم٤مً ئاعمًجد، ٕن اًمّمالة اًم٘م٤م

 (.11/376أهؾ اًمٕمٚمؿ. )
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إمم  ر ومٞمّمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م صمؿ خيرجاًمًٜم٦م ًمٚمٛم١مُمـ أن ي٘مدم ؾمٜم٦م اًمٗمج -

اعمًجد، وم٢مذا ضم٤مء واًمّمالة مل شم٘مؿ صغم حتٞم٦م اعمًجد ريمٕمتلم هذا هق اًمًٜم٦م. 

(11/377.) 

ُمـ ٟم٤مم ومل يًتٞم٘مظ إٓ سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر -
(1)

وم٢مٟمف يٌدأ سمًٜم٦م اًمٗمجر، صمؿ  

، عم٤م ٟم٤مم هق وأصح٤مسمف ذم سمٕمض إؾمٗم٤مر قمـ ^يّمكم اًمٗمريْم٦م يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل 

 (.11/377)صالة اًمٗمجر. 

ـْ »طمدي٨م:  - حتك  اهلل رُ يذك وجَٓس  يف مجاعة صذَّ اليبح َو

ذم  «تاوتنيِ  وعٔرةً  حجةً  ركَتنِي، فٛنَّ ذلَؽ يَدُل ، ثؿ صذ الىُٔس  عَ تٌٓ

 (. 11/378صحتف ظمالف، واًمّمقاب أٟمف طمدي٨م طمًـ ًمٙمثرة ـمرىمف. )

حٞمح، مل يرد ذم شمٖمٞمػم اعمٙم٤من ٕداء اًمًٜم٦م سمٕمد اًمّمالة ومٞمام أقمٚمؿ طمدي٨م ص -

ويمثػم ُمـ اًمًٚمػ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ، وإُمر ذم ذًمؽ  وًمٙمـ يم٤من اسمـ قمٛمر 

. وىمد يٕمْمده ، وىمد ورد ومٞمف طمدي٨م وٕمٞمػ قمٜمد أيب داود هللواؾمع واحلٛمد 

 (.11/378، وُمـ ومٕمٚمف ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح. )ومٕمؾ اسمـ قمٛمر 

هل  ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ قمغم اًم٘مقل سمنمقمٞمتف -

يّمكم ومٞمٝم٤م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ وهق احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ.  ؿمٝم٤مدة اًمٌ٘م٤مع اًمتل

(11/379.) 

 صمٜمت٤م قمنمة ريمٕم٦م، وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أهن٤م ااًمرواشم٥م  -

 ُم٤م يدل قمغم أهن٤م اصمٜمت٤م قمنمة ريمٕم٦م، وقمغم أن  ^قمنم، وًمٙمـ صم٧ٌم قمٜمف 

 ٓ  ^كان الٕبل »: اًمراشم٦ٌم ىمٌؾ اًمٔمٝمر أرسمع، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 

 ومث٧ٌم قمٜمف أهن٤م قمنم  ٤م اسمـ قمٛمر أُم «يدع أربًَا قبؾ الٍٖر

                                         
 اًمّمقاب: سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس. يمذا ذم إصؾ، وًمٕمؾ (1)
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طمٗمٔمت٤م أرسمٕم٤مً.  وأن اًمراشم٦ٌم ىمٌؾ اًمٔمٝمر ريمٕمت٤من، وًمٙمـ قم٤مئِم٦م وأم طمٌٞم٦ٌم 

ؾمت٘مرت اًمرواشم٥م اوسمذًمؽ  ،طمج٦م قمغم ُمـ مل حيٗمظ ظَ طمٗم ُمـواًم٘م٤مقمدة أن 

صمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م: أرسمٕم٤ًم ىمٌؾ اًمٔمٝمر، وصمٜمتلم سمٕمده٤م، وصمٜمتلم سمٕمد اعمٖمرب، ا

 (.381 -11/382صالة اًمّمٌح. ) وصمٜمتلم سمٕمد اًمٕمِم٤مء، وصمٜمتلم ىمٌؾ

وىمتٝم٤م، ٕن ظمروج ًمق وم٤مشم٧م ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر وم٤مًمّمقاب: أهن٤م ٓ شم٘م٣م سمٕمد  -

سمٕمد اًمٕمٍم ؾم٠مًمتف أم ؾمٚمٛم٦م قمـ ذًمؽ ىم٤مًم٧م:  ىم٣م ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر اًمٌٕمدي٦معم٤م  ^اًمٜمٌل 

ومٝمل ُمـ ظمّم٤مئّمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، أقمٜمل  «ٓ» أٟم٘مْمٞمٝمام إذا وم٤مشمت٤م؟ ىم٤مل:

 (. 382-11/381ىمْم٤مءه٤م سمٕمد اًمٕمٍم. )

 ىمقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن شمرك اًمرواشم٥م ومًقق ىمقل ًمٞمس سمجٞمد، -

سمؾ هق ظمٓم٠م، ٕهن٤م ٟم٤مومٚم٦م، ومٛمـ طم٤مومظ قمغم اًمّمٚمقات اًمٗمريْم٦م وشمرك اعمٕم٤ميص 

 (.11/382ومٚمٞمس سمٗم٤مؾمؼ، سمؾ هق ُم١مُمـ ؾمٚمٞمؿ قمدل. )

ىمقل - وهٙمذا ىمقل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء: إهن٤م ُمـ ذط اًمٕمداًم٦م ذم اًمِمٝم٤مدة: -

ض وشمرك اعمح٤مرم ومٝمق قمدل صم٘م٦م. ئاًمٗمرا ومٙمؾ ُمـ طم٤مومظ قمغم -ُمرضمقح

(11/382.) 

 شُم٘م٣ماًمًٜمـ اًمرواشم٥م شمً٘مط إذا وم٤مت وىمتٝم٤م، إٓ ؾمٜم٦م اًمٗمجر وم٢مهن٤م  -

 (.11/384سمٕمد اًمّمالة أو سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس. )

ـْ »طمدي٨م:  - بَدها  وأربعٍ  الٍٖرِ  قبَؾ  ٍت ركَا عذ أربعِ  حافظَ  َو

َوفُ  ـِ اهلل  حرَّ ضمف اإلُم٤مم أمحد و «الٕارِ  َع أصح٤مب اًمًٜمـ إرسمع سم٢مؾمٜم٤مد ظمرَّ

 (.11/386طمًـ. )

  راشم٦ٌم اًمٔمٝمر اًم٘مٌٚمٞم٦م: يّمكم يمؾ ريمٕمتلم قمغم طمدة صمؿ يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م، -

وم٢من صاله٤م أرسمٕم٤ًم مجٞمٕم٤مً ومال طمرج إلـمالق سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم 

 (.4/332ذًمؽ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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ينمع ًمٙمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م أن يّمكم ىمٌؾ اًمٕمٍم أرسمع ريمٕم٤مت يًٚمؿ ُمـ  -

. «صذ قبؾ الَِن أربَاً  أً ورارحؿ اهلل »: ^ لصمٜمتلم ًم٘مقل اًمٜمٌيمؾ ا

(11/387.) 

وٓ  إذان اًمذي سملم يدي اخلٓمٞم٥م يقم اجلٛمٕم٦م، ٓ ينمع ًمٚمخٓمٞم٥م -

مل يٗمٕمٚمف وهٙمذا أصح٤مسمف  ^همػمه ُمـ اجل٤مًمًلم أن يّمٚمقا سمٕمده، ٕن اًمٜمٌل 

أهنؿ ُم٠مُمقرون سم٤مًمتٝمٞم١م ًمٚمخٓم٦ٌم.  -واهلل أقمٚمؿ- ، واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ

(11/388.) 

ٟم٤مومٚم٦م أن ي٘مٓمٕمٝم٤م، ًم٘مقل اًمٜمٌل  ٧م اًمّمالة واعمًٚمؿ ذماعمنموع إذا أىمٞمٛم -

ضمف ُمًٚمؿ، ًمٙمـ ًمق أىمٞمٛم٧م  «إذا أقٗٔت اليالة فال صالة إٓ ادْتقبة»: ^ ظمرَّ

اًمّمالة وهق ذم اًمريمقع إظمػم ُمـ اًمٜم٤مومٚم٦م أو ذم اًمًجقد إظمػم وم٤مٕومْمؾ 

وأىمؾ اًمّمالة ريمٕم٦م واطمدة.  ُمٜمٝم٤م إٓ أىمؾ ُمـ ريمٕم٦م، إمت٤مُمٝم٤م: ٕٟمف مل يٌَؼ 

(11/389-392.) 

ڇڇ وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف يتٛمٝم٤م ظمٗمٞمٗم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -

ومحٚمقا  [33]حمٛمد:ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 احلدي٨م اعمذيمقر قمغم ُمـ سمدأ ذم اًمّمالة سمٕمد اإلىم٤مُم٦م. 

واًمّمقاب: اًم٘مقل إول، ٕن احلدي٨م اعمذيمقر يٕمؿ احل٤مًملم وٕٟمف 

ىم٤مل هذا اًمٙمالم عم٤م  ^ظمرى شمدل قمغم اًمٕمٛمقم، وقمغم أٟمف وردت أطم٤مدي٨م أ

 رأى رضماًل يّمكم واعم١مذن ي٘مٞمؿ اًمّمالة.

ي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٝمل قم٤مُم٦م واحلدي٨م ظم٤مص واخل٤مص ي٘ميض قمغم اًمٕم٤مم، أُم٤م أ

 (.11/392ٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ أصقل اًمٗم٘مف وُمّمٓمٚمح احلدي٨م. )وٓ خي٤مًمٗمف يمام يُ 

وؾمٜم٦م اًمٗمجر.  اعمنموع شمرك اًمرواشم٥م ذم اًمًٗمر، ُم٤م قمدا اًمقشمر -

(11/392.) 
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اًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٦م ُمنموقم٦م ذم اًمًٗمر واحلي وهٙمذا ذوات إؾم٤ٌمب،  -

يمًٜم٦م اًمقوقء، وؾمٜم٦م اًمٓمقاف، وصالة اًمْمحك، واًمتٝمجد ذم اًمٚمٞمؾ، ٕطم٤مدي٨م 

 (.11/392وردت ذم ذًمؽ. )

وأرؿمد إًمٞمٝم٤م أصح٤مسمف.  ^صالة اًمْمحك ؾمٜم٦م ُم١ميمدة، ومٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل  -

(11/399.) 

ىمٌؾ  رشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمدر رُمح، إمم وىمقف اًمِمٛمسا يدظمؾ وىمتٝم٤م ُمـ -

 (.11/395اًمزوال )

يمؾ يقم  ( وهل ُمنموقم٦م11/395سمٕمد اؿمتداد احلر. ) إومْمؾ صالهت٤م -

 (.11/397وأىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من. )

وٓ طمد  أٟمف صغم صالة اًمْمحك يقم اًمٗمتح صمامن ريمٕم٤مت، ^صم٧ٌم قمٜمف  -

 (.11/422ٕيمثره٤م قمغم إصح. )

و)اإلظمالص(  إومم، ٕمد اًمٗم٤محت٦م: )اًمٙم٤مومرون( ذمؾمٜم٦م اًمٗمجر ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم -

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، وإن ىمرأ ُمع اًمٗم٤محت٦م ذم إومم آي٦م اًمٌ٘مرة: 

٘مرة:]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ وذم اًمث٤مٟمٞم٦م: أي٦م، ، [136اًٌم

 .^ومٙمؾ ذًمؽ ىمد ومٕمٚمف اًمٜمٌل  ،[64]آل قمٛمران:ڄ

 ^ىمرأه اًمٜمٌل  ًتح٥م أن ي٘مرأ ومٞمٝم٤م ُم٤موإن ىمرأ همػم ذًمؽ ومال سم٠مس، وًمٙمـ يُ 

 (.11/425. )^سمف  شم٠مؾمٞم٤مً 

ٱ ٻ  يًتح٥م أن ي٘مرأ ذم ؾمٜم٦م اعمٖمرب، وؾمٜم٦م اًمٓمقاف سمٕمد اًمٗم٤محت٦م: -

ذم   [1اإلظمالص:] ٱ ٻ ٻ ٻ ٻذم إومم، و [1اًمٙم٤مومرون:]ٻ ٻ

 (.11/425. )^اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

قمٜمد  ؾمجقد اًمتالوة ٓ يِمؽمط ًمف اًمٓمٝم٤مرة، وًمٞمس ومٞمف شمًٚمٞمؿ وٓ شمٙمٌػم -

 اًمرومع ُمٜمف ذم أصح ىمقزم أهؾ اًمٕمٚمؿ.
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وينمع ومٞمف اًمتٙمٌػم قمٜمد اًمًجقد، ٕٟمف ىمد صم٧ٌم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

 (.11/426ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ. ) 

إذا يم٤من ؾمجقد اًمتالوة ذم اًمّمالة وم٢مٟمف جي٥م ومٞمف اًمتٙمٌػم قمٜمد اخلٗمض  -

يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمّمالة ذم يمؾ ظمٗمض ورومع.  ^واًمرومع، ٕن اًمٜمٌل 

(11/426.) 

ذم  ينمع ذم ؾمجقد اًمتالوة ُم٤م ينمع ذم ؾمجقد اًمّمالة، واًمقاضم٥م -

قمغم  ذم ؾمجقد اًمّمالة، وُم٤م زاد ريب إقمغم، يم٤مًمقاضم٥مذًمؽ ىمقل: ؾمٌح٤من 

 (.11/427ُمًتح٥م. )اًمدقم٤مء ومٝمق و ذًمؽ ُمـ اًمذيمر

ؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م إذا شمٞمن ذًمؽ، وؾمجدة اًمتالوة ًمٞم٧ًم ُمثؾ اًمّمالة، اواًمًٜم٦م 

، ومال يِمؽمط هل٤م ذوط اًمّمالة. ^اهلل  سمرؾمقل سسمؾ هل ظمْمقع دٟمف وشم٠م

(11/429.) 

إذا ىمرأ اعمٕمٚمؿ آي٦م اًمًجدة ذم طم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ وم٤معمنموع ًمف اًمًجقد،  -

وينمع ًمٚمٓمٚم٦ٌم أن يًجدوا ُمٕمف، ٕهنؿ ُمًتٛمٕمقن، وإن شمرك اًمًجقد ومال 

 (.11/411سم٠مس. )

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ؾمجقد اًمتالوة واًمِمٙمر هؾ يِمؽمط هلام اًمٓمٝم٤مرة ُمـ  -

 (.11/412 قمغم ىمقًملم: أصحٝمام ٓ يِمؽمط ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ. )احلدصملم

هق  ض، وهمػممه٤م ممـئجيقز ؾمجقد اًمتالوة واًمِمٙمر ًمٚمجٜم٥م واحل٤م -

 (. 11/413قمغم همػم ـمٝم٤مرة ُمـ اعمًٚمٛملم، ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

 (.11/415. )ئٓ ينمع ًمٚمٛمًتٛمع أن يًجد إٓ إذا ؾمجد اًم٘م٤مر -

  ضمقاز اًمّمالة ًمٚمٛمٞم٧م وىمراءة اًم٘مرآنذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم  -

ًمف، ًمٙمـ اًمّمقاب أٟمف ٓ ينمع: ٕن اًمنمع يرضمع إمم اًمٜم٘مؾ قمـ اهلل وقمـ 

  وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ صٚمقا ^رؾمقًمف، ومل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م قمـ اًمرؾمقل 
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 (. 11/417وم٤مٕومْمؾ شمرك ذًمؽ. ) ،ُٕمقاهتؿ ُمـ اعمًٚمٛملم أو ىمرؤوا هلؿ

أٟمف  دي٨م اًمّمديؼ ُمـ طم ^صالة اًمتقسم٦م: ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -

ـُ  رُ ثؿ يتٌٖ ذ٘باً  ُ٘ب يذعبٍد  ـْ وا وِ »ىم٤مل:   ، ثؿ يييل ركَتنيِ رَ الٌٖق فٗحس

( 11/422رواه اإلُم٤مم أمحد. ) «عٓٗف اهللُ َب ، إٓ تاـ ذ٘بفِ وِ  هللِ ثؿ يتقُب 

. قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمـ طمدي٨م قمكم 

(11/424.) 

ٙمقن سمٕمد اًمًالم. ومٞمٝم٤م ياًمدقم٤مء و ؾمتخ٤مرة ؾمٜمف،صالة آ -

ؾمتج٤مسم٦م اُمـ أؾم٤ٌمب  ٕن رومٕمٝماميف يد (. وإومْمؾ أن يرومع11/421)

 (.11/423اًمدقم٤مء. )

ٓ أقمٚمؿ أٟمف ورد رء ذم صالة اًمِمٙمر، وإٟمام اًمقارد ذم ؾمجقد  -

 (.11/424اًمِمٙمر وصالة اًمتقسم٦م. )

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمدي٨م صالة اًمت٤ًمسمٞمح، واًمّمقاب: أٟمف ًمٞمس  -

ر اعمتـ وخم٤مًمػ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمٕمرووم٦م قمـ سمّمحٞمح ٕٟمف ؿم٤مذ وُمٜمٙم

ذم صالة اًمٜم٤مومٚم٦م، اًمّمالة اًمتل ذقمٝم٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده ذم ريمققمٝم٤م  ^اًمٜمٌل 

وؾمجقده٤م وهمػم ذًمؽ، وهلذا اًمّمقاب: ىمقل ُمـ ىم٤مل سمٕمدم صحتف عم٤م ذيمرٟم٤م 

 (.11/426وٕن أؾم٤مٟمٞمده يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م. )

ل ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ٥م سمدقم٦م، وهل ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ذم أوئصالة اًمرهم٤م -

 (.11/427ُمـ رضم٥م. )

( ُمـ رضم٥م يزقمٛمقن أهن٤م ًمٞمٚم٦م اإلهاء 27طمتٗم٤مل سمٚمٞمٚم٦م )آ -

 (.11/427واعمٕمراج، يمؾ ذًمؽ سمدقم٦م ٓ جيقز، وًمٞمس ًمف أصؾ ذم اًمنمع. )

  أُم٤م اًمٕمٛمرة ومال سم٠مس هب٤م ذم رضم٥م عم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ -
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  قمتٛمر ذم رضم٥م ويم٤من اًمًٚمػا ^أن اًمٜمٌل  اسمـ قمٛمر 

قمـ  «الٌٓايػ»سمـ رضم٥م ذم يمت٤مسمف اذم رضم٥م، يمام ذيمر ذًمؽ احل٤مومظ  يٕمتٛمرون

وٟم٘مؾ قمـ اسمـ ؾمػميـ أن اًمًٚمػ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن  ،قمٛمر واسمٜمف وقم٤مئِم٦م 

 (.11/429ذًمؽ. )

 (.11/432قمت٤مد قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ٓ شمٙمقن واضم٦ٌم. )اصالة اًمتٓمقع إذا  -

 صمٜملماًمٜمقاومؾ مجٞمٕم٤ًم يث٤مب وم٤مقمٚمٝم٤م وٓ ي٠مصمؿ شم٤مريمٝم٤م، ُمثؾ صقم اإل -

نمع اًمْمحك واًمقشمر، وًمٙمـ يُ  ُمـ يمؾ ؿمٝمر، وؾُمٜم٦م واخلٛمٞمس، وصمالصم٦م أي٤مم

، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إضمر قمغم اًمًٜمـ اعم١ميمدة حُي٤مومظًمٚمٛم١مُمـ أن يقافم٥م و

ض. ئٙمٛمؾ هب٤م ٟم٘مص اًمٗمرااًمٕمٔمٞمؿ واًمثقاب اجلزيؾ، وٕن اًمٜمقاومؾ يُ 

(11/431.) 

 سمٕمد اًم٘مرآن أن يًٚمؿ قمٚمٞمف ويّم٤مومحف ئاًمًٜم٦م عمـ يٙمقن سمج٤مٟم٥م ىم٤مر -

أٟمف  ^ف ُمـ حتٞم٦م اعمًجد، عم٤م صم٧ٌم ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل ئٟمتٝم٤ما

اَم فتيافحا حتاتت عٕٖام ذ٘ق نِ إذا التّك ادسٓام»ىم٤مل:   ُت  كام يتحاهُبُ

َٖ ور الٗابسةِ  عـ الىجرةِ   .«اُق

إذا تالققا تيافحقا  ^كان أصحاب الٕبل »: وي٘مقل أٟمس 

  ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمح. رواه اًمٓمؼماين «وإذا قدوقا وـ شِر تَاّ٘قا

وٕن ذم ذًمؽ شم٠ميمٞمدًا ًمٚمٛمقدة واإليٜم٤مس واًمتٕم٤مرف سملم اعمًٚمٛملم وىمٓمع 

 .(11/433اًم٘مراءة عمّمٚمح٦م قم٤مرو٦م أُمر ُمٓمٚمقب. واهلل وزم اًمتقومٞمؼ )

 باب صالة الجماعة
لف وٕٖا إٓ ٘يِٖا  ُب وٓ يْت يف اليالةِ  لّٗقمُ  الرجَؾ  إنَّ »طمدي٨م:  -

 .(12/9. رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. )«ها: إٓ عرشَل إىل أن قا
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  ٛم٦م ي٘متدي هبؿ اعم٠مُمقُمقن ويتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اجل٤مهؾ واًمّمٖمػم،ئإ -

ورسمام فمـ اًمٌٕمض ُمـ اًمٕم٤مُم٦م أن ُم٤م يٗمٕمٚمف اإلُم٤مم وًمق يم٤من ظمالف اًمًٜم٦م أٟمف 

 (.12/12ؾمٜم٦م. )

إن مم٤م شم٤ًمهؾ ومٞمف سمٕمض إئٛم٦م وسمٕمض اعم٠مُمقُملم اًمٕمٜم٤مي٦م سمتًقي٦م  -

واًمؽماص ومٞمٝم٤م، وهق أُمر خيِمك ُمٜمف همْم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف.  اًمّمٗمقف واؾمت٘م٤مُمتٝم٤م

(12/12.) 

 [43اًمٌ٘مرة:]ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻىمقًمف شمٕم٤ممم:  -

اًمّمالة ذم اجلامقم٦م، واعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمّمٚملم ذم  اًمٙمريٛم٦م ٟمص ذم وضمقبأي٦م  هذهِ 

وم٘مط مل شمٔمٝمر ُمٜم٤مؾم٦ٌم واوح٦م ذم ظمتؿ أي٦م  إىم٤مُمتٝم٤موًمق يم٤من اعم٘مّمقد ؿ، صالهت

ًمٙمقٟمف ىمد أُمر سم٢مىم٤مُمتٝم٤م ذم أول  [43اًمٌ٘مرة:]ں ڻ ڻ ڻسم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 

 (.12/15أي٦م. )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

، [122اًمٜم٤ًمء:]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

وم٠موضم٥م ؾمٌح٤مٟمف أداء اًمّمالة ذم اجلامقم٦م ذم طم٤مل احلرب وؿمدة اخلقف، ومٙمٞمػ 

ة ذم مج٤مقم٦م، ًمٙم٤من اعمّم٤مومقن سمح٤مل اًمًٚمؿ؟ وًمق يم٤من أطمد ي٤ًمُمح ذم شمرك اًمّمال

ًمٚمٕمدو، اعمٝمددون هبجقُمف قمٚمٞمٝمؿ أومم سم٠من يًٛمح هلؿ ذم شمرك اجلامقم٦م، ومٚمام مل ي٘مع 

أن أداء اًمّمالة ذم مج٤مقم٦م ُمـ أهؿ اًمقاضم٤ٌمت، وأٟمف ٓ جيقز ٕطمد  قُمِٚمؿَ ذًمؽ، 

 (.16-12/15اًمتخٚمػ قمـ ذًمؽ. )

وسمذل  اًمقاضم٥م قمغم إب وأوٓده وأُمٝمؿ اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، -

إؾم٤ٌمب اعمٛمٙمٜم٦م ٕداء اًمّمالة ذم اجلامقم٦م، وًمق سم٤مًميب ُمٜمف وُمـ أُمٝمؿ، عمـ سمٚمغ 

 (.12/22قمنم ؾمٜمقات وم٠ميمثر. )
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  أُمـــــر -وهـــــل اعمًـــــ٤مضمد- اًمّمـــــالة ذم اجلامقمـــــ٦م ذم سمٞمـــــقت اهلل -
 

ُمٗمؽمض وأُمر ٓزم، وُمـ ؿمٕم٤مر اعمًٚمٛملم، وُمـ ؿمٕم٤مر أهؾ احلؼ، واًمتخٚمػ 

، ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يرى قمـ ذًمؽ ذم اًمٌٞمقت ُمـ ؿمٕم٤مر اعمٜم٤موم٘ملم

 (.12/26سمٛمِم٤مهب٦م أهؾ اًمٜمٗم٤مق. )

ؿ قَ بّقم فٖ تىبَّفَوـ »طمدي٨م:  - ُٖ  رواه اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م «وٕ

 (.12/21سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. ) قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

تحؼ اًمت٠مدي٥م يًُمـ يٕمرف سم٤مًمتخٚمػ قمـ اجلامقم٦م يًتحؼ اهلجر و -

 (.12/28ة اجلامقم٦م. )، وطمتك حي٤مومظ قمغم صالطمتك يًت٘مٞمؿ ُمـ وٓة إُمر

ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمتخٚمػ قمـ اًمّمالة ذم اجلامقم٦م ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب  -

ٕن هذا اعمرض ذم اًم٘مٚم٥م اًمذي أوضم٥م ًمف  -أقمقذ سم٤مهلل- ًمؽميمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

  ٓ اًمتخٚمػ ؾمٞمجره ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم اًمؽمك وقمدم اعم٤ٌمٓة، ومت٤مرة يّمكم وشم٤مرة

وإن ظمال ًمف  ،ُمٜمٝمؿ صغم ليّمكم، وهذا حيٛمٚمف قمغم اًمري٤مء إن رأى ُمـ يًتح

 (. 12/28اجلق شمرك، وهذه طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم. )

ًمٞمس قمذرًا يًقغ ًمف شم٠مظمػم  ٘م٤مً ج اعمقفمػ ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمرهظمرو -

اًمّمالة ُمع اجلامقم٦م، سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن ي٤ٌمدر إًمٞمٝم٤م ُمع إظمقاٟمف اعمًٚمٛملم ذم 

، صمؿ شمٙمقن اًمراطم٦م وشمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم سمٕمد ذًمؽ، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف Qسمٞمقت اهلل 

 .(12/29اجلامقم٦م. ) ُمعضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أداء اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م ذم اعم٤ًمضمد أو

 ىمقل اعمتخٚمػ قمـ اجلامقم٦م إٟمف ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم يٖمْم٥م اهلل، وأٟمف  -

ٟمٔمٞمػ اًم٘مٚم٥م، هذا همرور وشمزيمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس، وٓ ؿمؽ أن شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م 

 ٝم٤م ذم اجلامقم٦م ذم اعمًجد يمالمه٤م يٖمْم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ئوقمدم أدا

 ن ٟمٔمٞمػ اًم٘مٚم٥م اًمذي ىمد قمٛمر اهلل ىمٚمٌف سم٤مإليامن واًمت٘مقى ٓ وٓ ؿمؽ أ
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 .ي١مظمر اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م، وٓ يت٠مظمر قمـ اًمّمالة ذم اجلامقم٦م ذم اعمًجد

(12/36.) 

ٓ  يٜمٌٖمل ًمألئٛم٦م وأهؾ اعم٤ًمضمد أن شمٙمقن صالهتؿ ُمت٘م٤مرسم٦م، طمتك - 

حيت٩م اعمتٙم٤مؾمؾ واعمٗمرط سم٠مٟمف صغم ُمع إُم٤مم يمذا، أو ذم ُمًجد يمذا. 

(14/24). 

قاضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمّمكم ُمع إظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم ذم اعمًجد إذا يمٜم٧م اًم -

شمًٛمع اًمٜمداء ذم حمٚمؽ سم٤مًمّمقت اعمٕمت٤مد سمدون ُمٙمؼم قمٜمد هدوء إصقات وقمدم 

وضمقد ُم٤م يٛمٜمع اًمًٛمع، وم٢من يمٜم٧م سمٕمٞمداً ٓ شمًٛمع صقت اًمٜمداء سمٖمػم ُمٙمؼم ضم٤مز 

 (.12/37ًمؽ أن شمّمكم ذم سمٞمتؽ، أو ُمع سمٕمض ضمػماٟمؽ. )

عم١مذن وًمق يمٜم٧م سمٕمٞمدًا ودمِمٛم٧م اعمِم٘م٦م قمغم ىمدُمٞمؽ وُمتك أضم٧ٌم ا -

إمم اعمًجد  ٤مً ٌأو ذم اًمًٞم٤مرة ومٝمق ظمػم ًمؽ وأومْمؾ، واهلل يٙمت٥م ًمؽ آصم٤مرك ذاه

 (.12/37ُمٜمف ُمع اإلظمالص واًمٜمٞم٦م. ) ٤مً ٕموراضم

رواه  هذا اًمٚمٗمظ «دِ إٓ يف ادسجٍد ادسج جلارِ  ٓ صالةَ »طمدي٨م:  -

ين واًمديٚمٛمل يمٚمٝمؿ سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد واًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ واًمٓمؼما

ؿمتٝمر سملم اًمٞمس ًمف إؾمٜم٤مد صم٤مسم٧م، وإن ): ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ^اًمٜمٌل 

 (.12/38اًمٜم٤مس( ومٝمق طمدي٨م وٕمٞمػ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

وقمغم ومرض صحتف ومٛمٕمٜم٤مه حمٛمقل قمغم أٟمف ٓ صالة يم٤مُمٚم٦م جل٤مر  -

٦م صالة اعمًجد إٓ ذم اعمًجد: ٕن إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ىمد دًم٧م قمغم صح

اعمٜمٗمرد ًمٙمـ ُمع اإلصمؿ إن مل يٙمـ ًمف قمذر ذقمل ٕن اًمّمالة ذم اعمًجد ُمع 

 (.12/38مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم واضم٦ٌم ٕطم٤مدي٨م أظمرى. )

ُمٜمف،  إذا يم٤من قمغم زوضمتؽ ظمٓمر وهل همػم آُمٜم٦م، وطمقهل٤م ُم٤م خيِمك -

 (. 12/42قمغم زوضمتؽ. ) ومٚمؽ قمذر سم٠من شمّمكم ذم اًمٌٞم٧م ظمقوم٤مً 
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يْم٤ًم ٓ يًتٓمٞمع اًمذه٤مب ًمٚمٛمًجد وإٟمام ًمف ُمر إذا زار اعمًٚمؿ أظم٤مً  -

  ر أن يتّمدق قمٚمٞمفئيّمكم ذم ُمٜمزًمف عمروف، وـمٚم٥م اعمريض ُمـ اًمزا

سم٤مًمّمالة ُمٕمف ومٕمغم اًمزائر أن يذه٥م إمم اعمًجد ويّمكم ُمع اجلامقم٦م، واعمريض 

 (.12/54)ُمٕمذور ذم اًمّمالة ذم سمٞمتف، وًمف ومْمؾ اجلامقم٦م سم٥ًٌم اًمٕمذر. 

ف ذم أٟمح٤مء اًمٌالد ئُمرايٙمت٥م إمم أ يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -

وي٘مقل هلؿ: إن أهؿ أُمريمؿ قمٜمدي اًمّمالة ومٛمـ طمٗمٔمٝم٤م طمٗمظ ديٜمف، وُمـ 

 (.12/62وٞمٕمٝم٤م ومٝمق عم٤م ؾمقاه٤م أوٞمع. )

يم٤محل٤مرس وٟمحقه، أو اعمريض اًمذي وضمقده ذم اعمًتِمٗمك  اًمذي ٓسمد ُمـ -

إمم اعمًجد، سمؾ يّمكم  اخلروج وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف  اًمقصقل إمم اعمًجد،ٓ يًتٓمٞمع 

حمٚمف ُمع اجلامقم٦م اًمتل يًتٓمٞمع اًمّمالة ُمٕمٝم٤م، أُم٤م ُمـ يًتٓمٞمع اًمقصقل إمم  ذم

 (.12/67اعمًجد وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ قمٛمالً سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م. )

ُمـ وم٤مشمتف اًمّمالة ُمع اجلامقم٦م وصغم إُم٤مُم٤ًم ًمزوضمتف ومال سم٠مس، ويرضمك  -

شم٘مػ ُمٕمف. هلام ومْمؾ اجلامقم٦م إذا يم٤من ُمٕمذورًا، وًمٙمٜمٝم٤م شمّمػ ظمٚمٗمف وٓ 

(12/69.) 

ُمـ اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمء قمذر سم٤مـمؾ، اًمقاضم٥م  شمرك صالة اجلامقم٦م ظمقوم٤مً  -

أن يّمٚمقا ُمع اعمًٚمٛملم وحي٤مومٔمقا قمغم ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمّمالة، 

 (. 12/73وهمض اًمٌٍم واًمّمالة ذم مج٤مقم٦م سم٤معم٤ًمضمد ومريْم٦م. )

  اًمٜم٤ًمء ًمٞمس قمٚمٞمٝمـ مج٤مقم٦م، وًمٙمـ إذا صٚملم مج٤مقم٦م ومال سم٠مس، -

طمده٤م ومال سم٠مس، وإذا صٚملم مج٤مقم٦م ومٜمرضمق هلـ وإن صٚم٧م يمؾ واطمدة و

ومْمؾ اجلامقم٦م، وٓؾمٞمام إذا شمٞمن ـم٤مًم٦ٌم قمٚمؿ شم٠مُمٝمـ وشمرؿمدهـ، وٕن ذم 

 قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، وإُم٤مُمتٝمـ شم٘مػ  ٤مً ٟمضمتامقمٝمـ قمغم اًمّمالة شمٕم٤موا
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 ٓمٝمـ ذم اًمّمػ إول ودمٝمر سم٤مًم٘مراءة ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م يم٤مًمرضم٤مل.ؾمو

(12/77.) 

ًجد ُمع اًمتًؽم وقمدم اًمٓمٞم٥م، وًمٞمس ًمٚمٛمرأة أن شمّمكم ذم اعم -

 (.12/79داب اًمنمقمٞم٦م. )ًمزوضمٝم٤م ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ ذًمؽ إذا اًمتزُم٧م سم٤مٔ

ًمٞمس ًم٘مقل ُمـ ىم٤مل إن صالة اجلامقم٦م ُمع اإلُم٤مم اًمراشم٥م وم٘مط، أصؾ  -

يٕمتٛمد قمٚمٞمف، وًمٙمـ اًمقاضم٥م اًمٌدار سم٤مًمّمالة ُمع اإلُم٤مم اًمراشم٥م وقمدم 

ٚمؾ صمؿ ص٤مدف ُمـ يّمكم ُمٕمف اًمت٠مظمػم، ًمٙمـ ُمتك ىمدر اهلل أٟمف شم٠مظمر ًمٕمٚم٦م ُمـ اًمٕم

 (. 12/81وم٢مٟمف يرضمك هلؿ صمقاب اجلامقم٦م ًمٕمٛمقم إدًم٦م. )

طمْمقر اعمًٚمؿ ًمّمالة اجلامقم٦م ُم٤م  ل قمغم يمراه٦مشمد ٦محٞمإطم٤مدي٨م اًمّمح -

يم٤من ذًمؽ ُمـ أيمؾ اًمثقم  ُمـ طمقًمف، ؾمقاءً شمقضمد ُمٜمف فم٤مهرة شم١مذي  ٦محئداُم٧م اًمرا

ائح٦م يم٤مًمدظم٤من طمتك أو اًمٌّمؾ أو اًمٙمراث أو همػمه٤م ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٙمروه٦م اًمر

شمذه٥م اًمرائح٦م، أُم٤م اًمتحديد سمثالصم٦م أي٤مم ومال أقمٚمؿ ًمف أصالً ذم رء ُمـ إطم٤مدي٨م 

اًمّمحٞمح٦م، وإٟمام احلٙمؿ ُمتٕمٚمؼ سمقضمقد اًمرائح٦م ومٛمتك زاًم٧م وًمق ىمٌؾ صمالصم٦م أي٤مم 

 (.83-12/82زاًم٧م يمراهٞم٦م احلْمقر ذم اعم٤ًمضمد. )

دة ًمٙم٤من وًمق ىمٞمؾ سمتحريؿ طمْمقره اعم٤ًمضمد ُم٤م داُم٧م اًمرائح٦م ُمقضمق -

 (.12/83. )اًمٜمٝملٕن ذًمؽ هق إصؾ ذم  :ىمقي٤مً  ًٓ ىمق

وُمـ ًمف رائح٦م ذم إسمٓمٞمف أو همػممه٤م ي١مذي ضمٚمٞمًف وم٢مٟمف يٙمره ًمف أن  -

 (.12/84يّمكم ُمع اجلامقم٦م. )

أن  وجي٥م قمغم ُمـ يمره طمْمقره ًمٚمٛمًجد سم٥ًٌم ُمـ هذه إؾم٤ٌمب -

هلل قمٚمٞمف يًتٕمٛمؾ ُم٤م يزيؾ هذه اًمرائح٦م ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م طمتك ي١مدي ُم٤م أوضم٥م ا

 (.12/84ُمـ صالة اجلامقم٦م. )

  إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م شمدل قمغم وضمقب صالة اجلامقم٦م ذم اعم٤ًمضمد، -
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ر وؿمٌٝمٝم٤م، ُمع ىمرب ئوأٟمف ٓ جيقز أداؤه٤م ذم اًمٌٞمقت وٟمحقه٤م يم٤مًمدوا

 (.4/362اعم٤ًمضمد وؾمامع اًمٜمداء. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 اعمقفمٗملم ٕداء اًمّمالة ذم اعم٤ًمضمد وؾمٞمٚم٦م ظمروجٓ جيقز أن يٙمقن  -

ًمٚمتٝم٤مون سمام قمٚمٞمٝمؿ ُمـ احلؼ ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ، سمؾ قمٚمٞمٝمؿ أن خيرضمقا سمٕمد 

إذان ٕداء اًمّمالة، صمؿ يٕمقدوا سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة وأداء إذيم٤مر 

 (.4/361اًمنمقمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمراشم٦ٌم. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

هب٤م  أُم٤م إن يم٤من ،وؾمخ اعمالسمس ًمٞمس سمٕمذر ًمؽمك اًمّمالة ُمع اجلامقم٦م -

 .(122-32/121أو إسمداهل٤م سمٛمالسمس ـم٤مهرة. ) ٟمج٤مؾم٦م وم٤مًمقاضم٥م همًٚمٝم٤م

ذم صالة اًمٗمجر وم٘م٤مل:  أٟمف شمٗم٘مد اعمّمٚملم ^ىمد روي قمـ اًمٜمٌل  -

 (.4/373. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )أؿم٤مهد ومالٟم٤مً 

ٌف ِماًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يّمكم ُمٙم٤من قمٛمٚمف ٕٟمف ي [ُم٠مُمقر اًمًٜمؽمال] -

ُمف احل٤مرس، وم٤محل٤مرس قمغم ُم٤مل أو ُمزرقم٦م أو همػممه٤م يّمكم ذم حمٚمف، وٓ شمٚمز

اجلامقم٦م إذا يم٤من ذه٤مسمف ًمٚمّمالة ُمع اجلامقم٦م يٗمقت احلراؾم٦م، ورسمام ضم٤مء ذم اهل٤مشمػ ُم٤م 

يدقمق إمم احلذر، وم٤محل٤مصؾ أن ُمـ ويمؾ إًمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم اًمًٜمؽمال اعمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم 

يٙمقن سمٛمث٤مسم٦م احل٤مرس اًمذي يّمكم قمٜمد حمؾ طمراؾمتف. أُم٤م أن يْمٞمع اًمقىم٧م ومال. 

 (.4/374]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

٤ًمن يّمكم اًمٗمرض وطمده وذم أصمٜم٤مء ذًمؽ دظمؾ مج٤مقم٦م إذا يم٤من اإلٟم -

، صمؿ يّمكم ُمع اعمًجد ويمؼموا ًمٚمّمالة مج٤مقم٦م وم٤مٕومْمؾ أن ي٘مٚمٌٝم٤م ٟمٗمالً 

، وإن ىمٓمٕمٝم٤م وصغم اجلامقم٦مْمؾ وماًمداظمٚملم صالة اجلامقم٦م ٕضمؾ حتّمٞمؾ 

ُمٕمٝمؿ ومال سم٠مس: ٕٟمف ىمٓمٕمٝم٤م عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م شمٕمقد قمغم ٟمٗمس اًمّمالة. 

(32/155-156.) 

ة اًمٗمريْم٦م واإلٟم٤ًمن ذم ٟم٤مومٚم٦م وم٢مٟمف ي٘مٓمع اًمٜم٤مومٚم٦م إذا أىمٞمٛم٧م صال -
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 (.4/376ُمٓمٚم٘م٤ًم ويدظمؾ ذم اًمٗمريْم٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

  ٓ جيــــقز ًمٚمٛمــــ٠مُمقم ذم اًمّمــــالة اجلٝمريــــ٦م أن ي٘مــــرأ زيــــ٤مدة قمــــغم -

اًمٗم٤محت٦م، سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ اإلٟمّم٤مت ًم٘مراءة اإلُمـ٤مم. ]مجـع اًمٓمٞمـ٤مر[ 

(4/387.) 

 اإلمامة أحكامباب 
َّٓ اعمنموع ًمإل - ذم  يٕمجؾ طمتك حيي اعمًٚمٛمقن ٕداء اًمّمالة ُم٤مم أ

واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمده، وقمغم إئٛم٦م أن يتحروا  ^سم٤مًمٜمٌل  اجلامقم٦م، شم٠مؾمٞم٤مً 

 (.12/87اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي يتالطمؼ ومٞمف اًمٜم٤مس ٕداء اًمّمالة ذم اجلامقم٦م. )

ٚمٞمالً إن يم٤من اعمّمكم ذم سمٞمتف يم٤معمريض واعمرأة وم٢مٟمف يت٠مظمر سمٕمد إذان ىم -

 (. 12/87طمتك يّمكم اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م قمغم سمّمػمة. )اطمتٞم٤مـم٤ًم 

ُمراده احل٨م  «ذُ أ٘ت يا وَا انٌ أفتَّ »: سم٘مقًمف عمٕم٤مذ  ^ُمراد اًمٜمٌل  -

أظمػ  صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمغم اًمتخٗمٞمػ إذا يم٤من إُم٤مُم٤ًم يّمكم سم٤مًمٜم٤مس، ويم٤من 

 (.12/89اًمٜم٤مس صالة ذم مت٤مم. أُم٤م إذا صغم ًمٜمٗمًف ومٚمٞمٓمقل ُم٤م ؿم٤مء. )

ٓ طمرج ذم ارشمٗم٤مع اإلُم٤مم قمغم سمٕمض اعم٠مُمقُملم إذا يم٤من ُمٕمف ذم اعمحؾ  -

اعمرشمٗمع سمٕمض اًمّمٗمقف، هٙمذا ًمق يم٤من وطمده ويم٤من آرشمٗم٤مع يًػمًا وم٢مٟمف 

إ٘ام فَٓت هذا »صغم ذات يقم قمغم اعمٜمؼم وىم٤مل:  ^يٕمٗمك قمٜمف، ٕن اًمٜمٌل 

 (. 12/94ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ) «لتٙمتقا يب، ولتَٓٔقا صاليت

٤من وٕمٞمػ اًم٘مراءة واًمتجقيد، ومٕمٚمٞمف أن جيتٝمد ذم طمٗمظ ُم٤م اإلُم٤مم إذا يم -

إذا صٚمح٧م ٟمٞمتف  Q سم٤مخلػم واإلقم٤مٟم٦م ُمـ اهلل نمشمٞمن ُمـ اًم٘مرآن ودمقيده، ويٌ

ؿ ئوسمذل اًمقؾمع ذم ذًمؽ. وٓ ٟمٜمّمحف سم٤مٓؾمت٘م٤مًم٦م سمؾ ٟمٜمّمحف سم٤مٓضمتٝم٤مد اًمدا

ُمٜمف. ُم٤م شمٞمن  واًمّمؼم واعمّم٤مسمرة طمتك يٜمجح ذم دمقيد يمت٤مب اهلل وذم طمٗمٔمف يمٚمف أو

(12/97.) 
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ُمثؾ  إذا يم٤من حلـ اإلُم٤مم ٓ حيٞمؾ اعمٕمٜمك ومال طمرج ذم اًمّمالة ظمٚمٗمف -

  وهٙمذا [2اًمٗم٤محت٦م:]پ پ پ پ ژٟمّم٥م )رب( أو رومٕمٝم٤م ذم 

 (.12/98ٟمّم٥م اًمرمحـ أو رومٕمف وٟمحق ذًمؽ. )

أُم٤م إذا يم٤من حيٞمؾ اعمٕمٜمك ومال يّمغم ظمٚمٗمف إذا مل يٜمتٗمع سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمٗمتح  -

( سمٙمن اًمت٤مء ٧ِم ٟمٕمٌد( سمٙمن اًمٙم٤مف، وُمثؾ أن ي٘مرأ )أٟمٕمٛم كِ قمٚمٞمف، ُمثؾ أن ي٘مرأ )إي٤م

أو وٛمٝم٤م، وم٢من ىمٌؾ اًمتٕمٚمٞمؿ وأصٚمح ىمراءشمف سم٤مًمٗمتح قمٚمٞمف صح٧م صالشمف وىمراءشمف. 

(12/99.) 

إذا همٚمط اإلُم٤مم ذم اًم٘مراءة سم٢مؾم٘م٤مط آي٦م أو حلـ ومٞمٝم٤م ذع عمـ ظمٚمٗمف  -

ح قمٚمٞمف، وضم٥م قمغم ُمـ ظمٚمٗمف أن يٗمت ذم اًمٗم٤محت٦م ؽذًم نأن يٗمتح قمٚمٞمف، وإذا يم٤م

ي٦م وم٢مٟمف حيٞمؾ اعمٕمٜمك ذم أ يٙمقن اًمٚمحـ ٓ ريمـ ذم اًمّمالة إٓ أنٕن ىمراءهت٤م 

 (.12/122ٓ جي٥م اًمٗمتح. )

 ٓ شمٙمره إُم٤مُم٦م إقمٛمك إذا يم٤من أهاًل ًمإلُم٤مُم٦م، وىمد صح قمـ اًمٜمٌل -

 (. 4/393ؾمتخٚمػ اسمـ أم ُمٙمتقم ي١مم وهق أقمٛمك. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )اأٟمف  ^

اًم٘مٓمع ٓ يٛمٜمٕمف ُمـ اًمّمالة ىم٤مئاًم ومال  ُمـ ىمٓمٕم٧م رضمٚمف وم٢من يم٤من هذا -

 (. 12/121طمرج ذم إُم٤مُمتف ًمٚمٜم٤مس إذا شمقاومرت ومٞمف سم٘مٞم٦م ذوط اإلُم٤مُم٦م. )

ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ صحٞمح سيح يدل قمغم ذقمٞم٦م ؾمٙمقت اإلُم٤مم  -

 (.12/121) .طمتك ي٘مرأ اعم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م

 ءً اًمٌٞم٧م أو ذم همػمهؿ ؾمقاُمٜمف ُم٤م يدل قمغم أٟمف يٖمٚمق ذم أهؾ  قُمِٚمؿَ يمؾ إُم٤مم  -

يم٤من ذم اًمٞمٛمـ أو همػم اًمٞمٛمـ وم٢مٟمف ٓ يّمغم  ءً يم٤من ُمـ اًمزيدي٦م أو ُمـ همػمهؿ، وؾمقا

 ،ظمٚمٗمف، وُمـ مل يٕمرف سمذًمؽ ُمـ اًمزيدي٦م أو همػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف يّمغم ظمٚمٗمف

وإصؾ ؾمالُم٦م اعمًٚمؿ مم٤م يقضم٥م ُمٜمع اًمّمالة ظمٚمٗمف، يمام أن إصؾ ؾمالُم٦م 

٤مًمنمك، طمتك يقضمد سم٠مُمر واوح وسمٞمٜم٦م قم٤مدًم٦م ُم٤م يدل قمغم اعمًٚمؿ قمـ احلٙمؿ قمٚمٞمف سم
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 (.12/127أٟمف يٗمٕمؾ اًمنمك أو يٕمت٘مد ضمقازه. )

ــــ اًمِمـــٞمخ  ـــٌؼ ُم ـــد ؾم ـــف: ىم ـــالة شمٜمٌٞم ـــ٤م اًمّم ـــرى ومٞمٝم ـــقى ٓ ي   ومت

: ٕن اًمٖم٤مًمـ٥م قمٚمـٞمٝمؿ (، وقمٚمـؾ ذًمـؽ سم٘مقًمـف 12/126ظمٚمػ اًمزيديـ٦م )

ًمـؽ. سمٜمـ٤مء اًمٖمٚمق ذم أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ ودقم٤مئٝمؿ واًمٜمـذر هلـؿ وٟمحـق ذ

سمٕمد ذًمؽ ظمالف  قمغم ُم٤م سمٚمٖمف ُمـ ـمرق يمثػمة أن اًمزيدي٦م يمذًمؽ. صمؿ سمٚمٖمف 

هذا قمٜمٝمؿ قمـ ـمريؼ مج٤مقمـ٦م ُمــ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ سمـ٤مًمٞمٛمـ وُمــ ظمرجيـل اجل٤مُمٕمـ٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م ممـ يثؼ سمٕمٚمٛمٝمؿ وديٜمٝمؿ ومّمدرت ُمٜمف اًمٗمتقى اًم٤ًمسم٘م٦م.

سمٖمػم اهلل  وُمٜمٝمؿ ُمـ يًتٖمٞم٨م ظمٚمػ مجٞمع اعمنميملمٓ دمقز اًمّمالة  -

 (.12/112) ٓمٚم٥م ُمٜمف اعمدد.وي

وإن  ،وإذا مل دمد إُم٤مُم٤ًم ُمًٚماًم شمّمكم ظمٚمٗمف ضم٤مز ًمؽ أن شمّمكم ذم سمٞمتؽ -

اإلُم٤مم اعمنمك أو  اعمًجد ىمٌؾمج٤مقم٦م ُمًٚمٛملم يًتٓمٞمٕمقن اًمّمالة ذم  وضمدت

ُمٕمٝمؿ، وإن اؾمتٓم٤مع اعمًٚمٛمقن قمزل اإلُم٤مم اعمنمك وشمٕمٞملم إُم٤مم  سمٕمده ومّمؾَّ 

  .(12/112ُمًٚمؿ يّمكم سم٤مًمٜم٤مس وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ. )

ّمغم إذا يم٤من اإلُم٤مم ذم اجلٛمٕم٦م ٓ خترضمف سمدقمتف قمـ اإلؾمالم وم٢مٟمف يُ  -

 (.12/112) .ظمٚمٗمف

أن يٕمٚمؿ اعم٠مُمقم اقمت٘م٤مد إُم٤مُمف وٓ أن يٛمتحٜمف  آئتاممًمٞمس ُمـ ذط ]

ومٞم٘مقل: ُم٤مذا شمٕمت٘مد؟ سمؾ يّمكم ظمٚمػ اعمًتقر احل٤مل، وًمق صغم ظمٚمػ ُمٌتدع 

اإلُم٤مم اًمراشم٥م اًمذي ٓ يٛمٙمـ يدقمق إمم سمدقمتف أو وم٤مؾمؼ فم٤مهر اًمٗمًؼ وهق 

 اًمّمالة إٓ ظمٚمٗمف، وم٢من اعم٠مُمقم يّمكم ظمٚمٗمف قمٜمد قم٤مُم٦م اًمًٚمػ واخلٚمػ.

 وُمـ شمرك اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م ظمٚمػ اإلُم٤مم اًمٗم٤مضمر ومٝمق ُمٌتدع قمٜمد -

 ريض أيمثر اًمٕمٚمامء، واًمّمحٞمح: أٟمف يّمٚمٞمٝم٤م وٓ يٕمٞمده٤م، وم٢من اًمّمح٤مسم٦م 



 

 
 004 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

 ٛم٦م اًمٗمج٤مر وٓ يم٤مٟمقا يّمٚمقن اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م ظمٚمػ إئ اهلل قمٜمٝمؿ

 (.12/114يٕمٞمدون. )

اًمٗم٤مؾمؼ واعمٌتدع صالشمف ذم ٟمٗمًٝم٤م صحٞمح٦م، وم٢مذا صغم اعم٠مُمقم ظمٚمٗمف مل  -

شمٌٓمؾ صالشمف، ًمٙمـ إٟمام يمره ُمـ يمره اًمّمالة ظمٚمٗمف ٕن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل 

 (.12/115قمـ اعمٜمٙمر واضم٥م. )

زير ُمـ أفمٝمر سمدقم٦م وومجقراً ٓ يرشم٥م إُم٤مُم٤مً ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٢مٟمف يًتحؼ اًمتٕم -

، وإذا يم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس إذا ٤مً ٜمطمتك يتقب، وم٢من أُمٙمـ هجره طمتك يتقب يم٤من طمً

 شمرك اًمّمالة ظمٚمٗمف وصغم ظمٚمػ همػمه أصمر ذًمؽ ذم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر طمتك يتقب أو

يٜمتٝمل اًمٜم٤مس قمـ ُمثؾ ذٟمٌف، ومٛمثؾ هذا إذا شمرك اًمّمالة ظمٚمٗمف يم٤من ذم ذًمؽ  يٕمزل أو

 مج٤مقم٦م. شمٗم٧م اعم٠مُمقم مجٕم٦م وُٓمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م، ومل 

ٓ  أُم٤م إذا يم٤من شمرك اًمّمالة ظمٚمٗمف يٗمقت اعم٠مُمقم اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م ومٝمٜم٤مو

[(12/115. )ييؽمك اًمّمالة ظمٚمٗمف إٓ ُمٌتدع خم٤مًمػ ًمٚمّمح٤مسم٦م 
(1)

.  

 وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م:]

ٍم صغم سم٤مًمٜم٤مس ؿمخص، وم٠ًمل طُم عم٤م  اذم اًمّمحٞمح أن قمثامن سمـ قمٗم٤من 

٘م٤مل: ي٤م اسمـ ؾ قمثامن: إٟمؽ إُم٤مم قم٤مُم٦م وهذا اًمذي صغم سم٤مًمٜم٤مس إُم٤مم ومتٜم٦م؟ ومئؾم٤م

وإذا  ،أظمل إن اًمّمالة ُمـ أطمًـ ُم٤م يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس، وم٢مذا أطمًٜمقا وم٠مطمًـ ُمٕمٝمؿ

[(12/115أؾم٤مءوا وم٤مضمتٜم٥م إؾم٤مءهتؿ. )
(2)

 . 

إىمرب ذم ُم٠ًمًم٦م: اًمّمالة ظمٚمػ اًمٗم٤مضمر ُمـ همػم قمذر قمدم اإلقم٤مدة  -

ًمألدًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وٕن إصؾ قمدم وضمقب اإلقم٤مدة ومال جيقز اإلًمزام هب٤م إٓ سمدًمٞمؾ 

                                         
 ُم٤م سملم اعمٕمٙمقومتلم ُمـ يمالم ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م، وؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف ُم٘مر ًمف. (1)

 (.695أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح سمرىمؿ ) (2)



 

 
 005 الصالة

 الصالة
 

 (. 12/116٘متيض ذًمؽ، وٓ ٟمٕمٚمؿ وضمقده. )ظم٤مص ي

ف، ٗمإىمرب واهلل أقمٚمؿ أن يمؾ ُمـ ٟمحٙمؿ سم٢مؾمالُمف يّمح أن ٟمّمكم ظمٚم -

 (.12/117) ٓ ومال، وهذا ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اًمّمقاب. وُمـ

شمّمح اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع وظمٚمػ اعمًٌؾ إزاره وهمػممه٤م ُمـ اًمٕمّم٤مة،  -

 (.12/118)٦م ُمٙمٗمرة ًمّم٤مطمٌٝم٤م. ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء ُم٤م مل شمٙمـ اًمٌدقم

حي٥م قمغم اعم١ًموًملم أن خيت٤مروا ًمإلُم٤مُم٦م ُمـ هق ؾمٚمٞمؿ ُمـ اًمٌدع  -

ٕن اإلُم٤مُم٦م أُم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م، اًم٘م٤مئؿ هب٤م ىمدوة  :واًمٗمًؼ، ُمريض اًمًػمة

ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومال جيقز أن يتقٓه٤م أهؾ اًمٌدع واًمٗمًؼ ُمع اًم٘مدرة قمغم شمقًمٞم٦م 

 (.12/118همػمهؿ. )

ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمّمالة  يديف ذم اًمّمالة م ٓ يْمؿجمرد يمقن اإلُم٤م -

 (.12/122ظمٚمٗمف. )

أُمره سمذًمؽ  اًمقاضم٥م قمغم اإلُم٤مم أن يّمكم سم٤مجلامقم٦م مجٞمع إوىم٤مت يمام -

ُمرضمٕمف، إٓ إذا ؾمٛمح ًمف اعمرضمع سم٠من يًتٜمٞم٥م اعم١مذن أو همػمه ممـ هق أهؾ ًمإلُم٤مُم٦م 

 (.12/129ذم سمٕمض إوىم٤مت ومال سم٠مس. )

ُمـ اًم٘مرآن صمؿ ٟمز شمٙمٛمٚم٦م أي٦م،  إذا ىمرأ اإلُم٤مم ذم اًمّمالة ُم٤م شمٞمن -

ومل يٕمرف أطمد أن يرد قمٚمٞمف ُمـ اعمّمٚملم، ومٝمق خمػم إن ؿم٤مء يمؼم وأهنك 

 (. 12/129اًم٘مراءة، وإن ؿم٤مء ىمرأ آي٦م أو آي٤مت ُمـ ؾمقرة أظمرى. )

شم٘مػ اعمرأة ذم وؾمط صػ اًمٜم٤ًمء قمٜمد إُم٤مُمتٝم٤م هلـ يمام ومٕمٚم٧م قم٤مئِم٦م وأم  -

سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم  أقمٚمؿ ظمالوم٤مً  ال شمتِمٌف سم٤مًمرضم٤مل ذم ذًمؽ، وٓئ، وًمؾمٚمٛم٦م 

ح٥م هل٤م اجلٝمر ذم اجلٝمري٦م يم٤مًمرضمؾ ًمٕمٔمؿ اًمٗم٤مئدة ذم ذًمؽ. يًتذًمؽ، و

(12/132.) 

 (.12/131ُمرأة واطمدة وىمٗم٧م قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م. )اإذا مل يٙمـ ُمع اعمرأة إٓ  -
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ٓ جيقز أن شم١مم اعمرأة اًمرضمؾ وٓ شمّمح صالشمف ظمٚمٗمٝم٤م ٕدًم٦م يمثػمة، وقمغم  -

 (.12/132صالشمف. )ٕمٞمد ُمـ صغم ظمٚمٗمٝم٤م أن يُ 

  ُمـ دظمؾ ذم اًمّمالة وهق ُمًٌقق سمريمٕمتلم وطمّمؾ ًمإلُم٤مم قمذر -
 



 

 
 007 الصالة

 الصالة
 

وم٘مٓمع اًمّمالة واؾمتخٚمػ هذا اعمًٌقق ومٕمٚمٞمف أن يّمكم اًمريمٕمتلم اًمٚمتلم 

أدريمٝمام، وأن جيٚمس ًمٚمتِمٝمد إول سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف وهق اًمتِمٝمد إظمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم 

إًمٞمٝمؿ سم٠من  ، صمؿ ي٘مقم ويِمػم^ًمٚمٛم٠مُمقُملم، وإومْمؾ أن يّمكم قمغم اًمٜمٌل 

جيٚمًقا طمتك يٗمرغ ُمـ ىمْم٤مء اًمريمٕمتلم، صمؿ يًٚمؿ هبؿ مجٞمٕم٤ًم، ٕٟمف ُمٕمذور ذم 

 هذه احل٤مًم٦م وهؿ ُمٕمذورون وقمٚمٞمٝمؿ أن يٜمتٔمروه.

 (.12/132تف رء ُمـ اًمّمالة ًمٙم٤من أومم. )مل يٗمُ  إٟم٤ًمٟم٤مً وًمق اؾمتخٚمػ 

ُم٤م  سم٘مٞم٦م اًمّمالة إذا قمرض ًمف اإلُم٤مم ُمـ ُيّمكم إومْمؾ أن يًتٜمٞم٥م -

ف ُمـ اًمّمالة، وم٢من مل يتٞمن ذًمؽ أشمؿ يمؾ واطمد ًمٜمٗمًف، وإن يقضم٥م اٟمٍماوم

 (.12/133اٟمتٔمروا طمتك يرضمع ويّمكم هبؿ ومال سم٠مس. )

وٓ ؿمؽ أن شم٘مدم أطمد اعم٠مُمقُملم ًمٞمتؿ هبؿ اًمّمالة أومم ُمـ إمت٤مُمٝمؿ  -

اًمّمالة ومرادى، وًمٞمس آؾمتخالف ُمـ اإلُم٤مم وٓ ُمـ اعم٠مُمقُملم ذـم٤ًم ذم 

 (. 12/135ٝم٤م. )صح٦م اًمّمالة سمٕمد ظمروج اإلُم٤مم ُمٜم

ًمق شم٘مدم أطمد اجلامقم٦م قمٜمد إىم٤مُم٦م اًمّمالة وصغم هبؿ دون أن ي٘مدُمف  -

أطمد ُمٜمٝمؿ وم٢من صالشمف وصالهتؿ وراءه صحٞمح٦م، ومٙمذا ًمق شم٘مدم ذم أصمٜم٤مء 

اًمّمالة ًمٞمتؿ اًمّمالة سمٕمد ظمروج اإلُم٤مم، وإن مل ي٘مدُمف أطمد، ٕن شم٘مدُمف 

ف، وٕن اًمّمالة يتْمٛمـ ٟمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م، وُمت٤مسمٕمتٝمؿ ًمف شمتْمٛمـ ىمّمدهؿ آئتامم سم

 (.12/135هل٤م أومم ُمـ قمدُمف. ) مج٤مقم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ذقم٤ًم، ومام يم٤من حم٘م٘م٤مً 

إذا شمذيمر اإلُم٤مم سمٕمد اًمًالم أٟمف قمغم همػم ووقء ومّمالة اجلامقم٦م  -

صحٞمح٦م، وًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ إقم٤مدة، أُم٤م اإلُم٤مم ومٕمٚمٞمف اإلقم٤مدة، أُم٤م إن ذيمر وهق ذم 

ح ىمقزم اًمٕمٚمامء. أصمٜم٤مء اًمّمالة وم٢مٟمف يًتخٚمػ ُمـ يٙمٛمؾ هبؿ صالهتؿ ذم أص

 ، ( وم٢من اؾمت٠مٟمٗمقا اًمّمالة ُمـ أوهل٤م ومال طمرج ذم ذًمؽ12/137)
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 (.12/138ًمٙمـ إرضمح هق أن اإلُم٤مم يًتخٚمػ ُمـ يٙمٛمؾ هبؿ. )

وم٢من  إذا قمٚمؿ اعم٠مُمقُمقن سم٤مٟمت٘م٤مض ووقء اإلُم٤مم وشم٤مسمٕمقه ذم اًمّمالة، -

ٟمت٘م٤مض ووقء اإلُم٤مم واؾمتٛمر ذم ُمت٤مسمٕمتف سم٤مـمٚم٦م اصالة ُمـ قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ 

 (.12/141قم٤مدهت٤م. )وقمٚمٞمٝمؿ إ

ُمـ شمذيمر أٟمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة ٓ جيقز ًمف أن يٙمٛمؾ اًمّمالة، وقمٚمٞمف أن  -

يٜمٍمف ويتقو٠م ويّمكم، وم٢من مل يًتٓمع ًمٙمثرة اًمّمٗمقف ضمٚمس طمتك شمٜمتٝمل 

 (.12/142) خيرج ويتٓمٝمر ويّمكم. اًمّمالة، صمؿ

وشم٘مدم سمٕمض اعم٠مُمقُملم وصغم سم٤مًمٜم٤مس اعمٕمت٤مد د اعمققم إذا شم٠مظمر اإلُم٤مم قمـ -

 قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سم٤مًمٜم٤مس ومل يٜمٙمر غّم عم٤م شم٠مظمر ص ^ج، ٕن اًمرؾمقل ومال طمر

، سمؾ أىمره قمغم ذًمؽ وصغم ُمٕمٝمؿ ُم٤م سم٘مل ُمـ اًمّمالة. ^قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

(12/143.) 

 يمقن سمٕمض اًمٜم٤مس يتنع وي٘مٞمؿ ىمٌؾ أن ي٠ميت وىم٧م اًمّمالة، ومٝمذا -

همٚمط ٓ جيقز، وًمٞمس ٕطمد أن يت٘مدم قمغم اإلُم٤مم اًمراشم٥م ىمٌؾ جملء اًمقىم٧م 

 (.12/144ٕمت٤مد إٓ سم٢مذٟمف. )اعم

ىمراءة اإلُم٤مم اًم٘مرآن ُمتت٤مسمٕم٤مً ذم صٚمقات اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء واًمٗمجر طمتك  -

ف اًمراؿمديـ ئ، وٓ قمـ ظمٚمٗم٤م^ٗمظ قمـ اًمٜمٌل خيتٛمف إومم شمرك ذًمؽ، ٕٟمف مل حُي 

  (.12/146)وؾمػمة ظمٚمٗم٤مئف.  ^شم٤ٌمع ؾمػمشمف ا، ويمؾ اخلػم ذم 

ر يقم اجلٛمٕم٦م ٟمٜمّمح ىمراءة ؾمقرة اًمًجدة وؾمقرة اًمدهر ذم ومج -

وأشم٤ٌمقمف سم٢مطم٤ًمن، وًمق صم٘مؾ ذًمؽ قمغم  ^سم٤مًمٜمٌل  سم٤مٓؾمتٛمرار ذم ذًمؽ شم٠مؾمٞم٤مً 

 (.12/146سمٕمض اًمٜم٤مس. )

 إذا دظمـؾ رضمـؾ اعمًـجد وىمـد صـغم اًمٜمـ٤مس ووضمـد ُمًـٌقىم٤ًم يّمـكم، -

ــ٦م، ــؾ اجلامقم ــغم ومْم ــ٤ًم قم ــف طمرص ـــ يٛمٞمٜم ــقن قم ــف ويٙم ــكم ُمٕم ــف أن يّم   ذع ًم
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 الصالة
 

ـــقي اعمًـــٌقق اإلُم٤مُمـــ٦م وٓ طمـــرج ذم ذًمـــؽ ذم ـــامء.  ويٜم أصـــح ىمـــقزم اًمٕمٚم

(12/148.) 

وهٙمذا ًمق وضمد إٟم٤ًمن يّمكم وطمده سمٕمد ُم٤م ؾمٚمؿ اإلُم٤مم، ذع ًمف أن  -

 (. 12/148يّمكم ُمٕمف، ويٙمقن قمـ يٛمٞمٜمف حتّمٞماًل ًمٗمْمؾ اجلامقم٦م. )

إ٘ام إعامل بالٕٗات وإ٘ام »: ^شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م، ًم٘مقًمف  -

 (.12/149. )«وا ٘قى ئورالْؾ 

يّمكم  دظمٚمقا اعمًجد ووضمدوا ؿمخّم٤مً  ٕؿمخ٤مص اًمذيااعمنموع هل١مٓء  -

مج٤مقم٦م، سمؾ هق اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ، وم٢من  ن يّمٚمقاصالشمف أ ض سمٕم٣مُم ُمٜمٗمردًا وىمد

رأوا أن ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ أهالً ًمإلُم٤مُم٦م وصٚمقا ظمٚمٗمف ومال سم٠مس، وقمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مْمقا ُم٤م 

 (.12/151وم٤مهتؿ سمٕمد ؾمالُمف. )

ؿ ومال إذا يم٤من اجلامقم٦م يًٛمٕمقن صقت اإلُم٤مم، وٓ خيٗمك قمٚمٞمٝم -

طم٤مضم٦م إمم اًمتٌٚمٞمغ، أُم٤م إذا يم٤من ىمد خيٗمك قمغم سمٕمْمٝمؿ يم٤مًمّمٗمقف اعم١مظمرة وم٢مٟمف 

 (.12/154يًتح٥م اًمتٌٚمٞمغ. )

 (.12/158ٓ شمدرك اجلامقم٦م إٓ سم٢مدراك ريمٕم٦م. ) -

وُمتك أدرك مج٤مقم٦م اإلُم٤مم ذم اًمتِمٝمد إظمػم ومدظمقهلؿ ُمٕمف أومْمؾ،  -

تٗمؼ قمٚمٞمف، وًمق صٚمقا ُم «فام أدركتؿ فيٓقا ووا فاتْؿ فٙمتقا»: ^ًمٕمٛمقم ىمقًمف 

 (. 12/158مج٤مقم٦م وطمدهؿ ومال طمرج إن ؿم٤مء اهلل. )

اجلامقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمنموقم٦م، وىمد دم٥م ًمٕمٛمقم إدًم٦م إذا وم٤مشمتف اجلامقم٦م  -

إومم، وم٢مذا ضم٤مء اإلٟم٤ًمن إمم اعمًجد وىمد صغم اًمٜم٤مس وشمٞمن ًمف مج٤مقم٦م وم٢مٟمف 

قم إدًم٦م. ُمنموع ًمف أن يّمكم مج٤مقم٦م وٓ يّمكم وطمده، وىمد ي٘م٤مل سم٤مًمقضمقب ًمٕمٛم

 .(12/169( وًمٙمـ ومْمٚمٝم٤م ًمٞمس يمٗمْمؾ اجلامقم٦م إومم. )12/165)

  ُم٤م يروى قمـ سمٕمض اًمًٚمػ أٟمف يم٤من يرضمع ويّمكم وطمده ومٝمذا -
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 (.12/166اضمتٝم٤مد ُمٜمف ٓ حيٙمؿ سمف قمغم اًمنميٕم٦م. )

يٕمٜمل ُمـ - ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إهنؿ ٓ يّمٚمقن مج٤مقم٦م -

ويّمٚمقن أومرادًا، ىمقل ُمرضمقح سمؾ يرضمٕمقن إمم سمٞمقهتؿ  -وم٤مشمتٝمؿ اًمّمالة

 (.12/171وٕمٞمػ، وظمالف اًمًٜم٦م، وظمالف ىمقاقمد اًمنميٕم٦م. )

قد  أ٘ف جاء ذات يقم والٕاس»يمام ذم اًمٌخ٤مري:  صم٧ٌم قمـ أٟمس  -

وأٟمس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ إظمٞم٤مر  «صٓقا فجٔع أصحابف فيذ هبؿ مجاعة

 (.12/166) .هبؿ وُمـ اعم٘متدى

ذر ذقمل وم٢مٟمف ٓ يٗمقشمف ومْمؾ اجلامقم٦م، ُمـ وم٤مشمتف اجلامقم٦م ويم٤من ُمٕمذورًا سمٕم -

 (.12/167طمتك ًمق وم٤مشمتف اًمّمالة يمٚمٝم٤م. )

ف وع ت، وصالَدهُ وح أزكك وـ صالتفِ  الرجؾِ  عَ و الرجؾِ  صالةُ »طمدي٨م:  -

أظمرضمف  «اهللِإىل  أحُب فٖق  أكثرَ  ، ووا كانَ وع الرجؾِ  تِفِ ـ صالأزكك وِ  الرجٓنيِ 

 (.12/169أسمق داود وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. )

نموع عمـ دظمؾ واإلُم٤مم ذم اًمّمالة أن يدظمؾ ُمٕمف قمغم أي طم٤مل اعم -

 (.12/173وضمده وًمق يم٤من ذم اًمتِمٝمد إظمػم. )

دة وم٤مًمّمقاب: أن اعمًٌقق ٓ يٕمتد هب٤م ٕهن٤م ئإذا صغم اإلُم٤مم ريمٕم٦م زا -

ٓهمٞم٦م ذم احلٙمؿ اًمنمقمل، واًمقاضم٥م قمدم ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم قمٚمٞمٝم٤م عمـ قمٚمؿ أهن٤م 

 َّٓ  (.12/177يٕمتد هب٤م. ) زائدة، وقمغم اعمًٌقق أ

ٓ طمرج ذم صالة اعمٗمؽمض ظمٚمػ اعمتٜمٗمؾ، ٕٟمف ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -

ذم سمٕمض أٟمقاع صالة اخلقف أٟمف صغم سمٓم٤مئٗم٦م ريمٕمتلم صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ صغم  ^

سمٓم٤مئٗم٦م أظمرى ريمٕمتلم صمؿ ؾمٚمؿ، ومٙم٤مٟم٧م إومم ًمف ومريْم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م ٟم٤مومٚم٦م، أُم٤م 

 .(12/179اعمّمٚمقن ظمٚمٗمف ومٝمؿ ُمٗمؽموقن. )

 إٟم٤ًمن ذم رُمْم٤من وهؿ يّمٚمقن اًمؽماويح وهق مل يّمؾًمق طمي  -
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ومريْم٦م اًمٕمِم٤مء وم٢مٟمف يّمكم ُمٕمٝمؿ صالة اًمٕمِم٤مء ًمٞمحّمؾ ًمف ومْمؾ اجلامقم٦م وم٢مذا 

 (.12/179ؾمٚمؿ اإلُم٤مم ىم٤مم وأشمؿ صالشمف. )

إذا ضم٤مء اعمًٚمؿ إمم اعمًجد وىمد صغم اًمٗمرض، ومقضمد اًمٜم٤مس يّمٚمقن،  -

  .(13/152وم٢من اعمنموع ًمف أن يّمكم ُمٕمٝمؿ، وم٢مهن٤م ًمف ٟم٤مومٚم٦م. )

اًمذي يّمكم ذم اعمًجد صمؿ يذه٥م إمم مج٤مقم٦م أظمرى ومٞمّمكم ُمٕمٝمؿ قمغم  -

ـمري٘م٦م ُمٕمت٤مدة ٓ أقمٚمؿ ًمف وضمٝم٤ًم ُمـ اًمنمع، واًمذي ئمٝمر أن ذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل، ٕٟمف 

.  ، وًمٞمس ُمـ ضمٜمس ىمّم٦م ُمٕم٤مذأصح٤مسمف و ^قمٚمٞمف  نُم٤م يم٤م ظمالف

(12/182.) 

سمٜمٞم٦م  امقم٦ماًمؽمشمٞم٥م سملم اًمّمٚمقات واضم٥م وٓ طمرج ذم دظمقًمؽ ُمع اجل -

ضة. اهمؽ ُمـ اًمٗم٤مئت٦م شمّمكم اًمّمالة احل٤مىمْم٤مء اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م، صمؿ سمٕمد ومر

(12/182.) 

اًمٗم٤مئت٦م اجلٝمري٦م إُمر ذم اجلٝمر ذم ىمْم٤مئٝم٤م واؾمع، وإومْمؾ أن شمّمٚمٞمٝمام  -

 (.12/182إداء. ) لضمٝمري٦م ٕن اًم٘مْم٤مء حيٙم

ب إذا دظمؾ اعمًٚمؿ ُمع إٟم٤ًمن يّمكم صالة رسم٤مقمٞم٦م وهق ي٘مّمد صالة اعمٖمر -

 وم٢مٟمف جيٚمس ذم اًمث٤مًمث٦م وإذا ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ ُمٕمف.

اعمٖمرب واإلُم٤مم ُم٤ًمومر يّمكم اًمٕمِم٤مء  وهٙمذا ًمق صغم ُمٕمف اًمٕمِم٤مء وهق ٟم٤موٍ 

ُمـ صمٜمتلم وم٢مٟمف ي٘مقم ويّمكم اًمث٤مًمث٦م، وصالشمف صحٞمح٦م، ًمف ٟمٞمتف  ومًٚمَّؿىمٍمًا، 

 (.12/184وًمإلُم٤مم ٟمٞمتف. )

واًمداظمؾ مل  إذا دظمؾ اعمًٚمؿ ُمع اإلُم٤مم ذم صالة اًمٕمِم٤مء وىمد صغم ريمٕم٦م، -

ف قمـ صالة اعمٖمرب ُم٤م أدريمف ُمع اإلُم٤مم ذم أصح ىمقزم ئيّمؾ اعمٖمرب وم٢مٟمف جيز

 (.12/189اًمٕمٚمامء. )

ىمــقل اًمٗم٘مٝمــ٤مء رمحٝمــؿ اهلل: )ومــ٢من ظمٌمــ ظمــروج وىمــ٧م احلــ٤مضة ؾمــ٘مط  -

  اًمؽمشمٞمـــ٥م( ُمٕمٜمـــ٤مه: أٟمـــف يٚمـــزم ُمــــ قمٚمٞمـــف صـــالة وم٤مئتـــ٦م أن يٌـــدأ هبـــ٤م ىمٌـــؾ
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ة، ُمث٤مل ذًمؽ: أن يٙمقن قمٚمٞمف و٤مق وىم٧م احل٤مضة سمدأ سم٤محل٤مضاحل٤مضة، وم٢من 

صالة اًمٕمِم٤مء ومٚمؿ يذيمره٤م إٓ ىمرب ـمٚمقع اًمِمٛمس ومل يّمؾ اًمٗمجر ذًمـؽ اًمٞمـقم، 

شمٕمـلم هلـ٤م، صمـؿ يّمـكم  وم٢مٟمف يٌدأ سمّمالة اًمٗمجر ىمٌؾ ظمـروج وىمتٝمـ٤م، ٕن اًمقىمـ٧م ىمـد

 (.12/191اًمٗم٤مئت٦م. )

ُمـ صغم فمٝمر قمروم٦م سمٜمٞم٦م اجلٛمٕم٦م وم٢من قمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمّمالة فمٝمرًا، وم٤محل٤مج  -

ذم طمجتف اًمتل  ^ف مجٕم٦م ذم قمروم٦م، سمؾ يّمٚمٞمٝم٤م فمٝمراً يمام صاله٤م اًمٜمٌل ًمٞمس قمٚمٞم

 (.12/194)ٛمٕم٦م. واوم٘م٧م اجل

ومخػم صٗمقومٝمـ أوهل٤م وذه٤م  اًمرضم٤مل قمـ ُمًتقراتإذا يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء  -

ل وؾمد اًمٗمُ  ل وم٤مٕوَّ ًمرضم٤مل. يم٤م َرِج آظمره٤م يم٤مًمرضم٤مل، وقمٚمٞمٝمـ إمت٤مم اًمّمٗمقف إوَّ

(12/197.) 

ر، وم٤معمنموع ذم هذا أن جيٕمٚمٝمام ظمٚمٗمف يم٤معمٙمٚمٗملم، رضمؾ صٌٞملم وم٠ميمث إذا أمَّ  -

ظمٚمٗمف.  إذا يم٤مٟم٤م ىمد سمٚمٖم٤م ؾمٌٕم٤ًم وم٠ميمثر، وهٙمذا ًمق يم٤من صٌل وُمٙمٚمػ جيٕمٚمٝمام

(12/198.) 

اًمقاضم٥م قمغم اعمّمٚملم إىم٤مُم٦م اًمّمٗمقف وؾمد اًمٗمرج، سم٤مًمت٘م٤مرب وإًمّم٤مق  -

 اًم٘مدم سم٤مًم٘مدم ُمـ همػم أذى ُمـ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض.

ذًمؽ وأُمرهؿ سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمٗمقف واًمقاضم٥م قمغم اإلُم٤مم شمٜمٌٞمٝمٝمؿ قمغم  -

 (. 12/221( وأٓ يٙمؼم طمتك يٕمٚمؿ اؾمتقاءهؿ. )12/222واًمؽماص ومٞمٝم٤م. )

وٓ شم١مصمر  ؾمد اًمٗمرج ذم اًمّمٗمقف ُمنموع، واحلريم٦م ذم ذًمؽ ُمنموقم٦م، -

 .(12/222ذم اًمّمالة. )

 اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة ُمـ اعمٜمتٔمريـ ًمٚمّمالة ٓ يٜمٌٖمل، وإٟمام اعمنموع  -

 ْم٦م طمتك ٓ يِمقش قمغم ُمـ طمقًمف ُمـ ًمٚمٛم١مُمـ أن ي٘مرأ ىمراءة ُمٜمخٗم

 ظمرج ذات ًمٞمٚم٦م إمم  ^اعمّمٚملم، واًم٘مراء ذم اًمّمػ، ٕن اًمٜمٌل 

ُْ »اعمًجد وومٞمف مج٤مقم٤مت ُمـ اعمّمٚملم وم٘م٤مل هلؿ:    فال اهللَ  لؿ يٕاجكٓ
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ًُ  رْ ُيٖ  (.12/223. )«ؿ عذ بَضُْ بَ

ُمـ  اًمّمػ يٌدأ ُمـ اًمقؾمط مم٤م يكم اإلُم٤مم، ويٛملم يمؾ صػ أومْمؾ -

َّٓ  ي٤ًمره، واًمقاضم٥م يٌدأ ذم صػ طمتك يٙمٛمؾ اًمذي ىمٌٚمف، وٓ سم٠مس أن يٙمقن  أ

ٕمديؾ، سمؾ إُمر سمذًمؽ ظمالف اًمٜم٤مس ذم يٛملم اًمّمػ أيمثر، وٓ طم٤مضم٦م إمم اًمتَ 

 (.12/225اًمًٜم٦م. )

ُم٤م يدل أن يٛملم يمؾ صػ أومْمؾ ُمـ ي٤ًمره، وٓ  ^صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  ىمد -

أيمثر، وٓ طمرج أن يٙمقن يٛملم اًمّمػ  اقمدًمقا اًمّمػ سنمع أن ي٘م٤مل ًمٚمٜم٤ميُ 

 (.12/227حتّمٞمؾ اًمٗمْمؾ. )طمرص٤مً قمغم 

ـْ »طمدي٨م:  - َّٔ  َو ضمف  «أجرانِ  فُ فٓ اليِقِف  وٗارَس  رَ ع طمدي٨م وٕمٞمػ، ظمرَّ

 (.12/228اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ )

اعمًجد عمـ ؾمٌؼ، ومال جيقز ٕطمد أن حيجز ُمٙم٤مٟم٤ًم ذم اعمًجد.  -

(12/228.) 

وإٓ  ،ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمّمالة ذم طمقش اعمًجد، إذا اشمّمٚم٧م اًمّمٗمقف -

 (.12/212وم٤مًمقاضم٥م اًمّمالة ُمع اًمٜم٤مس ذم اًمداظمؾ. )

ٓ ٟمٕمٚمؿ  اًمدقم٤مء سمٕمد اإلىم٤مُم٦م، ٓ طمرج ومٞمف إذا مل يتخذ قم٤مدة ُمًتٛمرة، ٕٟمٜم٤م -

 (.12/211ؿمٞمئ٤ًم ُم٠مصمقرًا ذم ذًمؽ. )

يم٤من  اًمّمالة ذم اًمِمقارع إذا اشمّمٚم٧م اًمّمٗمقف ومال سم٠مس، هٙمذا إذا -

ُمٝمؿ، وًمق ومّمؾ سمٞمٜمٝمؿ سمٕمض اعم٠مُمقُمقن ظم٤مرج اعمًجد يرون سمٕمض اًمّمٗمقف أُم٤م

 (.12/212اًمِمقارع ومال طمرج ذم ذًمؽ. )

  طمٙمؿ اًمّمالة ذم ىمٌق اعمًجد إذا يم٤من اعم٠مُمقم ٓ يرى اإلُم٤مم -

 وٓ يرى اعم٠مُمقُملم اًمذيـ ظمٚمػ اإلُم٤مم، سمؾ يًٛمع صقت اإلُم٤مم قمؼم 

وم٘مط ٓ طمرج ذم ذًمؽ إذا يم٤من اًم٘مٌق شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمٛمًجد ًمٕمٛمقم  ُمٙمؼم اًمّمقت

 (.12/213إدًم٦م. )
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ُمـ ذط آىمتداء سم٤مإلُم٤مم عمـ يم٤من ظم٤مرج اعمًجد أن يرى اإلُم٤مم أو  -

اعم٠مُمقُملم ذم أصح أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ، وٓ يٙمٗمل جمرد ؾمامع صقت اإلُم٤مم إٓ عمـ 

 (.12/215يم٤من ذم داظمؾ اعمًجد. )

ٓ جيقز ًمٚمٛمٜمٗمرد أن يّمكم ظمٚمػ اًمّمػ، وٓ شمّمح صالشمف.  -

(12/221.) 

 أَنْ فٙوره  َدهُ وح اليػَّ  َػ ْٓ يييل َخ رأي رجالً  ^أن الٕبل »طمدي٨م:  -

ُمذي وصححف اسمـ طم٤ٌمن وإؾمٜم٤مده طمًـ. واًمؽم وددا سمقرواه أمحد أ «اليالةَ  َد يَٗ

(12/225). 

ًمٞمس ًمٚمٛمٜمٗمرد اًمذي ظمٚمػ اًمّمػ أن جير ُمـ اًمّمػ أطمدًا، ٕن احلدي٨م  -

اًمقارد ذم ذًمؽ وٕمٞمػ، وقمٚمٞمف أن يٚمتٛمس ومرضم٦م ذم اًمّمػ طمتك يدظمؾ ومٞمٝم٤م، أو 

لم اإلُم٤مم إن شمٞمن ذًمؽ، وم٢من مل يتٞمن ًمف ذًمؽ اٟمتٔمر طمتك يقضمد ُمـ قمـ يٛم يّمػَّ 

 (.12/227يّمػ ُمٕمف وًمق وم٤مشمتف ريمٕم٦م، هذا هق إصح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

اًمزي٤مدات اًمتل ذم اعمًجد احلرام واعمًجد اًمٜمٌقي هل٤م طمٙمؿ اعمزيد،  -

. ٤مً ٟموشمْم٤مقمػ ومٞمٝم٤م اًمّمالة يمام شمْم٤مقمػ ذم اعمًجد إصكم ومْمالً ُمـ اهلل وإطم٤ًم

(12/231.) 

وٓ  قمٚمٞمؽ أن شمّمكم ُمع اجلامقم٦م، وًمٞمس ًمؽ اخلروج ُمـ اعمًجد، -

اًمّمالة وطمدك وًمق يم٤من سمٞمٜمؽ وسملم اإلُم٤مم ؿمحٜم٤مء أو ظمّمقُم٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ 

(4/395.) 

 اإلُم٤مم اًمذي حيؽمف اًمدضم٤مًم٦م: أي يٜمٔمر ذم اًمرُمؾ وخيؼم  -

 سم٤معمٖمٞم٤ٌمت، ٓ شمّمح اًمّمالة ظمٚمٗمف، ٕٟمف سمٕمٛمٚمف يٕمتؼم ُمـ رؤوس 

 قمتزال اًمّمالة ُمٕمف، إذا مل يٛمٙمـ اًمٓمقاهمٞم٧م، واًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ ا

 (.4/397إسمٕم٤مده قمـ اإلُم٤مُم٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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قم٤مىماًل ومال ي١مظمر ُمـ ُمٙم٤مٟمف:  إذا وىمػ اًمّمٌل ذم اًمّمػ ويم٤من ممٞمزاً  -

ٕٟمف ىمد ؾمٌؼ إمم ُم٤م مل يًٌؼ إًمٞمف ُمًٚمؿ ومٙم٤من أومم، وعم٤م ومٞمف ُمـ اًمتِمجٞمع 

اًمّمالة، وإذا يم٤من دون اًمتٛمٞمٞمز أو همػم قم٤مىمؾ وم٢مٟمف  ًمٚمّمٌٞم٤من قمغم اعم٤ًمسم٘م٦م إمم

 (.4/416ي١مظمر ٕن صالشمف همػم صحٞمح٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 فم٤مهر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمدم صح٦م اىمتداء اعم١مشمؿ سم٠مي إُم٤مم سمقاؾمٓم٦م -

 (.4/419اعمذي٤مع. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

: ^ُمٙمروه ٓ يٜمٌٖمل ًم٘مقل اًمٜمٌل  يمض إلدراك اًمّمالة أُمراإلهاع واًمر -

ؿْ  ٗتؿُ إذا أت» ُْ ّٓقا ووا تُ السْٕٗة والققار، فام أدرك اليالَة فاوىقا وعٓٗ ؿ في

 ُْ يٛمٌم ُمٌم  ظم٤مؿمٕم٤ًم همػم قم٤مضمؾ، ُمت٠مٟمٞم٤مً  . واًمًٜم٦م أٟمف ي٠مشمٞمٝم٤م ُم٤مؿمٞم٤مً «ؿ فٙمتقافات

 (.32/145هذا هق اًمًٜم٦م. ) ،اًمٕم٤مدة سمخِمقع وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م طمتك يّمؾ إمم اًمّمػ
 

 باب صالة أهل األعذار
ٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٞمن واًمًٝمقًم٦م، ظمٗمػ اهلل عم٤م يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُم -

قمغم أهؾ إقمذار قم٤ٌمداهتؿ سمح٥ًم أقمذارهؿ، ًمٞمتٛمٙمٜمقا ُمـ قم٤ٌمدشمف شمٕم٤ممم  

 (.12/238سمدون طمرج وٓ ُمِم٘م٦م. )

اعمريض إذا مل يًتٓمٞمع اًمتٓمٝمر سم٤معم٤مء، ًمٕمجزه أو خلقومف ُمـ زي٤مدة  -

 (.12/339، وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ. )سُمرئفاعمرض أو شم٠مظمر 

 وٓ  ًا ٓ خي٤مف ُمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء ُمٕمف شمٚمٗم٤مً إن يم٤من اعمرض يًػم -

 رء وٓ زي٤مدة أمل وٓ ؿمٞمئ٤ًم وم٤مطمِم٤ًم، وذًمؽ سمُ وٓ إسمٓم٤مء  خمقوم٤مً  ُمرو٤مً 

 يمّمداع ووضمع ضس وٟمحقمه٤م، أو يم٤من ممـ يٛمٙمٜمف اؾمتٕمامل اعم٤مء 

 وٓ ضر قمٚمٞمف، ومٝمذا ٓ جيقز ًمف اًمتٞمٛمؿ، ٕن إسم٤مطمتف ًمٜمٗمل اًمير  ئاًمداوم

 (.12/239ضمد ًمٚمامء ومقضم٥م قمٚمٞمف اؾمتٕمامًمف. )وٓ ضر قمٚمٞمف، وٕٟمف وا
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إن يم٤من سمف ُمرض خي٤مف ُمٕمف شمٚمػ اًمٜمٗمس، أو شمٚمػ قمْمق، أو  -

، ومٝمذا ٦مطمدوث ُمرض خي٤مف ُمٕمف شمٚمػ اًمٜمٗمس أو شمٚمػ قمْمق أو ومقات ُمٜمٗمٕم

 (.12/242جيقز ًمف اًمٞمتٞمؿ. )

وإن يم٤من سمف ُمرض ٓ ي٘مدر ُمٕمف قمغم احلريم٦م وٓ جيد ُمـ يٜم٤موًمف اعم٤مء،  -

 (.12/242ضم٤مز ًمف اًمتٞمٛمؿ. )

ُمـ سمف ضمروح أو ىمروح أو يمن أو ُمرض ييه اؾمتٕمامل اعم٤مء  -

وم٠مضمٜم٥م، ضم٤مز ًمف اًمتٞمٛمؿ، وإن أُمٙمٜمف همًؾ اًمّمحٞمح ُمـ ضمًده وضم٥م قمٚمٞمف 

 (.12/242ذًمؽ ويتٞمٛمؿ ًمٚم٤ٌمىمل. )

ًمف اعمقضمقد  وٓ ُمـ حيي ٤مً سمإذا يم٤من اعمريض ذم حمؾ مل جيد ُم٤مء وٓ شمرا -

  (.12/242ًمف شم٠مضمٞمؾ اًمّمالة. )ُمٜمٝمام، وم٢مٟمف يّمكم قمغم طم٥ًم طم٤مًمف وًمٞمس 

قمغم اعمرى أن حيرصقا قمغم اًمّمالة قمغم طم٥ًم اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ، طمتك  -

ًمق صٚمقا ذم صمٞم٤مهبؿ اًمتل هب٤م ٟمج٤مؾم٦م إذا مل يًتٓمٞمٕمقا همًٚمٝم٤م ومل جيدوا صمٞم٤مسم٤مً 

ـم٤مهرة، وقمٚمٞمٝمؿ أن يّمٚمقا سم٤مًمتٞمٛمؿ إذا مل يًتٓمٞمٕمقا اًمقوقء سم٤معم٤مء ًم٘مقًمف 

 (.15/185) .[16اًمتٖم٤مسمـ:]ہ ہ ہ ھشمٕم٤ممم: 

اعمريض اعمّم٤مب سمًٚمس اًمٌقل أو اؾمتٛمرار ظمروج اًمدم أو اًمريح ومل يؼمأ  -

سمٛمٕم٤مجلتف، قمٚمٞمف أن يتقو٠م ًمٙمؾ صالة سمٕمد دظمقل وىمتٝم٤م ويٖمًؾ ُم٤م يّمٞم٥م سمدٟمف 

 (.12/242وصمقسمف، أو جيٕمؾ ًمٚمّمالة صمقسم٤ًم ـم٤مهراً إن شمٞمن ًمف ذًمؽ. )

حػ طمتك وًمف أٟمف يٗمٕمؾ ذم اًمقىم٧م ُم٤م شمٞمن ُمـ صالة وىمراءة ذم اعمّم -

خيرج اًمقىم٧م، وم٢مذا ظمرج اًمقىم٧م وضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمقوقء أو اًمتٞمٛمؿ إن 

 (.12/241يم٤من ٓ يًتٓمٞمع اًمقوقء. )

  أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم: أن ُمـ ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم، ًمف أن يّمكم -
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أو يمجٚمًتف سملم اًمًجدشملم.  ٤مً ٕمأو ُمؽمسم يم٤من ىم٤مقمداً أو ُمًتقومزاً  ؾمقاءً ]ضم٤مًم٤ًمً 

ًمّمالة ضم٤مًم٤ًمً وم٢مٟمف يّمكم قمغم ضمٜمٌف ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ، وم٢من قمجز قمـ ا[(12/249)

أو إين قمغم طم٥ًم ـم٤مىمتف ]سمقضمٝمف، واعمًتح٥م أن يٙمقن قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ 

 (.12/243. )، وم٢من قمجز قمـ اًمّمالة قمغم ضمٜمٌف صغم ُمًتٚم٘مٞم٤مً [(12/249)

ُمـ قمجز قمـ اًمريمقع واًمًجقد أوُم٠م هبام وجيٕمؾ اًمًجقد أظمٗمض  -

طمده ريمع وأوُم٠م سم٤مًمًجقد. و قمجز قمـ اًمًجقد ُمـ اًمريمقع، وإن

(12/243.) 

 (.12/243وإن مل يٛمٙمٜمف أن حيٜمل فمٝمره طمٜمك رىمٌتف. ) -

ذم  ومّم٤مر يم٠مٟمف رايمع ومٛمتك أراد اًمريمقع زاد ٤مً ؾموإن يم٤من فمٝمره ُمت٘مق -

ف ىمٚمٞماًل، وي٘مرب وضمٝمف إمم إرض ذم اًمًجقد أيمثر ُمـ اًمريمقع ُم٤م ئٟمحٜم٤ما

 (.12/243أُمٙمٜمف ذًمؽ. )

 (.12/243ء سمرأؾمف يمٗم٤مه اًمٜمٞم٦م واًم٘مقل. )وإن مل ي٘مدر قمغم اإليام -

ىمٞم٤مم  قمٜمف ُمـ وُمتك ىمدر اعمريض ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة قمغم ُم٤م يم٤من قم٤مضمزاً  -

أو ىمٕمقد أو ريمقع أو ؾمجقد أو إيامء، اٟمت٘مؾ إًمٞمف وسمٜمك قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ 

 (.12/243صالشمف. )

جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ أن حيرص قمغم اًمّمالة أي٤مم ُمروف أيمثر ُمـ  -

 (.12/244. )طمرصف قمٚمٞمٝم٤م أي٤مم صحتف

وإن ؿمؼ قمٚمٞمف ومٕمؾ يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م ومٚمف اجلٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم،  -

 (.12/244ًمف. ) وسملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجع شم٘مديؿ أو مجع شم٠مظمػم طمًٌام يتٞمن

أن  اًمقاضم٥م قمغم ُمـ صغم ضم٤مًم٤ًًم قمغم إرض، أو قمغم اًمٙمرد، -

  تٞمفجيٕمؾ ؾمجقده أظمٗمض ُمـ ريمققمف، واًمًٜم٦م ًمف أن جيٕمؾ يديف قمغم ريمٌ
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ذم طم٤مل اًمريمقع، أُم٤م ذم طم٤مل اًمًجقد وم٤مًمقاضم٥م أن جيٕمٚمٝمام قمغم إرض إن 

 (. 12/245اؾمتٓم٤مع، وم٢من مل يًتٓمع ضمٕمٚمٝمام قمغم ريمٌتٞمف. )

وم٢من  اإلهمامء سم٥ًٌم اعمرض أو اًمٕمالج طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٜمقم إذا ـم٤مل، -

ـم٤مل ومقق صمالصم٦م أي٤مم ؾم٘مط قمٜمف اًم٘مْم٤مء، وص٤مر ذم طمٙمؿ اعمٕمتقه، طمتك يرضمع 

ُرفَِع »: ^ومٕمؾ اًمّمالة سمٕمد رضمقع قم٘مٚمف إًمٞمف، ًم٘مقل اًمٜمٌل  ئ، ومٞمٌتدإًمٞمف قم٘مٚمف

، وعـ اليُر حتك يبٓغ، وعـ ظؿ حتك يستّٗئثالثة: عـ الٕاالُّٓؿ َعـ 

ذم طمؼ اًمّمٖمػم واعمجٜمقن، وإٟمام  اًم٘مْم٤مء ومل يذيمر. «ِن حتك يَِٗؼ ادجٕق

 (. 12/252)ذم طمؼ اًمٜم٤مئؿ واًمٜم٤مد.  إُمر سم٤مًم٘مْم٤مء ^صم٧ٌم قمٜمف 

عَ ٤من إضمراء اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم وىم٧م إومم إن يم - ًمٙمؿ اجلٛمع مجع شم٘مديؿ  ُذِ

سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، أُم٤م إن أضمري٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمٌؾ دظمقل وىم٧م اعمٖمرب، أو 

ذم أوًمف ومل يٛمٙمـ مجع اًمت٘مديؿ وم٢من اًمًٜم٦م شم٠مظمػم اعمٖمرب ُمع اًمٕمِم٤مء مجع 

 (.12/254شم٠مظمػم. )

 

 باب أحكام قصر وجمع الصالة
ًمٗمْمؾ اجلامقم٦م وىمد صغم اعم٘مٞمؿ  ٤مً ٤ًٌمومر ـمٚمإذا صغم اعم٘مٞمؿ ظمٚمػ اعم -

ومريْمتف، وم٢مٟمف يّمكم ُمثؾ صالة اعم٤ًمومر ريمٕمتلم، ٕهن٤م ذم طم٘مف ٟم٤مومٚم٦م. 

(12/259.) 

إذا صغم اعم٘مٞمؿ ظمٚمػ اعم٤ًمومر صالة اًمٗمريْم٦م يم٤مًمٔمٝمر واًمٕمٍم  -

واًمٕمِم٤مء وم٢مٟمف يّمكم أرسمٕم٤ًم، وسمذًمؽ يٚمزُمف أن يٙمٛمؾ صالشمف سمٕمد أن يًٚمؿ 

 (.12/259اعم٤ًمومر ُمـ ريمٕمتلم. )

  إن صغم اعم٤ًمومر ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ صالة اًمٗمريْم٦م هلام مجٞمٕم٤ًم وم٢مٟمف -
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يٚمزم اعم٤ًمومر أن يتٛمٝم٤م أرسمٕم٤ًم ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، عم٤م روى اإلُم٤مم أمحد ذم 

قمـ  ؾُمئؾُمًٜمده واإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام أن اسمـ قم٤ٌمس 

وم٘م٤مل:  ؟ريمٕمتلم اعم٤ًمومر يّمكم ظمٚمػ اإلُم٤مم اعم٘مٞمؿ أرسمٕم٤ًم ويّمكم ُمع أصح٤مسمف

فال  بفِ  َؾ اإلوام لٗٚتؿَّ ُج إ٘ام »: ^هٙمذا اًمًٜم٦م. وًمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل 

 (.12/259ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ) «عٓٗف َّتَتِٓقا

أن  ُم٤ًمومر أدريمف اًمٗمرض قمٜمد ُم٘مٞمٛملم وهق أوٓهؿ سم٤مإلُم٤مُم٦م، وم٤مًمًٜم٦م -

وم٢من أشمؿ هبؿ صح  ،وأمتقا ٕٟمٗمًٝمؿ ومر، وم٢مذا ؾمٚمؿ ىم٤مُمقايّمكم هبؿ صالة اعم٤ًم

 (.12/262ومْمؾ. )إ ذًمؽ وشمرك

اإلُم٤مم،  ُمع ٓ طمرج أن يّمكم اعم٤ًمومر اًمٕمٍم ىمٍمًا سمٕمد ؾمالُمف ُمـ اًمٔمٝمر -

إمم وىمتٝمام ومال سم٠مس، سمؾ ذًمؽ هق إومْمؾ إذا يم٤من ُم٘مٞماًم ذًمؽ اًمٞمقم.  أظمره٤موإن 

(12/262.) 

يم٤من جيٛمع سملم اًمّمالشملم ذم اًمًٗمر ذم وىم٧م إطمدامه٤م، إذا  ^اًمٜمٌل  -

وم٢مٟمف يّمكم يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م، هذا هق  ًٓ ن ٟم٤مزيم٤من قمغم فمٝمر ؾمػم، أُم٤م إن يم٤م

، يمام ومٕمؾ ذًمؽ ذم ُمٜمك ذم طمج٦م اًمقداع، وم٢مٟمف يم٤من يّمكم ^اًمٖم٤مًم٥م ُمـ ومٕمٚمف 

 (.12/262)يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م ىمٍمًا ومل جيٛمع. 

ُم٤ًمومر أدرك ُمع إُم٤مم ُم٘مٞمؿ اًمتِمٝمد إول واًمريمٕمتلم سمٕمده ُمـ صالة  -

ٕمٞمد اًمّمالة: ٕن اًمقاضم٥م قمغم اًمٔمٝمر، ومٚمام ؾمٚمؿ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ ُمٕمف. قمٚمٞمف أن ي

 ^اعم٤ًمومر إذا صغم ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ أن يّمكم أرسمٕم٤ًم: ٕن اًمًٜم٦م ىمد صح٧م قمـ اًمٜمٌل 

 (.12/263سمذًمؽ. )

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٗمٕمؾ ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم  -

اًمًٗمر، واًمًٗمر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ هق ُم٤م يٌٚمغ ذم اعم٤ًموم٦م يقُم٤مً وًمٞمٚم٦م، يٕمٜمل: 

  ًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ، وي٘مدر ذًمؽ سمٜمحقُمرطمٚمتلم، هذا ا
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 صمامٟملم يمٞمٚمق شم٘مري٤ٌمً.

وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إٟمف حيد سم٤مًمٕمرف. وٓ حيد سم٤معم٤ًموم٦م اعم٘مدرة 

سم٤مًمٙمٞمٚمقات، ومام يٕمد ؾمٗمراً ذم اًمٕمرف يًٛمك ؾمٗمرًا وي٘مٍم ومٞمف وُم٤م ٓ ومال، 

هذا واًمّمقاب: ُم٤م ىمرره مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اًمتحديد سم٤معم٤ًموم٦م اًمتل ذيمرت، و

ًمتزام سمذًمؽ، وهق اًمذي ضم٤مء قمـ هق اًمذي قمٚمٞمف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٞمٜمٌٖمل آ

. ^ وأرو٤مهؿ وهؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمديـ اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل اًمّمح٤مسم٦م 

(12/267.) 

اعمٕمتؼمة هل صمامٟمقن  اًمدراؾم٦م أن ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍمسمٕمد  ًمديٜم٤م شم٘مرر ىمد -

 (.12/268يمٞمٚمق شم٘مري٤ٌمً وم٠ميمثر. )

اعمٙم٤مري اًمذي ُمٕمف أهٚمف وٓ يٜمقي اإلىم٤مُم٦م  ىمقل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء: أن -

سمٌٚمد ُمٕملم ٓ يؽمظمص سمرظمص اًمًٗمر، ىمقل وٕمٞمػ ٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف وضمٝم٤ًم ُمـ 

 (.12/269) .ذم اعمٖمٜمل  اًمنمع يمام ٟمٌف قمغم ذًمؽ أسمق حمٛمد سمـ ىمداُم٦م

أيمثر ُمـ  إذا وصؾ اعم٤ًمومر إمم اًمٌٚمد اًمتل ىمّمده٤م، وٟمقى اإلىم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م -

 (.12/273رظمص اًمًٗمر. )أرسمٕم٦م أي٤مم، وم٢مٟمف ٓ يؽمظمص سم

وإذا ٟمقى اإلىم٤مُم٦م أرسمٕم٦م أي٤مم ومام دوهن٤م وم٢مٟمف يؽمظمص سمرظمص اًمًٗمر.  -

(12/273). 

واعم٤ًمومر اًمذي وصؾ إمم سمٚمد ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م وًمٙمٜمف ٓ يدري ُمتك  -

شمٜم٘ميض طم٤مضمتف ومل حيدد زُمٜم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمإلىم٤مُم٦م يزيد قمغم أرسمٕم٦م أي٤مم وم٢مٟمف يؽمظمص 

 (. 12/273أرسمٕم٦م أي٤مم. )سمرظمص اًمًٗمر، وًمق زادت إىم٤مُمتف قمغم 

 ىمد يمٜم٧م ؾم٤مسم٘م٤ًم أقمت٘مد أن حتديد ُمدة اإلىم٤مُم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر ذم أصمٜم٤مء  -

 اًمًٗمر ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ سيح ُمـ اًمٙمت٤مب وٓ ُمـ اًمًٜم٦م، ويمٜم٧م أومتل 

  قمغم وقء ذًمؽ سمجقاز اًم٘مٍم واًمٗمٓمر ًمٚمٛم٤ًمومر إذا أىم٤مم ذم أصمٜم٤مء اًمًٗمر
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 ي٤مم.ًمٌٕمض احل٤مضم٤مت وًمق أمجع قمغم إىم٤مُم٦م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أ

وًمٙمـ أود أن أظمؼميمؿ أين أظمػمًا أرى ُمـ إطمقط ًمٚمٛم٤ًمومر إذا أمجع 

اإلىم٤مُم٦م ذم أي ُمٙم٤من أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم أن يتؿ ويّمقم ؾمدًا ًمذريٕم٦م شم٤ًمهؾ 

ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمًٗمٝم٤مء سم٤مًم٘مٍم واًمٗمٓمر، سمدقمقى أهنؿ ُم٤ًمومرون، وهؿ 

٤م ظمروضمُم٘مٞمٛمقن إىم٤مُم٦م ـمقيٚم٦م، هذا هق إطمقط قمٜمدي ؾمدًا هلذه اًمذريٕم٦م، و

ُمـ ظمالف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اعم٤ًمومر ُمتك قمزم قمغم إىم٤مُم٦م ُمدة شمزيد 

طمتٞم٤مط ذم اًمديـ رُمْم٤من، وآاًم٘مٍم وٓ اًمٗمٓمر ذم قمغم أرسمٕم٦م أي٤مم ومٚمٞمس ًمف 

 (. 241 -15/242. )اؿمت٤ٌمه إدًم٦م أو ظمٗم٤مئٝم٤م قمٜمد ُمٓمٚمقب ذقم٤مً 

ويٖم٤مدر ُمـ أراد اًمًٗمر وهق ذم سمٚمده ومٚمٞمس ًمف أن ي٘مٍم طمتك ي٤ًمومر  -

يم٤من إذا أراد ؾمٗمرًا مل ي٘مٍم طمتك يٖم٤مدر اعمديٜم٦م،  ^قم٤مُمر اًمٌٚمد، ٕن اًمٜمٌل 

وًمٞمس ٕطمد أن يّمكم وطمده ؾمقاء يم٤من ُم٤ًمومرًا أو ُم٘مٞماًم ذم حمؾ شم٘م٤مم ومٞمف 

 (.42-12/39اجلامقم٦م، سمؾ قمٚمٞمف أن يّمكم ُمع اًمٜم٤مس ويتؿ ُمٕمٝمؿ. )

ىم٤مُمتٙمؿ ويٕمتؼم إذا يم٤من اعمٙم٤من اًمذي ذهٌتؿ إًمٞمف ُمـ اًمؼم سمٕمٞمداً قمـ حمؾ إ -

يمٞمٚمق شم٘مري٤ٌمً،  82اًمذه٤مب إًمٞمف ؾمٗمراً، ومال ُم٤مٟمع ُمـ اًم٘مٍم إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م 

واًم٘مٍم أومْمؾ ُمـ اإلمت٤مم... وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اجلٛمع، وشمريمف أومْمؾ إذا يم٤من اعم٤ًمومر 

ذم طمج٦م اًمقداع يم٤من ُمدة إىم٤مُمتف ذم ُمٜمك ي٘مٍم  ^ُم٘مٞماًم ُمًؽمحي٤مً، ٕن اًمٜمٌل 

قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م ًمداقمل احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ.  اًمّمالة وٓ جيٛمع، وإٟمام مجع ذم

(12/282.) 

 إن يم٤من اعم٤ًمومر يريد أن يرحتؾ ُمـ ُمٙم٤مٟمف ذم اًمًٗمر ىمٌؾ اًمزوال  -

 رحت٤مًمف سمٕمد اًمف أن يّمكم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجع شم٠مظمػم، أُم٤م إن يم٤من  عَ ُذ 

 اًمزوال وم٤مٕومْمؾ ًمف أن يّمكم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجع شم٘مديؿ، وهٙمذا احلٙمؿ 

  رحتؾ ىمٌؾ اًمٖمروب أظمر اعمٖمرب ُمع اًمٕمِم٤مءا ذم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، إن
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مجع شم٠مظمػم، وإن ارحتؾ سمٕمد اًمٖمروب ىمدم اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب وصالمه٤م مجع 

 (.12/281شم٘مديؿ. )

اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم أول اًمقىم٧م، أو آظمره، إُمر ومٞمف واؾمع، وم٘مد  -

 دل اًمنمع اعمٓمٝمر قمغم ضمقازه ذم وىم٧م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م، أو سمٞمٜمٝمام: ٕن وىمتٝمام

 (.12/282طمدًا ذم طمؼ اعمٕمذور، يم٤معم٤ًمومر واعمريض. )او ٤مً تص٤مر وىم

 سمام شمدقمق ًمف احل٤مضم٦م.  اًمّمالشملم اعمجٛمققمتلمجيقز اًمٙمالم سملم  -

يدظمؾ وىمتف ُمـ طملم اًمٗمراغ ُمـ صالة اًمٕمِم٤مء، وًمق يم٤مٟم٧م اًمقشمر  -

 (. 12/282جمٛمققم٦م ُمع اعمٖمرب مجع شم٘مديؿ، ويٜمتٝمل سمٓمٚمقع اًمٗمجر. )

وُمررشمؿ سمٛمًجد وىم٧م اًمٔمٝمر وم٤مٕومْمؾ ًمٙمؿ أن إذا يمٜمتؿ ُم٤ًمومريـ  -

شمّمٚمقا وطمديمؿ ىمٍمًا، ٕن اًمًٜم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر ىمٍم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م. 

(12/284 .) 

طمداً وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يّمكم ُمع اجلامقم٦م اًمٙمـ إذا يم٤من اعم٤ًمومر و -

اعم٘مٞمٛملم ويتؿ اًمّمالة، ٕن أداء اًمّمالة ذم اجلامقم٦م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت وىمٍم 

 (.12/285شم٘مديؿ اًمقاضم٥م قمغم اعمًتح٥م. ) اًمّمالة ُمًتح٥م، وم٤مًمقاضم٥م

سمٕمد  وإذا أردشمؿ اجلٛمع وم٤معمنموع ًمٙمؿ اًمٌدار سمذًمؽ، قمٛماًل سم٤مًمًٜم٦م: -

آؾمتٖمٗم٤مر صمالصم٤ًم. وىمقل: اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم شم٤ٌمريم٧م ي٤م ذا 

 (.12/285اجلالل واإليمرام. )

  اًمذي وصؾ إمم ُمٓم٤مر اًمري٤مض وهق مل يّمؾ اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء -

 ًمف اجلٛمع سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ويّمكم اًمٕمِم٤مء ىمٍمًا: ٕن وم٢مٟمف يًـ 

 اًمٕمِم٤مء وصاله٤م ُمع  راعمٓم٤مر ظم٤مرج اًمٌٚمد ذم اًمقىم٧م احل٤مض، وإن أظّم 

 (.12/286اًمٜم٤مس مت٤مُم٤مً ذم اًمٌٚمد ومال سم٠مس. )
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ُمـ أراد اًمًٗمر سمٕمد صالة اًمٔمٝمر وىمٌؾ دظمقل وىم٧م صالة اًمٕمٍم،  -

ًم٘مري٦م أو اعمديٜم٦م ويؼمز ومٚمٞمس ًمف اجلٛمع سملم اًمّمالشملم طمتك يٖم٤مدر قم٤مُمر ا

صغم اًمٔمٝمر قم٤مم طمج٦م اًمقداع سم٤معمديٜم٦م أرسمٕم٤ًم، صمؿ  ^ًمٚمّمحراء، ٕن اًمٜمٌل 

 (. 12/286ظمرج وصغم اًمٕمٍم ذم ذي احلٚمٞمٗم٦م ريمٕمتلم. )

ُمـ ذع اهلل ًمف اًم٘مٍم وهق اعم٤ًمومر ضم٤مز ًمف اجلٛمع، وًمٙمـ ًمٞمس  -

 (.12/289سمٞمٜمٝمام شمالزم، ومٚمف أن ي٘مٍم وٓ جيٛمع. )

همػم فم٤مقمـ يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل  يم٤من اعم٤ًمومر ٟم٤مزًٓ  ذاإؾ شمرك اجلٛمع أومْم -

مجع سملم اًم٘مٍم  جيٛمع، وىمد وم٢مٟمف ىمٍم وملذم ُمٜمك ذم طمج٦م اًمقداع،  ^

 (.12/289واجلٛمع ذم همزوة شمٌقك، ومدل قمغم اًمتقؾمٕم٦م ذم ذًمؽ. )

ذم  اجلٛمع أُمره واؾمع وم٢مٟمف جيقز ًمٚمٛمريض، وجيقز أيْم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم -

سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، وسملم اًمٔمٝمر ُم٤ًمضمدهؿ قمٜمد وضمقد اعمٓمر أو اًمدطمض 

-12/289)واًمٕمٍم، وٓ جيقز هلؿ اًم٘مٍم، ٕن اًم٘مٍم خمتص سم٤مًمًٗمر وم٘مط. 

292.) 

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يٛمٜمع اجلٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم اًمٌٚمد ًمٚمٛمٓمر  -

وٟمحقه، يم٤مًمدطمض اًمذي حتّمؾ سمف اعمِم٘م٦م، واًمّمقاب: ضمقاز ذًمؽ يم٤مجلٛمع سملم 

 (.12/292ًمدطمض ؿمديداً حيّمؾ سمف اعمِم٘م٦م. )اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء إذا يم٤من اعمٓمر أو ا

اعمٓمر اًمذي حيّمؾ سمف إذى قمذر ذقمل ذم اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم  -

اعمًجد، وذم اًمٌٞم٧م، يمام أٟمف قمذر ذم شمرك اًمّمالة ذم اجلامقم٦م وقمدم اخلروج 

إمم اعمًجد، وًمٞمس ُمـ ذط اجلٛمع سملم اًمّمالشملم أن يٙمقن ذًمؽ ذم 

قمٞم٦م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ اعمًجد، وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم إدًم٦م اًمنم

(4/475.) 

ٗمر يمٓ جيقز اجلٛمع سملم اًمّمالشملم إٓ سمٕمذر ذقمل،  - ًّ  ٤مًم
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واعمرض واعمٓمر اًمذي يٌؾ اًمثٞم٤مب وحيّمؾ سمف سمٕمض اعمِم٘م٦م، يم٤مًمقطمؾ، أُم٤م ُمـ 

مجع سملم اًمٕمِم٤مءيـ أو اًمٔمٝمر واًمٕمٍم سمٖمػم قمذر ذقمل، وم٢من ذًمؽ ٓ جيقز، 

 َوـ عَٔؾ »: ^٤م قمغم وىمتٝم٤م، ًم٘مقل اًمٜمٌل وقمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمّمالة اًمتل ىمدُمٝم

 (.12/293أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف. ) «ا فٖق رد  ُرَ٘ أو فِ عٓٗ َس عٔاًل لٗ

ىمٌؾ أن  إذا دظمؾ قمغم اعم٤ًمومر وىم٧م اًمّمالة وهق ذم اًمٌٚمد، صمؿ ارحتؾ -

اًمٌٚمد، ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، وهق  اًم٘مٍم إذا هم٤مدر ُمٕمٛمقريّمكم، ذع ًمف 

 (.298-12/291) ىمقل اجلٛمٝمقر.

أو ذم  إذا مجع وىمٍم ذم اًمًٗمر صمؿ ىمدم اًمٌٚمد ىمٌؾ دظمقل وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م، -

وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م مل شمٚمزُمف اإلقم٤مدة ًمٙمقٟمف ىمد أدى اًمّمالة قمغم اًمقضمف اًمنمقمل، 

 (. 12/291وم٢من صغم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اًمٜم٤مس ص٤مرت ًمف ٟم٤مومٚم٦م. )

أن  اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمٜمٞم٦م هؾ هل ذط جلقاز اجلٛمع، واًمراضمح: -

سمنمط قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة إومم، سمؾ جيقز اجلٛمع سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ  اًمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم

 (. 12/294ُمـ ظمقف أو ُمٓمر أو ُمرض. ) ـمفإومم إذا وضمد ذ

اًمقاضم٥م ذم مجع اًمت٘مديؿ اعمقآة سملم اًمّمالشملم، وٓ سم٠مس سم٤مًمٗمّمؾ اًمٞمًػم  -

صٓقا كام رأيتٔقين »: ^ذم ذًمؽ، وىمد ىم٤مل  ^، عم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل قمروم٤مً 

 (.12/295) .«أصيل

واؾمع، ٕن اًمث٤مٟمٞم٦م شمٗمٕمؾ ذم وىمتٝم٤م، وًمٙمـ  ومٞمفاًمت٠مظمػم وم٤مُٕمر  عأُم٤م مج -

 (. 12/295ذم ذًمؽ. ) ^سم٤مًمٜمٌل  إومْمؾ هق اعمقآة سمٞمٜمٝمام شم٠مؾمٞم٤مً 

 جيقز ًمٚمٛم٤ًمومر أن جيٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وم٘مط ذم وىم٧م  -

 إطمدامه٤م ىمٌؾ أن شمّمٗمر اًمِمٛمس، وسملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م 

 (.12/296ّمػ اًمٚمٞمؾ. )أطمدمه٤م ىمٌؾ ُمٜمت

 يدل قمغم ضمقاز مجع اًمٕمٍم ُمع -ومٞمام ٟمٕمٚمؿ- ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ -
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، وٓ قمـ أطمد ُمـ أصح٤مسمف  ^اجلٛمٕم٦م، ومل يٜم٘مؾ ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

وم٤مًمقاضم٥م شمرك ذًمؽ، وقمغم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ أن يٕمٞمد صالة اًمٕمٍم إذا دظمؾ 

 (.322 -12/322وىمتٝم٤م. )

ذم ذًمؽ: ٕن اًمٗمّمؾ سملم اعمجٛمققمتلم سمّمالة اجلٜم٤مزة ٓ طمرج  -

 (.12/322اعمنموع اإلهاع هب٤م إمم اًمدومـ. )

صغم  ^أن اًمٜمٌل  صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  -

اًمٔمٝمر سمذًمؽ:  مجٞمٕم٤ًم، وضم٤مء ذم رواي٦م ُمًٚمؿ أن اعمراد وؾمٌٕم٤مً  مجٞمٕم٤مً  صمامٟم٤مً سم٤معمديٜم٦م 

وذم  «وٓ وٌرٍ  خقٍف  غرِ  ـْ وِ »واًمٕمِم٤مء. وىم٤مل ذم روايتف:  واًمٕمٍم واعمٖمرب

 .«غِر خقٍف وٓ شِرٍ  ـْ وِ »ظ آظمر: ًمٗم

ال ئقمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: ًم ؾ اسمـ قم٤ٌمس ئواجلقاب أن ي٘م٤مل: ىمد ؾم

ج  .جال يقىمٕمٝمؿ ذم احلرئأُمتف، ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: ُمٕمٜمك ذًمؽ ًم حُيرِّ

مجع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم وسملم اعمٖمرب  ^وهذا حمٛمقل قمغم أٟمف 

 سم٦م ذم واًمٕمِم٤مء سم٤معمديٜم٦م، ًم٥ًٌم ي٘متيض رومع احلرج واعمِم٘م٦م قمـ اًمّمح٤م

 وإُم٤م ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ إقمذار  ،ذًمؽ اًمٞمقم، إُم٤م عمرض قم٤مم، وإُم٤م ًمدطمض

 اًمتل حيّمؾ هب٤م اعمِم٘م٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ اًمٞمقم، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إٟمف 

مجع صقري، وهق أٟمف أظمر اًمٔمٝمر إمم آظمر وىمتٝم٤م، وىمدم اًمٕمٍم ذم أول 

 وىمتٝم٤م، وأظمر اعمٖمرب إمم آظمر وىمتٝم٤م، وىمدم اًمٕمِم٤مء ذم أول وىمتٝم٤م، وىمد 

وى ذًمؽ اًمٜم٤ًمئل قمـ اسمـ قم٤ٌمس راوي احلدي٨م يمام ىم٤مًمف اًمِمقيم٤مين ذم ر

ذم هذا احلدي٨م أن هذا  )اًمٜمٞمؾ( وهق حمتٛمؾ، ومل يذيمر اسمـ قم٤ٌمس 

سمؾ فم٤مهره أٟمف إٟمام وىمع ُمٜمف ُمرة واطمدة، ىم٤مل  ،^اًمٕمٛمؾ شمٙمرر ُمـ اًمٜمٌل 

  يمت٤مسمف ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: إٟمف ًمٞمس ذم اإلُم٤مم أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي 
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أمجع اًمٕمٚمامء قمغم شمرك اًمٕمٛمؾ سمف ؾمقى هذا احلدي٨م،  طمدي٨م -يٕمٜمل اجل٤مُمع-

وطمدي٨م آظمر ذم ىمتؾ ؿم٤مرب اعمًٙمر ذم اًمراسمٕم٦م، وُمراده أن اًمٕمٚمامء أمجٕمقا 

قمغم أٟمف ٓ جيقز اجلٛمع إٓ سمٕمذر ذقمل، وأهنؿ ىمد أمجٕمقا قمغم أن مجع اًمٜمٌل 

اًمقارد ذم هذا احلدي٨م حمٛمقل قمغم أٟمف وىمع ًمٕمذر، مجٕم٤ًم سمٞمٜمف وسملم سم٘مٞم٦م  ^

يم٤من يّمكم يمؾ صالة ذم  ^دي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم أٟمف إطم٤م

ون ًمٕمذر، وهٙمذا ظمٚمٗم٤مؤه اًمراؿمد وىمتٝم٤م، وٓ جيٛمع سملم اًمّمالشملم إٓ

وُمٜمٕمقا ُمـ ، واًمٕمٚمامء سمٕمدهؿ ؾم٤مروا قمغم هذا اًمًٌٞمؾ  وأصح٤مسمف مجٞمٕم٤مً 

ُمـ قمذر، ؾمقى مج٤مقم٦م ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م اًمٜمٞمؾ ضمقاز اجلٛمع إذا  اجلٛمع إٓ

 وٓ قم٤مدة، وهق ىمقل ُمردود ًمألدًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وسم٢ممج٤مع ُمـ ىمٌٚمٝمؿ. ٘م٤مً ظمٚمتخذ مل يُ 

وهبذا يٕمٚمؿ اًم٤ًمئؾ أن هذا احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف ُم٤م خي٤مًمػ إطم٤مدي٨م 

اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م اًمداًم٦م قمغم حتريؿ اجلٛمع سملم اًمّمالشملم سمدون قمذر 

 ^ذقمل، سمؾ هق حمٛمقل قمغم ُم٤م يقاوم٘مٝم٤م وٓ خي٤مًمٗمٝم٤م، ٕن ؾمٜم٦م اًمرؾمقل 

، وحيٛمؾ ُمٓمٚم٘مٝم٤م ٚمٞم٦م يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ويٗمن سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕم

وخيص قم٤مُمٝم٤م سمخ٤مصٝم٤م، وهٙمذا يمت٤مب اهلل اعمٌلم يّمدق سمٕمْمف  ،قمغم ُم٘مٞمده٤م

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ سمٕمْم٤ًم ويٗمن سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ : Qوىم٤مل . [1هقد:]ڱ ڱ ڱ ں ں

شمٗمّمٞمٚمف يِمٌف سمٕمْمف واعمٕمٜمك: أٟمف ُمع إطمٙم٤مُمف و ،أي٦م [23اًمزُمر:]ڤ ڦ

ؾمقاء سمًقاء، يمام  ^سمٕمْم٤ًم ويّمدق سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم، وهٙمذا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 (.326-12/325شم٘مدم. )

وأن  اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُم٤ًمومر أو ُم٘مٞمؿ أن يّمكم ذم اجلامقم٦م، -

 (.12/328حيذر اًمّمالة وطمده إذا يم٤من يًٛمع اًمٜمداء ًمٚمّمالة. )
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 اعر:شالقصر في الم
وم٘مط  ا اًم٘مٍم ظم٤مص سم٤محلج٤مج ُمـ أهؾ ُمٙم٦ماعمِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمامء أن هذ

قمغم ىمقل ُمـ أضم٤مزه هلؿ، أُم٤م اجلٛمٝمقر ومػمون أن أهؾ ُمٙم٦م ٓ ي٘مٍمون وٓ 

جيٛمٕمقن ٕهنؿ همػم ُم٤ًمومريـ، وقمٚمٞمٝمؿ أن يتٛمقا يمٚمٝمؿ ويّمٚمقا اًمّمالة ذم 

 أوىم٤مهت٤م.

 وًمٙمـ ُمـ أضم٤مزه ًمٚمحج٤مج ومٝمق ظم٤مص سم٤محلج٤مج وم٘مط ُمـ أهؾ ُمٙم٦م

 مت٤مم.سم٤مإل مل ي٠مُمر ^ؾمقل وهق إصح، ٕن اًمر

وٓ جيٛمع يم٤ًمئر ؾمٙم٤من مل ي٘مّمد احل٩م وم٢مٟمف يتؿ  ـوٟمحقهؿ مم ٦مأُم٤م اًم٤ٌمقم

 (.12/312ُمٙم٦م. )

ٓ أقمٚمؿ ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ضمقاز اجلٛمع ًمٚمحج٤مج ذم ُمٜمك يقم اًمؽموي٦م وأي٤مم  -

اًمتنميؼ، ٕٟمف إذا ضم٤مز اًم٘مٍم ومجقاز اجلٛمع ُمـ سم٤مب أومم، ٕن أؾم٤ٌمسمف يمثػمة 

ر، وًمٙمـ شمريمف أومْمؾ، ٕن اًمٜمٌل مل سمخالف اًم٘مٍم، ومٚمٞمس ًمف ؾم٥ٌم إٓ اًمًٗم

 ^جيٛمع ذم ُمٜمك، ٓ ذم يقم اًمؽموي٦م وٓ ذم أي٤مم اًمتنميؼ، وًمٚمٛمًٚمٛملم ومٞمف 

 (.12/314إؾمقة احلًٜم٦م. )

أٟمف مجع ذم همزوة شمٌقك وهق ُم٘مٞمؿ، رواه ُمًٚمؿ ُمـ  ^صم٧ٌم قمٜمف  -

 طمدي٨م ُمٕم٤مذ.

٤مً ذم ؿمٞمئ٤مً سحي رَ أُم٤م إىم٤مُمتف ذم ُمٙم٦م ذم يقم اًمٗمتح وذم طمج٦م اًمقداع، ومٚمؿ أ

ذًمؽ، وًمٙمـ سمٕمض إطم٤مدي٨م ي٘متيض فم٤مهره٤م أٟمف يم٤من جيٛمع ذم إسمٓمح ذم طمج٦م 

 (.12/314اًمقداع، ًمٙمـ ذًمؽ ًمٞمس سمٍميح، وشمريمف أومْمؾ يمام ذم ُمٜمك. )

اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ ذم اًمٓم٤مئرة إذا طميت اًمّمالة أن يّمٚمٞمٝم٤م  -

جد ومٕمؾ ذًمؽ، وإن يًطم٥ًم اًمٓم٤مىم٦م، وم٢من اؾمتٓم٤مع أن يّمٚمٞمٝم٤م ىم٤مئاًم ويريمع و

 (.4/463 يًتٓمع صغم ضم٤مًم٤ًًم وأوُم٠م سم٤مًمريمقع واًمًجقد. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )مل
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اعمنموع شمرك اًمرواشم٥م ذم اًمًٗمر ُم٤م قمدا اًمقشمر وؾمٜم٦م اًمٗمجر.  -

(11/392.) 

إذيم٤مر سمٕمد اًمّمالة ُمًتح٦ٌم ذم اًمًٗمر واحلي، ذم احل٩م وذم همػمه.  -

(32/225.) 

أو ذم  اًم٘مٓم٤مر ذم اًمٓم٤مئرة أو ذم ءً رومع اًمٞمديـ ُمـ أؾم٤ٌمب اإلضم٤مسم٦م، ؾمقا -

ٞم٦م، أو همػم ذًمؽ، إذا دقم٤م ورومع يديف، ومٝمذا ُمـ ئاًمًٞم٤مرة أو ذم اعمرايم٥م اًمٗمْم٤م

 (.4/483]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ). اإلضم٤مسم٦مأؾم٤ٌمب 

 

 باب صالة الجمعة
واجلٛمٕم٦م واخلٛمٞمس، ومٚمٞمحرص  اًمٕمٓمؾإذا يم٤من وٓ سمد ُمـ اًمٜمزه٦م ذم  -

ُمٕمٝمؿ قمغم أن يٙمقن سم٘مرب سمٚمد، وم٢مذا ضم٤مء وىم٧م اًمّمالة ذه٥م إًمٞمٝم٤م وصغم 

اجلٛمٕم٦م، طمتك ٓ شمٗمقشمف اجلٛمٕم٦م وطمتك ٓ يٗمقشمف هذا اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ. 

(12/325.) 

 «فِ عذ قٓب اهللُ َبعهبا ض ٘اً مجع هتاو َث ثال وـ تركَ »طمدي٨م:  -

ضمف  (.12/252أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. ) ظمرَّ

أىمؾ قمدد إلىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م، هذه اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف يمثػم سملم أهؾ  -

 (.12/326ذًمؽ: صمالصم٦م، اإلُم٤مم واصمٜم٤من ُمٕمف. ) وأصح ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمٕمٚمؿ.

اؿمؽماط إرسمٕملم إلىم٤مُم٦م صالة اجلٛمٕم٦م ىم٤مل سمف مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،  -

، واًم٘مقل إرضمح ضمقاز إىم٤مُمتٝم٤م سم٠مىمؾ ُمـ ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

 (. 12/327أرسمٕملم، وأىمؾ اًمقاضم٥م صمالصم٦م يمام شم٘مدم. )

 يمام أووح ذًمؽاحلدي٨م اًمقارد ذم اؿمؽماط إرسمٕملم وٕمٞمػ  -
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 (.12/327) .احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )سمٚمقغ اعمرام(

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمًٕمل إمم اجلٛمٕم٦م، ٕٟمٙمؿ شمًٛمٕمقن اًمٜمداء  -

وشمًتٓمٞمٕمقن اإلضم٤مسم٦م قمغم إىمدام أو سم٤مًمًٞم٤مرات، ٕن اجلٛمٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م دمٛمع 

أهؾ اًم٘مري٦م، ودمٛمع أهؾ اعمحؾ، وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمًٕمل إًمٞمٝم٤م واًمّمالة ُمع 

ري٦م اًمتل أٟمتؿ ومٞمٝم٤م وًمٞمس ًمٙمؿ اًمؽمظمص وأن شم٘مٞمٛمقا مجٕم٦م اعمًٚمٛملم ذم اًم٘م

وطمديمؿ، إٓ إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة، ومٕمٚمٞمٙمؿ أن شمًتٗمتقا وشم٘مدُمقا إمم دار 

، دار اإلومت٤مء شمٜمٔمر ذم إُمر وشمٙمت٥م إمم اعمحٙمٛم٦م ذم يمٜمتؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اإلومت٤مء إذا

 (.12/328اًمٗمتقى ذم ذًمؽ. ) صمؿ شمّمدر ـمرومٙمؿ طمتك شمٕمرف احل٘مٞم٘م٦م

 إلٖٗا أخرى ْػ ًفُٓٗ  اجلَٔةِ َوـ أدرك ركَة وـ »: ^ل اًمٜمٌل ىمق -

ُمٗمٝمقُمف أٟمف إذا ُم٤م أدرك إٓ أىمؾ ُمـ ريمٕم٦م وم٢مٟمف ٓ يٙمقن  «فُ صالت وقد متْت 

 (.12/329ًمٚمجٛمٕم٦م وًمٙمٜمف يّمكم فمٝمرًا، هذا هق اعمنموع. ) ُمدريم٤مً 

وم٢مٟمف  إذا مل يدرك اعمًٌقق ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م إٓ اًمًجقد أو اًمتِمٝمد، -

 (.12/332وٓ يّمكم مجٕم٦م، ٕن اًمّمالة إٟمام شمدرك سمريمٕم٦م. ) يّمكم فمٝمراً 

وإذا أدرك إٟم٤ًمٟم٤ًم ي٘ميض ومّمغم ُمٕمف ومٚمٞمّمٚمٝم٤م فمٝمرًا وٓ يّمكم مجٕم٦م،  -

ٚمٞم٧م ُص ويالطمظ ذم هذا أيْم٤ًم أن يٙمقن سمٕمد اًمزوال، إذا يم٤مٟم٧م اجلٛمٕم٦م ىمد 

 (.12/332ىمٌؾ اًمزوال وم٢مٟمف ٓ يّمكم اًمٔمٝمر إٓ سمٕمد اًمزوال. )

وهل ]شمّمغم ىمٌؾ اًمزوال ذم اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م اجلٛمٕم٦م جيقز أن  -

قمغم اًمّمحٞمح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء،  [(12/341اًم٤ًمقم٦م اًمتل ىمٌؾ اًمزوال. )

سمٕمد اًمزوال، يمام هق ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء.  وًمٙمـ إومْمؾ وإطمقط أن شمّمغم

(12/332.) 

  ُمـ مل حيي صالة اجلٛمٕم٦م ُمع اعمًٚمٛملم ًمٕمذر ذقمل ُمـ -
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غم فمٝمرًا، وهٙمذا اعمرأة شمّمكم فمٝمراً، ُمرض أو همػمه أو ٕؾم٤ٌمب أظمرى ص

وهٙمذا اعم٤ًمومر وؾمٙم٤من اًم٤ٌمدي٦م يّمٚمقن فمٝمرًا يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ اًمًٜم٦م، وهق 

 (. 12/332ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ قمؼمة سمٛمـ ؿمذ قمٜمٝمؿ. )

ُمـ شمرك اجلٛمٕم٦م قمٛمدًا قمٚمٞمف أن يتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ويّمٚمٞمٝم٤م  -

 (.12/332فمٝمرًا. )

رأة، سمؾ هل قمغم اًمرضم٤مل، ًمٙمـ إن اجلٛمٕم٦م ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم قمغم اعم -

 (.12/333. )اجلٛمٕم٦م قمـ اًمٔمٝمرصٚمتٝم٤م ُمع اًمٜم٤مس أضمزأهت٤م 

صٚمقا ُمع  مجٕم٦م، ًمٙمـ ًمق واعم٤ًمومر ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿاعمريض واًمٕمٌد  -

 (.12/334اًمٜم٤مس اجلٛمٕم٦م أضمزأهتؿ قمـ اًمٔمٝمر. )

ومال  ىم٤مل: إذا صٚمٞم٧م اجلٛمٕم٦م طمدي٨م اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد أن ُمٕم٤موي٦م  -

أن ٓ ٘يؾ »أُمرٟم٤م سمذًمؽ  ^ل اهلل ؾمقشمتٙمٚمؿ أو خترج، وم٢من رسمّمالة طمتك  شَمِّمٚمَٝم٤م

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف. وهق يدل قمغم أن  «صالة بيالة حتك ٘تْٓؿ أو ٘خرج

اعمًٚمؿ إذا صغم اجلٛمٕم٦م أو همػمه٤م ُمـ اًمٗمرائض وم٢مٟمف ًمٞمس ًمف أن يّمٚمٝم٤م سمّمالة طمتك 

قًمف: يتٙمٚمؿ أو خيرج ُمـ اعمًجد، واًمتٙمٚمؿ يٙمقن سمام ذع اهلل ُمـ إذيم٤مر يم٘م

اؾمتٖمٗمر اهلل، اؾمتٖمٗمر اهلل، اؾمتٖمٗمر اهلل، اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم شم٤ٌمريم٧م ي٤م 

ؿ، وُم٤م ذع اهلل سمٕمد ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمذيمر، وهبذا ًٚمِّ ذا اجلالل واإليمرام طملم يُ 

يتْمح اٟمٗمّم٤مًمف قمـ اًمّمالة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م طمتك ٓ ئمـ أن هذه اًمّمالة ضمزء ُمـ هذه 

 (.12/335اًمّمالة. )

٤مت إمم اخلٓم٦ٌم وشمرك اًمتًقك وؾم٤مئر اًمٕم٨ٌم ُمـ طملم اًمًٜم٦م اإلٟمّم -

اًمنموع ومٞمٝم٤م إمم أن يٗمرغ ُمٜمٝم٤م. قمٛماًل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمقاردة ذم 

 (.12/336ذًمؽ. )

 جيقز اًمٙمالم أصمٜم٤مء ؾمٙمقت اإلُم٤مم سملم اخلٓمٌتلم إذا دقم٧م إًمٞمف -
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احل٤مضم٦م، وٓ سم٠مس سم٤مإلؿم٤مرة عمـ يتٙمٚمؿ واإلُم٤مم خيٓم٥م ًمٞمًٙم٧م، يمام دمقز 

 (.12/337 اًمّمالة إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م. )اإلؿم٤مرة ذم

ذم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م  ^إذا ُمر ذيمره  ^شمنمع اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  -

 فٓؿ ييؾِ  هُ َد عٕ ُت كرذُ  رجؾٍ  َرِغَؿ أُ٘ػ »: ^واًمٕمٞمد وجم٤مًمس اًمذيمر، ًم٘مقًمف 

 (.12/338. )^ «عيلَّ 

ٓ ًمإلُم٤مم  رومع اًمٞمديـ همػم ُمنموع ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م، وٓ ذم ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد -

ٟمّم٤مت ًمٚمخٓمٞم٥م واًمت٠مُملم قمغم دقم٤مئف سمٞمٜمف وسملم اإل وإٟمام اعمنموع ًمٚمٛم٠مُمقُملم، وٓ

مل يٙمـ  ^نمع، ٕن اًمٜمٌل ، وأُم٤م رومع اًمٞمديـ ومال يُ رومع صقت نٟمٗمًف ُمـ دو

 (.12/339يرومع يديف ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م وٓ ذم ظمٓم٦ٌم إقمٞم٤مد. )

إذا يم٤من يًتٖمٞم٨م ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ًمالؾمتً٘م٤مء، وم٢مٟمف يرومع يديف ذم  -

يم٤من يرومع يديف ذم  ^ٕن اًمٜمٌل  -أي ـمٚم٥م ٟمزول اعمٓمر- ل آؾمتٖم٤مصم٦مطم٤م

 (.12/339هذه احل٤مًم٦م. )

ٓ  ًمقضمقب اإلٟمّم٤مت، ومٙمام سأصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم ٓ ينمع شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـم -

يِمٛم٧م اًمٕم٤مـمس ذم اًمّمالة يمذًمؽ ٓ يِمٛم٧م اًمٕم٤مـمس ذم طم٤مل اخلٓم٦ٌم. 

(12/339.) 

اجلٛمٕم٦م وظمٓمٞمٌٝم٤م إذا ص٤مدوم٧م اجلٛمٕم٦م يقم اًمٕمٞمد، وم٤مًمقاضم٥م قمغم إُم٤مم  -

 (.12/341أن ي٘مٞمؿ اجلٛمٕم٦م وأن حيي ذم اعمًجد ويّمكم سمٛمـ طمي. )

ُمـ طمي صالة اًمٕمٞمد ؾم٤مغ ًمف شمرك اجلٛمٕم٦م ويّمكم فمٝمرًا ومردًا أو  -

 (. 12/342مج٤مقم٦م، وإن صغم اجلٛمٕم٦م ُمع اًمٜم٤مس يم٤من أومْمؾ وأيمٛمؾ. )

وٓ  ًٓ أمجٕمقا أٟمف ًمٞمس ُمـ ذط اجلٛمٕم٦م أن يٙمقن اإلُم٤مم قمد -

  سمؾ جي٥م أن شم٘م٤مم ُمع اًمؼم واًمٗم٤مضمر ُم٤م دام ُمًٚماًم مل خيرضمفُمٕمّمقُم٤ًم، 
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 (.12/343ومجقره قمـ دائرة اإلؾمالم. )

وهبذا يٕمٚمؿ أن اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ٓ شم٘مٞمؿ صالة اجلٛمٕم٦م إٓ سمنمط أن  -

ُمٕمّمقُم٤مً ىمد اسمتدقم٧م ذم اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل،  ًٓ يٙمقن اإلُم٤مم قمد

 (.12/343)واؿمؽمـم٧م ذـم٤ًم ٓ أصؾ ًمف ذم اًمنمع اعمٓمٝمر. 

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى أن اجلٛمٕم٦م ٓ شم٘م٤مم ذم اًم٘مرى اًمّمٖمػمة وإٟمام  -

شم٘م٤مم ذم إُمّم٤مر اجل٤مُمٕم٦م، وًمٙمـ هذا اًم٘مقل وٕمٞمػ وٓ وضمف ًمف ذم اًمنمع 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وًمٙمـ مل يّمح ذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم ـ ُمروي قم اعمٓمٝمر، وهق

 (.362-12/343) قمٜمف.

أول  اعمٜمقرة سمٕمدُم٤م ه٤مضمر إًمٞمٝم٤مىمد أىمٞمٛم٧م صالة اجلٛمٕم٦م ذم اعمديٜم٦م  -

عم٤م  ^ضم٤مُمٕم٤مً وإٟمام شمٕمتؼم ُمـ اًم٘مرى، صمؿ أىم٤مُمٝم٤م اًمٜمٌل  ُمٍماً اعمًٚمٛملم، وهل ًمٞم٧ًم 

ىمدم اعمديٜم٦م، ومل يزل ي٘مٞمٛمٝم٤م طمتك شمقذم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، وأىمٞمٛم٧م صالة 

واحلدي٨م سمذًمؽ خمرج ذم صحٞمح ]اجلٛمٕم٦م ذم اًمٌحريـ ذم ىمري٦م ي٘م٤مل هل٤م: ضمقاصم٤م 

ذم قمٝمده ومٚمؿ يٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.  [(12/361اًمٌخ٤مري. )

( وأىمر أؾمٕمد سمـ زرارة قمغم إىم٤مُم٦م صالة اجلٛمٕم٦م ذم ٟم٘مٞمع اخلْمامت 12/343)

أٟمٙمر ذًمؽ، واحلدي٨م ذم ذًمؽ طمًـ  ^وهق ذم طمٙمؿ اًم٘مري٦م، ومل يث٧ٌم أٟمف 

اإلؾمٜم٤مد وُمـ أقمٚمف سم٤مسمـ إؾمح٤مق وم٘مد همٚمط، ٕٟمف ىمد صم٧ٌم شمٍمحيف سم٤مًمًامع ومزاًم٧م 

 (.12/361دًمٞمس. )ؿمٌٝم٦م اًمت

واًم٘مقل: سمقضمقب إىم٤مُم٦م صالة اجلٛمٕم٦م ذم اًم٘مرى، هذا ىمقل اجلٛمٝمقر  -

(12/362- 362.) 

واخلالص٦م: أن اًمقاضم٥م هق إىم٤مُم٦م صالة اجلٛمٕم٦م ذم اًم٘مرى  -

وإُمّم٤مر، قمٛماًل سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وحتّمٞماًل عم٤م ذم 

 قمغم اخلػم اًمٜم٤مسإىم٤مُمتٝم٤م ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕمٔمٞمٛم٦م، اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م مجع 
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ووقمٔمٝمؿ وشمذيمػمهؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ وشمٕم٤موهنؿ قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، إمم 

 (.12/344همػم ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕمٔمٞمٛم٦م. )

ٓ جيٛمع اًمًجٜم٤مء قمغم إُم٤مم واطمد ذم صالة اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م وهؿ  -

داظمؾ قمٜم٤مسمر اًمًجـ ي٘متدون سمف سمقاؾمٓم٦م ُمٙمؼم اًمّمقت، ًمٕمدم وضمقب صالة 

ٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمًٕمل إًمٞمٝم٤م، ًمٙمـ ُمـ أُمٙمٜمف احلْمقر اجلٛمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ، طم

ٕداء صالة اجلٛمٕم٦م ذم ُمًجد اًمًجـ إذا يم٤من ومٞمف ُمًجد شم٘م٤مم ومٞمف صالة 

ٓ وم٢مهن٤م شمً٘مط قمٜمف ويّمٚمٞمٝم٤م فمٝمرًا، ويمؾ وإاجلامقم٦م، ُمع اجلٛمٕم٦م صاله٤م 

مج٤مقم٦م داظمؾ قمٜمؼمهؿ إذا مل يٛمٙمـ مجٕمٝمؿ  اًمّمٚمقات اخلٛمسجمٛمققم٦م شمّمكم 

 (.346-12/345) ذم ُمًجد أو ُمٙم٤من واطمد.

وسمٕمده واؾمتٛمر  إذان إول يقم اجلٛمٕم٦م طمدث ذم ظمالوم٦م قمثامن  -

هبذه  قمٚمٞمف هم٤مًم٥م اعمًٚمٛملم ذم إُمّم٤مر وإقمّم٤مر إمم يقُمٜم٤م هذا، وذًمؽ أظمذاً 

، ٓضمتٝم٤مد وىمع ًمف وٟمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ طمرج ذم اًمًٜم٦م اًمتل ومٕمٚمٝم٤م قمثامن 

ـَ  ِٓاء ادٖدينيَ عْٓٗؿ بسٕتل وشٕة اخل»ىم٤مل:  ^ذًمؽ، ٕن اًمٜمٌل   الراصدي

، وهق ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  «قا عٖٓٗا بالٕقاجذًُّ عَ فتٔسْقا هبا و

ومٚمٝمذا أظمذ هب٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومل يروا هبذا سم٠مؾم٤مً،  :واعمّمٚمح٦م فم٤مهرة ذم ذًمؽ

ًمٙمقٟمف ُمـ ؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ قمثامن وقمكم وُمـ طمي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ 

 (.12/348مجٞمٕم٤مً. ) اًمقىم٧م 

  اًمقاضم٥م هق اضمتامع أهؾ اعمديٜم٦م أو اًم٘مري٦م قمغم مجٕم٦م واطمدة، -

يمام جيتٛمٕمقن قمغم صالة قمٞمد واطمدة طمٞم٨م أُمٙمـ ذًمؽ ُمـ دون ُمِم٘م٦م، 

 ًمألدًم٦م اعمت٘مدُم٦م وإؾم٤ٌمب اًم٤ًمًمٗم٦م واعمّمٚمح٦م اًمٙمؼمى ذم آضمتامع، أُم٤م 

 إن دقم٧م احل٤مضم٦م اًمِمديدة إمم إىم٤مُم٦م مجٕمتلم أو أيمثر ذم اًمٌٚمد أو احل٤مرة 

 (.12/353ومال سم٠مس سمذًمؽ ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. ) اًمٙمٌػمة
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وهٜم٤م ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م وهل: أن سمٕمض اًمٜم٤مس ذم اًمٕمّمقر  -

اعمت٠مظمرة إذا يم٤من ذم اًمٌٚمد مجٕمت٤من أو أيمثر يّمٚمقن اًمٔمٝمر سمٕمد صالة اجلٛمٕم٦م، 

ُمـ قمدم صح٦م إطمدى اجلٛمٕمتلم، وهذا ذم  ظمقوم٤مً  اطمتٞم٤مـم٤مً ويزقمٛمقن أن ذم ذًمؽ 

ُمٜمٙمر فم٤مهر، وطمدث ذم اإلؾمالم ٓ جيقز اإلىمرار قمٚمٞمف، وىمد أٟمٙمره ُمـ احل٘مٞم٘م٦م 

أدريمف ُمـ حم٘م٘مل اًمٕمٚمامء، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف إٟمام أوضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم يقم اجلٛمٕم٦م 

اجلٛمٕم٦م ؾم٧م  قمغم اعمًٚمٛملم يقم نوهمػمه٤م مخس صٚمقات، وه١مٓء يقضمٌق

ذًمؽ ٓ جيقز ومٙمؾ  وإٟمام اؾمتحٌقه أو أسم٤مطمقهصٚمقات، وهٙمذا ًمق مل يقضمٌقا ذًمؽ 

 (.364-12/357ٕٟمف ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م. )

ًمٚمٌقادي  ^إٟمام شمريم٧م إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م ذم اًم٤ٌمدي٦م واًمًٗمر ًمٕمدم أُمره  -

مل ي٘مٛمٝم٤م ذم اًمًٗمر ومقضم٧ٌم إىم٤مُمتٝم٤م ومٞمام ؾمقى  ^واعم٤ًمومريـ سم٢مىم٤مُمتٝم٤م، وٕٟمف 

 (.12/361)ذًمؽ، وُمٕمٚمقم أن اًمذي ؾمقى ذًمؽ هق اًم٘مرى وإُمّم٤مر. 

ضمقب اجلٛمٕم٦م قمغم اعم٤ًمومريـ، ىمقل ؿم٤مذ خم٤مًمػ ىمقل اسمـ طمزم: سمق -

 (. 15/231ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وجلٛمٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف. )

اًم٘مقل سمجقاز شمرمج٦م اخلٓم٥م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمئدة سملم اعمخ٤مـمٌلم اًمذيـ  -

يٕم٘مٚمقن هب٤م اًمٙمالم ويٗمٝمٛمقن هب٤م اعمراد أومم وأطمؼ سم٤مٓشم٤ٌمع، وإذا يم٤من ذم 

ًمٕمرسمٞم٦م وم٤معمنموع ًمٚمخٓمٞم٥م أن جيٛمع سملم اًمٚمٖمتلم اعمخ٤مـمٌلم ُمـ يٕمرف اًمٚمٖم٦م ا

، أظمرونومٞمخٓم٥م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ويؽممجٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م إظمرى اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م 

 (.12/373وسمذًمؽ جيٛمع سملم اعمّمٚمحتلم وشمٜمتٗمل اعمية يمٚمٝم٤م. )

ُمـ ذط صح٦م اجلٛمٕم٦م أن يٙمقن اعم٘مٞمٛمقن هل٤م ُمًتقـمٜملم.  -

(12/379.) 

ـــقن ا - ـــف ٓ يِمـــؽمط أن يٙم ـــقاب: أٟم ـــق اإلُمـــ٤مم ذماًمّم   خلٓمٞمـــ٥م ه
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 اًمّمالة، ٕن اخلٓم٦ٌم ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمّمالة.

 .(12/381وإومْمؾ أن يتقمم اخلٓم٤مسم٦م ُمـ يتقمم اإلُم٤مُم٦م. )

ؼ ُمراضمٕمتف ًمٌٕمده أو ِمومٞمٝم٤م، وشم اً إذا يم٤من اإلُم٤مم هم٤مئ٤ًٌم قمـ اًمٌٚمد، أو طم٤مض -

أن  يِمؼ قمغم اًمٜم٤مس، ومال سم٠مس ٤مً ٜمسمٞم اً رعمٓمر وٟمحقه وىمد شم٠مظمر قمـ اًمقىم٧م اعمٕمت٤مد شم٠مظم

 (.12/384ي٘مقم سمٕمض اجلامقم٦م ومٞمخٓم٥م ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ويّمكم سم٤مًمٜم٤مس. )

ىمقزم اًمٕمٚمامء، وًمٙمـ ينمع  راشم٦ٌم ىمٌٚمٝم٤م ذم أصحًمٞمس ًمٚمجٛمٕم٦م ؾمٜم٦م  -

اهلل ًمف ُمـ اًمريمٕم٤مت يًٚمؿ ُمـ يمؾ  اعمًجد أن يّمكم ُم٤م ينًمٚمٛمًٚمؿ إذا أشمك 

 (.12/386صمٜمتلم. )

رسمع، ًم٘مقل اًمٜمٌل أُم٤م سمٕمده٤م ومٚمٝم٤م ؾمٜم٦م راشم٦ٌم أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من وأيمثره٤م أ -

 ^، ويم٤من «كان وْٕؿ ويًٓٗا بََد اجلَِٔة فٓٗيِؾ بَدها أربَاً  وـ»: ^

 (.12/387يّمكم ريمٕمتلم سمٕمد اجلٛمٕم٦م ذم سمٞمتف. )

اًمًٜم٦م قمٜمد دظمقل اعمًجد أن يّمكم اًمداظمؾ ريمٕمتلم حتٞم٦م اعمًجد، وًمق  -

إذا »ىم٤مل:  ^يم٤من اإلُم٤مم خيٓم٥م، عم٤م روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ضم٤مسمر أن اًمٜمٌل 

. «ز فٖٗامقّ ولٗتج ركَتنيِ  عْ فٓركَ  ُيٌْب  واإلوامُ  اجلَٔةِ  يقمَ  ؿْ كُ دَ أح ءَ جا

(12/388.) 

سمٕمد  ٓ أقمٚمؿ ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُم٤م يدل قمغم اؾمتح٤ٌمب صالة ريمٕمتلم -

 ومراغ اعم١مذن ُمـ اًمٜمداء ًمألذان إول.

وىمد ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ذقمٞم٦م اًمريمٕمتلم سمٕمد هذا إذان، 

 قاَل ، ثؿ صالةٌ  أذا٘نيِ  كؾِّ  بنيَ ، صالةٌ  كؾ أذا٘نيِ  بنيَ »: ^ًمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل 

 .«يف الثالثة: دـ صاءَ 

 وإفمٝمر قمٜمدي أن إذان اعمذيمقر ٓ يدظمؾ ذم ذًمؽ، ٕن ُمراد 

  سم٤مٕذاٟملم: إذان واإلىم٤مُم٦م، ومٞمام قمدا يقم اجلٛمٕم٦م، أُم٤م يقم ^اًمٜمٌل 
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سمٕمد إذان.  اجلٛمٕم٦م وم٢من اعمنموع ًمٚمجامقم٦م أن يًتٕمدوا ًمًامع اخلٓم٦ٌم

(12/391.) 

يم٤من  ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يرومع صقشمف سم٤مًم٘مراءة ذم اعمًجد أو همػمه إذا -

يِمقش قمغم ُمـ طمقًمف ُمـ اعمّمٚملم أو اًم٘مراء، سمؾ اًمًٜم٦م أن ي٘مرأ ىمراءة ٓ ي١مذي هب٤م 

 (.12/392همػمه. )

، ^ىمراءة ؾمقريت اًمًجدة واًمدهر ومجر اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل  -

ومجر اجلٛمٕم٦م، وإن يمره ذًمؽ سمٕمض اًمًقرشملم ذم  شملمءة ه٤منمع ًمإلُم٤مم ىمراومٞمُ 

 (.12/393قمغم اجلٛمٞمع. ) ٕن اًمًٜم٦م ُم٘مدُم٦م ،ًمٙمًٚمٝمؿ اجلامقم٦م

: ^اًمًٜم٦م أن ي٠ميت هبام مجٞمٕم٤ًم وٓ ي٘متٍم قمغم إطمدامه٤م، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -

 (.12/397. )«يّل  رأيتٔقين أصاَم صٓقا كَ »

 يديؿ ^أ٘ف كان »: ضم٤مء قمٜمد اًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  -

أي: يداوم قمغم ىمراءة اًمًقرشملم اعمذيمقرشملم، وم٤مًمًٜم٦م اعمداوُم٦م.  «ذلؽ

(12/398.) 

إمم  واًمذي ي٘مرأ ؾمقرة اًمًجدة ذم اًمريمٕمتلم ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م. ومٚمػمؿمد -

 (.12/399ومٕمؾ اًمًٜم٦م، واًمّمالة صحٞمح٦م واحلٛمد هلل. )

قاي٘مقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن إومم سم٤مًمّمٌٞم٤من أن  - وراء  َيُّمٗمُّ

ٙمـ هذا اًم٘مقل ومٞمف ٟمٔمر، وإصح أهنؿ إذا شم٘مدُمقا ٓ جيقز اًمرضم٤مل. وًم

هلؿ ُمـ اًمّمالة، وُمـ اعم٤ًمسم٘م٦م إًمٞمٝم٤م ومال  اً شم٠مظمػمهؿ... ٕن ذم شم٠مظمػمهؿ شمٜمٗمػم

 (.12/422يٚمٞمؼ ذًمؽ. )

ُْ »: ^ىمقًمف  -  اعمراد سمف اًمتحريض «ٖكٕؿ أولق إحالم واللٕٗٓل وٕ

 ن يٙمقٟمقا ذم قمغم اعم٤ًمرقم٦م إمم اًمّمالة ُمـ ذوي إطمالم واًمٜمٝمك، وأ

  ، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه شم٠مظمػم ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ أضمٚمٝمؿ، ٕن ذًمؽسُم٘مدم اًمٜم٤م
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 (.12/422خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م. )

اهلل ضمؾ وقمال ضمٕمؾ ذم اجلٛمٕم٦م ؾم٤مقم٦م ي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء، وهل ؾم٤مقم٦م  -

ىمٚمٞمٚم٦م، ٓ يقاوم٘مٝم٤م اعمًٚمؿ وهق ىم٤مئؿ يّمكم إٓ أقمٓم٤مه اهلل ؾم١ماًمف، ومٝمل ؾم٤مقم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

رضم٤مه٤م ُم٤م سملم ضمٚمقس اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم إمم أن شم٘م٣م اًمّمالة، ىمٚمٞمٚم٦م، وم٠مطمراه٤م وأ

وُم٤م سمٕمد صالة اًمٕمٍم إمم همروب اًمِمٛمس، هذه إوىم٤مت هل إرضمك ًم٤ًمقم٦م 

 اًمدقم٤مء. ومٞمٝم٤م إضم٤مسم٦م اإلضم٤مسم٦م. وسم٘مٞم٦م إوىم٤مت ذم يقم اجلٛمٕم٦م يمٚمٝم٤م شمرضمك

(12/421.) 

ٌل ىمد سمٛمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م: ٕن اًمٜم حتٔمك إوىم٤مت اًمثالصم٦مًمٙمـ يٜمٌٖمل أن  -

قمغم أهن٤م ؾم٤مقم٦م اإلضم٤مسم٦م، وهل: طملم جيٚمس اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم إمم أن شم٘م٣م  ٟمصَّ 

اًمّمالة، وُم٤م سملم صالة اًمٕمٍم إمم همروب اًمِمٛمس، وآظمر ؾم٤مقم٦م ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م. 

(12/422.) 

 ٌعسم٤مء أن ٓ حييوا أوٓدهؿ اًمّمٖم٤مر اًمذيـ دون اًمًاًمقاضم٥م قمغم أ -

 (.12/428ذع أُمرهؿ سم٤مًمّمالة. )طمتك يٕم٘مٚمقا، وم٢مذا سمٚمٖمقا ؾمٌٕم٤ًم وقم٘مٚمقا 

وإن ووع يده  ،إذا ؾمٚمؿ قمٚمٞمف أطمد واإلُم٤مم خيٓم٥م أؿم٤مر إًمٞمف ومل يتٙمٚمؿ -

ذم يده إذا ُمده٤م ُمـ همػم يمالم ومال سم٠مس، ويٕمٚمٛمف سمٕمد اٟمتٝم٤مء اخلٓم٦ٌم أن هذا ٓ 

 (.12/411يٜمٌٖمل ًمف. )

ٓ ٟمٕمٚمؿ ًم٘مراءة اًم٘مرآن ذم ُمٙمؼمات اًمّمقت ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م أصالً ُمـ يمت٤مب  -

ـ ؾمٜم٦م، وٓ ُمـ قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع، وٓ ُم

ويٕمتؼم ذًمؽ ُمـ إُمقر اعمحدصم٦م اًمتل يٜمٌٖمل شمريمٝم٤م: ٕٟمف أُمر حمدث. 

(12/413.) 

 ٓ ؿمؽ أن اًمتًٌٞمح سمرومع اًمّمقت يقم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة سم٤ًمقم٦م -

 .(12/414أو أيمثر سمدقم٦م. )
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٤مدي٨م ٓ ختٚمق ُمـ وٕمػ، ضم٤مء ذم ىمراءة ؾمقرة اًمٙمٝمػ يقم اجلٛمٕم٦م أطم -

سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم وشمّمٚمح ًمالطمتج٤مج، وصم٧ٌم قمـ  يِمدًمٙمـ ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف 

أٟمف يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ، وُمثؾ هذا ٓ يٕمٛمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمرأي  أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

 (. 12/415سمؾ يدل قمغم أن ًمديف ومٞمف ؾمٜم٦م. )

ٓ  أُم٤م ىمراءهت٤م ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ومال أقمٚمؿ ًمف دًمٞماًل، وسمذًمؽ يتْمح أٟمف -

 (.12/415ينمع ذًمؽ. )

ً٘مط سم٘مٞم٦م شمُ  اجلٛمٕم٦م ٓقمغم أن صالة  اعمًٚمٛمقن ىم٤مـم٦ٌمأمجع  ىمد -

 .(12/418ذم يقم اجلٛمٕم٦م. ) هب٤م صالة اًمٔمٝمر وم٘مط ٚمقات، وأهن٤م يً٘مطّماًم

ُمـ زقمؿ أن صالة اجلٛمٕم٦م وصٞم٤مم رُمْم٤من يً٘مٓم٤من قمٜمف اًمٗمرائض يمٚمٝم٤م  -

غم ىم٤مئٚمف أن ي٤ٌمدر واقمت٘مد ذًمؽ ومٝمذا يمٗمر ووالل قمٜمد مجٞمع أهؾ اًمٕمٚمؿ، جي٥م قم

 (. 12/418ُمـ ذًمؽ. ) سم٤مًمتقسم٦م إمم اهلل 

 (.12/419ظمٓم٥م اسمـ ٟم٤ٌمشمف ومٞمٝم٤م سمٕمض إظمٓم٤مء. ) -

يٜمٌٖمل ًمٚمخٓمٞم٥م أن يتحرى اًمٙمت٥م اجلٞمدة اًمتل ووٕم٧م ذم اخلٓم٥م  -

 (.12/419ًمٞمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م. )

ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمخٓمٞم٥م أن خيتٗمل ذم اعمٜمؼم، سمؾ اعمنموع ًمف اًمؼموز طمتك  -

ٕن ذًمؽ أسمٚمغ عمققمٔمتف ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وٕن اًمًٜم٦م سمروز اإلُم٤مم  يراه اعمّمٚمقن،

 (.4/488ذم اًمّمالة وذم اخلٓم٦ٌم. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

إذا اشمّمٚم٧م اًمّمٗمقف يقم اجلٛمٕم٦م ومال سم٠مس، وهٙمذا إذا يم٤من  -

 اعم٠مُمقُمقن ظم٤مرج اعمًجد يرون اًمّمٗمقف أُم٤مُمٝمؿ، أو يًٛمٕمقن اًمتٙمٌػم 

ًمقضمقب اًمّمالة ذم وًمق ومّمؾ سمٞمٜمٝمؿ سمٕمض اًمِمقارع ومال طمرج ذم ذًمؽ، 

 اجلامقم٦م ومتٙمٜمٝمؿ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمرؤي٦م أو سم٤مًمًامع، ًمٙمـ ًمٞمس ٕطمد أن يّمكم 

 (.4/492ًمٚمٛم٠مُمقم. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ) أُم٤مم اإلُم٤مم، ٕن ذًمؽ ًمٞمس ُمقىمٗم٤مً 
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جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمّمكم اًمٔمٝمر يقم اجلٛمٕم٦م قمٜمد ؾمامع إذان اًمث٤مين إذا يم٤من  -

ان اًمث٤مين ىمٌؾ دظمقل وىم٧م وىم٧م اًمٔمٝمر ىمد دظمؾ، ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد ي١مذن إذ

 (.4/522اًمٔمٝمر. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

مل  ^ ٓ ينمع ًمإلُم٤مم إذا دظمؾ ًمٚمخٓم٦ٌم أن يّمكم ريمٕمتلم، ٕن اًمرؾمقل -

. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ رأؾم٤مً سمؾ يم٤من يدظمؾ اعمًجد ُمـ سمٞمتف وي٘مّمد اعمٜمؼم  ،يٗمٕمؾ ذًمؽ

(4/522.) 

 باب صالة العٌدٌن
جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم  ٓ]، ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمٗم٤مي٦م قمٜمد يمثػمومرض  صالة اًمٕمٞمد -

وجيقز اًمتخٚمػ ُمـ سمٕمض إومراد قمٜمٝم٤م، وًمٙمـ  [(.13/85ذم أي سمٚمد شمريمٝم٤م. )

ُم١ميمدة ٓ يٜمٌٖمل شمريمٝم٤م إٓ ًمٕمذر  ٦مٜمؾُم طمْمقره هل٤م وُمِم٤مريمتف إلظمقاٟمف اعمًٚمٛملم 

 (.13/7ذقمل. )

ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن صالة اًمٕمٞمد ومرض قملم يمّمالة اجلٛمٕم٦م،  -

٤مل إطمرار اعمًتقـمٜملم أن يتخٚمػ قمٜمٝم٤م، وهذا ومال جيقز ٕي ُمٙمٚمػ ُمـ اًمرضم

 (. 13/7اًم٘مقل أفمٝمر ذم إدًم٦م وأىمرب إمم اًمّمقاب. )

يًـ ًمٚمٜم٤ًمء طمْمقره٤م ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤محلج٤مب واًمتًؽم وقمدم اًمٓمٞم٥م.  -

(12/7.) 

صالة اًمٕمٞمد إٟمام شم٘م٤مم ذم اعمدن واًم٘مرى، وٓ ينمع إىم٤مُمتٝم٤م ذم اًمٌقادي  -

 (.13/9واًمًٗمر. )

  جلٛمٕم٦م واًمٔمٝمر قمٛمـ طمي اًمٕمٞمد ومٞمام إذا وىمع اًمٕمٞمداًم٘مقل سمً٘مقط ا -

 يقم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٠م فم٤مهر، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف أوضم٥م قمغم قم٤ٌمده مخس صٚمقات 

 ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، وأمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ذًمؽ، واخل٤مُم٦ًم ذم يقم اجلٛمٕم٦م 

 هل صالة اجلٛمٕم٦م، ويقم اًمٕمٞمد إذا واومؼ يقم اجلٛمٕم٦م داظمؾ ذم ذًمؽ، وًمق 

 شمً٘مط قمٛمـ طمي صالة اًمٕمٞمد ُمع صالة اجلٛمٕم٦م ًمٜمٌف اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م صالة اًمٔمٝمر
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قمغم ذًمؽ، ٕن هذا مم٤م خيٗمك قمغم اًمٜم٤مس، ومٚمام رظمص ذم شمرك اجلٛمٕم٦م عمـ  ^

سم٤مىمٞم٦م قمٛمالً سم٤مٕصؾ  أهن٤مٚمؿ قمُ طمي صالة اًمٕمٞمد ومل يذيمر ؾم٘مقط صالة اًمٔمٝمر قمٜمف 

ٞمٚم٦م. ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م واإلمج٤مع ذم وضمقب مخس صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚم ٤مً سمواؾمتّمح٤م

(15/231-232.) 

أٟمف صغم اًمٕمٞمد ومل خيرج ًمٚمٜم٤مس سمٕمد ذًمؽ  ُم٤م روي قمـ اسمـ اًمزسمػم  -

وايمتٗمك  م صالة اجلٛمٕم٦مدَّ ًمّمالة اجلٛمٕم٦م وٓ ًمّمالة اًمٔمٝمر ومٝمق حمٛمقل قمغم أٟمف ىم

اًمٞمقم يمٖمػمه ٓ يٚمزُمف أن اإلُم٤مم ذم ذًمؽ  اًمٕمٞمد واًمٔمٝمر، أو قمغم أٟمف اقمت٘مد هب٤م قمـ

 يّمكم ذم سمٞمتف اًمٔمٝمر. اجلٛمٕم٦م، سمؾ يم٤من ٕداء اخلروج

وقمغم يمؾ شم٘مدير وم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م وإصقل اعمتٌٕم٦م واإلمج٤مع 

ٗملم، يمؾ ٚمَّ اًم٘م٤مئؿ قمغم وضمقب صالة اًمٔمٝمر قمغم ُمـ مل يّمؾ اجلٛمٕم٦م ُمـ اعمٙم

، ًمق اشمْمح ُمـ قمٛمٚمف أٟمف يرى ذًمؽ ُم٘مدم قمغم ُم٤م ومٕمٚمف اسمـ اًمزسمػم 

 (. 15/232إؾم٘م٤مط اجلٛمٕم٦م واًمٔمٝمر قمٛمـ طمي اًمٕمٞمد. )

د اًمري٤ميض، وُم٤م ٤مٓ طمرج ذم صالة اًمٕمٞمد وآؾمتً٘م٤مء ذم آؾمت -

جيري ومٞمف ُمـ إُمقر اًمتل ذيمرشمؿ ٓ يٛمٜمع ُمـ إىم٤مُم٦م صالة اًمٕمٞمد وآؾمتً٘م٤مء 

ومٞمف، ُم٤م دام ـم٤مهرًا ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م، وإن شمٞمن ُمٙم٤من ُمًت٘مؾ 

 (.13/11أطمًـ ُمٜمف ومٝمق أومم وأومْمؾ. )

جلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد صمالصم٦م وم٠ميمثر. أصح إىمقال أن أىمؾ قمدد شم٘م٤مم سمف ا -

(13/12.) 

 اًمًٜم٦م عمـ أشمك ُمّمغم اًمٕمٞمد ًمّمالة اًمٕمٞمد، أو آؾمتً٘م٤مء أن  -

 وٓ  ^جيٚمس وٓ يّمكم حتٞم٦م اعمًجد، ٕن ذًمؽ مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل 

 ومٞمام ٟمٕمٚمؿ، إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًمّمالة ذم  قمـ أصح٤مسمف 

 (.13/14اعمًجد وم٢مٟمف يّمكم حتٞم٦م اعمًجد. )
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ٜمتٔمر صالة اًمٕمٞمد أن يٙمثر ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم، اعمنموع عمـ ضمٚمس ي -

ٕن ذًمؽ هق ؿمٕم٤مر ذًمؽ اًمٞمقم، وهق اًمًٜم٦م ًمٚمجٛمٞمع ذم اعمًجد وظم٤مرضمف 

 (.13/14طمتك شمٜمتٝمل اخلٓم٦ٌم، وُمـ اؿمتٖمؾ سم٘مراءة اًم٘مرآن ومال سم٠مس. )

جيتٛمٕم٤من ذم أصح أىمقال اًمٕمٚمامء ذم مخ٦ًم أي٤مم،  اًمتٙمٌػم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد -

ٜمحر، وأي٤مم اًمتنميؼ اًمثالصم٦م، وأُم٤م اًمٞمقم اًمث٤مُمـ وُم٤م وهل: يقم قمروم٦م، ويقم اًم

 (. 13/19ٓ ُم٘مٞمد. ) اًمِمٝمر وم٤مًمتٙمٌػم ومٞمف ُمٓمٚمؼىمٌٚمف إمم أول 

يٙمؼم ًمٜمٗمًف ُمٜمٗمردًا، يرومع أن يمؾ ُمًٚمؿ  ع:صٗم٦م اًمتٙمٌػم اعمنمو -

 (.13/21صقشمف سمف طمتك يًٛمٕمف اًمٜم٤مس ومٞم٘متدوا سمف ويذيمرهؿ سمف. )

اًمّمقت  -اصمٜم٤من وم٠ميمثر- ومع مج٤مقم٦ماًمتٙمٌػم اجلامقمل اعمٌتدع هق: أن ير -

 سم٤مًمتٙمٌػم مجٞمٕم٤مً يٌدأوٟمف مجٞمٕم٤ًم ويٜمٝمقٟمف مجٞمٕم٤ًم سمّمقت واطمد وسمّمٗم٦م ظم٤مص٦م.

ُم٤م  وهذا اًمٕمٛمؾ ٓ أصؾ ًمف وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، ومٝمق سمدقم٦م ذم صٗم٦م اًمتٙمٌػم

أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من، ومٛمـ أٟمٙمر اًمتٙمٌػم هبذه اًمّمٗم٦م ومٝمق حمؼ. 

(13/21.) 

اعمٓمٝمر وضم٥م ُمٜمٕمف وإٟمٙم٤مره، ٕن  قمٛمؾ اًمٜم٤مس إذا ظم٤مًمػ اًمنمع -

 (. 12/22اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ ينمع ومٞمٝم٤م إٓ ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. )

 ٓ طمج٦م ومٞمف، ٕن قمٛمٚمف  كواًمٜم٤مس ذم ُمٜم ومٕمؾ قمٛمر  -

وقمٛمؾ اًمٜم٤مس ذم ُمٜمك ًمٞمس ُمـ اًمتٙمٌػم اجلامقمل، وإٟمام هق ُمـ اًمتٙمٌػم 

ًمٚمٜم٤مس هب٤م  اً ٜم٦م وشمذيمػميرومع صقشمف سم٤مًمتٙمٌػم قمٛماًل سم٤مًمً اعمنموع، ٕٟمف 

 ومٞمٙمؼمون، يمؾ يٙمؼم قمغم طم٤مًمف، وًمٞمس ذم ذًمؽ اشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمٛمر 

 ظمره، يمام يٗمٕمؾ آقمغم أن يرومٕمقا اًمتٙمٌػم سمّمقت واطمد ُمـ أوًمف إمم 

 (.13/23ن. )أصح٤مب اًمتٙمٌػم اجلامقمل أ
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اًمٜمداء ًمّمالة اًمٕمٞمد أو اًمؽماويح أو اًم٘مٞم٤مم أو اًمقشمر يمٚمف سمدقمف ٓ أصؾ  -

 (.13/23ًمف. )

ٓ طمرج أن ي٘مقل اعمًٚمؿ ٕظمٞمف ذم يقم اًمٕمٞمد أو همػمه شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمؽ  -

، وإٟمام يدقمق اعم١مُمـ ٕظمٞمف ٤مً صأقمامًمٜم٤م اًمّم٤محل٦م، وٓ أقمٚمؿ ذم هذا ؿمٞمئ٤مً ُمٜمّمق

 (. 13/25سم٤مًمدقمقات اًمٓمٞم٦ٌم ٕدًم٦م يمثػمة وردت ذم ذًمؽ. )

 (.4/526ُم٤م ورد ذم ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمديـ همػم صحٞمح. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ) -

ًمٞمس قمٚمٞمف رء، ٕن  ُمع اًمٜم٤مس سم٥ًٌم اًمٜمقم ُمـ مل يّمؾ اًمٕمٞمد -

قمـ اًم٤ٌمىملم، وًمٙمـ ٓ  إذا ىم٤مم هب٤م اًمٌٕمض ؾم٘مٓم٧مصالة اًمٕمٞمد ومرض يمٗم٤مي٦م، 

يٜمٌٖمل ٕطمد أن يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمـ قمذر، وإذا وم٤مشم٧م شم٘م٣م قمغم طم٤مهل٤م يمام 

 (.4/527شم٘م٣م اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 سوفكباب صالة ال
 (.13/29الة اًمٙمًقف ؾمٜم٦م ُم١ميمدة. )ص -

ٓ ينمع ٕهؾ سمٚمد مل ي٘مع قمٜمدهؿ اًمٙمًقف أن يّمٚمقا، ٕن اًمٜمٌل  -

قمٚمؼ إُمر سم٤مًمّمالة وُم٤م ذيمر ُمٕمٝم٤م سمرؤي٦م اًمٙمًقف، ٓ سمخؼم ُمـ أهؾ  ^

 (.13/31احل٤ًمب سم٠مٟمف ؾمٞم٘مع، وٓ سمقىمققمف ذم سمٚمد آظمر. )

 قمغم ظمؼم داً وسمذًمؽ يٕمٚمؿ أن اًمذيـ صٚمقا صالة اًمٙمًقف اقمتام -

٤مسملم ًَّ  (.13/31ىمد أظمٓم٠موا وظم٤مًمٗمقا اًمًٜم٦م. ) احل

ٓ أقمٚمؿ دًمٞماًل يدل قمغم ختّمٞمص اًمٙمًقف سمقىم٧م ُمٕملم، وإرضمح  -

أٟمف يٛمٙمـ يمًقف اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ذم يمؾ وىم٧م، وًمٞمس ُمع ُمـ ظمّمص 

 (.13/34ذًمؽ سمقىم٧م ُمٕملم دًمٞمؾ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ. )

أظم٤ٌمر أصح٤مب احل٤ًمب قمـ  ٟمنم ٜمعيٜمٌٖمل ًمقزارات اإلقمالم ُم -

  نماًمٙمًقف طمتك ٓ يٖمؽم سم٠مظم٤ٌمرهؿ سمٕمض اًمٜم٤مس، وٕن ٟمأوىم٤مت 
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أظم٤ٌمرهؿ ىمد خيٗمػ وىمع أُمر اًمٙمًقف ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس، واهلل ؾمٌح٤مٟمف إٟمام 

ىمدره ًمتخقيػ اًمٜم٤مس وشمذيمػمهؿ، ًمٞمذيمروه ويت٘مقه ويدقمقه وحيًٜمقا إمم 

 (.13/36قم٤ٌمده. )

إصح ذم صالة اًمٙمًقف: هق ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ٤من: اًمٌخ٤مري  -

صاله٤م ريمٕمتلم طملم يمًٗم٧م  ^صحٞمحٞمٝمام، ُمـ يمقن اًمٜمٌل  وُمًٚمؿ ذم

اًمِمٛمس يقم ُم٤مت اسمٜمف إسمراهٞمؿ، ذم يمؾ ريمٕم٦م ىمراءشم٤من وريمققم٤من وؾمجدشم٤من، 

وهؿ  أهؾ اًمٕمٚمؿ، وُم٤م زاد قمغم ذًمؽ ومٝمق اعمح٘م٘ملم ُمـقمٜمد  صحهذا هق إ

: أٟمف إٟمام صغم ^قمـ اًمٜمٌل  ٕن اعمحٗمقظ،. اًمرواة أو ؿم٤مذُمـ سمٕمض 

 (.13/37اًمٙمًقف ُمرة واطمدة. )

اليالة »أٟمف أُمر أن يٜم٤مدى ًمّمالة اًمٙمًقف سم٘مقل:  ^ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -

واًمًٜم٦م ًمٚمٛمٜم٤مدي أن يٙمرر ذًمؽ طمتك ئمـ أٟمف أؾمٛمع اًمٜم٤مس، وًمٞمس ًمذًمؽ  «جاوَة

 (.13/38طمد حمدود ومٞمام ٟمٕمٚمؿ. )

ذقمٞم٦م اًمّمالة ًمٚمٙمًقف ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل هق اًمّمقاب، ًمٕمٛمقم  -

ف ُمـ ذوات ا ٕؾم٤ٌمب. إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة، وٕن صالة اًمٙمًق

(13/42.) 

ُمتك يمًٗم٧م اًمِمٛمس سمٕمد اًمٕمٍم وم٢مٟمف ينمع ًمٚمٛمًٚمٛملم أن ي٤ٌمدروا  -

 (.13/41سمّمالة اًمٙمًقف ُمع اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتٙمٌػم وآؾمتٖمٗم٤مر واًمّمدىم٦م. )

ًمق يمًػ اًم٘مٛمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ومل يٕمٚمؿ إٓ سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر وم٢مٟمف  -

د ذًمؽ، ُمع ُمراقم٤مة ختٗمٞمػ ينمع اًمٌدء سمّمالة اًمٙمًقف، صمؿ يّمكم اًمٗمجر سمٕم

 (.13/41صالة اًمٙمًقف طمتك يّمكم اًمٗمجر ذم وىمتٝم٤م. )

يمث٤مر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر نمع ًمٚمٛمًٚمٛملم اإلاًمّمالة ٓ شمٙمرر، وًمٙمـ يُ  -

 (.13/44) .واًمذيمر واًمتٙمٌػم واًمّمدىم٦م واًمٕمتؼ
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 (.13/44شمًـ اخلٓم٦ٌم سمٕمد صالة اًمٙمًقف. ) -

زل وٟمحقه٤م، ٓ أقمٚمؿ دًمٞماًل يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم ذقمٞم٦م اًمّمالة ًمٚمزٓ -

قمٜمد  اًمّمدىم٦مءت اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمّمالة واًمذيمر واًمدقم٤مء وضم٤م وإٟمام

اًمٙمًقف. وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ذقمٞم٦م صالة اًمٙمًقف ًمٚمزًمزًم٦م، 

ذم ذًمؽ، وإٟمام ذًمؽ ُمروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ^قمـ اًمرؾمقل  ٟمّم٤مً وٓ أقمٚمؿ 

ُم٤م  ُمٜمٝم٤م إٓ ُينمعٚمؿ سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م أن اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ قمُ . وىمد 

 (.13/45. )اًمّمحٞمح٦ماًمًٜم٦م و اًمٙمت٤مبدل قمٚمٞمف 

ُمٕمٚمقُم٦م يًؼمه٤م  قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ٕن ًمف أؾم٤ٌمسم٤مً  ًمٞمس اًمٙمًقف ُمـ -

٤مسمقن سمتٜم٘مؾ اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، ويٕمرومقن ُمٜم٤مزل اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، ًَّ احل

 (. 4/511ويٕمرومقن اعمٜمزًم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اخلًقف واًمٙمًقف. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

يٙمقن إٓ ذم آظمر اًمِمٝمر ذم ىمقل اًمٗمٚمٙمٞملم أن يمًقف اًمِمٛمس ٓ  -

ًمٞم٤مزم اؾمتنار اًم٘مٛمر ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ يٕمتٛمد قمٚمٞمف... وىمد سح مجع ُمـ أهؾ 

اًمٕمٚمؿ سم٠من يمًقف اًمِمٛمس يٛمٙمـ وىمققمف ذم همػم آظمر اًمِمٝمر، واهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 قمغم يمؾ رء ىمدير.

ويمقن اًمٕم٤مدة اًمٖم٤مًم٦ٌم وىمققمف ذم آظمر اًمِمٝمر ٓ يٛمٜمع وىمققمف ذم همػمه. 

(15/142.) 

 ن يمًقف اًمِمٛمس وظمًقف اًم٘مٛمر آيت٤من ُمـ أ ^ وىمد أظمؼم

 آي٤مت اهلل خيقف اهلل هبام قم٤ٌمده، واًمٕم٤ٌمد ذم أؿمد احل٤مضم٦م إمم اًمتخقيػ 

 واإلٟمذار ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٕمذاب ذم يمؾ وىم٧م، وهذا اعمٕمٜمك ٟمٗمًف ُمـ إدًم٦م 

قمغم صح٦م ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمامء سمجقاز وىمقع اخلًقف واًمٙمًقف ذم 

 (.15/144مجٞمع إوىم٤مت. )
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 الصالة
 

 ة االستسقاءباب صال
إًمٞمٝم٤م  صالة آؾمتً٘م٤مء: شمٗمٕمؾ قمٜمد وضمقد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، إذا اطمتٞم٩م -

سم٥ًٌم اجلدب واًم٘محط وىمٚم٦م إُمٓم٤مر، أو همقر اعمٞم٤مه وذه٤مب إهن٤مر. 

(13/49). 

ُم٤م يدل قمغم أٟمف ظمٓم٥م ىمٌؾ اًمّمالة وظمٓم٥م سمٕمد  ^صم٧ٌم قمٜمف  -

ٜم٦م، (. وإُمر ذم ذًمؽ واؾمع واحلٛمد هلل... ومٙمؾ ُمٜمٝمام ؾم13/61اًمّمالة. )

 (.13/62حلٛمد هلل. )ويمؾ ُمٜمٝمام ظمػم وا

خيرج اًمٜم٤مس إمم صالة آؾمتً٘م٤مء ذم صمٞم٤مب سمذًمتٝمؿ، أي: ذم اًمثٞم٤مب  -

اًمٕم٤مدي٦م، ٓ يم٤مًمٕمٞمد، وم٢من هذا ظمروج طم٤مضم٦م، وظمروج ذًم٦م هلل، وظمروج 

 (. 13/62. )اؾمتٙم٤مٟم٦م سملم يديف، وظمروج اومت٘م٤مر إًمٞمف 

 ٤Qم ُمع رؾمقل اهلل روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح قمـ أٟمس، ىم٤مل: أص٤مسمٜم -

وم٘م٤مل:  ؟ي٤م رؾمقل اهلل مل ومٕمٚم٧م هذا :ُمٓمر ومحن صمقسمف طمتك أص٤مسمف اعمٓمر، وم٘م٤مًمقا

َّ٘فُ » ومدل ذًمؽ قمغم اؾمتح٤ٌمب أن يٙمِمػ اعمرء سمٕمض اًمٌمء  «عٍٖد بربفِ  حديُث  ٕ

 (.13/64ُمـ ضمًده يمذراقمف أو رأؾمف طمتك يّمٞمٌف اعمٓمر. )

ٚمد قمٜمدهؿ إذا صدر إُمر سم٢مىم٤مُم٦م صالة آؾمتً٘م٤مء ويم٤من أهؾ سم -

ُٕمر وزم إُمر،  ًٓ ؾمٞمقل يمثػمة، ومٞمنمع هلؿ إىم٤مُم٦م صالة آؾمتً٘م٤مء اُمتث٤م

 (.13/65ويدقمقن ًمٚمٛمحت٤مضملم أن يٖمٞمثٝمؿ اهلل ُمـ ومْمٚمف. )

ينمع ًمٚم٤ٌمدي٦م واعم٤ًمومريـ أن يّمٚمقا صالة آؾمتً٘م٤مء إذا اطمت٤مضمقا  -

 (.13/66إمم ذًمؽ. )

  Qشم٘مقه اًمٕم٤ٌمد إذا آُمٜمقا سمرهبؿ، واؾمت٘م٤مُمقا قمغم ـم٤مقمتف، وا -

 ٥م، وطمٚمقل ئذم مجٞمع أُمقرهؿ، وشميقمقا إًمٞمف قمٜمد ٟمزول اعمّم٤م

  ٌلم اًمّم٤مدىملم، وم٢مٟمف يٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م ـمٚمٌقا، وي١مُمٜمٝمؿئاًمٕم٘مقسم٤مت، شميع اًمت٤م
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مم٤م طمذروا، ويّمٚمح هلؿ أقمامهلؿ، ويٖمٗمر هلؿ ذٟمقهبؿ اًم٤ًمًمٗم٦م، وخيٚمّمٝمؿ ُمـ 

٘مٞمٝمؿ ُمـ ُم٤مء اًمًامء، ويٜمزل هلؿ اًمؼميم٤مت ذم إرض. يًاعمْم٤ميؼ، و

(13/79- 82.) 

 ذم صالة آؾمتً٘م٤مء ^اًمٔم٤مهر ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل  -

أن اًمرداء يٙمقن قمغم طم٤مًمتف اعمٕمت٤مدة، وإٟمام ي٘مٚم٥م ذم أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم قمٜمدُم٤م حيقل 

 (.13/83اإلُم٤مم رداءه. )

أُم٤م أن حيقل اًمرداء أو اًمٕم٤ٌمءة قمـ طم٤مهل٤م ىمٌؾ ذًمؽ، وم٤مٕفمٝمر أن ذًمؽ  -

 (.13/84ًمػ ًمٚمًٜم٦م. )همػم ُمنموع وخم٤م

إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة شمتٙمِمػ قمٜمد حتقيٚمٝم٤م ًمٚمرداء ذم صالة آؾمتً٘م٤مء  -

واًمرضم٤مل يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م ٓ شمٗمٕمؾ، ٕن ىمٚم٥م اًمرداء ؾمٜم٦م، واًمتٙمِمػ أُم٤مم 

اًمرضم٤مل ومتٜم٦م وحمرم، وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمتٙمِمػ وم٤مًمٔم٤مهر أن طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمرضمؾ، 

طمٙم٤مم، إٓ ُم٤م دل اًمدًمٞمؾ ٕن هذا هق إصؾ، وهق شم٤ًموي اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم إ

 (.13/84قمغم آظمتالف سمٞمٜمٝمام ومٞمف. )

إذا يم٤من أهؾ سمٚمد ٓ ي٠مُمرهؿ واًمٞمٝم٤م سم٢مىم٤مُم٦م صالة اًمٕمٞمد أو صالة  -

آؾمتً٘م٤مء وم٢مٟمف ينمع هلؿ أن يّمٚمقا صالة اًمٕمٞمد وصالة آؾمتً٘م٤مء ذم 

ذع ذًمؽ  ^اًمّمحراء إذا شمٞمن ذًمؽ، وإٓ ومٗمل اعم٤ًمضمد، ٕن اًمرؾمقل 

  .(13/85ُٕمتف. )

شبحان وـ شبح الرعد بحٔده وادالئْة »إذا ؾمٛمع اًمرقمد ي٘مقل:  -

ضم٤مء هذا قمـ اًمزسمػم وقمـ سمٕمض اًمًٚمػ، وم٢مذا ىم٤مل اعم١مُمـ ذًمؽ  «وـ خِٗتف

  (.13/86ومحًـ. )

ا، اً َ٘اف اً بالٖٓؿ صٗ»أُم٤م قمٜمد ٟمزول اعمٓمر ومٞم٘مقل:  - َ٘    بًِؾ ُوٌِر

 (.13/86. )^هٙمذا ضم٤مءت إطم٤مدي٨م قمـ اًمرؾمقل  «اهلل ورمحتف
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 كتاب اجلنائز
 

 (.13/92ـمٚم٥م اعمقت ٓ جيقز، وٓ جيقز متٜمٞمف أيْم٤ًم. ) -

اذيمر  ـمري٘م٦م شمٚم٘ملم اعمحتي: ي٘م٤مل ًمٚمٛمحتي ىمؾ: ٓ إًمف إٓ اهلل، -

اعمحتي طمتك يث٧ٌم قمغم اًمِمٝم٤مدة،  ىم٤مهل٤م يمٗمك، وٓ ُيْمجر رسمؽ ي٤م ومالن، وإذا

 (.13/93ي يمٗمك واحلٛمد هلل. )وإذا ذيمر اهلل قمٜمده وىمٚمده اعمحت

ىمراءة ؾمقرة )يس( قمٜمد آطمتْم٤مر ضم٤مءت ذم طمدي٨م ُمٕم٘مؾ سمـ  -

وفمٜمقا  ،صححف مج٤مقم٦م «سي ؿْ وا عذ وقتاكُ ءقرا»ىم٤مل:  ^ي٤ًمر أن اًمٜمٌل 

ٝمدي قمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر، ٜمقمثامن اًم أن إؾمٜم٤مده ضمٞمد وأٟمف ُمـ رواي٦م أيب

ٝمدي وًمٙمٜمف ٜماًم ، وىم٤مًمقا: إن اًمراوي ًمف ًمٞمس هق أسم٤م قمثامنآظمرونووٕمٗمف 

ؿمخص آظمر جمٝمقل. وم٤محلدي٨م اعمٕمروف ومٞمف أٟمف وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م أيب قمثامن، 

 (.13/93ومال يًتح٥م ىمراءهت٤م قمغم اعمقشمك. )

ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اعمريض أُمر ـمٞم٥م وًمٕمؾ اهلل يٜمٗمٕمف سمذًمؽ، أُم٤م  -

ختّمٞمص ؾمقرة )يس( وم٤مٕصؾ أن احلدي٨م وٕمٞمػ ومتخّمٞمّمٝم٤م ًمٞمس ًمف 

 (.13/94وضمف. )

  قمٜمد اًمٙم٤مومر اعمحتي وشمٚم٘مٞمٜمف إذا شمٞمن، وىمد يم٤من ينمع احلْمقر -

يٕمقده ومٚم٘مٜمف،  ^ظم٤مدم هيقدي ومٛمرض ومذه٥م إًمٞمف اًمٜمٌل  ^قمٜمد اًمٜمٌل 

 ومٜمٔمر  «اهلل ُل رشق اً دٓ إلف إٓ اهلل وأن ُمٔ أنَّ  ُد ؾ: أصٖقُ »وىم٤مل: 

 : ^اًمٞمٝمقدي إمم أسمقيف وم٘م٤مٓ ًمف: أـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ وم٘م٤مهل٤م. وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 (.13/94. )«رالٕا ـَ يب وِ  هُ أَّ٘ذ  هلل الذي احلُٔد »
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ٓ أصؾ ًمقوع اعمّمحػ قمغم اعمٞم٧م، وٓ ينمع، سمؾ هق سمدقم٦م.  -

(13/95.) 

ًمٞمس ًم٘مراءة اًم٘مرآن قمغم اعمٞم٧م أو قمغم اًم٘مؼم أصؾ صحٞمح، سمؾ ذًمؽ  -

 (.13/95همػم ُمنموع، سمؾ ُمـ اًمٌدع. )

 وإٟمام ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ووع طمديدة أو رء صم٘مٞمؾ قمغم سمٓمٜمف -

 (.13/95طمتك ٓ يٜمتٗمخ. ) سمٕمد اعمقت

ذقمٞم٦م اًم٘مراءة ًمٚمٛمقشمك، ومٞمٜمٌٖمل  يدل قمغمام ٟمٕمٚمٛمف ٞمًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ وم -

ومال شمٗمٕمؾ ًمألُمقات سمخالف اًمّمدىم٦م  أهن٤م قم٤ٌمدة شمقىمٞمٗمٞم٦م، اًمٌ٘م٤مء قمغم إصؾ وهق

قمٜمٝمؿ، واًمدقم٤مء هلؿ واحل٩م واًمٕمٛمرة، وىمْم٤مء اًمديـ، وم٢من هذه إُمقر شمٜمٗمٕمٝمؿ، 

 .(13/96وىمد ضم٤مءت هب٤م اًمٜمّمقص. )

٤مء ذم يد اعمرأة اعمتقوم٤مة، أو اًمتل حتتي، ٓ أقمٚمؿ ًمف أصالً ووع احلٜمّ -

 (.13/98يرضمع إًمٞمف. )

رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.  «ٓ إلف إٓ اهلل ؿْ لّٕقا وقتاكُ »: ^ىمقل اًمٜمٌل  -

اعمراد سم٤معمقشمك هٜم٤م اعمحتيون ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، وٕهنؿ اًمذيـ يٜمتٗمٕمقن 

 (.13/122سم٤مًمتٚم٘ملم. )

الَْبة »: ^٥م شمقضمٞمف اعمحتي ًمٚم٘مٌٚم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، ًم٘مقًمف يًتح -

 (.13/121. )«اً توأوقا ءً ؿ أحٗاُْ تُ قبٓ

يمٞمٗمٞم٦م اًمتقضمٞمف ًمٚم٘مٌٚم٦م: جيٕمؾ قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ، ووضمٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م يمام  -

 (.13/121. )اًمٚمَّحديقوع ذم 

أطمد ُمـ  ٓ سم٠مس سمت٘مٌٞمؾ اعمٞم٧م إذا ىمٌٚمف أطمد حم٤مرُمف ُمـ اًمٜم٤ًمء، أو ىمٌٚمف -

 (.13/122. )^ُمع اًمٜمٌل  رضم٤مل يمام ومٕمؾ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ اًم

 ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اًمقىمقف زُمٜم٤ًم ُمع اًمّمٛم٧م حتٞم٦م ًمٚمِمٝمداء -
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ٕرواطمٝمؿ، ُمـ اعمٜمٙمرات واًمٌدع اعمحدصم٦م.  امً وشمٙمري يٗم٤مً نمأو اًمقضمٝم٤مء أو شم

 (.2/32) ل[مجع ىم٤مؾمؿ اًمِمامقم]

 باب غسل المٌت
 ق يم٤مومر، ٓ يٖمًؾ، وٓ يّمغمومٝم ُمـ ُم٤مت ُمـ اعمٙمٚمٗملم وهق ٓ يّمكم -

قمٚمٞمف، وٓ يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، وٓ يرصمف أىم٤مرسمف، سمؾ ُم٤مًمف ًمٌٞم٧م ُم٤مل 

 (.13/125أصح أىمقال اًمٕمٚمامء. )اعمًٚمٛملم ذم 

ومال طم٤مضم٦م  ،ُم٤م دام فم٤مهر اعمٞم٧م اإلؾمالم، واًمذيـ أطميوه ُمًٚمٛمقن -

غم إمم ؾم١ماهلؿ هؾ هق يّمكم أم ٓ، وىمد يت٤ًمهؾ اًمٌٕمض ذم ذًمؽ ومٞمؽمشم٥م قم

ح، ويمذًمؽ قمٜمد اًمّمالة قمٚمٞمف، ومال ي٠ًمل قمٜمف إذا يم٤من فم٤مهره ئذًمؽ ومْم٤م

 (.13/127اإلؾمالم. )

إُملم،  ٓ يٚمزم أن يتقمم اًمتٖمًٞمؾ أهؾ اعمٞم٧م، وإٟمام يتقمم ذًمؽ -

 (.13/127خلٌػم. )ااجلٞمد، 

 (.13/127إذا أوص اعمٞم٧م سمتحديد ُمـ يٖمًٚمف ومتٜمٗمذ وصٞمتف. ) -

ف ٓ طمرج قمغم اًمزوضم٦م أن شمٖمًؾ ىمد دًم٧م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم أٟم -

زوضمٝم٤م وأن شمٜمٔمر إًمٞمف، وٓ طمرج قمغم اًمزوج أن يٖمًٚمٝم٤م ويٜمٔمر إًمٞمٝم٤م. 

(13/128.) 

 (.13/129ويٚمحؼ سم٤مًمزوضم٦م اعمٛمٚمقيم٦م اًمتل ي٤ٌمح ًمف وـم١مه٤م. ) -

أُم٤م همػم اًمزوضم٦م يم٤مٕم واًمٌٜم٧م ومال جيقز ًمٚمرضمؾ شمٖمًٞمٚمٝمام وٓ  -

 (.13/128همػممه٤م ُمـ حم٤مرُمف اًمٜم٤ًمء. )

 اًمّمٖمػمة اًمتل دون اًمًٌع ٓ طمرج قمغم اًمرضمؾ ذم اًمٌٜم٧م  -

  قمٜمٝم٤م. ٕهن٤م ٓ قمقرة هل٤م هل٤م أو أضمٜمٌٞم٤مً  ٤مً ُمشمٖمًٞمٚمٝم٤م، ؾمقاء يم٤من حمر
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 (.13/129. )ٌعحمؽمُم٦م، وهٙمذا اعمرأة هل٤م شمٖمًٞمؾ اًمّمٌل اًمذي دون اًمً

اعمتقوم٤مة اعمٓمٚم٘م٦م إذا يم٤مٟم٧م رضمٕمٞم٦م ومال سم٠مس أن يٖمًٚمٝم٤م زوضمٝم٤م.  -

(13/112.) 

 (.13/112ي٤ًمقمده ًمٞمتقمم همًؾ اعمٞم٧م. ) يٙمٗمل واطمد وُمـ -

اًمذي أرى أن شمٕمٛمٚمقا سمام شمْمٛمٜمف طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م، ومتٖمًٚمقا اعمٞم٧م  -

شمٌدأوا سمٛمٞم٤مُمٜمف وُمقاوع اًمقوقء ُمٜمف ُمع و، ذم مجٞمع اًمٖمًالت سم٤معم٤مء واًمًدر

وهمػمه٤م ذم مجٞمع اًمٖمًالت طمتك يٜم٘مك، وًمق  سم٢مزاًم٦م إوؾم٤مخ اعمؽمايمٛم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م

٤مُمٌق، ِمذيمقر. وٓ طم٤مضم٦م إمم اًمّم٤مسمقن واًمزاد قمغم ؾمٌع، ًمٚمحدي٨م اعم

وهمػممه٤م، إٓ إذا مل يٙمػ اًمًدر ذم إزاًم٦م إوؾم٤مخ ومال سم٠مس سم٤مؾمتٕمامل 

ُمـ  ءاً ؿمٜم٤من وهمػمه٤م ُمـ إٟمقاع اعمزيٚم٦م ًمألوؾم٤مخ سمداًمّم٤مسمقن واًمِم٤مُمٌق وإ

 (.13/111اًمٖمًٚم٦م إومم، وجيٕمؾ ذم اًمٖمًٚم٦م إظمػمة رء ُمـ اًمٙم٤مومقر. )

قمٜمد  إُمر سم٤مؾمتخدام اًمًدر «ه بامء وشدراغسٓق»: ^ىمقل اًمٜمٌل  -

 (.13/113اًمٕمٚمامء ًمالؾمتح٤ٌمب. )

يًتح٥م ىمص ؿم٤مرب اعمٞم٧م وىمٚمؿ أفمٗم٤مره، وأُم٤م طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م، وٟمتػ  -

اإلسمط ومال أقمٚمؿ ُم٤م يدل قمغم ذقمٞمتف، وإومم شمرك ذًمؽ، ٕٟمف رء ظمٗمل 

 (.13/114يم٤مًمٔمٗمر واًمِم٤مرب. ) وًمٞمس سم٤مرزاً 

٥م أو ومْم٦م وٟمزقمٝم٤م ٓ حيّمؾ إذا ُم٤مت اعمٞم٧م وقمٚمٞمف أؾمٜم٤من ذه -

ف ِمأم همػم ُمديـ، وذم اإلُمٙم٤من ٟمٌ ٤مً ٜمسمًٝمقًم٦م ومال سم٠مس سمؽميمٝم٤م، ؾمقاء يم٤من ُمدي

سمٕمد طملم وأظمذه٤م ًمٚمقرصم٦م أو اًمديـ، أُم٤م إذا شمٞمن ٟمزقمٝم٤م وضم٥م ذًمؽ، ٕهن٤م 

 (.13/115ُم٤مل ٓ يٜمٌٖمل إو٤مقمتف ُمع اًم٘مدرة. )

 (.13/115شمٓمٞمٞم٥م اعمٞم٧م ويمٗمٜمف ؾمٜم٦م، إذا يم٤من همػم حمرم. ) -
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ؾ، وإذا ؾمقيمف ً أقمٚمؿ ًمتًقيؽ اعمٞم٧م أصاًل، وإٟمام يقو٠م صمؿ يٖمٓ -

 (.13/115قمٜمد اعمْمٛمْم٦م ومال سم٠مس يم٤محلل. )

شمٕمٚمٞمؿ شمٖمًٞمؾ اعمقشمك ـمٞم٥م وُمنموع وًمٞمس ومٞمف رء، ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس  -

 (.13/118ٓ حيًـ اًمتٖمًٞمؾ، واحل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م شمٖمًٞمؾ اعمٞم٧م. )

هنك قمـ شمّمقير  ^، ٕن اًمٜمٌل شمّمقير اعمٞم٧م طملم اًمتٖمًٞمؾ ٓ جيقز -

( واًمتٕمٚمٞمؿ يٙمقن سمٖمػم اًمٗمٞمديق. 13/119ًمٕمـ اعمّمقريـ )ذوات إرواح و

(13/122.) 

اعمحرم إذا شمقذم وم٢مٟمف يٖمًؾ وٓ يٓمٞم٥م، وٓ يٖمٓمك وضمٝمف، وٓ رأؾمف  -

وٓ قمامُم٦م وٓ همػم ذًمؽ، ٕٟمف يٌٕم٨م يقم  ٤مً ّمىمٛمٞم ُس ٌَ ٚمويٙمٗمـ ذم إطمراُمف، وٓ يُ 

، وٓ ي٘م٣م قمٜمف ُم٤م سم٘مل ^صح سمذًمؽ احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل ، يمام اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌٞم٤مً 

مل ي٠مُمر  ^ُمـ أقمامل طمجف ؾمقاء يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ىمٌؾ قمروم٦م أو سمٕمده٤م، ٕن اًمٜمٌل 

 (.13/122سمذًمؽ. )

ُمـ ُم٣م ذم طم٩م وم٤مؾمد ومامت ومٞمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ ُم٤مت ذم طم٩م  -

 (.13/122صحٞمح. )

 قمٚمٞمف، غمَّ ّمٙمٗمـ ويُ ؾ ويُ ًَّ ٖمسمجراطمف، يُ  اً رُمـ ُم٤مت ُمـ اعمٕمريم٦م ُمت٠مصم -

 (.13/121ويرضمك ًمف أضمر اًمِمٝمٞمد، إذا ظمٚمّم٧م ٟمٞمتف. )

-  ًَّ  (.13/121ؾ ويّمغم قمٚمٞمف. )اعمٔمٚمقم يٖم

 ىم٤مشمؾ ٟمٗمًف يٖمًؾ ويّمغم قمٚمٞمف ويدومـ ُمع اعمًٚمٛملم: ٕٟمف قم٤مص -

 (.13/122وهق ًمٞمس سمٙم٤مومر )

ف، جي٥م ئقه ضمًٛمف أو شم٘مٓمع سمٕمض أضمزاِمُمـ ُم٤مت ذم طم٤مدث وشم -

 ؿ، ٕن ٛمَّ ٞمَ ُمٙمـ ذًمؽ، وم٢من مل يٛمٙمـ وم٢مٟمف يُ شمٖمًٞمٚمف يمام يٖمًؾ همػمه إذا أ

 (.13/123اًمتٞمٛمؿ ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمتٖمًٞمؾ سم٤معم٤مء قمٜمد اًمٕمجز قمـ ذًمؽ. )
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 ومال، ٕهن٤م همٞم٦ٌم، نمقمالُم٤مت اخلػم ٓ سم٠مس سم٤مإلظم٤ٌمر قمٜمٝم٤م، أُم٤م اًم -

وهمػم ذًمؽ ومال سم٠مس.  اً دًمٙمـ ًمق ىم٤مل اعمٖمًؾ: إن سمٕمض إُمقات يٙمقن أؾمق

(13/123.) 

ـْ »طمدي٨م:  - ُف ولدت كٗقمِ  فِ ـ ذ٘قبِ وِ  َج خر َبفُ  عٗقوسٓاًم فسَس  َؾ سَّ غ َو

، ٓ أقمٚمؿ ًمف أصاًل. وًمٙمـ يًتح٥م ًمٚمٖم٤مؾمؾ اًمًؽم قمغم اعمقشمك، وقمدم «أُوف

 (.13/124ٝمؿ ًمٚمٜم٤مس. )ئ٤مء ُم٤م ىمد ئمٝمر ُم٤ًموِمإوم

 باب الكفن
 إومْمؾ أن يٙمٗمـ اًمرضمؾ ذم صمالصم٦م أصمقاب سمٞمض ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٛمٞمص -

عمرأة شمٙمٗمـ ذم مخس ىمٓمع إزار وىمٛمٞمص وٓ قمامُم٦م، هذا هق إومْمؾ، وا

ومخ٤مر وًمٗم٤مومتلم، وإن يمٗمـ اعمٞم٧م ذم ًمٗم٤موم٦م واطمدة ؾم٤مشمرة ضم٤مز ؾمقاء يم٤من رضماًل 

 (.13/127أو اُمرأة. وإُمر ذم ذًمؽ واؾمع. )

شمٙمٗمـ اعمرأة اعمحرُم٦م يم٠مُمث٤مهل٤م ذم إزار ومخ٤مر وىمٛمٞمص وًمٗم٤مومتلم،  -

رُم٦م. ويٖمٓمك وضمٝمٝم٤م يمٖمػمه٤م وًمٙمـ سمٖمػم ٟم٘م٤مب، وٓ شمٓمٞم٥م ٕهن٤م حم

(13/128.) 

ًمٞمس ذم قمدد اًمٕم٘مد ذم اًمٙمٗمـ طمد، ًمٙمـ اًمثالث شمٙمٗمل ذم أقماله  -

يمتٗمل سم٤مصمٜمتلم ومال سم٠مس ًمٙمـ اعمٝمؿ وٌط اًمٙمٗمـ طمتك وأؾمٚمٗمف ووؾمٓمف، وإن أُ 

 (.13/128. )نميٜمت ٓ

 (.13/129ٓ سم٠مس أن جيٕمؾ قمغم اجلرح ُم٤م يٛمًٙمف. ) -

قمغم  وجيٕمؾٖمػم اًمٙمٗمـ، أو يٖمًؾ، إذا ظمرج دم سمٕمد شمٙمٗملم اعمٞم٧م، يُ  -

 (.13/129حمؾ اًمٜمزيػ رء يٛمًٙمف ُمثؾ اًمِمٛمع وهمػمه. )
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 باب الصالة على المٌت
 (.13/133اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ُمنموقم٦م ًمٚمجٛمٞمع، ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء. ) -

ًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء اشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز إمم اعم٘مؼمة، ٕهنـ ُمٜمٝمٞم٤مت قمـ ذًمؽ.  -

(13/134.) 

 ٟمٕمٚمؿ ًمف أصاًل، وٓٓ  «ةِ ٘يٗب يف اجلٕاز لٕٓساءِ  لَٗس »طمدي٨م:  -

 .(13/135أهؾ اًمٕمٚمؿ. )ٟمٕمٚمؿ أطمدًا أظمرضمف ُمـ 

ٟمرضمق عمـ صغم قمغم مخس ضمٜم٤مئز صالة واطمدة ىمراريط سمٕمدد اجلٜم٤مئز.  -

(13/136.) 

ًمف  إُم٤مم اعمًجد أومم سم٤مًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ُمـ اًمِمخص اعمقص -

ُٚ »: ^ًم٘مقل اًمٜمٌل  َـّ ٓ ي وإُم٤مم اعمًجد هق ص٤مطم٥م  «ِ٘فِ يف شٌٓا جَؾ الر و

 (.13/137اًمًٚمٓم٤من ذم ُمًجده. )

 (.13/138ٓ طمرج ذم اًمًٗمر ٕضمؾ اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م. ) -

قمغم اعمٞم٧م  اؾمتح٥م اًمٕمٚمامء حتري اعمًجد اًمذي ومٞمف مج٤مقم٦م يمثػمة ًمٚمّمالة -

 (.13/138ومٞمف، ويمٚمام يم٤من اًمٕمدد أيمثر ص٤مر أىمرب إمم اخلػم وأيمثر ًمٚمدقم٤مء. )

ذم اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م  إصؾ أن يّمٗمقا ذم صالة اجلٜم٤مزة يمام يّمٗمقن -

ذم ؾمٜمده  ومٞمٙمٛمٚمقن اًمّمػ إول وم٤مٕول، أُم٤م قمٛمؾ ُم٤مًمؽ سمـ هٌػمة 

وٕمػ، وهق خم٤مًمػ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب إيمامل اًمّمػ 

 (.13/139إول وم٤مٕول ذم اًمّمالة. )

ُمـ اًمًٜم٦م أن ي٘مػ اإلُم٤مم قمٜمد رأس اًمرضمؾ ووؾمط اعمرأة، وإذا  -

 صمؿ اًمٓمٗمؾ اًمذيمر صمؿ اعمرأة صمؿ اًمٓمٗمٚم٦م  يم٤مٟم٧م ضمٜم٤مئز يمثػمة ي٘مدم اًمرضمؾ

  إٟمثك، ويّمكم قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم، ٕن اعم٘مّمقد اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة، وجيٕمؾ
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رأس اًمٓمٗمؾ قمٜمد رأس اًمرضمؾ، ووؾمط اعمرأة قمٜمد رأس اًمرضمؾ، ويمذًمؽ 

 (.13/139اًمٓمٗمٚم٦م قمٛماًل سم٤مًمًٜم٦م. )

إذا دقم٧م احل٤مضم٦م ومٞمّمػ قمـ يٛملم اإلُم٤مم وؿمامًمف، واًمًٜم٦م اًمّمالة  -

 (. 13/142ومال سم٠مس. ) ٤مً ٘مُم٤مم، ًمٙمـ ًمق يم٤من اعمٙم٤من وٞمظمٚمػ اإل

، وي٘مرأ لٛميًاًمّمالة قمغم اعمٞم٧م صٗمتٝم٤م: أن يٙمؼم اإلُم٤مم، ويتٕمقذ، و -

اًمٗم٤محت٦م، ويًتح٥م أن ي٘مرأ ُمٕمٝم٤م ؾمقرة ىمّمػمة ُمثؾ اإلظمالص، أو اًمٕمٍم، أو 

قمغم يدل  ُم٤م ل ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ٌاًمٜم صح قمـ ٟمف ىمدي٤مت، ٕسمٕمض أ

، ُمثٚمام يّمكم قمٚمٞمف ذم اًمتِمٝمد إظمػم، ^ٟمٞم٦م، ويّمكم قمغم اًمٜمٌل ذًمؽ، ويٙمؼم اًمث٤م

صمؿ يٙمؼم اًمث٤مًمث٦م ويدقمق ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمدقم٤مء اعمٕمروف ويذيمر ًمٗمظ اًمدقم٤مء ًمٚمرضمؾ 

ٙم٧م ي٨ًم ًمٚمٛمرأة، وجيٛمع اًمْمٛمػم ًمٚمجٜم٤مزات اعمجتٛمٕم٦م صمؿ يٙمؼم اًمراسمٕم٦م وٟمَّ وي١م

ٕمٚمف وٓ سم٠مس ىمٚمٞمالً صمؿ يًٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة، أُم٤م آؾمتٗمت٤مح ومال سم٠مس سمٗم

. «أرسعقا باجلٕازة»: ^ُمـ ىمقل اًمٜمٌل  سمؽميمف، وشمريمف أومْمؾ أظمذاً 

(13/142 .) 

 (.13/143ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم صالة اجلٜم٤مزة واضم٦ٌم. ) -

، ويٜمٌٖمل أٓ ^اعمٕمروف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ وضمقب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  -

 (. 13/144يدقمٝم٤م اعمّمكم قمغم اجلٜم٤مزة سمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م. )

هذا  ٤من اعم٠مُمقم جيٝمؾ هؾ اعمٞم٧م رضمؾ أم اُمرأة، وم٤مُٕمر ذمإذا يم -

واؾمع، وم٢من ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف... إمم آظمره، يٕمٜمك اعمٞم٧م، وإن ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ 

 (.13/126اهمٗمر هل٤م، يٕمٜمل اجلٜم٤مزة، ومال سم٠مس. )

  ي٘م٤مل ذم اًمّمالة قمغم اًمٓمٗمؾ ُمثٚمام ي٘م٤مل ذم اًمّمالة قمغم اًمٙمٌػم، -

، ٤مً سمجم٤م ٤مً ٕموؿمٗمٞم ٤مً ـمًمقاًمديف وومر اً رٚمف ذظمًمٙمـ قمٜمد اًمدقم٤مء ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اضمٕم

 اًمٚمٝمؿ أقمٔمؿ سمف أضمقرمه٤م، وصم٘مؾ سمف ُمقازيٜمٝمام، وأحل٘مف سمّم٤مًمح ؾمٚمػ 
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 اعم١مُمٜملم، واضمٕمٚمف ذم يمٗم٤مًم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، وىمف سمرمحتؽ

دعك ويُ  فِ يذ عٓٗالٌِؾ يُ »أٟمف ىم٤مل:  ^قمذاب اجلحٞمؿ، ٕٟمف صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

 (.13/147. )«لقالديف

ٙمؼم، صمؿ يًٙم٧م ىمٚمٞمالً، مل يث٧ٌم رء ذم اًم٘مراءة سمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمراسمٕم٦م سمؾ يُ  -

 (.13/147صمؿ يًٚمؿ سمٕمد اًمراسمٕم٦م. )

ٕن هذا  ن،إومْمؾ آىمتّم٤مر قمغم أرسمع )شمٙمٌػمات(، يمام قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ أ -

، واًمٜمج٤مر ُمع يمقٟمف ًمف ُمزي٦م يمٌػمة اىمتٍم قمٚمٞمف ^ظمر ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌل هق أ

 (.٠13/148مرسمع. )ٙمٌػم قمٚمٞمف سماًمًالم ذم اًمتاًمّمالة و

رسمع يمٚمٝم٤م، عم٤م صم٧ٌم قمـ اسمـ قمٛمر، اًمتٙمٌػمات إ اًمًٜم٦م رومع اًمٞمديـ ُمع -

ُمـ  واسمـ قم٤ٌمس أهنام يم٤مٟم٤م يرومٕم٤من ُمع اًمتٙمٌػمات، ورواه اًمدارىمٓمٜمل ُمرومققم٤مً 

 (.13/148طمدي٨م اسمـ قمٛمر سمًٜمد ضمٞمد. )

ريمف ُم٤م أد اًمًٜم٦م عمـ وم٤مشمف سمٕمض شمٙمٌػمات اجلٜم٤مزة أن ي٘ميض ذًمؽ، ويٕمتؼم -

هق أول صالشمف وُم٤م ي٘مْمٞمف هق آظمره٤م، وم٢مذا أدرك اإلُم٤مم ذم اًمتٙمٌػمة اًمث٤مًمث٦م يمؼم 

. وم٢مذا ؾمٚمؿ ^اًمٜمٌل  وىمرأ اًمٗم٤محت٦م، وإذا يمؼم اإلُم٤مم اًمراسمٕم٦م يمؼم سمٕمده وصغم قمغم

ٚمؿ. يً، صمؿ يٙمؼم اًمراسمٕم٦م واإلُم٤مم يمؼم اعم٠مُمقم اعمًٌقق ودقم٤م ًمٚمٛمٞم٧م دقم٤مء ُمقضمزاً 

(13/149.) 

ة قمغم اجلٜم٤مزة ومل يّمؾ اًمٗمرض، ومٞمّمكم ُمٕمٝمؿ ُمـ دظمؾ اعمًجد ًمٚمّمال -

قمغم اجلٜم٤مزة صمؿ يّمكم اًمٗمرض، ٕن اجلٜم٤مزة شمٗمقت واًمٗمرض ٓ يٗمقت. 

(13/151.) 

أُم٤م إذا محٚم٧م اجلٜم٤مزة ومال يّمكم قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام يتٌٕمٝم٤م ويّمكم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد  -

 (.13/151اًمدومـ أو قمٜمد اًم٘مؼم. )

  صغم قمٚمٞمٝم٤م ^اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة سمٕمد دومٜمٝم٤م ؾمٜم٦م: ٕن اًمٜمٌل  -
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 سمٕمد اًمدومـ، واًمذي ُم٤م طمي اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م يّمكم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد اًمدومـ، طمتك 

  اًمذي صغم قمٚمٞمٝم٤م ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يٕمٞمد اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ُمع اعمّمٚملم، وٓ

طمرج ذم ذًمؽ طمتك ًمق صغم قمٚمٞمٝم٤م ُمرشملم أو صمالصم٤ًم ُمع ُمـ يّمكم قمٚمٞمٝم٤م ممـ 

ٝمر شم٘مري٤ًٌم. وم٤مشمتف اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م، واعمِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمامء أهن٤م إمم ؿم

(13/153.) 

ومٞمف  إطمقط شمرك اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ذم ىمؼمه سمٕمد ُميض ؿمٝمر: ٕن -

أٟمف صكم قمغم اًم٘مؼم سمٕمد ؿمٝمر،  ^سملم اًمٕمٚمامء، وأيمثر ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌل  ظمالوم٤مً 

 (. 13/154وإصؾ قمدم اًمّمالة قمغم اًم٘مٌقر. )

أن شمٙمقن  وم٤مًمقاضم٥م شمرك ذًمؽ إٓوإن ُم٣م قمغم اًمدومـ أيمثر ُمـ ؿمٝمر، 

ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م  اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ ينمع٤مدة يًػمة يم٤مًمٞمقم واًمٞمقُملم: ٕن اًمزي

 (.13/317ذقمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف أو رؾمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. )

قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٌ٘مٞمع ذم آظمر طمٞم٤مشمف  ^اعم٘مّمقد سمّمالة اًمٜمٌل  -

 (.13/154اًمدقم٤مء هلؿ، اًمدقم٤مء اًمذي يدقمك سمف ًمٚمٛمٞم٧م. )

اًمٜمٝمل إٓ إذا يم٤من ذًمؽ ذم اًمقىم٧م اًمٓمقيؾ  ٓ يّمغم قمغم اًم٘مؼم وىم٧م -

أي سمٕمد صالة اًمٕمٍم وصالة اًمٗمجر ومقىم٧م اًمٜمٝمل هٜم٤م ـمقيؾ ومال سم٠مس 

سم٤مًمّمالة ذم هذا اًمقىم٧م، ٕهن٤م ُمـ ذوات إؾم٤ٌمب، أُم٤م ذم إوىم٤مت اعمْمٞم٘م٦م 

 (.13/157ومال جيقز اًمّمالة ومٞمٝم٤م قمغم اعمٞم٧م وٓ دومٜمف ومٞمٝم٤م. )

ٖمًٚم٦م، عمـ ٓ يًتٓمٞمع اًمّمالة ٓ طمرج ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ذم اعم -

 (.13/157قمٚمٞمف ُمع اًمٜم٤مس ذم اعمًجد، إذا يم٤من اعمٙم٤من ـم٤مهرًا. )

اًمٖم٤مئ٥م: اعمِمٝمقر أهن٤م ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمج٤مر، وأضم٤مزه٤م  اًمّمالة قمغم -

وىمقل ُمـ ىم٤مل ، سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من اعمتقرم ًمف ؿم٠من ذم اإلؾمالم أو قم٤ممل
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ذم اإلؾمالم ومٜمرضمق أنٓ   ذًمؽ ُمع ُمـ ًمف ؿم٠من وُمِٕمَؾ سم٤مًمتخّمٞمص ًمف ىمقة، وإذا 

 (.13/158طمرج إن ؿم٤مء اهلل ذم ذًمؽ. )
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 (.13/162اًمّمالة قمغم اًمٖم٤مئ٥م ُمثؾ اًمّمالة قمغم احل٤مض. ) -

﮴ ٓ يّمغم قمغم اعمٜم٤مومؼ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  - ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

، أُم٤م إذا يم٤من ذًمؽ جمرد هتٛم٦م وم٢مٟمف يّمغم قمٚمٞمف، اً رإذا يم٤من ٟمٗم٤مىمف فم٤مه، [84اًمتقسم٦م:]﮵

ؽ. ِمًمّمالة قمغم اعمٞم٧م اعمًٚمؿ ومال يؽمك اًمقاضم٥م سم٤مًمٕن إصؾ وضمقب ا

(13/162.) 

ُمـ قمٛمٚمٝمؿ  اًمّمالة قمغم أهؾ اًمٌدع: إذا شمريمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مب اًمتٜمٗمػم -

ٓ شمقضم٥م شمٙمٗمػمهؿ، أُم٤م إن يم٤مٟم٧م سمدقمتٝمؿ ُمٙمٗمرة ٧م سمدقمتٝمؿ ومٝمق ُمٜم٤مؾم٥م إذا يم٤مٟم

 (.13/161واجلٝمٛمٞم٦م واًمراومْم٦م ومال يّمكم قمٚمٞمٝمؿ. ) اخلقارجيمٌدقمف 

قمغم اعمٜمتحر سمٕمض اعمًٚمٛملم يم٤ًمئر اًمٕمّم٤مة، ٕٟمف ٓ يزال ذم  يّمكم -

 (.13/162طمٙمؿ اإلؾمالم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م. )

اًمِمٝمداء اًمذيـ يٛمقشمقن ذم اعمٕمريم٦م ٓ شمنمع اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ  -

 (.13/162قمغم ؿمٝمداء أطمد ومل يٖمًٚمٝمؿ. ) مل يّمؾِّ  ^يٖمًٚمقن. ٕن اًمٜمٌل 

ٕضمؾ  ًٓ يـ ُمٜمًقخ، ويم٤من أوقمغم ُمـ قمٚمٞمف د ^قمدم صالة اًمٜمٌل  -

 ^طمثٝمؿ قمغم ىمٚم٦م اًمديـ وقمغم اعم٤ًمرقم٦م ذم اًم٘مْم٤مء صمؿ ٟمًخ، وأظمػمًا صغم 

 (.13/164قمغم ُمـ قمٚمٞمف ديـ وقمغم اًمذي ًمٞمس قمٚمٞمف ديـ. )

اجلٜملم إذا وًمد ذم اًمِمٝمر اخل٤مُمس وُم٤م سمٕمده وم٢مٟمف يٖمًؾ ويّمغم قمٚمٞمف،  -

 (.13/164ويدومـ ذم ىمٌقر اعمًٚمٛملم. )

أومْمؾ إذا شمٞمن، واًمّمالة ذم اعمًجد  ٧م ذم اعمّمغماًمّمالة قمغم اعمٞم -

قمغم اسمٜمل سمٞمْم٤مء ذم اعمًجد. أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  ^ضم٤مئزة، يمام صغم اًمٜمٌل 

 (.13/164صحٞمحف. )

 قمٚمٞمف ًمٞمس ومٞمف سم٠مس وٓ  ووع اعمٞم٧م ذم اًمٖمروم٦م طمتك يّمغم -

 (.13/165. )جطمر
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 باب حمل المٌت ودفنه
وأن  هب٤مء اهلل هق ٟمٌٞمٝمؿ،ٞم٦م يمام ذيمرشمؿ )ُمـ أن ئإذا يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدة اًمٌٝم٤م -

ومٞمف( ومال ؿمؽ ذم يمٗمرهؿ، وأٟمف ٓ جيقز دومٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم.  لٌّ اهلل طم٤م

(13/169.) 

د، يمٌؽم إصٌع أو همػمه٤م، وم٤مُٕمر ئإذا سمؽم ضمزء ُمٕملم ُمـ اإلٟم٤ًمن زا -

واؾمع، ومٚمٞمس هل٤م طمٙمؿ اإلٟم٤ًمن، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن شمقوع ذم اًمٜمٗم٤مي٦م أو شمدومـ 

ومال  -يمام ىمٚمٜم٤م-هلل أومْمؾ، وإُمر واؾمع واحلٛمد  ٤م، ومٝمذاض اطمؽماُم٤ًم هلذم إر

 (.13/172جي٥م همًٚمف وٓ دومٜمف. )

اًمًٜم٦م أن اعمِمٞمع يتٌع اعمٞم٧م ُمـ سمٞمتف إمم اعمّمغم، وُمـ اعمّمغم إمم  -

وسٓؿ  جٕازةَ  تبعَ َوـ »: ^اعم٘مؼمة، ويٌ٘مل ُمٕمف طمتك يٗمرغ ُمـ دومٜمف، ًم٘مقًمف 

 عُ يرج فُ ا فَٖٛ٘ ـ دفٕوِ  ا ويِرغَ وَٖا حتك ييذ عٖٓٗ واحتسابًا وكانَ  اً ٘إيام

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف.  «دٍ أح جبؾِ  وثُؾ  قراطٍ  بّراضني كؾُّ 

(13/177.) 

واطمت٤ًمسم٤ًم ٓ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م  شم٤ٌمع يٙمقن إيامٟم٤مً ذم هذا سمٞم٤من أن هذا آ -

واطمت٤ًمسم٤ًم، إيامٟم٤ًم سم٠من اهلل ذع ذًمؽ،  ٤مً ٟموٓ ًمٖمرض آظمر، سمؾ يتٌع اجلٜم٤مزة إيام

 (.13/174. )ًمألضمر قمٜمده  واطمت٤ًمسم٤مً 

اًمًٜم٦م عمـ شمٌع اجلٜم٤مزة أٓ جيٚمس طمتك شمقوع ُمـ أقمٜم٤مق اًمرضم٤مل قمغم  -

إرض، وأُم٤م آٟمٍماف وم٢من اعمنموع عمتٌٕمٝم٤م أٓ يٜمٍمف طمتك شمقوع ذم 

 (.13/178ؾمتح٤ٌمب. )اًم٘مؼم، ويٗمرغ ُمـ دومٜمٝم٤م، وهذا يمٚمف قمغم ؾمٌٞمؾ آ

 ٘مّمقد سم٤مًمٜمٝمل: اعم «تباع اجلٕائزاهنٕٗا عـ »طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م:  -

  شم٤ٌمقمٝم٤م إمم اعم٘مؼمة، أُم٤م اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ومٛمنموقم٦م ًمٚمرضم٤ملااًمٜمٝمل قمـ 
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 (. 13/178. )^واًمٜم٤ًمء، ويم٤من اًمٜم٤ًمء يّمٚملم قمغم اجلٜم٤مئز ُمع اًمٜمٌل 

يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ  «تباع اجلٕائز ومل يَزم عٕٓٗاإٗا عـ هن»: وىمقهل٤م  -

وا »: ^قل اًمٜمٌل أن اًمٜمٝمل قمٜمده٤م همػم ُم١ميمد، وإصؾ ذم اًمٜمٝمل اًمتحريؿ، ًم٘م

ُْ قه، ووا أوربُ فاجتٕ فُ ؿ عُْٕ تُ هنٗ ُمتٗمؼ قمغم صحتف،  «ؿْ تُ وا اشتٌَ فُ ٕؿ بف فٙتقا وُت

 (.13/179شم٤ٌمع اًمٜم٤ًمء ًمٚمجٜم٤مئز إمم اعم٘مؼمة. )اوذًمؽ يدل قمغم حتريؿ 

( وًمٙمـ إذا 13/182. )سم٤مجلٜم٤مزة ُمـ همػم ُمِم٘م٦ميًـ اإلهاع  -

ٚمٞمٝم٤م ودومٜمٝم٤م، وهذه قمت اًمثالث ٌأضمٚم٧م اًمّمالة ص٤مدف ذًمؽ وىم٧م اًم٤ًمقم٤م

اًم٤ًمقم٤مت اًمثالث يمٚمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م ٓ يي شم٠مظمػم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ومٞمٝمام وٓ 

 (.182-13/181شم٠مظمػم دومٜمف. )

اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م  ٤مً ٜماإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة اعم٘مّمقد اعمٌم، ويدظمؾ وٛم -

وشمٖمًٞمٚمٝم٤م واًمنقم٦م ذم دمٝمٞمزه٤م، وفم٤مهر احلدي٨م يٕمؿ اجلٛمٞمع ُمـ طمٞم٨م 

 .(13/182اعمٕمٜمك. )

ومال  جلٜم٤مزة ذم اًمثالضم٦م ًمٕمدة ؿمٝمقر إذا دقم٧م احل٤مضم٦م ًمذًمؽشم٠مظمػم ا -

 .(13/182سم٠مس طم٥ًم اًمتٕمٚمٞمامت اعمتٌٕم٦م. )

طمٞم٨م  ^اًمٜمٌل  رَ ظمِّ إذا يم٤من شم٠مظمػم اجلٜم٤مزة عمّمٚمح٦م ومال سم٠مس، يمام أُ  -

صمٜملم وُم٤م دومـ إٓ ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء، وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م إٟمف ُم٤مت يقم اإل

 .(13/183يم٘مدوم أىم٤مرسمف أو همػم ذًمؽ ومال سم٠مس. )

 يٕمٛمد سمٕمض اًمٜم٤مس إمم ووع أردي٦م قمغم اجلٜم٤مئز ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م  -

 وم٤مًمقاضم٥م شمرك ذًمؽ واًمتقايص سم٤مًمتحذير ُمٜمف، عم٤م  ،ي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦مسمٕمض أ

 ذم ذًمؽ ُمـ شمٕمريض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمالُمتٝم٤من، وٕن سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد 

 ئمـ أن ذًمؽ يٜمٗمع اعمٞم٧م، وذًمؽ ظمٓم٠م ُمٜمٙمر ٓ وضمف ًمف ذم اًمنمع 

 (.13/184اعمٓمٝمر. )
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ي٘مقم سمٕمض اعمتٌٕملم ًمٚمجٜم٤مئز سم٘مقهلؿ: وطمدوه ويمؼموه، وهذا ُمٜمٙمر ٓ  -

ظمرة واعمقت شم٤ٌمع اجلٜم٤مئز شمذيمر أاأصؾ ًمف ذم اًمنمع اعمٓمٝمر، وإٟمام اعمنموع قمٜمد 

واًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م، ُمـ دون رومع إصقات، وىمد ىم٤مل ىمٞمس سمـ 

يْرهقن رفع اليقت  ^ كان أصحاب رشقل اهلل»: قم٤ٌمد اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ 

 (.13/184. )«وعٕد الّتال ،عٕد ثالث: عٕد اجلٕازة، وعٕد الذكر

ومٞمف،  اًم٘مؼم ىمٌؾ ووع اعمٞم٧م س سم٤مٕذان واإلىم٤مُم٦م ذمي٘مقم سمٕمض اًمٜم٤م -

اعمٓمٝمر... وم٤مًمقاضم٥م شمرك ذًمؽ  ٓ أصؾ ًمف ذم اًمنمع وهذا ُمٜمٙمر وسمدقم٦م

 (.13/185واًمتحذير ُمٜمف. )

قمك سمٛمٙم٦م ًم٘مراءة دَّ اعم ٤مزة ذم طمّل ي٘مقم سمٕمض اًمٜم٤مس سم٤مًمقىمقف سم٤مجلٜم -

 (.13/185اًمٗم٤محت٦م، وهذا سمدقم٦م، وم٤مًمقاضم٥م شمريمف. )

يمت٤مسم٦م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد قمغم سمٕمض اجلٜم٤مئز همػم ُمنموع، وإٟمام ينمع  -

اًمتٚم٘ملم ىمٌؾ اعمقت ذم طمؼ اعمحتي، أُم٤م اًمٙمت٤مسم٦م قمغم يمٗمٜمف أو قمغم ىمؼمه ومال 

 (.13/186حيقز. )

سم٤مب  عمٜمقرة اًمدظمقل سم٤معمٞم٧م ُمـقمتٞم٤مد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم اعمديٜم٦م اا -

ُمٜمٝمؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؾمػممحف  اً دقمت٘م٤مااًمرمح٦م وم٘مط دون إسمقاب إظمرى، 

ويٖمٗمر ًمف، ٓ أقمٚمؿ هلذا آقمت٘م٤مد أصاًل ذم ذيٕمتٜم٤م اًمًٛمح٦م، سمؾ ذًمؽ ُمٜمٙمر 

ٓ جيقز اقمت٘م٤مده، وٓ طمرج ذم إدظم٤مل اجلٜم٤مزة ُمـ مجٞمع إسمقاب، وإومْمؾ 

قمغم اعمّمٚملم.  اً رن إدظم٤مهل٤م ُمٜمف أىمؾ ضاإدظم٤مهل٤م ُمـ اًم٤ٌمب اًمذي يٙمق

(13/187.) 

ىم٤مم شم٤مرة،  ^اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٤مزة ؾمٜم٦م وًمٞمس سمقاضم٥م، ٕن اًمرؾمقل  -

 (.13/188وىمٕمد أظمرى، ومدل ذًمؽ قمغم قمدم اًمقضمقب. )

 اجلٕازةَ  ؿُ تُ إذا رأي»: ^ينمع اًم٘مٞم٤مم ًمٙمؾ ضمٜم٤مزة، ًمٕمٛمقم ىمقًمف  -
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إهن٤م ضمٜم٤مزة هيقدي وم٘م٤مل:  ،اهللوضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت: ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل  «قاوُ فّق

. «اً علِز ِت إن لٓٔق»وذم ًمٗمظ:  «ْةئا لٓٔالإ٘ام قَٕٔ »وذم ًمٗمظ:  «اً سألٗست ِ٘»

(13/188.) 

أسمٕمد  إومْمؾ أن يٙمقن قمٛمؼ اًم٘مؼم سم٘مدر ٟمّمػ ىم٤مُم٦م اًمرضمؾ، ٕن ذًمؽ -

 (.13/189قمـ اًمتٕمرض ًمٚمٜمٌش ُمـ اًمدواب وهمػمه٤م. )

ٕن اهلل : اًم٘مؼم، واًمٚمحد أومْمؾ ذم اعمديٜم٦م يم٤مٟمقا يٚمحدون، وشم٤مرة يِم٘مقن -

 (.13/189طمتٞم٩م إًمٞمف. )اإذا  ٤مً ص، واًمِمؼ ضم٤مئز وظمّمق^ظمت٤مره ًمٜمٌٞمف ا

وٕمٞمػ، ٕن ذم إؾمٜم٤مده  «الُر٘ ّؼ ىلٕا وال ُد الٓح»طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس:  -

 (.13/189قمٌد إقمغم اًمثٕمٚمٌل وهق وٕمٞمػ. )

ومال  اً ( أُم٤م رومٕمف يمثػم13/189يٙمقن ارشمٗم٤مع اًم٘مؼم ىمدر ؿمؼم أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف ) -

 (.13/229جيقز. )

دل طمدي٨م قمٌداهلل سمـ يزيد أن اعمٞم٧م يقوع ُمـ ضمٝم٦م رضمكم اًم٘مؼم، صمؿ  -

يًؾ إمم ضمٝم٦م رأؾمف قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ ُمًت٘مٌالً اًم٘مٌٚم٦م، هذا هق إومْمؾ واًمًٜم٦م. 

(13/192.) 

ُمٚم٦م رؾمقل  اًمًٜم٦م قمٜمد ووٕمف ذم اًمٚمحد أن ي٘مقل اًمقاوع: سمًؿ اهلل وقمغم -

 (.13/192اهلل. )

٤مٟم٧م إرض ضمٌٚمٞم٦م وم٢من شمٞمن أن حيٗمر ًمف ىمؼم، وحي٤مط سم٤محلج٤مرة، ومٝمق إذا يم -

أومم ُمـ اًمٖم٤مر، وم٢من مل يتٞمن ذًمؽ ضمٕمؾ ذم هم٤مر، وردم قمٚمٞمف طمتك يّم٤من قمـ 

 .[16اًمتٖم٤مسمـ:]ہ ہ ہ ھ: Qاًم٤ًٌمع وهمػمه٤م، قمٛمالً سم٘مقل اهلل 

(13/192.) 

 ـ وضم٥م اؾمتٕمامل اًمّمخقر أو إًمقاح أو ٌِ ٚمَّ إذا مل يقضمد اًم -

 ، أو همػم ذًمؽ مم٤م يّم٤من سمف اعمٞم٧م، صمؿ هي٤مل قمٚمٞمف اًمؽماب. ًممي٦م اخلِم٥م

 (.13/192اًم٤ًمسم٘م٦م. )



 

 
 065 اجلنائز

 الصالة
 

 (.13/191) .شمٖمٓمٞم٦م ىمؼم اعمرأة قمٜمد دومٜمٝم٤م أومْمؾ -

ًمٞمس ذم إٟمزال اعمرأة ذم ىمؼمه٤م طمرج إذا أٟمزهل٤م همػم حم٤مرُمٝم٤م، وإٟمام  -

 (. 13/192يِمؽمط اعمحرم ًمٚمًٗمر سم٤معمرأة ٓ إلٟمزاهل٤م ذم ىمؼمه٤م. )

ذم اًمٙمٕم٦ٌم:  ^وع شمقضمٞمف اعمٞم٧م ذم ىمؼمه إمم اًم٘مٌٚم٦م، ًم٘مقل اًمٜمٌل اعمنم -

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًم٘م٤مئٛملم قمغم طمٗمر اًم٘مٌقر وقمغم  «وأوقاتا ءً أحٗا إهنا قبٓتْؿُ »

 (.13/193أن يراقمقا ذًمؽ، قمٛماًل سم٤محلدي٨م اعمذيمقر. ) ٤مً ُماعمًٚمٛملم قمٛمق

أة، ُمراأو  يم٤من رضمالً  ؾمقاء  اًمٚمحدذمووع  اعمٞم٧م إذا ػ وضمفِميم جيقز ٓ -

وم٢مٟمف ٓ يٖمٓمك رأؾمف وٓ وضمٝمف...  ٤مً ُموإٟمام اًمقاضم٥م ؾمؽمه سم٤مًمٙمٗمـ، إٓ أن يٙمقن حمر

ُمرأة وم٢مٟمف خيٛمر وضمٝمٝم٤م سمٙمٗمٜمٝم٤م، وًمق يم٤مٟم٧م حمرُم٦م، ٕهن٤م قمقرة. اًمٙمـ إذا يم٤من اعمٞم٧م 

(13/194.) 

. طمؾ اًمٕم٘مد ذم اًم٘مؼم هق إومْمؾ، يمام ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م  -

(13/195). 

 [55ـمف:]چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎىمقل:  -

 (. 13/196قمٜمد اًمدومـ، هذا ؾمٜم٦م، وي٘مقل ُمٕمف: سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم. )

هذا  ىمراءة سمٕمض أي٤مت ذم شمرسم٦م اًم٘مؼم صمؿ طمثقه٤م قمغم يمٗمـ اعمٞم٧م -

رء ٓ أصؾ ًمف، سمؾ هق سمدقم٦م ُمٜمٙمرة، ٓ جيقز ومٕمٚمٝم٤م وٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م، ٕن 

 (.13/197مل ينمع ذًمؽ ُٕمتف. ) ^اًمٜمٌل 

ٕٟمف يث٧ٌم  رؿمف سم٤معم٤مء ُمًتح٥م إذا شمٞمن ذًمؽ،ووع احلّم٤ٌمء قمغم اًم٘مؼم و -

 (.13/198سمٓمح٤مء. ) ^اًمؽماب وحيٗمٔمف، ويروى أٟمف ووع قمغم ىمؼم اًمٜمٌل 

اًمذي ئمٝمر زم ُمـ اًمنمع اعمٓمٝمر أن ٟم٘مؾ ٟمّمٞم٦ٌم ىمؼم ىمديؿ إمم ىمؼم  -

  طمدي٨م ٓ جيقز، ٕهن٤م قمالُم٦م قمغم اًم٘مؼم إول، إذا رآه٤م اًمٜم٤مس
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. ومٜم٘مٚمٝم٤م إو٤مقم٦م اً رٞمف ومل يْمٕمقا قمٚمٞمف ىمذطمؽمُمقه ومٚمؿ يٓم٠موه ومل جيٚمًقا قمٚما

حلرُمتف، واًم٘مؼم اجلديد ًمٞمس سميورة إًمٞمٝم٤م، سمؾ يٛمٙمـ أن جيٕمؾ قمٚمٞمف ٟمّمٞم٦ٌم 

ف سمدون ٟمّمٞمٌف، إذا رومع قمـ ئأظمرى، وم٢من مل يقضمد رء ومال طمرج ذم سم٘م٤م

 (.13/198إرض ىمدر ؿمؼم قمغم صٗم٦م اًم٘مؼم. )

ا اًمٕمٛمؾ أصالً، ووع ٟمّمٞمٌف واطمدة ًمٚمٛمرأة وًمٚمرضمؾ اصمٜمتلم ٓ أقمٚمؿ هلذ -

 (13/199وإٟمام اًمًٜم٦م أن يًقى سمٞمٜمٝمام ذم اًمٕمٛمؼ واًمدومـ وذم فم٤مهر اًم٘مؼم. )

ُمـ طمجر أو قمٔمؿ أو طمديد  إذا يم٤مٟم٧مطمرج  اًم٘مؼم ٓ ووع اًمٕمالُم٦م قمغم -

 (.13/222ىمؼم قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن. ) ^ؿ اًمٜمٌل ٚمَّ ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف يمام قم

 ص٤مطمٌف ٓ صٌغ احلجر سم٤مٕؾمقد أو إصٗمر طمتك يٙمقن قمالُم٦م قمغم -

 (.13/222يي. )

ُمـ اًمٗمتٜم٦م  قمٜمٝم٤م وٓ دمقز، عم٤م خيِمك ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًم٘مٌقر ُمٜمٝمّل  -

 (.13/222ًمٌٕمض ُمـ يٙمت٥م قمغم ىمؼمه. )

ط اعم٘مؼمة، مل يٌٚمٖمٜمل ومٞمٝم٤م رء وإطمقط قمٜمدي ئاًمٙمت٤مسم٦م قمغم طم٤م -

 (.13/222سم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًم٘مٌقر ُمـ سمٕمض اًمقضمقه. ) ٤مً ٝمشمريمٝم٤م، ٕن هل٤م ؿمٌ

ينمع ووع ضمريدة اًمٜمخؾ اخلياء قمغم ىمؼم اعمٞم٧م سمؾ هق سمدقم٦م،  ٓ -

إٟمام ووع اجلريدة قمغم ىمؼميـ أـمٚمٕمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم قمذاب  ^ٕن اًمرؾمقل 

أصح٤مهبام، ومل يْمٕمٝم٤م قمغم سم٘مٞم٦م اًم٘مٌقر، ومٕمٚمؿ سمذًمؽ قمدم ضمقاز ووٕمٝم٤م قمغم 

 (.13/221اًم٘مٌقر. )

ح ًمٞمس ٟم٤ٌمت اًمِمجر واحلِمٞمش قمغم اًم٘مٌقر دًمٞماًل قمغم صال -

 أصح٤مهب٤م، سمؾ ذًمؽ فمـ سم٤مـمؾ واًمِمجر يٜم٧ٌم قمغم ىمٌقر اًمّم٤محللم 

 (.13/224واًمٓم٤محللم. )
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اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد اًمدومـ سم٤مًمث٤ٌمت واعمٖمٗمرة ؾمٜم٦م وًمٞمس سمقاضم٥م.  -

 (.13/226( ويٙمقن سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمدومـ. )13/225)

ورد  ـ سمٕمد اعمقت وىمد٘ماًمتٚم٘ملم سمٕمد اًمدومـ سمدقم٦م وًمٞمس ًمف أصؾ، ومال يٚم -

طم٤مدي٨م ُمقوققم٦م ًمٞمس هل٤م أصؾ. وإٟمام اًمتٚم٘ملم يٙمقن ىمٌؾ اعمقت. ذم ذًمؽ أ

(13/226.) 

ٓ شمنمع اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م طملم اعمقت، ٕن ذًمؽ مل يرد ذم اًمنمع  -

ىمٞمٗمٞم٦م، وًمٙمـ إذا شمّمدق قمٜمف سمدون شم٘مٞمد ص٦م، واًمٕم٤ٌمدات شمقذم هذه احل٤مًم٦م اخل٤م

 (.13/227)س. ت ومال سم٠مسم٤ًمقم٦م اعمق

ٌؾ اًمدومـ وًمٞم٧ًم سمدقم٦م، وىمد ومٕمٚمٝم٤م ٓ سم٠مس سم٤معمققمٔم٦م قمٜمد اًم٘مؼم ىم -

 (.13/212. )يمام ذم طمدي٨م قمكم واًمؼماء سمـ قم٤مزب  ^اًمٜمٌل 

همػم ُمرة أٟمف وقمظ اًمٜم٤مس قمٜمد اًم٘مؼم وهؿ  ^صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -

 (.13/212يٜمتٔمرون اًمدومـ. )

ٓ طمرج ذم ضمٚم٥م اعم٤مء اًم٤ٌمرد ًمٚمنمب قمٜمد اًم٘مؼم ذم اًمٞمقم احل٤مر، سمؾ ذًمؽ  -

 (. 13/211خلػم. )ُمـ اإلطم٤ًمن واعم٤ًمقمدة قمغم ا

صمٜملم ذم اًم٘مؼم اًمقاطمد ومٞم٘مدم أومْمٚمٝمام إمم اًم٘مٌٚم٦م صمؿ جيٕمؾ إذا ضمٕمؾ آ -

اعمٗمْمقل يٚمٞمف، يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ ُمقضمٝم٤مً إمم اًم٘مٌٚم٦م، وإن دقم٧م 

 (. 13/212احل٤مضم٦م إمم دومـ صم٤مًم٨م ُمٕمٝمام ومال سم٠مس. )

٦م يمٙمثرة ٓ طمرج ذم دومـ اعمرأة واًمرضمؾ ذم ىمؼم واطمد إذا دقم٧م احل٤مضم -

 (.13/212اعمقشمك ذم اًم٘متؾ أو سم٤مًمٓم٤مقمقن. )

 ٓ أقمٚمؿ ًمتخّمٞمص سمٕمض أضمزاء اعم٘مؼمة ًمٚمٜم٤ًمء، وسمٕمْمٝم٤م  -

 ًمٚمرضم٤مل أصاًل، وإٟمام اعمنموع أن شمٙمقن اعم٘مؼمة ًمٚمجٛمٞمع، عم٤م ذم ذًمؽ 

  ُمـ اًمتًٝمٞمؾ واًمتٞمًػم، وٕن هذا اًمٕمٛمؾ هق اًمذي درج قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن
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سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء  ؽميم٤مً ِمٚمؿ، ويم٤من اًمٌ٘مٞمع ُمإمم يقُمٜم٤م هذا ومٞمام ٟمٕم ^ُمـ قمٍمه 

، وُمـ ؾمٚمؽ وصح٤مسمتف  ^، واخلػم يمٚمف ذم اًمًػم قمغم ُمٜمٝم٤مضمف ^ذم قمٝمده 

 (.13/213ؾمٌٞمٚمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن. )

جيقز دومـ اعمٞم٧م ًمٞمالً إذا متٙمـ أهٚمف ُمـ شمٖمًٞمٚمف وشمٙمٗمٞمٜمف واًمّمالة قمٚمٞمف.  -

(13/213.) 

ٞمع اًمٌٚمدان واطمد. ٓ خيتٚمػ اًمدومـ ذم ُمٙم٦م قمـ همػمه٤م، وم٤مًمدومـ ذم مج -

(13/215) 

يٜم٘مؾ إمم ُمٙم٦م وٓ إمم همػمه٤م.  ٓ، وسمٚمدهذم  اإلٟم٤ًمناًمًٜم٦م أن يدومـ  -

(13/216.) 

اًمٙم٤مومر ٓ يدومـ ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م سمؾ يٜم٘مؾ إمم همػمه٤م إذا أُمٙمـ ذًمؽ،  -

ا َٖ فٗ عُ ٓ ُيتٔ»ه اجلزيرة وىم٤مل: أوص سم٢مظمراج اًمٙمٗم٤مر ُمـ هذِ  ^ٕن اًمٜمٌل 

 .(13/219. )«نِ ديٕا

إذا وضمد ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ ي٘مقم سمدومـ ُمقشم٤مهؿ ومٚمٞمس ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يتقًمقا  -

ٞمٞمع ِمدومٜمٝمؿ، وٓ أن يِم٤مريمقا اًمٙمٗم٤مر ويٕم٤موٟمقهؿ ذم دومٜمٝمؿ أو جي٤مُمٚمقهؿ ذم شم

، وٓ قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، سمؾ ^اهلل ضمٜم٤مئزهؿ، وم٢من ذًمؽ مل يٕمرف قمـ رؾمقل 

ؾمٚمقل، وقمٚمؾ ذًمؽ أن ي٘مقم قمغم ىمؼم قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ  ^هنك اهلل رؾمقًمف 

سم٘متغم  ^سمٙمٗمره، أُم٤م إذا مل يقضمد ُمٜمٝمؿ ُمـ يدومٜمف، دومٜمف اعمًٚمٛمقن يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل 

 (.2/19) [مجع ىم٤مؾمؿ اًمِمامقمل]سمدر. 

مجع ]اًمقاضم٥م أن شمٙمقن ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم ُمٜمٗمردة قمـ ُم٘م٤مسمر اًمٙمٗم٤مر ُمٓمٚم٘م٤مً.  -

 (.2/22) [ىم٤مؾمؿ اًمِمامقمل

مجع ىم٤مؾمؿ ]اًمٙم٤مومريـ. ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يدومٜمقا ُمًٚماًم ذم ُم٘م٤مسمر  -

 (.2/24) [اًمِمامقمل

  شمٜمٗمٞمذ وصٞم٦م اعمٞم٧م سمٜم٘مٚمف إمم سمٚمد ًمٞمدومـ ومٞمف ًمٞمس سمالزم، وم٢مذا ُم٤مت -
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 (.13/222. )هللذم سمٚمد ُمًٚمؿ ومٞمدومـ ومٞمف واحلٛمد 

 (.13/221ٓ جيقز اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر، ٓ سمّم٦ٌم وٓ سمٖمػمه٤م. ) -

ٗف، أن ُييص الّز، وأن يَّد عٓ ^هنك رشقل اهلل »طمدي٨م:  -

ضمف اًمؽمُمذي وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد  «وأن يبٕك عٓٗف ضمف ُمًٚمؿ وهمػمه وظمرَّ ظمرَّ

 (.13/221. )«وأن يْتب» :صحٞمح، وزاد

قى فم٤مهره يم٤ًمئر اًم٘مٌقر طمتك يًإذا هتدم اًم٘مؼم يٕم٤مد إًمٞمف اًمؽماب، و -

 (.13/223) ودمّمٞمّمف ومال جيقز. ٓ يٛمتٝمـ، أُم٤م سمٜم٤مؤه

ن يت٘مقا اهلل ُمـ طمٙمقُم٤مت وؿمٕمقب أ اعمًٚمٛملم اًمقاضم٥م قمغم مجٞمع -

ؾمٌح٤مٟمف، وأن حيذروا ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًم٘مٌقر، واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، واخت٤مذ اعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م 

ُمـ ُمٖم٦ٌم ذًمؽ، وم٢من ذًمؽ وؾمٞمٚم٦م إمم اًمٖمٚمق  اً روـم٤مقم٦م ًمف وطمذ ^قمٛمالً سمٜمٝمل اًمٜمٌل 

ذم إُمقات ودقم٤مئٝمؿ وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ وـمٚمٌٝمؿ اعمدد واًمٕمقن، وهذا هق اًمنمك 

ىمريش وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمرب واًمٕمجؿ، طمتك أزال اهلل إيمؼم اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف يمٗم٤مر 

وضمٝم٤مد  وضمٝم٤مده وضمٝم٤مد أصح٤مسمف  ^ذًمؽ ُمـ هذه اجلزيرة سمدقمقة اًمٜمٌل 

ُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن ُمـ أئٛم٦م اهلدى ودقم٤مة اًمتقطمٞمد، ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمٜمٝمؿ. 

(13/225.) 

  اًمدومـ ذم اعم٤ًمضمد أُمر ٓ جيقز، سمؾ هق ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك، -

 اًمتل ذُمٝمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م، وًمٕمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل  وُمـ أقمامل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

لَـ اهلل » :أٟمف ىم٤مل ^، قمـ اًمٜمٌل حٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م ّمذم اًم يمام، ^

... وم٤مًمقاضم٥م قمغم «ٖؿ وساجدَ ئأ٘بٗا رَّتذوا قبقاوالٕيارى  دالٖٗق

أن يت٘مقا اهلل، وأن حيذروا ُم٤م  -٤مً سمطمٙمقُم٤مت وؿمٕمق- اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من

وأصح٤مسمف  ^٤مرج اعم٤ًمضمد، يمام يم٤من اًمٜمٌل هنك قمٜمف، وأن يدومٜمقا ُمقشم٤مهؿ ظم

يدومٜمقن اعمقشمك ظم٤مرج اعم٤ًمضمد، وهٙمذا أشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن.  
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(13/232.) 

 ^ذم ُمًجده  وص٤مطمٌٞمف أيب سمٙمر وقمٛمر  ^وضمقد ىمؼم اًمٜمٌل  -

ذم سمٞم٧م - دومـ ذم سمٞمتف ^ًمٞمس سمف طمج٦م قمغم دومـ اعمقشمك ذم اعم٤ًمضمد، ٕٟمف 

قًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اعمًجد صمؿ دومـ ص٤مطم٤ٌمه ُمٕمف، ومٚمام وؾمع اًم -قم٤مئِم٦م 

، أدظمؾ احلجرة ومٞمف، وىمد [(13/242ذم آظمر اًم٘مرن إول ُمـ اهلجرة. )]

أٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وًمٙمٜمف رأى أن ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتقؾمٕم٦م، وأن 

 تٌف. ِمإُمر واوح ٓ ي

ذم  مل يدومٜمقا وص٤مطمٌٞمف  ^ُمًٚمؿ أٟمف  وسمذًمؽ يتْمح ًمٙمؾ

٦م ًمٞمس سمحج٦م قمغم ضمقاز اًمدومـ ذم اعمًجد وإدظم٤مهلؿ ومٞمف سم٥ًٌم اًمتقؾمٕم

، وٕن قمٛمؾ اًمقًمٞمد ٓ ^اعم٤ًمضمد، ٕهنؿ ًمٞمًقا ذم اعمًجد، وإٟمام هؿ ذم سمٞمتف 

يّمٚمح طمج٦م ٕطمد ذم ذًمؽ، وإٟمام احلج٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وذم إمج٤مع 

 (. 13/232، وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن. )ؾمٚمػ إُم٦م 

وٓ  ٤م ُم٤ًمضمد وٓ ىم٤ٌمب،اًم٘مٌقر ٓ جيقز اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وٓ يتخذ قمٚمٞمٝم -

كجيقز دمّمٞمّمٝم٤م وٓ اًم٘مٕمقد قمٚمٞمٝم٤م يمؾ هذا ممٜمقع، وٓ جيقز أن  ًَ  شُمْٙم

 (.13/294سم٤مًمًتقر. )

ٓ جيقز سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر، وٓ جيقز سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد ىمري٤ٌمً ُمـ  -

 (.13/232اًم٘مٌقر ُمـ أضمؾ أن يٜمتٗمع أهؾ اًم٘مٌقر سمٌٜم٤مء اعمًجد سمجقارهؿ. )

ظم٤مرج اعمًجد، ويٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف ـمريؼ وٟمحقه، إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر  -

ومل يٌـ اعمًجد ُمـ أضمؾ شمٚمؽ اًم٘مٌقر، ومال طمرج ذم اًمّمالة ومٞمف. 

(13/232.) 

  اعم٤ًمضمد اًمتل ومٞمٝم٤م ىمٌقر ٓ يّمغم ومٞمٝم٤م، وجي٥م أن شمٜمٌش اًم٘مٌقر -
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ويٜم٘مؾ روم٤مهت٤م إمم اعم٘م٤مسمر اًمٕم٤مُم٦م، جيٕمؾ روم٤مت يمؾ ىمؼم ذم طمٗمرة ظم٤مص٦م يم٤ًمئر 

 .ذم اعم٤ًمضمد ىمٌقر، ٓ ىمؼم وزم وٓ همػمه كز أن يٌ٘ماًم٘مٌقر، وٓ جيق

(13/233). 

وأن  إن يم٤من اعمًجد هق اًمذي سمٜمل أظمػمًا قمغم اًم٘مٌقر وضم٥م هدُمف، -

شمؽمك اًم٘مٌقر سم٤مرزة ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء...، أُم٤م إن يم٤من اعمًجد ىمدياًم وًمٙمـ 

ل أطمدث ومٞمف ىمؼم أو أيمثر وم٢مٟمف يٜمٌش اًم٘مؼم ويٜم٘مؾ ص٤مطمٌف إمم اعم٘م٤مسمر اًمٕم٤مُم٦م اًمت

ُمٜمٝم٤م طمتك يّمغم  ، ويٌ٘مك اعمًجد ظم٤مًمٞم٤مً سمٜم٤مءد ٓ ضم٤مًٓ ُم بًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ىم٤ٌم

 (.13/237ومٞمف. )

، وقمٚمٞمف أن يّمكم ذم اً دٓ يّمكم اعمًٚمؿ ذم اعمًجد اًمذي ومٞمف ىمؼم أسم -

 (.13/239ُمـ اًم٘مٌقر. ) امً ؾمٚمٞم همػمه أو ذم سمٞمتف، إن مل جيد ُمًجداً 

اضمع ومٞمف اعمحٙمٛم٦م حتقيؾ ُمّمغم اًمٕمٞمد إمم ُم٘مؼمة، ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ شمر -

 (.13/343وهل شمٜمٔمر ومٞمام ي٘متْمٞمف احلٙمؿ اًمنمقمل. )

هنك  ٓ أقمٚمؿ ًمٙمت٤مسم٦م دقم٤مء دظمقل اعم٘مؼمة قمٜمد سمقاسم٦م اعم٘مؼمة أصاًل، وىمد -

قمـ اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًم٘مؼم، وخيِمك أن يٙمقن اًمٙمت٤مسم٦م قمغم ضمدار اعم٘مؼمة  ^اًمٜمٌل 

 (.13/344وؾمٞمٚم٦م إمم اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًم٘مٌقر. )

  ٘م٤مسمر واًمٓمرق اًمتل سملم اًم٘مٌقر عمّمٚمح٦م اًمٜم٤مسإذا يم٤من إو٤مءة اعم -

 قمٜمد اًمدومـ أو يم٤من ذم اًمًقر ومال سم٠مس، أُم٤م ووع اًمنج وإٟمقار قمغم 

ـً »: ^اًم٘مٌقر ومال جيقز، ٕن اًمٜمٌل  ـَ  رِ الّبق ِت رائزا لَ   وادتخذي

َج وال َد عٖٓٗا ادساج ُ  وإذا يم٤مٟم٧م اإلو٤مءة ذم اًمِم٤مرع اًمذي يٛمر سم٘مرهب٤م  «رسُّ

 ووع عم٦ٌم قمٜمد احل٤مضم٦م شميضء هلؿ قمٜمد اًمدومـ أو أشمقا ومال سم٠مس، وإذا 

 (.13/245سمناج ُمٕمٝمؿ هلذا اًمٖمرض ومال سم٠مس. )
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 باب إهداء القرب للمٌت
وُمـ  يّمؾ إمم اعمقشمك ُمـ إقمامل ُم٤م دل اًمنمع قمغم وصقًمف إًمٞمٝمؿ، -

ذًمؽ: اًمّمدىم٦م، واًمدقم٤مء، واحل٩م، واًمٕمٛمرة، وُم٤م ظمٚمٗمف اعمٞم٧م ُمـ ٟمنم اًمٕمٚمؿ. 

(13/249.) 

ٓ  اًمّمالة واًم٘مراءة إمم اعمقشمك أو اًمٓمقاف أو صٞم٤مم اًمتٓمقع إهداء -

 (.13/249أقمٚمؿ ًمذًمؽ أصاًل، واعمنموع شمريمف. )

أظمرى أُمر شمقىمٞمٗمل ٓ جم٤مل سم٤مٟٓمتٗم٤مع سم٠مقمامل دون  شمكختّمٞمص اعمق -

 َث َوـ أحد»: ^ومٞمف، وإٟمام يٕمٛمؾ ومٞمف سمام ي٘متْمٞمف اًمدًمٞمؾ ًمٕمٛمقم ىمقًمف  يًمٚمرأ

 (. 13/251ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ) «دٌ رَ  قَ وٕف فٖ سهذا وا لٗ ايف أور٘

وٓ  هاًل ٓ يدقمك ًمف، وٓ يًتٖمٗمر ًمف،٤مُمـ ُم٤مت قمغم اًمنمك وًمق ضم -

 (.13/252يتّمدق قمٜمف، وٓ حي٩م قمٜمف. )

ه اًمّمدىم٦م ًمٚمقاًمديـ أو همػممه٤م ُمـ إىم٤مرب ُمنموقم٦م،... وهذِ  -

٦م ذم شمًٛمٞمتٝم٤م سمٕمِم٤مء اًمقاًمديـ، أو صدىم٦م اًمقاًمديـ ؾمقاء طّم ٤مِماًمّمدىم٦م ٓ ُم

 (.٤13/252من أو همػمه. )يم٤مٟم٧م ذم رُمْم

ذسمح اًمٖمٜمؿ أو اًمٌ٘مر أو اإلسمؾ أو اًمٓمػم أو ٟمحقه٤م ًمٚمٛمٞم٧م قمٜمد اعمقت  -

أو ذم يقم ُمٕملم يم٤مًمٞمقم اًم٤ًمسمع أو إرسمٕملم أو يقم اخلٛمٞمس أو اجلٛمٕم٦م أو 

ًمٞمٚمتٝم٤م ًمٚمتّمدق سمف قمغم اعمٞم٧م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت اًمتل مل 

 (.13/255ه اًمٌدع. )ك هذِ ، ومٞمج٥م شمرشمٙمـ قمغم قمٝمد ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح 

  اًمّمدىم٦م ًمٚمٛمٞم٧م ٟم٤مومٕم٦م ًمف سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم، وهٙمذا اًمدقم٤مء ًمف، -

وم٢مذا أراد هبذه اًمذسمٞمح٦م اًمّمدىم٦م هب٤م قمـ أسمٞمف أو ضمده أو همػممه٤م، أو ذسمحٝم٤م 

  ًمٙمـ ًمٞمس ًمف أن خيص يقُم٤مً  إمم اهلل  ٤مً سمأوحٞم٦م قمٜمف ذم أي٤مم اًمٜمحر شم٘مر
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م اًمٜمحر إٓ إذا حترى إوىم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م، ُمٕمٞمٜم٤ًم سم٤مًمذسمح همػم أي٤م راً ُمٕمٞمٜم٤ًم أو ؿمٝم

يمرُمْم٤من وشمًع ذي احلج٦م، ومال سم٠مس وًمف أضمر وًمٚمٛمٞم٧م أضمر قمغم طم٥ًم 

 (.13/256ويمًٌف اًمٓمٞم٥م. ) هللإظمالصف 

اًمذي أرى قمدم ضمقاز اًمتٓمقع سم٤مًمٓمقاف قمـ اًمٖمػم، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم  -

 (.13/258ذًمؽ، وًمٙمـ ينمع ًمؽ اًمدقم٤مء ذم اًمٓمقاف ًمقاًمديؽ وًمٚمٛمًٚمٛملم. )

ُمـ  صمقاب اًم٘مرآن وهمػمه هداءاًمٕمٚمؿ إمم ضمقاز إ هؾىمد ذه٥م سمٕمض أ -

ًمألُمقات وهمػمهؿ،  واًمدقم٤مء ذًمؽ قمغم اًمّمدىم٦م اؾمقىم٤مإقمامل اًمّم٤محل٤مت، و

 أوُر٘ا فعٓٗ سَوـ عٔؾ عٔاًل لٗ»وًمٙمـ اًمّمقاب هق قمدم اجلقاز ًمٚمحدي٨م: 

 . وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه، وًمق يم٤من إهداء اًمتالوة ُمنموقم٤ًم ًمٗمٕمٚمف اًمًٚمػ«د  رفٖق 

اًمّم٤مًمح، واًمٕم٤ٌمدة ٓ جيقز ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس، ٕهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ شمث٧ٌم إٓ سمٜمص ُمـ 

 Q( .13/262.)، أو ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل Qيمالم اهلل 

إىل  جتامعكٕا َ٘د آ»ىم٤مل:  طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم  -

رواه اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد  «أهؾ ادٗت وصٕاعة الٌَام بَد الدفـ وـ الٕٗاحة

 (.13/264طمًـ. )

احلل ٓ ؿمؽ ومٞمف أٟمف يٜمتٗمع سم٤مًمّمدىم٦م ُمٜمف وُمـ همػمه ويٜمتٗمع سم٤مًمدقم٤مء،  -

وم٤مًمذي يدقمقا ًمقاًمديف وهؿ أطمٞم٤مء يٜمتٗمٕمقن سمدقم٤مئف، وهٙمذا اًمّمدىم٦م قمٜمٝمؿ 

وهؿ أطمٞم٤مء شمٜمٗمٕمٝمؿ، وهٙمذا احل٩م قمٜمٝمؿ إذا يم٤مٟمقا قم٤مضمزيـ ًمٙمؼم أو ُمرض ٓ 

 (.13/267يرضمك سمرؤه وم٢مٟمف يٜمٗمٕمٝمؿ ذًمؽ. )

أو  اًمّمقم قمـ اعمٞم٧م إذا يم٤من قمٚمٞمف صقم واضم٥م ؾمقاء يم٤من قمـ ٟمذر -

 (.13/268يمٗم٤مرة أو قمـ صقم رُمْم٤من يمؾ هذا يٜمٗمٕمف. )

 اعمراد «ا وـ بَدهاعٖدهِ  ذُ وإِ٘ا»ذم احلدي٨م:  ^ىمقل اًمٜمٌل  -
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ه إٟمٗم٤مذه٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م رِّ سم٤مًمٕمٝمد اًمقصٞم٦م اًمتل يقيص هب٤م اعمٞم٧م ومٛمـ سم

 (.13/273ًمٚمنمع اعمٓمٝمر. )

إهداء اًمٗم٤محت٦م أو همػمه٤م ُمـ اًم٘مرآن إمم إُمقات ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ،  -

 (.13/274وم٤مًمقاضم٥م شمريمف. )

 وإُمقات ٓ أصؾ ^إهداء ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمروح اًمرؾمقل  -

 (.13/278ًمف، وًمٞمس سمٛمنموع. )

 (.13/282ذًمؽ أصؾ. )ٓ دمقز وًمٞمس ًماًمّمالة قمـ اعمٞم٧م  -

 -أي ضمٕمٚمف وىمٗم٤مً - وىمٗمف إذاٗمٕمف ٜمٝمق ياعمٞم٧م وماعمّمحػ إذا ظمٚمٕمف  -

ًمٚمٕمٚمؿ اعمٗمٞمد قمٚمؿ اًمنمع أو قمٚمؿ ُم٤ٌمح يٜمتٗمع سمف  ٤مً ٌيٜمٗمٕمف أضمره، يمام ًمق وىمػ يمت

 (.13/281اًمٜم٤مس، وم٢مٟمف ي١مضمر قمغم ذًمؽ، ٕٟمف إقم٤مٟم٦م قمغم ظمػم. )

 باب زٌارة القبور
 زي٤مرة اًم٘مٌقر صمالصم٦م أٟمقاع هل: -

ُمنموع وُمٓمٚمقب ٕضمؾ اًمدقم٤مء ًمألُمقات واًمؽمطمؿ  الٕقع إول:

 قمٚمٞمٝمؿ، وٕضمؾ شمذيمر اعمقت واإلقمداد ًممظمرة.

أن شمزار ًمٚم٘مراءة قمٜمده٤م أو ًمٚمّمالة قمٜمده٤م أو ًمٚمذسمح  الٕقع الثاين:

 قمٜمده٤م ومٝمذه سمدقم٦م، وُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك.

  أن يزوروه٤م ًمٚمذسمح ًمٚمٛمٞم٧م واًمت٘مرب إًمٞمف سمذًمؽ، الٕقع الثالث:

 ، أو ًمدقم٤مء اعمٞم٧م ُمـ دون اهلل، أو ًمٓمٚم٥م اعمدد ُمٜمف أو اًمٖمقث أو اًمٜمٍم

 ومٞمج٥م احلذر ُمـ هذه اًمزي٤مرة  -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م- ومٝمذا ذك أيمؼم

 أو همػممه٤م، ويدظمؾ  ٤مً أو ص٤محل اعمٌتدقم٦م، وٓ ومرق سملم يمقن اعمدقمق ٟمٌٞم٤مً 

  ُمـ دقم٤مئف وآؾمتٖم٤مصم٦م ^ذم ذًمؽ ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اجلٝم٤مل قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل 
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 .أو همػمهؿسمف، أو قمٜمد ىمؼم احلًلم أو اًمٌدوي أو اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين 

(13/287.) 

ُمـ  ٓ جيقز ٕطمد أن يتؼمك سم٤م ُٕمقات أو ىمٌقرهؿ، وٓ أن يدقمقهؿ -

دون اهلل أو ي٠ًمهلؿ ىمْم٤مء طم٤مضم٦م أو ؿمٗم٤مء ُمريض أو ٟمحق ذًمؽ، ٕن اًمٕم٤ٌمدة طمؼ 

اهلل وطمده، وُمٜمف شمٓمٚم٥م اًمؼميم٦م. وهق ؾمٌح٤مٟمف اعمقصقف سم٤مًمت٤ٌمرك، يمام ذم ىمقًمف 

: ، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف[1ًمٗمرىم٤من:ا]ڭ ڭ ڭ ۇؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: 

ٝم٤مي٦م ذم اًمٕمٔمٛم٦م ٜمسمٚمغ اًمذًمؽ أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ك ٜموُمٕم [1اعمٚمؽ:]ٱ ٻ ٻ ٻ

إذا هداه اهلل وأصٚمحف وٟمٗمع سمف  -سمٗمتح اًمراء- واًمؼميم٦م، أُم٤م اًمٕمٌد ومٝمق ُم٤ٌمرك

 (.13/291اًمٕم٤ٌمد. )

أو اًمِمٗم٤مقم٦م ُمٜمٝم٤م أو اًمِمٗم٤مء ًمٚمٛمريض ومٝمذا  ـمٚم٥م اًمؼميم٦م ُمـ اًم٘مٌقر -

ؿمٗمع زم إمم اهلل، أو ي٘مقل اؼم، وم٢مذا ىم٤مل: ي٤م ؾمٞمدي ومالن ُمـ أٟمقاع اًمنمك إيم

 (. 13/294ؿمػ ُمرييض وٟمحق ذًمؽ هذا ٓ جيقز. )اٟمٍمين أو اًمٚمٛمٞم٧م: 

هذا  «شبَقن حجةٍ  فُ ل وفايت كتبْت  َد أهؾ بٗتل بَ رَ َوـ زا»طمدي٨م:  -

ًمٞمس ًمف أصؾ، وًمٞم٧ًم اًمزي٤مرة ًم٘مؼم اًمٜمٌل  ^سم٤مـمؾ وُمٙمذوب قمغم اًمرؾمقل 

 شمٕمدل طمج٦م. -جلٛمٞمعاًمذي هق أومْمؾ ا- ^

 اًمزي٤مرة هل٤م طم٤مهل٤م وومْمٚمٝم٤م ًمٙمـ ٓ شمٕمدل طمج٦م، ومٙمٞمػ سمزي٤مرة همػمه

 (.13/297قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. )

إن يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر ًمٚمٙمٗم٤مر وم٢من زي٤مرهت٤م ًمٚمٕمٔم٦م واًمذيمرى ُمـ دون أن  -

ىمؼم أُمف، وهن٤مه رسمف ؾمٌح٤مٟمف أن يًتٖمٗمر هل٤م.  ^يدقمق هلؿ، يمام زار اًمٜمٌل 

(13/298.) 

 ُمـ  «حترتؿ يف إوقر فاشتَٕٗقا بٙهؾ الّبقر إذا»طمدي٨م:  -

  يمام ٟمٌف قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ ^إطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م قمغم اًمرؾمقل 
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أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمح٦م اهلل قمٚمٞمف، طمٞم٨م ىم٤مل ذم 

هذا احلدي٨م يمذب "ُم٤م ٟمّمف: - ( سمٕمد ذيمره1/356جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

روملم سمحديثف، مل يروه أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢ممج٤مع اًمٕم٤م ^ُمٗمؽمى قمغم اًمٜمٌل 

اٟمتٝمك. وهذا  "سمذًمؽ، وٓ يقضمد ذم رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م اعمٕمتٛمدة

ُمْم٤مد عم٤م ضم٤مء سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ وضمقب  ^اعمٙمذوب قمغم رؾمقل اهلل 

وطمده وحتريؿ اإلذاك سمف، وٓ ري٥م أن دقم٤مء إُمقات  هللإظمالص اًمٕم٤ٌمدة 

ُمـ أقمٔمؿ اًمنمك سم٤مهلل ٤مئ٤ٌمت واًمٙمروب إًمٞمٝمؿ ذم اًمٜم وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ واًمٗمزع

Q(.13/323ؾمٌح٤مٟمف. )اًمرظم٤مء ذك سم٤مهلل  ، يمام أن دقم٤مءهؿ ذم 

ف، أو سمج٤مه أوًمٞم٤مئف، أو سمحؼ اًمٜمٌل أو ئىمقل اًم٘م٤مئؾ: أؾم٠مل اهلل سمحؼ أوًمٞم٤م -

سمج٤مه اًمٜمٌل هذا ًمٞمس ُمـ اًمنمك، ًمٙمٜمف سمدقم٦م قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ وؾم٤مئؾ 

ُم٤م  ^ ٞمتف ُمـ إُمقر اًمتقىمٞمٗمٞم٦م، ومل يث٧ٌم قمـ ٟمٌٞمٜم٤ماًمنمك، ٕن اًمدقم٤مء قم٤ٌمدة ويمٞمٗم

يدل قمغم ذقمٞم٦م أو إسم٤مطم٦م اًمتقؾمؾ سمحؼ أو ضم٤مه أطمد ُمـ اخلٚمؼ، ومال جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ 

 (.13/327أن حيدث شمقؾمالً مل ينمقمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف. )

وسم٤مٕقمامل  اًمتقؾمؾ اعمنموع هق اًمتقؾمؾ سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف وسمتقطمٞمده -

 (.13/327اًمّم٤محل٤مت. )

  قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ذم أول إُمر، عم٤م يم٤من اًمٜم٤مس طمديثل ^ هنك -

قمت٤مدوا اًمٖمٚمق ذم اعمقشمك ودقم٤مءهؿ اقمٝمد سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م واًمٙمٗمر، وىمد يم٤مٟمقا 

 يٌ٘مك ذم ىمٚمقهبؿ شمٕمٚمؼ  ًمئالقمـ اًمزي٤مرة  ^وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ، ومٛمٜمٕمٝمؿ 

ال شم٘مع ُمٜمٝمؿ أؿمٞم٤مء ٓ شمريض اهلل، ٕهنؿ طمدصم٤مء قمٝمد ئ، وًمQسم٤مًمنمك سم٤مهلل 

 ٘مٌقر وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م، وعم٤م اؾمت٘مر اًمتقطمٞمد ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم سمٕم٤ٌمدة اًم

وقمرومقا ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدشملم، وقمرومقا ذيٕم٦م اهلل، أذن هلؿ سمزي٤مرة اًم٘مٌقر سمٕمد 

 ، واًمزهد ذمQذًمؽ، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمّمٚمح٦م واًمتذيمر ًممظمرة، وًم٘م٤مء اهلل 
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اًمدٟمٞم٤م، وآؾمتٕمداد ًمٚمٛمقت، وأن ُم٤م أص٤مب ه١مٓء اعمقشمك ؾمٞمّمٞمٌؽ، ُمع ُم٤م 

 (.13/313ـ اإلطم٤ًمن إمم اعمقشمك سم٤مًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ. )ومٞمٝم٤م ُم

ُمـ  اإلي٘م٤مد قمٜمد اعمقشمك ذم اعم٘م٤مسمر، هذا ٓ أصؾ ًمف، وُم٤م ضم٤مء ومٞمف -

 (.13/315إظم٤ٌمر ومٝمق ُمقوقع ٓ أؾم٤مس ًمف. )

اجلٚمقس قمٜمد اًم٘مؼم واًمتٝم٤مًمٞمؾ وأيمؾ اًمٓمٕم٤مم واًمتٛمًح سم٤مًم٘مؼم  -

يمٚمف سمدقم٦م ٓ جيقز. ، وُمٜمٙمر اهذيمؾ واًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مؼم واًمّمالة قمٜمده 

(13/319.) 

يم٠من يٜمًك اًمٕمامل أدواهتؿ يم٤معمًح٤مة ومٞمٗمتح  :اًم٘مؼم ٓ يٗمتح إٓ حل٤مضم٦م -

ٕضمؾ ذًمؽ، أو يً٘مط ٕطمدهؿ رء ًمف أمهٞم٦م ومٞمٗمتح اًم٘مؼم ًمذًمؽ. 

(13/323.) 

ًمٕمـ زائرات اًم٘مٌقر،  ^ٓ جيقز ًمٚمٜم٤ًمء زي٤مرة اًم٘مٌقر، ٕن اًمرؾمقل  -

ًمٚمٜم٤ًمء حمرُم٦م، ٕن اًمٚمٕمـ ٓ يٙمقن إٓ قمغم  وأظمذ اًمٕمٚمامء ُمـ ذًمؽ أن اًمزي٤مرة

( وم٤مًمّمقاب أن اًمزي٤مرة ُمـ 325/13حمرم، سمؾ يدل قمغم أٟمف ُمـ اًمٙم٤ٌمئر. )

 (.13/326اًمٜم٤ًمء ًمٚم٘مٌقر حمرُم٦م ٓ ُمٙمروه٦م وم٘مط. )

وىمقل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء: إٟمف اؾمتثٜمل ُمـ ُمٜمع اًمٜم٤ًمء ُمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر،  -

قاب: أن اعمٜمع يٕمؿ ىمقل سمال دًمٞمؾ، واًمّم وىمؼم ص٤مطمٌٞمف  ^ىمؼم اًمٜمٌل 

 (.13/326اجلٛمٞمع. )

ؿمد اًمرطم٤مل ُمـ سمٕمٞمد ٕضمؾ اًمزي٤مرة وم٘مط هذا ٓ جيقز قمغم اًمّمحٞمح  -

 (.13/327ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

  قمٜمٝم٤م ًمٚمجٛمٞمع، صمؿ رظمص ومٞمٝم٤م ًمٚمجٛمٞمع، ُمٜمٝمٞم٤مً  ًٓ يم٤مٟم٧م اًمزي٤مرة أو -

 ًمٕم٤مئِم٦م آداب ^صمؿ ظمّم٧م اًمٜم٤ًمء سم٤معمٜمع، ومٕمغم هذا يٙمقن شمٕمٚمٞمؿ اًمٜمٌل 
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 (.13/331يم٤من ذًمؽ ذم وىم٧م ذقمٞم٦م اًمزي٤مرة ًمٚمجٛمٞمع. )اًمزي٤مرة، 

ًمٚمٛمرأة اًمتل رآه٤م شمٌٙمل قمٜمد اًم٘مؼم،  «واصزي اتّل اهللَ »: ^ىمقل اًمٜمٌل  -

ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم اًمزي٤مرة، ٕن  ^ًمٕمؾ هذا يم٤من ذم وىم٧م اإلذن اًمٕم٤مم ُمٜمف 

 (.13/332أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمزي٤مرة ًمٚمٜم٤ًمء حمٙمٛم٦م ٟم٤مؾمخ٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م. )

ٝمر زم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرأة إذا ُمرت سمًقر اعم٘مؼمة أن شمًٚمؿ، اًمذي ئم -

، وم٤مًمقاضم٥م شمرك ذًمؽ، وشمدقمق هلؿ اًمزي٤مرة، وىمد يٕمد زي٤مرة ٕٟمف وؾمٞمٚم٦م إمم 

 (.13/332) ُمـ همػم زي٤مرة.

سمجقار ؾمقر اعم٘مؼمة،  اً رإومْمؾ ًمٚمٛمًٚمؿ أن يًٚمؿ طمتك وًمق يم٤من ُم٤م -

 (.13/333وًمٙمـ ىمّمد اًمزي٤مرة أومْمؾ وأيمٛمؾ. )

يمٚمام ُمررت قمغم اًم٘مٌقر أن شمًٚمؿ قمغم أصح٤مهب٤م، وشمدقمق  ينمع ًمؽ -

، وإٟمام هق ُمًتح٥م وومٞمف أضمر ٤مً ٌهلؿ سم٤معمٖمٗمرة واًمٕم٤مومٞم٦م، وًمٞمس ذًمؽ واضم

 (.13/334. )جقمٔمٞمؿ، وإن ُمررت ومل شمًٚمؿ ومال طمر

سمف  يٙمٗمل اًمًالم قمغم اعمقشمك ذم أول اعم٘مؼمة ُمرة واطمدة، وحتّمؾ -

ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مهت٤م ومال سم٠مس. اًمزي٤مرة، وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر ُمت٤ٌمقمدة ومزاره٤م 

(13/335.) 

 فعٓٗ اهللُ دَّ ف يف الد٘ٗا ريَرفُ  إذا كانَ »ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م:  -

وًمٙمـ ذم إؾمٜم٤مده ٟمٔمر، وىمد صححف اسمـ قمٌد اًمؼم  « دّ حتك ير َحفُ رو

( .13/335.) 

ٓ أقمٚمؿ ذم اًمنمع ُم٤م يدل قمغم أن اعمقشمك يٕمٚمٛمقن سم٠مقمامل أىم٤مرهبؿ ُمـ  -

 .(13/336إطمٞم٤مء. )

  ٓ أصؾ ًمتخّمٞمص يقم اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ ًمزي٤مرة اعم٘م٤مسمر، -
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واعمنموع أن شمزار اًم٘مٌقر ذم أي وىم٧م شمٞمن ًمٚمزائر ُمـ ًمٞمؾ أو هن٤مر، أُم٤م اًمتخّمٞمص 

 (. 337 -13/336ًمٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومٌدقم٦م ٓ أصؾ ًمف. ) سمٞمقم ُمٕملم أو

 ٤مً ىمٓ أقمرف ًمف ـمر «بالٕارِ  هُ ورشفب كافرٍ  بّزِ  ؿْ تُ رإذا ور»طمدي٨م:  -

 (.13/337ح٦م. )صحٞم

رومع يديف عم٤م زار اًم٘مٌقر ودقم٤م ٕهٚمٝم٤م،  ^ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أٟمف  -

 ف.يزار اًم٘مٌقر ودقم٤م هلؿ ورومع يد ^أٟمف  وىمد صم٧ٌم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 (. 13/338صحٞمحف. )أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 

ُْ  اشتُِروا»: اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ وىم٤ملقمغم  ^وىمػ  -  فُ واشٙلقا ل ؿْ ٕخٗ

ومل ي٘مؾ اؾمت٘مٌٚمقا اًم٘مٌٚم٦م ومٙمٚمف ضم٤مئز ؾمقاء اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م  «ليسٙ أنَ  َّ٘فُ التثبٗت فٛ

دقمقا ًمٚمٛمٞم٧م وهؿ جمتٛمٕمقن طمقل اًم٘مؼم.  أو اؾمت٘مٌؾ اًم٘مؼم، واًمّمح٤مسم٦م 

(13/338.) 

ٓ سم٠مس أن ي٘مػ قمٜمد اًم٘مؼم أو جيٚمس ُمـ أضمؾ اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م.  -

(13/339.) 

يٙمـ  ا ملًمٞمس ومٞمف ُم٤مٟمع إذا دقم٤م واطمد وأُمـ اًم٤ًمُمٕمقن، ومال سم٠مس إذ -

، وإٟمام ؾمٛمٕمقا سمٕمْمٝمؿ يدقمق وم٠مُمـ اًم٤ٌمىمقن وٓ يًٛمك ُمثؾ هذا اً دذًمؽ ُم٘مّمق

 (.13/342ًمٙمقٟمف مل ي٘مّمد. ) مج٤مقمٞم٤مً 

ؾمتِمٝم٤مد سم٘مّمص أهقال اًم٘مٌقر، شمريمف أومم، ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمّمحتٝم٤م، آ -

، اعمٝمؿ طم٨م اًمٜم٤مس قمغم اًمٓم٤مقم٦م ^ويٙمٗمل ُم٤م ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل 

واًمّمح٤مسم٦م، أُم٤م احلٙم٤مي٤مت اًمتل ىمد  ^ومٕمؾ اًمرؾمقل  واًمتحذير ُمـ اعمٕم٤ميص، يمام

 (. 13/348شمث٧ٌم أو ٓ شمث٧ٌم ومتؽمك. )

  يِمٙمق ذم ىمؼمه ُمـ طم٘مقق قمٚمٞمف وشم٠ميمد ًمف ذًمؽ ومٕمٚمٞمف ٤مً تُمـ ؾمٛمع ُمٞم -

  أن يٌٚمغ أهٚمف، أو إذا رآه ذم اعمٜم٤مم وشم٠ميمد ُمـ ذًمؽ، ومٕمٚمٞمف أن يٌٚمغ أهٚمف
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 إرض ًمٞمٕمتؼموا، وم٢مذا سمذًمؽ، وهذه ُمـ اًمٕمؼم اًمتل يرهي٤م اهلل سمٕمض قم٤ٌمده ذم

وضمد ذًمؽ ومٚمٞمٜمٔمر أهٚمف إذا يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف طم٘مقق صم٤مسمت٦م ومت١مدى، وًمٞمتّمدىمقا قمٜمف 

 ويدقمقا ًمف.

وىمد ذيمر اسمـ رضم٥م ذم يمت٤مسمف ذم أطمقال اًم٘مٌقر، ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ ذم 

شمٕمذيٌٝمؿ ُمـ هذا اًمٜمٛمط، وذيمر ُمـ ومتح ىمؼمه ًمٌٕمض إؾم٤ٌمب ومقضمدوا 

 (.13/349. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. )اً رص٤مطمٌف يٚمتٝم٥م ٟم٤م

 

 حرمة األموات والمقابرباب 
اًمقاضم٥م قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم اطمؽمام ىمٌقر ُمقشم٤مهؿ وقمدم اًمتٕمرض  -

هل٤م سمٌمء ُمـ إذى، يم٤مجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م واعمرور قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًٞم٤مرات وٟمحقه٤م 

 (.13/354وإًم٘م٤مء اًم٘مامُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م وأؿم٤ٌمه ذًمؽ ُمـ إذى. )

 سم٠مس سمف. ٓ «َؽ شبتٗتٗ لِؼ أ السبتٗتنيِ  َب يا صاح»طمدي٨م:  -

(13/355.) 

ٓ جيقز أن يٛمٌم سم٤مًمٜمٕم٤مل ذم اعم٘مؼمة إٓ قمٜمد احل٤مضم٦م، ُمثؾ وضمقد  -

اًمِمقك ذم اعم٘مؼمة، أو اًمرُمْم٤مء اًمِمديدة، أُم٤م إذا مل يٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م ومٞمٜمٙمر 

قمل. نمؿ احلٙمؿ اًمٚمّ ٕمقمغم ص٤مطم٥م اًمًٌتٞمتلم، ويُ  ^ قمٚمٞمف، يمام أٟمٙمر

(13/355). 

ومال  ، أُم٤م إذا مل يٛمر سملم اًم٘مٌقرخيٚمع اًمٜمٕم٤مل إذا يم٤من يٛمر سملم اًم٘مٌقر -

 (. 13/355ٚمؿ ومال خيٚمع. )يًخيٚمٕمٝم٤م ُمثؾ أن ي٘مػ قمٜمد أول اعم٘مؼمة و

اًمدومـ طمقل اعمًجد ٓ سم٠مس سمف، ٕٟمف أؾمٝمؾ قمغم اًمٜم٤مس، وم٢مذا  -

  ظمرضمقا ُمـ اعمًجد دومٜمقه طمقل اعمًجد، ومال يي ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم وٓ ي١مصمر
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رء ُمـ اًم٘مٌقر وم٤مٕطمقط أن  قمغم صالة اعمّمٚملم، ًمٙمـ إذا يم٤من ذم ىمٌٚم٦م اعمًجد

يٙمقن سملم اعمًجد وسملم اعم٘مؼمة ضمدار آظمر همػم ضمدار اعمًجد أو ـمريؼ يٗمّمؾ 

 (.13/357سمٞمٜمٝمام. )

يٜمٌٖمل ىمٓمع إؿمج٤مر اعم١مذي٦م ُمـ اعم٘م٤مسمر، ٕهن٤م شم١مذي اًمزوار، وهٙمذا ُم٤م  -

يقضمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمقك يٜمٌٖمل إزاًمتف إراطم٦م ًمٚمزوار ُمـ ذه، وٓ ينمع ٕطمد أن 

 اًم٘مٌقر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمِمجر أو اجلريد، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل ينمع ذًمؽ. يٖمرس قمغم

(13/361). 

ىمؼم وزم  ؿمج٤مر، ٕهن٤م شمٜم٧ٌم قمغمإذم  يٕمت٘مد اًمؼميم٦م ٦مإن يم٤من سمٕمض اًمٕم٤مُم -

ه جي٥م ىمٓمٕمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إزاًم٦م وؾم٤مئؾ اًمنمك واًمٖمٚمق ذم سمزقمٛمف ومٝمذِ 

 (.13/361اعمقشمك. )

٤مم اعمٞم٧م إمم ُمٙم٤من آظمر ومال طمرج وٓ سم٠مس، إذا دقم٧م احل٤مضم٦م ًمٜم٘مؾ قمٔم -

 (.13/362وإٓ شمٌ٘مك اًم٘مٌقر قمغم طم٤مهل٤م. )

 ٤مً ٜمأو ُمًت٠مُم اً دأو ُمٕم٤مه يمن قمٔمؿ اعمٞم٧م اًمٙم٤مومر ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، وم٢مذا يم٤من ذُمٞم٤مً  -

ومال طمرج ذم ذًمؽ، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ جيقز أظمذ  مل جيز اًمتٕمرض ًمف، أُم٤م إن يم٤من طمرسمٞم٤مً 

عمٕم٤مهد واًمذُمل واعمًت٠مُمـ ومال، ٕن أضم٤ًمدهؿ إقمْم٤مء ُمـ اعمتقرم احلريب، أُم٤م ا

 (.13/363حمؽمُم٦م. )

يمن قمٔمؿ اعمٞم٧م ٓ يقضم٥م اًم٘مّم٤مص، وإٟمام اًم٘مّم٤مص سملم إطمٞم٤مء  -

 (.13/363وـمف. )نمسم

 عٍؿِ  كرُس »اًمتؼمع سم٤مٕقمْم٤مء إىمرب قمٜمدي أٟمف ٓ جيقز ًمٚمحدي٨م:  -

ًمف، واًمقرصم٦م  ٤مً ٟم٤مسم٠مقمْم٤مء اعمٞم٧م واُمتٝم ٤مً ٌ، وٕن ذم ذًمؽ شمالقم«احٗ   هِ كْرس ِت ٗادٔ

ىمد يٓمٛمٕمقن ذم اعم٤مل، وٓ ي٤ٌمًمقن سمحرُم٦م اعمٞم٧م، واًمقرصم٦م ٓ يرصمقن ضمًٛمف، وإٟمام 

 (.13/364يرصمقن ُم٤مًمف وم٘مط. )

  ف، وم٤مٕرضمح أٟمف ٓ جيقزئإذا أوص اعمتقرم سم٤مًمتؼمع سم٠مقمْم٤م -
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 (. 13/365ًمف. ) شمٜمٗمٞمذه٤م، عم٤م شم٘مدم وًمق أوص، ٕن ضمًٛمف ًمٞمس ُمٚمٙم٤مً 

هلؿ  ل شمٌت٤مع ًمٖمرض اًمتنميح ُمـ يمٗم٤مر ٓ أُم٤منإذا يم٤مٟم٧م اجلث٨م اًمت -

( أُم٤م إذا يم٤من همػم 13/365ومال طمرج، أُم٤م همػمهؿ ومال جيقز اًمتٕمرض هلؿ. )

ذم شمنمحيف ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٓمٌٞم٦م.  ٤مً ضمُمٕمّمقم يم٤معمرشمد واحلريب ومال أقمٚمؿ طمر

(13/366.) 

وٓ يًتٕمجؾ قمٚمٞمف، ويٜمتٔمر طمتك يٛمقت  ٓ حيٙمؿ سمٛمقت اعمتقرم دُم٤مهمٞم٤مً  -

 ٚمٖمٜمل أن سمٕمض ُمـ ىمٞمؾ إٟمف ُم٤مت دُم٤مهمٞم٤مً سمىمد  (13/366) ف.ٞمٓ ؿمؽ وم ٤مً شمُمق

طم٤مل وم٤معمقت اًمدُم٤مهمل ٓ يٕمتؼم وٓ حيٙمؿ  وقم٤مش، وسمٙمؾ حلٞم٤مةقم٤مدت إًمٞمف ا

 (.13/367ًمّم٤مطمٌف سمحٙمؿ اعمقشمك طمتك يتح٘مؼ ُمقشمف قمغم وضمف ٓ ؿمؽ ومٞمف. )

إذا يم٤من شمنميح اجلٜم٤مزة اعمِمٙمقك ذم ىمتٚمٝم٤م ًمٕمٚم٦م ذقمٞم٦م ومال سم٠مس.  -

(13/367.) 

 عزٌة أهل المٌتباب ت
إذا طمي اعمًٚمؿ وقمزى أهؾ اعمٞم٧م ومذًمؽ ُمًتح٥م، عم٤م ومٞمف ُمـ  -

اجلؼم هلؿ واًمتٕمزي٦م، وإذا ذب قمٜمدهؿ ومٜمج٤من ىمٝمقة أو ؿم٤مي أو شمٓمٞم٥م ومال 

 (.13/371سم٠مس يمٕم٤مدة اًمٜم٤مس ُمع زوارهؿ. )

ٝمؿ، وإذا يم٤من قمٜمدهؿ ُمٜمٙمر يٜمٙمر ويٌلم ئاًمًٜم٦م زي٤مرة أهؾ اعمٞم٧م ًمٕمزا -

ٜمّمحٝمؿ. ي اعمّمٚمحتلم، يٕمزهيؿ ويٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ وهلؿ، ومٞمجٛمع اعمٕمزي سملم

(13/371.) 

 إذا اضمتٛمٕمقا وىمرأ واطمد ُمٜمٝمؿ اًم٘مرآن قمٜمد اضمتامقمٝمؿ، يم٘مراءة  -

إذا  ^اًمٗم٤محت٦م وهمػمه٤م، ومال سم٠مس وًمٞمس ذم ذًمؽ ُمٜمٙمر، وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

 اضمتٛمع ُمع أصح٤مسمف ي٘مرأ اًم٘مرآن، وم٢مذا اضمتٛمٕمقا ذم جمٚمًٝمؿ ًمٚمٛمٕمزيـ وىمرأ
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 ٞمئ٤ًم ُمـ اًم٘مرآن ومٝمق ظمػم ُمـ ؾمٙمقهتؿ.واطمد ُمٜمٝمؿ أو سمٕمْمٝمؿ ؿم

أُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك سمدع همػم هذا، يم٠من يّمٜمع أهؾ اعمٞم٧م ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس، 

أن ي٘مقم  اً رٜمّمحقن سمؽمك ذًمؽ، ومٕمغم اعمٕمزي إذا رأى ُمٜمٙمٛمقن ويُ ٚمَّ ومٞمٕم

 (.13/372سم٤مًمٜمّمح. )

إن ٟمزل سم٠مهؾ اعمٞم٧م وٞمقف زُمـ اًمٕمزاء ومال سم٠مس أن يّمٜمٕمقا هلؿ اًمٓمٕم٤مم  -

وم٦م، يمام أٟمف ٓ طمرج قمغم أهؾ اعمٞم٧م أن يدقمقا ُمـ ؿم٤مءوا ُمـ اجلػمان ُمـ أضمؾ اًمْمٞم٤م

 (.13/276ُمٕمٝمؿ ُم٤م أهدي هلؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم. ) وإىم٤مرب ًمٞمتٜم٤موًمقا

رومع اعمٕمزي يديف وىمراءة اًم٘مرآن ىمٌؾ اًمدظمقل واًمًالم هذا سمدقم٦م  -

 (.13/372وًمٞمس ًمف أصؾ. )

زوضمتف، وٟمحق ٓ أقمٚمؿ سم٠مؾم٤ًم ذم طمؼ ُمـ ٟمزًم٧م سمف ُمّمٞم٦ٌم سمٛمقت ىمريٌف، أو  -

ذًمؽ أن يًت٘مٌؾ اعمٕمزيـ ذم سمٞمتف ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م، ٕن اًمتٕمزي٦م ؾمٜم٦م، واؾمت٘م٤ٌمل 

٤مي، أو اًمٓمٞم٥م ِماعمٕمزيـ مم٤م يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم أداء اًمًٜم٦م، وإذا أيمرُمٝمؿ سم٤مًم٘مٝمقة، أو اًم

 (. 13/373ومٙمؾ ذًمؽ طمًـ. )

شمتؿ  إظمراج أهؾ اعمٞم٧م سمٕمٞمداً قمـ اًم٘مٌقر، وووٕمٝمؿ ذم صػ طمتك -

ٝمؿ سمٜمٔم٤مم، وٓ هت٤من اًم٘مٌقر، ٓ أقمٚمؿ ذم هذا سم٠مؾم٤ًم، عم٤م ومٞمف ُمـ ُمٕمرومتٝمؿ وشمٕمزيت

 (.13/374اًمتٞمًػم قمغم احل٤مضيـ ًمتٕمزيتٝمؿ. )

أو  إومْمؾ ذم اًمتٕمزي٦م وقمٜمد اًمٚم٘م٤مء اعمّم٤مومح٦م إٓ إذا يم٤من اعمٕمزي -

 (. 13/374اعمالىمل ىمد ىمدم ُمـ ؾمٗمر ومٞمنمع ُمع اعمّم٤مومح٦م اعمٕم٤مٟم٘م٦م. )

  سم٤مٟمتح٤مر ن يم٤من اًمٗم٘مٞمد قم٤مصٞم٤مً ٓ سم٠مس سم٤مًمتٕمزي٦م، سمؾ شمًتح٥م، وإ -

 ، يم٤مًمزاين اً د، أو طم٤مً صىمّم٤م تَؾ ىمُ أو همػمه، يمام شمًتح٥م ٕهة ُمـ 

 اعمحّمـ، وهٙمذا ُمـ ذب اعمًٙمر طمتك ُم٤مت سم٥ًٌم ذًمؽ، ٓ ُم٤مٟمع 

 ُمـ شمٕمزي٦م أهٚمف ومٞمف، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمدقم٤مء ًمف وُٕمث٤مًمف ُمـ اًمٕمّم٤مة سم٤معمٖمٗمرة
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أقمٞم٤من اعمًٚمٛملم ُمثؾ  واًمرمح٦م، ويٖمًؾ ويّمغم قمٚمٞمف، ًمٙمـ ٓ يّمكم قمٚمٞمف

اًمًٚمٓم٤من واًم٘م٤ميض وٟمحق ذًمؽ، سمؾ يّمكم قمٚمٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ سم٤مب اًمزضمر 

 (.13/375. )ئقمـ قمٛمٚمف اًمًٞم

ذم ذًمؽ ُمـ اجلؼم  ٓ ٟمٕمٚمؿ سم٠مؾم٤ًم ذم اًمًٗمر ُمـ أضمؾ اًمٕمزاء ًم٘مري٥م أو صديؼ، عم٤م -

 (. 13/375واعمقاؾم٤مة، وختٗمٞمػ آٓم اعمّمٞم٦ٌم. )

ده، ويمٚمام يم٤من أىمرب ُمـ وىم٧م اعمّمٞم٦ٌم ٓ سم٠مس ذم اًمٕمزاء ىمٌؾ اًمدومـ وسمٕم -

 (.13/376) .ٞمػ آُٓمٝم٤ميم٤من أيمٛمؾ ذم ختٗم

ع ُمـ طملم ظمروج اًمروح ىمٌؾ نميسمؾ ، ةدحمدواًمٕمزاء ًمٞمس ًمف أي٤مم  -

يم٤من ذًمؽ  ءً ذم اًمنمع اعمٓمٝمر ؾمقا دّ اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م وسمٕمده٤م، وًمٞمس ًمٖم٤ميتف طم

ذم اعمًجد أو ذم اعم٘مؼمة ، وؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اًمٌٞم٧م أو ذم اًمٓمريؼ أو اً رًمٞمالً أو هن٤م

 (.13/379أو ذم همػم ذًمؽ ُمـ إُم٤ميمـ. )

 (.13/379اًمتٕمزي٦م ؾمٜم٦م. ) -

أحسـ »يٕمزي اعمًٚمؿ أظم٤مه سمام شمٞمن ُمـ إًمٗم٤مظ اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمثؾ أن ي٘مقل:  -

إذا يم٤من اعمٞم٧م ُمًٚماًم، أُم٤م إذا يم٤من اعمٞم٧م  «اهلل عزاءك وجز ويٗبتؽ وغِر دٗتؽ

ى أىم٤مرسمف اعمًٚمٛمقن سمٜمحق اًمٙمٚمامت اعمذيمقرة. ومال يدقمك ًمف، وإٟمام يٕمز اً ريم٤موم

(13/382.) 

هلام أصالً.  اًمتٕمزي٦م سم٘مقًمف: )اًمٌ٘مٞم٦م ذم طمٞم٤مشمؽ( أو )ؿمد طمٞمٚمؽ(، ٓ أقمٚمؿ -

(13/381.) 

دمٛمع اًمٜم٤مس قمٜمد سمٞم٧م اعمتقرم ظم٤مرج اعمٜمزل، وووع سمٕمض اعمّم٤مسمٞمح  -

ًمف أصالً  ًمٚمًٜم٦م، وٓ ٟمٕمٚمؿ ٤مً ٘ماًمٙمٝمرسم٤ميٞم٦م يم٤مًمتل ذم إومراح، هذا اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ُمٓم٤مسم

ذم اًمنمع اعمٓمٝمر، وإٟمام اًمًٜم٦م اًمتٕمزي٦م ٕهؾ اعمّم٤مب ُمـ همػم يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وٓ 

 (. 13/382اضمتامع ُمٕملم يمٝمذا آضمتامع. )

  إذا ضمٚمس أهؾ اعمٞم٧م صمالصم٦م أي٤مم طمتك يٕمزهيؿ اًمٜم٤مس ومال طمرج إن -
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ؿم٤مء اهلل طمتك ٓ يتٕمٌقا اًمٜم٤مس، ًمٙمـ ُمـ دون أن يّمٜمٕمقا ًمٚمٜم٤مس وًمٞمٛم٦م. 

(13/382.) 

آضمتامع ذم سمٞم٧م اعمٞم٧م ًمأليمؾ واًمنمب وىمراءة اًم٘مرآن سمدقم٦م.  -

(13/383.) 

كٕا َ٘د آجتامع إىل أهؾ »: ىمقل ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم  -

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م  «ادٗت وصَٕٗة الٌَام بَد دفٕف وـ الٕٗاحة

 (.13/484سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

أٟمف إذا ُم٤مت  ٤مسم٦م ُمـ قمٛمؾ اًمّمحوٓ  ^اًمٜمٌل  مل يٙمـ ُمـ قمٛمؾ -

ح أو ي٘مٞمٛمقن ئاعمٞم٧م ي٘مرأون ًمف اًم٘مرآن، أو ي٘مرأون قمٚمٞمف اًم٘مرآن، أو يذسمحقن اًمذسم٤م

اعمآشمؿ وإـمٕمٛم٦م واحلٗمالت، يمؾ هذا سمدقم٦م. وم٤مًمقاضم٥م احلذر ُمـ ذًمؽ وحتذير 

اًمٜم٤مس ُمٜمف، وقمغم اًمٕمٚمامء سمقضمف أظمص أن يٜمٝمقا اًمٜم٤مس قمام طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وأن 

اًمًٗمٝم٤مء طمتك يًت٘مٞمٛمقا قمغم اًمٓمريؼ اًمًقي اًمذي ي٠مظمذوا قمغم أيدي اجلٝمٚم٦م و

ذقمف اهلل ًمٕم٤ٌمده، وسمذًمؽ شمّمٚمح إطمقال واعمجتٛمٕم٤مت وئمٝمر طمٙمؿ اإلؾمالم 

وختٗمك أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م، وإٟمام اعمنموع أن يّمٜمع ٕهؾ اعمٞم٧م ـمٕم٤مم يٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ ُمـ 

ىم٤مل  عم٤م ضم٤مء ٟمٕمل ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ^ضمػماهنؿ أو أىم٤مرهبؿ، ٕن اًمٜمٌل 

ُٖ فّد أتاهؿ وا يىُ ،اً وضَا رَ اصَٕقا ٔيل جَِ»ٕهٚمف:  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  «ؿُٓ

 (. 13/265وأهؾ اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

اعمٞم٧م يٕمذب ذم ىمؼمه سمام يٜم٤مح قمٚمٞمف يمام صح٧م سمف اًمًٜم٦م قمـ اًمٜمٌل  -

، ومٞمج٥م احلذر ُمـ ذًمؽ، أُم٤م اًمٌٙم٤مء ومال سم٠مس سمف إذا يم٤من سمدُمع اًمٕملم وم٘مط ^

 (.13/384سمدون ٟمٞم٤مطم٦م. )

٤مء وم٤مضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ذم سمٞم٧م ِمٕم٨م ٕهؾ اعمٞم٧م همداء أو قمسمُ ذا إ -

  ع ذًمؽ هلؿ،ُصٜماعمٞم٧م، ومٚمٞمس ذًمؽ ُمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م، ٕهنؿ مل يّمٜمٕمقه وإٟمام 
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وٓ سم٠مس أن يدقمقا ُمـ ي٠ميمؾ ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمذي سمٕم٨م هلؿ، ٕٟمف ىمد 

 (.13/387يٙمقن يمثػماً يزيد قمغم طم٤مضمتٝمؿ. )

اًمًٜم٦م، ٕٟمف إشمٕم٤مب هلؿ  سمٕم٨م اًمذسم٤مئح ٕهؾ اعمٞم٧م هذا ظمالف -

 (.13/388سمذسمحٝم٤م وـمٌخٝم٤م، ومٞمٜمٌٖمل قمدم ومٕمؾ ذًمؽ، ٕٟمف ظمالف اًمًٜم٦م. )

هذا همػم ُمنموع، إٓ إذا يم٤مٟمقا وم٘مراء  اً دإقمٓم٤مء أهؾ اعمٞم٧م ٟم٘مق -

، وًمٙمـ ذم وىم٧م آظمر ُمـ أضمؾ يٕمٓمقن وىم٧م اًمٕمزاء وحمت٤مضملم، ومٝم١مٓء ٓ

 (.13/389وم٘مرهؿ وطم٤مضمتٝمؿ. )

ٕمد اعمقت سمدقم٦م وُمـ قمٛمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م، اًمقصٞم٦م سم٢مىم٤مُم٦م اًمقٓئؿ سم -

وهٙمذا قمٛمؾ أهؾ اعمٞم٧م ًمٚمقٓئؿ اعمذيمقرة وًمق سمدون وصٞم٦م ُمٜمٙمر ٓ جيقز. 

(13/392.) 

ٓ جيقز آطمتٗم٤مل قمٜمد ُمقت أطمد ُمـ اًمٜم٤مس، وًمٞمس ٕهؾ اعمٞم٧م أن  -

وٓ يذسمحقا ذسم٤مئح ويّمٜمٕمقا ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس، يمؾ هذا ُمـ  ٓطمتٗم٤ماي٘مٞمٛمقا 

 (.13/391) اًمٌدع وُمـ أقمامل اجل٤مهٚمٞم٦م.

  فئضمٚمقس أهؾ اعمٞم٧م أو همػمهؿ يقُم٤ًم أو أيمثر ًم٘مراءة اًم٘مرآن وإهدا -

 (.13/397إمم اعمٞم٧م سمدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م ذم اًمنمع اعمٓمٝمر. )

اًمذيمرى اًمتل شم٘م٤مم ًمٚمٛمٞم٧م ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ُمـ ووٕمف ذم اًم٘مؼم،  -

سمتدقمٝم٤م ُمـ ضمٝمٚمقا اإلؾمالم وُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ٟمحقه ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم أصقًمف ا

ب سمت٘م٤مًمٞمد أهؾ اًمْمالل، نّم قمف، وًمٞمس ًمدهيؿ وازع ديٜمل ؾمٚمٞمؿ، سمؾ ُموومرو

 (.13/398ومٝمق سمدقم٦م ُمًتحدصم٦م ذم اإلؾمالم ومٙم٤مٟم٧م ُمردودة ذقم٤مً. )

إصؾ ذم اًمذيمرى إرسمٕمٞمٜمٞم٦م أهن٤م قم٤مدة ومرقمقٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمدى  -

 ت قمٜمٝمؿ وهت ذم همػمهؿ، وهل سمدقم٦منمٟمتااًمٗمراقمٜم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم صمؿ 
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 (.13/398ؾمالم. )ُمٜمٙمرة ٓ أصؾ هل٤م ذم اإل

شم٠مسملم اعمٞم٧م ورصم٤مؤه قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمقضمقدة اًمٞمقم ُمـ آضمتامع ًمذًمؽ  -

واًمٖمٚمق ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ٓ جيقز، عم٤م رواه أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م وصححف احل٤ميمؿ ُمـ 

عم٤م ذم  «ـ ادراثلعَ  ^ل اهلل هنك رشق»طمدي٨م قمٌداهلل سمـ أيب أورم، ىم٤مل: 

ديد اًمٚمققم٦م وهتٞمٞم٩م احلزن. ودم ٤مً ٌذيمر أوص٤مف اعمٞم٧م ُمـ اًمٗمخر هم٤مًم

(13/399.) 

 

 فً التعزٌة على مسائلتنبٌه 
أُمره  ف، ويٛمتثؾئيٜمٌٖمل ًمٚمٛمّم٤مب أن يًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ويتٕمزى سمٕمزا -

ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمؼم واًمّمالة، ًمٞمٜم٤مل ُم٤م وقمد اهلل سمف اًمّم٤مسمريـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  [155اًمٌ٘مرة:]ڤ ڤ ڤ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ چ چ چ چ ڇڃ ڃ

 (.13/421) .[157اًمٌ٘مرة:] ڍ

يِمٌف  ًمٞمحذر اعمّم٤مب أن يتٙمٚمؿ سمٌمء حيٌط أضمره، ويًخط رسمف، مم٤م -

قمدل ٓ جيقر، وًمف ُم٤م أظمذ وًمف ُم٤م أقمٓمك، ويمؾ  اًمتٔمٚمؿ واًمتًخط، ومٝمق 

 (.13/422رء قمٜمده سم٠مضمؾ ُمًٛمك، وًمف ذم ذًمؽ احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م. )

ق ْدعُ ٓ تَ »٤مت أسمق ؾمٚمٛم٦م: ىم٤مل عم٤م ُم ^ٓ يدقمق قمغم ٟمٗمًف: ٕن اًمٜمٌل  -

وِّ يُ  ، فٛن ادالئْةَ ؿ إٓ بخرٍ ُْ سِ ذ أِ٘عَ  وحيت٥ًم  «قنَ لُ قُّ ا توَ عذ  قنَ ُٕ َٚ

 (.13/422صمقاب اهلل وحيٛمده. )

اًمٜمدب واًمٜمٞم٤مطم٦م وًمٓمؿ اخلد وؿمؼ اجلٞم٥م ومخش اًمقضمف وٟمتػ  -

 (.13/423م. )رَّ حُم اًمِمٕمر واًمدقم٤مء سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م، يمؾ ذًمؽ 
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قمغم اعمرأة إطمداد ومقق صمالصم٦م أي٤مم قمغم ُمٞم٧م همػم زوج، ومٞمٚمزم  مُ رُ حَي  -

 (.13/424زوضمتف اإلطمداد ُمدة اًمٕمدة وم٘مط. )

 ؿمتٛمؾ قمغم ُم٤ماقمٛمؾ احلٗمؾ سمٕمد ظمروج اعمرأة ُمـ اًمٕمدة سمدقم٦م إذا  -

طمرم اهلل ُمـ ٟمٞم٤مطم٦م وقمقيؾ وٟمدب وٟمحقه٤م، وم٢من مل يِمتٛمؾ قمغم رء ُمـ 

 (.13/426ذًمؽ ومال سم٠مس سمف. )

ٕٟمف  ذم اجلرائد ًمٞمس ذًمؽ ُمـ اًمٜمٕمل اعمحرم، وشمريمف أومم،اًمتٕمزي٦م  -

 .(13/428)يٙمٚمػ اعم٤مل اًمٙمثػم. 

قمٚمؿ ذم هذا سم٠مؾم٤ًم، ٕٟمف ُمثقاه إظمػم ٓ أ ُمثقاه إظمػم( ىمقهلؿ: )اٟمت٘مؾ إمم -

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدٟمٞم٤م، وهل يمٚمٛم٦م قم٤مُمٞم٦م، أُم٤م اعمثقى إظمػم احل٘مٞم٘مل ومٝمق اجلٜم٦م ًمٚمٛمت٘ملم، 

 .(13/429واًمٜم٤مر ًمٚمٙم٤مومريـ. )

، هذا همٚمط، وُم٤م يدرهيؿ سمذًمؽ، سمؾ (ٜم٦مئي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛم)ىمقهلؿ:  -

 (.13/429اعمنموع اًمدقم٤مء ًمف سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م ويٙمٗمل ذًمؽ. )

هلذا  ىمقل أهؾ اعمٞم٧م ًمٚمٜم٤مس: طمٚمٚمقا أظم٤ميمؿ، أو أسمٞمحقه، ٓ أقمٚمؿ -

أصاًل، ًمٙمـ إذا يم٤من يٕمٚمؿ أٟمف فم٤معمٝمؿ وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يٌٞمحقه ومال سم٠مس، وإٓ 

 (.13/429تٍم اًمٓمٚم٥م قمغم اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر. )ي٘م

إذا ىم٤مًمقا ؾمٞمّمغم قمٚمٞمف ذم اجل٤مُمع اًمٗمالين ومٚمٞمس ذم ذًمؽ رء.  -

(13/412.) 

ٓ  ًمٞم٧ًم اًم٘مّم٤مئد اًمتل ومٞمٝم٤م رصم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ُمـ اًمٜمٕمل اعمحرم، وًمٙمـ -

جيقز ٕطمد أن يٖمٚمق ذم أطمد ويّمٗمف سم٤مًمٙمذب، يمام هل قم٤مدة اًمٙمثػم ُمـ 

 (.13/412اًمِمٕمراء. )

 د اعمّمٞم٦ٌم اًمقاضم٥م اًمّمؼم، أُم٤م اًمرو٤م واًمِمٙمر ومٝمام قمٜم -

 ُمًتح٤ٌمن، وقمٜمد اعمّمٞم٦ٌم صمالصم٦م أُمقر: اًمّمؼم وهق واضم٥م، واًمرو٤م ؾمٜم٦م،
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 (.13/413واًمِمٙمر أومْمؾ. )

اعمٞم٧م يٕمذب سم٤مًمٜمٞم٤مطم٦م قمٚمٞمف ُمـ أهٚمف، واهلل أقمٚمؿ سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٕمذاب  -

ېئ ىئ ىئ اًمذي حيّمؾ ًمف هبذه اًمٜمٞم٤مطم٦م، وهذا ُمًتثٜمك ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، وم٢من اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ٓ يتٕم٤مرو٤من، سمؾ يّمدق أطمدمه٤م [164إٟمٕم٤مم:]ییىئ 

ظمر، وم٤مٔي٦م قم٤مُم٦م واحلدي٨م ظم٤مص، واًمًٜم٦م شمٗمن ظمر ويٗمن أطمدمه٤م أأ

 (. 13/418اًم٘مرآن وشمٌلم ُمٕمٜم٤مه. )

ٓ جيقز أن ي٘م٤مل اعمٖمٗمقر ًمف أو اعمرطمقم: ٕٟمف ٓ دمقز اًمِمٝم٤مدة عمٕملم  -

اهلل ًمف سمذًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أو ؿمٝمد  ـ ؿمٝمدٟمحق ذًمؽ، إٓ عم سمجٜم٦م أو ٟم٤مر أو

 (.13/422ًمف رؾمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. )

وٓ  ىمقم إذا شمقذم أطمد ُمٜمٝمؿ ىم٤مم أىمرسم٤مؤه سمذسمح ؿم٤مة يًٛمقهن٤م اًمٕم٘مٞم٘م٦م، -

يٙمنون ُمـ قمٔم٤مُمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٘مؼمون قمٔم٤مُمٝم٤م وومرصمٝم٤م، ويزقمٛمقن 

أؾم٤مس ًمف ذم اًمنميٕم٦م  أن ذًمؽ ؾمٜم٦م وجي٥م اًمٕمٛمؾ سمف، هذا اًمٕمٛمؾ سمدقم٦م ٓ

 .اإلؾمالُمٞم٦م، وم٤مًمقاضم٥م شمريمف واًمتقسم٦م إمم اهلل ُمٜمف يم٤ًمئر اًمٌدع واعمٕم٤ميص

(13/424.) 
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 كتاب الزكاة
 

اًمزيم٤مة اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، وىمد مجع اهلل سمٞمٜمٝم٤م وسملم  -

اًمرؾمقل اًمّمالة ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ، وهٙمذا مجع سمٞمٜمٝمام 

 (. 14/7دي٨م يمثػمة. )اًمّمالة واًمًالم ذم أطم٤ماعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف 

قمٜمٝم٤م  ظم٧م اًمّمالة وىمريٜمتٝم٤م، ومٛمـ ؿمٖمؾأاًمزيم٤مة ؿم٠مهن٤م قمٔمٞمؿ، وهل  -

 ُمع أقمداء اهلل اًمذيـ آصمروا اعم٤مل قمغم ـم٤مقم٦م اهلل نمسم٤مًمٌخؾ وطم٥م اعم٤مل طم

 (.14/11ورؾمقًمف. )

ٚمٛم١مُمـ اًمزيم٤مة ومرو٧م ًمٚمٛمقاؾم٤مة واإلطم٤ًمن، ومٝمل طمؼ ُم٤مزم يٜمٌٖمل ًم -

 (. 14/11ٕمٜمك سمف وحيرص قمٚمٞمف طمتك ي١مديف إمم ُمًتح٘مٞمف. )أن يُ 

إٓ  حتك يىٖدوا أن ٓ إلف َس الٕا أن أقاتَؾ  ُت ورأُ »: ^ىمقل اًمٜمٌل  -

 ؽا فَٓقا ذلذ، ويّٗٔقا اليالة ويٚتقا الزكاة، فٛل اهللرشق اً داهلل، وأن ُمٔ

هذا  «هللاؿ عذ هباسوح شالمِ اإل ؼؿ إٓ بحهلوأوقا ءهؿقا وٕل دواعئ

احلدي٨م وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه يدل قمغم أن اًمذي يٌخؾ سم٤مًمزيم٤مة ويٛمتٜمع ُمٜمٝم٤م 

ُم٤مٟمٕمٞمٝم٤م.  وي٘م٤مشمؾ دوهن٤م وٓ ي١مدهي٤م وم٢مٟمف ي٤ٌمح ىمت٤مًمف، يمام ىم٤مشمؾ اًمّمديؼ 

(14/12.) 

قا اعمرشمديـ ٚمُ ٤مشمقمغم ىمت٤مل ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة، وىمَ  أمجع اًمّمح٤مسم٦م  -

ذم اإلؾمالم يمام ظمرضمقا ُمٜمف، طمتك أدظمٚمقهؿ  امً قمٔمٞم اً دؿ ذم اهلل ضمٝم٤مهُ وَهدُ وضم٤م

 (. 14/13تؾ قمغم ردشمف ٟمٕمقذ سمف ُمـ ذًمؽ. )٘مُ إٓ ُمـ ؾمٌ٘م٧م ًمف اًمِم٘م٤موة وم

 اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أداؤه٤م إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م، وإذا ـمٚمٌٝم٤م وزم  -

 إًمٞمف، وم٢من مل يٓمٚمٌٝم٤م وزقمٝم٤م اعم١مُمـ سملم اًمٗم٘مراء ىإُمر وضم٥م أن شم١مد
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 (.14/13واعمًتح٘ملم هل٤م. )

ًٚمٛملم ُمـ أفمٝمر حم٤مؾمـ اإلؾمالم ورقم٤ميتف ومرض اًمزيم٤مة قمغم اعم -

طم٤مضم٦م وم٘مراء اعمًٚمٛملم إًمٞمٝم٤م.  سًمٙمثرة ومقائده٤م، وُمًٞم :قن ُمٕمتٜم٘مٞمفِمئًم

(14/232.) 

ُمـ ومقائده٤م: شمثٌٞم٧م أواس اعمقدة سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم، ٕن اًمٜمٗمقس  -

 (.14/232جمٌقًم٦م قمغم طم٥م ُمـ أطمًـ إًمٞمٝم٤م. )

ح ِمقمـ ظمٚمؼ اًماًمٌٕمد هب٤م  اًمٜمٗمس وشمزيمٞمتٝم٤م، ُمـوُمٜمٝم٤م: شمٓمٝمػم  -

 واًمٌخؾ.

 وُمٜمٝم٤م: شمٕمقيد اعمًٚمؿ صٗم٦م اجلقد واًمٙمرم واًمٕمٓمػ قمغم ذي احل٤مضم٦م. -

وُمٜمٝم٤م: اؾمتجالب اًمؼميم٦م واًمزي٤مدة واخلٚمػ ُمـ اهلل، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -

 .[39ؾم٠ٌم:]ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب

(14/232.) 

 اًمزيم٤مة دم٥م ذم أرسمٕم٦م أصٜم٤مف: -

 اخل٤مرج ُمـ إرض ُمـ احلٌقب واًمثامر. -أ

 واًم٤ًمئٛم٦م ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم. -ب

 واًمذه٥م واًمٗمْم٦م. -ج

 (.14/232وقمروض اًمتج٤مرة. ) -د

 اًمرسمح شم٤مسمع ًمألصؾ، ومال حيت٤مج إمم طمقل ضمديد، يمام أن ٟمت٤مج  -

اًم٤ًمئٛم٦م شم٤مسمع ٕصٚمف ومال حيت٤مج إمم طمقل ضمديد إذا يم٤من أصٚمف ٟمّم٤مسم٤مً. 

(14/233.) 

  امء إذاأُمقال اًمٞمت٤مُمك واعمج٤مٟملم ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚم -
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سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل، وجي٥م قمغم أوًمٞم٤مئٝمؿ إظمراضمٝم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م 

 (.14/235قمٜمٝمؿ قمٜمد مت٤مم احلقل. )

اًمزيم٤مة طمؼ اهلل ٓ جيقز اعمح٤مسم٤مة هب٤م عمـ ٓ يًتح٘مٝم٤م، وٓ أن جيٚم٥م  -

، وٓ أن ي٘مل هب٤م ُم٤مًمف، أو يدومع هب٤م قمٜمف ُمذُم٦م، اً أو يدومع ض ٤مً ٕماإلٟم٤ًمن هب٤م ًمٜمٗمًف ٟمٗم

قمغم اعمًٚمؿ سف زيم٤مشمف عمًتح٘مٞمٝم٤م ًمٙمقهنؿ ُمـ أهٚمٝم٤م، ٓ ًمٖمرض آظمر،  سمؾ جي٥م

ذم ذًمؽ، طمتك شمؼمأ ذُمتف، ويًتحؼ ضمزيؾ  هللُمع ـمٞم٥م اًمٜمٗمس هب٤م، واإلظمالص 

 (. 14/235اعمثقسم٦م واخلٚمػ. )

اًم٤ًمسمٕم٦م إذا أدي٧م طم٘مقىمف ًمٞمس  ك وًمق يم٤من ذم إرضاعم٤مل اًمذي قمٜمد -

ض وسملم يديؽ يمٜمز، إذا مل شم١مد سمٙمٜمز قمٚمٞمؽ، وٓ ييك، واًمذي قمغم وضمف إر

 (.14/18طم٘مف شمٕمذب سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. )

أو ًمٚمت٠مضمػم  ٤مً ٜمإرض إن يم٤من اؿمؽماه٤م ًمٚمٗمالطم٦م قمٚمٞمٝم٤م أو ٓخت٤مذه٤م ُمًٙم -

 ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة.

سمذل ومٞمٝم٤م،  أُم٤م إن يم٤من اؿمؽماه٤م ًمٚمتج٤مرة ومٗمٞمٝم٤م زيم٤مة، إذا شمؿ طمقل اعم٤مل اًمذي

 (.14/33وسمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمّم٤مسم٤ًم. )

٤مة ذم اعم٤مل إذا طم٤مل قمٚمٞمف احلقل، وسمٚمغ اًمٜمّم٤مب، وُم٘مداره ؾمت٦م دم٥م اًمزيم -

 (.14/34ُمـ اًمٗمْم٦م، أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م ُمـ دراهؿ اًمقرق. ) ًٓ ومخًقن ري٤م

ًمٚمٜمٗم٘م٦م وًمٙمـ سم٘مل ُمٜمف سمٕمد اًمٜمٗم٘م٦م ُم٤م يٌٚمغ اًمٜمّم٤مب أو  اً دًمق يم٤من اعمٌٚمغ ُمٕم -

 (. 14/34أيمثر، وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل وم٢مٟمف دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة. )

اًمقرىمٞم٦م ُمٚمح٘م٦م سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم أصح أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.  ٛمؾٕمُ اًم -

(14/35.) 

 إن يم٤مٟم٧م إُمقال اعمدظمرة ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس اًمذه٥م واًمٗمْم٦م،  -

 واًمٕمٛمؾ اًمقرىمٞم٦م، سمؾ ُمـ اًمٕمروض، يم٤مٕواين وأٟمقاع اعمالسمس 

  ٤مب وهمػم ذًمؽ، ومٝمذه ٓ زيم٤مة ومٞمٝم٤م إذا يم٤من ُم٤مًمٙمٝم٤م مل ي٘مّمدِموإظم
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 (.14/35د طمٗمٔمٝم٤م أو اؾمتٕمامهل٤م. )إرص٤مده٤م ًمٚمتج٤مرة وإٟمام أرا

إذا يم٤من إٟم٤ًمن ًمف ُمقرد ُمـ اعم٤مل حيّمؾ ًمف ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد رء، يم٤معمقفمػ  -

واًمت٤مضمر وٟمحقمه٤م، ويٜمٗمؼ ُمـ ذًمؽ وٓ يٕمرف اًمذي طم٤مل قمٚمٞمف احلقل، ومٕمٚمٞمف 

أن حيٗمظ أوىم٤مت دظمقل اعم٤مل وأن ي٘مٞمده٤م طمتك يٕمرف طمقل اًمزيم٤مة، وجيٕمؾ 

تٌف قمٚمٞمف أُمر ِمؾ ُمٙم٤مٟمف همػمه، طمتك ٓ ييمٚمام ٟمٗمد ضمٕم ٤مً صخمّمق ًٓ ًمٚمٜمٗم٘م٦م ُم٤م

اًمزيم٤مة، إٓ أن شمًٛمح ٟمٗمًف سم٢مظمراج اًمزيم٤مة قمـ اعم٤مل اعمجتٛمع قمٜمده يمؾ ؾمٜم٦م 

أوىم٤مت  أن حيٗمظ اعم٤مل اًمذي وصؾ إًمٞمف، ومال سم٠مس قمٚمٞمف وٓ طم٤مضم٦م إمم اقمت٤ٌمراً 

٧م ذُمتف سمراءة يم٤مُمٚم٦م، وُم٤م زاد قمغم اًمزيم٤مة ومٝمق ئٕٟمف إذا زيمك اجلٛمٞمع سمراًمقارد 

 (.36 -14/35. )صدىم٦م شمٓمقع

ًمٌٜم٤مء ُمًجد ًمٞمس قمٚمٞمف زيم٤مة ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٕن أهٚمف ىمد أٟمٗم٘مقه  دّ اعم٤مل اعمٕم -

 (.14/37ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وقمٚمٞمؽ اعم٤ٌمدرة سم٤مًمتٜمٗمٞمذ. )

ًمٞمس ذم ُم٤مل اًمّمٜمدوق اخلػمي وأؿم٤ٌمهف زيم٤مة، ٕٟمف ُم٤مل ٓ ُم٤مًمؽ ًمف، سمؾ  -

 (.14/37ًمقضمقه اخلػم يم٤ًمئر إُمقال اعمقىمقوم٦م ذم أقمامل اخلػم. ) دّ هق ُمٕم

إُمقال اًمتل يتؼمع هب٤م أهٚمٝم٤م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م، وًمٚمتٕم٤مون قمغم اخلػم  -

سمتٖم٤مء وضمف اهلل. اومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ًمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة، ٕهن٤م ىمد أظمرضم٧م ُمـ أُماليمٝمؿ 

(14/38.) 

اعم٤مل همػم اعمقصمقق سمحّمقًمف، يِمٌف اًمديـ قمغم اعمٕمن، واًمّمحٞمح أٟمف  -

. اً دضمدي ًٓ سمف طمقت٘مٌؾ يًٓ دم٥م ومٞمف زيم٤مة طمتك ي٘مٌْمف ص٤مطمٌف و

(14/42.) 

 اًمٕم٘م٤مر اًمذي ٟمزقم٧م ُمٚمٙمٞمتف وشمؿ شم٘مدير ىمٞمٛمتف وًمٙمـ ُم٤مًمٙمف مل  -

 د إًمٞمف، ًمٞمس قمٚمٞمف زيم٤مة طمتك ي٘مٌض ىمٞمٛمتفئيتٛمٙمـ ُمـ ىمٌْمٝم٤م سم٥ًٌم همػم قم٤م



 

 
 116 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

 (.14/41ضمديدًا. ) ًٓ هب٤م طمق ويًت٘مٌؾ

إذا يم٤من اًمديـ اًمذي ًمؽ قمغم ُمقهيـ سم٤مذًملم ُمتك ـمٚمٌتف أقمٓمقك طم٘مؽ،  -

يمٞمف يمٚمام طم٤مل قمٚمٞمف احلقل، يم٠مٟمف قمٜمدك وهق قمٜمدهؿ يم٤مُٕم٤مٟم٦م، أُم٤م إن ومٕمٚمٞمؽ أن شمز

ٓ يًتٓمٞمع أداءه ًمؽ، أو يم٤من همػم ُمٕمن ًمٙمٜمف يامـمٚمؽ  اً يم٤من ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ ُمٕمن

وٓ شمًتٓمٞمع أظمذه ُمٜمف، وم٤مًمّمحٞمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء أٟمف ٓ يٚمزُمؽ أداء اًمزيم٤مة قمٜمف 

 ٧م سمف طمقًٓ وأدي٧ماؾمت٘مٌٚم طمتك شم٘مٌْمف ُمـ هذا اعمامـمؾ أو اعمٕمن، وم٢مذا ىمٌْمتف

ُمـ  واطمدة ؾمٜم٦مقمـ  يم٤مةاًمزيم٤مة سمٕمد مت٤مم احلقل ُمـ ىمٌْمؽ ًمف، وإن أدي٧م اًمز

اًمًٜمقات اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل قمٜمد اعمٕمن أو اعمامـمؾ ومال سم٠مس، ىم٤مل هذا سمٕمض أهؾ 

 (.14/44اًمٕمٚمؿ، وًمٙمـ ٓ يٚمزُمؽ. )

جي٥م قمغم ُمـ ًمديف ُم٤مل زيمقي أن ي١مدي زيم٤مشمف إذا طم٤مل قمٚمٞمف احلقل،  -

 (.14/51ن قمٚمٞمف ديـ ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )وًمق يم٤م

ٓ جيقز إؾم٘م٤مط اًمديـ قمـ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس سمٜمٞم٦م اًمزيم٤مة، وًمٙمـ جي٥م  -

إٟمٔم٤مر اعمٕمن، وإن أقمٓمٞمتف ُمـ زيم٤مشمؽ حل٤مضمتف ومال سم٠مس، أُم٤م اًمديـ ومال جيقز 

إؾم٘م٤مـمف قمـ اًمزيم٤مة قمـ أظمٞمؽ وٓ قمـ همػمه، ٕن اًمزيم٤مة سمذل ًمٚمامل عمًتح٘مٞمف 

 (.5/25يقن. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )وًمٞم٧ًم إسمراء ُمـ اًمد

أن  ُم٤م طمزشمف ُمـ ُم٤مًمؽ ًمٞمدومع إمم أهؾ اًمديـ ومح٤مل قمٚمٞمف احلقل ىمٌؾ -

شمدومٕمف ٕهؾ اًمديـ، وم٢مهن٤م ٓ شمً٘مط زيم٤مشمف، سمؾ قمٚمٞمؽ أن شمزيمٞمف، ًمٙمقٟمف طم٤مل 

 (.5/29) .قمٚمٞمف احلقل وهق ذم ُمٚمٙمؽ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[

سم٠مس  إذا أطم٥م أن يٕمجؾ اًمزيم٤مة ىمٌؾ مت٤مم احلقل عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م ومال -

وًمف ذم ذًمؽ أضمر قمٔمٞمؿ، أُم٤م اًمٚمزوم ومال يٚمزُمف اإلظمراج إٓ سمٕمد مت٤مم احلقل. 

 (.5/35) .]مجع اًمٓمٞم٤مر[

  يمٖمٞم٦ٌم]شم٠مظمػم اًمزيم٤مة قمـ وىمتٝم٤م ٓ جيقز إٓ عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م  -
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وقمٚمٞمؽ اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر قمام ُم٣م ُمـ  [(14/36اعم٤مل أو همٞم٦ٌم اًمٗم٘مراء. )

 (.14/71اًمت٠مظمػم. )

إذا  ًمٗمٚمقس ُمـ يمؾ ٟمقع قمريب وأضمٜمٌل، يٚمزُمف زيم٤مهت٤ماًمذي هيقى مجع ا -

طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل وسمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب، ًمٕمٛمقم إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ٕهن٤م ذم 

 (. 5/36طمٙمؿ اًمٜم٘مقد وشم٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م يم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

اعم٤مل اعمدظمر ًمٚمزواج أو ًمٌٜم٤مء ُمًٙمـ أو همػم ذًمؽ دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة إذا  -

( ويمذًمؽ ًمق يم٤من 5/41) احلقل. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ف ٞمقمٚم لوطم٤مسمٚمغ اًمٜمّم٤مب 

 (.5/42اًمٓمٞم٤مر[ )مجع ]ًم٘مْم٤مء اًمديـ. 

قمـ اًمرسم٤م  حيرم اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م ُمع اًمٌٜمقك وهمػمه٤م، ومجٞمع اًمٗمقائد اًمٜم٤مدم٦م -

ًمّم٤مطمٌٝم٤م، سمؾ جي٥م سومٝم٤م ذم وضمقه اخلػم إذا يم٤من ىمد  ًٓ يمٚمٝم٤م حمرُم٦م، وًمٞم٧ًم ُم٤م

، أُم٤م إن يم٤من مل ي٘مٌْمٝم٤م ومٚمٞمس ًمف إٓ رأس ىمٌْمٝم٤م وهق يٕمٚمؿ طمٙمؿ اهلل ذم ذًمؽ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ُم٤مًمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، أُم٤م إن يم٤من ىمد ىمٌْمٝم٤م ىمٌؾ أن يٕمرف طمٙمؿ اهلل ذم ذًمؽ ومٝمل ًمف، [279اًمٌ٘مرة:]ې

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ وٓ جي٥م قمٚمٞمف إظمراضمٝم٤م ُمـ ُم٤مًمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 

، وقمٚمٞمف زيم٤مة أُمقاًمف اًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ أرسم٤مح [275اًمٌ٘مرة:]ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

اًمرسم٤م يم٤ًمئر أُمقاًمف اًمتل دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة، ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م دظمؾ قمٚمٞمف ُمـ 

 .أرسم٤مح اًمرسم٤م ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ، وم٢مهن٤م ُمـ مجٚم٦م ُم٤مًمف ًممي٦م اعمذيمقرة. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[

(5/43.) 

 ًٓ ري٤م ومخًقن ؾمت٦م أىمؾ ٟمّم٤مب اًمٗمْم٦م وُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م ُمـ اًمٕمروض -

 ًٓ اًمٕمٛمٚم٦م اًمٗمْمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، أُم٤م اًمذه٥م ومٜمّم٤مسمف قمنمون ُمث٘م٤مُمـ 

 (.14/52وصمالث أؾم٤ٌمع اجلٜمٞمف. ) ٤مً ٝموُم٘مداره٤م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمًٕمقدي٦م أطمد قمنم ضمٜمٞم
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أو  تل أًمػ أو أيمثرئ٦م أًمػ أو ُم٤مئُم٤م ٤مً ئإن يمٜم٧م ىمد أقمٓمٞم٧م إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمٚمٞم -

٤مل قمٚمٞمؽ أىمؾ، وهق ُمكمء همػم مم٤مـمؾ سمؽ ُمتك ـمٚمٌتف أقمٓم٤مك ُم٤مًمؽ، ومٝمذا اعم

زيم٤مشمف، وهق يزيمل ُم٤م قمٜمده ُمـ اعم٤مل إذا يم٤من اعم٤مل قمٜمده طمتك طم٤مل قمٚمٞمف 

 (.14/53احلقل. )

ٕٟمف  اًم٘مرض إذا ص٤مر إًمٞمؽ وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل ىمٌؾ أن شمٜمٗم٘مف شمزيمٞمف، -

 (.14/54ًم٘مٌْمؽ إي٤مه. ) ًٓ ص٤مر ُم٤م

 احلقل، ومال زيم٤مة قمٚمٞمف، وٓ ممت٤م ديقٟمف ىمٌؾ يقنإذا ؾمدد ُمـ قمٚمٞمف اًمد -

ُمـ قمٚمٞمف  ي٠مُمر اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من  نًمؽ، ويم٤مطمرج ذم ذ

 ديـ أن ي٘ميض ديٜمف ىمٌؾ طمٚمقل اًمزيم٤مة.

ٓ سم٠مس أن يْمع ص٤مطم٥م اًمديـ سمٕمض ديٜمف ًمٞمحّمؾ ًمف شمًديد  -

اًم٤ٌمىمل ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمّمٚمح٦م 

اًمرسم٤م. ]مجع ٕمد ذًمؽ قمـ سمُ اعمِمؽميم٦م ٕهؾ اًمديـ، وعمـ قمٚمٞمف اًمديـ، ُمع 

 (.5/29اًمٓمٞم٤مر[ )

 اة بهٌمة األنعامكباب ز
إذا يم٤مٟم٧م اعم٤مؿمٞم٦م ُمـ اإلسمؾ أو اًمٌ٘مر أو اًمٖمٜمؿ ًمٞم٧ًم ؾم٤مئٛم٦م مجٞمع  -

 ذط ذم  ^احلقل أو أيمثره، وم٢مهن٤م ٓ دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة، ٕن اًمٜمٌل 

 وضمقب اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م أن شمٙمقن ؾم٤مئٛم٦م، وم٢مذا أقمٚمٗمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م هم٤مًم٥م احلقل 

 يم٤مة ومٞمٝم٤م، إٓ أن شمٙمقن ًمٚمتج٤مرة وم٢مهن٤م دم٥م ومٞمٝم٤م أو ٟمّمػ احلقل ومال ز

 زيم٤مة اًمتج٤مرة، وشمٙمقن سمذًمؽ ُمـ قمروض اًمتج٤مرة، يم٤مٕرايض اعمٕمدة 

 ًمٚمٌٞمع واًمًٞم٤مرات وٟمحقه٤م، إذا سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م اعمقضمقد ُمٜمٝم٤م ٟمّم٤مب اًمذه٥م 

 (.14/57أو اًمٗمْم٦م. )
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ًمق يم٤من قمٜمد إٟم٤ًمن صمالث ُمـ اإلسمؾ ًمٚم٘مٜمٞم٦م، وقمنمون ُمـ اًمٖمٜمؿ  -

ون ُمـ اًمٌ٘مر ًمٚم٘مٜمٞم٦م، مل يْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، ٕن يمؾ ضمٜمس ًمٚم٘مٜمٞم٦م، وقمنم

ُمٜمٝم٤م مل يٌٚمغ اًمٜمّم٤مب، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمتج٤مرة وم٢مٟمف يْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، 

ٕهن٤م واحل٤مل ُم٤م ذيمر، شمٕمتؼم ُمـ قمروض اًمتج٤مرة، وشمزيمك زيم٤مة اًمٜم٘مديـ يمام 

 (.14/58ٟمص قمغم ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وإدًم٦م ذم ذًمؽ واوح٦م عمـ شم٠مُمٚمٝم٤م. )

ُمـ أضمؾ اًمٗمرار ُمـ اًمزيم٤مة،  إُمقال اًمزيمقي٦م أو شمٗمري٘مٝم٤مقز مجع ٓ جي -

 (.14/59أو ُمـ أضمؾ ٟم٘مص اًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م. )

ًمق يم٤من قمٜمد رضمؾ أرسمٕمقن ُمـ اًمٖمٜمؿ ومٗمرىمٝم٤م طمتك ٓ دم٥م ومٞمٝم٤م  -

ذم ذًمؽ قمغم إؾم٘م٤مط  الً ، ًمٙمقٟمف ُمتحٞمِّ امً اًمزيم٤مة مل شمً٘مط قمٜمف اًمزيم٤مة، ويٙمقن آصم

 (.14/59ُم٤م أوضم٥م اهلل. )

 ٟم٧م هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم ًمٚمتج٤مرة وم٢من اًمقاضم٥م زيم٤مة ىمٞمٛمتٝم٤م، وهلإذا يم٤م -

٦م ئرسمع اًمٕمنم ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م يمؾ ؾمٜم٦م، وم٢مذا سمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م أرسمٕم٦م آٓف ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م

 (.14/62ري٤مل وهل رسمع اًمٕمنم )

ٓ سم٠مس إذا دومع ًمقٓة إُمقر ُم٤م ضسمقه قمٚمٞمف قمـ سمٜم٧م اعمخ٤مض  -

ضمتٝمد وزم إُمر اوسمٜم٧م اًمٚمٌقن وهمػممه٤م، ٕن اًمقاضم٥م اًمقؾمط، ومال طمرج إن 

 (.14/63وىمدر اًم٘مٞمٛم٦م. )

اًمزيم٤مة ٓ دم٥م ذم اًمدواب اًمْم٤مًم٦م، ٕن اًمزيم٤مة ُمقاؾم٤مة، وٓ دم٥م ذم  -

 (.5/29أُمقال ٓ يدرى هؾ حتّمؾ أم ٓ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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 باب زكاة الحبوب والثمار
ًمٞمس ذم اًمٗمقايمف وٟمحقه٤م ُمـ اخليوات اًمتل ٓ شمٙم٤مل وٓ شمدظمر  -

٤م زيم٤مة، إٓ إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمتج٤مرة، وم٢مٟمف يزيمك ُم٤م طم٤مل يم٤مًمٌٓمٞمخ واًمرُم٤من وٟمحقمه

قمٚمٞمف احلقل ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م إذا سمٚمغ اًمٜمّم٤مب يم٤ًمئر قمروض اًمتج٤مرة. 

(14/67.) 

دم٥م اًمزيم٤مة ذم احلٌقب واًمثامر اًمتل شمٙم٤مل وشمدظمر، يم٤مًمتٛمر واًمزسمٞم٥م  -

 (.14/67 وٟمحق ذًمؽ. )ٕمػمِمواحلٜمٓم٦م واًم

ص٤مقم٤ًم سمّم٤مع اًمٜمٌل ٟمّم٤مب احلٌقب واًمثامر مخ٦ًم أوؾمؼ، واًمقؾمؼ ؾمتقن  -

ُمـ اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م واحلٜمٓم٦م وإرز  ^، ومٞمٙمقن ُم٘مدار اًمٜمّم٤مب سمّم٤مع اًمٜمٌل ^

، وهق أرسمع طمٗمٜم٤مت سمٞمدي ^٦م ص٤مع سمّم٤مع اًمٜمٌل ئواًمِمٕمػم وٟمحقه٤م، صمالصمام

 (.5/19اًمرضمؾ اعمٕمتدل اخلٚم٘م٦م إذا يم٤مٟم٧م يداه ممٚمقءشملم. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

٘مك سمال يمٚمٗم٦م، واًمقاضم٥م اًمٕمنم، إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمخٞمؾ واًمزروع شمً -

 يم٤مُٕمٓم٤مر وإهن٤مر واًمٕمٞمقن اجل٤مري٦م وٟمحق ذًمؽ.

ـ اًمراومٕم٦م ًمٚمامء ئأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمً٘مك سمٛم١موٟم٦م ويمٚمٗم٦م، يم٤مًمًقاين واعمٙم٤م

وٟمحق ذًمؽ، وم٢من اًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م ٟمّمػ اًمٕمنم، يمام صح احلدي٨م سمذًمؽ قمـ 

 (.5/19. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )^رؾمقل اهلل 

ٌَّفاًمرب ضمؾ وقمال  - ٌقب، وأٟمف يقم قمغم وىم٧م إقمٓم٤مء زيم٤مة احل ٟم

 جطمّم٤مده٤م، وم٢مذا طمّمده٤م وذراه٤م وحتّمؾ قمغم ُم٤م يٌٚمغ اًمٜمّم٤مب وضم٥م إظمرا

 (.14/69اًمزيم٤مة. )

اًمٕمٜم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة يم٤مًمتٛمر، إذا سمٚمغ اًمٜمّم٤مب مخ٦ًم أوؾمؼ.  -

(14/69.) 
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 اًمتلم واًمزيتقن ٓ دم٥م ومٞمٝمام زيم٤مة ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. -

(14/72.) 

أو  اًمتج٤مرة وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل، اًمٌّمؾ ٓ زيم٤مة ومٞمف إٓ إذا أردت سمف -

 (.14/71طم٤مل قمغم صمٛمٜمف وهق يٌٚمغ اًمٜمّم٤مب وم٢من ومٞمف اًمزيم٤مة. )

ٕوٓده، وأؿم٤ٌمهٝم٤م ُمـ إُمقال  ٤مً شماحلٌقب اًمتل خيزهن٤م اإلٟم٤ًمن ىمق -

 (.14/75اعمدظمرة حل٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن ًمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة. )

مخ٦ًم أرـم٤مل  ، وهق^اًمٜمٌل قمغم ص٤مع  ٟمّم٦ٌماًمٕمٛمدة ذم ُمٕمروم٦م إ -

اعمٕمتدًمتلم اعمٛمٚمقءشملم، يمام ٟمص قمغم  طمٗمٜم٤مت سم٤مًمٞمديـرسمع أسم٤مًمٕمراىمل، ووصمٚم٨م 

 (.14/75ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ وأئٛم٦م اًمٚمٖم٦م. )

 باب زكاة النقدٌن
 ًٓ،اًمٜمّم٤مب اًمذي دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة ُمـ اًمذه٥م ُم٘مداره قمنمون ُمث٘م٤م -

وزٟم٦م اعمث٘م٤مل اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن طم٦ٌم ؿمٕمػم  ًٓ،٦م وأرسمٕمقن ُمث٘م٤مئوُمـ اًمٗمْم٦م ُم٤م

 (.14/79ُمتقؾمط. )

مخ٦ًم  أًمٍػ اعم٘مدار اًمقاضم٥م ُمـ اًمزيم٤مة رسمع اًمٕمنم، ومٗمل يمؾ  -

 (.14/99وٟمّمػ. ) اصمٜم٤منِ  ئ٦موقمنمون، وذم اعم٤م

 ٤مً ٝمُم٘مدار اًمٜمّم٤مب سم٤مجلٜمٞمف اًمًٕمقدي واإلومرٟمجل، أطمد قمنم ضمٜمٞم -

أؾم٤ٌمع اجلٜمٞمف، ٕن زٟم٦م اجلٜمٞمف اعمذيمقر ُمث٘م٤مٓن إٓ رسمع ُمث٘م٤مل. ٦م صموصمال

(14/79.) 

وصمامٟملم ضمراُم٤مً ومٝمق ذم إصح أىمؾ ُمـ متٚمٙملم مخ٦ًم  إذا يمٜم٧ِم -

٤م ومحًـ، ٕن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ـمطمتٞم٤مااًمٜمّم٤مب ىمٚمٞماًل، وم٢من أدي٧م اًمزيم٤مة قمٜمف 

 (.14/82ي٘مقل: إن اخلٛم٦ًم واًمثامٟملم شمٌٚمغ اًمٜمّم٤مب. )
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 اً إٓ يمن صمٜملم وشمًٕملم ضمراُم٤مً اىمد طمررٟم٤م هذا ومقضمدٟم٤م اًمٜمّم٤مب  -

 (.14/82يًػمًا. )

هق  ًمذه٥م اًم٤ٌمًمغ هذا اعم٘مدار أو ُم٤مإذا طم٤مل احلقل قمغم احلكم ُمـ ا -

 (.14/82أيمثر ُمٜمف وضم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

شمٌٞمع ُمـ  إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ًمٞمس ًمدهي٤م ُم٤م شمزيمل سمف ؾمقى احلكم ومٕمٚمٞمٝم٤م أن -

احلكم أو شم٘مؽمض ُم٤م شمزيمل سمف، وإن زيمك قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م أو همػمه سم٢مذهن٤م ومال سم٠مس. 

(14/96). 

وٓ  يّمٚمح ًمالطمتج٤مج،وٕمٞمػ ٓ  «زكاة احليللٗس يف »طمدي٨م:  -

ي٘مقى قمغم ُمٕم٤مرو٦م، أو ختّمٞمص اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم وضمقب اًمزيم٤مة ذم 

 (.14/87طمكم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م. )

ُمرأة دظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل ا: أن طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  -

 .«ذا؟هأتٌَني زكاة »: ^وذم يد اسمٜمتٝم٤م ُمًٙمت٤من ُمـ ذه٥م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ^

 ىم٤مًم٧م: ٓ.

 «رك اهلل هبام يقم الّٗاوة شقاريـ وـ ٘ارقِّ ك أن يسأيرس»٤مل: ىم

 وًمرؾمقًمف. هللوم٠مًم٘متٝمام وىم٤مًم٧م: مه٤م 

ضمف أسمق داود واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )  (.14/86ظمرَّ

ُمـ ذه٥م  ٤مً طم. أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٚمٌس أوو٤مطمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م  -

 وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أيمٜمز هذا؟

ى زكاتف فزكل فٓٗس دَّ وا بٓغ أن تٚ»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

 (.14/86. أظمرضمف أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. )«بْٕز

 رؾمقل  ىم٤مًم٧م: دظمؾ قمكمَّ  طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  -

  «وا هذا يا عائىة؟»، وم٘م٤مل: َوِرٍق وذم يدي ومتخ٤مت ُمـ  ^اهلل 
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أو  ىمٚم٧م: ٓ «أتٚديـ زكاهتـ؟»وم٘مٚم٧م: صٜمٕمتٝمـ أشمزيـ ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: 

. أظمرضمف أسمق داود سمًٜمد صحٞمح، وىمد «هق حسبؽ وـ الٕار»: ُم٤م ؿم٤مء اهلل. ىم٤مل

، واعمراد «بٓقغ ادرام»صححف احل٤ميمؿ يمام ذيمر ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 .: صم٧ٌم ذم ؾمٜمـ أيب داود.. ومذيمره-وىم٤مل ُمرة- (.14/92سم٤مًمقرق: اًمٗمْم٦م. )

(14/87.) 

 اعم٤مس واًمٚم١مًم١م واجلقاهر إظمرى همػم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م -

 (. 14/97واًمتج٤مرة. ) ومٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمٌٞمع يم٤مةاًمزٟم٧م ًمٚمٌس، إٟمام يم٤ما زيم٤مة إذ

ُمـ  وهمػم اعمًتٕمٛمؾ مجٞمٕمف، طمكم اًمٜم٤ًمء اعمًتٕمٛمؾ اًمزيم٤مة دم٥م ذم -

ذه٥م أو ومْم٦م إذا طم٤مل قمٚمٞمف احلقل وسمٚمغ ٟمّم٤مسم٤ًم سمٜمٗمًف، أو سمْمٛمف إمم ٟم٘مد آظمر 

 (.14/123أو قمروض دم٤مرة. )

 احلكم، وأُم٤م ُم٤م ُم٣م ىمٌؾ وضمقهب٤م ذم ٧ِم اًمزيم٤مة ُمٜمذ قمٚمٛم ِؽ جي٥م قمٚمٞم -

ومٞمٝم٤م زيم٤مة، ٕن إطمٙم٤مم  ِؽ ذًمؽ ُمـ إقمقام ىمٌؾ قمٚمٛمؽ، ومٚمٞمس قمٚمٞم

 (.14/111اًمنمقمٞم٦م إٟمام شمٚمزم سمٕمد اًمٕمٚمؿ. )

ومٞمف،  إذا سم٤مقم٧م اعمرأة احلكم اًمذي قمٜمده٤م وهل ٓ شمٕمٚمؿ وضمقب اًمزيم٤مة -

 (.14/112ٓ يٚمزُمٝم٤م ومٞمف زيم٤مة. )

 شمٕمٚمؿ وضمقب اًمزيم٤مة ومٞمف،وإن سم٤مقم٧م اعمرأة احلكم اًمذي قمٜمده٤م وهل  -

 (.122-14/115ومل شمزيمف، ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمزيمٞمف قمـ اًمًٜمقات اعم٤موٞم٦م )

أن شمٙمٛمكم زيم٤مة اًمًٜمقات اًمتل أظمرضمتٝم٤م قمغم اهل٤مُمش،  ِؽ اًمقاضم٥م قمٚمٞم -

يٕمٜمل سم٤مًمٔمـ، إذا يم٤من اعمخرج أىمؾ ُمـ اًمقاضم٥م سمٕمدُم٤م وزٟم٧م احلكم وقمروم٧م ؾمٕمره، 

 (.14/116). ُمع اًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمام طمّمؾ ُمـ اًمت٠مظمػم

 ومْم٦م ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم  [قمريب]رضمؾ ًمديف ُم٤مئ٦م ري٤مل  -

  قمٝمد اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز، ومل ي١مد زيم٤مهت٤م عمدة شم٘م٤مرب اًمٕمنميـ قم٤مُم٤مً أو
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شمزيد، ومٕمٚمٞمف أن يزيمٞمٝم٤م قمـ ُم٤م ُم٣م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م، أو خيرج ىمٞمٛم٦م زيم٤مهت٤م ُمـ 

 (.14/117اًمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م. )

ُمـ  ٜمٝم٤م سمؾ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ إظمراضمٝم٤م قمٜمٝم٤مٓ جي٥م إظمراج زيم٤مة احلكم ُم -

 (.14/118همػمه٤م. )

أهؾ  إذا يم٤من اًمذه٥م ُمرصع سمٗمّمقص وأطمج٤مر يمريٛم٦م، ومٞمٜمٔمر ُمـ ضمٝم٦م -

اخلؼمة وي٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمذه٥م، وم٢مذا سمٚمغ اًمٜمّم٤مب وضم٥م أن يزيمك. 

(14/121.)  

ٓ جيقز اخت٤مذ إواين ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وًمق ًمٚمزيٜم٦م، وقمغم ُمـ  -

أن يٖمػمه٤م ُمـ إواين إمم  ، وقمٚمٞمف أيْم٤مً Qاًمتقسم٦م إمم اهلل زيم٤مهت٤م ُمع  اختذه٤م

 (.14/122أٟمقاع أظمرى ٓ شمِمٌف إواين يم٤محلكم وٟمحقه. )

أن  ^أور٘ا رشقل اهلل »ىم٤مل:  طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب  -

أظمرضمف أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.  «٘خرج اليدقة مما َ٘ده لٓبٗع

(14/123 .) 

ُمـ  سمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م أدٟمك اًمٜمّم٤مسملم اًمزيم٤مة دم٥م ذم اًمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م إذا -

اًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م، أو يم٤مٟم٧م شمٙمٛمؾ اًمٜمّم٤مب ُمع همػمه٤م ُمـ إصمامن 

 .(14/125واًمٕمروض. )

ًمالؾمتٕمامل يم٠مواين اعمٜمزل واًمٗمراش واًمٙمٜم٤ٌمت واًمًٞم٤مرة وهمػم  دَّ ُم٤م أقم -

 (.14/129ًمالؾمتٕمامل ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة. ) دَّ ذًمؽ مم٤م أقم

قمغم اإلصمؿ  قز، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إقم٤مٟمتٝم٤مووع اعم٤مل ذم اًمٌٜمقك اًمرسمقي٦م ٓ جي -

واًمٕمدوان، وإن دقم٧م اًميورة اًم٘مّمقى إمم ذًمؽ ضم٤مز ًمٙمـ سمدون وم٤مئدة. 

(14/132.) 

اًمٗم٤مئدة اًمتل شمقضمد قمٜمد اًمٌٜمؽ سم٤مؾمٛمؽ ُمـ همػم اؿمؽماط ُمٜمؽ،  -
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  إرضمح ضمقاز أظمذه٤م وسومٝم٤م ذم ضمٝم٦م سمر يمٗم٘مراء حمت٤مضملم، أو شم٠مُملم

اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، وذًمؽ أومم ُمـ  دورة ُمٞم٤مه، وأؿم٤ٌمه ذًمؽ ُمـ اعمِم٤مريع

شمريمٝم٤م عمـ يٍمومٝم٤م ذم همػم وضمف سمر وذم أقمامل همػم ذقمٞم٦م، وىمد أطمًٜم٧م ذم 

 (.14/131ؾمح٥م ُم٤مًمؽ ُمـ اًمٌٜمؽ. )

اعم٤مل اعمدظمر ًمٚمزواج أو ًمٌٜم٤مء ُمًٙمـ أو همػم ذًمؽ دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة،  -

 (.14/132إذا سمٚمغ اًمٜمّم٤مب وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل. )

َّٓ إذا يم٤من اًمرسمح طمّمؾ قمـ ـمر - زيم٤مة إصؾ،  يؼ اًمرسم٤م ومٚمٞمس قمٚمٞمؽ إ

ًمؽ، وإٟمام  وم٢مٟمف حمرم وًمٞمس ُمٚمٙم٤مً  طمّمؾ ُمـ ـمريؼ اًمرسم٤مأُم٤م اًمرسمح اًمذي 

اًمقاضم٥م إٟمٗم٤مىمف ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًميملم واًمتخٚمص ُمٜمف ُمع اًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 (.14/149ُمـ ذًمؽ. )

ىمقل  أىمالم اًمذه٥م إصح حتريؿ اؾمتٕمامهل٤م قمغم اًمذيمقر، ًمٕمٛمقم -

، أُم٤م «٘اث أوتل، وحرم عذ ذكقرهاأحؾ الذهب واحلرير إل»: ^اًمٜمٌل 

ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمزيم٤مة وم٢من سمٚمٖم٧م هذه إىمالم ٟمّم٤مب اًمزيم٤مة سمٜمٗمًٝم٤م أو سمذه٥م 

آظمر ًمدى ُم٤مًمٙمٝم٤م يٙمٛمؾ اًمٜمّم٤مب وضم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة إذا طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل. 

(14/156.) 

 باب زكاة عروض التجارة
م ذم آظمر اًمٕم٤مم قَّ قمروض اًمتج٤مرة هل: اًمًٚمع اعمٕمدة ًمٚمٌٞمع، شم٘م -

وخيرج رسمع قمنم ىمٞمٛمتٝم٤م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م ُمثؾ صمٛمٜمٝم٤م أو أيمثر أو أىمؾ. 

يٙور٘ا أن ٘خرج اليدقة وـ  ^كان رشقل اهلل »: حلدي٨م ؾمٛمرة 

 (.14/234) .رواه أسمق داود «الذي َ٘ده لٓبٗع

دم٥م اًمزيم٤مة ذم قمروض اًمتج٤مرة إذا شمؿ احلقل قمغم اًمٕمروض اعمٕمدة  -
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 (.14/159ٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م اًمٜمّم٤مب ُمـ اًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م. )ًمٚمتج٤مرة، وإذا سم

 إذا يمٜم٧م أردت سمٞمع إرض اًمتل ُمٜمح٧م ًمؽ، ومٕمٚمٞمؽ زيم٤مة ىمٞمٛمتٝم٤م -

 (. 165 -14/162إذا طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل ُمـ طملم قمزُم٧م قمغم سمٞمٕمٝم٤م. )

إذا يم٤مٟم٧م إرض ًمٚم٘مٜمٞم٦م ٓ ًمٚمٌٞمع، ؾمقاء ىمّمده٤م ًمٚمٗمالطم٦م أو اًمًٙمـ  -

 زيم٤مة، ًمٙمقٟمف مل يٕمده٤م ًمٚمٌٞمع، واهلل  أو اًمت٠مضمػم أو ٟمحق ذًمؽ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م

 (.14/162أقمٚمؿ. )

إذا يم٤مٟم٧م إرض وٟمحقه٤م يم٤مًمٌٞم٧م واًمًٞم٤مرة وٟمحق ذًمؽ ُمٕمدة ًمٚمتج٤مرة  -

مت٤مم احلقل، وٓ جيقز شم٠مظمػم ذًمؽ،  قمٜمد يمؾ ؾمٜم٦م سمح٥ًم ىمٞمٛمتٝم٤موضم٥م أن شمزيمك 

، ًمٕمدم وضمقد ُم٤مل قمٜمده ؾمقاه٤م، ومٝمذا يٛمٝمؾ طمتك زيم٤مهت٤مج ارإظم قمـ زإٓ عمـ قمج

٤م وي١مدي زيم٤مهت٤م قمـ مجٞمع اًمًٜمقات، يمؾ ؾمٜم٦م سمح٥ًم ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد مت٤مم يٌٞمٕمٝم

يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٛم٦م أيمثر ُمـ اًمثٛمـ أو أىمؾ، أقمٜمل اًمذي اؿمؽمى سمف إرض  ءً احلقل، ؾمقا

 (. 14/161أو اًمًٞم٤مرة أو اًمٌٞم٧م. )

 ٥م ًمٓمٚم٥م اًمرسمح سملم أٟمقاع اًمٕمروض، ومقضم٥م قمغمٚمّ أُمقال اًمتج٤مرة شم٘م -

 (.14/161 ًمق سم٘مٞم٧م ذم يده ٟم٘مقدًا. )اعمًٚمؿ أن خيرج زيم٤مهت٤م يمؾ قم٤مم، يمام

ُمتٚمٙمتٝم٤م وشمريمتٝم٤م ًمقىم٧م اقمٚمٞمؽ زيم٤مة ذم هذه إرض اًمتل  ًمٞمس -

احل٤مضم٦م، ٕن اًمٕمروض إٟمام دم٥م اًمزيم٤مة ذم ىمٞمٛمتٝم٤م إذا اقمتدت ًمٚمتج٤مرة. 

(14/164.)  

إرض واًمٕم٘م٤مرات واًمًٞم٤مرات واًمٗمرش وٟمحقه٤م قمروض ٓ دم٥م  -

اء نمقمٜمل اًمدراهؿ سمحٞم٨م شمٕمد ًمٚمٌٞمع واًماًمزيم٤مة ذم قمٞمٜمٝم٤م، وم٢من ىمّمد هب٤م اعم٤مل أ

 (.14/164دم٤مر، وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ذم ىمٞمٛمتٝم٤م. )وآ

قمٜمٝم٤م  إذا شمردد ص٤مطم٥م إرض ذم سمٞمٕمٝم٤م ومل جيزم سمٌمء ومٚمٞمس قمٚمٞمف -

 (.167 -14/166زيم٤مة. )
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  إن يم٤مٟم٧م إرض ُمٕمدة ًمٚمزراقم٦م، وم٤مًمزيم٤مة ذم همٚم٦م ُم٤م زرع ومٞمٝم٤م ُمـ -

ذا مل حيّمؾ هل٤م همٚم٦م شمٌٚمغ اًمٜمّم٤مب ومٚمٞمس اًمزروع اًمتل دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة... أُم٤م إ

 (.14/172) .ومٞمٝم٤م زيم٤مة

 (.14/173ًمٞمس ذم اعم٤ًميمـ زيم٤مة إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمدة ًمٚمًٙمـ. ) -

يدل  ًمٞمس ذم اًمٌٞمقت اعمٕمدة ًمإلجي٤مر زيم٤مة، ٕٟمف مل يرد ذم اًمنمع ُم٤م -

 (.14/173قمغم ذًمؽ. )

 (.14/176ُم٤م سومف اعم١مضمر ذم طم٤مضم٤مشمف ىمٌؾ احلقل ومال زيم٤مة ومٞمف. ) -

ًمٜم٘مؾ احلٌقب وإُمتٕم٦م وهمػمه٤م ات واجلامل اعمٕمدة ًمٞمس قمغم اًمًٞم٤مر -

 (.14/181ُمـ سمالد إمم سمالد زيم٤مة. )

رشمقازي٦م واحلراصم٦م اًمزراقمٞم٦م ُمٕمدة ًمٚمتج٤مرة إذا يم٤مٟم٧م احلٗم٤مرات آ -

ومتزيمك ىمٞمٛمتٝم٤م، وإضمقر قمٜمد مت٤مم طمقل أصٚمٝم٤م ُمـ يمؾ قم٤مم، أُم٤م إن يم٤مٟم٧م 

ط سمٕمد أن حيقل قمٚمٞمٝم٤م احلقل، أُم٤م إن ُمٕمدة ًمإلجي٤مر ومتزيمك إضمرة احل٤مصٚم٦م وم٘م

 (. 14/182)سوم٧م إضمرة ىمٌؾ أن حيقل قمٚمٞمٝم٤م احلقل ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م. 

 (.14/183اًمٌمء اعمٕمد ًمالؾمتٕمامل ًمٞمس ومٞمف زيم٤مة. ) -

اًمٌْم٤مقم٦م اًمتل ذم اعمخ٤مزن قمٚمٞمف زيم٤مة ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد مت٤مم احلقل.  -

(14/188.) 

ُمـ  ضم٥م شمزيمٞم٦م أرسم٤مطمٝم٤مإذا يم٤مٟم٧م إؾمٝمؿ ًمالؾمتثامر ٓ ًمٚمٌٞمع، وم٤مًمقا -

اًمٜم٘مقد إذا طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل وسمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م إؾمٝمؿ ًمٚمٌٞمع، 

وم٢مهن٤م شمزيمك ُمع رسمحٝم٤م يمٚمام طم٤مل احلقل قمغم إصؾ طم٥ًم ىمٞمٛمتٝم٤م طملم مت٤مم 

أو ؾمٞم٤مرات أو همػممه٤م ُمـ اًمٕمروض.  يم٤مٟم٧م أرو٤مً  ءً احلقل، ؾمقا

(14/191.) 
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  ٛم٤ًممه٦م زيم٤مة ذمًمٞمس ومٞمام يقوع ذم ُمثؾ ذيم٦م اًمٙمٝمرسم٤مء يم -

اجلٛمٚم٦م، ٕن اعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ هق آؾمتثامر ٓ اًمٌٞمع، وإٟمام اًمزيم٤مة ذم إرسم٤مح 

اًمتل شمّمؾ إمم اعم٤ًمهؿ إذا طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل سمٕمد شمًٚمٞمٛمٝم٤م ًمف وسمٚمٖم٧م ٟمّم٤مب 

 (.14/193اًمزيم٤مة. )

إن يم٤مٟم٧م إؾمٝمؿ ٟم٘مقدًا ومٗمٞمٝم٤م وذم أرسم٤مطمٝم٤م اًمزيم٤مة، واًمرسمح شم٤مسمع  -

 (.14/192ًمألصؾ طمقًمف طمقًمف. )

وم٢مٟمف يزيمٞمٝم٤م  إذا ووع اإلٟم٤ًمن دراهؿ ُم٤ًممه٦م ذم أرايض أو ٟمحقه٤م ًمٚمٌٞمع، -

م قَّ ٘مٛم٦م إرض أو همػمه٤م ُمـ اًمًٚمع، يمؾ ؾمٜم٦م يُ ٞم، طم٥ًم ىم٥م ىمٞمٛمتٝم٤ميمؾ ؾمٜم٦م طمً

 (.5/79تف. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )ّمَّ ، يمؾ يزيمل طماًمنميم٤مءسمف أصح٤مو هق يملويز

 وـمٝمراً وسمريم٦م وظمٚمٗم٤مً ىمد دل اًمنمع اعمٓمٝمر أن اًمزيم٤مة شمزيد اعمزيمل ظمػماً  -

، وىم٤مل [123اًمتقسم٦م:]ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ: قم٤مضمالً، يمام ىم٤مل 

، وىم٤مل [39ؾم٠ٌم:]ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حبؾمٌح٤مٟمف: 

، ووا تقاضع بَِق إٓ عزاً  وا ّ٘ص وال وـ صدقة، ووا زاد اهلل عبداً »: ^اًمٜمٌل 

 (.5/84ظمرضمف ُمًٚمؿ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ) «أحد هلل إٓ رفَف

 باب زكاة الفطر
طمر  زيم٤مة اًمٗمٓمر ومرض قمغم يمؾ ُمًٚمؿ صٖمػم أو يمٌػم، ذيمر أو أٟمثك، -

 (.14/197أو قمٌد. )

سمٞمتف  ًمٞمس هل٤م ٟمّم٤مب سمؾ جي٥م قمغم اعمًٚمؿ إظمراضمٝم٤م قمـ ٟمٗمًف وأهؾ -

ُمـ أوٓده وزوضم٤مشمف ومم٤مًمٞمٙمف، إذا ومْمٚم٧م قمـ ىمقشمف وىمقهتؿ يقُمف وًمٞمٚمتف. 

(14/197.) 

  ع هب٤م اعمًت٠مضمراخل٤مدم اعمًت٠مضمر زيم٤مشمف قمغم ٟمٗمًف، إٓ أن يتؼم -
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 (.14/198أو شمِمؽمط قمٚمٞمف. )



 

 
 111 الزكاة

 الصالة
 

أو ذرة  اً رسم اًمقاضم٥م إظمراضمٝم٤م ُمـ ىمقت اًمٌٚمد، ؾمقاء يم٤من مترًا أو ؿمٕمػمًا أو -

مل يِمؽمط ذم ذًمؽ ٟمققم٤مً  ^أو همػم ذًمؽ، ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، ٕن رؾمقل اهلل 

 (.14/198ُمٕمٞمٜم٤ًم، وٕهن٤م ُمقاؾم٤مة، وًمٞمس قمغم اعمًٚمؿ أن يقاد ُمـ همػم ىمقشمف. )

ٟمًالخ رُمْم٤من ومل ي١مد أطمد ُمـ أىم٤مرسمؽ اإذا يم٤من واًمدك شمقذم ىمٌؾ  -

زيم٤مة اًمٗمٓمر قمـ أظمتؽ، وم٢من قمٚمٞمؽ أن شم١مدي زيم٤مة اًمٗمٓمر قمٜمٝم٤م، إذا يمٜم٧م 

 .(14/99شمًتٓمٞمع ذًمؽ. )

زوـ  كٕا ٌَٖ٘ٗا يف»ىم٤مل:  أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ذم اًمّمحٞمحلم قمـ  -

 احلدي٨م. «صاعاً وـ ضَام... ^الٕبل 

ٕمٚمؿ اًمٓمٕم٤مم ذم هذا احلدي٨م سم٠مٟمف اًمؼم، وومنه ىمد ومن مجع ُمـ أهؾ اًم

٤م يم٤من، ؾمقاًء يم٤من سمرًا أو يًّ ن سم٠من اعم٘مّمقد سم٤مًمٓمٕم٤مم ُم٤م ي٘مت٤مشمف أهؾ اًمٌالد أظمروآ

 (. 14/222أو همػم ذًمؽ، وهذا هق اًمّمقاب. ) ٤مً ٜمذرة أو دظم

ٓ ؿمؽ أن إرز ىمقت ذم اعمٛمٚمٙم٦م وـمٕم٤مم ـمٞم٥م وٟمٗمٞمس، وهق  -

ف، وسمذًمؽ يٕمٚمؿ أٟمف ٓ طمرج ذم ئاأومْمؾ ُمـ اًمِمٕمػم اًمذي ضم٤مء اًمٜمص سم٢مضمز

 (.14/221إرز ذم زيم٤مة اًمٗمٓمر. ) جإظمرا

 (. 14/221ٓ سم٠مس أن خيرج ُم٘مداره سم٤مًمقزن وهق صمالصم٦م يمٞمٚمق شم٘مري٤ٌمً. ) -

إظمراج صدىم٦م اًمٗمٓمر ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمٞم٤مسمس سم٤مًمٙمٞمؾ أطمقط ُمـ اًمقزن.  -

(14/225.) 

ُم٤م سمٕمد شم٠مظمػمه٤م إمم  واًمقاضم٥م إظمراضمٝم٤م ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد، وٓ جيقز -

صالة اًمٕمٞمد، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ إظمراضمٝم٤م ىمٌؾ اًمٕمٞمد سمٞمقم أو يقُملم. وسمذًمؽ يٕمٚمؿ 

أن أول وىم٧م إلظمراضمٝم٤م ذم أصح أىمقال اًمٕمٚمامء هق ًمٞمٚم٦م صمامن وقمنميـ، ٕن 

 (.222-14/221وقمنميـ ويٙمقن صمالصملم. ) ٤مً ٕماًمِمٝمر يٙمقن شمً

- يع زيم٤مة اًمٗمٓمر يم٤من يقضمد سمٞمد اعمًٚمٛملمنمُمٕمٚمقم أن وىم٧م شم -
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اًمديٜم٤مر واًمدرهؿ اًمٚمذان مه٤م اًمٕمٛمٚم٦م اًم٤ًمئدة آٟمذاك ومل  -تٛمع اعمديٜم٦موظم٤مص٦م جم

ذم زيم٤مة  ئيذيمرمه٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ذم زيم٤مة اًمٗمٓمر، ومٚمق يم٤من رء جيز

اًمٗمٓمر ُمٜمٝمام ٕسم٤مٟمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، إذ ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م 

  (.14/212) .احل٤مضم٦م، وًمق ومٕمؾ ذًمؽ ًمٜم٘مٚمف أصح٤مسمف 

 وُم٤م ورد ذم زيم٤مة اًم٤ًمئٛم٦م ُمـ اجلؼمان اعمٕمروف ُمنموط سمٕمدم وضمقد -

 (.14/212. )وظم٤مص سمام ورد ومٞمفجي٥م إظمراضمف،  ُم٤م

أن أطمدًا ُمـ أصح٤مب  وٓ ٟمٕمٚمؿ ات اًمتقىمٞمػ،إصؾ ذم اًمٕم٤ٌمد -

 ^أظمرج اًمٜم٘مقد ذم زيم٤مة اًمٗمٓمر، وهؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمًٜمتف  ^اًمٜمٌل 

ٝمؿ رء ُمـ ذًمؽ ًمٜم٘مؾ يمام ٟم٘مؾ وأطمرص اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م، وًمق وىمع ُمٜم

 (. 14/212همػمه ُمـ أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمقر اًمنمقمٞم٦م. )

ومم٤م ذيمرٟم٤م يتْمح ًمّم٤مطم٥م احلؼ أن إظمراج اًمٜم٘مقد ذم زيم٤مة اًمٗمٓمر ٓ  -

عم٤م ذيمر ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م.  قمٛمـ أظمرضمف، ًمٙمقٟمف خم٤مًمٗم٤مً  ئجيقز وٓ جيز

(14/211.) 

أهن٤م ٓ شم١مدى ٟم٘مقدًا وإٟمام شم١مدى اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ:  -

 (.14/212ـمٕم٤مُم٤ًم. )

قمٚمٞمف  إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر ىمٌؾ اًمّمالة واضم٥م، وُمـ ٟمز ذًمؽ ومال رء -

ؾمقى إظمراضمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ، ٕهن٤م ومريْم٦م، ومٕمٚمٞمف أن خيرضمٝم٤م ُمتك ذيمره٤م، وٓ جيقز 

ٕطمد أن يتٕمٛمد شم٠مظمػمه٤م إمم ُم٤م سمٕمد صالة اًمٕمٞمد ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. 

(14/218.) 

 اعمنموع إظمراضمٝم٤م ذم وم٘مراء اعمًٚمٛملم ذم اًمٌٚمد اًمتل ومٞمٝم٤م  -

 اعمزيمل، ٕهنؿ أطمقج إًمٞمٝم٤م هم٤مًم٤ًٌم، وٕهن٤م ُمقاؾم٤مة هلؿ طمتك يًتٖمٜمقا هب٤م 

  قمـ اًم١ًمال أي٤مم اًمٕمٞمد، وإن ٟم٘مٚم٧م إمم همػمهؿ ُمـ اًمٗم٘مراء أضمزأت، ذم



 

 
 113 الزكاة

 الصالة
 

ٝم٤م، ًمٙمـ سومٝم٤م ذم وم٘مراء اًمٌٚمد أومم ٚمّ أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، ٕهن٤م سمٚمٖم٧م حم

 (.5/122ْمؾ وأطمقط. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )وأوم

 

 باب إخراج الزكاة
اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ اًمٌدار سم٢مظمراج اًمزيم٤مة إذا طم٤مل احلقل، ومٞمج٥م  -

أن ي٤ٌمدر ذم أي ُمٙم٤من يم٤من، ويٚمتٛمس اًمٗم٘مراء واعمح٤موي٩م وي٠ًمل قمٜمٝمؿ أهؾ 

 (.14/221صمؿ خيرج اًمزيم٤مة. )ذم سمٚمده اًمذي هق ومٞمف  اًمث٘م٦م وإُم٤مٟم٦م

اج اًمزيم٤مة ُمـ أضمؾ حتري اعمحت٤مج أو قمدم وضمقد ٓ سم٠مس سمت٠مظمػم إظمر -

ظمراضمٝم٤م. ٢مٟم٘مقد ًمديف وىم٧م طمٚمقهل٤م، وُمتك وضمد اًمٗم٘مراء، أو اعم٤مل سم٤مدر سم

(14/223.) 

ًمقضمقهب٤م ُمع شمقاومر  اً دذم طمٙمؿ شم٤مرك اًمزيم٤مة شمٗمّمٞمؾ، وم٢من شمريمٝم٤م ضمح -

طمدًا ًمقضمقهب٤م، أُم٤م ٤مك ُم٤م دام ضموًمق زيمّ  ٤مً قمذوط وضمقهب٤م قمٚمٞمف يمٗمر سمذًمؽ إمج٤م

رشمٙم٥م يمٌػمة قمٔمٞمٛم٦م اىمد  ٤مً ٘موم٢مٟمف يٕمتؼم سمذًمؽ وم٤مؾم سمخاًل أو شمٙم٤مؾمالً إن شمريمٝم٤م 

 (.٦14/227م اهلل إن ُم٤مت قمغم ذًمؽ. )ئُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب. وهق حت٧م ُمِمٞم

ىمد دل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة اعمتقاشمرة قمغم أن شم٤مرك اًمزيم٤مة  -

٦م وإُم٤م يٕمذب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مُمقاًمف اًمتل شمرك زيم٤مهت٤م، صمؿ يرى ؾمٌٞمٚمف إُم٤م إمم اجلٜم

 إمم اًمٜم٤مر.

 (.14/227طمدًا ًمقضمقهب٤م. )٤موهذا اًمققمٞمد ذم طمؼ ُمـ ًمٞمس ضم

طمٙمؿ ُمـ شمرك زيم٤مة اًمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م وقمروض اًمتج٤مرة طمٙمؿ ُمـ  -

 (.٧14/228م حمٚمٝم٤م وىم٤مُم٧م ُم٘م٤مُمٝم٤م. )ٚمَّ واًمٗمْم٦م، ٕهن٤م طم ٥مشمرك زيم٤مة اًمذه
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قمٚمٞمؽ اًمزيم٤مة قمـ مجٞمع إقمقام اًم٤ًمسم٘م٦م، وضمٝمٚمؽ ٓ يً٘مٓمٝم٤م قمٜمؽ،  -

اًمزيم٤مة أُمر ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، واحلٙمؿ ٓ خيٗمك قمغم  ٕن ومرض

 (.14/239اعمًٚمٛملم. )

ٓ يٚمزم اًمزوج سمدومع زيم٤مة طمكم زوضمتف، ًمٙمـ إذا ؾم٤مقمده٤م سمذًمؽ  -

 (.14/242) .وروٞم٧م ومال سم٠مس، وإٓ وم٤مًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م حلٚمٞمٝم٤م

يم٤من ذًمؽ  إمم سمٚمد أظمرى، إذا «بٓده»جيقز ٟم٘مؾ اًمزيم٤مة ُمـ حمؾ اعمزيمل  -

اًمٕمٚمامء، يم٠من يٜم٘مٚمٝم٤م ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل،  ذم أصح ىمقزم ٦مٞمذقم عمّمٚمح٦م

سمٚمده، أو ًمٙمقهنؿ ُمـ ىمراسمتف، ٕن ذم ذًمؽ  ُمـ وم٘مراء أو ًمٗم٘مراء أؿمد طم٤مضم٦م

 (.14/243مجٕم٤ًم سملم صٚم٦م اًمرطمؿ واًمّمدىم٦م. )

ٞم٦م ُمٜمققم٦م ئاء ُمقاد همذانمٓ ُم٤مٟمع ُمـ سف ُم٤ٌمًمغ ُمـ اًمزيم٤مة ًم -

ومٝم٤م ًمٌٕمض اجلٝم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗم٘مػمة، وقمٞمٜمٞم٦م، يم٤مًمٌٓم٤مٟمٞم٤مت واعمالسمس، وس

 (.14/246سمٕمد اًمت٠ميمد ُمـ سومٝم٤م ذم اعمًٚمٛملم. )

إذا يم٤من اعمٕمقىمقن وم٘مراء ًمٞمس هلؿ ُمـ يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ، ومال سم٠مس ذم ىمٌقل  -

 (. 14/248اًمزيم٤مة هلؿ وسومٝم٤م ذم طم٤مضم٤مهتؿ سمقاؾمٓم٦م ويمٞمٚمٝمؿ. )

، ىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ذم ضمقاز أظمذ اًمٕمروض ذم اًمزيم٤مة -

وإرضمح ضمقاز ذًمؽ سمح٥ًم اًمًٕمر طملم اإلظمراج، ؾمقاًء يم٤من ذًمؽ ـمٕم٤مُم٤ًم أو 

ُمالسمس أو همػم ذًمؽ، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمرومؼ سم٠مصح٤مب إُمقال واإلطم٤ًمن إمم 

اًمٗم٘مراء، وٕن اًمزيم٤مة ُمقاؾم٤مة ومال يٚمٞمؼ شمٙمٚمٞمػ أصح٤مب إُمقال سمام يِمؼ قمٚمٞمٝمؿ، 

 (.14/249ؿ. )وإٟمام اًمذي قمٚمٞمٝمؿ أن يقاؾمقا إظمقاهنؿ اًمٗم٘مراء مم٤م ًمدهي

إظمراج زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة ُمـ اًمٜم٘مقد، هذا هق إطمقط  -

 (.14/251ُمـ ظمالف اًمٕمٚمامء. ) ظمروضم٤مً وإطمًـ 



 

 
 115 الزكاة

 الصالة
 

ُمـ إىمٛمِم٦م وإـمٕمٛم٦م وهمػمه٤م، إذا  جيقز أن خيرج قمـ اًمٜم٘مقد قمروو٤مً  - 

رأى اعمّمٚمح٦م ٕهؾ اًمزيم٤مة ذم ذًمؽ ُمع اقمت٤ٌمر اًم٘مٞمٛم٦م، ُمثؾ أن يٙمقن اًمٗم٘مػم جمٜمقٟم٤مً 

، ومٞمخِمك أن يتالقم٥م سم٤مًمٜم٘مقد، وشمٙمقن اً أو ىم٤مس ٤مً ٝماًمٕم٘مؾ أو ؾمٗمٞمأو وٕمٞمػ 

ؾم٤ًم يٜمتٗمع سمف ُمـ زيم٤مة اًمٜم٘مقد سم٘مدر اًم٘مٞمٛم٦م ٤مف ـمٕم٤مُم٤ًم أو ًمٌئاعمّمٚمح٦م ًمف ذم إقمٓم٤م

 (.14/253اًمقاضم٦ٌم، وهذا يمٚمف ذم أصح أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

إذا يم٤من اًم٘م٤مئٛمقن قمغم اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م صم٘م٤مت ُم٠مُمقٟملم، ي٘مدُمقن  -

اًمزيم٤مة إًمٞمٝمؿ، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ  اًمنمقمل، ومال سم٠مس سمدومع ٍمومٝم٤ماًمزيم٤مة ذم ُم

 (.14/254اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى. )

دومع  جي٥م قمٚمٞمؽ أن شمٜمٗمذ ُم٤م ىم٤مًمف ُمقيمٚمؽ ذم أوص٤مف ُمـ ويمٚمؽ ذم -

اًمزيم٤مة إًمٞمٝمؿ، وم٢من مل دمد ُمـ شمتقاومر ومٞمف اًمّمٗم٤مت ومرد اعم٤مل إمم ص٤مطمٌف طمتك يتقمم 

ف ومٞمف قمغم همػم اًمقضمف اًمذي أوص٤مك سمف سومف ومٞمٛمـ يًتح٘مف، وًمٞمس ًمؽ أن شمتٍم

ص٤مطم٥م اعم٤مل، ٕن اًمقيمٞمؾ ُم٘مٞمد سمام ىمٞمده سمف اعمقيمؾ ومٞمام يقاومؼ اًمنمع اعمٓمٝمر. 

(14/255.) 

ؽ ومال ئإذا ويمٚمؽ ص٤مطم٥م اعم٤مل قمغم إظمراج اًمزيم٤مة وسومٝم٤م ذم همرُم٤م -

 (. 14/256قمـ شمًديد طمؼ اًمٖمرُم٤مء. ) سم٠مس إذا يمٜم٧م قم٤مضمزاً 

راج اًمزيم٤مة ًمٚمٛم٤ًميملم ووضمدت ٟمٗمًؽ إذا ويمٚمؽ ص٤مطم٥م اعم٤مل قمغم إظم -

وأظمذت ُمٜمٝم٤م، ومٝمذا قمٛمؾ ٓ جيقز سمؾ هق ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م، واًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ  ضم٤مً حمت٤م

اًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمع همراُم٦م اعم٤مل وشمًٚمٞمٛمف ًمٚمٗم٘مراء اعمًتح٘ملم ًمٚمزيم٤مة ُمـ 

اعمًٚمٛملم وسم٤مًمٜمٞم٦م قمـ اًمرضمؾ اًمذي ويمٚمؽ، وإذا وىمع ُمثؾ هذا ومٞمٜمٌٖمل ًمؽ أن ختؼمه 

 (.14/257)ٟم٤م وم٘مػم ؾم٤مقمدين ُمـ زيم٤مشمؽ. وشم٘مقل ًمف أ

 ويمٚم٧م ويمٞماًل ذم شمقزيع اًمزيم٤مة ومال ُم٤مٟمع أن شمٕمٓمٞمف أضمرة ُمـ  إذا -

 همػم اًمزيم٤مة، ٕن اًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ شمقزيٕمٝم٤م سملم اًمٗم٘مراء سمٜمٗمًؽ أو سمقيمٞمٚمؽ
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 (.14/259اًمث٘م٦م، وقمٚمٞمؽ أضمرشمف ُمـ ُم٤مًمؽ ٓ ُمـ اًمزيم٤مة. )

ذم  ٦م أن يًتٕمٛمٚمٝم٤مأُم٤م اًمٌٜمؽ ومال ٟمرى ًمؽ أن حتقهل٤م سمقاؾمٓمتف، ظمِمٞم -

اًمرسم٤م، وًمٙمـ جي٥م أن يٙمقن اًمتحقيؾ سمقاؾمٓم٦م صم٘م٦م أُملم يٓمٛمئـ ىمٚمٌؽ إمم أٟمف 

 .(14/259يقصٚمٝم٤م إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م سم٠مهع وىم٧م. )

اضمتامع اًمٗم٘مراء قمٜمد اًمّمدىم٦م اًمتل يراد شمٗمري٘مٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وووٕمٝمؿ  -

أيدهيؿ قمٚمٞمٝم٤م، ودقم٤مء أطمدهؿ ًمٚمٛمتّمدق وهؿ ي١مُمٜمقن سم٠مصقات ُمرشمٗمٕم٦م، ٓ 

ًمٚمٛمتّمدق ُمـ همػم هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م هن٤م سمدقم٦م، أُم٤م اًمدقم٤مء ه اًمٙمٞمٗمٞم٦م، ٕشمٜمٌٖمل هذ

فٛن مل  ،قهئوـ صٕع إلْٗؿ وَروفًا فْاف»: ^ومٝمق ُمنموع ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 .«ق٘ف فادعقا لف حتك تروا أْ٘ؿ قد كافٙمتقهئجتدوا وا تْاف

 (.14/262رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

 % ُمـ رأس2.5ٌٚمغ وىمدره ص٤مطم٥م اعم١مؾم٦ًم اًمذي ي٘مقم سمدومع ُم -

ُم٤مًمف إمم ُمّمٚمح٦م اًمزيم٤مة واًمدظمؾ، سمحج٦م أٟمف زيم٤مة، وأظمرضمٝم٤م سمٜمٞم٦م اًمزيم٤مة ومٝمل 

زيم٤مة: ٕن وزم إُمر ًمف ـمٚم٥م اًمزيم٤مة ُمـ إهمٜمٞم٤مء ًمٞمٍمومٝم٤م ذم ُمّم٤مرومٝم٤م، وٓ 

يٚمزم ص٤مطم٥م اعم١مؾم٦ًم إظمراج زيم٤مة أظمرى قمـ اعم٤مل اًمذي دومٕم٧م زيم٤مشمف 

أرسم٤مح مل خيرج زيم٤مهت٤م ًمٚمدوًم٦م، ومٕمٚمٞمف ًمٚمدوًم٦م، أُم٤م إن يم٤من ًمف أُمقال أظمرى أو 

أن خيرضمٝم٤م عمـ يًتح٘مٝم٤م ُمـ اًمٗم٘مراء، وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة. واهلل وزم 

 (.14/261اًمتقومٞمؼ. )

اًمْمامن آضمتامقمل ًمٞمس هق ُمـ اًمزيم٤مة طم٥ًم إوم٤مدة اجلٝم٦م اعم١ًموًم٦م  -

 (.5/116قمـ ذًمؽ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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 باب أهل الزكاة
 أهؾ اًمزيم٤مة اعمًتح٘ملم هل٤م هؿ:

هؿ اًمذيـ ًمٞمس قمٜمدهؿ ُم٤مل يٙمٗمٞمٝمؿ،  الِّراء وادساكني: -ب -أ

واًمٗم٘مػم أؿمد طم٤مضم٦م، واعمًٙملم أطمًـ طم٤مًٓ ُمٜمف، وإذا أـمٚمؼ أطمدمه٤م دظمؾ 

ٚمٝمؿ ذم طم٤مضم٤مهتؿ ئظمر، ومٞمٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ ؾمٜمتٝمؿ هؿ وقمقاومٞمف أ

 (.14/14اًميوري٦م ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م. )

ؿ وزم إُمر ذم ضم٤ٌميتٝم٤م يقيمٚمٝمهؿ اًمٕمامل اًمذيـ  عٖٓٗا: الَاوٓقن -ج

ٌُقه٤مواًمًٗمر إمم اًمٌٚمدان واعمٞم٤مه اًمتل قمٚمٞمٝم٤م أهؾ إُمقال طمتك  ُمٜمٝمؿ،  حَيْ

 يٕمٓمقن ُمٜمٝم٤م سم٘مدر قمٛمٚمٝمؿ وشمٕمٌٝمؿ قمغم ُم٤م يراه وزم إُمر.

ُمـ  هؿ اًمذيـ يٓم٤مقمقن ذم اًمٕمِم٤مئر وهؿ اًم٤ًمدات ادٚلِة قٓقهبؿ: -د

سمٕمقهؿ، وإذا يمٗمروا رهؿ وشم٤مئ٤مِماًمرؤؾم٤مء واًمٙم٤ٌمر، سمحٞم٨م إذا أؾمٚمٛمقا أؾمٚمٛم٧م قم

ًم٘مقة إيامهنؿ، أو ًمدوم٤مقمٝمؿ قمـ  ٤مً ٌيمٗمروا ُمٕمٝمؿ، ومٞمٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م يٙمقن ؾمٌ

 اإلؾمالم، أو إلؾمالم ُمـ وراءهؿ وأؿم٤ٌمه ذًمؽ.

هؿ إرىم٤مء اًمذيـ يٕمٓمقن ُمـ اعم٤مل ُم٤م يٕمت٘مقن سمف  ويف الرقاب: -هـ

 ؽمون أٟمٗمًٝمؿ ُمـ ؾم٤مداهتؿ سم٠مُمقال ُمٜمجٛم٦مِمرىم٤مهبؿ، وهؿ اعمٙم٤مشمٌقن اًمذيـ ي

 ُمرشم٦ٌم ومٞمٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م ي٘م٣م سمف ديٜمٝمؿ وشمٕمتؼ سمف رىم٤مهبؿ. 

 ؽمى ُمٜمٝم٤م أرىم٤مء ومٞمٕمت٘مقن.ِموجيقز قمغم اًمّمحٞمح أيْم٤ًم أن ي

ويدظمؾ ذم ذًمؽ قمغم اًمّمحٞمح أيْم٤ًم قمت٤مق إهى، أهى اعمًٚمٛملم 

سملم اًمٙمٗم٤مر، يدومع ُمـ اًمزيم٤مة ًمٚمٙمٗم٤مر اًمٗمدي٦م طمتك يٓمٚم٘مقا اعمًٚمٛملم وطمتك 

 (.14/15يٗمٙمقا أههؿ. )

 هؿ أهؾ اًمديـ اًمذيـ يًتديٜمقن إُمقال ذم  الُاروقن: -و

 صالح ذات اًمٌلم.ٚمٝمؿ، أو إلئطم٤مضم٤مهتؿ، اعم٤ٌمطم٦م، وطم٤مضم٤مت قمقا
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ٕٟمف ىمد  ٤م يٕمٓمك ُم٤م حتٛمٚمف ُمـ اًمزيم٤مة،ومٞمٕمٓمل هذا اعمتحٛمؾ وًمق يم٤من همٜمٞمًّ  

ؾمٕمك ذم ظمػم وىم٤مم ذم ظمػم، يمام يٕمٓمك اعمديـ اًمٕم٤مضمز قمـ ىمْم٤مء اًمديـ ذم 

 سمف اًمديـ. دُّ ًقمٞم٤مًمف يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م يُ  طم٤مضم٤مت ٟمٗمًف وطم٤مضم٤مت

هؿ أهؾ اجلٝم٤مد، اعمج٤مهدون اًمٖمزاة يٕمٓمقن ذم  يف شبٗؾ اهلل: -ز

همزوهؿ ُم٤م ي٘مقم سمح٤مضم٤مهتؿ ُمـ اًمًالح واعمريمقب واًمٜمٗم٘م٦م، إذا مل حيّمؾ هلؿ 

 .لهذا ُمـ سمٞم٧م اعم٤م

ذم  ُمـ سمالد إمم سمالد، ومٞمٜم٘مٓمٕمقن اًمذيـ يٜمت٘مٚمقنوهؿ  ابـ السبٗؾ: -ح

ُمـ  اً وُم٤م ًمذه٤مب ٟمٗم٘متٝمؿ ذم اًمٓمريؼ إذا ـم٤مل اًمًٗمر قمٚمٞمٝمؿ، أو ٕن قمداًمٓمريؼ إ

ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ أظمذهؿ وأظمذ أُمقاهلؿ، أو ٕؾم٤ٌمب أظمرى، ومٞمٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م 

يقصٚمٝمؿ إمم سمالدهؿ وًمق يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م أهمٜمٞم٤مء: ٕهنؿ ذم اًمٓمريؼ ًمٞمس قمٜمدهؿ ُم٤م ي٘مقم 

ٓمريؼ ُم٤م يًد طم٤مضم٤مهتؿ ىمؽماض، سمؾ جي٥م أن يٕمٓمقا ذم اًمسمح٤مهلؿ، وٓ يٚمزُمٝمؿ آ

 (.14/16إمم أن يّمٚمقا سمالدهؿ اًمتل ومٞمٝم٤م أُمقاهلؿ. )

 ڻأهؾ اًمزيم٤مة وُمًتح٘مٞمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  Qعم٤م ذيمر اهلل  -

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮷  ﮴﮵ ﮶  ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ 

﮹   ؾمٛملم ه أي٦م اًمٙمريٛم٦م هبذيـ آ، ظمتؿ هذِ [62اًمتقسم٦م:]﮸

 ٕم٤ٌمده، قمغم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕمٚمٞمؿ ًم -ؾمٌح٤مٟمف- اًمٕمٔمٞمٛملم شمٜمٌٞمف ُمـ اهلل

 سم٠مطمقال قم٤ٌمدة، ُمـ يًتحؼ ُمٜمٝمؿ ًمٚمّمدىم٦م وُمـ ٓ يًتحؼ، وهق احلٙمٞمؿ 

 ٘م٦م هب٤م، وإن ئذم ذقمف وىمدره، ومال يْمع إؿمٞم٤مء إٓ ذم ُمقاوٕمٝم٤م اًمال

 ٚمٛمقا يًقمف ونمظمٗمل قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس أهار طمٙمٛمتف، ًمٞمٓمٛمئـ اًمٕم٤ٌمد ًم

 (.5/22حلٙمٛمف. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )
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دومع اًمزيم٤مة ًمتٕمٛمػم اعم٤ًمضمد قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ.  ٓ جيقز -

 (. 14/295(. وهق اًمذي ٟمٗمتل سمف ٟمحـ واًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م. )14/147)

قمٜمد أهؾ  [62اًمتقسم٦م:]ھ ھ ے: اًمّمحٞمح أن اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم -

اًمٕمٚمؿ: هؿ اًمٖمزاة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومال شمٍمف ذم اعم٤ًمضمد وٓ اعمدارس قمٜمد مجٝمقر 

 (.14/297أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

ذه٥م سمٕمض اعمت٠مظمريـ إمم ضمقاز سومٝم٤م ذم اعمِم٤مريع اخلػمي٦م، وًمٙمٜمف  -

ف إدًم٦م، وخي٤مًمػ ُم٤م ُم٣م قمٚمٞمف أهؾ ٞمىمقل ُمرضمقح، ٕٟمف خل٤مًمػ ُم٤م دًم٧م قمٚم

 (.14/297اًمٕمٚمؿ. )

ًمٞمس ذيمر إصٜم٤مف ذم أي٦م ًمٚمؽمشمٞم٥م وإٟمام ذًمؽ ًمٌٞم٤من اعمٍمف، ومٚمق سمدأ  -

ومْمؾ ُمراقم٤مة إصٚمح ذم اًمنمع، سم٤معمج٤مهديـ أو سم٤مًمٖم٤مرُملم ومال سم٠مس، وإٟمام إ

 (.14/265ومٞم٘مدم اعمزيمل ُمـ شم٘متيض إدًم٦م اًمنمع شم٘مديٛمف طم٥ًم اضمتٝم٤مده. )

ُمـ يم٤من ًمف دظمؾ يٙمٗمٞمف ًمٚمٓمٕم٤مم وًمٚمنماب وًمٚمٙم٤ًمء وًمٚمًٙمـ ُمـ  -

، ُمًٙمٞمٜم٤مً وىمػ أو يم٥ًم أو وفمٞمٗم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، وم٢مٟمف ٓ يًٛمك وم٘مػمًا وٓ 

 (.14/266وٓ جيقز أن شمٍمف ًمف اًمزيم٤مة. )

اعمٕمت٤مدة ا يم٤من اًمراشم٥م ٓ يٙمٗمٞمؽ ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٤مشمؽ وطم٤مضم٤مت أهٚمؽ إذ -

 . (14/267. )ًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م إهاف وٓ شمٌذير طمٚم٧م ًمؽ اًمزيم٤مة، وإٓ ومالا

قمرف اًمٕمامل اًمذيـ يٗمدون إمم هٜم٤م سم٤مًمٕمجز واحل٤مضم٦م وأن ُمرشم٤ٌمهتؿ  إذا -

ٓ شمًد طم٤مضمتٝمؿ ويم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم ومال سم٠مس أن يٕمٓمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمزيم٤مة ًمًد 

 (.14/267ضم٦م. )احل٤م

 (.14/268ٕمٓمك اًمٗم٘مػم ُمـ اًمزيم٤مة ىمدر يمٗم٤ميتف ًمًٜم٦م يم٤مُمٚم٦م. )يُ  -

  إذا شمٌلم ًمداومع اًمزيم٤مة أن اعمٕمٓمك ًمٞمس وم٘مػمًا مل يٚمزُمف اًم٘مْم٤مء إذا -

 (.14/268يم٤من اعمٕمٓمك فم٤مهره اًمٗم٘مر. )
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اًمت٠ميمد ُمـ طم٤مضم٦م اًمٗم٘مػم ُمـ يمؾ اًمقضمقه ومٞمف صٕمقسم٦م وُمِم٘م٦م، وم٤ميمتٗمل  -

 ذم ذًمؽ سمٔم٤مهر احل٤مل.

قى اعمٕمٓمك أٟمف وم٘مػم إذا مل يتٌلم ًمداومع اًمزيم٤مة ظمالف ذًمؽ. ودقم

(14/268.) 

يمؾ وم٘مػم ًمف ىمري٥م ي٘مقم قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ٓ يًتحؼ اًمزيم٤مة ُم٤م دام ىمريٌف  -

 (.14/269يٜمٗمؼ قمٚمٞمف يمٗم٤ميتف. )

قمٚمٞمٝم٤م، وقمجزشمؿ قمـ  وم٘مػمة، وزوضمٝم٤م ٓ يٜمٗمؼ إن يم٤مٟم٧م اعمرأة -

، وم٢مٟمف جيقز إقمٓم٤مؤه٤م ُمـ ٝم٤ميٚمزُمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞم صالح طم٤مًمف، ومل يتٞمن ُمـإ

 (.14/272اًمزيم٤مة ىمدر طم٤مضمتٝم٤م. )

ظمريـ ٓ يًتٓمٞمع احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م، اًمِمخص اًمذي ًمف ديقن قمٜمد أ -

 (.14/271ٓ ُم٤مٟمع ُمـ دومع اًمزيم٤مة إًمٞمف، إذا يم٤من وم٘مػمًا. )

جيقز دومع اًمزيم٤مة إمم اًمٗم٘مػم اعمًٚمؿ وإن يم٤من ًمديف سمٕمض اعمٕم٤ميص، وًمٙمـ  -

 (.14/273سم٤مخلػم وآؾمت٘م٤مُم٦م أومم وأومْمؾ. ) اًمتامس اًمٗم٘مراء اعمٕمرووملم

 (.14/273ُمـ يم٤من ٓ يّمكم ٓ يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة. ) -

قمـ  جيقز دومع اًمزيم٤مة ًمٚمِم٤مب ُم٤ًمقمدة ًمف ذم اًمزواج إذا يم٤من قم٤مضمزاً  -

 (.14/275ُم١موٟمتف. )

ٓ طمرج ذم شمًديد اًمديـ قمـ اعمٕمنيـ سمدون إذهنؿ ذم أصح ىمقزم  -

 (.14/277ًـ، وومٞمف ظمروج ُمـ اخلالف. )ظمذ إذهنؿ ومٝمق أطماًمٕمٚمامء، وإن أُ 

 ًمٞمس ًمٚمت٤مضمر أن يً٘مط ُمـ زيم٤مشمف ُم٤م ي٘م٤مسمؾ ختٗمٞمض اًمًٕمر  -

 عم٤مًمف. اً دـ، ٕٟمف واحل٤مل ُم٤م ذيمر مل ي١مد اًمزيم٤مة، وإٟمام ضمٕمٚمٝم٤م رومئًمٚمزسم٤م

(14/282.) 
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ٓ جيقز إؾم٘م٤مط اًمديـ قمـ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس سمٜمٞم٦م اًمزيم٤مة، وًمٙمـ جي٥م إٟمٔم٤مر  -

 (.14/281اعمٕمن. )

 (.٤14/281مة سمذل ًمٚمامل عمًتح٘مٞمف، وًمٞم٧ًم إسمراء ُمـ اًمديقن. )اًمزيم -

جيقز ًمؽ أن شمٕمٓمل اًمٗم٘مػم اعمديـ ًمؽ ُمـ اًمزيم٤مة ُمـ أضمؾ وم٘مره وطم٤مضمتف،  -

قمٚمٞمؽ ذًمؽ أو سمٕمْمف قمـ اًمديـ اًمذي قمٚمٞمف ومال سم٠مس  دَّ أو ُمـ أضمؾ همرُمف، وإذا ر

 ًف.ٗماـم٠مة سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف وٓ ذط، وإٟمام هق ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ ٟمُمق قمـ إذا ذًمؽ

(14/281.) 

ٓ طمرج ذم دومع اًمرضمؾ أو اعمرأة زيم٤مهتام ًمألخ اًمٗم٘مػم وإظم٧م  -

 (. 14/322اًمٗم٘مػمة واًمٕمؿ اًمٗم٘مػم واًمٕمٛم٦م اًمٗم٘مػمة وؾم٤مئر إىم٤مرب اًمٗم٘مراء. )

ف، وأُمٝم٤مشمف، وأضمداده، وضمداشمف، وأوٓده، ئإذا يم٤من إىم٤مرب ُمـ آسم٤م -

زيم٤مة إًمٞمٝمؿ، سمؾ جي٥م ، ومال يدومع اًمأو إٟم٤مصم٤مً  اً رٟمقا ذيمقيم٤موأوٓد أوٓده، ؾمقاء 

 (.14/323أن يقاؾمٞمٝمؿ ُمـ ُم٤مًمف ويٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ طم٥ًم اًمٓم٤مىم٦م. )

جيقز أن شم٘ميض ديـ أسمٞمؽ ُمـ زيم٤مشمؽ، وجيقز أن شم٘ميض ديـ وًمدك ُمـ  -

زيم٤مشمؽ، سمنمط أن ٓ يٙمقن ؾم٥ٌم هذا اًمديـ حتّمٞمؾ ٟمٗم٘م٦م واضم٦ٌم قمٚمٞمؽ، وم٢من يم٤من 

ُمـ زيم٤مشمؽ. ؾمٌٌف حتّمٞمؾ ٟمٗم٘م٦م واضم٦ٌم قمٚمٞمؽ وم٢مٟمف ٓ حيؾ ًمؽ أن شم٘ميض اًمديـ 

(14/311.) 

يمؾ ُمـ قمرف أٟمف ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ٓ جيقز أن شمدومع إًمٞمف اًمزيم٤مة.  -

(14/311.) 

 (.14/314أُم٤م صدىم٦م اًمتٓمقع ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ ومال طمرج ومٞمٝم٤م. ) -

ٕن  إذا يم٤مٟم٧م اًمزيم٤مة ىمٚمٞمٚم٦م ومٍمومٝم٤م ذم أهة حمت٤مضم٦م أومم وأومْمؾ، -

 .(14/316شمقزيٕمٝم٤م سملم إه اًمٙمثػمة ُمع ىمٚمتٝم٤م ي٘مٚمؾ ٟمٗمٕمٝم٤م. )

 اًمزيم٤مة قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر ٓ شمٕمٓمك ًمذُمل وٓ همػمه ُمـ اًمٙمٗمرة،  -
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وهق اًمّمقاب. إٓ أن يٙمقن اًمٙم٤مومر ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وهؿ اًمرؤؾم٤مء 

ًمف ذم اإلؾمالم أو ًمٙمػ ذه قمـ  ٤مً ٌاعمٓم٤مقمقن ذم قمِم٤مئرهؿ، ومٞمٕمٓمك شمرهمٞم

 اعمًٚمٛملم، يمام يٕمٓمك اعم١مًمػ أيْم٤ًم ًمت٘مقي٦م إيامٟمف إذا يم٤من ُمًٚماًم، أو إلؾمالم

 (.14/317ٟمٔمػمه أو ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء. )

ًمٙمؾ  قم٤مدة اعمٜم٤مخ شمؼمع ُمـ اًمدوًم٦م ؾمٜمقي ٓ سم٠مس هب٤م، واًمدوًم٦م شمتؼمع -

دة اعمٜم٤مخ ومال سم٠مس، وإذا ُم٤مت ٤مذا أظمذت قم٢مة، ومضاًمرقمٞم٦م ُمـ سم٤مدي٦م وطم٤م

 (.14/319. )إٓ إذا ُمٜمٕمتٝم٤م احلٙمقُم٦مص٤مطمٌٝم٤م ومٝمل ًمقرصمتف 

ذم احلدي٨م  ^قز إٓ ذم أطمقال صمالث ىمد سمٞمٜمٝم٤م اًمٜمٌل اًمتًقل ٓ جي -

 اًمّمحٞمح وهق ُم٤م رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ خم٤مرق اهلالزم 

إن ادسٙلة ٓ حتؾ ٕحد إٓ لثالثة، رجؾ حتٔؾ »أٟمف ىم٤مل:  ^قمـ اًمٜمٌل 

 جائحةت لف ادسٙلة حتك ييٗبٖا ثؿ ئسؽ، ورجؾ أصابتف َّٓ محالة، فح

ش، ورجؾ ٗوـ ع اً ولف ادسٙلة حتك ييٗب ققاجتاحت والف، فحٓت ا

فاقة،  اً ٘أصابتف فاقة، فّال ثالثة وـ ذوي احلجك وـ ققوف لّد أصابت فال

وا شقاهـ »: ^صمؿ ىم٤مل  «شٗوـ ع اً وفحّت لف ادسٙلة حتك ييٗب ققا

 (.14/319. )«وـ ادسٙلة يا قبٗية شحت يٙكٓف صاحبف شحتاً 

ذم اعم٤ًمضمد، وٓ أقمٚمؿ طمج٦م عمـ  ٓ أقمٚمؿ سم٠مؾم٤ًم ذم إقمٓم٤مء اعمتًقًملم -

 (.14/322ُمٜمٕمف. )

إذا يم٤من اًم٤ًمئٚمقن يتخٓمقن رىم٤مب اًمٜم٤مس ويٛمِمقن سملم اًمّمٗمقف  -

ومٞمٜمٌٖمل ُمٜمٕمٝمؿ، عم٤م ذم قمٛمٚمٝمؿ هذا ُمـ إيذاء اعمّمٚملم، وهٙمذا وىم٧م ظمٓم٦ٌم 

 (.14/322اجلٛمٕم٦م جي٥م أن يٛمٜمٕمقا ًمقضمقب اإلٟمّم٤مت )

  ٤مي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م،ٓ ري٥م أن اًمٞمتٞمؿ واعمًٙملم ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مًمرقم -
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ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ احل٨م قمغم اإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام ورمحتٝمام  Qوىمد أيمثر اًمرب 

وُمقاؾم٤مهتام ومجدير سم٤معم١مُمـ واعم١مُمٜم٦م اإلطم٤ًمن إمم ُمـ ًمديف رء ُمٜمٝمام ُمـ 

ٝمؿ وم٢من اًمّمدىم٦م ذم ه١مٓء ذم حمٚمٝم٤م ُمـ اًمزيم٤مة وهمػمه٤م. ئأيت٤مم اعمًٚمٛملم ووم٘مرا

(14/328.) 

وهق صٖمػم مل يٌٚمغ احلٚمؿ، وم٢مذا سمٚمغ احلٚمؿ  اًمٞمتٞمؿ هق اًمذي وم٘مد أسم٤مه -

زال قمٜمف وصػ اًمٞمتٞمؿ، وىمد يٗم٘مد أسمقيف مجٞمٕم٤ًم ومٞمٙمقن أؿمد ذم طم٤مضمتف وأقمٔمؿ 

 (.14/329ذم ضورشمف. 

شم٠ميمٚمف  الئذم ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ًمأٟمف أُمر سم٤مٓدم٤مر  ^روي قمـ اًمٜمٌل  ىمد -

. اًمّمدىم٦م، ًمٙمـ اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م، واعمحٗمقظ أٟمف ُمـ يمالم قمٛمر 

(14/331.) 

ضمٝم٦م  صالح ًمف وقمٛمؾ ُم٤م ومٞمف اخلػم ًمف ُمـض ذم اإلقّ وزم اًمٞمتٞمؿ ُمٗم -

، ومٞمٕمٛمؾ ُم٤م هق إصٚمح، يمام يٕمٛمؾ ًمٜمٗمًف وجيتٝمد ًمٜمٗمًف إمم ُم٤م هق Qاهلل 

أصٚمح، ومٞمجتٝمد ًمٚمٞمتٞمؿ يمذًمؽ أو أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ، طمتك يٙمقن سمريء اًمذُم٦م 

 (.14/333ى إُم٤مٟم٦م وأطمًـ إمم هذا اًمٗم٘مػم. )دّ ىمد أ

قمٜمدُم٤م شمٓمٚم٥م ُمٜمف  «آدم عذ ذريتف؟ أ٘ا وكٗؾ»ىمقل سمٕمْمٝمؿ:  -

ُم٤ًمقمدة أطمد ٓ وضمف ًمف وٓ يٜمٌٖمل أن جي٤مب سمف أطمد، وإٟمام اعمنموع ًمٚمٛمًٚمؿ 

 (.14/335أن يٜمٗمؼ مم٤م أقمٓم٤مه اهلل وًمق ىمٚمٞماًل. )

 ينمع ًمٙمؾ ُم١مُمـ اإليمث٤مر ُمـ اًمّمدىم٦م، وًمق سم٤مًم٘مٚمٞمؾ طمتك جيد  -

 (.14/336صمقاهب٤م قمٜمد رسمف أطمقج ُم٤م يٙمقن إًمٞمف. واهلل وزم اًمتقومٞمؼ. )
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اًمّمٞم٤مم قم٤ٌمدة ىمديٛم٦م ومرو٧م قمغم ُمـ ىمٌٚمٜم٤م يمام ومرو٧م قمٚمٞمٜم٤م وًمٙمـ  -

 هؾ هؿ ُمت٘مٞمدون سم٤مًمّمٞم٤مم ذم رُمْم٤من أم ذم همػمه؟

 (.15/7. )^قمـ اًمٜمٌل  ٤مً ّمهذا ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ٟم

ظمتّمف سم٠من ضمٕمؾ ا ٕن اهلل أومْمؾ ؿمٝمقر اًمٕم٤مم، ر رُمْم٤من هق ٝمؿم -

راسمٕم٤ًم ُمـ أريم٤من اإلؾمالم وذع ًمٚمٛمًٚمٛملم ىمٞم٤مم ًمٞمٚمف.  ٤مً ٜمْم٦م وريمصٞم٤مُمف ومري

(15/9.) 

ٓ أقمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ٓؾمت٘م٤ٌمل رُمْم٤من ؾمقى أن يًت٘مٌٚمف اعمًٚمؿ  -

سم٤مًمٗمرح واًمنور وآهمت٤ٌمط وؿمٙمر اهلل أن سمٚمٖمف رُمْم٤من، وووم٘مف ومجٕمٚمف ُمـ 

إطمٞم٤مء اًمذيـ يتٜم٤مومًقن ذم ص٤مًمح اًمٕمٛمؾ، وم٢من سمٚمقغ رُمْم٤من ٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

 ُمـ اهلل.

ومْم٤مئٚمف وُم٤م  ٤مً ٜم أصح٤مسمف سم٘مدوم رُمْم٤من ُمٌٞمنميٌ ^وهلذا يم٤من اًمٜمٌل 

ٛملم واًم٘م٤مئٛملم ُمـ اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ، وينمع ًمٚمٛمًٚمؿ ئاهلل ومٞمف ًمٚمّم٤م أقمد

 (.15/12) .اؾمت٘م٤ٌمل هذا اًمِمٝمر اًمٙمريؿ سم٤مًمتقسم٦م اًمٜمّمقح

اعم٘مّمقد سم٤مًمّمٞم٤مم هق ـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وشمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مشمف، وضمٝم٤مد  -

ٗم٦م هقاه٤م ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓه٤م، وشمٕمقيده٤م اًمّمؼم قمام طمرم اهلل، اًمٜمٗمس قمغم خم٤مًم

 (.15/15وًمٞمس اعم٘مّمقد جمرد شمرك اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وؾم٤مئر اعمٗمٓمرات. )

ـــ - ـــ٤م طم ـــؾ ُم ــــ يم ـــذر ُم ـــ٤مئؿ احل ـــغم اًمّم ـــ٥م قم ـــف،رَّ اًمقاضم   م اهلل قمٚمٞم
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واعمح٤مومٔم٦م قمغم يمؾ ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف، وسمذًمؽ يرضمك ًمف اعمٖمٗمرة واًمٕمتؼ ُمــ 

 (.15/15واًم٘مٞم٤مم. )اًمٜم٤مر وىمٌقل اًمّمٞم٤مم 

 يف اليٗام فقائد كثرة وحْؿ عٍٗٔة:

٦م واًمّمٗم٤مت ئُمٜمٝم٤م: شمٓمٝمػم اًمٜمٗمس وهتذيٌٝم٤م وشمزيمٞمتٝم٤م ُمـ إظمالق اًمًٞم

اًمذُمٞمٛم٦م، يم٤مٕذ واًمٌٓمر واًمٌخؾ، وشمٕمقيده٤م إظمالق اًمٙمريٛم٦م يم٤مًمّمؼم 

واحلٚمؿ واجلقد واًمٙمرم وجم٤مهدة اًمٜمٗمس ومٞمام يريض اهلل وي٘مرب ًمديف. 

(15/23.) 

ُف ٟمف وُمٜمٝم٤م: أ اًمٕمٌد ٟمٗمًف وطم٤مضمتف ووٕمٗمف ووم٘مره ًمرسمف، ويذيمره  ُيَٕمرِّ

 سمٕمٔمٞمؿ ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف.

وُمٜمٝم٤م: أٟمف يذيمره أيْم٤ًم سمح٤مضم٦م إظمقاٟمف اًمٗم٘مراء ومٞمقضم٥م ًمف ذًمؽ ؿمٙمر 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمٜمٕمٛمف قمغم ـم٤مقمتف، وُمقاؾم٤مة إظمقاٟمف اًمٗم٘مراء 

 واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ.

٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف سمٗمٕمؾ ُم٤م وُمٜمٝم٤م: أٟمف وؾمٞمٚم٦م ًمٚمت٘مقى، واًمت٘مقى هل: ـم

 (. 15/24. )٦مٍ ورهٌ ٦مٍ ورهمٌ ٦مٍ ، وحمQٌأُمر، وشمرك ُم٤م هنك قمـ إظمالص هلل 

 وُمٜمٝم٤م: أن اًمّمقم يْمٞمؼ جم٤مري اًمِمٞمٓم٤من.

قمؽمف ا٦م، ويٙمًٌف صح٦م وىمقة، ئوُمٜمٝم٤م: أٟمف يٓمٝمر اًمٌدن ُمـ إظمالط اًمردي

 (.15/25سمذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ إـم٤ٌمء وقم٤مجلقا سمف يمثػمًا ُمـ إُمراض. )

 دخول الشهر وخروجهباب 
إذا رؤي هالل رُمْم٤من ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن وم٤مًمقاضم٥م أن يّمقم  -

 (.15/62. )٤مً ّماعمًٚمٛمقن سم٤مًمرؤي٦م، ويّمػم ؿمٕم٤ٌمن ٟم٤مىم

 (.15/61ٚمقا ؿمٕم٤ٌمن صمالصملم يقُم٤ًم. )ٛمَّ إذا مل يروا اهلالل يم -
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٤مهد واطمد ذم دظمقل رُمْم٤من، ؿم٤مهد قمدل قمٜمد ِماهلالل يث٧ٌم سم -

 (.15/61مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

 (.15/61أُم٤م اخلروج ومال سمد ُمـ ؿم٤مهديـ قمدًملم. ) -

طمتٞم٤مط ًمٚمديـ ذم اًمدظمقل آ -واهلل أقمٚمؿ- واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ -

 (.15/63واخلروج، يمام ٟمص قمغم ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمرأة هؾ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهت٤م ذم اًمدظمقل يم٤مًمرضمؾ؟ -

ن هذا اعم٘م٤مم ُمـ هذا اًم٤ٌمب: ٕ قمدم ىمٌقهل٤م ذمقمغم ىمقًملم: وإرضمح 

٤مهده اًمرضم٤مل، وٕهنؿ أقمٚمؿ هبذا ِمُم٘م٤مم اًمرضم٤مل ومم٤م خيتص سمف اًمرضم٤مل وي

 (.15/62إُمر وأقمرف سمف. )

ُمـ رأى اهلالل وطمده ذم اًمدظمقل أو اخلروج ومل يٕمٛمؾ سمِمٝم٤مدشمف،  -

وم٢مٟمف يّمقم ُمع اًمٜم٤مس، ويٗمٓمر ُمع اًمٜم٤مس، وٓ يٕمٛمؾ سمِمٝم٤مدة ٟمٗمًف ذم أصح 

 أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.

اليقم يقم تيقوقن، والٌِر يقم تٌِرون، »: ^ل ًم٘مقل اًمٜمٌ

 (.15/63. )«وإضحك يقم تًحقن

ٓسمد ُمـ ؿم٤مهديـ قمدًملم ذم مجٞمع اًمِمٝمقر، ُم٤م قمدا دظمقل رُمْم٤من،  -

 (.15/64ومٞمٙمٗمل إلصم٤ٌمت دظمقًمف ؿمخص واطمد قمدل. ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

قمتامد قمغم احل٤ًمب ذم إصم٤ٌمت ؿمٝمر رُمْم٤من وؿمٝمر ؿمقال ٓ جيقز آ -

 (.15/66ذي احلج٦م. ) وؿمٝمر

اعمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م ذم اًمًٕمقدي٦م شمٕمٛمؾ سم٤مًمرؤي٦م وحتٙمؿ هب٤م وٟمحـ  -

 (.15/67ٟم١ميده٤م ذم ذًمؽ. )

  فم٤مهر إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمدم شمٙمٚمٞمػ اًمٜم٤مس سم٤مًمتامس اهلالل -
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ٓت احلديث٦م، ُمثؾ اعمراصد واًمدراسمٞمؾ، سمؾ شمٙمٗمل رؤي٦م اًمٕملم، وًمٙمـ ُمـ سم٤مٔ

اؾمٓمتٝم٤م سمٕمد همروب اًمِمٛمس وهق ُمًٚمؿ ـم٤مًمع اهلالل هب٤م وضمزم سم٠مٟمف رآه سمق

قمدل ومال أقمٚمؿ ُم٤مٟمٕم٤مً ُمـ اًمٕمٛمؾ سمرؤيتف اهلالل، ٕهن٤م ُمـ رؤي٦م اًمٕملم ٓ ُمـ 

 (.15/69احل٤ًمب. )

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م شمٕمتٛمد اًمرؤي٦م سم٤مًمٕملم ذم مجٞمع إطمٙم٤مم  -

اًمنمقمٞم٦م يمدظمقل رُمْم٤من وظمروضمف، وشمٕمٞملم أي٤مم احل٩م، وهمػم ذًمؽ ُمـ 

 .(15/69)إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م. 

اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ذم اًمدظمقل  رأى اهلالل أن يٌٚمغجي٥م قمغم ُمـ  -

 (.15/71) .( إٓ أن يٕمٚمؿ أن اهلالل صم٧ٌم سمرؤي٦م همػمه15/72واخلروج )

ٓ ؿمؽ أن اضمتامع اعمًٚمٛملم ذم اًمّمقم واًمٗمٓمر أُمر ـمٞم٥م وحمٌقب  -

 ًمٚمٜمٗمقس وُمٓمٚمقب ذقم٤ًم طمٞم٨م أُمٙمـ، وًمٙمـ ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ إٓ سم٠مُمريـ:

يمام  قمتامد قمغم احل٤ًمبأن يٚمٖمل مجٞمع قمٚمامء اعمًٚمٛملم آ :أحدها

وأًمٖم٤مه ؾمٚمػ إُم٦م، وأن يٕمٛمٚمقا سم٤مًمرؤي٦م أو سم٢ميمامل  ^أًمٖم٤مه رؾمقل اهلل 

 اًمٕمدة...

أن يٚمتزُمقا سم٤مٓقمتامد قمغم إصم٤ٌمت اًمرؤي٦م ذم أي دوًم٦م  إور الثاين:

 ع اهلل وشمٚمتزم سم٠مطمٙم٤مُمف، ومٛمتك صم٧ٌم قمٜمده٤م رؤي٦م اهلاللنمإؾمالُمٞم٦م شمٕمٛمؾ سم

 شمٌٕمقه٤م ذم ذًمؽ.. ظمروضم٤مً أو  ًٓ سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م دظمق

ومٛمتك شمقاومر هذان إُمران أُمٙمـ أن دمتٛمع اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م قمغم 

-75 -15/74اًمّمقم مجٞمٕم٤ًم واًمٗمٓمر مجٞمٕم٤ًم، ومٜم٠ًمل اهلل أن يقوم٘مٝمؿ ًمذًمؽ. )

76.) 

   مل «صقوقا لرؤيتف وأفٌروا لرؤيتف»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  -
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قمغم ذًمؽ وم٢مذا  ديٜم٦م وم٘مط وإٟمام ىمّمد قمٛمقم اعمًٚمٛملم، وسمٜم٤مءً ي٘مّمد أهؾ اعم

صمٌت٧م رؤيتف ذم احلج٤مز وضم٥م قمغم ُمـ سمٚمٖمٝمؿ اخلؼم ذم ؾم٤مئر إىمٓم٤مر أن 

يٕمتٛمده٤م، ٕهن٤م دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م حمٙمٛم٦م ًمٚمنميٕم٦م ومٞمٕمٛمؾ سم٢مصم٤ٌمهت٤م قمٛماًل سمٕمٛمقم 

 (.15/79إطم٤مدي٨م وإـمالىمٝم٤م. )

اقمت٤ٌمره٤م ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ  ظمتالومٝم٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م، أُم٤مااعمٓم٤مًمع ٓ ؿمؽ ذم  -

ظمتالومٝم٤م ٓ ي١مصمر، وأن اظمتالف سملم اًمٕمٚمامء، واًمذي ئمٝمر زم أن اومٝمق حمؾ 

وشمْمحٞم٦م ُمتك صمٌت٧م رؤيتف  هق اًمٕمٛمؾ سمرؤي٦م اهلالل صقُم٤ًم وإومٓم٤مراً اًمقاضم٥م 

 (.15/79) سمٚمد ُم٤م. يأ ذم قمٞم٤مً ذ ٤مً شمصمٌق

قم، ُمـ ي ظمتالف اعمٓم٤مًمع وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ٓ ي٘مع سم٠ميمثراوطمٞم٨م ىمٞمؾ سم٤مقمت٤ٌمر  -

يقُم٤ًم، ٕن اًمِمٝمر ذم اًمنمع اعمٓمٝمر ٓ  29وٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يّمقم أىمؾ ُمـ 

 (. 15/79يقُم٤ًم. ) 32يقُم٤مً وٓ يزيد قمـ  29يٜم٘مص قمـ 

وإذا ىمٚمٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر اظمتالف اعمٓم٤مًمع ذم احلٙمؿ أو مل ٟم٘مؾ سمف، وم٤مًمٔم٤مهر أن  -

احلٙمؿ ذم رُمْم٤من وإوحك ؾمقاء، ٓ ومرق سمٞمٜمٝمام ومٞمام أقمٚمٛمف ُمـ اًمنمع. 

(15/79.) 

ًمٞمٚم٦م  هٜم٤مك ُم٠ًمًم٦م ه٤مُم٦م واىمٕمٞم٦م وهل: ُم٤م إذا صم٧ٌم اهلالل ذم احلج٤مز -

صمٜملم ُمثاًل، ومل يث٧ٌم ذم اًمًقدان إٓ ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤مء ومل شمٕمٛمؾ طمٙمقُم٦م اإل

ومامذا يٗمٕمٚمف ُمـ ذم اًمًقدان ُمـ اعمًٚمٛملم: هؾ  اًمًقدان سمام صم٧ٌم ذم احلج٤مز

ًم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وىمد ورد يت٤مسمع طمٙمقُمتف، أو يٕمتٛمد ُم٤م صم٧ٌم ذم احلج٤مز؟ هذه ُم٠ًم

ٚم٦م ُمـ سمٕمض اًمٌالد اعمج٤مورة، وشمذايمرت ومٞمٝم٤م ُمع مج٤مقم٦م ُمـ ئومٞمٝم٤م أؾم قمكمَّ 

اًمٕمٚمامء وإمم طملم اًمت٤مريخ مل يٓمٛمئـ اًم٘مٚم٥م إمم احلٙمؿ ومٞمٝم٤م، وأؾم٠مل اهلل أن 

يٛمـ قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتقومٞمؼ عمٕمروم٦م احلؼ واشم٤ٌمقمف وٓؾمٞمام ذم ُمقاوع 

 (.15/82آظمتالف وآؿمت٤ٌمه. )
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ٞمس ئًمر ٤مً ئٌقمٜمدُم٤م يم٤من ؾمامطمتف ٟم٤م هـ1383جلقاب قم٤مم ويم٤من هذا ا

 اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.

ضمقاب سمٕمد ذًمؽ ُمـ وٛمـ سمرٟم٤مُم٩م )ٟمقر قمغم  صمؿ صدر قمٜمف 

 اًمدرب( ىم٤مل ومٞمف:

اسمـ  إُمر واؾمع سمحٛمد اهلل، ومٚمٙمؾ أهؾ سمٚمد رؤيتٝمؿ يمام صم٧ٌم ذًمؽ قمـ

 عم٤م ىمدم قمٚمٞمف يمري٥م... قم٤ٌمس 

وم٢مذا  أٟمف ًمٙمؾ أهؾ سمٚمد رؤيتٝمؿ، ـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ورأواُم وهبذا ىم٤مل مج٤مقم٦م

٤مم وُمٍم ِموص٤مم سمرؤيتف أهؾ اًم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمثاًل صمٌت٧م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم

وهمػمهؿ ومحًـ، ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م، وإن مل يّمقُمقا وشمراءوا اهلالل وص٤مُمقا 

 (.122 -99 -15/85سمرؤيتٝمؿ ومال سم٠مس. )

اًمٗمجر ومٕمٚمٞمف أن ُمـ مل يٕمٚمؿ سمدظمقل ؿمٝمر رُمْم٤من إٓ سمٕمد ـمٚمقع  -

يٛمًؽ قمـ اعمٗمٓمرات سم٘مٞم٦م يقُمف، ًمٙمقٟمف يقُم٤ًم ُمـ رُمْم٤من ٓ جيقز ًمٚمٛم٘مٞمؿ 

اًمّمحٞمح أن يتٜم٤مول ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمٗمٓمرات وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء، ًمٙمقٟمف مل يٌٞم٧م 

 (.15/251اًمّمٞم٤مم ىمٌؾ اًمٗمجر. )

إذا يم٤من اًم٘م٤ميض ص٤مطم٥م شمقطمٞمد وؾمٜم٦م وهيتؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة ويٕمتٜمل سم٤مًمِمٝمقد  -

وضم٥م اقمتامد ُم٤م يرد ُمٜمف، أُم٤م إذا يم٤من سمخالف ذًمؽ ومٚمٞمس  وٓ ي٘مٌؾ إٓ اًمٕمدول

اليقم يقم »: ^قمغم إصم٤ٌمشمف قمٛمؾ، وإٟمام يٕمتٛمد ذم ُمثؾ هذا قمغم ىمقل اًمٜمٌل 

 ويمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م. «الٌِر يقم يٌِر الٕاس...»وذم ًمٗمظ:  «تيقوقن

وم٢مذا ص٤مم اعمًٚمٛمقن اًمذيـ أٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ صٛم٧م ُمٕمٝمؿ، وإذا أومٓمروا أومٓمرت 

قمغم شمٞمًػمه وشمًٝمٞمٚمف، واًمن ذم ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ يمراه٦م اًمنميٕم٦م  هللُمٕمٝمؿ، واحلٛمد 

 (. 15/81تالف. )ئشمٗم٤مق وآًمالظمتالف، وشمرهمٞمٌٝم٤م ذم آ

  جي٥م قمغم يمؾ ُمـ ؾمٛمع اخلؼم ُمـ اًمرقمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م -
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اًمًٕمقدي٦م أن يٕمتٛمد ظمؼم اإلذاقم٦م إذا ؾمٛمٕمف صم٘م٦م أو أيمثر ذم اًمدظمقل، وصم٘مت٤من 

إلُم٤مُمف وإظمقاٟمف اعمًٚمٛملم.  ٤مً ٕمّمقم سمذًمؽ ويٗمٓمر شمٌأو أيمثر ذم اخلروج، ومٞم

(15/87.) 

اقمتامد اعمذي٤مع ذم ذًمؽ أومم وأىمرب إمم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ اقمتامد  -

 (.15/87اًمؼمىمٞم٦م. )

ٓ يِمؽمط قمداًم٦م اعمذيع، ٕن آقمتامد قمغم صدور ذًمؽ ُمـ احلٙمقُم٦م  -

 .(15/89). ًمٚمنمع اعمًٚمٛم٦م اعمحٙمٛم٦م

 «يًحل الٕاسلٕاس، وإضحك يقم يقم يٌِر ا الٌِر»طمدي٨م:  -

 (.15/89أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ قم٤مئِم٦م سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. )

 والٌِر يقم تٌِرون، وإضحك ،اليقم يقم تيقوقن»طمدي٨م:  -

 (.15/89أظمرضمف اًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. ) «يقم تًحقن

يرى  ًمٞمس اعمراد أن «صقوقا لرؤيتف، وأفٌروا لرؤيتف»: ^ىمقل اًمٜمٌل  -

وإٟمام اعمراد صمٌقت ذًمؽ سمِمٝم٤مدة اًمٌٞمٜم٦م اًمٕم٤مدًم٦م، وىمد ظمرج  ،ًفيمؾ واطمد اهلالل سمٜمٗم

ترآى الٕاس اهلالل فٙخزت »ىم٤مل:  أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اسمـ قمٛمر 

 (.15/91. )«فيام وأور الٕاس باليٗام ،أين رأيتف ^الٕبل 

إومراد ُمـ اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ أن يّمقُمقا شمٌٕم٤ًم ًم٘م٤مدهتؿ ويٗمٓمروا  -

 (.15/97ُمٕمٝمؿ. )

 ذيمرشمؿ قمـ صقُمٙمؿ ُمٕمٜم٤م وومٓمريمؿ ُمٕمٜم٤م ًمٙمقٟمٙمؿ أىمٛمتؿ ذم ُم٤م  -

 أؾم٤ٌمٟمٞم٤م أي٤مم رُمْم٤من ومال سم٠مس وٓ طمرج قمٚمٞمٙمؿ ذم ذًمؽ، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 وهذا قم٤مم جلٛمٞمع إُم٦م، واعمٛمٚمٙم٦م  ،احلدي٨م «صقوقا لرؤيتف...»: ^

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م أومم اًمدول سم٤مٓىمتداء هب٤م ٓضمتٝم٤مده٤م ذم حتٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م
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ؿ اإلؾمالم، وٓ ي٤ٌمزم أهٚمٝم٤م وهداي٦م، وٕٟمٙمؿ ذم سمالد ٓ حتٙمّ  ٤مً ٘مزاده٤م اهلل شمقومٞم

 (.15/126سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم. )

 ٓ قمؼمة ذقم٤ًم سمٛمجرد وٓدة اًم٘مٛمر ذم إصم٤ٌمت اًمِمٝمر اًم٘مٛمري سمدءاً  -

سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتد هبؿ ُم٤م مل شمث٧ٌم رؤيتف ذقم٤ًم، وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم  واٟمتٝم٤مءً 

ـ اعمٕم٤مسيـ ومٛمًٌقق سم٢ممج٤مع ُمـ ذًمؽ ُم ًمتقىمٞم٧م اًمٕم٤ٌمدات، وُمـ ظم٤مًمػ ذم

، وٓ ُمع إمج٤مع ^ىمٌٚمف وىمقًمف ُمردود، ٕٟمف ٓ يمالم ٕطمد ُمع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 .اًمًٚمػ

 ٤مً آٟمٗم ومال يٕمتؼم ذم هذا اعم٘م٤مم عم٤م ذيمرٟم٤م ًم٘مٛمرأُم٤م طم٤ًمب ؾمػم اًمِمٛمس وا

 (.15/112وعم٤م ي٠ميت: )

قا صقو»أُمر سم٤مًمّمقم ًمرؤي٦م اهلالل واإلومٓم٤مر هل٤م ذم ىمقًمف:  ^أن اًمٜمٌل  -أ

 ،ٓ تيقوقا حتك تروا اهلالل»وطمٍم ذًمؽ ومٞمٝم٤م سم٘مقًمف:  «لرؤيتف وأفٌروا لرؤيتف

وأُمر اعمًٚمٛملم إذا يم٤من همٞمؿ ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم أن يٙمٛمٚمقا  «وٓ تٌِروا حتك تروه

اًمٕمدة، ومل ي٠مُمر سم٤مًمرضمقع إمم قمٚمامء اًمٜمجقم وًمق يم٤من ىمقهلؿ هق إصؾ وطمده، أو 

لم ذًمؽ، ومٚمام مل يٜم٘مؾ ذًمؽ سمؾ ٟم٘مؾ ُم٤م أصالً آظمر ُمع اًمرؤي٦م ذم إصم٤ٌمت اًمِمٝمر ًمٌ

خي٤مًمٗمف دل ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ اقمت٤ٌمر ذقم٤ًم عم٤م ؾمقى اًمرؤي٦م، أو إيمامل اًمٕمدة صمالصملم ذم 

مج جح مح إصم٤ٌمت اًمِمٝمر، وأن هذا ذع ُمًتٛمر إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[64ُمريؿ:]جخ حخ

 ، ودقمقى أن اًمرؤي٦م ذم احلدي٨م يراد هب٤م اًمٕمٚمؿ، أو همٚم٦ٌم اًمٔمـ -

 سمقضمقد اهلالل، أو إُمٙم٤من رؤيتف ٓ اًمتٕمٌد سمٜمٗمس اًمرؤي٦م ُمردود، ٕن 

 اًمرؤي٦م ذم احلدي٨م ُمتٕمدي٦م إمم ُمٗمٕمقل واطمد ومٙم٤مٟم٧م سمٍمي٦م ٓ قمٚمٛمٞم٦م، 

 وٕن اًمّمح٤مسم٦م ومٝمٛمقا أهن٤م رؤي٦م سم٤مًمٕملم، وهؿ أقمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م وُم٘م٤مصد 

 اًمنميٕم٦م ُمـ همػمهؿ...
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ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م أن شمٕمٚمٞمؼ إصم٤ٌمت اًمِمٝمر اًم٘مٛمري سم٤مًمرؤي٦م يتٗمؼ ُمع  -ب

اًمًٛمح٦م، ٕن رؤي٦م اهلالل أُمره٤م قم٤مم يتٞمن ٕيمثر اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕم٤مُم٦م 

واخل٤مص٦م ذم اًمّمح٤مرى واًمٌٜمٞم٤من سمخالف ُم٤م ًمق قمٚمؼ احلٙمؿ سم٤محل٤ًمب وم٢مٟمف 

حيّمؾ سمف احلرج ويتٜم٤مرم ُمع ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، ٕن أهمٚم٥م إُم٦م ٓ يٕمرف 

 (.112-111 -15/112احل٤ًمب. )

ٚمَّٛم٦مؿ اًمٜمجقم قمـ إُم٦م همػم ودقمقى زوال وصػ إُمٞم٦م سمٕمٚم - ًَ وًمق  ،ُُم

 قم٤مم ًمألُم٦م ذم مجٞمع إزُمٜم٦م.يٖمػم طمٙمؿ اهلل، ٕن اًمتنميع  ؾمٚمٛم٧م ومذًمؽ ٓ

أن قمٚمامء إُم٦م ذم صدر اإلؾمالم ىمد أمجٕمقا قمغم اقمت٤ٌمر اًمرؤي٦م ذم  -ج

إصم٤ٌمت اًمِمٝمقر اًم٘مٛمري٦م دون احل٤ًمب، ومٚمؿ يٕمرف أن أطمدًا ُمٜمٝمؿ رضمع إًمٞمف ذم 

 أُم٤م قمٜمد اًمّمحق ومٛمـ سم٤مب أومم. ذًمؽ قمٜمد اًمٖمٞمؿ وٟمحقه،

ًمقٓ  شم٘مدير اعمدة اًمتل يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م رؤي٦م اهلالل سمٕمد همروب اًمِمٛمس -د

اعم٤مٟمع، ُمـ إُمقر آقمت٤ٌمري٦م آضمتٝم٤مدي٦م اًمتل ختتٚمػ ومٞمٝم٤م أٟمٔم٤مر أهؾ 

احل٤ًمب، ويمذا شم٘مدير اعم٤مٟمع، وم٤مٓقمتامد قمغم ذًمؽ ذم شمقىمٞم٧م اًمٕم٤ٌمدات ٓ 

ًمنمع سم٤مقمت٤ٌمر اًمرؤي٦م وم٘مط دون احل٤ًمب حي٘مؼ اًمقطمدة اعمٜمِمقدة، وهلذا ضم٤مء ا

هلؿ إمم أُمر يٕمرومقٟمف مجٞمٕم٤ًم أيٜمام  اً دعم٤مدة آظمتالف، وراًم رمح٦م ًمألُم٦م، وطمً

 (.15/113يم٤مٟمقا. )

ٓ جيقز ٕطمد أن حيت٩م قمغم إسمٓم٤مل اًمرؤي٦م سمٛمجرد دقمقى أصح٤مب  -

اعمراصد أو سمٕمْمٝمؿ خم٤مًمٗم٦م اًمرؤي٦م حل٤ًمهبؿ، يمام ٓ جيقز ٕطمد أن يِمؽمط 

يع ذم نمرؤي٦م أن شمقاومؼ ُم٤م ي٘مقًمف أصح٤مب اعمراصد، ٕن ذًمؽ شمًمّمح٦م اًم

 (.15/124اًمديـ مل ي٠مذن سمف اهلل... )

  احل٤ًمسمقن ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ وٓ يٕمقل قمغم طم٤ًمهبؿ، وٓ يٜمٌٖمل -
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هلؿ أن يٜمنموا طم٤ًمهبؿ، ويٜمٌٖمل ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ٟمنم طم٤ًمسم٤مهتؿ، ٕهنؿ سمذًمؽ 

عم٤م  : ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمًقوم٤متيِمقؿمقن قمغم اًمٜم٤مس، ٓ ذم ُم٠ًمًم٦م رؤي٦م اهلالل وٓ

قيش قمغم اًمٜم٤مس، وٕٟمف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سم٘مقهلؿ. ِمذم إقمالهنؿ ُمـ اًمت

(15/136.) 

ٓ خيٗمك قمغم يمؾ ُمـ ًمف ُمٕمروم٦م سم٠مطمقال احل٤مؾمٌلم ُمـ أهؾ اًمٗمٚمؽ ُم٤م  -

ي٘مع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ آظمتالف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ذم إصم٤ٌمت وٓدة اهلالل أو 

ًمق ومروٜم٤م إمج٤مقمٝمؿ ذم وىم٧م ُمـ قمدُمف، و رؤيتف أو نقمدُمٝم٤م، وذم إُمٙم٤م

يٙمـ إمج٤مقمٝمؿ طمج٦م، ٕهنؿ ًمٞمًقا  وٓدشمف أو قمدم وٓدشمف ملإوىم٤مت قمغم 

ُمٕمّمقُملم سمؾ جيقز قمٚمٞمٝمؿ اخلٓم٠م مجٞمٕم٤ًم، وإٟمام اإلمج٤مع اعمٕمّمقم اًمذي حيت٩م سمف 

  (.15/142)هق إمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م ذم اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م... 

ٌلم ًمألُم٦م أٟمف ٓ اقمت٤ٌمر ذم و إطم٤مدي٨م ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة، ويمٚمٝم٤م شم -

اًمنمع اعمٓمٝمر ًمٚمح٤ًمب، وٓ ًمْمٕمػ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر، وٓ ًمٙمؼم إهٚم٦م 

ووٕمٗمٝم٤م، وٓ ًمرؤي٦م اهلالل ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ اًمٞمقم اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ، 

وإٟمام آقمت٤ٌمر ذقم٤ًم سم٤مًمرؤي٦م اًمنمقمٞم٦م سمٕمد  ٤مً ٕمأو ُمرشمٗم ٤مً ْمؾمقاء يم٤من ُمٜمخٗم

 (.15/148اعمٖمرب أو إيمامل اًمٕمدة. )

شمقطمٞمد اًمت٘مقيؿ سم٤محل٤ًمب ٓ ُم٤مٟمع أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم اعم٤ًمئؾ اإلداري٦م  -

 (.154-15/153وٟمحقه٤م، ٓ ذم إصم٤ٌمت اًمّمقم واًمٗمٓمر وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م. )

 إذا صٛمتؿ ذم اًمًٕمقدي٦م أو همػمه٤م صمؿ صٛمتؿ سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر ذم  -

سمالديمؿ وم٠مومٓمروا سم٢مومٓم٤مرهؿ وًمق زاد ذًمؽ قمغم صمالصملم يقُم٤ًم... ًمٙمـ إن مل 

 شمًٕم٦م وقمنميـ يقُم٤ًم ومٕمٚمٞمٙمؿ إيمامل ذًمؽ، ٕن اًمِمٝمر ٓ يٜم٘مص  شمٙمٛمٚمقا

 (.15/156ع وقمنميـ. )ًقمـ شم
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ُمتك صم٧ٌم دظمقل ؿمقال سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م سمٕمد صٞم٤مم اعمًٚمٛملم صمامٟمٞم٦م  -

وقمنميـ يقُم٤ًم، وم٢مٟمف يتٕملم أن يٙمقٟمقا أومٓمروا اًمٞمقم إول ُمـ رُمْم٤من 

يـ يقُم٤مً. ومٕمٚمٞمٝمؿ ىمْم٤مؤه، ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمِمٝمر صمامٟمٞم٦م وقمنم

(15/157.) 

ٓ جيقز ٕطمد أن حيٙمؿ رأيف وي٘مقل: إن اًمِمٝمر دائاًم يٙمقن صمالصملم،  -

ٕن هذا اًم٘مقل ُمّم٤مدم وخم٤مًمػ ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ رؾمقل اهلل 

ىم٤مـم٦ٌم قمغم أن  ًٚمٛملم، وم٢من اًمٕمٚمامء ىمد أمجٕمقاإلمج٤مع اعميمام أٟمف خم٤مًمػ  ^

واًمقاىمع ؿم٤مهد سمذًمؽ يٕمٚمٛمف يمؾ وقمنميـ ويٙمقن صمالصملم، اًمِمٝمر يٙمقن شمًٕم٤ًم 

 (. ٠15/162من. )ِمأطمد ًمف قمٜم٤مي٦م هبذا اًم

ومٛمـ ص٤مُمف دائاًم صمالصملم ُمـ همػم ٟمٔمر ذم إهٚم٦م وم٘مد ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م 

 (.15/162) .واإلمج٤مع، واسمتدع ذم اًمديـ سمدقم٦م مل ي٠مذن هب٤م اهلل

 باب من ٌجب علٌه الصوم واألعذار المبٌحة للفطر
تح٥م يًُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، و جي٥م صقم رُمْم٤من قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ

عمـ سمٚمغ ؾمٌٕم٤ًم وم٠ميمثر وأـم٤مىمف ُمـ اًمذيمقر واإلٟم٤مث، وجي٥م قمغم أوًمٞم٤مء أُمقرهؿ 

 (. 15/167أُمرهؿ سمذًمؽ إذا أـم٤مىمقه يمام ي٠مُمروهنؿ سم٤مًمّمالة. )

اعمريض اًمذي ٓ يرضمك سمرؤه، واعمريْم٦م اًمتل ٓ يرضمك سمرؤه٤م، وم٢مهنام  -

يم٤مًمِمٞمخ اًمٙمٌػم واًمٕمجقز وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمٝمام  ٤مً ٜميٓمٕمامن قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞم

اًمٙمٌػمة، وجيقز إظمراج اإلـمٕم٤مم ذم أول اًمِمٝمر وذم وؾمٓمف وذم آظمره. 

(15/172.) 

 (.15/188وجيقز دومع اًمٙمٗم٤مرة يمٚمٝم٤م إمم ُمًٙملم واطمد. ) -

  ؼ قمٚمٞمٝمام وم٢مٟمف ينمعِماحل٤مُمؾ واعمروع يٚمزُمٝمام اًمّمٞم٤مم إٓ أن ي -
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هق اًمّمحٞمح ُمـ ىمقزم هلام اإلومٓم٤مر وقمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء يم٤معمريض واعم٤ًمومر، وهذا 

 ذم طم٘مٝمام. اًمٕمٚمامء

وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ يٓمٕمامن وٓ ي٘مْمٞم٤من، يم٤مًمِمٞمخ اًمٙمٌػم 

واًمٕمجقز اًمٙمٌػمة، واًمّمحٞمح أهنام يم٤معمريض واعم٤ًمومر شمٗمٓمران وشم٘مْمٞم٤من، 

ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًمٙمٕمٌل ^وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 
(1)

ُم٤م يدل قمغم   

 (.15/172أهنام يم٤معمريض واعم٤ًمومر. )

إـم٤ٌمء اًمث٘م٤مت ٓ يٚمزُمف  يرضمك سمرؤه سمِمٝم٤مدةاًمذي ٓ  اعمريض -

يقم، وهق ٟمّمػ ص٤مع يمؾ قمـ  أن يٓمٕمؿ ُمًٙمٞمٜم٤مً  اًمّمقم وٓ اًم٘مْم٤مء، وقمٚمٞمف

 (. 15/175سم٤مًمّم٤مع اًمٜمٌقي ُمـ ىمقت اًمٌٚمد وُم٘مداره يمٞمٚمق وٟمّمػ شم٘مري٤ًٌم. )

ٓ  أيمؼم، وسمذًمؽ اً راًمّمحٞمح أن شم٤مرك اًمّمالة قمٛمدًا يٙمٗمر سمذًمؽ يمٗم -

 (.15/176قم٤ٌمداشمف طمتك يتقب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف. ) يّمح صقُمف وٓ سم٘مٞم٦م

 سمٙمٗمره سمٓمٚم٧م أقمامًمف. طُمٙمِؿَ يمؾ ُمـ  -

، وىم٤مل [88إٟمٕم٤مم:]ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، [5اعم٤مئدة:]ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبشمٕم٤ممم: 

(15/179.) 

ٝم٤مر أضمزأه ذًمؽ اًمٞمقم، ومٚمق ومرض أٟمف ٜمإذا سمٚمغ اًمّمٌل ذم أصمٜم٤مء اًم -

 نمة قمٜمد اًمزوال وهق ص٤مئؿ ذًمؽ اًمٞمقم أضمزأه ذًمؽ، أيمٛمؾ اخل٤مُم٦ًم قم

 وآظمره ومريْم٦م إذا مل يٙمـ سمٚمغ ىمٌؾ ذًمؽ سم٢مٟم٤ٌمت  ويم٤من أول اًمٜمٝم٤مر ٟمٗمالً 

 اًمِمٕمر اخلِمـ طمقل اًمٗمرج وهق اعمًٛمك اًمٕم٤مٟم٦م، أو سم٢مٟمزال اعمٜمل قمـ ؿمٝمقة.

                                         
 (.248ي٠ميت ذم )ص  (1)
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راسمٕم٤ًم حيّمؾ سمف  اً روهٙمذا اًمٗمت٤مة احلٙمؿ ومٞمٝمام ؾمقاء، إٓ أن اًمٗمت٤مة شمزيد أُم

 (.15/181هق احلٞمض. )اًمٌٚمقغ و

اًم٘مْم٤مء إمم ُم٤م سمٕمد رُمْم٤من  ظمروااعمريض واعم٤ًمومر واحل٤مئض إذا أ -

آظمر ُمـ همػم قمذر ذقمل وم٢من قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء واًمتقسم٦م وإـمٕم٤مم ُمًٙملم قمـ 

يمؾ يقم، أُم٤م إذا اؾمتٛمر اعمرض أو اًمًٗمر إمم رُمْم٤من آظمر ومٕمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء 

 (.15/182ٗمر. )وم٘مط دون اإلـمٕم٤مم سمٕمد اًمؼمء ُمـ اعمرض واًم٘مدوم ُمـ اًمً

هب٤م، عم٤م يم٤مٟم٧م اًمّمالة شمتٙمرر يمؾ  ؾمٌح٤مٟمف سم٤معمرأة وًمٓمٗمفُمـ رمح٦م اهلل  -

يقم وًمٞمٚم٦م مخس ُمرات، ويتٙمرر احلٞمض يمؾ ؿمٝمر هم٤مًم٤ًٌم، أؾم٘مط اهلل قمٜمٝم٤م 

ُمـ اعمِم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، أُم٤م اًمّمقم ومٚمام  ئٝم٤موضمقب اًمّمالة وىمْم٤مءه٤م، عم٤م ذم ىمْم٤م

 قمٜمٝم٤م اًمّمقم ذم طم٤مل يم٤من ٓ يتٙمرر إٓ ذم اًمًٜم٦م ُمرة واطمدة أؾم٘مط اهلل

ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م ذم  ٤مً ٘مف سمٕمد ذًمؽ، حت٘مٞمئاحلٞمض، رمح٦م هب٤م، وأُمره٤م سم٘مْم٤م

 (.15/184ذًمؽ. )

ُمـ رُمْم٤من وضم٤مء رُمْم٤من اًمث٤مين ىمٌؾ أن ي٘ميض أصمؿ، وقمٚمٞمف  ٤مً ُمُمـ أومٓمر أي٤م -

، وم٢من يم٤من وم٘مػمًا وٓ اً راًم٘مْم٤مء واًمتقسم٦م وإـمٕم٤مم ُمًٙملم قمـ يمؾ يقم إن يم٤من ىم٤مد

 (.15/185أضمزأه اًمّمقم ُمع اًمتقسم٦م وؾم٘مط قمٜمف اإلـمٕم٤مم. )يًتٓمٞمع اإلـمٕم٤مم 

وإن يم٤من ٓ حييص إي٤مم اًمتل قمٚمٞمف، قمٛمؾ سم٤مًمٔمـ، ويّمقم إي٤مم  -

 (. 15/185اًمتل ئمـ أٟمف أومٓمره٤م ُمـ رُمْم٤من، ويٙمٗمٞمف ذًمؽ. )

ٝم٤م ذًمؽ اًمّمقم، وقمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء. ئُمـ ص٤مُم٧م أصمٜم٤مء احلٞمض ومال جيز -

(15/192.) 

 ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر ومّمقُمٝم٤م صحٞمح،  إذا شمٞم٘مٜم٧م احل٤مئض اًمٓمٝمر -

  ـ أهن٤م ـمٝمرت، ٕن سمٕمض اًمٜم٤ًمء شمٔمـ أهن٤م ـمٝمرت٘ماعمٝمؿ أن اعمرأة شمتٞم
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ومػميٜمٝم٤م إي٤مه  وهل مل شمٓمٝمر، وهلذا يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء ي٠مشملم سم٤مًم٘مٓمـ ًمٕم٤مئِم٦م 

قمالُم٦م قمغم اًمٓمٝمر، ومت٘مقل هلـ: ٓ شمٕمجٚمـ طمتك شمريـ اًم٘مّم٦م اًمٌٞمْم٤مء. 

(15/191.) 

اًمّمقم وإن مل شمٖمتًؾ إٓ سمٕمد  ي٤م شمٜمقوم٢مذا شمٞم٘مٜم٧م أهن٤م ـمٝمرت وم٢مهن -

 (.15/191ـمٚمقع اًمٗمجر. )

إذا طم٤مو٧م اعمرأة سمٕمد همروب اًمِمٛمس سم٘مٚمٞمؾ، ومّمٞم٤مُمٝم٤م صحٞمح  -

، ُمـ اًمقضمع واًمت٠ممل، وًمٙمٜمٝم٤م احلٞمض ىمٌؾ اًمٖمروب ضطمتك ًمق أطم٧ًم سم٠مقمرا

 (.15/192. )اًمِمٛمس روبهمإٓ  ٤مً ضممل شمره ظم٤مر

اإلُم٤ًمك ذم أصح  إذا ـمٝمرت احل٤مئض ذم أصمٜم٤مء هن٤مر رُمْم٤من ومٕمٚمٞمٝم٤م -

 (.15/193ىمقزم اًمٕمٚمامء ًمزوال اًمٕمذر اًمنمقمل، وقمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم. )

اعم٤ًمومر إذا ىمدم ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر ذم رُمْم٤من إمم سمٚمده وم٢من قمٚمٞمف اإلُم٤ًمك ذم  -

 (.15/193أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء ًمزوال طمٙمؿ اًمًٗمر ُمع ىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم. )

يت ُمٕمٝم٤م ُم٤مدة سمٜمٞم٦م اًمٚمقن اعمرأة اًمتل ىمٌؾ طمٚمقل اًمدورة اًمِمٝمري٦م شم٠م -

شمًتٛمر مخ٦ًم أي٤مم، وسمٕمد ذًمؽ ي٠ميت اًمدم اًمٓمٌٞمٕمل ويًتٛمر عمدة صمامٟمٞم٦م أي٤مم سمٕمد 

اخلٛم٦ًم إومم، وم٢من يم٤مٟم٧م إي٤مم اخلٛم٦ًم اًمٌٜمٞم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمدم ومٚمٞم٧ًم ُمـ 

احلٞمض، وقمٚمٞمٝم٤م أن شمّمكم ومٞمٝم٤م وشمّمقم وشمتقو٠م ًمٙمؾ صالة، ٕهن٤م ذم طمٙمؿ 

 اًمٌقل، وًمٞمس هل٤م طمٙمؿ احلٞمض.

ُم٤م إن يم٤مٟم٧م هذه اخلٛم٦ًم ُمتّمٚم٦م سم٤محلٞمض ومٝمل ُمـ مجٚم٦م احلٞمض، أ

 (.15/194وحت٥ًم ُمـ اًمٕم٤مدة. )

اعمًتح٤مو٦م شمّمقم وشمّمكم وحتؾ ًمزوضمٝم٤م، وشمتقو٠م ًمٙمؾ صالة،  -

 (.15/195يم٠مصح٤مب احلدث اًمدائؿ. )
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اًمّمقاب: أٟمف ٓ طمرج ذم صٞم٤مم اًمٜمٗم٤ًمء إذا ـمٝمرت ىمٌؾ إرسمٕملم  - 

قمٚمٞمٝم٤م اًمدم ذم إرسمٕملم، وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م يقُم٤ًم، وم٢من ـمٝمره٤م صحٞمح، وم٢من قم٤مد 

ذم ُمدة إرسمٕملم، وًمٙمـ صقُمٝم٤م اعم٤ميض ذم طم٤مل اًمٓمٝم٤مرة  ٤مً ؾمشمٕمتؼمه ٟمٗم٤م

وصالهت٤م وطمجٝم٤م يمٚمف صحٞمح، ٓ يٕم٤مد رء ُمـ ذًمؽ ُم٤م دام وىمع ذم طم٤مل 

 (.15/196اًمٓمٝم٤مرة. )

إذا اؾمتٕمٛمٚم٧م اعمرأة ُم٤م ي٘مٓمع اًمدم ُمـ طمٌقب أو إسمر وم٤مٟم٘مٓمع اًمدم  -

، وصالهت٤م صحٞمح٦م، شمٕمٛمؾ يمام شمٕمٛمؾ اًمٓم٤مهرات وم٢مهن٤مسمذًمؽ واهمتًٚم٧م، 

هذا ُمّمٚمح٦م يمٌػمة ذم اًمّمٞم٤مم ُمع اًمٜم٤مس  ذم وصقُمٝم٤م صحٞمح، وٓ أرى

 (.221 -15/222وًمٕمدم اًم٘مْم٤مء سمٕمد ذًمؽ. )

ُمـ شمرك اًمّمٞم٤مم ٓظمتالل ؿمٕمقره وم٢مٟمف ٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف، ٕن اًمتٙم٤مًمٞمػ  -

رفع »: ^٘مقل اًمٜمٌل اًمنمقمٞم٦م ىمد رومٕم٧م قمٜمف ذم اًمٗمؽمة اًمتل وم٘مد ومٞمٝم٤م اًمِمٕمقر، ًم

ظمتؾ ؿمٕمقره سم٠مي ا. وُمـ «ادجٕقن حتك يِٗؼ» :وذيمر ُمٜمٝمؿ «الّٓؿ عـ ثالثة

 (.15/226ٓ شمٙمٚمٞمػ قمٚمٞمف. ) ٟمقع ُمـ إُمراض ومٝمق ذم طمٙمؿ اعمجٜمقن

سمٕمد  ُمـ يم٤من شمريمف ًمٚمّمٞم٤مم سم٥ًٌم اعمرض وقم٘مٚمف صم٤مسم٧م ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء -

ىماًمِمٗم٤مء ُمـ ُمروف طم٥ًم ـم٤مىمتف وًمق ُمٗم  (.15/227. )٤مً رَّ

ُم٤مت ذم ُمروف وقمٚمٞمف أي٤مم ُمـ رُمْم٤من مل ي٘مض قمٜمف وٓ جيقز أن  ُمـ -

 (.15/227يّمقم قمٜمف أطمد ذم طمٞم٤مشمف. )

  إذا أص٤مب اإلٟم٤ًمن ُم٤م يذه٥م قم٘مٚمف أو ُم٤م يًٛمك سم٤مإلهمامء، وم٢مٟمف -

 وقمٞمف ٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف، ومٛمثٚمف ُمثؾ اعمجٜمقن واعمٕمتقه، ٓ ىمْم٤مء  دّ إذا اؾمؽم

 م أو اًمٞمقُملم أو اًمثالصم٦م قمغم قمٚمٞمف، إٓ إذا يم٤من اإلهمامء ُمدة يًػمة يم٤مًمٞمق

  ، وأُم٤م إذا ـم٤مًم٧م اعمدة ومٝمق يم٤معمٕمتقه ٤ٓمً ـمطمتٞم٤ماإيمثر ومال سم٠مس سم٤مًم٘مْم٤مء 
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أن  -ًمق ُم٤مت- فئاًمٕمٛمؾ. وٓ قمغم أسمٜم٤م ئاهلل قم٘مٚمف يٌتدّد ىمْم٤مء قمٚمٞمف، وإذا ر

 (.15/212ي٘مْمقا قمٜمف. )

اعمنموع ًمٚمٛمريض اإلومٓم٤مر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من إذا يم٤من اًمّمقم ييه، أو  -

ذسم٦م وٟمحقه٤م مم٤م ٚمٞمف، أو يم٤من حيت٤مج إمم قمالج ذم اًمٜمٝم٤مر سم٠مٟمقاع احلٌقب وإيِمؼ قم

 (. 15/214)( صمؿ ي٘ميض سمٕمد اًمِمٗم٤مء. 15/212ب )نمي١ميمؾ وي

اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٗمٓمر  ًمٚمتحٚمٞمؾ أو همػمه قريداًمدم ُمـ اًم أظمذ -

وم٢من ومٕمٚمف ذم اًمٜمٝم٤مر وم٤مٕطمقط  وم٤مٕومم شم٠مضمٞمٚمف إمم اًمٚمٞمؾ،اًمّم٤مئؿ، ًمٙمـ إذا يمثر 

 (.15/212ًمف سم٤محلج٤مُم٦م. ) ٤مً ٝمء شمِمٌٞماًم٘مْم٤م

ؼ قمٚمٞمؽ ُمٕمف ِمًمق مل يٙمـ قمٜمدك ـمٌٞم٥م وأطم٧ًًم سم٤معمرض مم٤م ي -

ًمقضمقد اعمرض سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  :اًمّمقم وم٢مٟمف ينمع ًمؽ أن شمٗمٓمر

وم٤معمرض قمذر ذقمل يم٤مًمًٗمر، ومٛمتك وضمدت ُمِم٘م٦م قمٚمٞمؽ سم٥ًٌم اعمرض 

ء. ذم ذًمؽ، وقمٚمٞمؽ اًم٘مْم٤م ٤مً ٌ ـمٌٞمنمومٚمؽ اإلومٓم٤مر، وإن يمٜم٧م مل شمًت

(15/213.) 

 اعمريض اًمذي يتٜم٤مول اًمدواء ي٠ًمل إـم٤ٌمء اًمذيـ أقمٓمقه اًمدواء، -

وم٢من يم٤من هذا اعمرض ذم اقمت٘م٤مدهؿ ودم٤مرهبؿ يًتٛمر، ومٞمٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقم 

رضمك زواًمف إن ؿم٤مء اهلل سمٕمد ويٙمٗمل، أُم٤م إن ىم٤مل إـم٤ٌمء: إن هذا يُ  ٤مً ٜمُمًٙمٞم

 (.15/219ه اهلل ي٘ميض. )وم٤مؾ، وم٢مذا قم٤مضمِّ ؾمٜمتلم أو صمالث وم٢مٟمف ي١م

إن اهلل »ىم٤مل:  ^أن اًمٜمٌل  طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًمٙمٕمٌل  -

. رواه «وعـ احلبذ وادرضع ،وضع عـ ادسافر اليقم وصٌر اليالة

 اإلُم٤مم أمحد وأهؾ اًمًٜمـ إرسمع سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.

 ومدل قمغم أهنام يم٤معم٤ًمومر ذم طمٙمؿ اًمّمقم شمٗمٓمران وشم٘مْمٞم٤من.
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 (.15/223ف ومٞمف أطمد. )أُم٤م اًم٘مٍم ومٝمق طمٙمؿ خيتص سم٤معم٤ًمومر ٓ يِم٤مريم

وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس هلام اإلومٓم٤مر إٓ إذا ؿمؼ قمٚمٞمٝمام اًمّمقم  -

 (.15/224يم٤معمريض، أو ظم٤مومت٤م قمغم وًمدهيام. )

ُم٤م يروى قمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر أن قمغم احل٤مُمؾ واعمروع  -

 (.15/227اإلـمٕم٤مم هق ىمقل ُمرضمقح خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م. )

ٓ  اإلؾمالُمٞم٦م ذم وـمٜمف، وًم٘مٚم٦م اًمتققمٞم٦م اًمّمٞم٤مم ًمٚمجٝمؾ شمرك اإلٟم٤ًمن -

سملم اعمًٚمٛملم، وهق ُمـ إُمقر  ٕن هذا أُمر ُمٕمروف :يً٘مط قمٜمف اًم٘مْم٤مء

 (.15/229اعمِمٝمقرة اًمتل ٓ ختٗمك قمغم أطمد. )

إومْمؾ ًمٚمّم٤مئؿ اًمٗمٓمر ذم اًمًٗمر ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُمـ ص٤مم ومال طمرج قمٚمٞمف.  -

(15/237.) 

إذا  س قمٚمٞمف أن يٛمًؽإذا ُمر اعم٤ًمومر سمٌٚمد همػم سمٚمده وهق ُمٗمٓمر، ومٚمٞم -

يم٤مٟم٧م إىم٤مُمتف ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م أي٤مم وم٠مىمؾ، أُم٤م إن يم٤من ىمد قمزم قمغم اإلىم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م أيمثر 

وي٘مْمٞمف، ويٚمزُمف  اً رُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم وم٢مٟمف يٛمًؽ ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي ىمدم ومٞمف ُمٗمٓم

اًمّمقم ذم سم٘مٞم٦م إي٤مم، ٕٟمف سمٜمٞمتف اعمذيمقرة ص٤مر ذم طمٙمؿ اعم٘مٞمٛملم ٓ ذم طمٙمؿ 

 (. 15/244ٚمامء. )اعم٤ًمومريـ قمٜمد أيمثر اًمٕم

ذم  ٤مىم٦م داظمٚمقن ذم قمٛمقم اعمٙمٚمٗملم، وًمٞمًقاِمأصح٤مب إقمامل اًم -

ُمٕمٜمك اعمرى واعم٤ًمومريـ، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ شمٌٞمٞم٧م ٟمٞم٦م صقم رُمْم٤من وأن 

وٓمر ُمٜمٝمؿ ًمٚمٗمٓمر أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر ومٞمجقز ًمف أن يٗمٓمر ايّمٌحقا ص٤مئٛملم، وُمـ 

ؾم٥م، وُمـ مل ٤مٜموٓمراره، صمؿ يٛمًؽ سم٘مٞم٦م يقُمف وي٘مْمٞمف ذم اًمقىم٧م اعماسمام يدومع 

 (.15/246)حيّمؾ ًمف ضورة وضم٥م قمٚمٞمف آؾمتٛمرار ذم اًمّمٞم٤مم. 

  ظمت٤ٌمر: ٕنٓ جيقز ًمٚمٛمٙمٚمػ اإلومٓم٤مر ذم رُمْم٤من ُمـ أضمؾ آ -
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( وٓ جيقز ـم٤مقم٦م اًمقاًمديـ ذم 15/249ذًمؽ ًمٞمس ُمـ إقمذار اًمنمقمٞم٦م. )

 (.15/252اإلومٓم٤مر ًمالُمتح٤من. )

 فارةكباب ما ٌفسد الصوم وٌوجب ال
ب، ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف ذم أصح نمسمف اًمٕمٓمش وم دَّ ؿمتاُمـ  -

 ىمقزم اًمٕمٚمامء.

اهلل ُمع اًم٘مْم٤مء. ذم ذًمؽ ومٕمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم وإن يم٤من ىمد شم٤ًمهؾ 

(15/255). 

ُمـ ر أى ُمًٚماًم ينمب ذم هن٤مر ر ُمْم٤من أو ي٠ميمؾ أو يتٕم٤مـمك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  -

 (. 15/256أو ُمتٕمٛمدًا وضم٥م إٟمٙم٤مره قمٚمٞمف. ) اعمٗمٓمرات إظمرى ٟم٤مؾمٞم٤مً 

ٓ  اعم٤ًمومر ًمٞمس ًمف أن ئمٝمر شمٕم٤مـمل اعمٗمٓمرات سملم اعم٘مٞمٛملم اًمذيـ -

طمتك ٓ يتٝمؿ سمتٕم٤مـمٞمف ُم٤م طمرم اهلل  :يٕمرومقن طم٤مًمف، سمؾ قمٚمٞمف أن يًتؽم سمذًمؽ

 (.15/256قمٚمٞمف، وطمتك ٓ جيرؤ همػمه قمغم ذًمؽ. )

اًمٙمٗم٤مر يٛمٜمٕمقن ُمـ إفمٝم٤مر إيمؾ واًمنمب وٟمحقمه٤م سملم اعمًٚمٛملم،  -

ر ديٜمٝمؿ ئذا إُمر، وٕهنؿ ممٜمققمقن ُمـ إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مؾمدًا ًم٤ٌمب اًمت٤ًمهؾ ذم ه

 (.15/256اًم٤ٌمـمؾ سملم اعمًٚمٛملم. )

احل٘مٜم٦م ذم اًمقريد ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس إيمؾ واًمنمب، وهٙمذا احل٘مٜم٦م  -

طمتٞم٤مط ذم اًمٕمْمؾ ُمـ سم٤مب أومم، ومّمقُمف صحٞمح، ًمٙمـ ًمق ىم٣م ُمـ سم٤مب آ

 يم٤من أطمًـ.

وأطمقط، وشم٠مظمػمه٤م إمم اًمٚمٞمؾ إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م يٙمقن أومم 

 (.15/257ُمـ اخلالف ذم ذًمؽ. ) ظمروضم٤مً 

  اًمّمقاب: أن اإلسمر اعمٖمذي٦م شمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ إذا شمٕمٛمد اؾمتٕمامهل٤م، -
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 (.15/258أُم٤م اإلسمر اًمٕم٤مدي٦م ومال شمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ. )

اًمدم ًمٚمتحٚمٞمؾ ٓ يٗمٓمر سمف اًمّم٤مئؿ، ٕٟمف ًمٞمس ُمثؾ احلج٤مُم٦م.  أظمذ -

(15/258 ) 

 صح أىمقال اًمٕمٚمامء.ج٤مُم٦م يٗمٓمر هب٤م احل٤مضمؿ واعمحجقم ذم أحلا -

(15/258.) 

وظمٚمع أطمد أؾمٜم٤مٟمف،  اً ِمقُمـ راضمع ـمٌٞم٥م إؾمٜم٤من وقمٛمؾ ًمف شمٜمٔمٞمٗم٤م أو طم -

ُمٕمٗمق  ذًمؽًمذًمؽ أصمر ذم صح٦م اًمّمٞم٤مم، سمؾ  ومٚمٞمس ؾمٜمف،ير أو أقمٓم٤مه إسمرة ًمتخد

 (.15/259)رء ُمـ اًمدواء أو اًمدم.  أن يتحٗمظ ُمـ اسمتالع قمٜمف، وقمٚمٞمف

اًمٕمٚمامء ُمٓمٚم٘م٤ًم، و ًمٙمـ  ٙمحؾ ٓ يٗمٓمر اًمّم٤مئؿ ذم أصح ىمقزمًما -

 (.15/262اؾمتٕمامًمف ذم اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ذم طمؼ اًمّم٤مئؿ. )

مم٤م يتٕمٚمؼ  ُم٤م حيّمؾ سمف دمٛمٞمؾ اًمقضمف ُمـ اًمّم٤مسمقن وإده٤من وهمػم ذًمؽ -

سمٔم٤مهر اجلٚمد، وُمـ ذًمؽ احلٜم٤مء واعمٙمٞم٤مج وأؿم٤ٌمه ذًمؽ، يمؾ ذًمؽ ٓ طمرج ومٞمف ذم 

 (.15/262ي اًمقضمف. )طمؼ اًمّم٤مئؿ، ُمع أٟمف ٓ يٜمٌٖمل اؾمتٕمامل اعمٙمٞم٤مج إذا يم٤من ي

شمٜمٔمٞمػ إؾمٜم٤من سم٤معمٕمجقن ٓ يٗمٓمر سمف اًمّم٤مئؿ يم٤مًمًقاك، وقمٚمٞمف  -

 (.15/262اًمتحرز ُمـ ذه٤مب رء ُمٜمف إمم ضمقومف. )

 (.15/262قمٚمٞمف. ) ومال ىمْم٤مء ُمـ ذًمؽ سمدون ىمّمد وم٢من همٚمٌف رء -

وم٢من  ىمٓمرة اًمٕملم وإذن ٓ يٗمٓمر هبام اًمّم٤مئؿ ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. -

ذم طمٚم٘مف وم٤مًم٘مْم٤مء أطمقط وٓ جي٥م، ٕهنام ًمٞم٤ًم ُمٜمٗمذيـ  وضمد ـمٕمؿ اًم٘مٓمقر

 (.261 -15/262ًمٚمٓمٕم٤مم واًمنماب. )

ىمٓمرة إٟمػ ٓ دمقز ًمٚمّم٤مئؿ: ٕن إٟمػ ُمٜمٗمذ، وقمغم ُمـ ومٕمؾ  -

 (.15/261ذًمؽ اًم٘مْم٤مء إن وضمد ـمٕمٛمٝم٤م ذم طمٚم٘مف. )
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يمراهٞم٦م اًمًقاك سمٕمد اًمزوال ىمقل ُمرضمقح. واًمّمقاب قمدم  -

 (.15/261اًمٙمراه٦م. )

سم٠مس سم٤مؾمتٕمامل اًمٌخ٤مخ ذم إٟمػ ًمٚمّم٤مئؿ قمٜمد اًميورة، وم٢من ٓ  -

 (.15/264أُمٙمـ شم٠مضمٞمٚمف إمم اًمٚمٞمؾ ومٝمق أطمقط. )

ُمـ ذرقمف اًم٘ملء ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف، أُم٤م إن اؾمتدقمك اًم٘ملء ومٕمٚمٞمف  -

 (.15/265اًم٘مْم٤مء. )

 «، ووـ اشتّاء فَٓٗف الًّاءالّلء فال قًاء عٓٗفوـ ذرعف »طمدي٨م:  -

ضمف اإلُم٤مم أمحد وأهؾ  (.15/265صحٞمح. ) اًمًٜمـ إرسمع سم٢مؾمٜم٤مد ظمرَّ

هب٤م.  ؼ اًمّم٤مئؿ اًمٕمقد، أُم٤م أٟمقاع اًمٓمٞم٥م همػم اًمٌخقر ومال سم٠مسِمٓ يًتٜم -

(15/266.) 

ؾمتٛمٜم٤مء ذم هن٤مر اًمّمٞم٤مم يٌٓمؾ اًمّمقم إذا يم٤من ُمتٕمٛمداً ذًمؽ وظمرج ُمٜمف آ -

، ٕن اعمٜمل، وقمٚمٞمف أن ي٘ميض إن يم٤من اًمّمقم ومريْم٦م وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم اهلل 

٤مء ٓ جيقز ٓ ذم طم٤مل اًمّمقم وٓ ذم همػمه، وهل اًمتل يًٛمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ؾمتٛمٜمآ

 (.15/267اًمٕم٤مدة اًمني٦م. )

ظمروج اعمذي ٓ يٌٓمؾ اًمّمقم ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، وًمق يم٤من  -

 (.314، 15/268سمِمٝمقة )

اًمّمقم صحٞمح وٓ شميه اعمّم٤مومح٦م، واًمقاضم٥م قمغم اعم١مُمـ أن  -

 (. 15/271ة ٓ حتؾ ًمف. )ُمرأاحيذر ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمف، وأٓ يّم٤مومح 

ٓ يي اًمّم٤مئؿ ظمروج اًمدم إٓ احلج٤مُم٦م، أُم٤م إذا أرقمػ أو أص٤مسمف ضمرح  -

 (.15/272ذم رضمٚمف أو ذم يده، وهق ص٤مئؿ وم٢من صقُمف صحٞمح ٓ ييه ذًمؽ. )

 اًمتؼمع سم٤مًمدم إطمقط شم٠مضمٞمٚمف إمم ُم٤م سمٕمد اإلومٓم٤مر، ٕٟمف ذم  -

 (.15/273اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن يمثػمًا، ومٞمِمٌف احلج٤مُم٦م. )
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د ُمريض اًمٙمغم اًمذي يٖمػم اًمدم وهق ص٤مئؿ يٚمزُمف اًم٘مْم٤مء سم٥ًٌم ُم٤م يزو -

 (.15/275)سمف ُمـ اًمدم اًمٜم٘مل، وم٢من زود ُمع ذًمؽ سمامدة أظمرى ومٝمل ُمٗمٓمر آظمر. 

طمتالم ٓ يٗمًد اًمّمقم، ٕٟمف ًمٞمس سم٤مظمتٞم٤مر اًمٕمٌد، وًمٙمـ قمٚمٞمف آ -

 (.15/275همًؾ اجلٜم٤مسم٦م إذا ظمرج ُمٜمف ُمٜمل. )

ُمـ  ؾ اًمٗمجر وم٢مٟمف يٚمزُمٝم٤م اًمّمقم، وٓ ُم٤مٟمعإذا رأت اعمرأة اًمٓمٝمر ىمٌ -

 .(15/278ـمٚمقع اًمٗمجر. )اًمٖمًؾ إمم سمٕمد  شم٠مظمػم

ًمقوقء واًمٖمًؾ، ٕهنام ا ٓسمد ُمٜمٝم٤م ذم ْم٦مؾمتٜمِم٤مق واعمْمٛمآ -

ومرو٤من ومٞمٝمام ذم طمؼ اًمّم٤مئؿ وهمػمه، ًمٙمـ ٓ ي٤ٌمًمغ ُم٤ٌمًمٖم٦م خيِمك ُمٜمٝم٤م وصقل 

 (.15/282اعم٤مء إمم طمٚم٘مف. )

ي١مذن قمغم اًمٗمجر وضم٥م قمٚمٞمف اإلُم٤ًمك، إذا ؾمٛمع إذان وقمٚمؿ أٟمف  -

وم٢من يم٤من اعم١مذن ي١مذن ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر مل جي٥م قمٚمٞمف اإلُم٤ًمك وضم٤مز ًمف 

 (.15/286إيمؾ واًمنمب طمتك يتٌلم ًمف اًمٗمجر. )

وم٢من  إن يم٤من ٓ يٕمٚمؿ طم٤مل اعم١مذن، هؾ أذن ىمٌؾ اًمٗمجر أو سمٕمد اًمٗمجر، -

ذب أو أيمؾ  إومم وإطمقط ًمف أن يٛمًؽ إذا ؾمٛمع إذان، وٓ ييه ًمق

 (.15/286ؿمٞمئ٤ًم طملم إذان، ٕٟمف مل يٕمٚمؿ سمٓمٚمقع اًمٗمجر. )

ٞم٦م ٓ يًتٓمٞمع ئُمٕمٚمقم أن ُمـ يم٤من داظمؾ اعمدن اًمتل ومٞمٝم٤م إٟمقار اًمٙمٝمرسم٤م -

أن يٕمٚمؿ ـمٚمقع اًمٗمجر سمٕمٞمٜمف وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر، وًمٙمـ قمٚمٞمف أن حيت٤مط سم٤مًمٕمٛمؾ 

 (.٦15/286م. )سم٤مٕذان واًمت٘مقيامت اًمتل حتدد ـمٚمقع اًمٗمجر سم٤مًم٤ًمقم٦م واًمدىمٞم٘م

 قمغم  ءً وأذن اعم١مذن وأومٓمر سمٕمض اًمٜم٤مس سمٜم٤م ئامً إذا يم٤من اجلق هم٤م -

 شمْمح سمٕمد اإلومٓم٤مر أن اًمِمٛمس مل شمٖم٥م، ومٕمٚمٞمف أن يٛمًؽ اأذان اعم١مذن، و

  طمتك شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس، وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ، وٓ إصمؿ
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  (.15/289ًمٖمروب اًمِمٛمس. ) قمٚمٞمف إذا يم٤من إومٓم٤مره قمـ اضمتٝم٤مد وحترٍ 

همروب اًمِمٛمس أو قمدم ـمٚمقع  ٤مً ٟمُمـ أيمؾ أو ذب أو ضم٤مُمع فم٤م -

اًمٗمجر، وم٤مًمّمقاب: أن قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ويمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر قمـ اجلامع قمٜمد مجٝمقر 

 (. 15/292ًمٚمّمقم. ) ٤مً ـمؾمدًا ًمذريٕم٦م اًمت٤ًمهؾ واطمتٞم٤م :أهؾ اًمٕمٚمؿ

ذم ـمٚمقع اًمٗمجر ومال رء قمٚمٞمف وصقُمف صحٞمح،  ُمـ أيمؾ أو ذب ؿم٤ميم٤مً  -

أيمؾ أو ذب سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر: ٕن إصؾ سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ. ُم٤م مل يتٌلم أٟمف 

(15/292.) 

، ومٚمٞمس قمٚمٞمف سم٠مس وصقُمف ذم هن٤مر رُمْم٤من ٟم٤مؾمٞم٤مً  ُمـ أيمؾ أو ذب -

 (.15/292صحٞمح. )

ُمـ قمٜمدهؿ ًمٞمؾ وهن٤مر ذم فمرف أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م وم٢مهنؿ  -

وًمق  ،، ويٙمٗمٞمٝمؿ ذًمؽ واحلٛمد هللأو ـمقيالً  اً يّمقُمقن هن٤مره ؾمقاًء يم٤من ىمّمػم

 (.15/293اًمٜمٝم٤مر ىمّمػمًا. ) يم٤من

ُمـ ـم٤مل قمٜمدهؿ اًمٜمٝم٤مر واًمٚمٞمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ يمًت٦م أؿمٝمر وم٢مهنؿ ي٘مدرون  -

سمذًمؽ ذم يقم اًمدضم٤مل اًمذي يمًٜم٦م،  ^ًمٚمّمٞم٤مم وًمٚمّمالة ىمدرمه٤م، يمام أُمر اًمٜمٌل 

وهٙمذا يقُمف اًمذي يمِمٝمر أو يم٠مؾمٌقع، ي٘مدر ًمٚمّمالة ىمدره٤م ذم ذًمؽ. 

(15/293.) 

 فصل فً الجماع فً نهار رمضان
إذا ضم٤مُمع اًمرضمؾ زوضمتف ذم هن٤مر رُمْم٤من ومٕمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام  -

يمٗم٤مرة، إذا يم٤مٟم٧م ُمٓم٤موقم٦م، وهل قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م، وم٢من قمجزا ومٕمٚمٞمٝمام صٞم٤مم 

ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام، وم٢من قمجزا ومٕمٚمٞمٝمام إـمٕم٤مم ؾمتلم 

٤مهؿ يمٗمك ذًمؽ. ِمَّ اهؿ أو قمدَّ وإن هم]قمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام،  ٤مً ٜمُمًٙمٞم

  ٞمٝمام ىمْم٤مء اًمٞمقم اًمذي طمدث ومٞمف اجلامع ُمع اًمتقسم٦م. وقمٚم[(15/325)
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إمم اهلل واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف واًمٜمدم واإلىمالع وآؾمتٖمٗم٤مر، ٕن اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من 

 (. 15/322ُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ ٓ جيقز ُمـ يمؾ ُمـ يٚمزُمف اًمّمقم. )

ُمـ ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من ضمٝماًل ُمٜمف، وهق ممـ جي٥م قمٚمٞمف اًمّمٞم٤مم،  -

 ؿم٠مٟمف: وم٘مد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم

وإطمقط ًمف اًمٙمٗم٤مرة، ُمـ أضمؾ شمٗمريٓمف وقمدم ؾم١ماًمف قمام حيرم قمٚمٞمف. 

(15/324.) 

 (.15/324ومٕمٜمف يمٗم٤مرة واطمدة. ) عيمؾ يقم طمّمؾ ومٞمف اجلام -

قمٜمٝم٤م يمٗم٤مرة واطمدة.  اعمتٕمددة ذم يقم واطمد يٙمٗملاجلامقم٤مت  -

(15/324.) 

إذا مل حيٗمظ قمدد إي٤مم اًمتل طمّمؾ ومٞمٝم٤م اجلامع، ومٞمٕمٛمؾ سم٤مٕطمقط  -

هق إظمذ سم٤مٕيمثر، وم٢مذا ؿمؽ هؾ هل صمالصم٦م أي٤مم أو أرسمٕم٦م وم٤مضمٕمٚمٝم٤م أرسمٕم٦م و

 (.15/324وهٙمذا، ًمٙمـ ٓ يت٠ميمد قمٚمٞمف إٓ اًمٌمء اًمذي جيزم سمف. )

اًمٞمقم اعمِمٙمقك ومٞمف ٓ جي٥م قمٜمف رء، ٕن إصؾ سمراءة اًمذُم٦م.  -

(15/325.) 

 إن يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ُمٙمره٦م أي مل شمًتٓمع ُمٜمٕمف ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م يمٗم٤مرة، -

 (.15/327ىمْم٤مء، ٕن اعمٙمره ٓ ومٕمؾ ًمف. )وٓ 

 (.15/328اعمريض واعم٤ًمومر ي٤ٌمح هلام اًمٗمٓمر سم٤مجلامع وهمػمه. ) -

 ره وما ٌستحب فً الصٌامكباب ما ٌ
 سملم ، وٓ أقمٚمؿ ذم ذًمؽ ظمالوم٤مً -اًمٚمٕم٤مب- ٓ طمرج ذم سمٚمع اًمريؼ -

 (.15/313أهؾ اًمٕمٚمؿ، عمِم٘م٦م أو شمٕمذر اًمتحرز ُمٜمف. )

  ًمٗمٔمٝمام إذا وصٚمت٤م إمم اًمٗمؿ، وٓ جيقز اًمٜمخ٤مُم٦م واًمٌٚمٖمؿ جي٥م -
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ًمٚمّم٤مئؿ سمٚمٕمٝمام إلُمٙم٤من اًمتحرز ُمٜمٝمام، ومٞمج٥م قمغم اًمرضمؾ واعمرأة سمّم٘مف وقمدم 

 (.15/313سمتالقمف. )ا

شم٘مٌٞمؾ اًمرضمؾ اُمرأشمف وُمداقمٌتف هل٤م وُم٤ٌمذشمف هل٤م سمٖمػم اجلامع وهق  -

اًمقىمقع ومٞمام طمرم اهلل  ٌميمؾ ذًمؽ ضم٤مئز وٓ طمرج ومٞمف، ًمٙمـ إن ظم ،ص٤مئؿ

ًمٙمقٟمف هيع اًمِمٝمقة، يمره ًمف ذًمؽ، وم٢من أُمٜمك ًمزُمف اإلُم٤ًمك واًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف 

 (.15/315وٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

اعمًٚمٛملم أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمام وهمػمهؿ ُمـ  ٤مئٛملماًمقاضم٥م قمغم اًمّم -

٤مهدة ِموأن حيذروا ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُم ن ذم مجٞمع إوىم٤مت،ي٠مشمقن ويذرو

ٞمٕم٦م اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م ُم٤م طمرم اهلل، ُمـ اًمّمقر اًمٕم٤مري٦م وؿمٌف اًمٕم٤مري٦م، إومالم اخلٚم

وُمـ اعم٘م٤مٓت اعمٜمٙمرة، وهٙمذا ُم٤م ئمٝمر ذم اًمتٚمٗم٤مز مم٤م خي٤مًمػ ذع اهلل، ُمـ اًمّمقر 

 (.15/316وإهم٤مين وآٓت اعمالهل واًمدقمقات اعمْمٚمٚم٦م. )

ٓ طمرج ذم اًمٜمقم هن٤مرًا وًمٞماًل إذا مل يؽمشم٥م قمٚمٞمف إو٤مقم٦م رء ُمـ  -

 (.15/318رشمٙم٤مب رء ُمـ اعمحرُم٤مت. )ااضم٤ٌمت وٓ اًمق

تؿ واًمٙمذب، يمؾ ذًمؽ ٓ يٗمٓمر ِماًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًم٥ًم واًم -

اًمّم٤مئؿ، وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕم٤ميص جي٥م احلذر ُمٜمٝم٤م واضمتٜم٤مهب٤م ُمـ اًمّم٤مئؿ وهمػمه، 

 (.15/322وهل دمرح اًمّمقم وشمٜم٘مص إضمر. )

اًمًحقر ًمٞمس ذـم٤ًم ذم صح٦م اًمّمٞم٤مم، وإٟمام هق ُمًتح٥م.  -

(15/321.) 

 ٓ طمرج قمغم اًمّم٤مئؿ إذا شمًحر ذم سمٚمد وأومٓمر ذم آظمر، ٕٟمف ًمف  -

طمٙمؿ اًمٌالد اًمتل شمًحر ومٞمٝم٤م واًمتل أومٓمر ومٞمٝم٤م وٓ ييه شمٗم٤موت ُم٤م سملم 

اًمٌٚمديـ ذم ـمقل اًمٜمٝم٤مر وىمٍمه وشم٘مدم اًمٖمروب وـمٚمقع اًمٗمجر وشم٠مظمرمه٤م. 

(15/322.) 
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٦م ضمٝم إذا أىمٚمٕم٧م اًمٓم٤مئرة ُمـ اًمري٤مض ُمثاًل ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس إمم -

طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس وأٟم٧م ذم اجلق، أو شمٜمزل ذم  ئامً اعمٖمرب، وم٢مٟمؽ ٓ شمزال ص٤م

 (.15/322سمٚمد ىمد هم٤مسم٧م ومٞمٝم٤م اًمِمٛمس. )

 اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م: ^ًمٚمٜمٌل  ٞمؾ ئُمدارؾم٦م ضمؼما -

أٟمف يًتح٥م ًمٚمٛم١مُمـ أن يدارس اًم٘مرآن ُمـ يٗمٞمده ويٜمٗمٕمف، ٕن  -أ

 ًمالؾمتٗم٤مدة. اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم دارس ضمؼمائٞمؾ

قمٚمٞمف  اهلل ومٞمٌٚمغ اًمرؾمقل ُمـ قمٜمدهق اًمرؾمقل اًمذي ي٠ميت  ضمؼمائٞمؾ  -ب

، وُمـ ضمٝم٦م أًمٗم٤مفمف، وُمـ ضمٝم٦م ُمٕم٤مٟمٞمف، ضمٝم٦م اًم٘مرآناًمّمالة واًمًالم ُم٤م أُمره سمف ُمـ 

يًتٗمٞمد ُمـ ضمؼمائٞمؾ ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م، ٓ  ^وُمـ ضمٝم٦م إىم٤مُم٦م طمروومف، وم٤مًمرؾمقل 

سمؾ هق أومْمؾ اًمٌنم وأومْمؾ ُمـ  أن ضمؼمائٞمؾ أومْمؾ ُمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم،

 وًمألُم٦م. ^اعمالئٙم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ًمٙمـ اعمدارؾم٦م ومٞمٝم٤م ظمػم يمثػم ًمٚمٜمٌل 

 أن اعمدارؾم٦م ذم اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ اًمٜمٝم٤مر. -ج

 ذقمٞم٦م اعمدارؾم٦م وأهن٤م قمٛمؾ ص٤مًمح طمتك وًمق ذم همػم رُمْم٤من. -د

ويٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أن ىمراءة اًم٘مرآن يم٤مُمٚم٦م ُمـ اإلُم٤مم قمغم  -هـ

اجلامقم٦م ذم رُمْم٤من ٟمقع ُمـ هذه اعمدارؾم٦م، ٕن ومٞمٝم٤م إوم٤مدة هلؿ قمـ مجٞمع 

حي٥م ممـ ي١مُمٝمؿ أن خيتؿ هبؿ اًم٘مرآن.  اًم٘مرآن، وهلذا يم٤من اإلُم٤مم أمحد 

(15/324- 325- 326.) 

 باب أحكام القضاء
ُمـ شمرك صقم رُمْم٤من وهق ُمٙمٚمػ ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء وم٢مٟمف ىمد  -

ر اًمذٟمقب، وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم اهلل ُمـ قمَم اهلل ورؾمقًمف وأشمك يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئ

  ذًمؽ، وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ًمٙمؾ ُم٤م شمرك، ُمع إـمٕم٤مم ُمًٙملم قمـ يمؾ يقم إذا
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 شم٠مظمر اًم٘مْم٤مء إمم رُمْم٤من آظمر ُمـ همػم قمذر ذقمل.

واًمقاضم٥م شمٕمزيره قمغم ذًمؽ وشم٠مديٌف سمام يردقمف إذا رومع أُمره إمم وزم إُمر، 

ا إذا يم٤من ٓ جيحد وضمقب هذ ،٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرئأو إمم هٞم

صٞم٤مم رُمْم٤من، أُم٤م إن ضمحد وضمقب صقم رُمْم٤من وم٢مٟمف يٙمقن ذم ذًمؽ يم٤مومراً 

يًتت٤مب ُمـ ضمٝم٦م وزم إُمر سمقاؾمٓم٦م اعمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م وم٢من  ^هلل ورؾمقًمف  ٤مً سمُمٙمذ

 «وـ بدل ديٕف فاقتٓقه»: ^شم٤مب وإٓ وضم٥م ىمتٚمف ٕضمؾ اًمردة، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 (. 333 -15/332. )اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفف ضمظمر

﮳ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  - ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

، أي٦م، وم٢مذا أومٓمر همػم اعمريض وهمػم اعم٤ًمومر ومٛمـ سم٤مب أومم [185اًمٌ٘مرة:]﮴﮵

 (.337 -15/336أن ي٘ميض وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم. )

ُمـ شمرك صقم رُمْم٤من ضمٝماًل سمقضمقسمف ًمزُمف اًم٘مْم٤مء ًمذًمؽ اًمِمٝمر  -

قمٚمٞمف ُمع ذًمؽ إـمٕم٤مم ُمًٙملم ًمٙمؾ مل يّمٛمف ُمع اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، و اًمذي

يقم ُم٘مداره ٟمّمػ ص٤مع ُمـ ىمقت اًمٌٚمد، إذا يم٤من ىم٤مدرًا قمغم اإلـمٕم٤مم، أُم٤م إن 

 (.15/338يم٤من وم٘مػمًا ٓ يًتٓمٞمع اإلـمٕم٤مم ومال رء قمٚمٞمف ؾمقى اًمّمٞم٤مم. )

يمؾ ُمـ قمٚمٞمف أي٤مم ُمـ رُمْم٤من يٚمزُمف أن ي٘مْمٞمٝم٤م ىمٌؾ رُمْم٤من اًم٘م٤مدم، وًمف  -

٤مء رُمْم٤من اًمث٤مين ومل ي٘مْمٝم٤م ُمـ همػم قمذر أصمؿ أن ي١مظمر اًم٘مْم٤مء إمم ؿمٕم٤ٌمن، وم٢من ضم

سمذًمؽ، وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ُمًت٘مٌالً ُمع إـمٕم٤مم ُمًٙملم قمـ يمؾ يقم، يمام أومتك سمذًمؽ 

 ( ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٤ٌمس 15/342. )^مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

(15/347.) 

إذا مل يٕمرف اإلٟم٤ًمن يمؿ قمدد إي٤مم اًمتل قمٚمٞمف، وم٢مٟمف ي٤ٌمدر سم٤مًمّمقم  -

 إٓ وؾمٕمٝم٤م. ٤مً ًهلل ٟمٗمقمغم طم٥ًم اًمٔمـ، ٓ يٙمٚمػ ا

  وم٤مًمذي ئمـ أٟمف شمريمف ُمـ أي٤مم، قمٚمٞمف أن ي٘مْمٞمف، وم٢مذا فمـ أهن٤م قمنمة
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أي٤مم ص٤مم قمنمة أي٤مم، وإذا فمـ أهن٤م أيمثر أو أىمؾ ومٞمّمقم قمغم ُم٘مت٣م فمٜمف. 

(15/342.) 

ُمـ أظمر اًم٘مْم٤مء ُمـ أضمؾ اعمرض وم٢مٟمف يٙمٗمٞمف اًم٘مْم٤مء واحلٛمد هلل وٓ  -

 (.15/352رء قمٚمٞمف. )

ٚمؿ يقُملم أو صمالصم٦م أو أيمثر وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وٓ إذا أومٓمر اعمً -

 (. 15/352يٚمزُمف اًمتت٤مسمع إن شم٤مسمع ومٝمق أومْمؾ وإن مل يت٤مسمع ومال طمرج. )

ومٚمٞمس قمٚمٞمؽ ىمْم٤مء طمتك شمِمٗمك إن ؿم٤مء اهلل، وهٙمذا  ُم٤م دُم٧م ُمريْم٤مً  -

يِمؼ قمٚمٞمؽ إومْمؾ ًمؽ اإلومٓم٤مر،  أدريمتف إن ؿم٤مء اهلل واًمّمقم رُمْم٤من اًم٘م٤مدم إذا

 (.15/353. )اهللول صمؿ اًمث٤مين سمٕمد اًمِمٗم٤مء إن ؿم٤مء صمؿ شم٘ميض اًمّمقم إ

ُمـ ٟمّمحف أـم٤ٌمء ُمًٚمٛمقن ُمقصمقىمقن قم٤مرومقن سمجٜمس ُمروف سم٤مإلومٓم٤مر  -

ُمـ ذًمؽ اعمرض ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء ويٙمٗمٞمف  ئعمرض ٓ يرضمك سمرؤه، صمؿ سمر

 (.15/355اإلـمٕم٤مم، وقمٚمٞمف أن يًت٘مٌؾ اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٜمقات اعم٘مٌٚم٦م. )

إيمامل صقُمف، وٓ جيقز ًمف  اًمقاضم٥م قمغم ُمـ ص٤مم صقم ىمْم٤مء -

اإلومٓم٤مر إذا يم٤من اًمّمقم ومريْم٦م يم٘مْم٤مء رُمْم٤من وصقم اًمٜمذر، وم٢من ىمٓمع 

 (.15/355صقُمف ومٕمٚمٞمف اًمتقسم٦م مم٤م ومٕمؾ، وُمـ شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف. )

ُمـ شمرك اًمّمالة واًمّمٞم٤مم صمؿ شم٤مب إمم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤ًم مل يٚمزُمف  -

 (. 15/359. )ىمْم٤مء ُم٤م شمرك، ٕن شمرك اًمّمالة يمٗمر أيمؼم خيرج ُمـ اعمٚم٦م

 ًمٞمس قمٚمٞمؽ ىمْم٤مء اًمّمٞم٤مم اًمذي شمريمتف واًمدشمؽ ُمع شمريمٝم٤م اًمّمالة، -

 ٕن شمرك اًمّمالة يمٗمر حيٌط اًمٕمٛمؾ.

 أُم٤م إن يم٤مٟم٧م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمّمقم سمٕمد أن هداه٤م اهلل ٕداء 

  وـ وات وعٓٗف صٗام»: ^اًمّمالة، ومٞمنمع ًمؽ ىمْم٤مؤه، ًم٘مقل اًمٜمٌل 
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اإليمث٤مر ُمـ اًمدقم٤مء هل٤م  ُمتٗمؼ قمغم صحتف، وينمع ًمؽ «صام عٕف ولٗف

 (.357-15/356واًمّمدىم٦م قمٜمٝم٤م، رضم٤مء أن يٜمٗمٕمٝم٤م اهلل سمذًمؽ. )

إذا ُم٤مت اعمًٚمؿ ذم ُمروف سمٕمد رُمْم٤من ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف وٓ إـمٕم٤مم، ٕٟمف  -

 ُمٕمذور ذقم٤مً.

وهٙمذا اعم٤ًمومر إذا ُم٤مت ذم اًمًٗمر أو سمٕمد اًم٘مدوم ُم٤ٌمذة ٓ جي٥م اًم٘مْم٤مء 

 (.15/367)قمٜمف وٓ اإلـمٕم٤مم، ٕٟمف ُمٕمذور ذقم٤مً. 

صمؿ ُم٤مت  ، صمؿ ؿمٗمل وشم٤ًمهؾ ذم اًم٘مْم٤مءاعمًٚمؿ ذم رُمْم٤من عمرضإذا أومٓمر  -

قمٜمف، وم٢من مل يّمقُمقا قمٜمف أـمٕمٛمقا قمٜمف ُمـ شمريمتف قمـ  ٕىمرسم٤مئف أن ي٘مْمقاوم٢مٟمف ينمع 

يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم٤مً، وُمـ مل يٙمـ ًمف شمريم٦م يٛمٙمـ اإلـمٕم٤مم ُمٜمٝم٤م ومال رء قمٚمٞمف. 

(15/368.) 

قمٞمد اًمٗمٓمر، ومٚمٞمس قمٚمٞمف رء ٓ  إن يم٤من اعمريض ُم٤مت ذم ُمروف سمٕمد -

يًتٓمٞمع اًمّمقم، وإٟمام طمدث إضمؾ  امً ىمْم٤مء وٓ إـمٕم٤مم، أُم٤م إن يم٤من سمٕمد اًمٕمٞمد ؾمٚمٞم

ف أن يّمقُمقا قمٜمف ُم٤م ي٘م٤مسمؾ إي٤مم اًمتل ُمْم٧م قمٚمٞمف سمٕمد ئسمٕم٤مرض، ومٞمنمع ٕىمرسم٤م

 (.15/369اًمٕمٞمد وهق ؾمٚمٞمؿ. )

ن ي٘مْمقا أ ُمـ ص٤مم سمٕمض ؿمٝمر رُمْم٤من صمؿ واومتف اعمٜمٞم٦م ومٚمٞمس قمغم أىمرسم٤مئف -

 (.15/372قمٜمف سم٘مٞم٦م أي٤مم اًمِمٝمر. )

 اًمّمقاب أٟمف قم٤مم  «وـ وات وعٓٗف صقم صام عٕف ولٗف»طمدي٨م:  -

 سم٤مًمٜمذر، وىمد روي قمـ سمٕمض إئٛم٦م يم٠ممحد ومج٤مقم٦م أهنؿ  ٤مً صوًمٞمس ظم٤م

 ىم٤مًمقا: إٟمف ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمذر، وًمٙمٜمف ىمقل ُمرضمقح وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، واًمّمقاب: 

  «عٓٗف صٗام صام عٕف ولٗفوـ وات و»ىم٤مل:  ^أٟمف قم٤مم، ٕن اًمرؾمقل 

 إٓ سمدًمٞمؾ، واحلدي٨م  ^ومل ي٘مؾ صقم اًمٜمذر وٓ جيقز ختّمٞمص يمالم اًمٜمٌل 

 قم٤مم يٕمؿ صقم اًمٜمذر وصقم اًمٙمٗم٤مرات، ومٛمـ شمرك ذًمؽ ص٤مم 

   ذًمؽ، وم٘مد زأقمٜمف وًمٞمف، واًمقزم هق اًم٘مري٥م ُمـ أىم٤مرسمف، وإن ص٤مم همػمه أضم
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٤مشم٧م وقمٚمٞمٝم٤م صقم ؿمٝمر ، ؾم٠مًمف رضمؾ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل ُم^ؾمئؾ اًمٜمٌل 

 أوم٠مصقم قمٜمٝم٤م؟

 أحؼ قًقا اهلل فاهللاأرأيت لق كان عذ أوؽ ديـ أكٕت قاضٗف. »ىم٤مل: 

إن أُمل ُم٤مشم٧م وقمٚمٞمٝم٤م  ،. وؾم٠مًمتف اُمرأة قمـ ذًمؽ ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل«بالقفاء

أرأيت لق كان عذ أوؽ ديـ أكٕت قاضٗتف »ىم٤مل:  ؟صقم ؿمٝمر أوم٠مصقم قمٜمٝم٤م

وذم ُمًٜمد أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس  «ء أحؼ بالقفاقًقا اهلل فاهللا

 صقمإن أُمل ُم٤مشم٧م وقمٚمٞمٝم٤م صقم رُمْم٤من أوم٠م ،ي٤م رؾمقل اهلل :أن اُمرأة ىم٤مًم٧م 

وم٠مووح٧م أٟمف رُمْم٤من، وم٠مُمره٤م سم٤مًمّمٞم٤مم  «عـ أوؽصقول »قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: 

وإطم٤مدي٨م يمثػمة داًم٦م قمغم ىمْم٤مء رُمْم٤من وهمػمه، وأٟمف ٓ وضمف ًمتخّمٞمص اًمٜمذر، 

 (.374 -15/373واًمّمقاب: اًمٕمٛمقم. ) سمؾ هق ىمقل ُمرضمقح وٕمٞمػ،

وًمق شمٕم٤مون أوٓد ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صقم أو أىم٤مرسمف قمغم اًمّمٞم٤مم اًمذي  -

ومال سم٠مس وهق ُمنموع.  ٤مً ُمقمٚمٞمف ومٞمّمقم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يقُم٤ًم أو أي٤م

(15/371.) 

ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف يمٗم٤مرة اًم٘متؾ اخلٓم٠م وم٢مٟمف ينمع ٕطمد أىم٤مرسمف أن يّمقم  -

٘مًٞمٛمٝم٤م قمغم مج٤مقم٦م، وإٟمام يّمقُمٝمام ؿمخص قمٜمف ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، وٓ جيقز شم

واطمد ُمتت٤مسمٕملم يمام ذع اهلل ذًمؽ، أُم٤م ُمـ اؾمتٓم٤مع اًمٕمتؼ ومٕمٚمٞمف اًمٕمتؼ، وٓ 

 (.15/375ف اًمّمٞم٤مم. )ئجيز

 

 باب صوم التطوع
عمـ  أي٤مم اًمتنميؼ أي٤مم أيمؾ وذب ٓ شمّم٤مم وٓ جي٥م صقُمٝم٤م إٓ -

ىمٌٚمٝم٤م.  قمجز قمـ هدي اًمتٛمتع أو اًم٘مران ُم٤م مل يّمؿ ذم إي٤مم اًمتل

(15/379- 382.) 
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ُمـ يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف صٞم٤مم إي٤مم اًمٌٞمض ومال جيقز ًمف أن يّمقم اًمث٤مًم٨م قمنم  -

 (.381 -15/382هنك قمـ صٞم٤مم أي٤مم اًمتنميؼ. ) ^ٕن اًمٜمٌل  :ُمـ ذي احلج٦م

اعمنموع ًمٚمٛم١مُمـ واعم١مُمٜم٦م صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر، وم٢من ص٤مُمٝم٤م  -

سم٘مٞم٦م اًمِمٝمر يمٚمف يمٗمك ذًمؽ،  ذم إي٤مم اًمٌٞمض يم٤من أومْمؾ، وإن ص٤مُمٝم٤م ذم

 (.15/382وطمّمؾ اعم٘مّمقد وطمّمٚم٧م اًمًٜم٦م. )

طم٥ًم اًمت٘مقيؿ، قمٛمالً سمٖم٤مًم٥م  يّمقم أي٤مم اًمٌٞمض ينمع ًمٚمٛمًٚمؿ أن -

 (.15/383اًمٔمـ. )

 «٘تيػ صَبان فال تيقوقا حتك يْقن روًاناإذا »طمدي٨م: 

صحٞمح، يمام ىم٤مل إخ اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، واعمراد سمف اًمٜمٝمل 

سمتداء اًمّمقم سمٕمد اًمٜمّمػ، أُم٤م ُمـ ص٤مم أيمثر اًمِمٝمر أو اًمِمٝمر يمٚمف وم٘مد اقمـ 

 (.15/385أص٤مب اًمًٜم٦م. )

إذا  ُمـ ص٤مم يقُملم ُمـ إي٤مم اًمٌٞمض ومال ؿمؽ أٟمف حي٥ًم ًمف أضمرمه٤م،

 (.15/386يم٤من ص٤مُمٝمام هلل ؾمٌح٤مٟمف ٓ ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦م. )

ؾمٜم٦م  صمٜملم دون اخلٛمٞمس أو اًمٕمٙمس، وصٞم٤مُمٝمامٓ طمرج ذم صقم اإل -

وًمٞمس سمقاضم٥م، ومٛمـ ص٤مُمٝمام أو أطمدمه٤م ومٝمق قمغم ظمػم قمٔمٞمؿ، وٓ جي٥م اجلٛمع 

 (.15/387سمٞمٜمٝمام، سمؾ ذًمؽ ُمًتح٥م. )

ُمـ  صمٜملم واخلٛمٞمس أومْمؾ وأيمثر أضمرًا ُمـ صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤ممصٞم٤مم اإل -

 (.15/387يمؾ ؿمٝمر، وصٞم٤مم اًمثالصم٦م أي٤مم داظمؾ ذم ذًمؽ. )

ٞم٤مُمٝم٤م ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم ومريْم٦م، وٓ طمرج ذم ص ٧مصٞم٤مم ؾم -

 ُمتت٤مسمٕم٦م أو ُمتٗمرىم٦م، واعم٤ٌمدرة هب٤م أومْمؾ، وٓ دم٥م اعمداوُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ 

 ٟمًالخ ؿمقال، ٕهن٤م ؾمٜم٦م وم٤مت اذًمؽ أومْمؾ، وٓ ينمع ىمْم٤مؤه٤م سمٕمد 

 (.15/389حمٚمٝم٤م ؾمقاًء شمريم٧م ًمٕمذر أو ًمٖمػم قمذر. )
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 (.15/389اًم٘مقل سمٌدقمٞم٦م صقم اًم٧ًم ُمـ ؿمقال ىمقل سم٤مـمؾ. ) -

وـ صقال كان كيٗام  بَف شتاً وـ صام روًان ثؿ أت»طمدي٨م:  -

«الدهر
(1)

 (. 15/389صحٞمح، وًمف ؿمقاهد شم٘مقيف وشمدل قمغم ُمٕمٜم٤مه. ) 

ُمـ صٞم٤مم  اًمّمقاب: أن اعمنموع شم٘مديؿ اًم٘مْم٤مء قمغم صقم اًم٧ًم وهمػمه٤م -

اًمٜمٗمؾ، وُمـ ىمدم اًم٧ًم قمغم اًم٘مْم٤مء مل يتٌٕمٝم٤م رُمْم٤من، وإٟمام أشمٌٕمٝم٤م سمٕمض رُمْم٤من، 

 .٦مياًمٕمٜم٤موًمٗمرض أومم سم٤مٓهتامم وٕن اًم٘مْم٤مء ومرض، وصٞم٤مم اًم٧ًم شمٓمقع، وا

(15/392). 

 (.15/393اًم٧ًم. )ًمق وم٤مشم٧م ، وسم٤مًم٘مْم٤مء اًمقاضم٥م اعم٤ٌمدرة -

ٕهن٤م  اًمقاضم٥م اًمٌدار سمّمقم اًمٙمٗم٤مرة ومال جيقز شم٘مديؿ اًم٧ًم قمٚمٞمٝم٤م، -

ٟمٗمؾ واًمٙمٗم٤مرة ومرض، وهل واضم٦ٌم قمغم اًمٗمقر، ومقضم٥م شم٘مديٛمٝم٤م قمغم صقم 

 (.15/394اًم٧ًم وهمػمه٤م ُمـ صقم اًمٜم٤مومٚم٦م. )

ص٤مم سمٕمض اًم٧ًم ومٚمف أضمر ُم٤م ص٤مم ُمٜمٝم٤م، ويرضمك ًمف أضمره٤م  ُمـ -

 .(15/395يم٤مُمٚم٦م إذا يم٤من اعم٤مٟمع ُمـ إيمامهل٤م قمذر ذقمل. )

اًمّمقاب: أٟمف ٓ طمرج ذم وصؾ صقم اًم٘مْم٤مء سمّمقم اًم٧ًم ُمـ  -

 (.15/396ؿمقال. )

وهق  ،Qيًتح٥م ًمٙمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م صٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء ؿمٙمراً هلل  -

ح٥م أن يّمقم ىمٌٚمف يقُم٤ًم أو سمٕمده يقُم٤مً خم٤مًمٗم٦م اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرم، ويًت

ًمٚمٞمٝمقد ذم ذًمؽ، وإن ص٤مم اًمثالصم٦م مجٞمٕم٤مً اًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ واحل٤مدي قمنم ومال سم٠مس. 

(15/397.) 

  ٓ يٚمزم اًمدقمقة إمم حتري هالل حمرم، ٕن اعم١مُمـ ًمق أظمٓم٠مه -

                                         
 (.1164ظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اًمّمٞم٤مم، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب صقم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال سمرىمؿ ) (1)
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ومّم٤مم سمٕمده يقُم٤ًم وىمٌٚمف يقُم٤ًم ٓ ييه ذًمؽ، وهق قمغم أضمر قمٔمٞمؿ، وهلذا ٓ 

 (.15/422آقمتٜم٤مء سمدظمقل اًمِمٝمر ُمـ أضمؾ ذًمؽ، ٕٟمف ٟم٤مومٚم٦م وم٘مط. ) جي٥م

ُمـ أراد صٞم٤مم قم٤مؿمقراء ومٕمٚمٞمف سم٤مقمتامد اًمرؤي٦م، وقمٜمد قمدم صمٌقت  -

اًمرؤي٦م يٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط وذًمؽ سم٢ميمامل ذي احلج٦م صمالصملم يقُم٤مً. 

(15/423.) 

اًمٕم٤مذ ُمع احل٤مدي ُمع اًمٕم٤مذ أومْمؾ، وإن ص٤مم  صقم اًمت٤مؾمع ُمع -

 (.15/424)قمنم يمٗمك ذًمؽ. 

ُمـ ص٤مم اًمت٤مؾمع واًمٕم٤مذ ومتٌلم ًمف سمٕمد ذًمؽ أٟمف ص٤مم اًمث٤مُمـ  -

ؾمع ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء، وًمف إضمر إن ؿم٤مء اهلل يم٤مُماًل قمغم طم٥ًم ٟمٞمتف. ًمت٤موا

(15/424 .) 

ذًمؽ  وىمػ ذم ^ جيقز ًمف أن يّمقم يقم قمروم٦م: ٕن اًمٜمٌل ٤ٓمج احل -

 ن اًمٜمٌل ( وإن ص٤مم خيِمك قمٚمٞمف اإلصمؿ، 15/425ٕاًمٞمقم وهق ُمٗمٓمر. )

 (.15/426هنك قمـ صقم يقم قمروم٦م سمٕمروم٦م، ومل يّمؿ. )

إذا ص٤مم يقم قمروم٦م قمـ اًم٘مْم٤مء وأي٤مم اًمتًع قمـ اًم٘مْم٤مء ومٝمذا طمًـ  -

(15/426.) 

 إي٤مم اًمتل يٜمٝمك قمـ اًمّمٞم٤مم ومٞمٝم٤م: -

ص٤مم  ، ًمٙمـ إذا٤مً قميقم اجلٛمٕم٦م، طمٞم٨م ٓ جيقز أن يّم٤مم ُمٗمردًا شمٓمق -أ

 ومال سم٠مس. اجلٛمٕم٦م وُمٕمٝم٤م اًم٧ًٌم أو ُمٕمٝم٤م اخلٛمٞمس

 يقم اًم٧ًٌم ُمٗمردًا شمٓمققم٤مً. -ب

 يقُمل اًمٕمٞمد. -ج

 أي٤مم اًمتنميؼ. -د
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ٓ  يقم اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن إذا مل شمث٧ٌم رؤي٦م اهلالل، وم٢مٟمف يقم ؿمؽ -هـ

-15/427أو همٞماًم. ) اً قجيقز صقُمف ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء ؾمقاًء يم٤من صح

428.) 

ذا يم٤من همٞماًم، أٟمف يم٤من يّمقم يقم اًمثالصملم إ ُم٤م يروى قمـ اسمـ قمٛمر  -

 (.15/429ومٝمذا اضمتٝم٤مد ُمٜمف، واًمّمقاب: ظمالومف وأن اًمقاضم٥م اإلومٓم٤مر. )

« ^ عه أبا الّاشؿ فّد م الٗقم الذي يىؽ فٗفوـ صا»طمدي٨م:  -

 (.15/412صحٞمح. ) وإؾمٜم٤مدهرواه أمحد وأهؾ اًمًـ 

احلدي٨م همػم  «ٓ تيقوقا يقم السبت إٓ يف فريًة...» طمدي٨م: -

 ام ٟمٌف قمغم ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ احلٗم٤مظ.صحٞمح ٓوٓمراسمف وؿمذوذه يم

ٓ تيقوقا يقم اجلَٔة إٓ أن »أٟمف ىم٤مل:  ^ٕٟمف ىمد صح قمـ اًمٜمٌل 

 ُمتٗمؼ قمغم صحتف. «بَده اً وا قبٓف أو يقوً تيقوقا يق

 واًمٞمقم اًمذي سمٕمده هق يقم اًم٧ًٌم.

 ^واحلدي٨م اعمذيمقر سيح ذم ضمقاز صقُمف ٟم٤مومٚم٦م ُمع اجلٛمٕم٦م، وصح قمٜمف 

إهنام يقوا عٗد لٓٔرشكني وأ٘ا »ويقم إطمد، وي٘مقل: أٟمف يم٤من يّمقم يقم اًم٧ًٌم 

 (.15/411. )«أريد أن أخالِٖؿ

إذا يم٤من صقُمف  ^صٞم٤مم يقم اجلٛمٕم٦م ُمٜمٗمردًا هنك قمٜمف اًمٜمٌل  -

 خلّمقصٞمتف، ًمٙمـ إذا ص٤مدف يقم اجلٛمٕم٦م يقم قمروم٦م ومّم٤مُمف اعمًٚمؿ وطمده 

 ًمق ومال سم٠مس سمذًمؽ، ٕٟمف ص٤مُمف ٕٟمف يقم قمروم٦م ٓ ٕٟمف يقم مجٕم٦م، ويمذًمؽ 

 يم٤من قمٚمٞمف ىمْم٤مء ُمـ رُمْم٤من وٓ يتًٜمك ًمف ومراغ إٓ يقم اجلٛمٕم٦م وم٢مٟمف ٓ 

 طمرج قمٚمٞمف أن يٗمرده، وذًمؽ ٕٟمف يقم ومراهمف، ويمذًمؽ ًمق ص٤مدف يقم 

اجلٛمٕم٦م يقم قم٤مؿمقراء ومّم٤مُمف وم٢مٟمف ٓ طمرج قمٚمٞمف أن يٗمرده، ٕٟمف ص٤مُمف ٕٟمف 

 يقمٓ َّتيقا »: ^يقم قم٤مؿمقراء ٓ ٕٟمف يقم اجلٛمٕم٦م، وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل 
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 (.415 -15/414) «اجلَٔة بيٗام وٓ لٗٓتٖا بّٗام

ٓ  قمنم ذي احلج٦م اعمراد اًمتًع ٕن يقم اًمٕمٞمد ٓ يّم٤مم، وصٞم٤مُمٝم٤م -

وي قمٜمف أٟمف يم٤من يّمقُمٝم٤م وروي أٟمف مل رُ وم ^سم٠مس سمف وومٞمف أضمر، أُم٤م اًمٜمٌل 

يٙمـ يّمقُمٝم٤م، ومل يث٧ٌم ذم ذًمؽ رء ُمـ ضمٝم٦م صقُمف هل٤م أو شمريمف ًمذًمؽ. 

(15/416.) 

ٓ يدع  كان ^أن رشقل اهلل » أم اعم١مُمٜملم طمٗمّم٦م  طمدي٨م -

 «كؾ صٖر، وركَتني قبؾ الُداة الَرش، وصٗام ثالثة أيام وـثالثًا: صٗام 

 (.15/417وٓمراب. )اومٞمف 

ًمف  جيقز ذم صٞم٤مم اًمتٓمقع أن يٗمٓمر اًمّم٤مئؿ ُمتك ؿم٤مء، ًمٙمـ إومْمؾ -

و ؿمدة أن يٙمٛمؾ اًمّمٞم٤مم، إٓ أن شمٙمقن هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمإلومٓم٤مر، يم٢ميمرام وٞمػ أ

ُم٤م يدل  ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ^طمر وٟمحق ذًمؽ: ٕٟمف صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

 (.15/421قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م. )

ُمـ ىمرر أن يّمقم ؿمٕم٤ٌمن وأصمٜم٤مء صٞم٤مُمف ٕي٤مم ؿمٕم٤ٌمن دامهف ُمرض  -

إذا ورض الَبد أو شافر »: ^وم٠مومٓمر ومػمضمك ًمف صمقاب ُم٤م ٟمقاه، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 ضمف اًمٌخ٤مري. أظمر «صحٗحاً  امً كتب اهلل لف وثؾ وا كان ئَؾ وّٗ

 

 باب لٌلة القدر
ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يٙمقن سم٤مًمّمالة واًمذيمر واًمدقم٤مء وىمراءة اًم٘مرآن وهمػم  -

 (.15/426ذًمؽ ُمـ وضمقه اخلػم. )

 أن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من، ^ىمد أظمؼم اًمٜمٌل  -

 (.15/426وأن أوشم٤مر اًمٕمنم أرضمك ُمـ همػمه٤م. )
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وم٘مد شمٙمقن  ٧ًم ذم ًمٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜمٝم٤م دائاًم،ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمتٜم٘مٚم٦م ذم اًمٕمنم، وًمٞم -

ذم ًمٞمٚم٦م أطمد وقمنميـ، أو صمالث وقمنميـ، أو مخس وقمنميـ، أو ًمٞمٚم٦م ؾمٌع 

وقمنميـ وهل أطمرى اًمٚمٞم٤مزم، وىمد شمٙمقن ذم شمًع وقمنميـ، وىمد شمٙمقن ذم 

 (.427 -15/426إؿمٗم٤مع. )

خيص هذه اًمٚمٞم٤مزم سمٛمزيد اضمتٝم٤مد ٓ يٗمٕمٚمف ذم اًمٕمنميـ  ^يم٤من اًمٜمٌل  -

، ويم٤من اًمًٚمػ سمٕمدهؿ، يٕمٔمٛمقن هذه اًمٕمنم ويم٤من أصح٤مسمف  إول،

 .(15/427). سم٠مٟمقاع اخلػموجيتٝمدون ومٞمٝم٤م 

 (.15/432. )مجٞمٕم٤ًم أدرك ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ىم٤مم اًمٕمنم -

أي: إيامٟم٤ًم سم٠من اهلل ذع ذًمؽ،  «واحتساباً  اً ٘إيام»: ^ُمٕمٜمك ىمقًمف  -

ًمدٟمٞم٤م، همٗمر اهلل وٓ ًمٖمرض آظمر ُمـ أهمراض ا ءواطمت٤ًمسم٤ًم ًمٚمثقاب قمٜمده ٓ ري٤م

 (.15/431ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف. )

 (.15/431وهذا قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٘مٞمد سم٤مضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر. )

، وذًمؽ سمرؤي٦م أُم٤مراهت٤م، رى ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سم٤مًمٕملم عمـ ووم٘مف اهلل شمُ ىمد  -

يًتدًمقن قمٚمٞمٝم٤م سمٕمالُم٤مت، وًمٙمـ قمدم رؤيتٝم٤م ٓ  ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

 (.15/433يٛمٜمع طمّمقل ومْمٚمٝم٤م. )

ُم٤م يدل قمغم أن ُمـ قمالُم٤مهت٤م ـمٚمقع اًمِمٛمس  ^د صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل ىم -

 (.15/434صٌٞمحتٝم٤م ٓ ؿمٕم٤مع هل٤م. )

 

 افكباب االعت
هل اخلٚمقة   ًمذًمؽ، وهذهِ آقمتٙم٤مف هق: اًمتٗمرغ ًمٚمٕم٤ٌمدة واخلٚمقة سم٤مهلل

 (.15/438اًمنمقمٞم٦م. )

  وهـــق ُمنمـــوع ذم رُمْمـــ٤من وهمـــػمه، وُمـــع اًمّمـــٞم٤مم أومْمـــؾ، وإن -
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س قمـــغم اًمّمـــحٞمح ُمـــ ىمـــقزم اًمٕمٚمـــامء. قمتٙمــػ ُمــــ همــػم صـــقم ومـــال سمــ٠ما

(15/438.) 

ٓ سم٠مس سم٤مًمٜمقم وإيمؾ ذم اعمًجد ًمٚمٛمٕمتٙمػ وهمػمه، ُمع ُمراقم٤مة  -

احلرص قمغم ٟمٔم٤موم٦م اعمًجد واحلذر ُمـ أؾم٤ٌمب شمقؾمٞمخف ُمـ ومْمقل اًمٓمٕم٤مم 

 (.15/438أو همػمه٤م. )

ػ ٍّ أور ببٕاء ادساجد يف الدور وأن تٕ ^أن الٕبل »طمدي٨م:  -

 (.15/439د. )ٞمؾمٜمده طماًمٜم٤ًمئل وإٓ رواه اخلٛم٦ًم  «بوتٌّٗ 

 ويِمتٖمؾ سمذيمر اهلل واًمٕم٤ٌمدة، اعمٕمتٙمػ أن يٚمزم ُمٕمتٙمٗمفاًمذي قمغم  -

ط وٟمحق ذًمؽ، أو حل٤مضم٦م اًمٓمٕم٤مم ئوٓ خيرج إٓ حل٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن يم٤مًمٌقل واًمٖم٤م

 (.15/442إذا مل يتٞمن ًمف ُمـ حييه، ومٞمخرج حل٤مضمتف. )

تٙم٤مف، ويمذًمؽ ٓ جيقز ًمٚمٛمرأة أن ي٠مشمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م وهل ذم آقم -

 (.15/442اعمٕمتٙمػ ًمٞمس ًمف أن ي٠ميت زوضمتف وهق ُمٕمتٙمػ. )

سمٞمقم وٓ  مل يرد ذم ُمدة آقمتٙم٤مف ومٞمام أقمٚمؿ ُم٤م يدل قمغم اًمتحديد ٓ -

 (.15/441سمٞمقُملم وٓ سمام هق أيمثر ُمـ ذًمؽ. )

 (.15/441وٓ يِمؽمط أن يٙمقن ُمٕمف صقم قمغم اًمّمحٞمح. ) -

يم٤من يتخٚمؾ  صالة اجلامقم٦م، وإذا حمؾ آقمتٙم٤مف اعم٤ًمضمد اًمتل شم٘م٤مم ومٞمٝم٤م -

 (.15/442اقمتٙم٤مومف مجٕم٦م وم٤مٕومْمؾ أن يٙمقن ذم اعمًجد اجل٤مُمع إذا شمٞمن ذًمؽ. )

قمتٙم٤مف وخيرج -  اًمًٜم٦م ًمٚمٛمٕمتٙمػ أن يدظمؾ ُمٕمتٙمٗمف طملم يٜمقي ٓا

 (.15/442سمٕمد ُميض اعمدة اًمتل ٟمقاه٤م، وًمف ىمٓمع ذًمؽ إذا دقم٧م احل٤مضم٦م. )

. اً را مل يٙمـ ُمٜمذوآقمتٙم٤مف ؾمٜم٦م وٓ جي٥م سم٤مًمنموع ومٞمف إذ -

(15/442.) 



 

 
 163 الصيام

 الصالة
 

 يًتح٥م عمـ اقمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من دظمقل ُمٕمتٙمٗمف -

وخيرج ُمتك  ^سم٤مًمٜمٌل  سمٕمد صالة اًمٗمجر ُمـ اًمٞمقم احل٤مدي واًمٕمنميـ، اىمتداءً 

 (.15/442ٟمتٝم٧م اًمٕمنم. )ا

إذا  إومْمؾ أن يتخذ اعمٕمتٙمػ ُمٙم٤مٟم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ذم اعمًجد يًؽميح ومٞمف -

 (.15/443شمٞمن ذًمؽ. )

 (.15/444يّمح آقمتٙم٤مف ذم همػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م. ) -

امقم٦م مل يّمح آقمتٙم٤مف ومٞمف. ف اجلٞموم مشم٘م٤م إن يم٤من اعمًجد ٓ -

(15/444). 

يم٤من اًمِمٝمر وم٤مواًل واعمٙم٤من وم٤مواًل وققمٗم٧م ومٞمف احلًٜم٤مت إذا  -

ُمـ اًمًٞمئ٦م ذم همػمه.  امً ٦م ذم رُمْم٤من أقمٔمؿ إصمئ٤مت، ومًٞمئؿ ومٞمف إصمؿ اًمًٞمٔموقم

(15/447.) 

يٗملم شمْم٤مقمػ ذم نم٤مت ذم إُم٤ميمـ اًمٗم٤موٚم٦م يم٤محلرُملم اًماحلًٜم -

اًمٙمٛمٞم٦م واًمٙمٞمٗمٞم٦م، أُم٤م اًمًٞمئ٤مت ومال شمْم٤مقمػ سم٤مًمٙمٛمٞم٦م وًمٙمـ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م. 

(15/448.) 

يٗملم ُمْم٤مقمٗم٦م ٓ يٕمٚمؿ ُمٌٚمٖمٝم٤م نمإقمامل اًمّم٤محل٦م شمْم٤مقمػ ذم احلرُملم اًم -

 (. 15/448)إٓ اهلل، ُم٤م قمدا اًمّمالة وم٘مد ضم٤مء سمٞم٤من ُم٘مدار ُمْم٤مقمٗمتٝم٤م. 

يمٚمٝم٤م  ًٚمؿ قمٛمٚمف يمٚمف قم٤ٌمدة، وواضم٤ٌمشمف اًمتل ي١مدهي٤م إذا صٚمح٧م ٟمٞمتفاعم -

 (. 15/449قم٤ٌمدة، ومٚمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمدة جمرد صالة أو صٞم٤مم وم٘مط. )

شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف واًمدقمقة إمم اهلل، وشمرسمٞم٦م إوٓد ورقم٤ميتٝمؿ،  -

 قن إهؾ واإلطم٤ًمن ًمٕم٤ٌمد اهلل، وسمذل اجلٝمد ذم ُم٤ًمقمدة ِمئواًم٘مٞم٤مم سم

  س قمـ اعمٙمروسملم واعمٝمٛمقُملم، وٟمٗمع اًمٜم٤مس سمٙمؾ قمٛمؾاًمٜم٤مس، واًمتٜمٗمٞم
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شمٕم٤ممم إذا صٚمح٧م اًمٜمٞم٦م.  هللُم٤ٌمح، وـمٚم٥م اًمرزق احلالل يمؾ ذًمؽ قم٤ٌمدة 

(15/449.) 

وهٙمذا أداء اًمقفمٞمٗم٦م اعمًٜمدة إمم اًمّم٤مئؿ ذم رُمْم٤من سمٜمّمح وصدق  -

 (.15/452ُمـ مجٚم٦م اًمٕم٤ٌمدة اًمتل يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م. )

وم٢مذا يم٤من آقمتٙم٤مف ُمٜمذوراً  ُمٕمتٙمػ يريد أن ي٠ميت سمٕمٛمرة ًمقاًمده، -

ر اًمٓم٤مقم٦م أُمر ٓزم، وإن يم٤من ذسمٛمدة ًمزُمف شمٙمٛمٚمتٝم٤م، ٕن اًمقوم٤مء سمٜم اً دحمدو

. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ إن ؿم٤مء ىمٓمٕمف وأشمك سم٤مًمٕمٛمرةشمٓمققم٤ًم وم٢من ؿم٤مء أيمٛمٚمف و

(5/69.) 
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 كتاب احلج
أداء احل٩م واضم٥م قمغم اًمٗمقر ذم طمؼ ُمـ اؾمتٓم٤مع اًمًٌٞمؾ إًمٞمف.  -

(16/32.) 

أهن٤م ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، هؾ قمغم  اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م طمدي٨م أم  -

أظمرضمف  «عٖٓٗـ جٖاد ٓ قتال فٗف: احلج والَٔرة»اًمٜم٤ًمء ُمـ ضمٝم٤مد؟ ىم٤مل: 

 (. 16/31أمحد، واسمـ ُم٤مضم٦م، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. )

ذم  ^ٓ جي٥م احل٩م واًمٕمٛمرة ذم اًمٕمٛمر إٓ ُمرة واطمدة، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -

 (. 16/31. )«رة، فٔـ زاد فٖق تٌقعاحلج و»احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

 (.16/32يًـ اإليمث٤مر ُمـ احل٩م واًمٕمٛمرة شمٓمققم٤ًم. ) -

عٔرة يف »: ^أومْمؾ زُم٤من شم١مدي ومٞمف اًمٕمٛمرة ؿمٝمر رُمْم٤من ًم٘مقل اًمٜمٌل  -

 «تّيض حجة وَل»ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وذم رواي٦م أظمرى ذم اًمٌخ٤مري:  «روًان تَدل حجة

ٕمٜمل ُمٕمف قمٚمٞمف اًمّمالة ي -هٙمذا سم٤مًمِمؽ- «تّيض حجة أو حجة وَل»وذم ُمًٚمؿ: 

يمٚمٝم٤م وىمٕم٧م ذم ذي  ^قُمٛمرُه واًمًالم، صمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمٕمٛمرة ذم ذي اًم٘مٕمدة، ٕن 

. [21إطمزاب:]وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئاًم٘مٕمدة، وىمد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

(17/431.) 

 مل يٕمتٛمر ذم ؿمٝمر رضم٥م وإٟمام  ^اعمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف  -

 أن  سمـ قمٛمر يمٚمٝم٤م ذم ذي اًم٘مٕمدة، وىمد صم٧ٌم قمـ ا ^ٛمره قمُ 

 «هؿ يف ذلؽوَ أ٘ف »: وذيمرت قم٤مئِم٦م  «اعتٔر يف رجب»: ^اًمٜمٌل 

 مل يٕمتٛمر ذم رضم٥م، واًم٘م٤مقمدة ذم إصقل: أن  ^وأن اًمٜمٌل 

  اعمث٧ٌم ُم٘مدم قمغم اًمٜم٤مذم، ومٚمٕمؾ قم٤مئِم٦م وُمـ ىم٤مل سم٘مقهل٤م مل حيٗمٔمقا ُم٤م
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 (.17/433طمٗمظ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع. )

 (.17/441وقم٦م. )اًمٕمٛمرة وىم٧م اعمقاًمد همػم ُمنم -

ًمٚمّمالة، ويمذا ُمـ يم٤من يّمكم ويدع  ٓ يّمح طم٩م ُمـ يم٤من شم٤مريم٤مً  -

 (.16/122اًمّمالة. )

ُمـ اضمتٛمع قمٚمٞمف طم٩م اًمٗمريْم٦م وىمْم٤مء صٞم٤مم واضم٥م يم٤مًمٙمٗم٤مرة  -

 (.16/123وىمْم٤مء رُمْم٤من أو ٟمحقمه٤م ىمدم احل٩م. )

 ( سمؾ شمنمع ذم16/123. )سملم اًمٕمٛمرة واًمٕمٛمرة ٟمٕمٚمؿ أىمؾ طمد ٓ -

 (.16/363يمؾ وىم٧م. )

ؿمتٖم٤مل سم٤مًمٓمقاف واًمّمالة وؾم٤مئر ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ ُمٙم٦م وم٤مٕومْمؾ ًمف آ -

اًم٘مرسم٤مت وقمدم اخلروج ظم٤مرج احلرم ٕداء قمٛمرة إن يم٤من ىمد أدى قمٛمرة اإلؾمالم. 

( وىمد ي٘م٤مل سم٤مؾمتح٤ٌمب ظمروضمف إمم ظم٤مرج احلرم ٕداء اًمٕمٛمرة ذم 16/123)

 (.16/363إوىم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م يمرُمْم٤من. )

  ًٗمر إمم احل٩م أو اًمٕمٛمرة اؾمتح٥م ًمف:إذا قمزم اعمًٚمؿ قمغم اًم -

، وهل: ومٕمؾ أواُمره، Qقيص أهٚمف وأصح٤مسمف سمت٘مقى اهلل أن يُ  -أ

 واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف.

 يـ، ويِمٝمد قمغم ذًمؽ.دَّ أن يٙمت٥م ُم٤مًمف وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًم -ب

 جي٥م قمٚمٞمف اعم٤ٌمدرة إمم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح ُمـ مجٞمع اًمذٟمقب. -ج

 ُم٤مل طمالل.يٜمٌٖمل أن يٜمتخ٥م حلجف وقمٛمرشمف ٟمٗم٘م٦م ـمٞم٦ٌم ُمـ  -د

 ؾمتٖمٜم٤مء قمام ذم أيدي اًمٜم٤مس واًمتٕمٗمػ قمـ ؾم١ماهلؿ.يٜمٌٖمل ًمف آ -هـ

جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مّمد سمحجف وقمٛمرشمف وضمف اهلل واًمدار إظمرى، وحيذر  -و

 يمؾ احلذر ُمـ أن ي٘مّمد اًمدٟمٞم٤م وطمٓم٤مُمٝم٤م، أو اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م واعمٗم٤مظمرة سمذًمؽ.

 ٘مقىيٜمٌٖمل ًمف أن يّمح٥م ذم ؾمٗمره إظمٞم٤مر ُمـ أهؾ اًمٓم٤مقم٦م واًمت -ز
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 واًمٗم٘مف ذم اًمديـ، وحيذر ُمـ صح٦ٌم اًمًٗمٝم٤مء واًمٗم٤ًمق.

يٜمٌٖمل ًمف أن يتٕمٚمؿ ُم٤م ينمع ًمف ذم طمجف وقمٛمرشمف، ويتٗم٘مف ذم ذًمؽ،  -ح

 وي٠ًمل قمام أؿمٙمؾ قمٚمٞمف، ًمٞمٙمقن قمغم سمّمػمة.

ويٙمثر ذم ؾمٗمره ُمـ اًمذيمر وآؾمتٖمٗم٤مر، ودقم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف،  -ط

ظ قمغم اًمّمٚمقات ذم واًمتيع إًمٞمف، وشمالوة اًم٘مرآن وشمدسمر ُمٕم٤مٟمٞمف، وحي٤موم

اجلامقم٦م، وحيٗمظ ًم٤ًمٟمف ُمـ يمثرة اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، واخلقض ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف، 

واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م يّمقن ًم٤ًمٟمف أيْم٤ًم ُمـ اًمٙمذب واإلومراط ذم اعمزاح، و

 .إظمقاٟمف اعمًٚمٛملم واًمًخري٦م سم٠مصح٤مسمف وهمػمهؿ ُمـ

ويٜمٌٖمل ًمف سمذل اًمؼم ذم أصح٤مسمف، ويمػ أذاه قمٜمٝمؿ، وأُمرهؿ  -ي

هنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م قمغم طم٥ًم اًمٓم٤مىم٦م. سم٤معمٕمروف، و

(16/32- 37.) 

، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٤مً ٜماهلل ضمؾ وقمال ضمٕمؾ هذا اًمٌٞم٧م ُمث٤مسم٦م ًمٚمٜم٤مس وأُم -

، يثقسمقن إًمٞمف ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ُمرة [125اًمٌ٘مرة:]ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 (.16/162)سمٕمد ُمرة، وٓ يِمٌٕمقن ُمـ اعمجلء إًمٞمف. 

، أي ـمٝمر ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م ُمـ اًمنمك، [26:احل٩م]ڇ ڇىم٤مل شمٕم٤ممم:  -

وشمٓمٝمػمه يٙمقن سمتٜمزهيف ُمـ اًمنمك سم٤مهلل واًمٌدع اعمْمٚم٦م، وأٓ يٙمقن طمقًمف إٓ 

٘مرة:]ۇئشمقطمٞمد اهلل واإلظمالص ًمف وُم٤م ذع ُمـ اًمٕم٤ٌمدة.  ، وىمد سمدأ [125اًٌم

سم٤مًمٓمقاف، ٕن اًمٓمقاف ٓ يٗمٕمؾ إٓ ذم هذا اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ، ُم٤م ُمـ قم٤ٌمدة ذم اًمدٟمٞم٤م 

إٓ طمقل اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ، أُم٤م اًمٓمقاف سم٤مًم٘مٌقر وإؿمج٤مر وإطمج٤مر  ومٞمٝم٤م ـمقاف

 (.164 -16/163ومٝمق ُمـ اًمنمك إيمؼم. )

  اًمقاضم٥م قمغم مح٤مة هذا اًمٌٞم٧م واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمف، أن يٓمٝمروا هذا -
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 ٤مً ؾمُم٘مد ٤مً تاًمٌٞم٧م ُمـ اًمنمك واًمٌدع واعمٕم٤ميص، طمتك يٙمقن يمام ذع اهلل سمٞم

 .(16/164ُمٓمٝمرًا ُمـ يمؾ ُم٤م طمرم اهلل. )

ٕم٤مون تاحل٩م وؾمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م إمم صٗم٤مء اًم٘مٚمقب واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م واًم -

 (.16/166)قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، واًمتٕم٤مرف سملم قم٤ٌمد اهلل ذم ؾم٤مئر أرض اهلل. 

وُمـ  قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ذم يمؾ أص٘م٤مع اًمدٟمٞم٤م أن يتزودوا ُمـ اًمٕمٚمؿ -

طمتك ٓ حيت٤مضمقن ًمٚمٜم٤مس.  يٜمٗمٕمٝمؿ ذم طمجٝمؿ، وُمـ يمؾ ُم٤ماعم٤مل 

(16/167.) 

، أي: [27احل٩م:]ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑشمٕم٤ممم:  ًمفىمق -

 ٤مة.ِمُم

وىمد اؾمتٜمٌط سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اعم٤مر أومْمؾ وًمٙمـ 

وهق اًم٘مدوة وإؾمقة، وًمٙمـ اًمراضمؾ  ٤مً ٌطم٩م رايم ^ًمٞمس سمٔم٤مهر: ٕن اًمٜمٌل 

يدل ومٕمٚمف قمغم ؿمدة اًمرهم٦ٌم وىمقهت٤م ذم احل٩م، وًمٙمـ ٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن 

 أومْمؾ.

ومٚمف أضمره، واًمرايم٥م اًمذي رهم٥م ذم رمح٦م اهلل وإطم٤ًمٟمف  ومٛمـ ضم٤مء ُم٤مؿمٞم٤مً 

 (.172 -16/169ًمف أضمره وهق أومْمؾ. )

 (.16/186وقمٛماًل. ) ًٓ يمؾ أٟمقاع ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ذيمر هلل ىمق -

صالة يف وسجدي هذا أفًؾ وـ ألػ صالة فٗام شقاه »طمدي٨م:  -

إٓ ادسجد احلرام، وصالة يف ادسجد احلرام أفًؾ وـ وائة ألػ 

. أظمرضمف أمحد، واسمـ ُم٤مضم٦م رمحٝمام اهلل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. «ٗام شقاهصالة ف

(16/235.) 

 ، أوبادروا بإعامل شبًَا هؾ تٕتٍرون إٓ فّرًا وٕسٗاً »طمدي٨م:  -
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  ، أو الدجالجمٖزاً  ، أو وقتاً اً دوِٕ اً ووِسدًا، أو هر ، أو ورضاً وٌُٗاً  غٕكً 

سم٢مؾمٜم٤مد  اًمؽمُمذي رواه  « غائب يٕتٍر، أو الساعة فالساعة أدهك وأوررشف

 (.16/336طمًـ. )

ُمـ ىمدر قمغم احل٩م ومل حي٩م اًمٗمريْم٦م وأظمره ًمٖمػم قمذر، وم٘مد أشمك ُمٜمٙمراً  -

وُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة، وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ُمـ ذًمؽ واًمٌدار سم٤محل٩م.  امً قمٔمٞم

(16/353-354.) 

اًمّمقاب: أن اًمٕمٛمرة واضم٦ٌم ُمرة ذم اًمٕمٛمر يم٤محل٩م وُم٤م زاد ومٝمق شمٓمقع.  -

(16/355). 

طمٞم٤مشمف سمٕمد سمٚمقهمف وم٢مٟمف يٕمتٛمر ؾمقاء  ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم يٕمتٛمر ملاإلٟم٤ًمن وإذا طم٩م  -

 (.16/356يم٤من ىمٌؾ احل٩م أو سمٕمده. )

ؿمتدت طم٤مضمتف إمم اًمزواج وضم٧ٌم قمٚمٞمف اعم٤ٌمدرة سمف ىمٌؾ احل٩م: ٕٟمف ذم اُمـ  -

، إذا يم٤من ٓ يًتٓمٞمع ٟمٗم٘م٦م اًمزواج واحل٩م مجٞمٕم٤مً. ٤مً ٕمهذه احل٤مل ٓ يًٛمك ُمًتٓمٞم

(16/359.) 

 حل٩م ىمٌؾ اًمزواج ٓ يّمح.ىمقل سمٕمْمٝمؿ: ا -

ىمقل ًمٞمس سمّمحٞمح وم٤محل٩م جيقز ىمٌؾ اًمزواج وسمٕمده، إذا يم٤من ىمد سمٚمغ احلٚمؿ. 

(16/362.) 

ٓ ؿمؽ أن شمٙمرار احل٩م ومٞمف ومْمؾ قمٔمٞمؿ ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، وًمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر  -

إمم اًمزطم٤مم اًمٙمثػم ذم هذه اًمًٜملم إظمػمة، واظمتالط اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء ذم اًمٓمقاف 

حترز اًمٙمثػم ُمٜمٝمـ قمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمتٜم٦م، ٟمرى أن قمدم وأُم٤ميمـ اًمٕم٤ٌمدة، وقمدم 

شمٙمرارهـ احل٩م أومْمؾ هلـ وأؾمٚمؿ ًمديٜمٝمـ وأسمٕمد قمـ اعمية قمغم اعمجتٛمع اًمذي 

ؾمتٙمث٤مر ُمـ احل٩م ًم٘مّمد ىمد يٗمتـ سمٌٕمْمٝمـ، وهٙمذا اًمرضم٤مل إذا أُمٙمـ شمرك آ

اًمتقؾمٕم٦م قمغم احلج٤مج وختٗمٞمػ اًمزطم٤مم قمٜمٝمؿ، ومٜمرضمق أن يٙمقن أضمره ذم اًمؽمك 

ه ذم احل٩م إذا يم٤من شمريمف ًمف سم٥ًٌم هذا اًم٘مّمد اًمٓمٞم٥م. أقمٔمؿ ُمـ أضمر
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(16/361- 362.) 

جي٥م أن يراقمك ذم طمؼ اًمٜم٤ًمء قمٜم٤ميتٝمـ سم٤محلج٤مب واًمٌٕمد قمـ  -

أؾم٤ٌمب اًمٗمتٜم٦م، وـمقاومٝمـ ُمـ وراء اًمٜم٤مس، وقمدم ُمزامح٦م اًمرضم٤مل قمغم احلجر 

إؾمقد، وم٢من يمـ ٓ يت٘مٞمدن هبذه إُمقر اًمنمقمٞم٦م ومٞمٜمٌٖمل قمدم ذه٤مهبـ إمم 

قمتامرهـ ُمٗم٤مؾمد شميهـ، وشمي اعمجتٛمع، وشمرسمق ا: ٕٟمف يؽمشم٥م قمغم اًمٕمٛمرة

 -16/363ٝمـ اًمٕمٛمرة، إذا يمـ ىمد أديـ قمٛمرة اإلؾمالم. )ئقمغم ُمّمٚمح٦م أدا

364.) 

حمؾ ٟمٔمر،  قمغم اًمّمالة هذاقمغم اًمٓمقاف أو اًمٓمقاف شمٗمْمٞمؾ اًمّمالة  -

إومْمؾ ًمف أن يٙمثر اًمٓمقاف، ٕٟمف  أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٖمري٥ممجع ُمـ  ذيمر وىمد

حيّمؾ ًمف اًمٓمقاف إٓ ذم ُمٙم٦م وؾمقف يٜمزح وخيرج ويٌتٕمد قمٜمٝم٤م، وم٤مهمتٜم٤مُمف  ٓ

اًمٓمقاف أومم، وٕٟمف يٛمٙمٜمف اإلشمٞم٤من سم٤مًمّمالة ذم يمؾ ُمٙم٤من، أُم٤م اعم٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م، 

 وم٤مًمّمالة أومْمؾ ًمف: ٕن ضمٜمس اًمّمالة أومْمؾ ُمـ ضمٜمس اًمٓمقاف.

 (.16/367وهذا يمٚمف ذم اًمٜم٤مومٚم٦م، أقمٜمل: ـمقاف اًمٜم٤مومٚم٦م وصالة اًمٜم٤مومٚم٦م. )

ّمقاب: أن احل٩م واًمٕمٛمرة أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م سمٜمٗم٘متٝم٤م عمـ أظمٚمص اًم -

 (. 16/368اًم٘مّمد، وأشمك هبذا اًمٜمًؽ قمغم اًمقضمف اعمنموع. ) هلل

 عم٤م ؾمئؾ أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾ؟ ^اًمٜمٌل  -

 .« ورشقلفإيامن باهلل»ىم٤مل: 

 ىم٤مل اًم٤ًمئؾ: صمؿ أي؟

 .«اجلٖاد يف شبٗؾ اهلل»ىم٤مل: 

 ىم٤مل اًم٤ًمئؾ: صمؿ أي؟

 ؼ قمٚمٞمف.ُمتٗم «حج وزور»ىم٤مل: 
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  ومجٕمؾ احل٩م سمٕمد اجلٝم٤مد، واعمراد سمف طم٩م اًمٜم٤مومٚم٦م، ٕن احل٩م

 (.16/372اعمٗمروض ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م. )

 «أوف وـ حج فٓؿ يرفث ومل يِسؼ رجع كٗقم ولدتف»: ^ىمقل اًمٜمٌل  -

٤مرة ًمٚمٛم١مُمـ إذا أدى احل٩م قمغم ِم، وومٞمف سم^ُمـ أصح إطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

ة، وم٢من اهلل يٖمٗمر ًمف ذٟمقسمف مجٞمٕمٝم٤م ٕٟمف إذا شمرك اًمروم٨م واًمٗمًقق وم٘مد اًمّمٗم٦م اعمذيمقر

 (.2/182) [مجع اعمًٜمد]٥م ُمققمقد سم٤معمٖمٗمرة. ئشم٤مب شمقسم٦م ٟمّمقطم٤مً واًمت٤م

إومْمؾ عمـ أدى ومريْم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة أن ي٘مدم ٟمٗم٘م٦م طم٩م اًمتٓمقع  -

ؾمٌٞمؾ اهلل: ٕن اجلٝم٤مد اًمنمقمل  عم٤ًمقمدة اعمج٤مهديـ ذم وٟمٗم٘م٦م قمٛمرة اًمتٓمقع

 (.371-16/123ؾ ُمـ طم٩م اًمتٓمقع وقمٛمرة اًمتٓمقع. )أومْم

إذا يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم شمٕمٛمػم اعمًجد ومتٍمف ٟمٗم٘م٦م احل٩م شمٓمققم٤مً  -

ذم قمامرة اعمًجد، ًمٕمٔمؿ اًمٜمٗمع واؾمتٛمراره وإقم٤مٟم٦م اعمًٚمٛملم قمغم إىم٤مُم٦م اًمّمالة 

 مج٤مقم٦م.

أُم٤م إن يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م همػم ُم٤مؾم٦م ًمقضمقد ُمـ يٕمٛمره همػم ص٤مطم٥م احل٩م. 

واًمديف سمٜمٗمًف أو سمٖمػمه ُمـ اًمث٘م٤مت أومْمؾ إن ؿم٤مء اهلل.  ومحجف شمٓمققم٤ًم قمـ

(16/372.) 

ًمٙمؾ  ُمـ أراد احل٩م قمـ واًمديف ومال جيٛمٕمٝمام ذم طمج٦م واطمدة سمؾ حي٩م -

 (.16/372واطمد وطمده. )

ُمـ أدى ومريْم٦م احل٩م وسمٕمده٤م شمرك اًمّمالة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، صمؿ شم٤مب  -

اًمّم٤محل٦م إٟمام  وصغم، وم٢من طمجف ٓ يٌٓمؾ وٓ يٚمزُمف طمج٦م أظمرى، ٕن إقمامل

شمٌٓمؾ إذا ُم٤مت ص٤مطمٌٝم٤م قمغم اًمٙمٗمر، أُم٤م إذا هداه اهلل وأؾمٚمؿ وُم٤مت قمغم 

 (. 16/373اإلؾمالم وم٢من ًمف ُم٤م أؾمٚمػ ُمـ ظمػم. )

 يّمح طم٩م اعمرأة سمال حمرم ُمع اإلصمؿ: ٕٟمف ٓ جيقز هل٤م اًمًٗمر  -
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 (.16/122سمدون حمرم وًمق ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة. )

٤ًمومر ُمٕمٝم٤م، وىمد رظمص سمٕمض ي ٤مً ُمًمٞمس قمغم اعمرأة طم٩م إذا مل دمد حمر -

اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م ُمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء سمّمح٦ٌم رضم٤مل ُم٠مُمقٟملم، 

ٓ تسافر ادرأة إٓ وع »وًمٙمـ ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ، واًمّمقاب: ظمالومف حلدي٨م: 

 (.16/382. )«ذي ُمرم

 (.16/382ًمٖمػمه٤م. ) ٤مً ُمًمٞم٧ًم اعمرأة حمر -

 ًمذيمر ص٤مر هب٤مُمتك وضمدت واطمدة ُمـ قمالُم٤مت اًمٌٚمقغ اًمثالث ذم ا -

 (.16/382). يٙمقن حمرُم٤ًم ًمٚمٛمرأة أن ، وضم٤مزُمٙمٚمٗم٤مً 

ُمـ اعمح٤مرم، وإن قمٚمقا،  ظم٤مل إم وقمٛمٝم٤مظم٤مل إب وقمٛمف، و -

 (.16/381يم٠مظمل ضمده٤م وأظمل ضمدهت٤م هؿ أظمقال هل٤م. )

 (.16/382سمـ ذم احل٩م وهمػمه. )أسمق اًمزوج حمرم ًمزوضم٦م آ -

همػمه٤م سمدون حمرم يراوم٘مٝم٤م  ٓ جيقز ؾمٗمر اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمٓم٤مئرة وٓ -

 (.16/383ذم ؾمٗمره٤م. )

وًمق يم٤من  اعمرأة اًمتل شم٤ًمومر سمدون حمرم ُمع طم٤مومٚم٦م اًمٜم٘مؾ اجلامقمل آصمٛم٦م، -

يقضمد ذم احل٤مومٚم٦م ُمٙم٤من ظم٤مص سم٤مًمٜم٤ًمء، وؾمٗمره٤م حمرم وقمٚمٞمٝم٤م اًمتقسم٦م إمم اهلل ُمـ 

ذًمؽ، وذًمؽ سم٤مًمٜمدم قمغم ُم٤م وىمع ُمٜمٝم٤م، واًمٕمزم اًمّم٤مدق قمغم أٓ شمٕمقد ًمذًمؽ. 

(16/385.) 

إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء ومٞمف شمٗمًػم اًمًٌٞمؾ سم٤مًمزاد واًمراطمٚم٦م، يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م،  -

ًمٙمـ يِمٝمد سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض ومٝمل ُمـ سم٤مب احلًـ ًمٖمػمه وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم اعمٕمٜمك، 

﮴﮵وإصؾ ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ]آل ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

طمرج قمٚمٞمف ، ومٛمـ اؾمتٓم٤مع اًمًٌٞمؾ إمم اًمٌٞم٧م ًمزُمف احل٩م وُمـ مل يًتٓمع ومال [97قمٛمران:

 (.16/386ويمؾ إٟم٤ًمن أقمٚمؿ سمٜمٗمًف. )
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  ُمـ طم٩م سمامل طمرام وم٤محل٩م صحٞمح إذا أداه يمام ذع اهلل، وًمٙمٜمف -

ي٠مصمؿ ًمتٕم٤مـمٞمف اًمٙم٥ًم احلرام، وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم اهلل ُمـ ذًمؽ ويٕمتؼم طمجف 

سم٥ًٌم شمٕم٤مـمٞمف اًمٙم٥ًم احلرام، ًمٙمٜمف يً٘مط قمٜمف اًمٗمرض.  ٤مً ّمٟم٤مىم

(16/122-387.) 

ع ًمٚمح٩م وًم٘مْم٤مء اًمديـ ومال سم٠مس، أُم٤م إذا ًإذا يم٤من ًمديؽ ُم٤مل يت -

ع هلام، وم٤مسمدأ سم٤مًمديـ، ٕن ىمْم٤مء اًمديـ ُم٘مدم، واهلل ي٘مقل: ًيم٤من اعم٤مل ٓ يت

﮲  ﮳ ﮴﮵ ، وأٟم٧م ٓ [97]آل قمٛمران:ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 (.16/392. )ُمـ آؾمتٓم٤مقم٦مٛمٜمٕمؽ ي يـشمًتٓمٞمع، ٕن اًمد

أداء احل٩م  ُمـ أظمٞمف ًمٞمًتٕملم هب٤م قمغم طمرج قمغم اإلٟم٤ًمن أن ي٘مٌؾ هدي٦مٓ  -

إذا قمٚمؿ أن ذًمؽ قمـ ـمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمف وُمـ يم٥ًم ـمٞم٥م، وم٢من اهلدي٦م شمقضم٥م اعمقدة 

واعمح٦ٌم، وومٞمٝم٤م ذح صدر ًمٚمٛمٝمدي، وىمْم٤مء طم٤مضم٦م وُمٕمقٟم٦م ًمٚمٛمٝمدي إًمٞمف، وهذا 

 (.16/393ٓ يٜم٘مص ُمـ أضمر احل٤مج ؿمٞمئ٤ًم، ٕن هذا يم٥ًم ـمٞم٥م. )

ًمقوم٤مء. ىمؽماض ٕداء احل٩م إذا يم٤من اعم٘مؽمض يًتٓمٞمع آ طمرج ذم آ -

 (. 16/121( وإومْمؾ قمدم آىمؽماض ٕداء احل٩م. )16/393)

ٓ جي٥م قمغم اًمزوج دومع شمٙم٤مًمٞمػ طم٩م زوضمتف، وإٟمام ٟمٗم٘م٦م ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م  -

 (.16/394إذا اؾمتٓم٤مقم٧م، ًمٙمـ إذا شمؼمع هل٤م سمذًمؽ ومٝمق ُمِمٙمقر وُم٠مضمقر. )

ًمٞمس ُمـ ذوط احل٩م أن ي٠ميت اعمًٚمؿ ُمـ سمٚمده سمٜمٞم٦م احل٩م، واؿمؽماط  -

ًمف ُمـ اًمّمح٦م، هدى اهلل ىم٤مئٚمف وأقم٤مذه ُمـ ٟمزهم٤مت اًمِمٞمٓم٤من  ذًمؽ ٓ أؾم٤مس

 (.16/395وُمـ اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ. )

ُمـ ُم٤مت ومل حي٩م وهق يًتٓمٞمع وضم٥م احل٩م قمٜمف ُمـ اًمؽميم٦م أوص  -

 (.16/122. )سمذًمؽ أو مل يقصِ 



 

 
 176 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

 ٓ شمّمح اإلٟم٤مسم٦م ذم احل٩م قمٛمـ يم٤من صحٞمح اًمٌدن وًمق يم٤من وم٘مػماً  -

، أُم٤م اًمٕم٤مضمز ًمٙمؼم ؾمـ أو ُمرض ٓ يرضمك سمرؤه وم٢مٟمف يٚمزُمف أو ٟمٗمالً  يم٤من ومرو٤مً  ؾمقاءً 

أن يٜمٞم٥م ُمـ ي١مدي قمٜمف احل٩م اعمٗمروض واًمٕمٛمرة اعمٗمروو٦م، إذا يم٤من يًتٓمٞمع ذًمؽ 

 (.423 -16/122سمامًمف. )

ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م أن  [39اًمٜمجؿ:]مئ ىئ يئ جب حب خب مبىمقًمف شمٕم٤ممم:  -

ُمٕمٜم٤مه٤م قمٜمد قمٚمامء همػمه، وإٟمام  لقمٜمف ؾمٕم ئاإلٟم٤ًمن ُم٤م يٜمٗمٕمف قمٛمؾ همػمه، وٓ جيز

اًمتٗمًػم اعمح٘م٘ملم أٟمف ًمٞمس ًمف ؾمٕمل همػمه، وإٟمام اًمذي ًمف ؾمٕمٞمف وقمٛمٚمف وم٘مط، وأُم٤م 

يث٤مب  ، وم٢من ذًمؽ يٜمٗمٕمف ويث٤مب قمٚمٞمف، يمامسم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م قمٜمف قمٛمٚمف ٟمقاه قمٛمؾ همػمه وم٢من

طمجف قمٜمف وصقُمف قمٜمف إذا يم٤من قمٚمٞمف صقم،  ومٝمٙمذاف، ٜمقم ًمف وصدىمتفأظمٞمف  سمدقم٤مء

رد اًمنمع سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م قمـ اًمٖمػم، يم٤مًمدقم٤مء وهذا خيتص سم٤مًمٕم٤ٌمدات اًمتل و

واًمّمدىم٦م واحل٩م واًمّمقم، أُم٤م همػمه٤م ومٝمق حمؾ ٟمٔمر واظمتالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، 

 ٤مً ـمىمتّم٤مراً قمغم اًمقارد واطمتٞم٤مايم٤مًمّمالة واًم٘مراءة وٟمحقمه٤م، وإومم اًمؽمك، 

 (.421 -16/422ًمٚمٕم٤ٌمدة. )

وقمغم إقمٛمك أن  يم٤من أو ٟمٗمالً، اًمٕمٛمك ًمٞمس قمذرًا ذم اإلٟم٤مسم٦م ًمٚمح٩م ومرو٤مً  -

 (.16/123. )٤مً ٕمحي٩م سمٜمٗمًف إذا يم٤من ُمًتٓمٞم

طمج٦م صم٤مُمٜم٦م أو  -اًمتل طمج٧م ؾمٌع ُمرات- أن حتجل قمـ أُمؽ ِؽ جيقز ًم -

أيمثر وهذا ُمـ سمره٤م وًمؽ ذم ذًمؽ أضمر قمٔمٞمؿ، إذا يمٜم٧م ىمد طمجج٧م قمـ ٟمٗمًؽ 

ويم٤مٟم٧م أُمؽ ُمتقوم٤مة أو قم٤مضمزة قمـ احل٩م ًمٙمؼم اًمًـ أو عمرض ٓ يرضمك سمرؤه. 

(16/425.) 

أو ًمٙمؼم  ٕمٛمرة ُمثؾ احل٩م إذا يم٤من اعمٙمٚمػ قم٤مضمزًا عمرض ٓ يرضمك سمرؤهاًم -

 (.16/427ؾمـ، وم٢مٟمف يًتٜمٞم٥م ُمـ يٕمتٛمر قمٜمف يم٤محل٩م. )

 إن طمجج٧م قمـ واًمديؽ سمٜمٗمًؽ، واضمتٝمدت ذم إيمامل طمجؽ  -
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 قمغم اًمقضمف اًمنمقمل ومٝمق إومْمؾ، وإن اؾمت٠مضمرت ُمـ حي٩م قمٜمٝمام ُمـ 

 .(428 -16/427أهؾ اًمديـ وإُم٤مٟم٦م ومال سم٠مس. )

احل٩م قمـ اًمقاًمديـ ًمٞمس سمقاضم٥م قمغم اًمقًمد، وًمٙمٜمف ُمنموع ًمف  -

وُمًتح٥م وُم١ميمد ٕٟمف ُمـ سمرمه٤م، وأُم٤م اًمت٘مديؿ ومٚمف أن ي٘مدم ُمـ ؿم٤مء، إن 

ؿم٤مء ىمدم إم، وإن ؿم٤مء ىمدم إب، وإومْمؾ شم٘مديؿ إم، ٕن طم٘مٝم٤م أيمؼم 

-16/429وأقمٔمؿ وًمق يم٤مٟم٧م ُمت٠مظمرة اعمقت، وشم٘مديٛمٝم٤م أومم وأومْمؾ. )

412.) 

طمرج قمغم اعمًٚمؿ ذم أن يًت٠مضمر ُمـ حي٩م قمـ أسمٞمف وإن مل حي٩م هق ٓ  -

ىمد طم٩م قمـ ٟمٗمًف، وٓ طمرج ذم أن حي٩م  ن يٙمقن إضمػمقمـ ٟمٗمًف، سمنمط أ

 (.16/412)، هق قمـ ٟمٗمًف وإضمػم قمـ أسمٞمف. اطمدةو ٜم٦مهق وإضمػم ذم ؾم

يٚمزم اًمٜم٤مئ٥م أن ي٠ميت سم٤محل٩م ُمـ سمٚمد ُمـ ٟم٤مب قمٜمف، سمؾ يٙمٗمل ٓ  -

٤مت، وًمق يم٤من اًمٜم٤مئ٥م ذم ُمٙم٦م وم٠مطمرم ُمٜمٝم٤م يمٗمك ذًمؽ، ٕن اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م

 (.16/413ُمٙم٦م ُمٞم٘م٤مت أهٚمٝم٤م ًمٚمح٩م. )

إذا يم٤من ظم٤مًمؽ ُمتقرم وأٟم٧م ىمد أدي٧م اًمٗمريْم٦م قمـ ٟمٗمًؽ ومال سم٠مس أن  -

ف، وٓ همػمهؿ، إذا يم٤من ىمد شمقذم، أو ئشم١مدي احل٩م قمٜمف، وٓ طم٤مضم٦م إمم اؾمتِم٤مرة أسمٜم٤م

أطمًٜم٧م إًمٞمف سم٠مداء احل٩م قمٜمف شمٓمققم٤مً،  يم٤من يمٌػم اًمًـ ٓ يًتٓمٞمع احل٩م، وم٢مٟمؽ إذا

 (.16/413ذان أطمد ذم ذًمؽ. )ئوم٠مٟم٧م ُمِمٙمقر وُم٠مضمقر، وٓ طم٤مضم٦م إمم اؾمت

إذا يم٤مٟم٧م واًمدشمؽ قم٤مضمزة قمـ احل٩م ًمٙمؼم ؾمٜمٝم٤م، أو ُمرض ٓ يرضمك  -

 (.16/414سمرؤه، ومال سم٠مس أن حت٩م قمٜمٝم٤م وًمق سمٖمػم إذهن٤م. )

 طمجؽ قمـ أظمٞمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ يم٤مف وهق ُمً٘مط ًمٚمقاضم٥م قمٚمٞمف. -

(16/415.) 

ٓ سم٠مس أن شم٠مظمذ طمج٦م ًمتٗمل سم٤مًمديـ اًمذي قمٚمٞمؽ، وًمٙمـ اًمذي  -



 

 
 178 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

  ٤مريم٦م اعمًٚمٛملم ذم اخلػم ُمعِميٜمٌٖمل ًمؽ أن يٙمقن اًم٘مّمد ُمـ احلج٦م ُم

ىمْم٤مء اًمديـ، ًمٕمؾ اهلل أن يٜمٗمٕمؽ سمذًمؽ، ويٙمقن اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مدي اًمذي شم٠مظمذه 

 (.16/417قمـ احلج٦م شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ. )

ٛمر قمـ مج٤مقم٦م، وإٟمام احل٩م قمـ ًمٞمس ًمؽ أن حت٩م قمـ مج٤مقم٦م، وٓ شمٕمت -

 (.16/418واطمد واًمٕمٛمرة قمـ واطمد وم٘مط. )

يٜمٌٖمل عمـ أراد أن يًتٜمٞم٥م أطمدًا أن يٌح٨م قمٜمف وأن يٕمرف أُم٤مٟمتف  -

 (.16/421واؾمت٘م٤مُمتف وصالطمف. )

ُمـ ووع احلج٦م ذم يد همػم أُمٞمٜم٦م وم٢من إطمقط ذم طم٘مف أن يٌدهل٤م سمٖمػمه٤م،  -

د أوص٤مه هب٤م، ٕٟمف مل حيرص ومل يٕمتـ ٕطم ومريْم٦م أو يم٤مٟم٧م وصٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م احلج٦م

سم٤معم٘م٤مم سمؾ شم٤ًمهؾ، أُم٤م إذا يم٤من ُمتٓمققم٤مً هب٤م ٕطمد ومال رء قمٚمٞمف، وإن أطم٥م أن 

 (.16/421رج همػمه٤م ومال سم٠مس. )خُي 

سم٤مًم٘مراسم٦م سمؾ جيقز ًمٚم٘مراسم٦م وهمػمهؿ.  ٤مً صظمريـ ًمٞمس ظم٤ماحل٩م قمـ أ -

(16/423.) 

، ومال جيقز ًمؽ، أن سم٤مخلػم واإلؾمالم واًمّمالح إذا يم٤من واًمدك ُمٕمرووم٤مً  -

شمّمدق ُمـ يٜم٘مؾ قمٜمف همػم ذًمؽ ممـ ٓ شمٕمرف قمداًمتف، ويًـ ًمؽ اًمدقم٤مء واًمّمدىم٦م 

أٟمف ُم٤مت قمغم اًمنمك، وذًمؽ سم٠من يث٧ٌم ًمديؽ سمِمٝم٤مدة اًمث٘م٤مت  ٤مً ٜمقمٜمف طمتك شمٕمٚمؿ ي٘مٞم

صمٜملم أو أيمثر أهنؿ رأوه يذسمح ًمٖمػم اهلل ُمـ أصح٤مب اًم٘مٌقر أو همػمهؿ، أو ااًمٕمدول 

. ٜمد ذًمؽ متًؽ قمـ اًمدقم٤مء ًمف، وأُمره إمم اهلل ؾمٛمٕمقه يدقمق همػم اهلل، ومٕم

(16/426.) 

إذا اؾمتٜم٤مسمؽ إٟم٤ًمن ذم أداء ومريْم٦م احل٩م وهق ُمٕمروف سم٤مًمنمك إيمؼم،  -

ه يمدقم٤مء إُمقات وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ واًمٜمذر هلؿ واًمذسمح هلؿ وٟمحق ذًمؽ، ومٝمذِ 

 ؾمتٜم٤مسم٦م همػم صحٞمح٦م واحل٩م قمٜمف سم٤مـمؾ: ٕن اعمنمك ٓ يًتٖمٗمر ًمف وٓ حي٩م قمٜمفآ



 

 
 181 احلج

 الصالة
 

 (. 16/427وٓ يٜمٗمٕمف قمٛمؾ ٓ ُمٜمف وٓ ُمـ همػمه. )

  هؾ جيقز عمـ أدى ومريْم٦م احل٩م أن يٜمٞم٥م ُمـ حي٩م قمٜمف ٟمٗمالً ُمع -

 ىمدرشمف قمغم احل٩م؟

ٕن  ه اعم٠ًمًم٦م ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وإفمٝمر: قمدم اجلقاز،ذم هذِ 

اًمرظمّم٦م إٟمام ضم٤مءت ذم احل٩م قمـ اعمٞم٧م وقمـ اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اًمٕم٤مضمز قمـ 

اعمريض اًمذي ٓ يرضمك سمرؤه، وإصؾ قمدم اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم  احل٩م، وذم طمٙمٛمف

 (.2/192) [مجع اعمًٜمد]اًمٕم٤ٌمدات ومقضم٥م اًمٌ٘م٤مء قمٚمٞمف. 

ًمٞمس ًمٚمٕم٤مُمؾ واًمنمـمل احل٩م إٓ سم٢مذن ُمرضمٕمٝمام ُمٓمٚم٘م٤ًم، وٓ جيقز  -

، ٕن أوىم٤مهتام ُمًتح٘م٦م عمرضمٕمٝمام، ؾمقاًء أيم٤من ن إذن ُمرضمٕمٝمامهلام احل٩م سمدو

شمٕمقق اًمٕم٤مُمؾ واًمنمـمل قمـ سمٕمض ُم٤م  ٩م ىمدأقمامل احلٕن و ومرو٤ًم أم ٟمٗماًل،

 (.2/189) [مجع اعمًٜمد]يٚمزُمٝمام أداؤه ذم وىمتف. 

ُمـ أطمد إؿمخ٤مص ًمٙمل حي٩م قمـ ُمًٚمؿ ذم اخل٤مرج  ًٓ ُمـ أظمذ ُم٤م -

ن يريد أن ي١مدي هذه وًمٙمٜمف مل حي٩م قمٜمف ٟمٔمرًا حل٤مضمتف ًمٚمامل وًمتٝم٤موٟمف، وهق أ

ف أن يدومع ئف، وم٢مٟمف جيزاحلج٦م ٕهن٤م ذم ذُمتف، إٓ أٟمف ٓ يًتٓمٞمع سم٥ًٌم ُمرو

اعم٤مل إمم ؿمخص يٓمٛمئـ إمم ديٜمف وأُم٤مٟمتف ًمٞمح٩م سمف قمٛمـ دومٕمف إًمٞمف ًم٘مقل اهلل 

 (.2/197) [مجع اعمًٜمد] .[16اًمتٖم٤مسمـ:]ہ ہ ہ ھؾمٌح٤مٟمف: 

 (.6/79ُمـ ُم٤مت ىمٌؾ اًمٌٚمقغ ومٚمٞمس قمٚمٞمف طم٩م. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ ) -
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 باب المواقٌت
ؾ سمف ذم هُي  أي: احل٩م [197اًمٌ٘مرة:]ٱ ٻ ٻٻىم٤مل شمٕم٤ممم:  -

أؿمٝمر ُمٕمٚمقُم٤مت وهل: ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة واًمٕمنم إومم ُمـ ذي احلج٦م 

، ٕن ىم٤مقمدة اًمٕمرب اً ره هل إؿمٝمر. هذا هق اعمراد سم٤مٔي٦م وؾمامه٤م اهلل أؿمٝمهذِ 

 ؾمؿ اجلٛمع.اصمٜملم أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م إذا وٛمقا سمٕمض اًمث٤مًم٨م إمم آ

، يٕمٜمل: أوضم٥م احل٩م [197اًمٌ٘مرة:]ٻ پ پ پوىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٟمٗمًف سم٤مإلطمرام سم٤محل٩م وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف اًمروم٨م واًمٗمًقق واجلدال.  قمغم

(17/7-8.) 

وُم٤م يدقمق إًمٞمف ُمـ ُمالُم٤ًمت وٟمٔمرات ويمٚمامت وهمػمه٤م. ]اًمروم٨م: يٓمٚمؼ قمغم اجلامع  -

 وقمغم اًمٗمحش ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ. [(16/165)

 واًمٗمًقق: اعمٕم٤ميص.

دال سم٤مًمتل واجلدال: اعمخ٤مصٛم٦م ذم اًم٤ٌمـمؾ، أو ومٞمام ٓ وم٤مئدة ومٞمف، وم٠مُم٤م اجل

هل أطمًـ إلفمٝم٤مر احلؼ ورد اًم٤ٌمـمؾ ومال سم٠مس سمف، سمؾ هق ُم٠مُمقر سمف. 

(16/57.) 

 (.16/37إذا وصؾ إمم اعمٞم٘م٤مت اؾمتح٥م ًمف أن يٖمتًؾ ويتٓمٞم٥م. ) -

 هق اًمذي وىم٧م اعمقاىمٞم٧م اخلٛم٦ًم، وًمٙمـ واومؼ اضمتٝم٤مد ^اًمٜمٌل  -

، ويم٤من مل يٕمٚمؿ ^شمقىمٞمتف ٕهؾ اًمٕمراق ذات قمرق ًمًٜم٦م اًمرؾمقل  قمٛمر 

. ^ؾمٜم٦م اًمرؾمقل  طملم وىم٧م هلؿ ذات قمرق، ومقاومؼ اضمتٝم٤مده  ذًمؽ

(16/123- 124.) 
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ُمـ أطمرم ُمـ راسمغ وم٘مد أطمرم ُمـ اعمٞم٘م٤مت: ٕن راسمغ ىمٌؾ اجلحٗم٦م  -

 (.16/43سمٞمًػم. )

أن  اًمقاضم٥م قمغم ُمـ ُمر قمغم اعمقاىمٞم٧م وهق يريد احل٩م أو اًمٕمٛمرة -

 .(16/43م قمٚمٞمف أن يتج٤موزه٤م سمدون إطمرام. )رُ حيرم ُمٜمٝم٤م، وحي

 ًمٚمقاومديـ، وإٟمام هل ُمٞم٘م٤مت ٕهٚمٝم٤م، وُمـ وومد ٤مً شمضمدة ًمٞم٧ًم ُمٞم٘م٤م -

 ـيمٛم ىمٌٚمٝم٤م أطمرم ُمٜمٝم٤م،  ٤مً شمُمٞم٘م٤م ذِ إمم احل٩م أو اًمٕمٛمرة ُمـ ـمريؼ ضمدة ومل حي٤م

اعمح٤مذي هل٤م ُمـ اًمًقدان.  ـمريؼ اًمٌحر ُمـ اجلزء ىمدم إمم ضمدة قمـ

(16/124-125.) 

صمؿ  يٛمر سمفذم ـمري٘مف ُمٞم٘م٤مت، يتحرى حم٤مذاة أول ُمٞم٘م٤مت  ًمٞمساًمذي  -

حيرم، واًمذي ٓ يتًٜمك ًمف ٓ هذا وٓ ذًمؽ وم٢مٟمف حيرم إذا يم٤من سمٞمٜمف وسملم ُمٙم٦م 

 (.17/41)ُمرطمٚمت٤من، ومه٤م يقم وًمٞمٚم٦م وُم٘مدار ذًمؽ صمامٟمقن يمٞمٚمق شم٘مري٤ًٌم. 

اإلطمرام ىمٌؾ اعمقاىمٞم٧م صحٞمح، وإٟمام اخلالف ذم يمراهتف وقمدُمٝم٤م،  -

ام ومال يمراه٦م ذم طم٘مف، ُمـ جم٤موزهت٤م سمٖمػم إطمر ظمقوم٤مً  ٤مً ـمطمتٞم٤ماوُمـ أطمرم ىمٌٚمٝم٤م 

أو  ٤مً جأُم٤م دم٤موزه٤م سمٖمػم إطمرام ومٝمق حمرم سم٤مإلمج٤مع، ذم طمؼ يمؾ ُمٙمٚمػ أراد طم

 .(17/24قمٛمرة. )

ُمـ شمقضمف إمم ُمٙم٦م ومل يرد طمج٤ًم وٓ قمٛمرة، يم٤مًمت٤مضمر، واحلٓم٤مب،  -

 (.16/44)واًمؼميد وٟمحق ذًمؽ ومٚمٞمس قمٚمٞمف إطمرام إٓ أن يرهم٥م ذم ذًمؽ. 

ح مل حيرم، سمؾ دظمٚمٝم٤م وقمغم رأؾمف عم٤م أشمك ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمت ^اًمٜمٌل  -

 (.16/45اعمٖمٗمر. )

  ُمـ يم٤من ُمًٙمٜمف دون اعمقاىمٞم٧م ومٚمٞمس قمٚمٞمف أن يذه٥م إمم رء -

  ُمـ اعمقاىمٞم٧م ًمإلطمرام، سمؾ ُمًٙمٜمف هق ُمٞم٘م٤مشمف، ومٞمحرم ُمٜمف سمام أراد ُمـ
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 (.16/45طم٩م أو قمٛمرة. )

وإذا يم٤من ًمف ُمًٙمـ آظمر ظم٤مرج اعمٞم٘م٤مت ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر، إن ؿم٤مء أطمرم ُمـ  -

٤مت، وإن ؿم٤مء أطمرم ُمـ ُمًٙمٜمف اًمذي هق أىمرب ُمـ اعمٞم٘م٤مت إمم ُمٙم٦م. اعمٞم٘م

(16/45.) 

ُمـ أراد اًمٕمٛمرة وهق ذم احلرم، ومٕمٚمٞمف أن خيرج إمم احلؾ وحيرم سم٤مًمٕمٛمرة  -

 (.16/45ُمٜمف. )

ومٞمف.  ٟمف حيرم ُمـ ُمٙم٤مٟمف اًمذي هق٢موم ن حي٩مُمٙم٦م أ وصؾ ُمـ سمدا ًمف سمٕمدُم٤م -

(17/18.) 

ضمٝم٦م اًمؼم  ٞم٤م احلجٗم٦م، أو ُم٤م حي٤مذهي٤م ُمـُمٞم٘م٤مت احلج٤مج اًم٘م٤مدُملم ُمـ أومري٘م -

أو اًمٌحر أو اجلق، إٓ إذا ىمدُمقا ُمـ ـمريؼ اعمديٜم٦م ومٛمٞم٘م٤مهتؿ ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م. 

(17/21.) 

أو اًمٕمٛمرة  احل٩م اًمقاضم٥م قمغم ُمـ ضم٤موز اعمٞم٘م٤مت سمدون إطمرام وهق ٟم٤موي٤مً  -

م. ( وم٢من مل يرضمع ومٕمٚمٞمف د17/41قمٚمٞمف ومٞمحرم ُمٜمف. ) رّ أن يرضمع ًمٚمٛمٞم٘م٤مت اًمذي ُم

(16/124.) 

ُمـ دم٤موز اعمٞم٘م٤مت قمدة ُمرات سمدون إطمرام، ومٕمٚمٞمف قمـ يمؾ ُمرة ذسمٞمح٦م  -

احل٩م أو اًمٕمٛمرة.  شمذسمح ذم ُمٙم٦م ًمٚمٗم٘مراء، إذا يم٤من ىمد ضم٤موز اعمٞم٘م٤مت وهق ٟم٤موٍ 

(17/12.) 

ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اإليمث٤مر ُمـ اًمٕمٛمرة سمٕمد احل٩م ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ أو  -

ٌؾ احل٩م ٓ دًمٞمؾ قمغم ذقمٞمتف، سمؾ إدًم٦م قمتٛمر ىمااجلٕمراٟم٦م أو همػممه٤م وىمد ؾمٌؼ أن 

 (.16/46شمدل قمغم أن إومْمؾ شمريمف. )

 ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ، ًمٙمقهن٤م مل شمٕمتٛمر ُمع  قمتٛمرت قم٤مئِم٦م ا -

 أن شمٕمتٛمر  ^اًمٜم٤مس طملم دظمقل ُمٙم٦م سم٥ًٌم احلٞمض، ومٓمٚم٧ٌم ُمـ اًمٜمٌل 

 ذًمؽ،  إمم ^ُمـ قمٛمرهت٤م اًمتل أطمرُم٧م هب٤م ُمـ اعمٞم٘م٤مت، وم٠مضم٤مهب٤م اًمٜمٌل  ًٓ سمد
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ه اًمٕمٛمرة اعمٗمردة، ومٛمـ هل٤م اًمٕمٛمرشم٤من: اًمٕمٛمرة اًمتل ُمع طمجٝم٤م، وهذِ وىمد طمّمٚم٧م 

يم٤من ُمثؾ قم٤مئِم٦م ومال سم٠مس أن يٕمتٛمر سمٕمد ومراهمف ُمـ احل٩م، قمٛمالً سم٤مٕدًم٦م يمٚمٝم٤م، 

 (.47-16/46قمغم اعمًٚمٛملم. ) ٤مً ٕموشمقؾمٞم

وم٢من  ظمروج أهؾ ُمٙم٦م إمم احلؾ ًمٚمٕمٛمرة إن يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٙمرار -

إذا ومٕمٚمقا ذًمؽ ُمرة ُمثاًل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من،  هذا ٓ ؿمؽ ذم يمقٟمف ُمـ اًمٌدع، أُم٤م

وم٢من اًمذي أرى أٟمف ٓ سم٠مس سمف، وإن يمٜم٧م ٓ أقمرف ذم ذًمؽ ؾمٜم٦م قمـ اًمٜمٌل 

ىمد يًتدل سمف قمغم  «حجة ُل روًان تَدعٔرة يف » :ًمفقمٛمقم ىمق، ًمٙمـ ^

 (.5/82ًمٓمٞم٤مر[ )مجع ا]ضمقاز ذًمؽ. 

 

 باب اإلحرام
ذا اًمقوقء اًمٖمًؾ ىمٌؾ اإلطمرام ًمٞمس سمقاضم٥م وإٟمام هق ُمًتح٥م، وهٙم -

ًمٞمس سمقاضم٥م، ومٚمق أطمرم ُمـ دون ووقء وٓ همًؾ وم٢مطمراُمف صحٞمح. 

(17/38.) 

اًمّمالة ىمٌؾ اإلطمرام ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم، وإٟمام هل ُمًتح٦ٌم قمٜمد  -

اجلٛمٝمقر، وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: ٓ يًتح٥م ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح 

 (.17/38اًمٍميح ذم ذًمؽ. )

وقم٤مٟمتف  ًتح٥م عمـ أراد اإلطمرام أن يتٕم٤مهد ؿم٤مرسمف وأفمٗم٤مرهيُ  -

 (.16/38وإسمٓمٞمف، ومٞم٠مظمذ ُم٤م شمدقمق احل٤مضم٦م إمم أظمذه. )

ًتح٥م أن يٙمقن اإلزار واًمرداء أسمٞمْملم ٟمٔمٞمٗملم، ويًتح٥م أن يُ  -

 (.16/42حيرم ذم ٟمٕمٚملم. )

 ُمـ مل حيٛمؾ ُمٕمف ُمالسمس اإلطمرام ذم اًمٓم٤مئرة، ومٚمٞمس ًمف أن  -

  ي١مظمر إطمراُمف إمم ضمدة، سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن حيرم ذم اًمناويؾ إذا يم٤من
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ػ رأؾمف، وم٢مذا وصؾ إمم ضمدة وضم٥م قمٚمٞمف أن خيٚمع ِمًمٞمس ُمٕمف إزار، وقمٚمٞمف يم

 (.17/49تٌدهل٤م سم٢مزار إذا ىمدر قمغم ذًمؽ. )يًاًمناويؾ و

وم٢مذا مل يٙمـ قمٚمٞمف هاويؾ وًمٞمس قمٚمٞمف قمامُم٦م شمّمٚمح أن شمٙمقن إزارًا  -

طملم حم٤مذاشمف ًمٚمٛمٞم٘م٤مت ذم اًمٓم٤مئرة أو اًم٤ٌمظمرة ضم٤مز ًمف أن حيرم ذم ىمٛمٞمّمف اًمذي 

ػ رأؾمف، وم٢مذا وصؾ إمم ضمدة اؿمؽمى إزارًا وظمٚمع اًم٘مٛمٞمص، ِميم قمٚمٞمف ُمع

اًم٘مٛمٞمص يمٗم٤مرة، هل: إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُم٤ًميملم ًمٙمؾ ُمًٙملم ًمٌس وقمٚمٞمف قمـ 

ُمـ ىمقت اًمٌٚمد عم٤ًميملم احلرم، أو صٞم٤مم  همػممه٤م أو ص٤مع متر أو أرزٟمّمػ 

 (.17/49ه اًمثالصم٦م. )سمح ؿم٤مة، هق خمػم سملم هذِ ذو أ، صمالصم٦م أي٤مم

حترم ومٞمام ؿم٤مءت ُمـ أؾمقد أو أظمي أو همػممه٤م،  اعمرأة جيقز هل٤م أن -

 (.16/42ُمع احلذر ُمـ اًمتِمٌف سم٤مًمرضم٤مل ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ. )

( سمؾ هق طمرام 16/42ًمٞمس ًمٚمٛمرأة أن شمٚمٌس اًمٜم٘م٤مب واًم٘مٗم٤مزيـ. ) -

 (.16/54قمٚمٞمٝم٤م. )

ختّمٞمص سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م إطمرام اعمرأة ذم إظمي أو إؾمقد دون  -

ٞمٝم٤م أن شمٚمٌس اجلقارب ( وٓ طمرج قمٚم16/42همػممه٤م ٓ أصؾ ًمف. )

 (.16/132واخلٗملم، ٕهن٤م قمقرة. )

سم٘مٚمٌف  سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٖمًؾ واًمتٜمٔمٞمػ وًمٌس صمٞم٤مب اإلطمرام، يٜمقي -

اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ اًمذي يريده ُمـ طم٩م أو قمٛمرة، وينمع ًمف اًمتٚمٗمظ سمام ٟمقى، وم٢من 

ًمٌٞمؽ قمٛمرة( أو )اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ قمٛمرة(، وإن يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف )يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف اًمٕمٛمرة ىم٤مل: 

ومٕمؾ ذًمؽ، وإن  ^ًمٌٞمؽ طمج٤ًم( أو )اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ طمج٤ًم(: ٕن اًمٜمٌل )٩م ىم٤مل: احل

 (.16/41) .ٟمقامه٤م مجٞمٕم٤ًم ًمٌك سمذًمؽ، وم٘م٤مل: )اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ قمٛمرة وطمج٤ًم(

  إومْمؾ أن يٙمقن اًمتٚمٗمظ سمذًمؽ سمٕمد اؾمتقائف قمغم ُمريمقسمف ُمـ داسم٦م -
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تف، سمٕمدُم٤م اؾمتقى قمغم راطمٚم إٟمام أهؾَّ  ^أو ؾمٞم٤مرة أو همػممه٤م: ٕن اًمٜمٌل 

واٟمٌٕمث٧م سمف ُمـ اعمٞم٘م٤مت ًمٚمًػم، هذا هق إصح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ. 

(16/41.) 

 ٓ ينمع اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م إٓ ذم اإلطمرام ظم٤مص٦م، ًمقروده قمـ اًمٜمٌل -

^( .16/41.) 

إزاره  سُمـ شمقضمف إمم ُمٙم٦م ُمـ ـمريؼ اجلق سم٘مّمد احل٩م أو اًمٕمٛمرة وم٢من ًمٌ -

ال سم٠مس، وًمٙمـ ٓ يٜمقي اًمدظمقل ُمـ اعمٞم٘م٤مت وم اًمريمقب أو ىمٌؾ اًمدٟمقورداءه ىمٌؾ 

 (.16/44سمذًمؽ، إٓ إذا طم٤مذى اعمٞم٘م٤مت أو دٟم٤م ُمٜمف. ) وٓ يٚمٌل ذم

ٓ جي٥م قمغم اعمحرم ُمقاصٚم٦م اًمًػم ذم اًمٓمريؼ طمتك ي١مدي اًمٕمٛمرة،  -

سمؾ ًمف أن يًؽميح ذم اًمٓمريؼ وي٘مٞمؿ ومٞمام ؿم٤مء ُمـ اعمٜم٤مزل ًمٚمح٤مضم٦م اًمتل شمدقمق 

 (.17/52إمم ذًمؽ، وهق قمغم إطمراُمف. )

أشمك ُمٙم٦م وهق يٜمقي احل٩م إن شمٞمن ًمف، صمؿ شمٞمن ًمف ذًمؽ ومٕمزم ُمـ  -

يم٤من داظمؾ اعمقاىمٞم٧م أو ذم ُمٙم٦م، أُم٤م إن  قمغم احل٩م وم٢مٟمف حيرم ُمـ ُمٙم٤مٟمف ؾمقاءً 

يم٤من يٕمٚمؿ أٟمف يًٛمح ًمف سمذًمؽ وم٢مٟمف يٚمزُمف اإلطمرام سم٤محل٩م ُمـ اعمٞم٘م٤مت اًمذي ُمر 

 (. 17/53قمٚمٞمف، إذا ُمر قمٚمٞمف وهق قم٤مزم قمغم احل٩م. )

قمغم صح٦م اإلطمرام سم٠مي ٟمقع ُمـ إٟم٤ًمك اًمثالصم٦م، واًم٘مقل أمجع اًمٕمٚمامء  -

سم٠من اإلومراد واًم٘مران ىمد ٟمًخ٤م ىمقل سم٤مـمؾ، ًمٙمـ اًمتٛمتع أومْمؾ ذم أصح أىمقال 

سم٤مًمٜمٌل  اًمٕمٚمامء ذم طمؼ ُمـ مل يًؼ اهلدي، أُم٤م ُمـ ؾم٤مق اهلدي وم٤مًم٘مران أومْمؾ، شم٠مؾمٞم٤مً 

^( .16/132.) 

 ُمٗمرداً قمتٛمر ذم أؿمٝمر احل٩م ورضمع ٕهٚمف صمؿ أطمرم سم٤محل٩م اُمـ  -

ومٚمٞمس قمٚمٞمف دم اًمتٛمتع: ٕٟمف ذم طمٙمؿ ُمـ أومرد احل٩م، وهق ىمقل قمٛمر واسمٜمف 

 (.16/132، وهمػممه٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ. )قمٌد اهلل 



 

 
 186 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

صمؿ  أُم٤م إن ؾم٤مومر إمم همػم سمٚمده يم٤معمديٜم٦م أو ضمدة أو اًمٓم٤مئػ أو همػمه٤م -

ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء،  ٤مً ٕمرضمع حمرُم٤ًم سم٤محل٩م وم٢من ذًمؽ ٓ خيرضمف قمـ يمقٟمف ُمتٛمت

 (.16/132ٞمف هدي اًمتٛمتع. )وقمٚم

ٕن اًمٜمٌل  اًمًٜم٦م ذم طمؼ ُمـ ؾم٤مق اهلدي أن حيرم سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة مجٞمٕم٤مً، -

سمٕمٛمرة أن يٚمٌل  ىمد ومٕمؾ ذًمؽ، وأُمر ُمـ ؾم٤مق اهلدي ُمـ أصح٤مسمف وىمد أهؾَّ  ^

 (.16/48طمتك حيؾ ُمٜمٝمام مجٞمٕم٤ًم يقم اًمٜمحر. ) سمح٩م ُمع قمٛمرشمف، وأٓ حيؾَّ 

سم٤محل٩م وطمده سم٘مل قمغم إطمراُمف طمرم أ ؾم٤مق اهلدي ىمدإن يم٤من اًمذي  -

 (.16/49يقم اًمٜمحر، يم٤مًم٘م٤مرن سمٞمٜمٝمام. ) طمتك حيّؾ 

ُمـ أطمرم سم٤محل٩م وطمده، أو سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة وًمٞمس ُمٕمف هدي، ٓ يٜمٌٖمل ًمف  -

ٕمك يًأن يٌ٘مك قمغم إطمراُمف، سمؾ اًمًٜم٦م ذم طم٘مف أن جيٕمؾ إطمراُمف قمٛمرة ومٞمٓمقف و

واًمٗمًخ ]ف سمذًمؽ، اهلدي ُمـ أصح٤مسم يًؼُمـ مل  ^وي٘مٍم وحيؾ، يمام أُمر اًمٜمٌل 

إٓ أن خيِمك هذا ومقات احل٩م، ًمٙمقٟمف ىمدم  [(17/86ذم هذه احل٤مًم٦م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة )

 (.16/49، ومال سم٠مس أن يٌ٘مك قمغم إطمراُمف. )اً رُمت٠مظم

 ٗم٤مً ئإن ظم٤مف اعمحرم أٓ يتٛمٙمـ ُمـ أداء ٟمًٙمف ًمٙمقٟمف ُمريْم٤ًم أو ظم٤م -

 سُمـ قمدو وٟمحقه اؾمتح٥م ًمف أن ي٘مقل قمٜمد إطمراُمف: )وم٢من طمًٌٜمل طم٤مسم

  طمٞم٨م طمًٌتٜمل(.ومٛمحكم

ووم٤مئدة هذا اًمنمط: أن اعمحرم إذا قمرض ًمف ُم٤م يٛمٜمٕمف ُمـ مت٤مم ٟمًٙمف 

 (. 16/52ُمـ ُمرض أو صد قمدو ضم٤مز ًمف اًمتحٚمؾ وٓ رء قمٚمٞمف. )

ًمٞمس ًمف أن ي٘مقل آؿمؽماط سمٕمد قم٘مد اإلطمرام سمقىم٧م، وإٟمام ي٘م٤مل  -

 (.17/73ذًمؽ قمٜمد قم٘مد اإلطمرام. )

  ة، واًمٕمٌد اعمٛمٚمقكيّمح طم٩م اًمّمٌل اًمّمٖمػم واجل٤مري٦م اًمّمٖمػم -
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 (.16/52ٝمام قمـ طمج٦م اإلؾمالم. )ئواجل٤مري٦م اعمٛمٚمقيم٦م، وٓ جيز

أيام صبل حج ثؿ بٓغ احلٕث فَٓٗف أن ُيج حجة »طمدي٨م:  -

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم،  «عتؼ فَٓٗف حجة أخرىحج ثؿ أُ  دٍ أخرى، وأيام عب

 (.16/51واًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. )

ف، ومٞمجرده ُمـ ٜمف اإلطمرام وًمٞمُّ إن يم٤من اًمّمٌل دون اًمتٛمٞمٞمز ٟمقى قم -

ٛمٜمع ُمٜمف اعمحرم سمذًمؽ، ومٞمٛمٜمع مم٤م يُ  ٤مً ُمرحُم ٚمٌل قمٜمف، ويّمػم اًمّمٌل اعمخٞمط ويُ 

يٙمقٟم٤م ـم٤مهري اًمثٞم٤مب وإسمدان طم٤مل  اجل٤مري٦م، ويٜمٌٖمل أناًمٙمٌػم، وهٙمذا 

طمرام قمٜمٝمام سمقاضم٥م قمغم وًمٞمٝمام، سمؾ هق ٟم٤مومٚم٦م، ًمٞمس اإلو( 16/51اًمٓمقاف )

 (.16/52)ريمف ومال طمرج قمٚمٞمف. وم٢من ومٕمؾ ذًمؽ ومٚمف أضمر وإن شم

هق ٓ  أضمره٤م ًمف -أقمٜمل أقمامًمف اًمّم٤محل٦م- أقمامل اًمّمٌل اًمذي مل يٌٚمغ -

ًمقاًمده وٓ ًمٖمػمه وًمٙمـ ي١مضمر واًمده قمغم شمٕمٚمٞمٛمف إي٤مه وشمقضمٞمٝمف إمم اخلػم 

 وإقم٤مٟمتف قمٚمٞمف، حلدي٨م. أهلذا طم٩م؟

 (.16/52. )«أجر ؽَ٘ؿ، ول»ىم٤مل: 

قمٜمد  سم٢مذن وًمٞمٝمام، وومٕمالً  إن يم٤من اًمّمٌل واجل٤مري٦م ممٞمزيـ أطمرُم٤مً  -

قمٜمف، يم٤مًمرُمل وٟمحقه،  زااإلطمرام ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٙمٌػم، ويٗمٕمؾ اًمقزم قمٜمٝمام ُم٤م قمج

 (.16/51ويٚمزُمٝمام ومٕمؾ ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ. )

ٕمل هبام حمٛمقًملم، ؾُم وم٢من قمجزا قمـ اًمٓمقاف واًمًٕمل ـمٞمػ هبام و -

، سمؾ ؽميملم سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمامِموإومْمؾ حل٤مُمٚمٝمام أٓ جيٕمؾ اًمٓمقاف واًمًٕمل ُم

 ُمًت٘ماًل. وؾمٕمٞم٤مً  يٜمقي اًمٓمقاف واًمًٕمل هلام، ويٓمقف ويًٕمك ًمٜمٗمًف ـمقاوم٤مً 

  وم٢من ٟمقى احل٤مُمؾ اًمٓمقاف واًمًٕمل قمٜمف وقمـ اعمحٛمقل أضمزأه ذًمؽ

 مل ي٠مُمر اًمتل ؾم٠مًمتف قمـ طم٩م اًمّمٌل أن ^ذم أصح اًم٘مقًملم: ٕن اًمٜمٌل 
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 (.16/52. )^شمٓمقف ًمف وطمده، وًمق يم٤من ذًمؽ واضم٤ًٌم ًمٌٞمٜمف 

 ًمٗمٔم٤مً  ؾمٛمف، وإن ؾمامهااعمًتٜمٞم٥م، وٓ حيت٤مج إمم ذيمر  اًمٜمٞم٦م شمٙمٗمل قمـ -

 (.16/126قمٜمد اإلطمرام ومٝمق أومْمؾ. )

ؾمٛمف وم٢مٟمف يٙمٗمٞمف اًمٜمٞم٦م وٓ اإذا طم٩م قمـ اُمرأة أو قمـ رضمؾ وٟمًك  -

ه احلج٦م قمٛمـ أقمٓم٤مه ؾمؿ، وم٢مذا ٟمقى قمٜمد اإلطمرام أن هذِ طم٤مضم٦م ًمذيمر آ

 (.17/79اًمدراهؿ أو قمٛمـ ًمف اًمدراهؿ يمٗمك ذًمؽ. )

اًمٜمٞم٦م ػم قمـ همػمه شمٖمٞم ٟمٗمًف أوهؾ سم٤محل٩م أو اًمٕمٛمرة قمـ عمـ أ جيقز ٓ -

 (.17/79) (16/126). آظمرص خقمٛمـ أهؾ قمٜمف إمم ؿم

يٙمـ  اًمٕم٤مدة ذم احل٩م ورُمْم٤من إذا مل ٜمعجيقز ًمٚمٛمرأة أظمذ طمٌقب ُم -

 (.17/62( )128 -16/127ومٞمٝم٤م ُمية سمٕمد اؾمتِم٤مرة ـمٌٞم٥م خمتص. )

ُمـ أن   وظمجالً إذا أدت اعمرأة اًمٕمٛمرة وهل طم٤مئض وذًمؽ ضمٝمالً  -

ٕمٚمؿ وًمٞمٝم٤م ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمٞمد اًمٓمقاف سمٕمد اًمٖمًؾ وشمٕمٞمد اًمت٘مّمػم ُمـ اًمرأس، شمُ 

ٝم٤م ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، وإن أقم٤مدت اًمًٕمل سمٕمد اًمٓمقاف ئأُم٤م اًمًٕمل ومٞمجز

ومٝمق أطمًـ وأطمقط، وقمٚمٞمٝم٤م اًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ـمقاومٝم٤م وصالهت٤م 

 ريمٕمتل اًمٓمقاف وهل طم٤مئض.

ٝم٤م ئىمد وـم حيؾ ًمف وـم١مه٤م طمتك شمٙمٛمؾ قمٛمرهت٤م، وم٢من يم٤منوإن يم٤من هل٤م زوج مل 

قمـ  ئقمٛمرهت٤م ومًدت اًمٕمٛمرة وقمٚمٞمٝم٤م دم، وهق رأس ُمـ اًمٖمٜمؿ جيز شُمٙمٛمؾىمٌؾ أن 

، وقمٚمٞمٝم٤م أن أوحٞم٦م يذسمح ذم ُمٙم٦م ًمٚمٗم٘مراء، وقمٚمٞمٝم٤م أن شمٙمٛمؾ قمٛمرهت٤م يمام ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤مً 

قمٛمرهت٤م  ُمـ ًٓ شم٠ميت سمٕمٛمرة أظمرى ُمـ اعمٞم٘م٤مت اًمذي أطمرُم٧م ُمٜمف سم٤مًمٕمٛمرة إومم سمد

 .(17/61اًمٗم٤مؾمدة. )

أُم٤م إن يم٤مٟم٧م ـم٤موم٧م ُمٕمٝمؿ وؾمٕم٧م جم٤مُمٚم٦م وطمٞم٤مء وهل مل حترم  -

  سم٤مًمٕمٛمرة ُمـ اعمٞم٘م٤مت ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى اًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف: ٕن



 

 
 211 احلج

 الصالة
 

اًمٕمٛمرة واحل٩م ٓ يّمح٤من سمدون إطمرام واإلطمرام هق ٟمٞم٦م اًمٕمٛمرة أو احل٩م أو 

 (.62-17/61ٟمٞمتٝمام مجٞمٕم٤ًم. )

ة صمؿ ضم٤مءه٤م احلٞمض ومخٚمٕم٧م إطمراُمٝم٤م وأًمٖم٧م اُمرأة أطمرُم٧م ًمٚمٕمٛمر -

اًمٕمٛمرة وؾم٤مومرت إمم سمالده٤م، هذه اعمرأة مل شمزل ذم طمٙمؿ اإلطمرام، وظمٚمٕمٝم٤م 

ُمالسمًٝم٤م اًمتل أطمرُم٧م ومٞمٝم٤م ٓ خيرضمٝم٤م قمـ طمٙمؿ اإلطمرام، وقمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمقد إمم 

ُمـ  ُمٙم٦م ومتٙمٛمؾ قمٛمرهت٤م، وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م يمٗم٤مرة قمـ ظمٚمٕمٝم٤م ُمالسمًٝم٤م أو أظمذ رء

وج ز نوقمقده٤م إمم سمالده٤م إذا يم٤مٟم٧م ضم٤مهٚم٦م، ًمٙمـ إن يم٤مه٤م ؿمٕمر وه٤م أرأفمٗم٤م

قمقده٤م إمم أداء ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٛمرة وم٢مهن٤م سمذًمؽ شمٗمًد قمٛمرهت٤م.  ومقـمئٝم٤م ىمٌؾ

 (. )ويٚمزُمٝم٤م ُم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م(.17/62)

إذا طم٤مو٧م اعمرأة سمٕمد اًمٓمقاف، ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمًٕمك وشم٘مٍم ُمـ رأؾمٝم٤م  -

 (.17/63وحتؾ سمٜمٞم٦م اًمٕمٛمرة. )

رأة أن حتٞمض إذا أشم٧م احلرم ومٚمٝم٤م أن شمِمؽمط: ٕن ٧م اعمِمإذا ظم -

احلٞمض ىمد حيًٌٝم٤م قمـ إمت٤مم قمٛمرهت٤م، وٓ شمًتٓمٞمع ُمٕمف اًمتخٚمػ قمـ روم٘متٝم٤م، 

 (. 17/64أُم٤م احل٩م ومقىمتف واؾمع وم٤محلٞمض ٓ يٙمقن ومٞمف إطمّم٤مر. )

ٓ طمرج أن شم٘مرأ احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء إدقمٞم٦م اعمٙمتقسم٦م ذم ُمٜم٤مؾمؽ  -

قمغم اًمّمحٞمح أيْم٤ًم، وًمٙمـ سمدون ُمس احل٩م، وٓ سم٠مس أن شم٘مرأ اًم٘مرآن 

 (.17/66اعمّمحػ. )

احل٤مئض ٓ شمّمكم ريمٕمتل اإلطمرام سمؾ حترم ُمـ همػم صالة، وٓ  -

 (.72-17/69ينمع هل٤م ىمْم٤مء ه٤مشملم اًمريمٕمتلم. )

-   ٓ ًمٞمس قمغم احل٤مئض طمرج ذم اجلٚمقس ذم اعمًٕمك: ٕن اعمًٕمك

 (.5/112يٚمحؼ سم٤معمًجد ذم احلٙمؿ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

 اًمٕمٛمرة، ومحٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م قمٜمد إطمراُمف وهق ٟم٤موٍ ُمـ ٟمز  -
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ًمٌك، يٓمقف ويًٕمك وي٘مٍم ويتحٚمؾ، وشمنمع ًمف اًمتٚمٌٞم٦م ذم أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ، ومٚمق 

 (. 76-17/75ومال رء قمٚمٞمف، ٕن اًمتٚمٌٞم٦م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة. ) مل يٚم٥ِم 

اًمٕمٛمدة قمغم اًم٘مٚم٥م إذا ٟمقى سم٘مٚمٌف اًمدظمقل ذم اًمٕمٛمرة أو احل٩م ومٝمذا  -

 (.17/77هق اإلطمرام. )

ٓ  هب٤م إمم احل٩م وهق ٤مً ٕمُمـ ىم٤مل ذم شمٚمٌٞمتف: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ قمٛمرة ُمتٛمت -

يريد إٓ اًمٕمٛمرة ومال ييه ذًمؽ، وًمٞمس قمٚمٞمف إٓ اًمٕمٛمرة وم٘مط، وٓ يٚمزُمف 

ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف رء.  غٍ ذًمؽ يمٚمف ٓ سمؾ ٦ميومد وٓ يٚمزُمفاًمٌ٘م٤مء إمم احل٩م، 

(17/78.) 

دي، ومٚمٞمس ًمف ُمـ أهؾ سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة وو٤مقم٧م ٟمٗم٘متف ومل يًتٓمع اهل -

وإذا قمجز قمـ اهلدي يّمقم قمنمة  ،أن يٖمػم ٟمٞمتف إمم ُمٗمرد، سمؾ يٌ٘مك قمغم متتٕمف

 (.17/81، صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم أهٚمف. )هللأي٤مم، واحلٛمد 

 يّمح اًمتٛمتع واًم٘مران ُمـ أهؾ ُمٙم٦م وهمػمهؿ ًمٙمـ ًمٞمس قمغم أهؾ -

 (.17/84وم٤مق. )ُمٙم٦م هدي، وإٟمام اهلدي قمغم همػمهؿ ُمـ أهؾ أ

اعمنموع عمـ أطمرم سم٤محل٩م ُمـ ُمٙم٦م أن يتقضمف إمم ُمٜمك ىمٌؾ اًمٓمقاف  -

واًمًٕمل، وم٢مذا رضمع إمم ُمٙم٦م سمٕمد قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م، ـم٤مف وؾمٕمك حلجف، ويدل 

لم سم٤محل٩م أن يتقضمٝمقا إمم ُمٜمك ُمـ ُمٜم٤مزهلؿ ذم طمج٦م ٚمّ أُمر اعمٝم ^ًمذًمؽ: أن اًمٜمٌل 

 (.17/342ُمٜمك. )اًمقداع، ومل ي٠مُمرهؿ سم٤مًمٓمقاف وٓ سم٤مًمًٕمل ىمٌؾ ظمروضمٝمؿ إمم 

ُمٕمف  اًم٘مران ٓ يٗمًخ إمم طم٩م وًمٙمـ يٗمًخ إمم قمٛمرة، إذا مل يٙمـ -

 (.17/89هدي. )

  إذا يم٤من ىمدوُمف إمم ُمٙم٦م ىمٌؾ دظمقل ؿمٝمر ؿمقال وم٢من اعمنموع ًمف -

 (.17/92أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة وم٘مط. )
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اإلطمرام سم٤مًمتٛمتع ًمف وىم٧م حمدود، هق: ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة واًمٕمنم  -

ه أؿمٝمر احل٩م، ومٚمٞمس ًمف أن حيرم سم٤مًمتٛمتع ىمٌؾ ؿمقال إول ُمـ ذي احلج٦م، هذ

وٓ سمٕمد ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد، وًمٙمـ إومْمؾ أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة وطمده٤م وم٢مذا ومرغ ُمٜمٝم٤م 

أطمرم سم٤محل٩م وطمده هذا هق اًمتٛمتع اًمٙم٤مُمؾ، وإن أطمرم هبام مجٞمٕم٤ًم ؾمٛمل 

ُمتٛمتٕم٤مً وؾمٛمل ىم٤مرٟم٤ًم، وذم احل٤مًمتلم مجٞمٕم٤ًم قمٚمٞمف دم يًٛمك دم اعمتٛمتع. 

(17/91.) 

وم٢مٟمف  ٤محل٩م ُمٗمردًا ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممذم رُمْم٤من صمؿ أطمرم سم أظمذ قمٛمرة ُمـ -

 .(17/93ٓ ومدي٦م قمٚمٞمف. )

ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن ظمروج اعمتٛمتع ُمـ ُمٙم٦م إمم ُم٤ًموم٦م ىمٍم يمجدة  -

٘مط قمٜمف اًمدم وجيٕمؾ إطمراُمف يًواًمٓم٤مئػ، وأُمث٤مهلام خيرضمف قمـ يمقٟمف ُمتٛمتٕم٤ًم و

يدل قمغم هذا اعمذه٥م،  دًمٞمالً ذقمٞم٤مً سم٤محل٩م ذم طمٙمؿ اعمٗمرد وذم هذا ٟمٔمر، وٓ أقمٚمؿ 

وأصح٤مسمف عم٤م ىمدُمقا ُمٙم٦م  ^واًمّمقاب: أن اًمدم ٓ يً٘مط قمٜمف، ٕن اًمرؾمقل 

حلج٦م اًمقداع وأُمر ُمـ مل يٙمـ ُمٕمف هدي أن يتحٚمؾ وهيدي مل يٜمٝمٝمؿ قمـ اخلروج 

ُمـ احلرم ومل ي٘مؾ هلؿ: ُمـ ظمرج ُمـ احلرم ؾم٘مط قمٜمف اهلدي، وًمق يم٤من ذًمؽ 

اًمّمالة واًمًالم، ٕن اخلروج ٓ سمد أن ي٘مع ُمـ اًمٜم٤مس،  ٌٞمف قمٚمٞمفٜمًمٚمٝمدي ًم ٤مً ٓمُمً٘م

أن ظمروضمٝمؿ إمم  قُمٚمؿَ ًمٙمثرهتؿ وشمٜمقع احل٤مضم٤مت، ومٚمام مل يٜمٌٝمٝمؿ قمغم هذا إُمر 

ضمدة وأؿم٤ٌمهٝم٤م ٓ خيرضمٝمؿ قمـ يمقهنؿ ُمتٛمتٕملم سم٤مًمٕمٛمرة إمم احل٩م. وًمٕمٛمقم ىمقًمف 

 (.17/99. )[196اًمٌ٘مرة:]ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئشمٕم٤ممم: 

  ذم طمؼ ُمـ رضمع إمم وـمٜمف واسمٜمف ورد قمـ قمٛمر  -

 سمٕمد اًمتحٚمؾ ُمـ اًمٕمٛمرة صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م وأطمرم سم٤محل٩م ُمٗمردًا أٟمف ٓ دم 

  قمٚمٞمف. ذيمر ذًمؽ أسمق حمٛمد سمـ طمزم وهمػمه، وهذا وضمٝمف فم٤مهر، واًم٘مقل

 



 

 
 212 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

، وىمقل اجلٛمٝمقر سمف ىمري٥م ٓؾمٞمام وهق ىمقل اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٛمر 

قم أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. ًمٕمٛم ٤مً ّموٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يٙمقن خمّم ،ف٘ميقاوم

(17/99-122.) 

أُم٤م اقمت٤ٌمر ضمدة ُمـ طم٤مض اعمًجد احلرام إذا ىمٚمٜم٤م ٓ يً٘مط اًمدم  -

قمٛمـ ذه٥م إًمٞمٝم٤م ومٚمٞمس سمٔم٤مهر، وًمٞمس سملم اًم٘مقل سمٕمدم ؾم٘مقط اًمدم وسملم 

حتديد اعمٙم٤من اًمذي يٕمتؼم ؾمٙم٤مٟمف ُمـ طم٤مضي اعمًجد احلرام أو ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ 

 .(17/122ىمقال. )ارشم٤ٌمط ذم أصح إ

، دف صمؿ قم٤مد وطم٩م ومل يٗمشمُمـ قمٛمرسمٕمد حتٚمٚمف  ةُمـ ظمرج إمم ضمد -

 َّٓ دم واطمد، وهق دم اًمتٛمتع، وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م  وم٤مًمٔم٤مهر: أٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف إ

وآؾمتٖمٗم٤مر قمام طمّمؾ ُمـ اًمت٠مظمػم، وأُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل: إن قمغم ُمـ أظمر دم 

ال أقمٚمؿ آظمر وم ٤مً ُماًمتٛمتع طمتك ظمرضم٧م أي٤مم اًمتنميؼ إُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم أو سمٖمػم قمذر د

حيًـ آقمتامد قمٚمٞمف، وإصؾ سمراءة اًمذُم٦م ٓ جيقز ؿمٖمٚمٝم٤م  ًمف وضمٝم٤ًم ذقمٞم٤مً 

 (.17/122إٓ سمحج٦م واوح٦م. )

 باب محظورات اإلحرام، والفدٌة
 ُمـ مل جيد إزارًا ضم٤مز ًمف ًمٌس اًمناويؾ، ويمذا ُمـ مل جيد ٟمٕمٚملم ضم٤مز -

 (.16/53ًمف ًمٌس اخلٗملم ُمـ همػم ىمٓمع. )

طمت٤مج إمم ًمًٌٝمام ًمٗم٘مد اًمٜمٕمٚملم اخلٗملم إذا ُم٤م ورد ُمـ إُمر سم٘مٓمع ا -

 (.16/54ومٝمق ُمٜمًقخ. )

ُمـ  جيقز ًمٚمٛمحرم ًمٌس اخلٗم٤مف اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م دون اًمٙمٕمٌلم، ًمٙمقهن٤م -

 (.16/54اًمٜمٕمٚملم. ) ضمٜمس

 (.16/54جيقز ًمف قم٘مد اإلزار ورسمٓمف سمخٞمط وٟمحقه. ) -
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 (.16/132جيقز ًمف ًمٌس اهلٞمامن واحلزام واعمٜمديؾ. ) -

ؾ ويٖمًؾ رأؾمف وحيٙمف إذا اطمت٤مج إمم ذًمؽ سمرومؼ جيقز ًمف أن يٖمتً -

 (. 16/54وؾمٝمقًم٦م وم٢من ؾم٘مط ُمـ رأؾمف رء سم٥ًٌم ذًمؽ ومال طمرج قمٚمٞمف. )

ي٤ٌمح ًمٚمٛمرأة ؾمدل مخ٤مره٤م قمغم وضمٝمٝم٤م إذا اطمت٤مضم٧م ًمذًمؽ سمال قمّم٤مسم٦م،  -

 (.16/55وإن ُمس اخلامر وضمٝمٝم٤م ومال رء قمٚمٞمٝم٤م. )

قمـ  امر ًمؽمومٕمفقمت٤مده يمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ ضمٕمؾ اًمٕمّم٤مسم٦م حت٧م اخلاُم٤م  -

 (.16/56) ٟمٕمٚمؿ. امٞموم ذم اًمنمع وضمٝمٝم٤م ٓ أصؾ ًمف

طمرم ومٞمٝم٤م ُمـ وؾمخ وٟمحقه، وجيقز ًمف أ همًؾ صمٞم٤مسمف اًمتل جيقز ًمٚمٛمحرم -

 (.16/56إسمداهل٤م سمٖمػمه٤م. )

ٓ جيقز ووع اًمٓمٞم٥م قمغم ُمالسمس اإلطمرام، وإٟمام اًمًٜم٦م شمٓمٞمٞم٥م اًمٌدن  -

 (. 16/128قمٜمد اإلطمرام، وم٢من ـمٞمٌٝم٤م مل يٚمًٌٝم٤م طمتك يٖمًٚمٝم٤م. )

وٓ يًٛمك  ٤مً ٌٓ طمرج ذم اؾمتٕمامل اًمّم٤مسمقن اعمٕمٓمر، ٕٟمف ًمٞمس ـمٞم -

 ٤مً قمشمقر يمف، وإٟمام ومٞمف رائح٦م طمًٜم٦م ومال ييه إن ؿم٤مء اهلل، وإن شمر٤مً ٌُمًتٕمٛمٚمف ُمتٓمٞم

  .(127 -17/126(، )132 -16/131ومٝمق طمًـ. )

 (.16/132ومٞمف ذم طمؼ اعمحرم. ) رء ومال ٤مً ًٌمٞمس ـمٞم احلٜم٤مء -

م سمً٘مػ اًمًٞم٤مرة أو اًمِمٛمًٞم٦م أو اخلٞمٛم٦م أو اًمِمجر، ٓ اؾمتٔمالل اعمحر -

 (.16/57سم٠مس سمف. )

ُمـ ُمٙم٤مٟمف،  حيرم قمغم اعمحرم ىمتؾ اًمّمٞمد اًمؼمي واعمٕم٤موٟم٦م ذم ذًمؽ وشمٜمٗمػمه -

 (. 16/58وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وظمٓم٦ٌم اًمٜم٤ًمء، وُم٤ٌمذهتـ سمِمٝمقة. )

  هالً ومال٤مأو ضم أو همٓمك رأؾمف أو شمٓمٞم٥م ٟم٤مؾمٞم٤مً  ٤مً ٓمخمٞم سُمـ ًمٌ -

 ، ويزيؾ ذًمؽ ُمتك ذيمر وقمٚمؿ، وهٙمذا ُمـ طمٚمؼ رأؾمف أو أظمذ ومدي٦م قمٚمٞمف

 هالً ومال رء قمٚمٞمف قمغم ٤مأو ضم ؿ أفم٤مومره ٟم٤مؾمٞم٤مً ٚمَّ ُمـ ؿمٕمره ؿمٞمئ٤ًم أو ىم

 (.16/58اًمّمحٞمح. )
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وحيرم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ حمرم أو همػم حمرم ىمتؾ صٞمد احلرم واعمٕم٤موٟم٦م  -

م ىمٓمع أو إؿم٤مرة أو ٟمحق ذًمؽ، وحيرم شمٜمٗمػمه ُمـ ُمٙم٤مٟمف، وحير سمآًم٦مذم ىمتٚمف 

 (. 16/58ؿمجر احلرم وٟم٤ٌمشمف إظمي وًم٘مٓمتف إٓ عمـ يٕمرومٝم٤م. )

ووضم٥م قمغم  ،ُمـ ضم٤مُمع زوضمتف ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول سمٓمؾ طمجف وطمجٝم٤م -

يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمدٟم٦م، ُمع إمت٤مم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م، ومٛمـ قمجز ُمٜمٝمام قمٜمٝم٤م ص٤مم قمنمة 

(، 16/132أي٤مم، وقمٚمٞمٝمام احل٩م ُمـ ىم٤مسمؾ ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م، وآؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م. )

(17/129). 

ومٕمٚمٞمف وقمغم زوضمتف إن  اًمتحٚمؾ إول وىمٌؾ اًمث٤مينُمـ ضم٤مُمع سمٕمد  -

يم٤مٟم٧م ُمٓم٤موقم٦م ؿم٤مة أو ؾمٌع سمدٟم٦م، أو ؾمٌع سم٘مرة، وُمـ قمجز ُمٜمٝمام ص٤مم قمنمة 

 (.133 -16/132أي٤مم. )

ُمـ ضم٤مُمع ىمٌؾ ـمقاف اإلوم٤مو٦م أو سمٕمده وىمٌؾ اًمًٕمل إذا يم٤من قمٚمٞمف  -

 (.16/133ؾمٕمل ومٕمٚمٞمف دم. )

سمٕمد اًمتحٚمؾ إول وىمٌؾ اًمث٤مين ُمـ همػم مج٤مع ومال  اً دُمـ أٟمزل قم٤مُم -

رء قمٚمٞمف، وم٢من ص٤مم صمالصم٦م أي٤مم أو ذسمح ؿم٤مة أو أـمٕمؿ ؾمت٦م ُم٤ًميملم ًمٙمؾ 

ُمـ ظمالف ُمـ ىم٤مل سمقضمقب  ظمروضم٤مً ُمًٙملم ٟمّمػ ص٤مع ومٝمق طمًـ، 

 (.16/133اًمٗمدي٦م وأطمقط. )

 (.16/133ُمـ اطمتٚمؿ وهق حمرم ومال رء قمٚمٞمف ؾمقى اًمٖمًؾ. ) -

 ٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء وهل: ىمص ًٕم٦م حمٔمقرات سمٞمَّ اعمحرم جيتٜم٥م شم -

 اًمِمٕمر، وإفم٤مومر، واًمٓمٞم٥م، وًمٌس اعمخٞمط، وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس، وىمتؾ 

 اًمّمٞمد، واجلامع، وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وُم٤ٌمذة اًمٜم٤ًمء، يمؾ هذه إؿمٞم٤مء 

 يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م اعمحرم طمتك يتحٚمؾ، وذم اًمتحٚمؾ إول ي٤ٌمح ًمف مجٞمع هذه 

 (.129/ ٤17مين طمؾ ًمف اجلامع. )اعمحٔمقرات ُم٤م قمدا اجلامع، وم٢مذا يمٛمؾ اًمث
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ًتح٥م ٟمتٗمف أو طمٚمؼ اإلسمط ٓ جي٥م ذم اإلطمرام وٓ ٟمتٗمف، وإٟمام يُ  -

 إزاًمتف سمٌمء ُمـ اعمزيالت اًمٓم٤مهرة ىمٌؾ اإلطمرام.

وُمـ طمٚمؼ إسمٓمف سمٕمد اإلطمرام ضم٤مهاًل سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل، ومال رء قمٚمٞمف. 

(17/112.) 

ىمٚمٞمالً  طمٙم٤مً ، أُم٤م إذا طمؽ ؿمٕمره أو طمؽ ضمٚمده اً راعمحرم ٓ يٙمد ؿمٕم -

ذًمؽ  ومال جيقز اً دسم٤مًمرومؼ ومال طمرج، أُم٤م أن يٙمده ومٞم٘مٓمع ؿمٕمرًا أو فمٗمراً أو ضمٚم

 .(111-17/112اإلطمرام. )ذم طم٤مل 

ؿمٕمرات قمٜمد ُمًحف  -أٟمثك أو ذيمرًا يم٤من-اعمحرم ؾم٘مط ُمـ رأس  إذا -

ذم اًمقوقء أو قمٜمد همًٚمف مل ييه ذًمؽ، وهٙمذا ًمق ؾم٘مط ُمـ حلٞم٦م اًمرضمؾ أو 

 (.17/113ره رء ٓ ييه إذا مل يتٕمٛمد ذًمؽ. )ُمـ ؿم٤مرسمف أو ُمـ أفم٤موم

مل يٗمٕمؾ  محؾ سمٕمض اعمت٤مع قمغم اًمرأس ٓ يٕمد ُمـ اًمتٖمٓمٞم٦م اعمٛمٜمققم٦م إذا -

 (.17/115ذًمؽ طمٞمٚم٦م. )

سم٤معم٤مء قمغم رأؾمف ذم قمروم٦م سم٥ًٌم احلر اًمِمديد  ُمـ ووع صمقسم٤ًم ُمٌٚمالً  -

 (.17/116ومٕمٚمٞمف قمـ ذًمؽ ومدي٦م، يمام ذم طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجرة. )

وٓ جيقز اؾمتخدام اًمٙمامُم٤مت ًمٚمٛمحرم، ٕٟمف همٓمك طمقازم  ٓ يٜمٌٖمل -

يٕمٜمل  «ٓ َّتٔروا رأشف وٓ وجٖف»ىم٤مل:  ^ٟمّمػ اًمقضمف واًمرؾمقل 

 (.17/117ًمٚمٛمحرم اًمذي وىمّمتف راطمٚمتف. )

  اعمراد سم٤معمخٞمط ُم٤م ظمٞمط أو ٟم٩ًم قمغم ىمدر اًمٌدن يمٚمف يم٤مًم٘مٛمٞمص، -

 سمذًمؽ ُم٤م  أو ٟمّمٗمف إقمغم يم٤مًمٗمٜمٚم٦م، أو ٟمّمٗمف إؾمٗمؾ يم٤مًمناويؾ، ويٚمحؼ

 خي٤مط أو يٜم٩ًم قمغم ىمدر اًمٞمد يم٤مًم٘مٗم٤مز أو اًمرضمؾ يم٤مخلػ، ًمٙمـ جيقز 

 ٚمرضمؾ أن يٚمٌس اخلػ قمٜمد قمدم اًمٜمٕمؾ، وٓ يٚمزُمف اًم٘مٓمع قمغم اًمّمحٞمح.ًم

(17/118.) 
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ُمـ ىمٓمٕمتلم  ٤مً ٟماعمخٞمط اًمذي يٙمقن ذم اإلزار أو ذم اًمرداء ًمٙمقٟمف ُمٙمق -

ؾ سمف ؿمؼ أو أو أيمثر، ظمٞمط سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ٓ طمرج ومٞمف، وهٙمذا ًمق طمّم

 (.17/119ظمرق ومخ٤مـمف أو رىمٕمف ومال سم٠مس ذم ذًمؽ. )

اعمرأة ٓ طمرج قمٚمٞمٝم٤م إذا ًم٧ًٌم اخلٗملم أو اًمنماب، ٕهن٤م قمقرة.  -

(، إومْمؾ هل٤م إطمراُمٝم٤م ذم ذاب أو ُمداس ومٝمذا أومْمؾ هل٤م وأؾمؽم هل٤م، 17/121)

ذاب  (، وإن أطمرُم٧م ذم17/141وإن يم٤مٟم٧م ذم ُمالسمس و٤مومٞم٦م يمٗمك ذًمؽ. )

 (17/142سم٠مس. ) ومال ظمٚمٕمتف صمؿ

 .(17/125طمرج ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل. ) ًمٌس اخل٤مشمؿ ٓ اًم٤ًمقم٦م ُمثؾ سًمٌ -

اًمزقمٗمران ـمٞم٥م ومال يٜمٌٖمل اؾمتٕمامًمف ذم اًم٘مٝمقة ذم طمؼ اعمحرم، يمامٓ   -

 يٜمٌٖمل اؾمتٕمامًمف ذم ُمالسمًف وٓ ذم سمدٟمف وهق حمرم.

يم٤من  واعمحرم اًمذي ينمب اًم٘مٝمقة وومٞمٝم٤م زقمٗمران يٙمقن ىمد أؾم٤مء، وم٢من

 -17/128ومال رء قمٚمٞمف، أُم٤م إن شمٕمٛمد ذًمؽ ومٕمٚمٞمف اًمٗمدي٦م. )  أو ٟم٤مؾمٞم٤مً ضم٤مهالً 

129.) 

ُمع  اً رُمـ ؾم٤مومر إمم سمٚمده ىمٌؾ ـمقاف اإلوم٤مو٦م ًمزُمف اًمٕمقد إمم ُمٙم٦م ومق -

اًم٘مدرة ٕداء ـمقاف اإلوم٤مو٦م: ٕٟمف ريمـ ُمـ أريم٤من احل٩م، وإن أطمرم سمٕمٛمرة 

يٓمقف  ٕمك صمؿيًقمٜمد وصقًمف إمم اعمٞم٘م٤مت ومذًمؽ أومْمؾ، ومٞمٓمقف ًمٚمٕمٛمرة و

م ـمقاف احل٩م قمغم ـمقاف اًمٕمٛمرة دَّ حلجف اًم٤ًمسمؼ صمؿ ي٘مٍم وحيؾ، وإن ىم

 (.131 -17/132وؾمٕمٞمٝم٤م ومال سم٠مس. )

طمي قمٜمدي ع. ع. ي. وذيمر أٟمف أطمرم سم٤محل٩م ُمـ ضمدة قم٤مم  -

وسمٕمد ظمروضمف ُمـ قمروم٤مت اؾمتٛمر سمف اًمًػم إمم ُمٜمك ومل ي٧ٌم ذم  هـ1427

 أهٚمف وضم٤مُمع ُمزدًمٗم٦م صمؿ رومض احل٩م وظمٚمع ُمالسمس اإلطمرام وذه٥م إمم

 زوضمتف سمٕمد ذًمؽ، واؾمتٗمت٤مين ذم ذًمؽ.
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وم٠مومٝمٛمتف أن هذا اًمٕمٛمؾ ُمٜمٙمر، وأن قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ُمـ ذًمؽ: ٕن ُمـ دظمؾ 

ذم احل٩م واًمٕمٛمرة ٓ جيقز ًمف رومْمٝمام طمتك يٙمٛمٚمٝمام إٓ اعمحٍم، ًم٘مقل اهلل 

 .[196اًمٌ٘مرة:]ۓ ڭ ڭ ڭڭؾمٌح٤مٟمف: 

ذم اًمْمحٞم٦م، وهل  ئوأومٝمٛمتف أن طمجف ىمد ومًد سم٤مجلامع وأن قمٚمٞمف سمدٟم٦م دمز

ذم اًمْمحٞم٦م، يمٚمٝم٤م شمقزع سملم  ئاًمتل شمؿ هل٤م مخس ؾمٜملم، أو ؾمٌع ُمـ اًمٖمٜمؿ دمز

يمف اعمٌٞم٧م ذسمٞمح٦م قمـ شمريمف اًمرُمل وذسمٞمح٦م صم٤مٟمٞم٦م قمـ شمر قمٚمٞمف أيْم٤مً و اًمٗم٘مراء ذم ُمٙم٦م،

وصم٤مًمث٦م قمـ شمريمف اعمٌٞم٧م ذم ُمٜمك، وقمٚمٞمف أن يٓمقف ويًٕمك وحيٚمؼ أو  زدًمٗم٦مُم ذم

ذًمؽ قمـ ـمقاف اًمقداع وم٢من أىم٤مم سمٕمد اًمٓمقاف  فئي٘مٍم سمٜمٞم٦م طمجف اًم٤ًمسمؼ وجيز

واًمًٕمل ذم ُمٙم٦م ومٕمٚمٞمف ـمقاف اًمقداع قمٜمد ظمروضمف إمم ضمدة، وقمٚمٞمف طمج٦م أظمرى 

 (.17/132ف قمـ ومريْم٦م اإلؾمالم. )ئسمدل احلج٦م اًمٗم٤مؾمدة، ودمز

ومت٤مة أدت ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٛمرة ُمع أهٚمٝم٤م وـم٤موم٧م سم٤مًمٌٞم٧م احلرام واًمدورة  -

وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أداء أقمامل اًمٕمٛمرة  يم٤مٟم٧م ُمٕمٝم٤م وشمزوضم٧م سمٕمد ذًمؽ وهل٤م اسمٜم٦م،

إومم وهل اًمٓمقاف واًمًٕمل واًمت٘مّمػم صمؿ قمٛمرة صم٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمٞم٘م٤مت، يمام أومتك 

، وحيرم قمغم زوضمٝم٤م ىمرسم٤مهن٤م طمتك جيدد ^سمذًمؽ سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل 

سمٕمد ومٕمٚمٝم٤م ُم٤م ذيمر ُمع اًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ  -أقمٜمل قم٘مد اًمٜمٙم٤مح - اًمٕم٘مد

 (.138 -137 /17ذًمؽ. )

  اعمرأة اًمٜم٘م٤مب قمغم وضمٝمٝم٤م سمحٞم٨م شمٔمٝمر قمٞمٜم٤مه٤م، وشمْمع ووع -

ًمٙمل شمتٛمٙمـ ُمـ رؤي٦م اًمٓمريؼ ٓ طمرج ذم ذًمؽ إٓ  قمٚمٞمف همٓم٤مء ؾم٤مشمرًا ظمٗمٞمٗم٤مً 

وٓ » :ذم طمؼ اعمحرُم٦م ^ومٚمٞمس هل٤م ذًمؽ، ًم٘مقل اًمٜمٌل  إذا يم٤مٟم٧م حمرُم٦م 

  ،ًمٙمـ شمٖمٓمل اعمحرُم٦م وضمٝمٝم٤م سمٖمػم ذًمؽ «تٕتّب ادرأة وٓ تٓبس الِّازيـ

 (.17/143. )ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  يمام ضم٤مء ذًمؽ
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شم٠مُمر هب٤م  هق اًمت٘مٞمد سم٤مًمتٕمٚمٞمامت اًمتل -ووم٘مٝمؿ اهلل- اًمقاضم٥م قمغم احلج٤مج -

عمّمٚمح٦م احلج٤مج، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف أوضم٥م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م  -ووم٘مٝم٤م اهلل- اًمدول

ًمقٓة إُمر ذم اعمٕمروف، واًمتٕمٚمٞمامت اًمتل شم٘مقم هب٤م اًمدوًم٦م عمّمٚمح٦م احلج٤مج ُمـ 

٤مًمٗمتٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م وٟم٘مص ذم إضمر، وومؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م يروٞمف. مجٚم٦م اعمٕمروف، وخم

(17/155.) 

اًم٘مٞم٤مم سم٤معمًػمات واعمٔم٤مهرات ذم ُمقؾمؿ احل٩م ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م أو همػمه٤م  -

 ذسمدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م ويؽمشم٥م قمٚمٞمف وم٤ًمد يمٌػم و ن اًمؼماءة ُمـ اعمنميملمإلقمال

وًم٦م ووم٘مٝم٤م اهلل قمغم يمؾ ُمـ يم٤من يٗمٕمٚمف شمريمف، واًمقاضم٥م قمغم اًمد قمٔمٞمؿ، وم٤مًمقاضم٥م

ُمٜمٕمف، ًمٙمقٟمف سمدقم٦م ٓ أؾم٤مس هل٤م ذم اًمنمع اعمٓمٝمر، وعم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع 

ڦ ڦ  وإذى ًمٚمحجٞم٩م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: نماًمٗم٤ًمد واًم

، ومل يٙمـ هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ ؾمػمشمف قمٚمٞمف [31]آل قمٛمران:ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ق يم٤من ظمػماً ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف. ، وًماًمّمالة واًمًالم، وٓ ُمـ ؾمػمة أصح٤مسمف 

(17/157- 158.) 

طم٩م اعمٍم قمغم اعمٕمّمٞم٦م صحٞمح إذا يم٤من ُمًٚماًم، ًمٙمٜمف ٟم٤مىمص ويٚمزُمف  -

ُمـ مجٞمع اًمذٟمقب ٓ ؾمٞمام ذم وىم٧م احل٩م، وذم هذا اًمٌٚمد  اًمتقسم٦م إمم اهلل 

 (.17/163إُملم، وُمـ شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف. )

أفمٗم٤مره وٟمتػ  إذا يم٤مٟم٧م اعمحٔمقرات ُمـ ضمٜمس واطمد، ُمثؾ إذا ىمٚمؿ -

إسمٓمف أو ًمٌس اعمخٞمط قم٤مُمدًا، ومٕمٚمٞمف اًمتقسم٦م وشمٙمٗمل ومدي٦م واطمدة وهل: إـمٕم٤مم 

 (. 17/167ؾمت٦م ُم٤ًميملم أو صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم أو ذسمح ؿم٤مة. )

 ذسمح ذم احلرم ُمـ شمرك واضم٤ًٌم ُمـ واضم٤ٌمت احل٩م، ومٕمٚمٞمف دم يُ  -

 ًمٚمٗم٘مراء، وم٢من مل جيد ص٤مم قمنمة أي٤مم، صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا 

 (.17/179رضمع إمم أهٚمف. )
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صمؿ  ىمٌؾ أن ي٘مٍم وضم٥م قمٚمٞمف ظمٚمٕمف ُمتك ذيمر، إذا ًمٌس اعمخٞمط ٟم٤مؾمٞم٤مً  -

( وم٢من ىمٍم أو 17/437وٓ رء قمٚمٞمف. ) [ذم سمٚمده أو همػمه٤م]حيٚمؼ أو ي٘مٍم 

ومال رء قمٚمٞمف، وأضمزأه ذًمؽ، وٓ  ٤مً ٟمطمٚمؼ وصمٞم٤مسمف قمٚمٞمف ضمٝماًل ُمٜمف أو ٟمًٞم٤م

 (.17/436طم٤مضم٦م إمم اإلقم٤مدة ًمٚمت٘مّمػم أو احلٚمؼ. )

  باب صٌد الحرم
  العتٌق مكة ومكانة البٌت بٌان حرمة

 وآثار ثوما ورد فً ذلك من آٌات وأحادٌ
ٓ خيٗمك قمغم يمؾ ُمـ ًمف أدٟمك قمٚمؿ، وأدٟمك سمّمػمة طمرُم٦م ُمٙم٦م،  -

وُمٙم٤مٟم٦م اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ، ٕن ذًمؽ أُمر ىمد أووحف اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم آي٤مت 

يمثػمة، وسمٞمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمتٌٝمؿ  ذم أطم٤مدي٨م ^ يمثػمة، وسمٞمٜمف رؾمقًمف حمٛمد

 وُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ، وذم يمت٥م اًمتٗمًػم.

اهلل واوح وًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمتذيمػم سمذًمؽ، واًمتقايص  وإُمر سمحٛمد

يمؾ ُم٤م يْم٤مد ذًمؽ  ٜمعسمام أوضمٌف اهلل ُمـ طمرُمتٝم٤م واًمٕمٜم٤مي٦م هبذه احلرُم٦م، وُم

 (.17/184وخي٤مًمٗمف. )

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ذم يمت٤مسمف اعمٌلم:  Qي٘مقل  -

 .[96]آل قمٛمران:ں ں ڻ

أووح اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أي٦م، أن اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ، هق أول سمٞم٧م 

يٗم٤مت قمٔمٞمٛم٦م، نمووع ًمٚمٜم٤مس وأٟمف ُم٤ٌمرك، وأٟمف هدى ًمٚمٕم٤معملم، وهذه شم

 ورومع عم٘م٤مم هذا اًمٌٞم٧م، وشمٜمقيف سمذًمؽ.

أٟمف ؾم٠مل  وىمد ورد ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م أيب ذر 

 قمـ أول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس؟ ^اًمٜمٌل 
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 .«ادسجد احلرام»ل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: وم٘م٤م

 ىمٚم٧م: صمؿ أي؟

 ىمٚم٧م: يمؿ سمٞمٜمٝمام؟ «ادسجد إقه»ىم٤مل: 

 ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ «أربَقن عام»ىم٤مل: 

 ...«حٗثام أدركتؽ اليالة فيؾ، فٛن ذلؽ وسجد»ىم٤مل: 

هذا اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ هق أول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس ًمٚمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م، وهٜم٤مك 

اهلل ومٞمف، ويٓم٤مف سمف، هق  وع ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٕمٌدو ٧موًمٙمـ أول سمٞم سمٞمقت ىمٌٚمف ًمٚمًٙمـ،

، وؾم٤مقمده ذم ذًمؽ اسمٜمف هق ظمٚمٞمؾ اهلل إسمراهٞمؿ سمٜم٤مه ُمـ أول هذا اًمٌٞم٧م، و

 إؾمامقمٞمؾ.

أُم٤م ُم٤م روي أن أول ُمـ قمٛمره هق آدم ومٝمق وٕمٞمػ، واعمحٗمقظ واعمٕمروف 

قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أن أول ُمـ قمٛمره هق ظمٚمٞمؾ اهلل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، 

٧م ووع سمٕمده ًمٚمٕم٤ٌمدة هق اعمًجد إىمَم قمغم يد يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ وأول سمٞم

إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، ويم٤من سمٞمٜمٝمام أرسمٕمقن ؾمٜم٦م، صمؿ قمٛمره سمٕمد ذًمؽ 

 سمًٜملم ـمقيٚم٦م ؾمٚمٞمامن ٟمٌل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.

 وهذا اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ هق أومْمؾ سمٞم٧م، وأول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس 

ؾ اهلل ومٞمف ُمـ اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمّمالة ومٞمف، ًمٚمٕم٤ٌمدة، وهق ُم٤ٌمرك عم٤م ضمٕم

 واًمٓمقاف سمف، واًمّمالة طمقًمف واًمٕم٤ٌمدة، يمؾ ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب شمٙمٗمػم 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ اًمذٟمقب، وهمٗمران اخلٓم٤مي٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

  ؾمٌح٤مٟمف ىمد وم٤مهلل، [125اًمٌ٘مرة:]ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 ِمٌٕمقن ُمـ اعمجلء إًمٞمف، ضمٕمؾ هذا اًمٌٞم٧م ُمث٤مسم٦م ًمٚمٜم٤مس يثقسمقن إًمٞمف، وٓ ي

  سمؾ يمٚمام صدروا أطمٌقا اًمرضمقع إًمٞمف، واعمث٤مسم٦م إًمٞمف، عم٤م ضمٕمؾ اهلل ذم ىمٚمقب
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قق إمم اعمجلء إًمٞمف، عم٤م جيدون ذم ذًمؽ ُمـ اخلػم ِماعم١مُمٜملم ُمـ اعمح٦ٌم ًمف واًم

اًمٕمٔمٞمؿ، ورومٞمع اًمدرضم٤مت، وُمْم٤مقمٗم٦م احلًٜم٤مت، وشمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت، صمؿ 

ًمٚمّمٞمد اًمذي ومٞمف، ومٝمق طمرم آُمـ،  ٤مً ٜمٚمف آُمي٠مُمـ ومٞمف اًمٕم٤ٌمد، وضمٕم ٤مً ٜمضمٕمٚمف آُم

ي٠مُمـ ومٞمف اًمّمٞمد اًمذي أسم٤مح اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم أيمٚمف ظم٤مرج احلرم، ي٠مُمـ ومٞمف طم٤مل 

 وضمقده سمف، طمتك خيرج ٓ يٜمٗمر وٓ ي٘متؾ. 

، يٕمٜمل وضم٥م أن [97]آل قمٛمران:ہ ہ ہ ھھوي٘مقل شمٕم٤ممم: 

ي٘مع  ومٞمف أذى ٕطمد، وٓ ىمتؾ، سمؾ ذًمؽ ىمدًمٞمس اعمٕمٜمك أٟمف ٓ ي٘مع ي١مُمـ، و

ضم٥م شم٠مُملم ُمـ دظمٚمف، وقمدم اًمتٕمرض ًمف سمًقء، ويم٤مٟم٧م ٟمام اعم٘مّمقد أن اًمقاوإ

اجل٤مهٚمٞم٦م شمٕمرف ذًمؽ، ومٙم٤من اًمرضمؾ يٚم٘مك ىم٤مشمؾ أسمٞمف أو أظمٞمف ومال ي١مذيف سمٌمء 

طمتك خيرج، ومٝمذا اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ، وهذا احلرم اًمٕمٔمٞمؿ، ضمٕمٚمف اهلل ُمث٤مسم٦م ًمٚمٜم٤مس 

ٗملم واًمٕم٤ميمٗملم ئراه ًمٚمٓم٤م، وأوضم٥م قمغم ٟمٌٞمٞمف إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ أن يٓمٝم٤مً ٜموأُم

ڃ ڃ ڃ واًمريمع اًمًجقد أي اعمّمٚملم، وىم٤مل ذم أي٦م إظمرى: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ چ  ڃ 

 .[26احل٩م:]ڌ ڎ

واًم٘م٤مئؿ هٜم٤م هق اعم٘مٞمؿ وهق اًمٕم٤ميمػ، واًمٓم٤مئػ ُمٕمروف، واًمريمع اًمًجقد 

 هؿ اعمّمٚمقن.

  ضمٚم٧م ىمدرشمف أُمر ٟمٌٞمف إسمراهٞمؿ واسمٜمف إؾمامقمٞمؾ أن يٓمٝمرا هذا وم٤مهلل

 ٞم٧م وهٙمذا مجٞمع وٓة إُمقر، جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ، وهلذا ٟمٌف اًمٜمٌل اًمٌ

 قمغم ذًمؽ يقم ومتح ُمٙم٦م، وأظمؼم أٟمف طمرم آُمـ، وأن اهلل طمرُمف يقم  ^

 ٓ يِٕر صٗده، »ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض، ومل حيرُمف اًمٜم٤مس، وىم٤مل: 

وٓ تٓتّط لٌّتف ٓإ  ،وٓ يًَد صجره، وٓ ُيتذ خاله، وٓ يسِؽ فٗف دم

 .«فرِّ دَ
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ويٕمٜمل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هبذا طمرُم٦م هذا اًمٌٞم٧م، ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمٛملم، 

 وقمغم وٓة إُمقر يمام وضم٥م قمغم إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ وإٟمٌٞم٤مء وقمغم ظم٤ممتٝمؿ حمٛمد

أن حيؽمُمقه ويٕمٔمٛمقه، وأن حيذروا ُم٤م طمرم اهلل ومٞمف ُمـ إيذاء اعمًٚمٛملم،  ^

 هؿ...أو قمامرًا أو همػم ٤مً ضمواًمٔمٚمؿ هلؿ، واًمتٕمدي قمٚمٞمٝمؿ طمج٤م

وم٤مًمقاضم٥م شمٓمٝمػم هذا اًمٌٞم٧م ًمٚمٛم٘مٞمٛملم ومٞمف، واعمتٕمٌديـ ومٞمف، وإذا وضم٥م قمغم 

 قمٜمف إذى، وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أيْم٤ًم أن يٓمٝمروا يدومٕمقا، وأن حيؽمُمقه اًمٜم٤مس أن

ُمٕم٤ميص اهلل ومٞمف، وأن يت٘مقا همْمٌف وقم٘م٤مسمف، وأن ٓ ي١مذي  هذا اًمٌٞم٧م، وأن حيذروا

ومٝمق سمٚمد آُمـ حمؽمم جي٥م قمغم أهٚمف أن سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وٓ أن ي٘م٤مشمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، 

يٕمٔمٛمقه وأن حيؽمُمقه، وأن حيذروا ُمٕمّمٞم٦م اهلل ومٞمف، وأن ٓ ئمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً، 

 وٓ ي١مذي سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، ٕن اًمًٞمئ٦م ومٞمف قمٔمٞمٛم٦م يمام أن احلًٜم٤مت ومٞمف ُمْم٤مقمٗم٦م. 

وم٢من ُمـ  واًمًٞمئ٤مت قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ شمْم٤مقمػ ٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمدد،

 جيزى ُمثٚمٝم٤م، وًمٙمٜمٝم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م.  ضم٤مء سم٤مًمًٞمئ٦م وم٢مٟمام

وم٤مًمًٞمئ٦م ذم احلرم ًمٞم٧ًم ُمثؾ اًمًٞمئ٦م ذم ظم٤مرضمف، سمؾ هل أقمٔمؿ وأيمؼم، 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ طمتك ىم٤مل اهلل ذم ذًمؽ:  ڤ ڤ 

وهلذا  رد ُمٕمٜمك هيؿُّ ـ يُ ٛمَّ ، وُمـ يرد ومٞمف أي: هيؿ ومٞمف وي٘مّمد، ومْم[25احل٩م:]ڄ

ومٞمف  أي ُمـ هيؿُّ ، [25احل٩م:]ڤ ڤ ڦ ڦ ڦاه سم٤مًم٤ٌمء، سم٘مقًمف: دَّ قم

 سم٢محل٤مد سمٔمٚمؿ.

سمٛمـ  سم٤مإلحل٤مد أو أراده اؾمتحؼ اًمٕمذاب إًمٞمؿ، ومٙمٞمػ وم٢مذا يم٤من ُمـ هؿَّ 

 ومٕمٚمف؟

سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ، وم٤مًمذي يٗمٕمؾ  اً دوُمـ يريد ُمتققم إذا يم٤من ُمـ هيؿُّ 

 اجلريٛم٦م، ويتٕمدى احلدود ومٞمف ُمـ سم٤مب أومم ذم اؾمتح٘م٤مىمف اًمٕم٘م٤مب، 

 واًمٕمذاب إًمٞمؿ. 
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ در هذه أي٦م: وي٘مقل ضمؾ وقمال ذم ص

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

، وهذا يٌلم ًمٜم٤م أٟمف حمرم، وأٟمف ٓ ومرق ومٞمف سملم اًمٕم٤ميمػ وهق [25احل٩م:]ڤڤ

 اعم٘مٞمؿ، واًم٤ٌمد وهق اًمقارد واًمقاومد إًمٞمف ُمـ طم٤مج وُمٕمتٛمر وهمػممه٤م.

ڤ ڤ ڦ ڦ وهذا هق أول أي٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وضمٕمٚمف  ٤مً ٜم، أن اهلل ضمٕمٚمف آُمٙم٤مناعم ضمؾ وقمال قمٔمٛم٦م هذا وسملمَّ  [25احل٩م:]ڦ

رديـ إًمٞمف، أن يتٕمدى طمدود ًمقاُمـ ا ٓٞمف وومٞمٛملم ٘م، ًمٞمس ٕطمد ُمـ اعم٤مً ُمطمر

 اهلل ومٞمف، أو أن ي١مذي اًمٜم٤مس ومٞمف.

ُمـ وُمـ ذًمؽ يٕمٚمؿ أن اًمتٕمدي قمغم اًمٜم٤مس وإيذاءهؿ ذم هذا احلرم أ

سم٘مقل أو ومٕمؾ ُمـ أؿمد اعمحرُم٤مت اعمتققمد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ، سمؾ ُمـ 

 اًمٙم٤ٌمئر.

إن هذا البٓد حروف »ُمٙم٦م، ظمٓم٥م اًمٜم٤مس وىم٤مل:  ^وعم٤م ومتح اهلل قمغم ٟمٌٞمف 

اهلل يقم خٓؼ الساموات وإرض، ومل ُيروف الٕاس، وإن اهلل جؾ وعال مل 

، فٓٗبٓغ وسُيٓف يل إٓ شاعة وـ هنار، وقد عادت حروتف الٗقم كحروتف بإ

، أو يًَد فٗف اً وفٗف دإ٘ف ٓ ُيؾ ٕحد أن يسِؽ »وىم٤مل:  «اهد الُائبىال

أي  «خاله، وٓ تٓتّط لٌّتف إٓ دٕىد صجرة، وٓ يِٕر صٗده، وٓ ُيتذ

 ف.رّ ُمٕم

 وم٢مذا يم٤من اًمّمٞمد واًمِمجر حمؽمُملم ومٞمف، ومٙمٞمػ سمح٤مل اعمًٚمؿ؟

ومٛمـ سم٤مب أومم أن يٙمقن حتريؿ ذًمؽ أؿمد وأقمٔمؿ، ومٚمٞمس ٕطمد أن 

 سمؾ جي٥م أن  حيدث ذم احلرم ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ي١مذي اًمٜم٤مس ٓ سم٘مقل وٓ سمٗمٕمؾ،

 ع اهلل ومٞمف، وأن يٕمٔمؿ طمرُم٤مت اهلل أؿمد ُمـ نمًم اً دحيؽمُمف، وأن يٙمقن ُمٜم٘م٤م
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  إلظمقاٟمف حي٥م هلؿ اخلػم، ويٙمره امً أن يٕمٔمٛمٝم٤م ذم همػمه، وأن يٙمقن ؾمٚم

، ويٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اخلػم وقمغم شمرك اًمنم وٓ ي١مذي أطمدًا ٓ سمٙمالم وٓ نمهلؿ اًم

 سمٗمٕمؾ.

 .[97]آل قمٛمران:ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ضمٕمؾ ومٞمف آي٤مت سمٞمٜم٤مت، وهل اًمتل ومنه٤م اًمٕمٚمامء سمٛم٘م٤مم إسمراهٞمؿ، وم٤مهلل

أي ُم٘م٤مُم٤مت إسمراهٞمؿ، ٕن يمٚمٛم٦م ُم٘م٤مم ًمٗمظ ُمٗمرد ُمْم٤مف إمم ُمٕمروم٦م ومٞمٕمؿ مجٞمع 

ومٞمف، وُمـ ذًمؽ اعمِم٤مقمر  دَّ ٌُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ شمٕمإسمراهٞمؿ، وم٤محلرم يمٚمف ُم٘م٤مُم٤مت 

ؽ احلجر اًمذي ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ، وُمـ ذًميمؾ ، اعمزدًمٗم٦م وُمٜمكقمروم٤مت و

ن يمٚمف ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت يم٤من ي٘مقم قمٚمٞمف وىم٧م اًمٌٜم٤مء، واًمذي يّمكم إًمٞمف اًمٜم٤مس أ

 إسمراهٞمؿ.

يمام أُمر اهلل  ومٗمل ذًمؽ ذيمرى ٕوًمٞم٤مء اهلل اعم١مُمٜملم، ًمٞمت٠مؾمقا سمٜمٌل اهلل إسمراهٞمؿ،

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمداً سمذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٌع ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ أيب إٟمٌٞم٤مء أن يت ^ ، وم٠مُمر اهلل ٟمٌٞمف حمٛمد[123اًمٜمحؾ:]ڑڑ

ًمٚمٜم٤مس،  ٤مً ٕموٟمٗم هق أومْمؾ اًمرؾمؾ مجٞمٕم٤مً، وأيمٛمٚمٝمؿ سمالهم٤مً  ^ مجٞمٕم٤مً، وٟمٌل اهلل حمٛمد

 إمم اهلدى، وأؾم٤ٌمب اًمًٕم٤مدة. اً دهلؿ إمم اخلػم، وإرؿم٤م ٤مً ٝموشمقضمٞم

ذم أداء  ^وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُمـ هذه إُم٦م أن يت٠مؾمك سمٜمٌٞمف 

ػ إذى قمـ اًمٜم٤مس، وإيّم٤مل اخلػم اًمقاضم٤ٌمت، وشمرك اعمحرُم٤مت، ويم

 إًمٞمٝمؿ.

ومٛمـ اًمقاضم٥م قمغم وٓة إُمقر ُمـ اًمٕمٚمامء أن يٌٞمٜمقا وأن يرؿمدوا، 

قًملم أن يٜمٗمذوا طمٙمؿ اهلل، ئواًمقاضم٥م قمغم وٓة إُمقر ُمـ إُمراء واعمً

ويٜمّمحقا وأن يٛمٜمٕمقا يمؾ ُمـ أراد إيذاء اعمًٚمٛملم ذم ُمٙم٦م ُمـ احلج٤مج 
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  ـ احلج٤مج أو ُمـ همػم احلج٤مج، ُمـُمـ يم٤من ُم ٤مً ئٜمواًمٕمامر وهمػمهؿ يم٤م

 اًمًٙم٤من أو ُمـ همػم اًمًٙم٤من، ُمـ مجٞمع أضمٜم٤مس اًمٜم٤مس.

وأن  جي٥م قمغم وٓة إُمقر دم٤مه هذا احلرم اًمنميػ، أن يّمقٟمقه -

حيٗمٔمقه، وأن حيٛمقه ُمـ يمؾ أذى يمام أوضم٥م اهلل ذًمؽ، وأوضمٌف ٟمٌٞمف ورؾمقًمف 

 .^ حمٛمد

ُمـ سمٕمض  هـ1427وُمـ ذًمؽ يٕمٚمؿ أن ُم٤م طمدث ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض قم٤مم  -

طمج٤مج إيران ُمـ إذى، أُمر ُمٜمٙمر، وأُمر ؿمٜمٞمع ٓ شم٘مره ذيٕم٦م وٓ ي٘مره ذو قم٘مؾ 

حترم  ^ذًمؽ، ويمت٤مب اهلل حيرم ذًمؽ وؾمٜم٦م اًمرؾمقل حترم اهلل  ذيٕم٦م ؾمٚمٞمؿ، سمؾ

قمٚمٞمف ُمـ وضمقب اطمؽمام هذا اًمٌٞم٧م  اًمٕمٚمؿ وأمجٕمقا وهذا ُم٤م سمٞمٜمف أهؾ، ًمؽذ

٦م، وُمـ يمؾ فمٚمؿ، ووضمقب شمًٝمٞمؾ وشمٓمٝمػمه ُمـ يمؾ أذى، ومح٤ميتف ُمـ يمؾ ُمٕمّمٞم

أُمر احلج٤مج واًمٕمامر وإقم٤مٟمتٝمؿ قمغم اخلػم، ويمػ إذى قمٜمٝمؿ، وأٟمف ٓ جيقز ٕطمد 

ٓ ُمـ إيران وٓ ُمـ همػم إيران أن ي١مذوا أطمداً ُمـ اًمٜم٤مس، ٓ سمٙمالم وٓ  داً أسم

سمٗمٕم٤مل، وٓ سمٛمٔم٤مهرات وٓ سمٛمًػمات مج٤مقمٞم٦م شم١مذى اًمٜم٤مس، وشمّمدهؿ قمـ 

جي٥م قمغم احل٤مج أن يٙمقن يم٢مظمقاٟمف اعمًٚمٛملم ذم  ُمٜم٤مؾمؽ طمجٝمؿ وقمٛمرهتؿ، سمؾ

اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مهلدوء واإلطم٤ًمن إمم إظمقاٟمف احلج٤مج وهمػمهؿ، واًمرومؼ هبؿ وإقم٤مٟمتٝمؿ 

 (.193 -1/184 7قمغم اخلػم واًمٌٕمد قمـ يمؾ أذى. )

إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م دًم٧م قمغم أن احلًٜم٤مت شمْم٤مقمػ ذم اًمزُم٤من اًمٗم٤موؾ  -

يم٤محلرُملم، وم٢من احلًٜم٤مت  ُمثؾ رُمْم٤من وقمنم ذي احلج٦م، واعمٙم٤من اًمٗم٤موؾ

 (.17/197شمْم٤مقمػ ذم ُمٙم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م يمٌػمة. )

اعمْم٤مقمٗم٦م ذم احلرم اًمنميػ سمٛمٙم٦م ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤م )أقمٜمل ُمْم٤مقمٗم٦م  -

ُم٤م قمدا اًمّمالة وم٢من  اً دحمدو اً داحلًٜم٤مت( وًمٙمـ ًمٞمس ذم اًمٜمص ومٞمام ٟمٕمٚمؿ طم

 (.٦17/198م أًمػ. )ئيدل قمغم أهن٤م ُمْم٤مقمٗم٦م سمٛم ٤مً ّمومٞمٝم٤م ٟم
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 «ة ألػ روًانئ وْة كتب اهلل لف ووـ صام روًان يف»طمدي٨م:  -

 .(17/198طمدي٨م وٕمٞمػ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

ؾمٞمئ٦م احلرم وؾمٞمئ٦م رُمْم٤من وؾمٞمئ٦م قمنم ذي احلج٦م أقمٔمؿ ذم اإلصمؿ ُمـ  -

ُمـ ؾمٞمئ٦م  امً طمٞم٨م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمدد، ومًٞمئ٦م ذم ُمٙم٦م أقمٔمؿ وأيمؼم وأؿمد إصم

ج٦م أؿمد وأقمٔمؿ ذم ضمدة واًمٓم٤مئػ ُمثالً، وؾمٞمئ٦م ذم رُمْم٤من وؾمٞمئ٦م ذم قمنم ذي احل

ُمـ ؾمٞمئ٦م ذم رضم٥م أو ؿمٕم٤ٌمن وٟمحق ذًمؽ، ومٝمل شمْم٤مقمػ ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٓ ُمـ 

 (. 199 -17/198ضمٝم٦م اًمٕمدد. )

ڦ ڦ ڦىم٤مل شمٕم٤ممم:  - ر اجلٛمٞمع، وم٢مذا أحلد ومٜمٙمَّ  [25احل٩م:]ڤ ڤ 

 (.17/199قمـ حلؼ، وم٢مٟمف ُمتققمد هبذا اًمققمٞمد. )اعمٞمؾ  :د هقحل٤مأي إحل٤مد، واإل

، وم٘مٓمع همّمـ ُمٜمٝم٤م ٓ يي: ٕن قمروم٦م طمالل ؿمجر قمروم٦م ًمٞمس سمٛمحرم -

 (.17/222وًمٞم٧ًم ُمـ احلرم. )

يمؾ اعمقاىمٞم٧م ًمٞم٧ًم سمحرم، ومام ىمٚمع ُمٜمٝم٤م ُمـ ؿمجر أو ٟم٤ٌمت ومال يي  -

 (.17/221وًمٞمس ومٞمف رء. )

إمم اهلل ُمـ  ىمتٚمٕمف ومٕمٚمٞمف اًمتقسم٦ماىمٚمع اًمِمجر اًمذي ذم احلرم ظمٓم٠م، وُمـ  -

ي٘مٚمع ُمـ اًمِمجر أو اًمٜم٤ٌمت ذًمؽ، وًمٞمس هٜم٤مك ٟمص واوح ذم إجي٤مب ىمٞمٛم٦م ُم٤م 

 (.17/221إظمي. )

همرس سمٜمل آدم همػم داظمؾ ذم اًمٜمٝمل، وإٟمام اًمٜمٝمل قمـ ىمٓمع ؿمجره٤م اًمٜم٤مسم٧م  -

ىمٓمٕمف.  دُمل، أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ إٟم٤ٌمشمف ُمـ ٟمخؾ وهمػمه ومٛمتك ؿم٤مءسمٖمػم إٟم٤ٌمت أ

(17/222.) 

 (.17/222رقمل اعمقار ذم احلرم ًمٞمس ومٞمف سم٠مس. ) -

ٓ يّم٤مد  ُمٙم٦م وٓ حلامم اعمديٜم٦م ؾمقى أٟمفًمٞم٧ًم هٜم٤مك ظمّمقصٞم٦م حلامم  -

 (.17/222وٓ يٜمٗمر ُم٤م دام ذم طمدود احلرم. )
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  إذا ىمتؾ اجلراد سمٖمػم ؾم٥ٌم وم٢مٟمف يٗمدى سم٘مٞمٛمتف ذم طمؼ اعمحرم -

 (.17/223وهٙمذا ُمـ ىمتٚمف ذم احلرم. )

شمٚمزم اًمٗمدي٦م ُمـ شمٕمٛمد ىمتؾ اًمّمٞمد وهق حمرم أو ىمتٚمف ذم احلرم ًم٘مقل  -

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋاهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

 ، أي٦م. [95]اعم٤مئدة:ې ى ى ائ ائ ەئ

سم٤معمتٕمٛمد: ٕن اإلشمالف  ئواجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أحل٘مقا اعمخٓم

قمٜمدهؿ يًتقي ومٞمف اعمتٕمٛمد وهمػمه، ًمٙمـ سيح اًم٘مرآن يدل قمغم أن اًمٗمدي٦مٓ  

وٕن اعمحرم ىمد يٌتغم سمذًمؽ ُمـ همػم  وهذا هق إفمٝمر، اعمتٕمٛمد،شمٚمزم إٓ 

﮷ سمٕمد وضمقد اًمًٞم٤مرات، وىمد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: ىمّمد وٓ ؾمٞمام  ﮶ 

﮽  ﮼  ﮹ ﮺﮻   (.17/224) [185اًمٌ٘مرة:]﮸ 

ٕن  ٓ شمٕم٤مرض سملم طمدي٨م اًمّمٕم٥م سمـ ضمث٤مُم٦م وطمدي٨م أيب ىمت٤مدة، -

أسم٤م ىمت٤مدة مل يّمده ًمٚمٛمحرُملم ومل يٕمٞمٜمقه قمٚمٞمف، وأُم٤م اًمّمٕم٥م وم٘مد أهداه ًمٚمٜمٌل 

ُمـ أيمؾ ُم٤م صٞمد ُمـ  ، واعمحرم ممٜمقع ُمـ اًمّمٞمد احلل يمام أٟمف ممٜمقعطمٞم٤مً  ^

أضمٚمف وًمق يم٤من ص٤مطمٌف ىمد ذسمحف، هذا هق اجلٛمع سملم احلديثلم، ويدل قمغم 

صٗد الز لْؿ حالل وا »ىم٤مل:  ^أن اًمٜمٌل  ذًمؽ أيْم٤ًم طمدي٨م ضم٤مسمر 

(. وهق طمدي٨م ٓ سم٠مس سمف، وإؾمٜم٤مده 17/225. )«يد لْؿمل تيٗدوه أو يُ 

 (.25/271طمًـ. )

 

 ةكباب دخول م
 .٦م اؾمتح٥م ًمف أن يٖمتًؾ ىمٌؾ دظمقهل٤مإذا وصؾ اعمحرم إمم ُمٙم -

(16/59.) 
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 (.16/59ًمٞمس ًمدظمقل اعمًجد احلرام ذيمر خيّمف. ) -

وم٢من  ُمٜمف، دظمؾ ، وإٟماماًمًالمسم٤مًمدظمقل ُمـ سم٤مب  ^مل ي٠مُمر اًمٜمٌل  -

 (.16/135شمٞمن ودظمؾ ُمٜمف ومٝمق أومْمؾ وإٓ ومال طمرج. )

 .(16/59) إذا وصؾ إمم اًمٙمٕم٦ٌم ىمٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ىمٌؾ أن ينمع ذم اًمٓمقاف. -

ؽمط ًمّمح٦م اًمٓمقاف: أن يٙمقن اًمٓم٤مئػ قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ احلدث ِميُ  -

 (.16/62إصٗمر وإيمؼم. )

يمتٗمٞمف مجٞمٕم٤ًم وجيٕمؾ ـمرومٞمف قمغم  قمغمداء اًمر جيٕمؾاًمًٜم٦م ًمٚمٛمحرم أن  -

، وم٢مذا أراد أن يٓمقف ^ اًمذي ومٕمٚمف اًمٜمٌل ، وهق٦مٜمصدره، هذا هق اًمً

حت٧م إسمٓمف ف ئوٓمٌع، ومجٕمؾ وؾمط رداا -ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة- ـمقاف اًم٘مدوم

ػ ُمٜمٙمٌف إيٛمـ ذم طم٤مًم٦م ـمقاف ِمإيٛمـ وأـمراومف قمغم قم٤مشم٘مف إين، ويم

 (.211 -17/212اًم٘مدوم ظم٤مص٦م. )

ل اًمرداء وضمٕمٚمف قمغم ُمٜمٙمٌٞمف وصغم ريمٕمتل دّ وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ اًمٓمقاف قم -

عذ عاتّف  سٓ يييل أحدكؿ يف الثقب القاحد لٗ»: ^اًمٓمقاف، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

٦م أن يًؽم ُمٜمٙمٌٞمف سم٤مًمرداء سمٕمد ـمقاف اًم٘مدوم وىمٌؾ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، واًمًٜم «وٕف رء

 (.17/211ريمٕمتل اًمٓمقاف. )

ُمع  ًمق ووع اًمرداء ومل يًؽممه٤م ذم وىم٧م ضمٚمقؾمف أو أيمٚمف أو حتدصمف -

إظمقاٟمف ومال سم٠مس، ًمٙمـ اًمًٜم٦م إذا ًمٌس اًمرداء أن يٙمقن قمغم يمتٗمٞمف، وأـمراومف 

 (.17/211قمغم صدره، إٓ ذم طم٤مل ـمقاف اًم٘مدوم. )

 اًمٓمقاف إول طملم ي٘مدم ُمٙم٦م حل٩م أو قمٛمرة ذم اًمرُمؾ ؾمٜم٦م ذم -

ٛمك يًإؿمقاط اًمثالصم٦م إومم ُمـ ـمقاف اًم٘مدوم، وهق اإلهاع ذم اعمٌم، و

 ^سم٤مًمٜمٌل  ، اعمٌم اعمٕمت٤مد شم٠مؾمٞم٤مً ٞم٤مً ِماجلذب، أُم٤م إرسمٕم٦م إظمػمة ومٞمٛمٌم ومٞمٝم٤م ُم

 (.212 -17/211ذم ذًمؽ. )
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  بْتابؽ، ديّاً بؽ، وتي اً ٘الٖٓؿ إيام»سمتداء ـمقاومف: اإن ىم٤مل ذم  -

وي رُ ومٝمق طمًـ ٕن ذًمؽ  «^لسٕة ٘بٗؽ ُمٔد  اً عبَٖدك، واتبا ءً ووفا

 (.16/62. )^قمـ اًمٜمٌل 

اًمٓمقاف واًمًٕمل قمـ اًمٓمٗمؾ وطم٤مُمٚمف ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء،  ئجيز -

ُمًت٘ماًل يم٤من  ُمًت٘ماًل وؾمٕمٞم٤مً  إذا يم٤من احل٤مُمؾ ٟمقى ذًمؽ، وإن ـم٤مف سمف ـمقاوم٤مً 

 (.17/212ذًمؽ أطمقط. )

اإلطمرام صمؿ ذه٥م  داظمؾ طمجر إؾمامقمٞمؾ وؾمٕمك وطمؾَّ  ُمـ ـم٤مف ُمـ -

ه وم٤مؾمدة، ٕن ـمقاومف همػم صحٞمح، ومٕمٚمٞمف هذِ  ومٕمٛمرشمف ،زوضمتف إمم داره وضم٤مُمع

ؿمٕمره، وقمٚمٞمف دم ؿم٤مة شمذسمح ذم ُمٙم٦م قمـ اًمٓمقاف واًمًٕمل وي٘مٍم  أن يٕمٞمد

مج٤مقمف زوضمتف ىمٌؾ إمت٤مم قمٛمرشمف، ٕن ـمقاومف ُمـ داظمؾ احلجر همػم صحٞمح، 

احلجر وسمذًمؽ شمتؿ قمٛمرشمف اًمٗم٤مؾمدة، صمؿ ي٠ميت سمٕمٛمرة  ٓسمد أن يٓمقف ُمـ وراء

قمٜمٝم٤م ُمـ اعمٞم٘م٤مت اًمذي أطمرم سم٤مٕومم ُمٜمف، هذا هق  ًٓ أظمرى صحٞمح٦م سمد

 (.213 -17/212اًمقاضم٥م قمٚمٞمف، ًمٗم٤ًمد قمٛمرشمف إومم سم٤مًمقطء. )

اُمرأة شمٓمٝمرت صمؿ ٟم٤مُم٧م ذم اًمًٞم٤مرة وهل ذم ـمري٘مٝم٤م إمم ُمٙم٦م، صمؿ  -

احل٩م وىمْم٧م طمجٝم٤م وطمٚم٧م ـم٤موم٧م ومل شمتقو٠م، وسم٘مٞم٧م ُمتٛمتٕم٦م طمتك 

 إطمراُمٝم٤م ومامذا قمٚمٞمٝم٤م؟

ٓ  إذا يم٤من اًمٜمقم اًمذي ضم٤مءه٤م قمغم صٗم٦م اًمٜمٕم٤مس ومال طمرج، وم٤مًمٜمٕم٤مس

يٜم٘مض اًمقوقء، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمًتٖمرىم٦م ذم اًمٜمقم اًمذي يٜم٘مض اًمقوقء 

ومحٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ ُمـ مل يٓمػ سم٤مًمٌٞم٧م، ومتٙمقن ىم٤مرٟم٦م، وـمقاف اإلوم٤مو٦م وؾمٕمل 

 (.17/215، واحلٛمد هلل. )اإلوم٤مو٦م يٙمٗمل قمـ ـمقاف اًمٕمٛمرة وؾمٕمٞمٝم٤م

  إذا أطمدث اإلٟم٤ًمن ذم اًمٓمقاف سمريح أو سمقل أو ُمٜمل، أو ُمس -
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 ٟم٘مٓمع ـمقاومف يم٤مًمّمالة، يذه٥م ومٞمتٓمٝمر صمؿ يًت٠مٟمػاومرج أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ 

اًمٓمقاف، هذا هق اًمّمحٞمح، واعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف، ًمٙمـ هذا هق اًمّمقاب 

 (.17/216ذم اًمٓمقاف واًمّمالة مجٞمٕم٤ًم. )

ضم٦م ُمثاًل، يمٛمـ ـم٤مف صمالصم٦م أؿمقاط صمؿ أىمٞمٛم٧م ًمٙمـ ًمق ىمٓمٕمف حل٤م -

اًمّمالة وم٢مٟمف يّمكم صمؿ يرضمع ومٞمٌدأ ُمـ ُمٙم٤مٟمف وٓ يٚمزُمف اًمرضمقع إمم احلجر 

عم٤م ىم٤مًمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: أٟمف يٌدأ  إؾمقد، سمؾ يٌدأ ُمـ ُمٙم٤مٟمف ويٙمٛمؾ، ظمالوم٤مً 

 ُمـ احلجر إؾمقد.

 ًمق طمي ٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويمذامج لواًمّمقاب: ٓ يٚمزُمف ذًمؽ يمام ىم٤م

يٙمٚمٛمف، أو زطم٤مم، أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، وم٢مٟمف يٙمٛمؾ  أوىمٗمف أطمدو أضمٜم٤مزة وصغم، 

 ظمروضم٤مً قط ِم( وإن سمدأ ُمـ أول اًم17/217ـمقاومف، وٓ طمرج قمٚمٞمف ذم ذًمؽ. )

 (.16/137طمتٞم٤مط. )ُمـ اخلالف ومٝمق طمًـ إن ؿم٤مء اهلل، عم٤م ومٞمف ُمـ آ

ؿم٤مء اهلل  ُمٜمف دم، وم٤مٕرضمح أٟمف ٓ ي١مصمر إنج وظمرح ُمـ طمدث ًمف ضمر -

 وـمقاومف صحٞمح، ٕن ظمروج اًمدم سم٤مجلرح ومٞمف ظمالف هؾ يٜم٘مض اًمقوقء أم ٓ؟

وًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ واوح قمغم ٟم٘مْمف اًمقوقء وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اًمدم 

ىمٚمٞماًل وم٢مٟمف ٓ يي، وسمٙمؾ طم٤مل وم٤مًمّمقاب ذم اعم٠ًمًم٦م صح٦م اًمٓمقاف. 

(17/217.) 

عمس اإلٟم٤ًمن ضمًؿ اعمرأة طم٤مل ـمقاومف أو طم٤مل اًمزمح٦م ٓ يي ـمقاومف،  -

 (.17/218وٓ يي ووقءه، ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء. )

ػ أن يًتٚمؿ احلجر إؾمقد واًمريمـ اًمٞمامين ذم يمؾ ئينمع ًمٚمٓم٤م -

 ؿمقط ُمـ أؿمقاط اًمٓمقاف، يمام يًتح٥م ًمف شم٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد ظم٤مص٦م 

 ؾمتالم، طمتك ذم اًمِمقط إظمػم إذا شمٞمن ذًمؽ ُمـ ذم يمؾ ؿمقط ُمع آ

  ًمزطم٤مم، وينمع أن يِمػم إمم احلجردون ُمِم٘م٦م، أُم٤م ُمع اعمِم٘م٦م ومٞمٙمره ًمف ا
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 (17/222إؾمقد سمٞمده أو قمّم٤مه ويٙمؼم. )

اًمريمـ اًمٞمامين مل يرد ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ُم٤م يدل قمغم اإلؿم٤مرة إًمٞمف، وإٟمام يًتٚمٛمف  -

اهلل »أو  «بسؿ اهلل واهلل أكز»سمٞمٛمٞمٜمف إذا اؾمتٓم٤مع ُمـ دون ُمِم٘م٦م وٓ ي٘مٌٚمف، وي٘مقل: 

تالُمف، ويٛميض ذم ـمقاومف ُمـ دون إؿم٤مرة أو ، أُم٤م ُمع اعمِم٘م٦م ومال ينمع ًمف اؾم«أكز

يمام أووح٧م  - وٓ قمـ أصح٤مسمف  ^شمٙمٌػم، ًمٕمدم ورود ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

 .ًمزي٤مرة(ذًمؽ ذم يمت٤ميب )اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة وا

(17/222). 

واإليْم٤مح طمقل ُم٠ًمًم٦م اإلؿم٤مرة ذم اًمتح٘مٞمؼ  قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ  -

 ـ اًمٞمامين هل:واًمتٙمٌػم قمٜمد حم٤مذاة اًمريم

 «بسؿ اهلل واهلل أكز»إذا طم٤مذى اًمريمـ اًمٞمامين اؾمتٚمٛمف سمٞمٛمٞمٜمف، وىم٤مل: 

ٚمف، وم٢من ؿمؼ قمٚمٞمف اؾمتالُمف شمريمف وُم٣م ذم ـمقاومف، وٓ يِمػم إًمٞمف وٓ ٌِّ ٘موٓ يُ 

 (.16/62)ومٞمام ٟمٕمٚمؿ.  ^يٙمؼم قمٜمد حم٤مذاشمف، ٕن ذًمؽ مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

 ذقمٞم٦م اًمتٙمرار، وي٘مقل اًمتٙمٌػم ُمرة واطمدة وٓ أقمٚمؿ ُم٤م يدل قمغم -

ذم ـمقاومف يمٚمف ُم٤م شمٞمن ُمـ اًمدقمقات وإذيم٤مر اًمنمقمٞم٦م، وخيتؿ يمؾ ؿمقط سمام 

ۈ أٟمف يم٤من خيتؿ سمف يمؾ ؿمقط، وهق اًمدقم٤مء اعمِمٝمقر:  ^صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

. [221اًمٌ٘مرة:]ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

(17/222- 221.) 

ضم٦ٌم. ومجٞمع إذيم٤مر واًمدقمقات ذم اًمٓمقاف واًمًٕمل ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم وا -

(17/221.) 

أُم٤م اًمريمٜم٤من اًمٚمذان يٚمٞم٤من احلجر ومال ينمع ُمًحٝمام وٓ أن خيّم٤م سمذيمر أو  -

 (. 17/221. )^دقم٤مء، ٕن ذًمؽ مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل 

  اًمتٛمًح سم٤معم٘م٤مم أو سمجدران اًمٙمٕم٦ٌم أو اًمٙمًقة يمؾ هذا أُمر ٓ -
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ؾمقد ؾ احلجر إٌَّ وإٟمام ىم، ^جيقز وٓ أصؾ ًمف ذم اًمنميٕم٦م، ومل يٗمٕمٚمف اًمٜمٌل 

واؾمتٚمٛمف واؾمتٚمؿ ضمدران اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اًمداظمؾ، عم٤م دظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم وأًمّمؼ 

 ذم ٟمقاطمٞمٝم٤م ودقم٤م، أُم٤م ذم اخل٤مرج ومٚمؿ ؼمَّ ه ذم ضمداره٤م ويمدَّ صدره وذراقمٞمف وظم

  (.222-17/221ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ ومٞمام صم٧ٌم قمٜمف. ) ^يٗمٕمؾ 

أٟمف اًمتزم اعمٚمتزم سملم اًمريمـ واًم٤ٌمب، وًمٙمٜمٝم٤م رواي٦م  ^ىمد روي قمٜمف  -

روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ومٛمـ ومٕمٚمف ومال طمرج،  سمٕمض اًمّمح٤مسم٦موإٟمام ومٕمؾ وٕمٞمٗم٦م، 

  .(17/222٘مٌٞمؾ احلجر ؾمٜم٦م. )شم هٙمذاسمف، و ٓ سم٠مس واعمٚمتزم

اًمتٕمٚمؼ سمٙمًقة اًمٙمٕم٦ٌم أو سمجدراهن٤م أو اًمٚمّمقق هب٤م، يمؾ ذًمؽ ٓ  -

، وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م  ^أصؾ ًمف وٓ يٜمٌٖمل ومٕمٚمف، ًمٕمدم ٟم٘مٚمف قمـ اًمٜمٌل 

هٞمؿ أو شم٘مٌٞمٚمف يمؾ هذا ٓ أصؾ ًمف وٓ جيقز ومٕمٚمف، ويمذًمؽ اًمتٛمًح سمٛم٘م٤مم إسمرا

 (.17/222ٕٟمف ُمـ اًمٌدع اًمتل أطمدصمٝم٤م اًمٜم٤مس. )

ٓ  أُم٤م ؾم١مال اًمٙمٕم٦ٌم أو دقم٤مؤه٤م أو ـمٚم٥م اًمؼميم٦م ُمٜمٝم٤م ومٝمذا ذك أيمؼم -

جيقز، وهق قم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل، وم٤مًمذي يٓمٚم٥م ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم أن شمِمٗمل ُمريْمف أو 

جيقز، سمؾ هق ذك أيمؼم.  يتٛمًح سم٤معم٘م٤مم يرضمق اًمِمٗم٤مء ُمٜمف، ومٝمذا ٓ

(17/222.) 

ًجد يمٚمف حمؾ ًمٚمٓمقاف، ومٚمق ـم٤مف ذم أروىم٦م اعمًجد أضمزأه ذًمؽ، عما -

 (.17/224( )16/62وًمٙمـ ـمقاومف ىمرب اًمٙمٕم٦ٌم أومْمؾ إن شمٞمًػم ذًمؽ. )

إذا يم٤من اًمِمؽ ـمرأ قمٚمٞمف سمٕمد اًمٓمقاف أو طملم آٟمٍماف ُمـ  -

ِمؽ وهق يٓمقف ٚمتٗم٧م إًمٞمف، أُم٤م إذا يم٤من اًمٓ يُ  ئاًمٓمقاف وم٤مًمِمؽ اًمٓم٤مر

 وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يتٛمؿ، وم٢مذا ؿمؽ هؾ ـم٤مف ؾمت٦م أو ؾمٌٕم٦م ومٕمٚمٞمف أن يٙمٛمؾ
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 (.17/226اًم٤ًمسمع. )

ف ومٞمجٕمٚمف قمغم يمتٗمٞمف ئسمٕمد ومراهمف ُمـ هذا اًمٓمقاف يرشمدي سمردا -

 (.16/62وـمرومٞمف قمغم صدره ىمٌؾ أن يّمكم ريمٕمتل اًمٓمقاف. )

ذيمر  ًٕملٓ جي٥م ذم ـمقاف اًم٘مدوم وٓ همػمه ُمـ إـمقوم٦م وٓ ذم اًم -

خمّمقص، وٓ دقم٤مء خمّمقص، وأُم٤م ُم٤م أطمدصمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ ختّمٞمص يمؾ 

ؿمقط ُمـ اًمٓمقاف أو اًمًٕمل سم٠مذيم٤مر خمّمقص٦م أو أدقمٞم٦م خمّمقص٦م ومال أصؾ ًمف. 

(16/61-62). 

اعم٘م٤مم إن شمٞمن، وإٓ  صغم ريمٕمتلم ظمٚمػ فإذا ومرغ ُمـ اًمٓمقا -

ٚمٞمف، ( وُمـ ٟمًٞمٝم٤م ومال طمرج قم16/62صالمه٤م ذم أي ُمقوع ُمـ اعمًجد. )

 (.17/228ٕهن٤م ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم. )

ًمف أن  ٝمام طمقل اعم٘م٤مم، سمؾ يٜمٌٖملئنمع ًمف أن يزاطمؿ اًمٓم٤مئٗملم ٕداوٓ يُ 

صغم  يت٤ٌمقمد قمـ اًمزطم٤مم وأن يّمٚمٞمٝمام ذم سم٘مٞم٦م اعمًجد احلرام، ٕن قمٛمر 

ريمٕمتل اًمٓمقاف ذم سمٕمض ـمقاومف سمذي ـمقى وهل ُمـ احلرم ًمٙمٜمٝم٤م ظم٤مرج 

٧م ًمٓمقاف اًمقداع ظم٤مرج ٚمّ ص ٦م اعمًجد احلرام، ويمذًمؽ أم ؾمٚمٛم

اعمًجد احلرام، واًمٔم٤مهر أن ؾم٥ٌم ذًمؽ اًمزطم٤مم، أو أرادت سمذًمؽ أن شمٌلم 

 (.17/229ًمٚمٜم٤مس اًمتقؾمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم هذا إُمر. )

ػ اًمقضمف قمٜمد شم٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد إذا يم٤من ِمٓ جيقز ًمٚمٜم٤ًمء يم -

 (.16/61أطمد ُمـ اًمرضم٤مل. ) َـّ هُ يرا

جيقز أن يقاصؾ سملم ـمقاوملم أو أيمثر صمؿ اعمٕمروف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف  -

 (.16/136يّمكم ًمٙمؾ ـمقاف ريمٕمتلم. )

 ىمل قمغم خيرج إمم اًمّمٗم٤م ُمـ سم٤مسمف ومػمىم٤مه أو ي٘مػ قمٜمده، واًمرُّ  -

 (.16/63اًمّمٗم٤م أومْمؾ إن شمٞمن. )
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صمؿ يٜمزل ومٞمٛمٌم إمم اعمروة طمتك يّمؾ إمم اًمٕمٚمؿ إول ومٞمنع اًمرضمؾ  -

أُم٤م اعمرأة ومال ينمع هل٤م اإلهاع، ٕهن٤م  ذم اعمٌم إمم أن يّمؾ إمم اًمٕمٚمؿ اًمث٤مين،

اعمروة أو ي٘مػ قمٜمده٤م واًمرىمل أومْمؾ إن شمٞمن.  كقمقرة، صمؿ يٛمٌم ومػمىم

(17/429.) 

ي٘مقل ويٗمٕمؾ قمغم اعمروة يمام ىم٤مل وومٕمؾ قمغم اًمّمٗم٤م، ُم٤م قمدا ىمراءة  -

أي٦م، وم٘مراءهت٤م إٟمام شمنمع قمٜمد اًمّمٕمقد إمم اًمّمٗم٤م ذم اًمِمقط إول وم٘مط. 

 (.16/139أقمٚمؿ ُم٤م يدل قمغم اؾمتح٤ٌمسمف. ) ومال ذًمؽ شمٙمرار ( أُم٤م16/64)

يًتح٥م أن يٙمقن ُمتٓمٝمرًا ُمـ احلدصملم، وًمق ؾمٕمك قمغم همػم ـمٝم٤مرة أضمزأه  -

أه٤م ذًمؽ: زذًمؽ، وهٙمذا ًمق طم٤مو٧م اعمرأة أو ٟمٗم٧ًم سمٕمد اًمٓمقاف ؾمٕم٧م وأضم

 (. 16/64ُمًتح٦ٌم. )ٕن اًمٓمٝم٤مرة ًمٞم٧ًم ذـم٤ًم ذم اًمًٕمل، وإٟمام هل 

سمٕمد إطمراُمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمرة مل شمٓمػ سم٤مًمٌٞم٧م  وإن طم٤مو٧م اعمرأة أو ٟمٗم٧ًم -

وٓ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة طمتك شمٓمٝمر، وم٢مذا ـمٝمرت ـم٤موم٧م وؾمٕم٧م وىمٍمت ُمـ 

 (.66-16/65رأؾمٝم٤م ومت٧م قمٛمرهت٤م سمذًمؽ. )

هل  وم٢من مل شمٓمٝمر ىمٌؾ يقم اًمؽموي٦م أطمرُم٧م سم٤محل٩م ُمـ ُمٙم٤مهن٤م اًمذي -

ُم٘مٞمٛم٦م ومٞمف، وظمرضم٧م ُمع اًمٜم٤مس إمم ُمٜمك، وشمّمػم سمذًمؽ ىم٤مرٟم٦م سملم احل٩م 

 (.16/66ٕمٛمرة، وشمٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف احل٤مج. )واًم

اًمًٕمل ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي صحٞمح يم٤مًمًٕمل ذم إؾمٗمؾ: ٕن اهلقاء  -

 (.16/139يتٌع اًم٘مرار. )

  ٓ جي٥م اًمّمٕمقد قمغم اًمّمٗم٤م واعمروة ويٙمٗمل اًم٤ًمقمل اؾمتٞمٕم٤مب -

ُم٤م سمٞمٜمٝمام، وًمٙمـ اًمّمٕمقد قمٚمٞمٝمام هق اًمًٜم٦م وإومْمؾ إذا شمٞمن ذًمؽ. 

(16/139.) 
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ن ُمـ شمرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمًٕمل أو ٟمًٞمف أيمٛمٚمف إن مل يٓمؾ إرضمح أ -

 (.16/139اًمٗمّمؾ. )

أو أيمثر ُمـ اًمًٕمل ذم اًمٕمٛمرة ومٕمٚمٞمف أن يٕمقد وي٠ميت  ٤مً ـمُمـ شمرك ؿمق -

سم٤مًمًٕمل يم٤مُمالً وًمق قم٤مد إمم سمٚمده، وهق ذم طمٙمؿ اإلطمرام اًمذي يٛمٜمٕمف ُمـ زوضمتف 

إول ٓ ويمؾ اعمحٔمقرات، وقمٚمٞمف أن ي٘مٍم ُمرة أظمرى سمٕمد اًمًٕمل، واًمت٘مّمػم 

 (.16/142يّمح. )

ذهٌقا إمم رطم٤مهلؿ ومل يتذيمروا  ؾمٕمقا مخ٦ًم أؿمقاط صمؿه١مٓء اًمذيـ  -

ضمقع طمتك يٙمٛمٚمقا اًمِمقـملم وٓ طمرج، وهذا هق قمٚمٞمٝمؿ اًمر ظمريـ،اًمِمقـملم أ

اًمّمقاب: ٕن اعمقآة سملم أؿمقاط اًمًٕمل ٓ شمِمؽمط قمغم اًمراضمح، وإن أقم٤مدوه 

 ُمـ أوًمف ومال سم٠مس.

ٗمٞمٝمؿ أن ي٠مشمقا سم٤مًمِمقـملم ويٙمٛمٚمقا، هذا هق إرضمح ًمٙمـ اًمّمقاب: أٟمف يٙم

 (.17/232ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ. )

قط آظمر، ٕٟمف وم٤مشمف ؿمقط، إٓ ِمُمـ سمدأ سم٤معمروة ذم اًمًٕمل ومٕمٚمٞمف أن ي٠ميت سم -

ٓ ييه، أُم٤م  إذا يم٤من ؾمٕمك صمامٟمٞم٦م أؿمقاط ومال طمرج. واًمِمقط إول يٙمقن ٓهمٞم٤مً 

ٚمتف، ويٕمٞمد شم٘مّمػم رأؾمف طمتك شمتؿ إن يم٤مٟم٧م ؾمٌٕم٦م وم٘مد وم٤مشمف ؿمقط وقمٚمٞمف شمٙمٛم

 (.17/233قمٛمرشمف. )

إن ىمٍم اعمتٛمتع سمٕمد قمٛمرشمف وشمرك احلٚمؼ ًمٚمح٩م ومحًـ، وإن يم٤من ىمدوُمف  -

ُمٙم٦م ىمري٤ٌمً ُمـ وىم٧م احل٩م وم٤مًمت٘مّمػم ذم طم٘مف أومْمؾ، ًمٞمحٚمؼ سم٘مٞم٦م رأؾمف ذم احل٩م. 

(16/64.) 

يمام أن  ٓ سمد ذم اًمت٘مّمػم ُمـ شمٕمٛمٞمؿ اًمرأس، وٓ يٙمٗمل شم٘مّمػم سمٕمْمف، -

 (.16/65يٙمٗمل. ) سمٕمْمف ٓطمٚمؼ 

 جي٥م قمغم احل٤مج احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم، ؾمقاء يم٤من ويمٞمالً ذم  -

  قمـ ٟمٗمًف، إذا يم٤من ُمتٛمتٕم٤مً سم٤مًمٕمٛمرة، ىمٌؾ أن يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤مً  أوحٞم٦م أو ُمْمحٞم٤مً 
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 (.17/234ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام. )

 ومل خيٚمع ُمالسمس اإلطمرام ومال ٍمِّ ًمق أطمرم اعمتٛمتع سم٤محل٩م ُمـ طملم ي٘م -

ٕمٝم٤م واهمتًؾ وشمٓمٞم٥م صمؿ أطمرم سم٤محل٩م يٙمقن ذًمؽ أيمٛمؾ سم٠مس، ًمٙمـ إذا ظمٚم

 (.17/266وأومْمؾ. )

 باب صفة الحج: )ٌوم التروٌة(
^اًمرؾمقل طم٩م  هٙمذا -

(1)
( .17/237- 247). 

ٚمٛمحٚملم ًمإذا يم٤من يقم اًمؽموي٦م، وهق اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م اؾمتح٥م  -

 . (16/67. )سمٛمٙم٦م وُمـ أراد احل٩م ُمـ أهٚمٝم٤م اإلطمرام سم٤محل٩م ُمـ ُم٤ًميمٜمٝمؿ

طمرام ُمـ قمٜمد اًمٌٞم٧م أو قمٜمد اعمٞمزاب يمٚمف همػم ُمنموع، ويمذًمؽ اإل -

 (.16/67ـمقاف اًمقداع قمٜمد ظمروج اًمٜم٤مس إمم ُمٜمك يقم اًمؽموي٦م. )

إومْمؾ ًمٚمح٤مج أن حيرم ُمـ ُمٜمزًمف ويٖمتًؾ ويتٓمٞم٥م ويٚمٌس اإلزار  -

 (.17/248واًمرداء، ويتقضمف إمم ُمٜمك حمرُم٤ًم. )

ج٦م ىمٌؾ اًمٔمٝمر اًمًٜم٦م ًمٚمح٤مج أن حيرم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احل -

ويتقضمف إمم ُمٜمك ومٞمّمكم هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ىمٍماً 

 (. 16/67( إٓ اعمٖمرب واًمٗمجر ومال ي٘مٍمان )17/251سمال مجع. )

وهذا اًم٘مٍم ظم٤مص سم٤محلج٤مج ُمـ أهؾ ُمٙم٦م، أُم٤م اًم٤ٌمقم٦م وٟمحقهؿ  -

 (. 17/252ممـ مل ي٘مّمد احل٩م وم٢مٟمف يتؿ وٓ جيٛمع يم٤ًمئر ؾمٙم٤من ُمٙم٦م. )

 ٓ أقمٚمؿ ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ضمقاز اجلٛمع ذم ُمٜمك، ٕٟمف إذا ضم٤مز اًم٘مٍم  -

ومجقاز اجلٛمع ُمـ سم٤مب أومم: ٕن أؾم٤ٌمسمف يمثػمة سمخالف اًم٘مٍم، ومٚمٞمس ًمف 

                                         
 .^ صٗم٦م طمج٦م اًمٜمٌل ذيمر ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ رمحف اهلل (1)
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مل جيٛمع ذم ُمٜمك ٓ ذم يقم  ^ؾم٥ٌم إٓ اًمًٗمر، وًمٙمـ شمريمف أومْمؾ: ٕن اًمٜمٌل 

إؾمقة احلًٜم٦م.  ^اًمؽموي٦م وٓ ذم أي٤مم اًمتنميؼ، وًمٚمٛمًٚمٛملم ومٞمف 

(17/253.) 

 ٜم٦م شمريمٝم٤م أي٤ممًُّ ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر وؾمٜم٦م اًمٕمٍم وؾمٜم٦م اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء اًم -

 (.17/282ُمٜمك وذم قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وذم مجٞمع إؾمٗم٤مر. )

صغم  ^ٓ ومرق سملم أهؾ ُمٙم٦م وهمػمهؿ ذم اًم٘مٍم: ٕن اًمٜمٌل  -

دًمٗم٦م ىمٍمًا، ومل ي٠مُمر أهؾ همػمهؿ سمٛمٜمك وقمروم٦م وُمزسم٤مًمٜم٤مس ُمـ أهؾ ُمٙم٦م و

 (.16/68. )ضم٤ًٌم قمٚمٞمٝمؿ ًمٌٞمَّٜمُف هلؿاُمٙم٦م سم٤مإلمت٤مم، وًمق يم٤من و

 (.17/252اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمًتح٥م وًمٞمس سمقاضم٥م. ) -

ُمـ يم٤من ذم ُمٜمك ىمٌؾ يقم اًمؽموي٦م ومٞمنمع ًمف أن حيرم ُمٜمٝم٤م، واحلٛمد  -

، وٓ طم٤مضم٦م إمم اًمدظمقل إمم ُمٙم٦م سمؾ يٚمٌل ُمـ ُمٙم٤مٟمف سم٤محل٩م إذا ضم٤مء وىمتف. هلل

(17/251.) 

 باب ٌوم عرفة
ف إًمٞمٝم٤م سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ يقم قمروم٦م وهق اًمت٤مؾمع ينمع اًمتقضم -

ويّمكم هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٕم٤ًم وىمٍمًا، مجع شم٘مديؿ سم٠مذان واطمد وإىم٤مُمتلم. 

(17/257.) 

ُمـ شمقضمف ُمـ ُمٜمك إمم قمروم٦م ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس، ومٚمٞمس قمٚمٞمف رء،  -

سم٤مًمٜمٌل  وًمٙمـ إومْمؾ أن يٙمقن شمقضمٝمف إمم قمروم٦م سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس، شم٠مؾمٞم٤مً 

^( .17/258.) 

 صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم يقم قمروم٤مت ًمٚمحج٤مج مجٕم٤ًم وىمٍمًا ذم  -

  ذان واطمد وإىم٤مُمتلم ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ومٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل٠م٦م همرب قمروم٤مت سمقُمَرٟمَ وادي 
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ذم طمج٦م اًمقداع، وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن خي٤مًمػ اًمًٜم٦م، ًمٙمـ ًمٞمس ذًمؽ  ^

سمقاضم٥م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سمؾ ؾمٜم٦م ُم١ميمد، وم٢من اعم٤ًمومر ًمق أشمؿ صح٧م صالشمف ًمٙمـ 

 (.17/259ُمت٠ميمد. ) اًم٘مٍم

ُمـ اعمِم٘م٦م،  اً روًمق صالمه٤م ذم قمروم٦م ومل يّمؾ ذم وادي قُمَرَٟم٦م ومال سم٠مس طمذ -

ه اًمٕمّمقر حيت٤مضمقن ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمزطم٤مم سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ُم٤ٌمطم٦م. وم٢من اًمٜم٤مس ذم هذِ 

(17/259.) 

تح٥م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م وضمٌؾ ًيوقُمَرَٟم٦م، إٓ سمٓمـ قمروم٦م يمٚمٝم٤م ُمقىمػ  -

اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وإن مل يًت٘مٌؾ اجلٌؾ. اؾمت٘م٤ٌمهل٤م ن يتٞم وم٢من مل اًمرمح٦م إن شمٞمن ذًمؽ،

(16/68.) 

 ٓ يّمح طم٩م ُمـ وىمػ ظم٤مرج طمدود قمروم٦م وًمق يم٤من ىمري٤ٌمً ُمٜمٝم٤م. -

(16/141( .)17/261- 262.) 

إن مل يٕمد  ٟمٍمف ىمٌؾ اعمٖمرب ومٕمٚمٞمف دماُمـ وىمػ سمٕمد اًمزوال أضمزأه وم٢من  -

 (.16/142إمم قمروم٦م ًمٞمالً، أقمٜمل ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر. )

 (،16/142. )اً رٕمروم٦م ًمٞمالً أضمزأه وًمق ُمر هب٤م ُمروُمـ وىمػ سم -

(17/262.) 

وىمػ طمتك  ^ٓ جيقز آٟمٍماف ُمـ قمروم٦م ىمٌؾ اًمٖمروب: ٕن اًمٜمٌل  -

 (.16/75. )«خذوا عٕل وٕاشْْؿ»همرسم٧م اًمِمٛمس، وىم٤مل: 

يٛمتد وىم٧م اًمقىمقف سمٕمروم٦م ُمـ ومجر اًمٞمقم اًمت٤مؾمع إمم آظمر ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر  -

ؾ وإطمقط أن يٙمقن اًمقىمقف سمٕمد اًمزوال ًمألطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽ، وإومْم

ُمـ ظمالف اجلٛمٝمقر اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم إضمزاء  ظمروضم٤مً أو ذم اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمٞمقم اًمت٤مؾمع، 

 (. 16/142اًمقىمقف سمٕمروم٦م ىمٌؾ اًمزوال. )

 (.16/174ُمـ وم٤مشمف اًمقىمقف سمٕمروم٦م طمتك ـمٚمع اًمٗمجر وم٤مشمف احل٩م. ) -

  ٓ جيقز أن يٓم٤مع أصح٤مب احلٛمالت ذم إظمراضمٝمؿ اًمٜم٤مس ُمـ -
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مل خيرج ُمـ قمروم٦م  ^روم٦م ىمٌؾ اًمٖمروب، وجي٥م أن يٜمٝمقا قمـ ذًمؽ: ٕن اًمٜمٌل قم

أظمرضمف ُمًٚمؿ، واعمٕمٜمك:  «خذوا عٕل وٕاشْْؿ»طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس، وىم٤مل: 

 (.17/264شم٠مؾمقا يب واىمتدوا يب. )

 (.17/267ٟمٛمرة ًمٞم٧ًم ُمـ قمروم٦م قمغم اًمراضمح. ) -

٤مُمف واجلٌؾ يٕمٜمل: ـمريؼ اعمِم٤مة أُم «فجَؾ حبؾ ادىاة بني يديف»ىمقًمف:  -

 (. 17/267قمـ يٛمٞمٜمف ىمٚمٞمالً وهق ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م طملم وىمقومف سمٕمروم٦م. )

اعمًٚمٛملم ُمٌتدقم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمنمع اهلل ػ ذم احل٩م سمٕمد هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل شم٘م -

وأشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن، وٓ طم٩م هلؿ، ٕن وأصح٤مسمف اًمٙمرام  ^اًمٜمٌل وعم٤م درج قمٚمٞمف 

وهل اًمٚمٞمٚم٦م - ٚم٦م اًمٜمحراحل٩م قمروم٦م، ومٛمـ مل ي٘مػ سمٕمرومف يقم اًمت٤مؾمع وٓ ًمٞم

 (.17/269ومال طم٩م ًمف. ) -اًمٕم٤مذة

اؿمؽماـمٝمؿ ًمّمح٦م احل٩م أن يٙمقن احلج٤مج ذم صح٦ٌم واطمد ُمـ اعمٙم٤مرُم٦م،  -

هذا ُمـ أسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ وٓ أصؾ ًمف ذم اًمنمع اعمٓمٝمر، سمؾ هق خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٚمؿ ي٘مؾ أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إن احل٩م ٓ يّمح إٓ 

ٙمقن ذم احلج٤مج ومالن أو ومالن، سمؾ هذا اًم٘مقل ُمـ اًمٌدع اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمتل سمنمط أن ي

 (. 17/271ٓ أصؾ هل٤م سملم اعمًٚمٛملم. )

وىم٧م اًمدقم٤مء ذم قمروم٦م سمٕمد اًمزوال سمٕمدُم٤م يّمكم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٕم٤مً  -

وىمٍمًا سم٠مذان واطمد وإىم٤مُمتلم، يتقضمف احل٤مج إمم ُمقىمٗمف سمٕمروم٦م، جيتٝمد ذم اًمدقم٤مء 

ًمف رومع اًمٞمديـ ذم ذًمؽ ُمع اًمٌدء سمحٛمداهلل واًمّمالة قمغم واًمذيمر واًمتٚمٌٞم٦م وينمع 

( وهذا اعمقـمـ ُمـ أومْمؾ ُمقاـمـ 17/276إمم أن شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس ) ^اًمٜمٌل 

 (.17/273اًمدقم٤مء. )

 ويٜمٌٖمل اإليمث٤مر ُمـ إذيم٤مر وإدقمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمنمع ذم يمؾ  -

 وىم٧م، وٓ ؾمٞمام ذم هذا اعمقوع وذم هذا اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ وخيت٤مر ضمقاُمع 

 ذيمر واًمدقم٤مء.اًم
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 وُمـ ذًمؽ:

ڱ ڱ ں ں ڻ ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده، ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ.  -

 .[87إٟمٌٞم٤مء:]ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ٓ إًمف إٓ اهلل، وٓ ٟمٕمٌد إٓ إي٤مه، ًمف اًمٜمٕمٛم٦م وًمف اًمٗمْمؾ وًمف اًمثٜم٤مء  -

 احلًـ، ٓ إًمف إٓ اهلل خمٚمّملم ًمف اًمديـ وًمق يمره اًمٙم٤مومرون.

 ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل. -

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ -

٘مرة:]ې  .[221اًٌم

اًمتل  اًمٚمٝمؿ أصٚمح زم ديٜمل اًمذي هق قمّمٛم٦م أُمري، وأصٚمح زم دٟمٞم٤مي -

ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مر، وأصٚمح زم آظمريت اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مدي، واضمٕمؾ احلٞم٤مة زي٤مدة زم ذم يمؾ 

 ظمػم، واعمقت راطم٦م زم ُمـ يمؾ ذ.

شم٦م  ُمـ ضمٝمد اًمٌالء، ودرك اًمِم٘م٤مء، وؾمقء اًم٘مْم٤مء، وؿمامسم٤مهلل أقمقذ -

 إقمداء.

واحلزن، وُمـ اًمٕمجز واًمٙمًؾ، وُمـ اجلٌـ  اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اهلؿِّ  -

واًمٌخؾ، وُمـ اعم٠مصمؿ واعمٖمرم، وُمـ همٚم٦ٌم اًمديـ وىمٝمر اًمرضم٤مل، أقمقذ سمؽ اًمٚمٝمؿ ُمـ 

 إؾم٘م٤مم. ئاًمؼمص واجلٜمقن واجلدام وُمـ ؾمٞم

 ظمرة.اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأ -

 ؾم٠مًمؽ اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ذم ديٜمل ودٟمٞم٤مي وأهكم وُم٤مزم.اًمٚمٝمؿ إين أ -

اًمٚمٝمؿ اؾمؽم قمقرايت وآُمـ روقم٤ميت، واطمٗمٔمٜمل ُمـ سملم يدي وُمـ ظمٚمٗمل،  -

 وقمـ يٛمٞمٜمل وقمـ ؿمامزم، وُمـ ومقىمل، وأقمقذ سمٕمٔمٛمتؽ أن أهمت٤مل ُمـ حتتل.

 تل وضمٝمكم، وإهاذم ذم أُمري، وُم٤م أٟم٧م ئهمٗمر زم ظمٓمٞمااًمٚمٝمؿ  -

 أقمٚمؿ سمف ُمٜمل.
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 ل وقمٛمدي ويمؾ ذًمؽ قمٜمدي.ئي وهززم وظمٓمدِّ ضم همٗمر زمااًمٚمٝمؿ  -

وُم٤م  رت، وُم٤م أهرت وُم٤م أقمٚمٜم٧م،ُم٧م وُم٤م أظمَّ دَّ اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م ىم -

 أٟم٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜمل، أٟم٧م اعم٘مدم وأٟم٧م اعم١مظمر، وأٟم٧م قمغم يمؾ رء ىمدير.

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمث٤ٌمت ذم إُمر واًمٕمزيٛم٦م قمغم اًمرؿمد، وأؾم٠مًمؽ  -

، وأؾم٠مًمؽ ٤مً ىمص٤مد ٤مً ٟموًم٤ًم امً ؾمٚمٞم ٤مً ٌىمٚمؿمٙمر ٟمٕمٛمتؽ وطمًـ قم٤ٌمدشمؽ، وأؾم٠مًمؽ 

شمٕمٚمؿ، إٟمؽ  ؾمتٖمٗمرك عم٤مأسمؽ ُمـ ذ ُم٤م شمٕمٚمؿ، وشمٕمٚمؿ، وأقمقذ  ُم٤مظمػم  ُمـ

 .قمالم اًمٖمٞمقب

اًمٚمٝمؿ رب اًمٜمٌل حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، اهمٗمر زم ذٟمٌل،  -

 وأقمذين ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ ُم٤م أسم٘مٞمتٜمل. ،وأذه٥م همٞمظ ىمٚمٌل

ش اًمٕمٔمٞمؿ، رسمٜم٤م ورب اًمٚمٝمؿ رب اًمًٛمقات ورب إرض ورب اًمٕمر -

قى، ُمٜمزل اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن، أقمقذ سمؽ ُمـ ٜمَّ واًم ٥مِّ يمؾ رء، وم٤مًمؼ احل

ظمر ذ يمؾ رء أٟم٧م آظمذ سمٜم٤مصٞمتف، أٟم٧م إول ومٚمٞمس ىمٌٚمؽ رء، وأٟم٧م أ

ومٚمٞمس سمٕمدك رء، وأٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ رء، وأٟم٧م اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ 

 همٜمٜمل ُمـ اًمٗم٘مر. أيـ ودَّ ىمض قمٜمل اًمارء، 

اًمٚمٝمؿ أقمط ٟمٗمز شم٘مقاه٤م، وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م، أٟم٧م وًمٞمٝم٤م  -

وُمقٓه٤م، اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمٕمجز واًمٙمًؾ، وأقمقذ سمؽ ُمـ اجلٌـ 

 واهلرم واًمٌخؾ، وأقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم.

 اًمٚمٝمؿ ًمؽ أؾمٚمٛم٧م، وسمؽ آُمٜم٧م، وقمٚمٞمؽ شمقيمٚم٧م، وإًمٞمؽ أٟم٧ٌم، -

إٓ أٟم٧م، أٟم٧م احلل اًمذي ، ٓ إًمف شُمْمٚمَّٜملوسمؽ ظم٤مصٛم٧م، أقمقذ سمٕمزشمؽ أن 

 ٓ يٛمقت، واجلـ واإلٟمس يٛمقشمقن.

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع، وُمـ ىمٚم٥م ٓ خيِمع، وُمـ  -

 ، وُمـ دقمقة ٓ يًتج٤مب هل٤م.ِمٌعٟمٗمس ٓ شم
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 ٌٜمل ُمٜمٙمرات إظمالق وإقمامل وإهقاء وإدواء.اًمٚمٝمؿ ضمٜمّ -

 اًمٚمٝمؿ أهلٛمٜمل رؿمدي، وأقمذين ُمـ ذ ٟمٗمز. -

 ٜمل سمحالًمؽ قمـ طمراُمؽ، وأهمٜمٜمل سمٗمْمٚمؽ قمٛمـ ؾمقاك.يمٗمااًمٚمٝمؿ  -

 اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اهلدى واًمت٘مك واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك. -

 اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اهلدى واًمًداد. -

وُم٤م مل  اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ُمـ اخلػم يمٚمف، قم٤مضمٚمف وآضمٚمف، ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمٜمف -

مل أقمٚمؿ،  ٚمف وآضمٚمف، ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمٜمف وُم٤مضميمٚمف، قم٤م ُمـ اًمنمأقمٚمؿ، وأقمقذ سمؽ 

، وأقمقذ سمؽ ُمـ ذ ُم٤م ^ قمٌدك وٟمٌٞمؽ حمٛمد ُم٤م ؾم٠مًمؽ ُمٜمفػم ظم٠مًمؽ ُمـ وأؾم

 .^ اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف قمٌدك وٟمٌٞمؽ حمٛمد

سمؽ  ب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ، وأقمقذرَّ اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اجلٜم٦م وُم٤م ىم -

ب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ، وأؾم٠مًمؽ أن دمٕمؾ يمؾ ىمْم٤مء رَّ ُمـ اًمٜم٤مر وُم٤م ىم

 ىمْمٞمتف زم ظمػمًا.

ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد، حيٞمل ويٛمٞم٧م سمٞمده ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده  -

اخلػم وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل، وٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل 

 أيمؼم، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ. 

قمغم حمٛمد، وقمغم آل حمٛمد، يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ، وقمغم آل  اًمٚمٝمؿ صؾَّ  -

ٞمد، وسم٤مرك قمغم حمٛمد، وقمغم آل حمٛمد، يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ، إٟمؽ محٞمد جم

 محٞمد جمٞمد. إسمراهٞمؿ، وقمغم آل إسمراهٞمؿ، إٟمؽ

 ظمرة طمًٜم٦م، وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر. رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م، وذم أ -

 ويًتح٥م ذم هذا اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ أن يٙمرر احل٤مج ُم٤م شم٘مدم ُمـ 

 قم٤مء واًمّمالة قمغم إذيم٤مر وإدقمٞم٦م، وُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ اًمذيمر واًمد

  ظمرة،ف ُمـ ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأسمَّ ٠مل ريًذم اًمدقم٤مء، و حُّ ٚم، ويُ ^اًمٜمٌل 
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إذا دقم٤مء يمرر اًمدقم٤مء صمالصم٤ًم، ومٞمٜمٌٖمل اًمت٠مد سمف ذم ذًمؽ قمٚمٞمف  ^ويم٤من اًمٜمٌل 

 (.16/74اًمّمالة واًمًالم. )

 ٤مً ٕمًمف، ظم٤مو ٤مً ٕم٤م ًمرسمف ؾمٌح٤مٟمف، ُمتقاوتً ويٙمقن اعمًٚمؿ ذم هذا اعمقىمػ خمٌ -

ٙمنًا سملم يديف، يرضمق رمحتف وُمٖمٗمرشمف، وخي٤مف قمذاسمف وُم٘متف، وحي٤مؾم٥م جلٜم٤مسمف، ُمٜم

ٟمٗمًف، وجيدد شمقسم٦م ٟمّمقطم٤ًم: ٕن هذا يقم قمٔمٞمؿ وجمٛمع يمٌػم، جيقد اهلل ومٞمف قمغم 

ٙمتف، ويٙمثر ومٞمف اًمٕمتؼ ُمـ اًمٜم٤مر، وُم٤م يرى اًمِمٞمٓم٤من ذم يقم ئقم٤ٌمده، وي٤ٌمهل هبؿ ُمال

عم٤م  ُم٤م رؤي يقم سمدر، وذًمؽ إٓهق ومٞمف أدطمر وٓ أصٖمر وٓ أطم٘مر ُمٜمف ذم يقم قمروم٦م 

يرى ُمـ ضمقد اهلل قمغم قم٤ٌمده وإطم٤ًمٟمف إًمٞمٝمؿ ويمثرة إقمت٤مىمف وُمٖمٗمرشمف، وذم صحٞمح 

كثر وـ أن يَتؼ اهلل فٗف أوا وـ يقم »ىم٤مل:  ^، أن اًمٜمٌل ُمًٚمؿ، قمـ قم٤مئِم٦م 

وـ الٕار وـ يقم عرفة، وإ٘ف لٗد٘ق ثؿ يباهل هبؿ ادالئْة، فّٗقل: وا أراد  عبداً 

 (.16/74). «هٚٓء؟

روا اهلل ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ظمػمًا، وأن هيٞمٜمقا قمدوهؿ ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يُ  -

اًمِمٞمٓم٤من، وحيزٟمقه سمٙمثرة اًمذيمر واًمدقم٤مء وُمالزُم٦م اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ُمـ 

مجٞمع اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م، وٓ يزال احلج٤مج ذم هذا اعمقىمػ ُمِمتٖمٚملم سم٤مًمذيمر 

 (.16/75واًمدقم٤مء واًمتيع إمم أن شمٖمرب اًمِمٛمس. )

 ٟمٍمومقا إمم ُمزدًمٗم٦م سمًٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر، وأيمثروااذا همرسم٧م اًمِمٛمس وم٢م -

، وٓ جيقز آٟمٍماف ىمٌؾ ^، ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل اعُمتًَّعُمـ اًمتٚمٌٞم٦م وأهقمقا ذم 

 (.16/75اًمٖمروب. )

 

 باب المبٌت بمزدلفة
قا هب٤م اعمٖمرب صمالث ريمٕم٤مت واًمٕمِم٤مء ٚمَّ إذا وصٚمقا إمم ُمزدًمٗم٦م ص -

  ، ؾمقاء^وصقهل٤م، ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ريمٕمتلم مجٕم٤ًم سم٠مذان وإىم٤مُمتلم ُمـ طملم 
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وصٚمقا إمم ُمزدًمٗم٦م ذم وىم٧م اعمٖمرب أو سمٕمد دظمقل وىم٧م اًمٕمِم٤مء. 

(16/75.) 

 (.17/277اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م واضم٥م قمغم اًمّمحٞمح. ) -

ؾ وسم٘مل ٛمّ جي٥م قمغم احل٤مج اعمٌٞم٧م ذم ُمزدًمٗم٦م إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، وإذا يم -

 (.16/142إمم اًمٗمجر طمتك يًٗمر يم٤من أومْمؾ. )

ؾ إومْمؾ هلؿ قمدم ئء اًمذيـ ًمٞمس ُمٕمٝمؿ قمقااًمرضم٤مل إىمقي٤م -

يًٗمروا ويٙمثروا ُمـ  ذم ُمزدًمٗم٦م وي٘مٗمقا هب٤م طمتك اًمتٕمجؾ وأن يّمٚمقا اًمٗمجر

 (.17/284ذيمر اهلل واًمدقم٤مء. )

٘ملم وهمػمهؿ ومحٙمٛمف ئُمـ دومع ُمع اًمْمٕمٗم٦م واًمٜم٤ًمء ُمـ اعمح٤مرم واًم٤ًم -

 (.2/283) [مجع اعمًٜمد]ف أن يرُمل ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ُمع اًمٜم٤ًمء. ئطمٙمٛمٝمؿ جيز

جيقز ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤ًم اًمدومع ُمـ ُمزدًمٗم٦م سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمٞمٚم٦م ُمزدًمٗم٦م  -

َـّ  ىمقي٤مت، وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ يم٤ٌمر اًمًـ واعمرى  وهل ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر وًمق يم

رظمص ذم ذًمؽ.  ^ٕن اًمٜمٌل  [(١17/278موهنؿ. )ِموُمـ ي٘مقم سم]وأشم٤ٌمقمٝمؿ 

 (.16/175( وإومْمؾ سمٕمد همروب اًم٘مٛمر ىمٌؾ اًمزمح٦م. )16/142)

إذا صغم  -اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م- ٓ يٕمتؼم احل٤مج ىمد أدى هذا اًمقاضم٥م -

مل يرظمص إٓ ًمٚمْمٕمٗم٦م  ^ٟمٍمف، ٕن اًمٜمٌل ااعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ومٞمٝم٤م مجٕم٤ًم صمؿ 

 (.17/279آظمر اًمٚمٞمؾ. )

ُمـ ُمر سمٛمزدًمٗم٦م ومل ي٧ٌم هب٤م صمؿ قم٤مد ىمٌؾ اًمٗمجر وُمٙم٨م هب٤م وًمق يًػمًا  -

 (.16/142)ومال رء قمٚمٞمف، وُمـ شمرك اعمٌٞم٧م هب٤م ومٕمٚمٞمف دم. 

 اعمنموع ًمٚمح٤مج أن يّمكم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجٕم٤ًم ذم ُمزدًمٗم٦م  -

  طمٞم٨م أُمٙمٜمف ذًمؽ ىمٌؾ ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ وم٢من مل يتٞمن ًمف ذًمؽ ًمزطم٤مم أو همػمه
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صالمه٤م سم٠مي ُمٙم٤من يم٤من ومل جيز ًمف شم٠مظمػممه٤م إمم ُم٤م سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، ًم٘مقًمف 

ہ ہ ہ ھشمٕم٤ممم:   :، أي[123اًمٜم٤ًمء:]ڻ ۀ ۀ ہ 

 «وقت الَىاء إىل ٘يػ الٓٗؾ»: ^ىم٤مت، وًم٘مقل اًمٜمٌل ذم إو ُمٗمروو٤مً 

 (.17/281رواه ُمًٚمؿ. )

ٕن اًمٜمٌل  اًمقشمر اًمًٜم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ذم احلي واًمًٗمر وذم ًمٞمٚم٦م ُمزدًمٗم٦م، -

 وٓمجع سمٕمد اًمٕمِم٤مء،اإٟمف  يم٤من يقشمر ذم اًمًٗمر واحلي، وأُم٤م ىمقل ضم٤مسمر  ^

 -17/282م. )قمغم أٟمف مل يقشمر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًال ومٚمٞمس ومٞمف  ٟمص واوح

283). 

إن يم٤من احل٤مج مل جيد ُمٙم٤مٟم٤ًم ذم ُمزدًمٗم٦م أو ُمٜمٕمف اجلٜمقد ُمـ اًمٜمزول هب٤م  -

، وإن يم٤من ذًمؽ [16اًمتٖم٤مسمـ:]ہ ہ ہ ھومال رء قمٚمٞمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 (. 17/287شم٤ًمهؾ ُمٜمف ومٕمٚمٞمف دم ُمع اًمتقسم٦م. )

إذا ىم٤مم اعمٓمقف سم٢ميمراه احل٤مج قمغم اًمذه٤مب ُمـ ُمزدًمٗم٦م ىمٌؾ ُمٜمتّمػ  -

مجع ]، ومٚمٞمس قمٚمٞمٝمؿ رء وطمجٝمؿ صحٞمح ٕهنؿ ُمٙمرهلم قمغم ذًمؽ. اًمٚمٞمؾ

 (.2/272) [اعمًٜمد

اًمًٜم٦م أن يٌ٘مك احل٤مج ذم ُمزدًمٗم٦م طمتك يًٗمر طمتك يتْمح اًمٜمقر ىمٌؾ  -

 (.17/287ـمٚمقع اًمِمٛمس هذا هق إومْمؾ. )

اعمنميمقن يم٤مٟمقا ٓ يٜمٍمومقن ُمـ ُمزدًمٗم٦م طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس واًمرؾمقل  -

واٟمٍمف ُمـ ُمزدًمٗم٦م ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس سمٕمدُم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ظم٤مًمٗمٝمؿ 

 (.17/288. )^سمف  أؾمٗمر وهذا هق اًمًٜم٦م شم٠مؾمٞم٤مً 

ينمع ًمٚمقاىمػ قمٜمد اعمِمٕمر احلرام وقمغم اًمّمٗم٤م واعمروة رومع اًمٞمديـ وذم  -

 (.17/289. )هللأو ضم٤مًم٤ًًم وم٤مُٕمر واؾمع واحلٛمد  اًمدقم٤مء ؾمقاًء يم٤من واىمٗم٤مً 

  ٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مربطمٞمثام وىمٗمقا ُمـ ُمزدًمٗم٦م أضمزأهؿ ذًمؽ، وٓ جي -
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 (.16/76اعمِمٕمر وٓ صٕمقده. )ُمـ 

إمم  ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ًم٘مط طمَم اجلامر ُمـ طملم وصقهلؿ -

ُمزدًمٗم٦م ىمٌؾ اًمّمالة، واقمت٘م٤مد يمثػم ُمٜمٝمؿ أن ذًمؽ ُمنموع ومٝمق همٚمط ٓ أصؾ 

 (.16/75ًمف. )

 باب رمً الجمار
ًمؽ وٓ يتٕملم ًم٘مٓمف ُمـ ُمزدًمٗم٦م، ذ ًم٘مط احلَم أضمزأه ُمـ أي ُمقوع -

 .(16/76)ؾ جيقز ًم٘مٓمف ُمـ ُمٜمك. سم

ٓ يًتح٥م همًؾ احلَم، سمؾ يرُمك سمف ُمـ همػم همًٞمؾ، ٕن ذًمؽ مل  -

 (.16/76وأصح٤مسمف. ) ^يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل 

ويمذا  ٓ جيقز رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ىمٌؾ ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر، -

 (.297 -17/296(، )16/143ـمقاف اإلوم٤مو٦م. )

ػ إظمػم ُمـ ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر اًمّمحٞمح أن رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ذم اًمٜمّم -

ًمٚمْمٕمٗم٦م وهمػمهؿ، وًمٙمـ ينمع ًمٚمٛمًٚمؿ اًم٘مقي أن جيتٝمد طمتك يرُمل  ئجمز

تٛمر اًمرُمل إمم همروب يً( و143/16. )^سم٤مًمٜمٌل  ذم اًمٜمٝم٤مر، اىمتداءً 

اًمِمٛمس، وم٢من وم٤مشمف اًمرُمل رُم٤مه٤م سمٕمد همروب اًمِمٛمس ًمٞماًل قمـ يقم اًمٕمٞمد 

 (.17/292يرُمٞمٝم٤م واطمدة سمٕمد واطمدة ويٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة )

 «ٓ تروقا اجلٔرة حتك تٌٓع الىٔس»: طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  -

وٕمٞمػ، ٟٓم٘مٓم٤مقمف سملم احلًـ اًمٕمرين واسمـ قم٤ٌمس، وقمغم ومرض صحتف ومٝمق 

. حمٛمقل قمغم اًمٜمدب، مجٕم٤مً سملم إطم٤مدي٨م، يمام ٟمٌف قمغم ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ طمجر 

(16/143.) 

  يًتح٥م أن يرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ سمٓمـ اًمقادي، وجيٕمؾ اًمٙمٕم٦ٌم -

 ، وإن رُم٤مه٤م ُمـ اجلقاٟم٥م^٤مره، وُمٜمك قمـ يٛمٞمٜمف، ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل قمـ يً
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إظمرى أضمزأه ذًمؽ إذا وىمع احلَم ذم اعمرُمل، وٓ يِمؽمط سم٘م٤مء احلَم ذم 

 (.16/77اعمرُمل، وإٟمام اعمِمؽمط وىمققمف ومٞمف. )

ًمق وىمٕم٧م احلّم٤مة ذم اعمرُمك صمؿ ظمرضم٧م ُمٜمف أضمزأت ذم فم٤مهر يمالم  -

 (.16/77أهؾ اًمٕمٚمؿ. )

احلَم ذم اعمرضمؿ أم ٓ ومٕمٚمٞمف اًمتٙمٛمٞمؾ طمتك ُمـ ؿمؽ هؾ وىمع  -

( ي٠مظمذ ُمـ احلَم اًمذي قمٜمده ذم ُمٜمك ُمـ إرض 16/145يتٞم٘مـ. )

 (.17/312ٙمٛمؾ هب٤م. )يو

سمٕمر اًمٖمٜمؿ اعمتقؾمط ومقق اخلذف شمِمٌف  َمطمَم اجلامر ُمـ طم -

احلٛمص ودون اًمٌٜمدق، يمام ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء، وشمًٛمك طمَم اخلذف يمام شم٘مدم أىمؾ 

 (.17/293)ُمـ سمٕمر اًمٖمٜمؿ ىمٚمٞماًل. 

 (.16/76ٓ يرُمل سمحَم ىمد رُمل سمف. ) -

سمٕمد  إذا و٤مىم٧م قمٚمٞمف إُمقر وهم٤مسم٧م اًمِمٛمس ومل يرُمل أضمزأه اًمرُمل -

 (.2/283) [مجع اعمًٜمد]اًمٖمروب إمم آظمر اًمٚمٞمؾ قمغم اًمّمحٞمح. 

جيقز ًمٚمح٤مج أن يرُمل ُمـ احلَم اًمذي طمقل اجلامر، ٕن إصؾ أٟمف مل  -

 (.17/312ومال يرُمل رء ُمٜمف. ) حيّمؾ سمف اًمرُمل، أُم٤م اًمذي ذم احلقض

صمؿ  سم٤محلَم ؾمػمُمل احل٤مج ومٞم٘مع ذم اعمرُمك اً ءإذا يم٤من اعمرُمك ممٚمق -

يً٘مط ظم٤مرج اعمرُمك، وم٤معمٝمؿ وىمققمف ذم اعمرُمك، إذا وىمع ذم اعمرُمك يمٗمك 

  (.17/297واحلٛمد هلل وًمق شمدطمرج وؾم٘مط ٓ يي. )

 ٤مظمص اًمذي ذم وؾمط اعمرُمك وٓ يدري هؾ ِماًمذي يرُمل اًم -

  ئاحلج٤مرة ذم اعمرُمك أو ظم٤مرضمف، اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ومدي٦م واطمدة دمزشمً٘مط 

  ذم إوحٞم٦م، وم٢من مل يًتٓمع ومٕمٚمٞمف أن يّمقم قمنمة أي٤مم، ٕٟمف واحل٤مل ُم٤م
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 (.17/298ذيمر ذم طمٙمؿ ُمـ مل يرم. )

ًمٙمؼم ؾمـ أو وٕمػ ىمقة أو يم٤مٟم٧م اُمرأة  إذا يم٤من احل٤مج ُمريْم٤مً أو وٕمٞمٗم٤مً  -

ٗمٔمٝمؿ ويم٤مٟم٧م صم٘مٞمٚم٦م أو وٕمٞمٗم٦م ٓ طم٤مُمالً أو ذات أـمٗم٤مل ًمٞمس قمٜمدهؿ ُمـ حي

-323-322-17/321شمًتٓمٞمع اًمرُمل، ومال سم٠مس سمتقيمٞمؾ صم٘م٦م يرُمل قمٜمٝم٤م. )

324.) 

إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ىمقي٦م شمًتٓمٞمع اًمرُمل وًمٞمس هب٤م قمٚم٦م وم٢مهن٤م شمرُمل  -

أزواج  كأوىم٤مت اًمزطم٤مم، يمام رُم يم٤مًمٚمٞمؾ ودمتٜم٥م ٦مٌسمٜمٗمًٝم٤م ذم إوىم٤مت اعمٜم٤مؾم

 (.17/321قة. )ؾمأٞمٝمؿ ومو  ٦مسماًمّمح٤موٟم٤ًمء  ^اًمٜمٌل 

اًمقيم٤مًم٦م ٓ دمقز إٓ ُمـ قمٚم٦م ذقمٞم٦م، أُم٤م اًمتقيمٞمؾ ُمـ همػم قمذر  -

ذقمل ومٝمذا ٓ جيقز واًمرُمل سم٤مق قمٚمٞمف وًمق يم٤من طمجف ٟم٤مومٚم٦م قمغم اًمّمحٞمح، 

ٕٟمف عم٤م دظمؾ ذم احل٩م واًمٕمٛمرة وضم٥م قمٚمٞمف إيمامهلام وإن يم٤مٟم٤م ٟم٤مومٚم٦م، ًم٘مقًمف 

 (.32 17/6. )[196اًمٌ٘مرة:]ۓ ڭ ڭ ڭڭشمٕم٤ممم: 

قمٚمٞمف أن  ٤مومر ىمٌؾ إمت٤مم اًمرُمل، سمؾ جي٥ميًز ٕطمد أن يًتٜمٞم٥م وٓ جيق -

يٜمتٔمر وم٢من يم٤من ىم٤مدراً رُمك سمٜمٗمًف وإن يم٤من قم٤مضمزًا اٟمتٔمر وويمؾ ُمـ يٜمقب قمٜمف، وٓ 

 (.328-17/327اًمٌٞم٧م. ) دعي٤ًمومر طمتك يٜمتٝمل ويمٞمٚمف ُمـ رُمل اجلامر صمؿ يق

هذا  اًمٜم٤مئ٥م يرُمل قمٜمف وقمـ ُمقيمٚمف ذم ُمقىمػ واطمد اجلٛمرات يمٚمٝم٤م -

ُم٤م إذا ٤ًم، أ( وجي٥م أن يٌدأ سمٜمٗمًف إذا يم٤من ُمٗمؽمو17/326اًمّمقاب. )هق 

يم٤من ُمتٜمٗماًل ومال ييه ؾمقاء سمدأ سمٜمٗمًف أو سمٛمقيمٚمف، ًمٙمـ إذا سمدأ سمٜمٗمًف ومٝمق 

 (.17/329إومْمؾ وإطمًـ. )

إذا يم٤من ويمٞماًل قمـ أسمقيف وم٢من سمدأ سم٤مٕم ومٝمق أومْمؾ ٕن طم٘مٝم٤م أيمؼم،  -

 .(17/329وًمق قمٙمس ومٌدأ سم٤مٕب ومال طمرج. )

  رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ذم يقم اًمٕمٞمد ورُمل اجلامر اًمثالث ذم أي٤مم -
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شمٗمٞمد اعمًٚمؿ ذم اًمٕمؼمة إضمر  ^ُمٜمك وذم ُمقاقمٞمده٤م اًمتل طمدده٤م رؾمقل اهلل 

 اًمٕمٔمٞمؿ واًمٕمؼم اًمٙمثػمة ُمـ وضمقه ُمٜمٝم٤م:

ذم  طملم اقمؽمض ًمف إسمٚمٞمس أهن٤م ىمدوة سم٠مسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ  :أوًٓ 

 لم ذع ذًمؽ ُٕمتف ذم طمج٦م اًمقداع.طم ^ هذه اعمقاىمػ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد

إ٘ام جَؾ الٌقاف »: ^إىم٤مُم٦م ذيمر اهلل وإقمالٟمف ًم٘مقل اًمٜمٌل  :ثا٘ٗاً 

«اهلل قاوة ذكرإل وادروة ورول اجلامر بالبٗت والسَل بني اليِا
(1)

 . 

 وهل اًمتذيمػم سمام ذع اهلل ًمف طمٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م اًمت٘مٞمد سم٤مًمٕمدد ؾمٌٕمف :ثالثاً 

٤مًمٓمقاف ؾمٌٕم٤مً، واًمًٕمل ؾمٌٕم٤ًم، وىمد ُمـ هذا اًمٕمدد شمرُمل سمًٌع طمّمٞم٤مت يم

وًمف ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده طمٙمؿ  «أوتروا فٛن اهلل وتر ُيب القتر»: ^ىم٤مل اًمٜمٌل 

يمثػمة ومٞمام ينمقمف ًمٕم٤ٌمده ىمد يٕمٚمٛمٝم٤م اًمٕم٤ٌمد أو سمٕمْمٝم٤م وىمد ٓ يٕمٚمٛمقهن٤م، ًمٙمٜمٝمؿ 

 .قمٌث٤مً  ُمقىمٜمقن سم٠من اهلل ؾمٌح٤مٟمف طمٙمٞمؿ قمٚمٞمؿ، ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم وٓ ينمع ؿمٞمئ٤مً 

ُمتث٤مل ُٕمر اهلل، وأن اعمًٚمؿ ُم٠مُمقر ايـ اإلؾمالُمل ديـ أن اًمدرابًَا: 

يٕمل وًمق ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف إهار، ٕن اهلل قمٚمٞمؿ نمسم٤مًمٕم٤ٌمدة طم٥ًم اًمٜمص اًمت

 ىم٤مس وٓ ي٤ًموي ؿمٞمئ٤ًم إمم نمسمٙمؾ رء وطمٙمٞمؿ ذم يمؾ رء، وقمٚمؿ اًمٌ

، ومقضم٥م قمغم اعمًٚمؿ اخلْمقع حلٙمٛمف وآُمتث٤مل ُٕمره Qضم٤مٟم٥م قمٚمؿ اهلل 

 .وإن مل يٕمٚمؿ احلٙمٛم٦م

 رُمل اجلامر يِمٕمر اعمًٚمؿ سم٤مًمتقاوع واخلْمقع ذم اُمتث٤مل : اً سخاو

 يمام أٟمف يٕمقد اًمٗمرد اعمًٚمؿ قمغم اًمٜمٔم٤مم واًمؽمشمٞم٥م  ،إُمر ذم طم٤مًم٦م إداء

  ذم اعمقاقمٞمد اعمحدودة واعمقافم٦ٌم قمغم ذًمؽ ذم ذه٤مسمف ًمرُمل اجلامر

                                         
 (.337ي٠ميت خترضمف واحلٙمؿ قمٚمٞمف ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل. )ص  (1)
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ًمًٌع إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م اًمتل هل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم صمؿ اًمت٘مٞمد سم٤محلّمٞم٤مت ا

واطمدة سمٕمد أظمرى ُمع اهلدوء وقمدم اإليذاء ًممظمريـ سم٘مقل أو ومٕمؾ يمؾ هذا 

يٕمقد اعم١مُمـ قمغم شمٜمٔمٞمؿ إُمقر اعمٝمٛم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م طمتك شم١مدى ذم أوىم٤مهت٤م 

 يم٤مُمٚم٦م.

آطمتٗم٤مظ سم٤محلّمٞم٤مت وقمدم ووٕمٝم٤م ذم همػم ُمٙم٤مهن٤م يِمٕمر  :اً ششاد

ع إُمقر ذم اعمًٚمؿ سم٠ممهٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٤م ذع رسمف وقمدم اإلهاف ووو

 (.313 -17/311ٟم٘مص. )همػم شمٌذير وٓ زي٤مدة أو  ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ

دقم٤م ًمٚمٛمحٚم٘ملم  ^إومْمؾ احلٚمؼ ذم اًمٕمٛمرة واحل٩م مجٞمٕم٤مً، ٕن اًمرؾمقل  -

صمالصم٤ًم سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م، وًمٚمٛم٘مٍميـ واطمدة، وم٤مٕومْمؾ احلٚمؼ، ًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م 

احل٩م، ٕن احل٩م  اًمٕمٛمرة ىمرب احل٩م وم٤مٕومْمؾ ومٞمٝم٤م اًمت٘مّمػم طمتك يتقومر احلٚمؼ ذم

 (.17/313أيمٛمؾ ُمـ اًمٕمٛمرة ومٞمٙمقن إيمٛمؾ ًمأليمٛمؾ. )

شم٘مّمػم سمٕمض اًمرأس وٓ طمٚمؼ سمٕمْمف ذم أصح ىمقزم  ئٓ جيز -

اًمٕمٚمامء، سمؾ اًمقاضم٥م طمٚمؼ اًمرأس يمٚمف أو شم٘مّمػمه يمٚمف، وإومْمؾ أن يٌدأ 

 (.17/313سم٤مًمِمؼ إيٛمـ ذم احلٚمؼ واًمت٘مّمػم. )

ذم ُمٙم٦م وهمػممه٤م. احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم جيقز ومٕمٚمف ذم ُمٜمك و -

(17/315.) 

اًمتحٚمؾ إول حيّمؾ سمرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم قمٜمد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  -

وهق ىمقل ىمقي وإٟمام إطمقط، هق شم٠مظمػم اًمتحٚمؾ إول طمتك حيٚمؼ اعمحرم أو 

ي٘مٍم، أو يٓمقف اإلوم٤مو٦م ويًٕمك إن يم٤من قمٚمٞمف ؾمٕمل سمٕمد رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم. 

(17/316.) 

  ؾ سمٕمد اًمرُمل وم٢مٟمف يٜمزع صمٞم٤مسمف إذاُمـ ٟمز احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم وحتٚم -
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ذيمر صمؿ حيٚمؼ أو ي٘مٍم صمؿ يٚمًٌٝم٤م، وم٢من ىمٍم وهق قمٚمٞمف صمٞم٤مسمف ضمٝماًل ُمٜمف أو 

 (.16/148ومال رء قمٚمٞمف. ) ٟم٤مً ٟمًٞم٤م

 ًمق أن إٟم٤ًمٟم٤ًم حتٚمؾ اًمتحٚمؾ إول سمٕمد رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ومال طمرج -

 (.17/355قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل. )

السَل بني اليِاة وادروة إ٘ام جَؾ الٌقاف بالبٗت و»طمدي٨م:  -

ع مج]أظمرضمف أمحد وأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.  «قاوة ذكر اهللورول اجلامر إل

 (.2/259) [اًمًٜمد

 باب طواف اإلفاضة
يًـ ًمٚمح٤مج سمٕمد اًمتحٚمؾ إول اًمتٓمٞم٥م واًمتقضمف إمم ُمٙم٦م، ًمٞمٓمقف  -

 (.16/78ـمقاف اإلوم٤مو٦م. )

وهق ريمـ ٛمك هذا اًمٓمقاف: ـمقاف اإلوم٤مو٦م، وـمقاف اًمزي٤مرة، يًو -

ھ ھ ُمـ أريم٤من احل٩م ٓ يتؿ احل٩م إٓ سمف، وهق اعمراد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

. [29احل٩م:]ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

(16/78.) 

وسمٕمد اًمٓمقاف وصالة ريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م٤مم يًٕمك سملم اًمّمٗم٤م  -

واعمروة إن يم٤من ُمتٛمتٕم٤ًم، وهذا اًمًٕمل حلجف، واًمًٕمل إول ًمٕمٛمرشمف، وٓ 

 (.16/79ٚمامء. )يٙمٗمل ؾمٕمل واطمد ذم أصح أىمقال اًمٕم

ُمـ مل يٙمٛمؾ ـمقاف اإلوم٤مو٦م واًمًٕمل سم٥ًٌم ُمروف اًمِمديد  -

 واًمزطم٤مم اًمِمديد ووٕمػ ضمًٛمف، ومٞمٚمزُمف احلْمقر ومقرًا طم٥ًم اًمٓم٤مىم٦م 

ضمتٜم٤مب اُمرأشمف طمتك يٓمقف ويًٕمك، وم٢من إداء اًمٓمقاف واًمًٕمل، وقمٚمٞمف 

  يم٤من ىمد ضم٤مُمٕمٝم٤م ومٕمٚمٞمف دم يمدم إوحٞم٦م يذسمح ذم ُمٙم٦م ويقزع سملم اًمٗم٘مراء
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قسم٦م واًمٜمدم وقمدم اًمٕمقد إمم مج٤مقمٝم٤م طمتك يٓمقف ويًٕمك، وطمجف ُمع اًمت

 (.17/318صحٞمح. )

رضمؾ وىمػ سمٕمروم٦م وسم٤مت سمٛمزدًمٗم٦م وحتٚمؾ ُمـ اإلطمرام ومل يرم اجلامر  -

سم٥ًٌم أٟمف ٟمًك صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم سمٕمروم٦م إمم ىمٌٞمؾ اعمٖمرب، صمؿ شمْم٤مي٘م٧م ٟمٗمًف 

وٟمٞمتف اًمتحٚمؾ ُمـ ومل يٙمٛمؾ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م! ومٝمق ٓ يزال حمرُم٤مً إمم طملم اًمت٤مريخ 

سمس اإلطمرام همػم ُمٕمتؼمة ًمٕمدم شمقومر ذوط اًمتحٚمؾ، وقمٚمٞمف أن ي٤ٌمدر سمٚمٌس ُمال

 إيمامل احل٩م ومٞمٓمقف يّمٚمف هذا اجلقاب، ويذه٥م إمم ُمٙم٦م سمٜمٞم٦م لمطم اإلطمرام ُمـ

ؾمٌٕم٦م أؿمقاط سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ـمقاف احل٩م ويّمكم ريمٕمتلم اًمٓمقاف، صمؿ يًٕمك سملم اًمّمٗم٤م 

حلٚمؼ أومْمؾ إن مل يٙمـ ؾم٤مسم٘م٤ًم طمٚمؼ أو واعمروة ؾمٕمل احل٩م، صمؿ حيٚمؼ أو ي٘مٍم وا

 ىمٍم سمٜمٞم٦م احل٩م صمؿ يتحٚمؾ.

  وقمٚمٞمف دم قمـ شمرك رُمل اجلامر يمٚمٝم٤م إذا يم٤من مل يرم مجرة اًمٕم٘م٦ٌم

 ٌع ؾُم يقم اًمٕمٞمد أو اجلامر اًمثالث يقم احل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنم، وهق 

 سمدٟم٦م أو ؾمٌع سم٘مرة أو صمٜمل ُمـ اعمٕمز أو ضمذع ُمـ اًمْم٠من يذسمح ذم احلرم 

 ف، وقمٚمٞمف دم آظمر ُمثؾ ذًمؽ قمـ شمرك اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ئزع سملم وم٘مرااعمٙمل ويق

 أي٤مم ُمٜمك إذا يم٤من مل ي٧ٌم هب٤م يذسمح ذم احلرم اعمٙمل ويقزع سملم 

اًمٗم٘مراء
(1)

 ، وقمٚمٞمف ُمع ذًمؽ اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر قمام طمّمؾ ُمـ اًمت٘مّمػم 

 سمؽمك اًمرُمل اًمقاضم٥م ذم وىمتف واعمٌٞم٧م سمٛمٜمك إن مل يٙمـ سم٤مت هب٤م، أُم٤م 

 احلٚمؼ ومقىمتٝم٤م ُمقؾمع، وًمٙمـ ومٕمٚمٝم٤م ذم وىم٧م احل٩م اًمٓمقاف واًمًٕمل و

  وضم٤مُمع زوضمتف وم٘مد أومًد طمجف ًمٙمـ قمٚمٞمف أن ٤مً ضمأومْمؾ، وإذا يم٤من ُمتزو

                                         
( أوضمـ٥م قمٚمٞمـف دُمـ٤ًم صم٤مًمثـ٤ًم سمؽميمـف 17/327وؾمٌؼ ًمٚمِمٞمخ رمحف اهلل ضمـقاب ذم ُمثـؾ هـذه اعمًـ٠مًم٦م ) (1)

 ـمقاف اًمقداع.
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ۓ ڭ يٗمٕمؾ ُم٤م شم٘مدم، ٕن احل٩م اًمٗم٤مؾمد جي٥م إمت٤مُمف يم٤مًمّمحٞمح، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، وقمٚمٞمف ىمْم٤مءه ذم اعمًت٘مٌؾ طم٥ًم آؾمتٓم٤مقم٦م، وقمٚمٞمف سمدٟم٦م قمـ [196اًمٌ٘مرة:]ڭ ڭڭ

٤مجلامع ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمتحٚمؾ شمذسمح ذم احلرم اعمٙمل وشمقزع سملم إوم٤ًمد احل٩م سم

اًمٗم٘مراء إٓ أن يٙمقن ىمد رُمك اجلٛمرة يقم اًمٕمٞمد أضمزأشمف ؿم٤مة سمدل اًمٌدٟم٦م ومل يٗمًد 

طمجف يم٤مًمذي ضم٤مُمع سمٕمد اًمٓمقاف ىمٌؾ أن يٙمٛمؾ حتٚمٚمف سم٤مًمرُمل أو احلٚمؼ. 

(17/321.) 

اًمٗمّمؾ، اف ومٕمٚمٞمف أن يٙمٛمؾ إن مل يٓمؾ ًمٓمقاط اؿمقُمـ ؿمؽ ذم قمدد أ -

 (.17/323). أقم٤مد اًمٓمقافوم٢من ـم٤مل اًمٗمّمؾ 

إمم ُمٙم٦م  ـ أٟمف أيمٛمؾ اًمٓمقاف ومٕمٚمٞمف أن يرضمع٘مٟمٍمف وهق همػم ُمتٞماُمـ  -

وأن ي٠ميت سم٤مًمٓمقاف يم٤مُمالً ُمع اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر قمام طمّمؾ ُمـ اًمت٘مّمػم، وإذا يم٤من 

أشمك زوضمتف، أو اعمرأة أشم٤مه٤م زوضمٝم٤م ومٕمٚمٞمف ُمع ذًمؽ ذسمح ؿم٤مة شمذسمح ذم ُمٙم٦م، ٕٟمف ٓ 

-17/323)جيقز اجلامع ىمٌؾ ـمقاف اإلوم٤مو٦م، ويقزع حلٛمٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء ذم ُمٙم٦م. 

324.) 

 اً دسمٕمد يمامل اًمٓمقاف واٟمٍماومف ُمـ اعمٓم٤مف ُمٕمت٘م ٤مً ئف ـم٤مرُمـ يم٤من ؿمٙمّ  -

يمامًمف وم٢مٟمف ٓ رء قمٚمٞمف وٓ يٚمتٗم٧م هلذا اًمِمؽ، وهٙمذا احلٙمؿ ذم مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات 

 (. 17/324سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م. ) ئٓ يٚمتٗم٧م إمم اًمِمؽ اًمٓم٤مر

ـمقاف اإلوم٤مو٦م ٓ يٙمقن ذم يقم قمروم٦م، ـمقاف اإلوم٤مو٦م إٟمام يٙمقن سمٕمد  -

احل٩م وسمٕمد اًمٜمزول ُمـ قمروم٦م واعمزدًمٗم٦م ذم آظمر ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد أو ذم يقم اًمٕمٞمد وُم٤م 

 (.325 -17/324سمٕمده. )

 إذا رُمك احل٤مج يقم اًمٕمٞمد مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وطمٚمؼ أو ىمٍم طمؾ  -

 خٞمط ومل يٌؼ قمٚمٞمف ؾمقى حتريؿ اًمتحٚمؾ إول وضم٤مز ًمف اًمٓمٞم٥م وًمٌس اعم

 اًمٜم٤ًمء وًمف أن يٓمقف ذم ُمالسمس اإلطمرام ويًٕمك، وإن ًمٌس اعمخٞمط 

 (.327 -17/326وهمٓمك رأؾمف وىم٧م اًمٓمقاف واًمًٕمل ومال سم٠مس. )
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إذا طم٤مو٧م اعمرأة ىمٌؾ ـمقاف احل٩م أو ٟمٗم٧ًم وم٢مٟمف يٌ٘مك قمٚمٞمٝم٤م  -

اًمٓمقاف طمتك شمٓمٝمر، وم٢مذا ـمٝمرت شمٖمتًؾ وشمٓمقف حلجٝم٤م وًمق سمٕمد احل٩م 

م وًمق ذم صٗمر طم٥ًم اًمتٞمًػم وًمٞمس ًمف وىم٧م حمدود، وىمد رَّ ٤مم وًمق ذم اعمحسم٠مي

ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف ٓ جيقز شم٠مظمػمه قمـ ذي احلج٦م، وًمٙمٜمف ىمقل ٓ 

دًمٞمؾ قمٚمٞمف، سمؾ اًمّمقاب: ضمقاز شم٠مظمػمه، وًمٙمـ اعم٤ٌمدرة سمف أومم ُمع اًم٘مدرة، 

 (.17/329وم٢من أظمره قمـ ذي احلج٦م أضمزأه ذًمؽ وٓ دم قمٚمٞمف. )

اإلوم٤مو٦م أن شمٜمتٔمر هل  طم٤مو٧م ىمٌؾ ـمقافاًمقاضم٥م قمغم ُمـ  -

وحمرُمٝم٤م طمتك شمٓمٝمر صمؿ شمٓمقف اإلوم٤مو٦م، وم٢من مل شم٘مدر ضم٤مز هل٤م اًمًٗمر صمؿ شمٕمقد 

ٕداء اًمٓمقاف، وم٢من يم٤مٟم٧م ٓ شمًتٓمٞمع اًمٕمقدة وهل ُمـ ؾمٙم٤من اعمٜم٤مـمؼ اًمٌٕمٞمدة 

يم٢مٟمدوٟمٞمًٞم٤م أو اعمٖمرب وأؿم٤ٌمه ذًمؽ ضم٤مز هل٤م قمغم اًمّمحٞمح أن شمتحٗمظ 

حل٩م وأضمزأه٤م ذًمؽ قمٜمد مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ وشمٓمقف سمٜمٞم٦م ا

ن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ. ظمرواإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمام اهلل وآ

(16/148.) 

- ٓ طمرج ذم مجع ـمقاف اإلوم٤مو٦م ُمع ـمقاف اًمقداع، وإن ـم٤مومٝمام -

يمتٗمك اومٝمذا ظمػم إمم ظمػم، وًمٙمـ ُمتك  -ـمقاف اإلوم٤مو٦م وـمقاف اًمقداع

 (. 333 -17/332قاف احل٩م أضمزأه ذًمؽ. )سمقاطمد وٟمقى ـم

  ٓ ُمـ أشمؿ أقمامل احل٩م ُم٤م قمدا ـمقاف اإلوم٤مو٦م صمؿ ُم٤مت ىمٌؾ ذًمؽ

 (.17/333يٓم٤مف قمٜمف. )

قمـ  إذا أظمر احل٤مج ـمقاف اإلوم٤مو٦م إمم يقم ؾمٗمره ُمـ ُمٙم٦م وم٢مٟمف يٙمٗمٞمف -

 (.226 -16/173ـمقاف اًمقداع إذا ؾم٤مومر سمٕمده. )
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 باب السعً
قمٚمٞمف  ُمـ أريم٤من احل٩م واًمٕمٛمرة، ًم٘مقًمفاًمًٕمل ذم احل٩م واًمٕمٛمرة ريمـ  -

وىمد ؾمٕمك ذم  ،وومٕمٚمف يٗمن ىمقًمف «خذوا عٕل وٕاشْْؿ»اًمّمالة واًمًالم: 

 (.17/335طمجف وقمٛمرشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. )

 ثؿ ضافقا ضقافاً »: -قمـ اًمذيـ أهٚمقا سم٤مًمٕمٛمرة- ىمقل قم٤مئِم٦م  -

روة، شمٕمٜمل سمف: اًمٓمقاف سملم اًمّمٗم٤م واعم «آخر بَد أن رجَقا وـ وٕك حلجٖؿ

احلدي٨م، وأُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل: أرادت سمذًمؽ  إىمقال ذم شمٗمًػم هذا صحقمغم أ

ـمقاف اإلوم٤مو٦م، ومٚمٞمس سمّمحٞمح، ٕن ـمقاف اإلوم٤مو٦م ريمـ ذم طمؼ اجلٛمٞمع 

وىمد ومٕمٚمقه، وإٟمام اعمراد سمذًمؽ: ُم٤م خيص اعمتٛمتع وهق اًمٓمقاف سملم اًمّمٗم٤م 

حٛمد واعمروة ُمرة صم٤مٟمٞم٦م سمٕمد اًمرضمقع ُمـ ُمٜمك ًمتٙمٛمٞمؾ طمجف، وذًمؽ واوح سم

ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم  اهلل، وهق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويدل قمغم صحتف أيْم٤مً 

، أٟمف ؾمئؾ قمـ ُمتٕم٦م احل٩م، سمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ٤مً ُمجمزو ٤مً ٘ماًمّمحٞمح شمٕمٚمٞم

، ذم طمج٦م اًمقداع ^اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر وأزواج اًمٜمٌل  وم٘م٤مل: أهؾَّ 

احلج عٔرة اجَٓقا أهاللْؿ ب»: ^وأهٚمٚمٜم٤م، ومٚمام ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، ومٓمٗمٜم٤م سم٤مًمٌٞم٧م وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة، وأشمٞمٜم٤م اًمٜم٤ًمء، وًمًٌٜم٤م «إٓ وـ قٓد اهلدي

، صمؿ «وـ قٓد اهلدي فٛ٘ف ٓ ُيؾ حتك يبٓغ اهلدي ُمٓف»اًمثٞم٤مب، وىم٤مل: 

ٜم٤م ومٓمٗمٜم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ئؾ سم٤محل٩م، وم٢مذا ومرهمٜم٤م ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ ضمهُن ٞم٦م اًمؽموي٦م أن ِمُمرٟم٤م قمأُ 

وهق سيح ذم ؾمٕمل اعمتٛمتع ُمرشملم وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة اٟمتٝمك اعم٘مّمقد ُمٜمف، 

 (.16/82واهلل أقمٚمؿ. )

  اًم٘م٤مرن سملم احل٩م واًمٕمٛمرة ًمٞمس قمٚمٞمف إٓ ؾمٕمل واطمد، يمام دل -

 وأصحابف مل يٌقفقا بني اليِا ^أن الٕبل » قمٚمٞمف طمدي٨م ضم٤مسمر 



 

 
 236 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

 (.16/81رواه ُمًٚمؿ. ) «حدًا ضقافٖؿ إولاو اً فوادروة إٓ ضقا

إمم يقم اًمٜمحر ًمٞمس قمٚمٞمف إٓ ؾمٕمل ُمـ أومرد احل٩م وسم٘مل قمغم إطمراُمف  -

واطمد، وم٢مذا ؾمٕمك اًم٘م٤مرن واعمٗمرد سمٕمد ـمقاف اًم٘مدوم يمٗم٤مه ذًمؽ قمـ اًمًٕمل 

 سمٕمد ـمقاف اإلوم٤مو٦م.

،  وهذا هق اجلٛمع سملم طمديثل قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس وسملم طمدي٨م ضم٤مسمر

 (. 16/81وسمذًمؽ يزول اًمتٕم٤مرض وحيّمؾ اًمٕمٛمؾ سم٤مٕطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م. )

يًٕمك سمٕمد اًمٓمقاف،  قُمَٛمرهطمجف ويم٤من ذم أٟمف  ^ل اهلل صم٧ٌم قمـ رؾمق ىمد -

ؾمٕمك ىمٌؾ اًمٓمقاف ذم طم٩م أو قمٛمرة، يمام أٟمف مل يث٧ٌم  ومٞمام ٟمٕمٚمؿ أٟمف ^ومل يث٧ٌم قمٜمف 

أٟمف ؾمٕمك سمٕمد ـمقاف ًمٞمس سمٜمًؽ، وإٟمام يم٤من ؾمٕمٞمف سمٕمد ـمقاف اًم٘مدوم ذم  ^قمٜمف 

سمٕمد اًمٓمقاف وهق ٟمًؽ، سمؾ ُمـ  هِ ٛمرقمُ طمج٦م اًمقداع، وهق ٟمًؽ، وؾمٕمك ذم 

 (.17/339أريم٤من اًمٕمٛمرة. )

 ^روى أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ ذيؽ، أن اًمٜمٌل  -

 ؾمئؾ قمٛمـ ىمدم اًمًٕمل قمغم اًمٓمقاف.

 .«جحر ٓ»وم٘م٤مل: 

احل٩م واًمٕمٛمرة، وًمٞمس ذم إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م  لوهذا اجلقاب يٕمؿ ؾمٕم

 اًمٍمحي٦م ُم٤م يٛمٜمع ذًمؽ.

وم٢مذا ضم٤مز ىمٌؾ اًمٓمقاف اًمذي هق ٟمًؽ، ومجقازه سمٕمد ـمقاف ًمٞمس 

 .سمٜمًؽ ُمـ سم٤مب أومم

ُمـ ظمالف  ظمروضم٤مً ، و٤مً ـمطمتٞم٤ماًمٙمـ ينمع أن يٕمٞمده سمٕمد ـمقاف اًمٜمًؽ، 

 (.342-17/339. )هِ رِ قُمٛمَ ذم طمجف و ^اًمٕمٚمامء، وقمٛمالً سمام ومٕمٚمف اًمٜمٌل 

 ٓ طمرج ذم اًمٗمّمؾ سملم اًمًٕمل واًمٓمقاف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٚمق  -

 ؾمٕمك سمٕمد اًمٓمقاف سمزُمـ أو ذم يقم آظمر ومال سم٠مس سمذًمؽ وٓ طمرج ومٞمف،
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 (.17/342أن يتقامم اًمًٕمل ُمع اًمٓمقاف. )وًمٙمـ إومْمؾ 

 أو ضم٤مهاًل صمؿ ىمٍم وًمٌس ُمـ ؾمٕمك مخ٦ًم أؿمقاط أو ؾمت٦م ٟم٤مؾمٞم٤مً  -

صمٞم٤مسمف ومٕمٚمٞمف أن خيٚمع صمٞم٤مسمف ويٚمٌس اإلزار واًمرداء ويتؿ ُم٤م سم٘مل قمٚمٞمف إن يم٤من 

اًمٗم٤مصؾ ىمٚمٞماًل، وحيٚمؼ رأؾمف أو ي٘مٍم صمؿ يٚمٌس صمٞم٤مسمف، وٓ رء قمٚمٞمف همػم 

ومٕمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمًٕمل صمؿ حيٚمؼ وي٘مٍم، وٓ  الً ذًمؽ، أُم٤م إن يم٤من اًمٗم٤مصؾ ـمقي

 (.17/344رء قمٚمٞمف ُمـ أضمؾ اجلٝمؾ أو اًمٜمًٞم٤من. )

إمم سمٚمده جي٥م قمٚمٞمف أن يٕمقد  اًمًٕمل وؾم٤مومرط ؿمقاُمـ شمرك سمٕمض أ -

واعمروة سمٜمٞم٦م احل٩م اًم٤ًمسمؼ،  اًمّمٗم٤م سملم أؿمقاطإمم ُمٙم٦م، وأن يًٕمك ؾمٌٕمف 

ع، وم٢من مل حيّمؾ ُمٜمف وقمٚمٞمف دم يذسمح ذم ُمٙم٦م ًمٚمٗم٘مراء إن يم٤من طمّمؾ ُمٜمف مج٤م

 (.17/345مج٤مع ومٚمٞمس قمٚمٞمف دم. )

ومٗمل  ٓسمد ُمـ اًمًٕمل ذم اًمٕمٛمرة واحل٩م، وًمٞمس ومٞمف حتٚمؾ إٓ سمًٕمل، -

يم٤مُمالً إٓ إذا رُمك  اًمٕمٛمرة يٓمقف ويًٕمك وي٘مٍم وحيؾ، وذم احل٩م ٓ يٙمقن حتٚمالً 

اجلٛمرة وطمٚمؼ أو ىمٍم وـم٤مف وؾمٕمك، هذا هق اًمتحٚمؾ اًمٙم٤مُمؾ. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ 

(7/167.) 

ُمـ يم٤من يًٕمك ذم اًمدور اًمث٤مين ومال حيت٤مج إمم اًمدوران قمغم اًمّمٗم٤م  -

 .ٝم٤مي٦م سملم اًمّمٗم٤م واعمروة يمٗمك. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[ٜمواعمروة وم٢مذا وصؾ إمم اًم

(7/171.) 

 باب أعمال ٌوم النحر
إومْمؾ ًمٚمح٤مج أن يرشم٥م أقمامل يقم اًمٜمحر، ومٞمٌدأ سمرُمل مجرة  -

ًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م واًمًٕمل سمٕمده اًمٕم٘م٦ٌم، صمؿ اًمٜمحر، صمؿ احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم، صمؿ ا

 (.17/347(/)16/82ًمٚمٛمتٛمتع. )

 ه إقمامل قمغم سمٕمض أضمزأه ذًمؽ، ًمثٌقتوم٢من ىمدم سمٕمض هذِ  -
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ذم ذًمؽ، ويدظمؾ ذم ذًمؽ شم٘مديؿ اًمًٕمل قمغم  ^اًمرظمّم٦م قمـ اًمٜمٌل 

 (.16/82اًمٓمقاف. )

اًمٜم٤ًمء ىمد حيتجـ إمم اًمذه٤مب إمم ُمٙم٦م ًمٚمٓمقاف ىمٌؾ أن حيدث قمٚمٞمٝمـ  -

٧ٌم ذم آظمر اًمٚمٞمؾ وىمدُم٧م اًمٓمقاف ىمٌؾ أن يّمٞمٌٝم٤م رء قمغم دورة احلٞمض، ومٚمق ذه

 (.17/352اًمرُمل أو قمغم اًمٜمحر أو قمغم اًمت٘مّمػم ومال سم٠مس هبذا. )

يقم اًمٕمٞمد  ^اًمٜمٌل  ُمل أضمزأه ذًمؽ، وىمد ؾمئؾطمٚمؼ ىمٌؾ اًمر إذا -

 (.17/351. )«رجَح رج ٓ َح ٓ »ر وم٘م٤مل: م وأظمَّ دَّ قمٛمـ ىم

ُم٘م٤مُمٝم٤م رُمل اجلامر.  ًمٞمس ًمٚمحج٤مج صالة يقم اًمٕمٞمد، ٕٟمف ي٘مقم -

(17/351.) 

ع أو ٟمحقه٤م ومال طمرج ذم ئذم أدٟمك احلؾ يم٤مًمنما ٤مً ٜمإذا يم٤من احل٤مج ؾم٤ميم -

 (.17/354اًمذه٤مب إمم ُمًٙمٜمف ىمٌؾ اًمٓمقاف واًمًٕمل. )

حيّمؾ اًمتحٚمؾ اًمت٤مم سمثالصم٦م أُمقر هل: رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم، واحلٚمؼ أو  -

ل، وم٢مذا ومٕمٚمٝم٤م اًمت٘مّمػم، وـمقاف اإلوم٤مو٦م ُمع اًمًٕمل سمٕمده عمـ يم٤من قمٚمٞمف ؾمٕم

طمؾ ًمف يمؾ رء طمرم قمٚمٞمف سم٤مإلطمرام ُمـ اًمٜم٤ًمء واًمٓمٞم٥م وهمػم ذًمؽ، وُمـ 

 ٛمك هذايًصمٜملم ُمٜمٝم٤م طمؾ ًمف يمؾ رء طمرم قمٚمٞمف سم٤مإلطمرام إٓ اًمٜم٤ًمء، واومٕمؾ 

 (.17/356(، )16/83: اًمتحٚمؾ إول. )ـسم

 ؾمقق اهلدي ُمٕمٜم٤مه: أن يًقق ُمٕمف ٟم٤مىم٦م أو أيمثر، أو سم٘مرة أو  -

 ثر هدي٦م، ًمٞمذسمحٝم٤م ذم ُمٙم٦م، ومٚمٞمس ًمف اًمتحٚمؾ طمتك أيمثر، أو ؿم٤مة أو أيم

 يٜمحر هديف، ؾمقاًء ؾم٤مق اهلدي ُمـ سمٚمده أو ُمـ أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ، ٕن اًمٜمٌل 

 أُمر ُمـ يم٤من ُمٕمف هدي أٓ حيؾ ُمـ إطمراُمف طمتك يٜمحر هديف يقم اًمٕمٞمد  ^

 (.17/356أو ذم أي٤مم اًمتنميؼ. )
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 باب المبٌت بمنى أٌام التشرٌق

صمٜمتل اقمغم اًمّمحٞمح ًمٞمٚم٦م إطمدى قمنمة، وًمٞمٚم٦م اعمٌٞم٧م ذم ُمٜمك واضم٥م  -

 (.16/226(، ويٙمٗمل أيمثر اًمٚمٞمؾ إذا شمٞمن ذًمؽ. )17/359قمنمة. )

 ^يدل قمغم وضمقب اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك أي٤مم اًمتنميؼ شمرظمٞمص اًمٜمٌل  -

ًمٌٕمض أهؾ إقمذار ُمثؾ اًمرقم٤مة وأهؾ اًمً٘م٤مي٦م، واًمرظمّم٦م ٓ شمٙمقن إٓ 

 (.17/362ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمزيٛم٦م. )

٤مء قم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واضم٥م إٓ قمغم اًمً٘م٤مة واًمرُّ اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك اًمٚمٞمٚم -

( يم٤معمريض واًمٕم٤مُمٚملم قمغم ُمّمٚمح٦م احلج٤مج. 16/84وٟمحقهؿ ومال جي٥م. )

(16/149.) 

ُمـ شمرك اعمٌٞم٧م ذم ُمٜمك ضم٤مهاًل طمدوده٤م ُمع اًم٘مدرة قمغم اعمٌٞم٧م ومٕمٚمٞمف  -

دم، ٕٟمف شمرك واضم٤ًٌم ُمـ همػم قمذر ذقمل ويم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن ي٠ًمل طمتك 

 (.16/149ضم٥م. )ي١مدي اًمقا

ومال  ضمتٝمد احل٤مج ذم اًمتامس ُمٙم٤من ذم ُمٜمك ًمٞمٌٞم٧م ومٞمف ومٚمؿ جيد،اإذا  -

 (.17/362(، )16/149طمرج قمٚمٞمف أن يٜمزل ظم٤مرضمٝم٤م، وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف. )

ُمـ شمرك اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م واطمدة ًمٕمذر اعمرض ومال رء قمٚمٞمف.  -

(17/362.) 

  صدىم٦مُمـ شمرك اعمٌٞم٧م ذم ُمٜمك ًمٞمٚم٦م اًمث٤مين قمنم ومٕمٚمٞمف قمـ ذًمؽ  -

 سمام يتٞمن ُمع اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر قمام طمّمؾ ُمٜمف ُمـ اخلٚمؾ واًمتٕمجؾ ذم 

 همػم وىمتف، وإن ومدى قمـ ذًمؽ يم٤من أطمقط عم٤م ومٞمف ُمـ اخلروج ُمـ 

  سمؽمك ًمٞمٚم٦م واطمدة ُمـ ًمٞمٚمتل ٤مً ُماخلالف، ٕن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرى قمٚمٞمف د
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 (.17/386احل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنم سمٖمػم قمذر ذقمل. )

صمٜمتل قمنمة ومٕمٚمٞمف دم يذسمح ذم اُمٜمك ًمٞمٚم٦م إطمدى قمنمة وًمٞمٚم٦م  ُمـ مل ي٧ٌم ذم -

ُمٙم٦م ًمٚمٗم٘مراء، وُمـ شمرك اعمٌٞم٧م إطمدى اًمٚمٞمٚمتلم وم٘مط ومٚمٞمس قمٚمٞمف دم، قمٚمٞمف اًمتقسم٦م 

 (.5/186) .إمم اهلل ُمـ ذًمؽ، وينمع ًمف اًمّمدىم٦م سمام شمٞمن. ]مجع اًمٓمٞم٤مر[

 ُمـ مل جيد ُمٙم٤مٟم٤ًم ذم ُمٜمك ومٚمف أن يٜمزل ظم٤مرضمٝم٤م ذم ُمزدًمٗم٦م واًمٕمزيزي٦م -

 رَّ عم٤م ُم ^أو همػممه٤م، إٓ وادي حمن وم٢مٟمف ٓ يٜمٌٖمل اًمٜمزول ومٞمف، ٕن اًمٜمٌل 

 (.17/363هع ذم اخلروج ُمٜمف. )قمٚمٞمف أ

ُمـ ضمٚمس ذم ُمٙم٦م ذم هن٤مر يقم اًمٕمٞمد أو ذم أي٤مم اًمتنميؼ ذم سمٞمتف، أو  -

قمٜمد سمٕمض أصح٤مسمف ومال طمرج قمٚمٞمف ذم ذًمؽ، وإٟمام إومْمؾ اًمٌ٘م٤مء ذم ُمٜمك إذا 

، وم٢مذا مل يتٞمن ًمف ذًمؽ أو ؿمؼ وأصح٤مسمف  ^سم٤مًمٜمٌل  شمٞمن ذًمؽ، شم٠مؾمٞم٤مً 

قمٚمٞمف ذًمؽ ودظمؾ ُمٙم٦م وأىم٤مم هب٤م ذم اًمٜمٝم٤مر صمؿ رضمع ذم اًمٚمٞمؾ عمٜمك وسم٤مت ومٞمٝم٤م 

 (.17/365ومال سم٠مس هبذا وٓ طمرج. )

 باب رمً الجمار أٌام التشرٌق
اًمرُمل ذم اًمٞمقُملم إوًملم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ واضم٥م ُمـ واضم٤ٌمت  -

 (.16/84احل٩م. )

رُمل اجلامر أي٤مم اًمتنميؼ ُمـ زوال اًمِمٛمس إمم همروهب٤م. وىم٧م  -

(17/367.) 

 وٓمر إمم اًمرُمل ًمٞماًل ومال سم٠مس سمذًمؽ، وًمٙمـ إطمقط اًمرُملاإذا  -

ُمـ اخلالف.  ظمروضم٤مً سم٤مًمًٜم٦م و ىمٌؾ اًمٖمروب عمـ ىمدر قمغم ذًمؽ، أظمذاً 

(17/367.) 

  احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ اسمـ -
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ٓ »٠ًمل يقم اًمٜمحر سمٛمٜمك ومٞم٘مقل: يُ  ^رؾمقل اهلل ىم٤مل: يم٤من  قم٤ٌمس 

 :وم٘م٤مل «اذبح وٓ حرج»وم٠ًمًمف رضمؾ طمٚم٘م٧م ىمٌؾ أن أذسمح ىم٤مل:  «حرج

 .«ٓ حرج»رُمٞم٧م سمٕمدُم٤م أُمًٞم٧م، ىم٤مل: 

يقم  ^هذا ًمٞمس دًمٞماًل قمغم اًمرُمل سم٤مًمٚمٞمؾ، ٕن اًم٤ًمئؾ ؾم٠مل اًمٜمٌل 

 سمٕمد اًمزوال. :أي «بَدوا أوسٗت»اًمٜمحر وم٘مقًمف: 

ٟمص سيح  ^ل سم٤مًمٚمٞمؾ سم٠مٟمف مل يرد قمـ اًمٜمٌل ًمٙمـ يًتدل قمغم اًمرُم

إصؾ ضمقازه، وًمٙمٜمف ذم اًمٜمٝم٤مر أومْمؾ و ضمقاز اًمرُمل سم٤مًمٚمٞمؾ، يدل قمغم قمدم

 (.17/368وأطمقط. )

ٓ جيقز اًمرُمل ىمٌؾ اًمزوال ذم اًمٞمقم احل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنم  -

إٟمام رُمك سمٕمد اًمزوال ذم إي٤مم  ^واًمث٤مًم٨م قمنم عمـ مل يتٕمجؾ، ٕن اًمٜمٌل 

، وٕن اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ «خذوا عٕل وٕاشْْؿ»٦م اعمذيمقرة، وىم٤مل: اًمثالصم

( وُمـ رُمك ىمٌؾ 144-16/143جيقز ومٞمٝم٤م إٓ ُم٤م أىمره اًمنمع اعمٓمٝمر. )

 (.17/372اًمزوال ومٕمٚمٞمف دم. )

ُمـ مل يتٞمن ًمف اًمرُمل سمٕمد اًمزوال وىمٌؾ همروب اًمِمٛمس رُمك ذم اًمٚمٞمؾ  -

 (.16/225)صح ىمقزم اًمٕمٚمامء. قمـ اًمٞمقم اًمذي هم٤مسم٧م ؿمٛمًف إمم آظمر اًمٚمٞمؾ ذم أ

 (.16/145) ٓ جيقز اًمرُمل مم٤م ذم احلقض، أُم٤م اًمذي سمج٤مٟمٌف ومال طمرج. -

يمٚمٝم٤م دومٕم٦م واطمدة ومٝمل قمـ طمّم٤مة  ٌعُمـ رُمك اجلٛمرات اًمً -

 (.16/145واطمدة، وقمٚمٞمف أن ي٠ميت سم٤مًم٤ٌمىمل. )

 يّمح شم٠مظمػم اًمرُمل يمٚمف إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ إمم اًمٞمقم  -

 ، ومٞمٌدأ سمرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم قمـ يقم اًمٜمحر، صمؿ ٤مً ٌُمرشم اًمث٤مًم٨م قمنم ويرُمٞمف

 يرضمع ومػمُمل اًمّمٖمرى صمؿ اًمقؾمٓمك صمؿ اًمٕم٘م٦ٌم قمـ اًمٞمقم احل٤مدي قمنم، صمؿ
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يرضمع ومػمُمل اًمثالث قمـ اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم، صمؿ يرضمع ويرُمٞمٝمـ قمـ اًمث٤مًم٨م 

 (.146 -16/145قمنم إذا مل يتٕمجؾ. )

سم٤مًمٞمقم إول، صمؿ اًمث٤مين  ٤مً ئُمـ أظمر اًمرُمل إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ورشمٌف ُمٌتد -

صمؿ اًمث٤مًم٨م أضمزأه ذًمؽ وًمٞمس قمٚمٞمف رء، ًمٙمٜمف ىمد ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م. إٓ ُمـ يم٤من 

 (.17/376ًمف قمذر، يم٤مًمرقم٤مة واعمرى. )

 (.16/84جي٥م اًمؽمشمٞم٥م ذم رُمل اجلامر اًمثالث ذم أي٤مم اًمتنميؼ. ) -

ن يٜمقي اًمتٕمجؾ، قمٚمٞمف اًمتقسم٦م يم٤مقمنم و اًمث٤ميناًمذي شمرك اًمرُمل يقم  -

٤مر، وقمٚمٞمف دم، ذسمٞمح٦م قمـ شمرك اًمرُمل، وذسمٞمح٦م قمـ شمرك اًمقداع، وآؾمتٖمٗم

 وادعىمٌؾ اًمرُمل، أُم٤م إذا يم٤من  وادعىمٌؾ اًمرُمل، إذا يم٤من  ئٕن اًمقداع ٓ جيز

سمٕمد ذه٤مب وىم٧م اًمرُمل ومٚمٞمس قمٚمٞمف رء قمـ اًمقداع وًمٙمـ قمٚمٞمف ذسمٞمح٦م 

 (.17/369ذسمح ذم ُمٙم٦م ًمٚمٗم٘مراء قمـ شمريمف اًمرُمل ذم اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم. )شمُ 

سم٘مل ذم ُمٜمك طمتك أدريمف اًمٚمٞمؾ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة ًمزُمف  ُمـ -

اعمٌٞم٧م، وأن يرُمل سمٕمد اًمزوال، وٓ جيقز ًمف اًمرُمل ىمٌؾ اًمزوال يم٤مًمٞمقُملم 

 (.17/372اًم٤ًمسم٘ملم. )

إذا هم٤مسم٧م اًمِمٛمس ُمـ اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم ومل يرم ومٕمٚمٞمف دم، ٕن  -

 (.17/371اًمرُمل يٜمتٝمل سمٖمروب اًمِمٛمس يقم اًمث٤مًم٨م قمنم. )

رُمك اجلامر دون شمرشمٞم٥م ومٜمرضمق أٓ يٙمقن قمٚمٞمف رء ٕضمؾ  ُمـ -

اجلٝمؾ أو اًمٜمًٞم٤من، ٕٟمف ىمد طمّمؾ اعم٘مّمقد وهق رُمل اجلٛمرات اًمثالث، 

ًمٙمٜمف ٟمز أو ضمٝمؾ اًمؽمشمٞم٥م، وًمٙمـ ُمـ ذيمر ىمٌؾ ومقات اًمقىم٧م ًمزُمف رُمل 

 (.17/378اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ مجرة اًمٕم٘م٦ٌم طمتك حيّمؾ سمذًمؽ اًمؽمشمٞم٥م. )

  َم ؾم٘مط ذم احلقض أو يٖمٚم٥مٓسمد أن يٕمٚمؿ احل٤مج أن احل -
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قمغم فمٜمف ذًمؽ، أُم٤م إذا يم٤من ٓ يٕمٚمؿ وٓ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف وم٢من قمٚمٞمف اإلقم٤مدة ذم 

ٕمد ومٕمٚمٞمف دم يذسمحف ذم ُمٙم٦م وىم٧م اًمرُمل، وإذا ُم٣م وىم٧م اًمرُمل ومل يُ 

 (.17/379ًمٚمٗم٘مراء، ٕٟمف ذم طمٙمؿ اًمت٤مرك ًمٚمرُمل. )

 (.16/146ٓ دمقز اًمقيم٤مًم٦م ذم اًمرُمل إٓ ًمٕمذر ذقمل. ) -

قمٚمٞمف طمتك وًمق يم٤من طمج٦م  ٍق ُمـ ويمؾ ُمـ همػم قمذر ذقمل، وم٤مًمرُمل سم٤م -

 .(16/146ومٕمٚمٞمف دم، إذا وم٤مت اًمقىم٧م. ) ٟم٤مومٚم٦م قمغم اًمّمحٞمح، وم٢من مل يرمِ 

أن يرُمل قمٜمف مجرة  اًمٕم٤مضمز قمـ ُم٤ٌمذة اًمرُمل جيقز ًمقزم اًمّمٌل -

 (.16/85اًمٕم٘م٦ٌم وؾم٤مئر اجلامر سمٕمد أن يرُمل قمـ ٟمٗمًف. )

ُمـ  ض أو يمؼم ؾمـ أو محؾ أن يقيمؾجيقز ًمٚمٕم٤مضمز قمـ اًمرُمل عمر -

 (.16/85يرُمل قمٜمف. )

٥م أن يرُمل قمـ ٟمٗمًف صمؿ قمـ ُمًتٜمٞمٌف يمؾ مجرة ُمـ اجلامر ئجيقز ًمٚمٜم٤م -

اًمثالث، وهق ذم ُمقىمػ واطمد، وٓ جي٥م قمٚمٞمف أن يٙمٛمؾ رُمل اجلامر اًمثالث 

قمـ ٟمٗمًف، صمؿ يرضمع ومػمُمل قمـ ُمًتٜمٞمٌف ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ 

ھ ھ ي٘مقل:  وعم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمِم٘م٦م واحلرج، واهلل اعمقضم٥م ًمذًمؽ، 

 .[78احل٩م:]ھ ھ ے ے ۓۓ

وٕن ذًمؽ مل يٜم٘مؾ قمـ أصح٤مب  «يرسوا وٓ تَرسوا»: ^وىم٤مل اًمٜمٌل 

طملم رُمقا قمـ صٌٞم٤مهنؿ واًمٕم٤مضمز ُمٜمٝمؿ، وًمق ومٕمٚمقا ذًمؽ ًمٜم٘مؾ، ٕٟمف  ^رؾمقل اهلل 

 (. 87-16/86مم٤م شمتقاومر اهلٛمؿ قمغم ٟم٘مٚمف. )

ومل يٙمـ ُمـ طم٤مضي - إذا يم٤من ُمتٛمتٕم٤ًم أو ىم٤مرٟم٤مً  جي٥م قمغم احل٤مج -

 (.16/87دم، وهق ؿم٤مة، أو ؾُمٌع سمدٟم٦م أو ؾُمٌع سم٘مرة. ) -اعمًجد احلرام

  اًمذسمح أو اًمٜمحر ذم اًمٞمقم إول ظمػم وأومْمؾ ُمـ اًمث٤مين، واًمث٤مين -
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 (.16/147ظمػم ُمـ اًمث٤مًم٨م، واًمث٤مًم٨م ظمػم ُمـ اًمراسمع. )

إمم  زأشمف ذسمٞمحتف، ٕن اًمتقضمٞمفًمق ذسمح إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م شمرك اًمًٜم٦م وأضم -

 (.16/78اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد اًمذسمح ؾمٜم٦م وًمٞمس سمقاضم٥م. )

أي٤مم  إن قمجز اعمتٛمتع واًم٘م٤مرن قمـ اهلدي وضم٥م قمٚمٞمف أن يّمقم صمالصم٦م -

ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم أهٚمف، وهق خمػم ذم صٞم٤مم اًمثالصم٦م، إن ؿم٤مء ص٤مُمٝم٤م 

 (.16/88. )ىمٌؾ يقم اًمٜمحر، وإن ؿم٤مء ص٤مُمٝم٤م ذم أي٤مم اًمتنميؼ اًمثالصم٦م

يقم  يقم قمروم٦م، ًمٞمٙمقن ذمإي٤مم اًمثالصم٦م قمغم إومْمؾ أن ي٘مدم صقم  -

 (.16/88، وجيقز صٞم٤مُمٝم٤م ُمتت٤مسمٕم٦م وُمتٗمرىم٦م. )اً رقمروم٦م ُمٗمٓم

يذسمحف  اًمّمقم ًمٚمٕم٤مضمز قمـ اهلدي أومْمؾ ُمـ ؾم١مال اعمٚمقك وهمػمهؿ هدي٤مً  -

 أو همػمه ُمـ همػم ُم٠ًمًم٦م وٓ إذاف ٟمٗمس ومال سم٠مس قمٓمل هدي٤مً قمـ ٟمٗمًف، وُمـ أُ 

قمـ همػمه، ُم٤م مل يِمؽمط قمٚمٞمف أهؾ اًمٜمٞم٤مسم٦م ذاء اهلدي ُمـ اعم٤مل  ٤مً ضمسمف، وًمق يم٤من طم٤م

 (.16/89اعمدومقع ًمف. )

ُمـ  اعمراد سم٤مًمٞمقُملم اًمٚمذيـ أسم٤مح اهلل ضمؾ وقمال ًمٚمٛمتٕمجؾ آٟمٍماف -

ٝمام، مه٤م صم٤مين وصم٤مًم٨م اًمٕمٞمد، ٕن يقم اًمٕمٞمد يقم احل٩م إيمؼم، ئٟم٘مْم٤ماُمٜمك سمٕمد 

أي٤مم شمكم يقم اًمٕمٞمد، وهل حمؾ رُمل اجلٛمرات وذيمر وأي٤مم اًمتنميؼ هل صمالصم٦م 

 (.17/386اهلل ضمؾ وقمال. )

سمٕمد اًمزوال  يٌدأ احل٤مج سم٤مًمٜمٗمػم ُمـ ُمٜمك إذا رُمك اجلٛمرات يقم اًمث٤مين قمنم -

 ومٚمف اًمرظمّم٦م أن يٜمزل ُمـ ُمٜمك.

ومٝمق  وإن شم٠مظمر طمتك يرُمل اجلٛمرات ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم سمٕمد اًمزوال

 (.16/85(، )17/387أومْمؾ. )

  أدريمٝمؿ اًمٖمروب سمٛمٜمك وىمد ارحتٚمقا ومٚمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ُمٌٞم٧م، ُمـ -

 وهؿ ذم طمٙمؿ اًمٜم٤مومريـ ىمٌؾ اًمٖمروب، أُم٤م إن أدريمٝمؿ اًمٖمروب ىمٌؾ أن
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يرحتٚمقا، وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٌٞمتقا شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، أقمٜمل ًمٞمٚم٦م صمالصم٦م قمنم، وأن 

 ا.ءويرُمقا اجلامر سمٕمد اًمزوال، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمٗمرون ُمتك ؿم٤م

ُمٜمك أو  تٝمك وًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ طمرج ذم اعمٌٞم٧م ذمٕن اًمرُمل اًمقاضم٥م ىمد اٟم

 (.17/387ُمٙم٦م. )

 

 باب طواف الوداع
اًمٕمٚمامء، واًمّمحٞمح أٟمف واضم٥م  ذم وضمقسمف ظمالف سملم ـمقاف اًمقداع -

 (.17/389ذم طمؼ احل٤مج وُمًتح٥م ذم طمؼ اعمٕمتٛمر. )

ُمـ أراد اخلروج إمم ضمدة إلطمْم٤مر أهٚمف إمم ُمٙم٦م ىمٌؾ أن يٓمقف  -

اف وداع، ٕٟمف واحل٤مل ُم٤م ذيمر مل يٙمٛمؾ ـمقاف اإلوم٤مو٦م، ومٚمٞمس قمٚمٞمف ـمق

احل٩م، وـمقاف اًمقداع إٟمام جي٥م سمٕمد إمت٤مم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م عمـ أراد اخلروج إمم 

 (.17/392سمٚمده أو همػمه. )

 (.17/393ًمٞمس قمغم أهؾ ُمٙم٦م ـمقاف وداع. ) -

ُمٜمف ومٕمٚمٞمف دم يذسمح ذم ُمٙم٦م ويقزع  ٤مً ـمُمـ شمرك ـمقاف اًمقداع أو ؿمق -

 (.16/152ف وم٢من اًمدم ٓ يً٘مط قمٜمف. )ٝم٤م، وًمق رضمع وأشمك سمئقمغم وم٘مرا

 (.16/151ًمٞمس قمغم احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء وداع. ) -

ف قمـ اًمقداع، ًمٙمقٟمف ئُمـ ـم٤مف ـمقاف اًمقداع ىمٌؾ مت٤مم اًمرُمل مل جيز -

 (.16/151أداه ىمٌؾ وىمتف، وإن ؾم٤مومر ومٕمٚمٞمف دم. )

ُمـ ـم٤مف ًمٚمقداع واطمت٤مج ذاء رء وًمق ًمتج٤مرة ضم٤مز ُم٤م داُم٧م اعمدة  -

 (.16/151أقم٤مد اًمٓمقاف. ) ًم٧م اعمدة قمروم٤مً ىمّمػمة، وم٢من ـم٤م

 ىمٌؾ اًمٖمروب صمؿ ضمٚمس سمٕمد اعمٖمرب حل٤مضم٦م أو ًمًامع دعإذا و -
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 اًمدرس أو ًمٞمّمكم اًمٕمِم٤مء ومال طمرج ذم ذًمؽ، وم٤معمدة اًمٞمًػمة يٕمٗمك قمٜمٝم٤م. 

صمؿ  ذم طمج٦م اًمقداع ـمقاف اًمقداع ذم آظمر اًمٚمٞمؾ، ^وىمد ـم٤مف اًمٜمٌل 

 (.17/422صغم سم٤مًمٜم٤مس اًمٗمجر صمؿ ؾم٤مومر سمٕمد ذًمؽ. )

ٓ جي٥م قمغم اعمٕمتٛمر وداع، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر،  -

 (.16/152وطمٙم٤مه اسمـ قمٌد اًمؼم إمج٤مقم٤ًم. )

 ـمقاف اًمقداع إٟمام ينمع قمٜمد قمزم احل٤مج قمغم اخلروج ُمـ ُمٙم٦م، -

 (. 17/423ذي احلج٦م. ) إمم سمٚمده إمم ُم٤م سمٕمدطمتك وًمق شم٠مظمر ذم اًمٕمقدة 

قمٜمف، حلدي٨م اًمذي  ُيٙمٛمؾ أقمامل احل٩م وم٢مٟمف ٓ ُمـ ُم٤مت ذم أصمٜم٤مء -

 (. 16/152سم٢ميمامل احل٩م قمٜمف. ) ^وىمّمتف راطمٚمتف ومامت ومٚمؿ ي٠مُمر اًمٜمٌل 

ًمف  «اً وأو ٘سٗف فٖٓٗرق د وـ ترك ٘سْاً »: طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  -

ًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  طمٙمؿ اًمرومع، ٕٟمف ٓ ي٘م٤مل ُمـ ضمٝم٦م اًمرأي، ومل ٟمٕمرف خم٤مًمٗم٤مً 

ٝماًل، يمرُمل اجلامر أو ، ومٕمغم يمؾ ُمـ شمرك واضم٤ًٌم قمٛمدًا أو ؾمٝمقًا أو ضم

ذسمح ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م اعمٌٞم٧م ًمٞم٤مزم ُمٜمك أو ـمقاف اًمقداع وٟمحق ذًمؽ، دم يُ 

 (.153 -16/152٘مًؿ قمغم اًمٗم٘مراء. )ويُ 

إذا ومرغ احل٤مج ُمـ شمقديع اًمٌٞم٧م وأراد اخلروج ُمـ اعمًجد ُم٣م قمغم  -

وضمٝمف طمتك خيرج، وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يٛمٌم اًم٘مٝم٘مرى، ٕن ذًمؽ مل يٜم٘مؾ قمـ 

 (.16/98، سمؾ هق ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م. )وٓ قمـ أصح٤مسمف  ،^اًمٜمٌل 

 

 الزٌارة للمسجد النبوي
اًمًٜم٦م عمـ زار اعمديٜم٦م اعمٜمقرة أن يٌدأ سم٤معمًجد اًمٜمٌقي، ومٞمّمكم ومٞمف ريمٕمتلم  -

 (.17/411وإومْمؾ أن يٙمقن ومٕمٚمٝمـ ذم اًمروو٦م إذا شمٞمن ذًمؽ. )
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 (.16/99ىمٌؾ احل٩م أو سمٕمده. ) ^شمًـ زي٤مرة ُمًجد اًمٜمٌل  -

 (.16/122ذيمر خمّمقص. ) ^ًمٞمس ًمدظمقل ُمًجده  -

 وص٤مطمٌٞمف: ^يمٞمٗمٞم٦م زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل  -

قمٚمٞمف - سم٠مدب وظمٗمض صقت، صمؿ يًٚمؿ قمٚمٞمف ^ي٘مػ دم٤مه ىمؼم اًمٜمٌل 

، عم٤م ذم «السالم عٓٗؽ يا رشقل اهلل ورمحة اهلل وبركاتف»ىم٤مئالً:  -اًمّمالة واًمًالم

وا »: ^ل رؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم٤م ؾمٜمـ أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، قمـ أيب هريرة 

اًمزائر ذم  ، وإن ىم٤مل«دَّ روحل حتك أر اهلل عيلَّ وـ أحٍد ُيسٓؿ عيلَّ إٓ ردَّ 

ي٤م ٟمٌل اهلل، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ظمػمة اهلل ُمـ ظمٚم٘مف، اًمًالم ؾمالُمف: )اًمًالم قمٚمٞمؽ 

قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وإُم٤مم اعمت٘ملم، أؿمٝمد أٟمؽ ىمد سمٚمٖم٧م اًمرؾم٤مًم٦م وأدي٧م إُم٤مٟم٦م 

وضم٤مهدت ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده(. ومال سم٠مس سمذًمؽ، ٕن هذا يمٚمف ُمـ  وٟمّمح٧م إُم٦م

ويدقمق ًمف، عم٤م ىمد شم٘مرر ذم  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم- ، ويّمكم قمٚمٞمف^أوص٤مومف 

ڄ ڄ اًمنميٕم٦م ُمـ ذقمٞم٦م اجلٛمع سملم اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف، قمٛمالً سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

، ويدقمق هلام، ويؽمى قمٜمٝمام. قمٛمر ، صمؿ يًٚمؿ قمغم أيب سمٙمر و[56إطمزاب:]ڇ

(16/121-122.) 

وص٤مطمٌٞمف، ٓ يزيد  ^إذا ؾمٚمؿ قمغم اًمرؾمقل  يم٤من اسمـ قمٛمر  -

السالم عٓٗؽ يا رشقل اهلل، السالم عٓٗؽ يا أبا بْر، »هم٤مًم٤ًٌم قمغم ىمقًمف: 

 (.16/122صمؿ يٜمٍمف. ) «السالم عٓٗؽ يا أبتاه

أُم٤م اًمٜم٤ًمء ومٚمٞمس ه اًمزي٤مرة إٟمام شمنمع ذم طمؼ اًمرضم٤مل ظم٤مص٦م، وهذِ  -

 (.17/419(، )16/122هلـ زي٤مرة رء ُمـ اًم٘مٌقر. )

 يًتح٥م ًمٚمزائر أن يٙمثر ُمـ صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمروو٦م اًمنميٗم٦م. -

(16/122.) 
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أربَني صالة  -يَٕل ادسجد الٕبقي- أن وـ صذ فٗف»طمدي٨م:  -

وٕمٞمػ قمٜمد أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ومال  «كا٘ت لف براءة وـ الٕار وبراءة وـ الِٕاق

 (.16/153قمٚمٞمف. ) يٕمتٛمد

أٟمف يم٤من حي٨م أصح٤مسمف قمغم ُمٞم٤مُمـ اًمّمٗمقف،  ^ىمد صح قمـ اًمٜمٌل  -

وُمٕمٚمقم أن يٛملم اًمّمػ ذم ُمًجده إول ظم٤مرج اًمروو٦م، ومٕمٚمؿ سمذًمؽ أن 

اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمّمٗمقف إول وُمٞم٤مُمـ اًمّمٗمقف ُم٘مدُم٦م قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمروو٦م اًمنميٗم٦م. 

(16/124.) 

يٓمقف هب٤م، ٕن  ٤م أوٌٚمٝم٘ميُ أو  سم٤محلجرةأن يتٛمًح  ٕطمد جيقز ٓ -

 ( 16/124ذًمؽ مل يٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، سمؾ هق سمدقم٦م ُمٜمٙمرة. )

ىمْم٤مء طم٤مضم٦م، أو شمٗمري٩م يمرسم٦م،  ^ٓ جيقز ٕطمد أن ي٠ًمل اًمرؾمقل  -

أو ؿمٗم٤مء ُمريض، وٟمحق ذًمؽ، ٕن ذًمؽ يمٚمف ٓ يٓمٚم٥م إٓ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف، 

 .(16/124وـمٚمٌف ُمـ إُمقات ذك سم٤مهلل وقم٤ٌمدة ًمٖمػمه. )

 ؾمالم ُمٌٜمل قمغم أصٚملم:إلديـ ا -

 ٕمٌد إٓ اهلل وطمده.أطمدمه٤م: أٓ يُ 

 (.16/125. )^ٕمٌد إٓ سمام ذقمف اهلل ورؾمقًمف اًمث٤مين: أٓ يُ 

سمٕمد ووم٤مشمف طمل طمٞم٤مة سمرزظمٞم٦م أيمٛمؾ ُمـ طمٞم٤مة  ^ٓ ؿمؽ أن اًمٜمٌل  -

اًمِمٝمداء، وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس طمٞم٤مشمف ىمٌؾ اعمقت، وٓ ُمـ ضمٜمس طمٞم٤مشمف يقم 

 (.127-16/126)ٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متٝم٤م ويمٞمٗمٞمتٝم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف. اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمؾ طمٞم٤مة ٓ ي

 ، وـمقل ^ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمزوار ُمـ رومع اًمّمقت قمٜمد ىمؼمه  -

اًم٘مٞم٤مم هٜم٤مك ومٝمق ظمالف اعمنموع ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هنك إُم٦م قمـ رومع 

، وقمـ اجلٝمر ًمف سم٤مًم٘مقل يمجٝمر سمٕمْمٝمؿ ^أصقاهتؿ ومقق صقت اًمٜمٌل 

 (.16/128اًمّمقت قمٜمده. ) ّض ًمٌٕمض، وطمثٝمؿ قمغم هم
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ُمًت٘مٌالً  ^ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمزوار وهمػمهؿ ُمـ حتري اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼمه  -

يديف يدقمق، هذا يمٚمف ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ أصح٤مب  ٤مً ٕمًمٚم٘مؼم راوم

 .(16/128وأشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن، سمؾ هق ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٤مت. ) ^رؾمقل اهلل 

وـ عْٓٗؿ بسٕتل وشٕة اخلِٓاء الراصديـ ادٖديني »طمدي٨م:  -

ْقا هبا وعًقا عٖٓٗا بالٕقاجذ، وإياكؿ وُمدثات إوقر، سَّ بَدي، مت

 .«كؾ بدعة ضاللةفٛن كؾ ُمدثة بدعة و

 (.16/129طمًـ. ) اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مدأظمرضمف أسمق داود و

ُمـ ووع يٛمٞمٜمف قمغم  ^ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمزوار قمٜمد اًمًالم قمٚمٞمف  -

دمقز قمٜمد اًمًالم قمٚمٞمف  ٦م ٓئه اهلٞم٦م اعمّمكم ومٝمذِ ئؿمامًمف ومقق صدره أو حتتف يمٝمٞم

، وٓ قمٜمد اًمًالم قمغم همػمه ُمـ اعمٚمقك واًمزقمامء وهمػمهؿ، ٕهن٤م هٞمئ٦م ذل ^

 (. 16/112وظمْمقع وقم٤ٌمدة ٓ شمّمٚمح إٓ هلل. )

ويمذا ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مؼم اًمنميػ ُمـ سمٕمٞمد  -

وحتريؽ ؿمٗمتٞمف سم٤مًمًالم أو اًمدقم٤مء ومٙمؾ هذا ُمـ ضمٜمس ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ 

وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيدث ذم ديٜمف ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل، وهق هبذا اعمحدصم٤مت، 

 (.111-16/112اًمٕمٛمؾ أىمرب إمم اجلٗم٤مء ُمٜمف إمم اعمقآة واًمّمٗم٤مء. )

واضم٦ٌم وٓ ذط ذم احل٩م يمام ئمٜمف سمٕمض  ^ًمٞم٧ًم زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل  -

أو  ^اًمٕم٤مُم٦م وأؿم٤ٌمهٝمؿ سمؾ هل ُمًتح٦ٌم ذم طمؼ ُمـ زار ُمًجد اًمرؾمقل 

 (.16/111ف. )يم٤من ىمري٤ًٌم ُمٜم

 اًمٌٕمٞمد ُمـ اعمديٜم٦م ًمٞمس ًمف ؿمد اًمرطمؾ ًم٘مّمد زي٤مرة اًم٘مؼم، وًمٙمـ  -

 ًـ ًمف ؿمد اًمرطمؾ ًم٘مّمد اعمًجد اًمنميػ، وم٢مذا وصٚمف زار اًم٘مؼم يُ 

 اًمنميػ وىمؼم اًمّم٤مطمٌلم، ودظمٚم٧م اًمزي٤مرة ًم٘مؼمه قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم



 

 
 250 االختيارات الفقهية يف مشائل العبادات

 (.112 -16/111. )^وىمؼمي ص٤مطمٌٞمف شمٌٕم٤مً ًمزي٤مرة ُمًجده 

قمٚمٞمف  تل حيت٩م هب٤م ُمـ ىم٤مل سمنمقمٞم٦م ؿمد اًمرطم٤مل إمم ىمؼمهإطم٤مدي٨م اًم -

اًمّمالة واًمًالم، أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م إؾم٤مٟمٞمد، سمؾ ُمقوققم٦م، يمام ىمد ٟمٌف قمغم 

وٕمٗمٝم٤م احلٗم٤مظ، يم٤مًمدارىمٓمٜمل، واًمٌٞمٝم٘مل، واحل٤مومظ اسمـ طمجر وهمػمهؿ، ومال جيقز 

أن يٕم٤مرض هب٤م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمداًم٦م قمغم حتريؿ ؿمد اًمرطم٤مل ًمٖمػم اعم٤ًمضمد 

 (.16/113ثالصم٦م. )اًم

٨م اعمقوققم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب، ًمتٕمرومٝم٤م يطم٤مدإُمـ  ؿمٞمئ٤مً  رئوإًمٞمؽ أهي٤م اًم٘م٤م -

 آهمؽمار هب٤م:وحتذر 

 .«وـ حج ومل يزرين فّد جِاين»إول: 

 .«وـ زارين بَد ممايت فْٙ٘ام زارين يف حٗايت»اًمث٤مين: 

 وـ زارين وزار أيب إبراهٗؿ يف عام واحد ضٕٔت لف عذ اهلل»اًمث٤مًم٨م: 

 .«اجلٕة

 .«وـ زار قزي وجبت لف صِاعتل»اًمراسمع: 

 .^ه إطم٤مدي٨م وأؿم٤ٌمهٝم٤م مل يث٧ٌم ُمٜمٝم٤م رء قمـ اًمٜمٌل ومٝمذِ 

ـمرق  -سمٕمد ُم٤م ذيمر أيمثر اًمرواي٤مت- ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )اًمتٚمخٞمص(

 هذا احلدي٨م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م.

 وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕم٘مٞمكم: ٓ يّمح ذم هذا اًم٤ٌمب رء.

ه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م ُمقوققم٦م، ، أن هذِ ٛمٞم٦م وضمزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞم

 .٤مً قموإـمال ٤مً وطمٗمٔم امً وطمًٌؽ سمف قمٚم

  أؾمٌؼ اًمٜم٤مس إمم اًمٕمٛمؾ ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م  ٤مً توًمق يم٤من رء ُمٜمٝم٤م صم٤مسم

 سمف، وسمٞم٤من ذًمؽ ًمألُم٦م ودقمقهتؿ إًمٞمف، ٕهنؿ ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء، 

 مل  وأقمٚمٛمٝمؿ سمحدود اهلل وسمام ذقمف ًمٕم٤ٌمدة، وأٟمّمحٝمؿ هلل وخلٚم٘مف، ومٚمام

  يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ رء ُمـ ذًمؽ دل ذًمؽ قمغم أٟمف همػم ُمنموع، وًمق صح ُمٜمٝم٤م
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رء ًمقضم٥م محؾ ذًمؽ قمغم اًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؿمد اًمرطم٤مل ًم٘مّمد 

 (.17/416(، )114 -16/113اًم٘مؼم وطمده، مجٕم٤ًم سملم إطم٤مدي٨م. )

 (.16/114يًتح٥م ًمزائر اعمديٜم٦م أن يزور ُمًجد ىم٤ٌمء ويّمكم ومٞمف. ) -

ٕن  ،ًمف زي٤مرة ىمٌقر اًمٌ٘مٞمع، وىمٌقر اًمِمٝمداء، وىمؼم محزة  ـُيًو -

 (.16/115هؿ ويدقمق هلؿ. )يم٤من يزور ^اًمٜمٌل 

ومٙمٚمٝم٤م طم٤مدصم٦م ُم٤م  اعمٕمرووم٦م طم٤مًمٞم٤مً  سم٤معمديٜم٦م ةدد اعمقضمقُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٤ًمضم -

ه اعم٤ًمضمد همػم اعمًجديـ ، وُمًجد ىم٤ٌمء، وًمٞمس هلذِ ^قمدا ُمًجد اًمٜمٌل 

ء أو همػممه٤م، سمؾ هل يم٤ًمئر اعم٤ًمضمد اعمذيمقريـ ظمّمقصٞم٦م ُمـ صالة أو دقم٤م

ُمـ أدريمتف اًمّمالة ومٞمٝم٤م صغم ُمع أهٚمٝم٤م، أُم٤م ىمّمده٤م ًمٚمّمالة ومٞمٝم٤م واًمدقم٤مء 

واًم٘مراءة أو ٟمحق ذًمؽ ٓقمت٘م٤مد ظمّمقصٞم٦م ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس ًمذًمؽ أصؾ سمؾ هق ُمـ 

 (.17/22اًمٌدع اًمتل جي٥م إٟمٙم٤مره٤م. )

ظمرة، واإلطم٤ًمن إمم أاًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مٌقر ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م شمذيمر  -

 (.16/116اعمقشمك، واًمدقم٤مء هلؿ واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ. )

أو  أُم٤م زي٤مرة اعمقشمك ًم٘مّمد اًمدقم٤مء قمٜمد ىمٌقرهؿ أو اًمٕمٙمقف قمٜمده٤م -

ؾم١ماهلؿ ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت أو ؿمٗم٤مء اعمرى أو ؾم١مال اهلل هبؿ أو سمج٤مهٝمؿ وٟمحق 

ذًمؽ، ومٝمذه زي٤مرة سمدقمٞم٦م ُمٜمٙمرة مل ينمقمٝم٤م اهلل وٓ رؾمقًمف، وٓ ومٕمٚمٝم٤م اًمًٚمػ 

زوروا »طمٞم٨م ىم٤مل:  ^ُمـ اهلجر اًمذي هنك قمٜمف اًمرؾمقل  اًمّم٤مًمح، سمؾ هل

 (.16/116. )«اً رالّبقر، وٓ تّقلقا هج

ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ شمتٌع آصم٤مر إٟمٌٞم٤مء ًمٞمّمكم ومٞمٝم٤م أو ًمٞمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م  -

يٜمٝمك اًمٜم٤مس  ُم٤ًمضمد، ٕن ذًمؽ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك، وهلذا يم٤من قمٛمر 

 وىمٓمع «ٖؿئ٘بٗاإ٘ام هٓؽ وـ كان قبْٓؿ بتتبَٖؿ آثار أ»قمـ ذًمؽ وي٘مقل: 
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حتتٝم٤م، عم٤م رأى سمٕمض  ^اًمِمجرة اًمتل ذم احلديٌٞم٦م اًمتل سمقيع اًمٜمٌل  

ًمقؾم٤مئؾ اًمنمك، وحتذيرًا ًمألُم٦م  امً اًمٜم٤مس يذهٌقن إًمٞمٝم٤م ويّمٚمقن حتتٝم٤م، طمً

ع ئقمغم ؾمد ذرا ٤مً ّمذم أقمامًمف وؾمػمشمف، طمري امً طمٙمٞم ُمـ اًمٌدع، ويم٤من 

وهلذا مل يٌـ اًمّمح٤مسم٦م اًمنمك وطمًؿ أؾم٤ٌمسمف، ومجزاه اهلل قمـ أُم٦م حمٛمد ظمػمًا، 

ذم ـمريؼ ُمٙم٦م وشمٌقك وهمػمه٤م ُم٤ًمضمد، ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠من  ^قمغم آصم٤مره  

٥ٌم اًمقىمقع ذم اًمنمك إيمؼم، وٕٟمف ُمـ اًمٌدع يًذًمؽ خي٤مًمػ ذيٕمتف، و

وـ أحدث يف »: ^اًمّمالة واًمًالم، سم٘مقًمف اًمرؾمقل ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف  راًمتل طمذ

 (.17/422... )«رد ٘ا هذا وا لٗس وٕف فٖقأور

 واإلحصار باب الفوات
إن  إذا يم٤من اعمحرم مل يِمؽمط صمؿ طمّمؾ ًمف طم٤مدث ُمٜمٕمف ُمـ اإلمت٤مم، -

أُمٙمٜمف اًمّمؼم رضم٤مء أن يزول اعم٤مٟمع صمؿ يٙمٛمؾ صؼم، وإن مل يتٛمٙمـ ُمـ ذًمؽ 

 (.18/7ومٝمق حمٍم قمغم اًمّمحٞمح. )

اًمّمقاب أن اإلطمّم٤مر يٙمقن سم٤مًمٕمدو، ويٙمقن سمٖمػم اًمٕمدو،  -

ا هق طمٙمؿ اعمحٍم، يذسمح يم٤معمرض، ومٞمٝمدي صمؿ حيٚمؼ أو ي٘مٍم ويتحٚمؾ، هذ

ذسمٞمح٦م ذم حمٚمف اًمذي أطمٍم ومٞمف، ؾمقاء يم٤من ذم احلرم أو ذم احلؾ، ويٕمٓمٞمٝم٤م 

ًمٚمٗم٘مراء ذم حمٚمف وًمق يم٤من ظم٤مرج احلرم، وم٢من مل يتٞمن طمقًمف أطمد ٟم٘مٚم٧م إمم 

وم٘مراء احلرم، أو إمم ُمـ طمقًمف ُمـ اًمٗم٘مراء، أو إمم وم٘مراء سمٕمض اًم٘مرى صمؿ حيٚمؼ 

 (.18/7ي٘مٍم ويتحٚمؾ. ) أو

 (.18/8)مل يًتٓمع اهلدي ص٤مم قمنمة أي٤مم صمؿ طمٚمؼ أو ىمٍم وحتٚمؾ. ُمـ  -

 اًمذي أطمرم سم٤محل٩م أو اًمٕمٛمرة صمؿ طمًٌف طم٤مسمس قمـ اًمٓمقاف  -

  واًمًٕمل يٌ٘مك قمغم إطمراُمف إذا يم٤من يرضمق زوال هذا احل٤مسمس ىمري٤ًٌم، يم٠من
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يٛمٙمـ اًمتٗم٤موض ُمٕمف ذم اًمدظمقل وأداء اًمٓمقاف  اً و، أو قمديٙمقن اعم٤مٟمع ؾمٞمالً 

وأصح٤مسمف طمٞم٨م ُمٙمثقا ُمدة  ^ٕمجؾ ذم اًمتحٚمؾ، يمام طمدث ًمٚمٜمٌل واًمًٕمل، وٓ ي

يقم احلديٌٞم٦م ًمٚمٛمٗم٤موو٦م ُمع أهؾ ُمٙم٦م ًمٕمٚمٝمؿ يًٛمحقن هلؿ سم٤مًمدظمقل ٕداء اًمٕمٛمرة 

سمدون ىمت٤مل، ومٚمام مل يتٞمن ذًمؽ وصٛمٛمقا قمغم اعمٜمع إٓ سم٤محلرب، وشمؿ اًمّمٚمح سمٞمٜمف 

وأصح٤مسمف  ^ل وسمٞمٜمٝمؿ قمغم أن يرضمع ًمٚمٛمديٜم٦م ويٕمتٛمر ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم، ٟمحر اًمٜمٌ

 (.18/8هدهيؿ وطمٚم٘مقا وحتٚمٚمقا. )

ذم إوحٞم٦م،  ئسم٢مهراق دم جيز اعمحٍم ؾمقى اًمتحٚمؾقمغم  رء ٓ -

 (.18/9صمؿ احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم، وسمذًمؽ يتحٚمؾ. )

 (.18/9احلٚمؼ يٙمقن سمٕمد اًمذسمح، صمؿ يتحٚمؾ ويٕمقد إمم سمالده. ) -

إن يم٤من اعمحٍم ىمد ىم٤مل ذم إطمراُمف: وم٢من طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم  -

 (. 18/12وٓ همػمه. ) ومل يٙمـ قمٚمٞمف رء ٓ هدي٤مً  ٞم٨م طمًٌتٜمل، طمؾَّ طم

ُمـ مل يًتٓمع اًمقىمقف سمٕمروم٦م ُمـ أضمؾ اعمرض ومٕمٚمٞمف أن يتحٚمؾ  -

سم٠مقمامل اًمٕمٛمرة، وهل أن يٓمقف ويًٕمك وي٘مٍم ويتحٚمؾ، وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ُمـ 

 (. 18/11يت ُمع ومدي٦م شمذسمح ذم ُمٙم٦م ًمٚمٗم٘مراء إن اؾمتٓم٤مع ذًمؽ. )اًمٕم٤مم أ

 إطمراُمف سم٤مًمٕمٛمرة: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ قمٛمرة إن ؿم٤مء اهلل. ُمـ ىم٤مل ذم -

٧م ي٤م رب إُمْم٤مءه٤م هذا ىمّمده ئإن يم٤من ي٘مّمد هب٤م إن طمًٌف يٕمٜمل أن ؿم

 ؾمتثٜم٤مء ومٚمٞمس قمٚمٞمف رء أُم٤م إن ىم٤مل: إن ؿم٤مء اهلل ُمـ همػم ىمّمد. آ

ذسمٞمح٦م، صمؿ حيٚمؼ  ومٝمذا يٚمزُمف أن يٕمٞمد ُمالسمس اإلطمرام، وأن يذسمح هدي٤مً 

 (.18/18٘مٍم، صمؿ يتحٚمؾ. )أو يُ 

 ُمـ ٟمز طمٙمؿ اإلطمّم٤مر، أو مل يٕمرومف إٓ ومٞمام سمٕمد ومٕمٚمٞمف أن  -

 يٚمٌس ُمالسمس اإلطمرام ويذسمح هديف، وحيٚمؼ أو ي٘مٍم، وحيؾ ُمـ طمٞم٨م 

 (.18/18سمٚمٖمف احلٙمؿ. )
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 باب الهدي واألضحٌة والعقٌقة
ًمٞمس قمغم أهؾ ُمٙم٦م هدي متتع وٓ ىمران وإن اقمتٛمروا ذم أؿمٝمر احل٩م  -

ذيمر وضمقب اًمدم قمغم اعمتٛمتع واًمّمٞم٤مم قمٜمد  وطمجقا، ًم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف عم٤م

. [196اًمٌ٘مرة:]ىث يث حج مج جح مح جخ حخمخاًمٕمجز قمٜمف: 

(16/154) . 

ُمٙم٦م وًمق يم٤من ُمـ همػم أهٚمٝم٤م ومحٙمٛمف طمٙمؿ أهؾ  ٤مً ٜمُمـ يم٤من ُمًتقـم -

إٟمام أىم٤مم حل٤مضم٦م وٟمٞمتف اًمٕمقدة إمم  وٓ صٞم٤مم، أُم٤م إن يم٤منُمٙم٦م، ًمٞمس قمٚمٞمف هدي 

 (.35 -18/34وم٤مىمٞملم. )سمٚمده ومحٙمٛمف طمٙمؿ أ

وأصح٤مسمف  ^ف، ٕن اًمٜمٌل ئُمـ ذسمح هديف ىمٌؾ يقم اًمٜمحر وم٢مٟمف ٓ جيز -

ًا ىمٌؾ يقم اًمٜمحر ًمٌلم ذًمؽ زمل يذسمحقا إٓ أي٤مم اًمٜمحر، وًمق يم٤من اًمذسمح ضم٤مئ

 (.16/154. )، وًمق سمٞمٜمف ًمٜم٘مٚمف أصح٤مسمف ^اًمٜمٌل 

جيقز شم٠مظمػم ذسمح اهلدي إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم، ٕن أي٤مم اًمتنميؼ  -

 (.16/154ؾ وذب وذسمح، وإومْمؾ شم٘مديٛمف يقم اًمٕمٞمد. )يمٚمٝم٤م أي٤مم أيم

إٓ عمـ مل جيد  ٓ جيقز صٞم٤مم أي٤مم اًمتنميؼ ٓ شمٓمققم٤ًم وٓ ومرو٤مً  -

رشيؼ تمل يرخص يف أيام ال»ىم٤مٓ:  اهلدي، حلدي٨م اسمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م 

 (.16/155رواه اًمٌخ٤مري. ) «ئـ إٓ دـ مل ُيد اهلديأن يُ 

ع واًم٘مران أن يّمقم ىمٌؾ يقم قمروم٦م إومْمؾ عمـ قمجز قمـ دم اًمتٛمت -

اًمثالصم٦م إي٤مم، وإن ص٤مُمٝم٤م ذم أي٤مم اًمتنميؼ ومال سم٠مس، يمام شم٘مدم ذم اعم٠ًمًم٦م 

 (.16/155اًم٤ًمسم٘م٦م. )

  ُمـ يم٤من ىم٤مدرًا قمغم هدى اًمتٛمتع واًم٘مران وص٤مم وم٢مٟمف ٓ جيزئف -
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وقمٚمٞمف أن يذسمح وًمق سمٕمد ومقات أي٤مم اًمٜمحر، ٕٟمف ديـ ذم ذُمتف. صٞم٤مُمف 

(16/155.) 

ٓ جيقز إظمراج ىمٞمٛم٦م اهلدي وإٟمام اًمقاضم٥م ذسمحف، واًم٘مقل سمجقاز  -

ھ ے ے ۓ يع ضمديد وُمٜمٙمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: نمإظمراج اًم٘مٞمٛم٦م شم

﮷ ﮸﮹ ﮶  ﮴  ﮵  ﮳   (. 17/24(، )16/15) .[21]اًمِمقرى:ۓ﮲ 

قمـ اًمثٛمـ،  اء اهلدي، وٓ جي٥م ذًمؽ إذا يم٤من قم٤مضمزاً نمؾمتداٟم٦م ًمجيقز آ -

 .(16/155) م.وجيزئف اًمّمق

وًمٙمٜمف  -ُمتٛمتٕم٤ًم أو ىم٤مرٟم٤مً أي: يم٤من  -احل٩م  ذم دياهل٥م قمٚمٞمف ُمـ وضم -

اهلل، وسمٕمد أن ص٤مُمٝم٤م  مل يًتٓمع ذاءه ًمٗم٘مره ومّم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م يمام أُمر

ؽمي هب٤م اهلدي وًمق سمٕمد أي٤مم احل٩م ِمأو ص٤مم سمٕمْمٝم٤م شمٞمنت ًمف اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل ي

، أو صٞم٤مم ومٝمق خمػم سملم ذسمحٝم٤م وٓ طم٤مضم٦م إمم صٞم٤مم اًمًٌٕم٦م إي٤مم قمٜمد أهٚمف

اًمًٌٕم٦م إي٤مم اًم٤ٌمىمٞم٦م، ٕٟمف ىمد ذع ذم اًمّمٞم٤مم وؾم٘مط قمٜمف اهلدي، ًمٙمـ ُمتك 

 ذسمح ؾم٘مط قمٜمف سم٘مٞم٦م إي٤مم.

ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمقاضم٥م ذسمحف ذم إي٤مم إرسمٕم٦م وهل يقم اًمٕمٞمد، وأي٤مم 

 (. 18/22اًمتنميؼ اًمثالصم٦م ُمع اًم٘مدرة، ويّمػم ذسمحف سمٕمده٤م ىمْم٤مء. )

 (.16/155سمح يمالمه٤م ًمٗم٘مراء احلرم. )اإلـمٕم٤مم ذم اًمٗمدي٦م ويمذا اًمذ -

أو ٟمٗمالً، وإن أهدى ومٝمق  ًمٞمس قمغم اعمٗمرد هدي ؾمقاًء يم٤من طمجف ومرو٤مً  -

 (.18/23أومْمؾ. )

أهؾ ُمٙم٦م  يقزع اهلدي قمغم اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم اعم٘مٞمٛملم ذم احلرم ُمـ -

 (.16/156وهمػمهؿ. )

 /16ُمـ شمرك هديف ذم ُمٙم٤من ٓ يًتٗم٤مد ُمٜمف مل جيزئف ذًمؽ. ) -

156 ،)(18/25.) 
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ذم  ُمـ ذسمح هديف ظم٤مرج احلرم يمٕمروم٤مت وضمدة مل جيزئف وًمق وزقمف -

 .(18/31(، )16/156احلرم، وقمٚمٞمف ىمْم٤مؤه، ؾمقاًء يم٤من قم٤معم٤ًم أو ضم٤مهاًل. )

 يًتح٥م أن ي٠ميمؾ ويتّمدق وهيدي ُمـ هدي اًمتٛمتع واًم٘مرآن -

 (.16/156وإوحٞم٦م. )

أن  ٚم٦م ذيمرُمـ شمرك اهلدي ضمٝماًل ُمٜمف أٟمف جي٥م قمٚمٞمف، وسمٕمد ُمدة ـمقي -

ذم ُمٙم٦م أو ُمٜمك وٓ سم٠مس أن ي٠ميمؾ هق سمح ُمتك قمٚمؿ ، ومٕمٚمٞمف أن يذقمٚمٞمف هدي٤مً 

 (.18/25) ف.ٜمه ُمؤوأهٚمف وروم٘م٤م

اًمتذيمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمإلسمؾ واًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر أن ي٘مٓمع اًمذاسمح احلٚم٘مقم  -

واعمريء واًمقدضملم ومه٤م اًمٕمرىم٤من اعمحٞمٓم٤من سم٤مًمٕمٜمؼ، وهذا هق أيمٛمؾ اًمذسمح 

ٜمٗمس، واعمريء جمرى اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وأطمًٜمف، وم٤محلٚم٘مقم جمرى اًم

، ظمروضم٤مً واًمقدضم٤من قمرىم٤من حيٞمٓم٤من سم٤مًمٕمٜمؼ إذا ىمٓمٕمٝمام اًمذاسمح ص٤مر اًمدم أيمثر 

 ه إرسمٕم٦م وم٤مًمذسمح طمالل قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء.وم٢مذا ىمٓمٕم٧م هذِ 

احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ي٘مٓمع احلٚم٘مقم واعمريء وأطمد اًمقدضملم، وهذا أيْم٤مً 

 طمالل صحٞمح ـمٞم٥م، وإن يم٤من دون إول.

حل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ي٘مٓمع احلٚم٘مقم واعمريء وم٘مط دون اًمقدضملم وهق ا

أيْم٤ًم صحٞمح، وىم٤مل سمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ودًمٞمٚمٝمؿ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة 

وهذا  «السـ والٍِر لٗسشؿ اهلل عٓٗف فْٓقا اوا أهنر الدم وذكر »واًمًالم: 

 هق اعمخت٤مر ذم هذه اعم٠ًمًم٦م.

٦م يده٤م اًمٞمنى وذًمؽ واًمًٜم٦م ٟمحر اإلسمؾ ىم٤مئٛم٦م قمغم صمالث ُمٕم٘مقًم

سمٓمٕمٜمٝم٤م ذم اًمٚم٦ٌم اًمتل سملم اًمٕمٜمؼ واًمّمدر، أُم٤م اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ وم٤مًمًٜم٦م أن شمذسمح 

  وهل قمغم ضمٜمٌٝم٤م إين، يمام أن اًمًٜم٦م قمٜمد اًمذسمح واًمٜمحر شمقضمٞمف
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احلٞمقان إمم اًم٘مٌٚم٦م، وًمٞمس ذًمؽ سمقاضم٥م سمؾ هق ؾمٜم٦م وم٘مط، ومٚمق ذسمح أو ٟمحر 

 إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م طمٚم٧م اًمذسمٞمح٦م.

٤م يذسمح أو ذسمح ُم٤م يٜمحر طمٚم٧م ًمٙمـ ذًمؽ ظمالف وهٙمذا ًمق ٟمحر ُم

 (.27-18/26اًمًٜم٦م. )

بسؿ اهلل، واهلل »يًتح٥م ًمف أن ي٘مقل قمٜمد ذسمح اهلدي أو ٟمحره:  -

 (.16/156. )«أكز، الٖٓؿ هذا وٕؽ ولؽ

أو اًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل ومال  اهلدي ذيم٦م اًمراضمحلُمـ أقمٓمك ىمٞمٛم٦م  -

ؿ، ومٝمؿ ويمالء إًمٞمٝم دومع صمٛمـ اًمْمحٞم٦م واهلديُم٤مٟمع ُمـ  سم٠مس، ٕٟمف ٓ

جمتٝمدون وُمقصم٘مقن، وٟمرضمق أن يٜمٗمع اهلل هبؿ ويٕمٞمٜمٝمؿ، وًمٙمـ ُمـ شمقمم اًمذسمح 

ذسمح  ^سمٞمده ووزقمف قمغم اًمٗم٘مراء سمٜمٗمًف ومٝمق أومْمؾ وأطمقط، ٕن اًمرؾمقل 

 (.18/28اًمْمحٞم٦م سمٜمٗمًف وهٙمذا اهلدي وويمؾ ذم سم٘مٞمتف. )

، واًمٗم٘مػم سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ئإذا ذسمحف وشمريمف ًمٚمٗم٘مراء ي٠مظمذوٟمف وم٢مٟمف جيز -

ًٚمخف ويٜمتٗمع سمٚمحٛمف وضمٚمده، وًمٙمـ ُمـ اًمتامم واًمٙمامل أن يٕمٜمك سمًٚمخف ي

 (.18/33وشمقزيٕمف سملم اًمٗم٘مراء وإيّم٤مًمف إًمٞمٝمؿ وًمق ذم سمٞمقهتؿ. )

أٟمف ٟمحر سمدٟم٤مت وشمريمٝم٤م ًمٚمٗم٘مراء، وًمٙمـ هذا  ^ىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل  -

 (.18/33حمٛمقل قمغم أٟمف شمريمف ًمٗم٘مراء ُمقضمقديـ ي٠مظمذوٟمف ويًتٗمٞمدون ُمٜمف. )

٦م ُمع اًمٞم٤ًمر وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم...، ومل يرد ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُم٤م اًمْمحٞم٦م ؾمٜم -

(، إٓ أن شمٙمقن 18/36يدل قمغم وضمقهب٤م، واًم٘مقل سم٤مًمقضمقب ىمقل وٕمٞمػ. )

وصٞم٦م ومٞمج٥م شمٜمٗمٞمذه٤م، وينمع ًمإلٟم٤ًمن أن يؼم ُمٞمتف سم٤مٕوحٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ 

 (.18/41( وذسمحٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م سمثٛمٜمٝم٤م. )16/156اًمّمدىم٦م. )

 ( وقمـ 18/37طمدة قمـ اًمرضمؾ وأهؾ سمٞمتف. )اًمِم٤مة اًمقا ئدمز -

 (.18/38اعمرأة وأهؾ سمٞمتٝم٤م. )
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وٓ ُمـ  ٓ جيقز عمـ أراد أن يْمحل أن ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره وٓ ُمـ أفمٗم٤مره -

 (.39 -18/38شمف ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد دظمقل ؿمٝمر ذي احلج٦م طمتك يْمحل. )نمسم

اًمقيمٞمؾ قمغم اًمْمحٞم٦م، أو قمغم اًمقىمػ اًمذي ومٞمف أو٤مطمل، ٓ يٚمزُمف شمرك  -

 (. 18/39 فمٗمره وٓ سمنمشمف، ٕٟمف ًمٞمس سمٛمْمح. )ؿمٕمره وٓ

وٓ  ؽميمقن ذم إوحٞم٦م ومٙمٚمٝمؿ يٕمتؼم ُمْمحٞم٤مً ِمإذا يم٤من هٜم٤مك أهؾ سمٞم٧م ُم -

ُمـ فمٗمره أو سمنمشمف سمٕمد دظمقل ؿمٝمر ذي احلج٦م إمم أو  رء ُمـ ؿمٕمره جيقز ًمف أظمذ

 (. 2/318) [مجع اعمًٜمدأ، شمذسمح اًمْمحٞم٦م. ]

 صح٧م سمذًمؽ اًمًٜم٦م، وجيقز جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمذسمح اًمذسمٞمح٦م يم٤مًمرضمؾ يمام -

إيمؾ ُمـ ذسمٞمحتٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م أو يمت٤مسمٞم٦م وذسمح٧م اًمذسمح اًمنمقمل، وًمق وضمد 

رضمؾ ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م ذم ذًمؽ، ومٚمٞمس ُمـ ذط طمؾ ذسمٞمحتٝم٤م قمدم وضمقد اًمرضمؾ. 

 (.6/264]مجع اًمٓمٞم٤مر[ )

سمٞمتف وًمف  إصؾ أن إوحٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ذم وىمتٝم٤م ُمـ احلل قمـ ٟمٗمًف وأهؾ -

 (. 18/42قاهب٤م ُمـ ؿم٤مء ُمـ إطمٞم٤مء وإُمقات. )ك ذم صمنمأن ي

إوحٞم٦م قمـ اعمٞم٧م إن يم٤من أوص هب٤م ذم صمٚم٨م ُم٤مًمف ُمثالً، أو ضمٕمٚمٝم٤م ذم  -

وىمػ ًمف وضم٥م قمغم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمقىمػ أو اًمقصٞم٦م شمٜمٗمٞمذه٤م، وإن مل يٙمـ أوص هب٤م 

وأطم٥م إٟم٤ًمن أن يْمحل قمـ أسمٞمف أو أُمف أو همػممه٤م ومٝمق طمًـ.  وٓ ضمٕمؾ هل٤م وىمٗم٤مً 

(18/42.) 

وم٢مذا  إذا وحٞم٧م ُمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟمٗمًؽ وأهؾ سمٞمتؽ ومٝمذا قمٛمؾ ُمنموع، -

 (. 18/43رأي٧م أن شمنمك أسم٤م زوضمتؽ أو أم زوضمتؽ ومال سم٠مس. )

ف قمـ اًمرضمؾ وأهؾ سمٞمتف شمردد وظمالف ئاًمًٌع ُمـ اًمٌدٟم٦م واًمٌ٘مرة ذم إضمزا -

قمـ اًمرضمؾ وأهؾ سمٞمتف، ٕن اًمرضمؾ وأهؾ سمٞمتف  ئسملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وإرضمح أٟمف جيز

 ٤مًمِمخص اًمقاطمد.يم
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 (.18/44ًمٙمـ اًمرأس ُمـ اًمٖمٜمؿ أومْمؾ. )

جيقز ًمٚمٛمرأة اًمتل شمٜمقي إوحٞم٦م أن شمٜم٘مض ؿمٕمره٤م وشمٖمًٚمف وًمٙمـ  -

 (.18/47ٓ شمٙمده، وُم٤م ؾم٘مط ُمـ اًمِمٕمر قمٜمد ٟم٘مْمف وهمًٚمف ومال يي. )

ٓ طمرج ذم إقمٓم٤مء همػم اعمًٚمؿ ُمـ حلؿ إوحٞم٦م، ًم٘مقًمف ضمؾ وقمال:  -

ڈ ڈژ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ، وم٤مًمٙم٤مومر اًمذي ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف طمرب[8اعمٛمتحٜم٦م:]ژ ڑ ڑ ک ک

 (.18/48يٕمٓمك ُمـ إوحٞم٦م وُمـ اًمّمدىم٦م. )أو اعمٕم٤مهد ُمـ يم٤معمًت٠م

يمؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م سمٛمٙم٦م أومْمؾ، ًمٙمـ إذا مل جيد ذم ُمٙم٦م ُمـ ي٠ميمؾ  -

 (. 18/48اًمْمحٞم٦م وم٢من ذسمحٝم٤م ذم ُمٙم٤من آظمر ومٞمف وم٘مراء يٙمقن أومم. )

 ُم١ميمدة وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم، قمـ اًمذيمر ؿم٤مشم٤من وقمـ إٟمثك اًمٕم٘مٞم٘م٦م ؾمٜم٦م -

 (.18/48واطمدة. )

أن  ، واًمًٜم٦م٤مً تاًمًٜم٦م أن شمذسمح اًمٕم٘مٞم٘م٦م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع وًمق ؾم٘مط ُمٞم -

يًٛمك أيْم٤ًم وحيٚمؼ رأؾمف ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع، وإن ؾمٛمل ذم اًمٞمقم إول ومال 

أٟمف  ^سم٠مس، ٕن إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وردت قمـ اًمٜمٌل، وم٘مد صم٧ٌم قمٜمف 

اسمٜمف إسمراهٞمؿ يقم وًمد، وؾمٛمك قمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري يقم ؾمٛمك 

 (.18/49وًمد. )

كؾ غالم ورهتـ بَّّٗتف تذبح عٕف يقم شابَف وُيٓؼ »طمدي٨م:  -

 (. 18/49أظمرج اإلُم٤مم أمحد وأهؾ اًمًٜمـ إرسمع سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. ) «يسٔلو

اًمً٘مط إذا يم٤من ىمد ٟمٗمخ٧م ومٞمف اًمروح وهق اًمذي وًمد ذم اًمِمٝمر  -

ًَّ ُمس وُم٤م سمٕمده، وم٤معمنموع أن يُ اخل٤م  ؾ ويٙمٗمـ ويّمغم قمٚمٞمف إذا ؾم٘مط ٖم

 (.12/228(، )18/52أن يًٛمك ويٕمؼ قمٜمف. ) ، وينمع أيْم٤مً ٤مً تُمٞم
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سملم إىم٤مرب وإصح٤مب  امً ص٤مطم٥م اًمٕم٘مٞم٘م٦م خمػم إن ؿم٤مء وزقمٝم٤م حل -

واًمٗم٘مراء، وإن ؿم٤مء ـمٌخٝم٤م ودقم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء ُمـ إىم٤مرب واجلػمان 

 (.18/51واًمٗم٘مراء. )

قمٌد  إؾمامء اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع، ُمثؾ قمٌد احلًلم أو ػمِ اًمقاضم٥م شمٖمٞم -

 (.18/51اًمٜمٌل أو قمٌد اًمٙمٕم٦ٌم. )

 ؾمٛمف،اؿ طمتك يٖمػم ٚمَّ ٕم٤م ومٞمُ ٞمًّ ؾمؿ ًمألب وم٢مذا يم٤من إب طمإذا يم٤من آ -

 مل يٖمػم ^يمام هق، ٕن اًمٜمٌل  إمم اًمتٖمٞمػم ويٌ٘مكومال طم٤مضم٦م  ٤مً تأُم٤م إن يم٤من ُمٞم

اهلل يمٕمٌد ُمٜم٤مف ٕهنؿ  اعمٕمٌدة ًمٖمػمامء أظمريـ أؾم ٓ همػمَّ اعمٓمٚم٥م و ؾمؿ قمٌدا

 (.18/51رومقا هب٤م. )قمُ 

 (.18/52أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف ٓ جيقز اًمتٕمٌٞمد ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف. ) -

 أن يقوح ذم اًمت٤مسمٕمٞم٦م آؾمؿ إول ُمع آؾمؿ ػمجي٥م قمٜمد اًمتٖمٞم -

 (.18/52اجلديد طمتك ٓ شمْمٞمع احل٘مقق اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓؾمؿ إول. )

رج ذم ُمثؾ قم٤مُمر، ص٤مًمح، ؾمٕمٞمد يمٚمٝم٤م أؾمامء ضم٤مئزة ومال طمرج ٓ طم -

 (.18/53ومٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل. )

: ـمف، ي٤مؾملم، ظم٤ٌمب، قمٌد اعمٓمٚم٥م، احل٤ٌمب، ىم٤مرون، ـجيقز اًمتًٛمٞم٦م سم -

اًمقًمٞمد، ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م، ًمٙمـ إومْمؾ ًمٚمٛم١مُمـ أن خيت٤مر 

وقمٌد اعمٚمؽ وٟمحقه٤م،  ؾمامء اعمٕمٌدة هلل ُمثؾ قمٌد اهلل وقمٌد اًمرمحـأطمًـ إ

ُمـ ىم٤مرون وأؿم٤ٌمهف، أُم٤م  ٓؾمامء اعمِمٝمقرة يمّم٤مًمح وحمٛمد وٟمحق ذًمؽ سمدوإ

أىمر سمٕمض  ^ٞم٦م، ٕن اًمٜمٌل ئقمٌد اعمٓمٚم٥م وم٤مًمتًٛمل سمف ضم٤مئز سمّمٗم٦م اؾمتثٜم٤م

 (.18/53اًمّمح٤مسم٦م قمغم هذا آؾمؿ. )

  ذم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء، ^ًمٞمس ـمف وي٤مؾملم ُمـ أؾمامء اًمٜمٌل  -
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 ؾ اًمًقر ُمثؾ ص، ق، ن وٟمحقه٤م. ئ٘مٓمٕم٦م ذم أواسمؾ مه٤م ُمـ احلروف اعم

ؾمامء اعمٕمٌدة وهمػمه٤م وٓ أقمٚمؿ أن أطمدًا ُمـ ٓ سم٠مس سم٤مًمتّمٖمػم ذم إ -

صم٤مر يم٠مٟمٞمس ومحٞمد وقمٌٞمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٕمف، وهق يمثػم ذم إطم٤مدي٨م وأ

وأؿم٤ٌمه ذًمؽ، ًمٙمـ إذا ومٕمؾ ذًمؽ ُمع ُمـ يٙمرهف وم٤مٕفمٝمر حتريؿ ذًمؽ، ٕٟمف 

ًٕم٘م٤مب اًمذي هنك اهلل قمٜمف ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ إٓ أن طمٞمٜمٞمذ ُمـ ضمٜمس اًمتٜم٤مسمز سم٤م

سم٠مس يمام سح سمف أئٛم٦م احلدي٨م ذم رضم٤مل  ٓ ُيٕمرف إٓ سمذًمؽ وماليٙمقن 

 (. 55 -18/54يم٤مٕقمٛمش وإقمرج وٟمحقمه٤م. )

 ؾمٛمف اًم٤ًمسمؼ، إٓ إن يم٤من ُمٕمٌداً اٖمػم ٓ يٚمزم ُمـ أقمٚمـ إؾمالُمف أن يُ  -

 ًمٖمػم اهلل وًمٙمـ حتًٞمٜمف ُمنموع.

ٛمف ُمـ أؾمامء أقمجٛمٞم٦م إمم أؾمامء إؾمالُمٞم٦م هذا ـمٞم٥م أُم٤م ومٙمقٟمف حيًـ اؾم

اًمقاضم٥م ومال... وم٢مذا يم٤من مل يٕمٌد ًمٖمػم اهلل ُمثؾ ضمقرج وسمقًمس وهمػممه٤م ومال 

ه أؾمامء ُمِمؽميم٦م شمٙمقن ًمٚمٜمّم٤مرى وشمٙمقن ًمٖمػمهؿ. ه، ٕن هذِ ػميٚمزُمف شمٖمٞم

(18/55.) 

ٓء هل ه خمٚمقىم٤مت، أًمٞمس ذم اًمتًٛمل سم٠مومٜم٤من وآٓء سم٠مس وهذِ  -

ؾمامء ٕومٜم٤من هل إهمّم٤من، واًمٜم٤مس ص٤مروا يتٜمققمقن ذم إاًمٜمٕمؿ، وا

 (.18/56ٝمؿ وسمٜم٤مهتؿ قمـ أؾمامء ضمديدة. )ئويٌحثقن ٕسمٜم٤م

ٓ  18/56طمٗمالت اعمٞمالد ُمـ اًمٌدع اًمتل سمٞمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ. ) - ) 

ه اًمٌدع وًمق ومٕمٚمٝم٤م ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مس ومٚمٞمس جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم شمٕم٤مـمل هذِ 

 ومٕمؾ اًمٜم٤مس ىمدوة إٓ إذا واومؼ ًمٚمٛمًٚمٛملم وًمٞمس  ٤مً ٕمينمومٕمؾ اًمٜم٤مس شم

 دهؿ يمٚمٝم٤م شمٕمرض قمغم اعمٞمزان اًمنمقمل ئاًمنمع، وم٠مومٕم٤مل اًمٜم٤مس وقم٘م٤م

 ٌؾ، وُم٤م ظم٤مًمٗمٝمام شمرك.ىمُ ومام واوم٘مٝمام  ^وهق: يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 
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جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[59اًمٜم٤ًمء:]حت ختمت ىت يت جث مث

 .(18/58٘مٞمؿ. )اعمًت وومؼ اهلل اجلٛمٞمع وهدى اجلٛمٞمع ساـمف
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