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احل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني كأم٭ؽ أف ال هلإ إال 
ا كظؽق ال رشيٟ هل كيل الىةحلني، كأم٭ؽ أف 
ا ٔجؽق كرقٮهل إ٦ةـ املذٞني، كقيؽ األك٣ني  حم٧ؽن

ا ٤ٔي٫ كىلع آهل كوعج٫ ك٨٦ كاآلػؿي٨، وًل 
  /أ٦ة ثٕؽ          دجٕ٭٥ ثإظكةفو إىل يـٮ ادلي٨.

حي ا٣ٕ٪ٞـم ادلكحلح إيل  ٚٞؽ رٗجٍخ  )دل٧ٔٮ
( ةت كالكيةظح كػؽ٦ةت احلش كا٧ٕ٣ؿةل٤كٛؿي

ممس٤ح يف ٦ؽيؿ٬ة األخ ا٣ٛة٢ً ا٣ٕـيـ ٔجؽ املضيؽ 
يف ٠ذةثح رقة٣حو خمذرصةو  -ظ٫ْٛ ا  -ا٣ٕ٪ٞـم 
يرشع ٔ٪ؽ زيةرة يف ثيةًف  ًٟ ا٧ٕ٣ؿةً ك٦ة ي ٦٪ةق

املكضؽ اجلجٮم حل١ٮف ٔٮ٩نة ٣ٞةوؽم ثيخ ا 
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ىلع أداءً ٔجةدد٭٥ ىلع  كمكضؽ رقٮؿ ا 
الٮص٫ اذلم يؿيض اى  ٚى٤ٌجَّيخي ا٤ُ٣تى ملة ٚي٫ ٨٦ 
ة  اخلري ا٣ْٕي٥ كاجلٛٓ ا٧ٕ٣ي٥ ص٫٤ٕ ا ػةلىن

ة يل ك٣ٕجةدق إ٫َّ٩ ٬ٮ ا٣ربُّ الؿَّ  ٕن .لٮص٭٫ ٩ةٚ  ظي٥ي
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٧ٕؿد٫ ثىلع املٕذ٧ؿ أف يٞىؽ  جيتي األكىل/     
كص٫ ا دٕةىل، كاثذ٘ةء ٫٤ٌٚ، كأف حيؾر أف 
يٞىؽ ٔؿض ادل٩ية أك املٛةػؿة، أك ٩ي٢ األ٣ٞةب، 
أك الؿيةء كالك٧ٕح؛ ٚإف ذلٟ قجت يف ثُالف 

 ا٢٧ٕ٣ كٔؽـ ٝجٮهل. 
جث      مث    ىث   يث   يت  ژ  /كدٕةىل ٝةؿ قجعة٫٩  

 ژحج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  

 .[١١١ال١٭ٙ/ ]

ىلع املٕذ٧ؿ أف يذ٫ٞٛ يف أظاكـ ا٧ٕ٣ؿة،  اثلة٩يح/   
كأظاكـ الكٛؿ ٝج٢ أف يكةٚؿ/ ٨٦ ا٣ٞرص، 
كاجل٧ٓ، كأظاكـ اتلي٥٧، كاملكط ىلع اخلٛني، 
كٗري ذلٟ ممة حيذةص٫  يف ٬ؾق الكٛؿة املجةرًلح 

 ث٫ ػريا يٛٞ٭٫ يف ٨٦ يؿد ا»/  ٣ٞٮهل
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كمصيً ةركً  (74أخرجّ ابلخارم ةركً ) «ادلي٨
(4407). 

ث٧ةؿ ظالؿ  يٕذ٧ؿأف املٕذ٧ؿ ىلع جيت اثلةثلح/   
كيذض٪ت املةؿ احلؿاـ ألف ا َيت ال يٞج٢ إال 

ٓه َيجن  ًٓ  ة كألف املةؿ احلؿاـ ٦ة٩  إصةثحً  ٨٦ مٮا٩
 ادلاعء.

ذيةر ل٧٤كةٚؿ أف جيذ٭ؽ يف اػ نجيغي الؿاثٕح/   
الؿٚٞح الىةحلح، كحيؿص أف يلٮ٩ٮا ٨٦ ٤َجح 
ا٥٤ٕ٣  ٚإف ٬ؾا ٨٦ أقجةب دٮٚي٫ٞ  كاإلاع٩ح هل 
٫ يف األػُةء يف قٛؿق  يف دي٪٫ كد٩يةق كٔؽـ كٝٔٮ

 اجلبَّ  أف كيف ٧ٔؿد٫ حلؽير أيب ٬ؿيؿة 

الؿص٢ ىلع دي٨ ػ٤ي٫٤ ٤ٚي٪ْؿ »ٝةؿ/  
أخرجّ أةٔ داكد ةركً  «أظؽك٥ ٨٦ خيةل٢

 . اىػالٌث األبلاين ( كخص4800ِّ)
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ثؽاعء الكٛؿ  يكذعت هل أف يؽٔٮى  اخلةمكح/    
إذا رًلت قيةرد٫ أك ا٣ُةاؿة أك ٗري٬ة ٨٦ 

 أف رقٮؿ ا   املؿًلٮبةت حلؽير اث٨ ٧ٔؿ

ة إىل قٛؿ، اكف إذا اقذٮل ىلع ثٕريق ػةرصن  
قجعةف اذلم قؼؿ جلة ٬ؾا، »ة، ز٥ ٝةؿ/ ٠رب زالزن 

رب٪ة مل٪٤ٞجٮف، امهلل  ك٦ة ٠٪ة هل ٦ٞؿ٩ني، كإ٩ة إىل
إ٩ة نكألٟ يف قٛؿ٩ة ٬ؾا ا٣رب كاتلٞٮل، ك٨٦ 
ا٢٧ٕ٣ ٦ة دؿىض، امهلل ٬ٮف ٤ٔي٪ة قٛؿ٩ة ٬ؾا، 
كاَٮ ٔ٪ة ثٕؽق، امهلل أ٩خ الىةظت يف الكٛؿ، 
كاخل٤يٛح يف األ٢٬، امهلل إين أٔٮذ ثٟ ٨٦ كٔسةء 
الكٛؿ، كًلآثح امل٪ْؿ، كقٮء امل٪٤ٞت يف املةؿ 

آيجٮف »هل٨ كزاد ٚي٭٨/ ، كإذا رصٓ ٝة«كاأل٢٬
أخرجّ مصيً  «دةاجٮف اعثؽكف لؿب٪ة ظة٦ؽكف

 (.4041ةركً )
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أف يكذ١رث ٨٦ األ٧ٔةؿ الىةحلح، الكةدقح/    
كحيةِٚ ىلع الىالة يف أكٝةد٭ة، كيكذ١رث ٨٦ 
َٮاؼ اجلة٤ٚح، كاذل٠ؿ، كٝؿاءة ا٣ٞؿآف، كا٣رب، 
كالى٤ح، ك٣ني الالكـ، كإَٕةـ ا٣ُٕةـ، كظٌٮر 

كأف يكذٮيص ث٨٧ ٫ٕ٦ ٨٦ كادلي٫، دلةلف ا٥٤ٕ٣، 
كأ٫٤٬، كأكالدق، كرٚٞذ٫ ػرينا، كاملٮٜٚ ٨٦ ك٫ٞٚ 

 ا كا املكذٕةف.

اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف ظ٧١٭ة، كالؿاصط 
 كصٮب٭ة يف ا٧ٕ٣ؿ مؿة ثؽحل٢ ٦ة يٌل/

  ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ    /ٝٮهل دٕةىل  (1

 .[496ابللرة: ]

/  ٝة٣خ ل٤٪ب  أ٩٭ة ٨ٔ اعئنح   (2
٥ٕ٩ »قٮؿ ا ىلع ا٣نكةء ص٭ةد؟ ٝةؿ/ ية ر
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أػؿص٫  «٤ٔي٭٨ ص٭ةد ال ٝذةؿ ٚي٫ احلش كا٧ٕ٣ؿة
( 14460كأمحد ةركً )( 19١١اث٨ ٦ةص٫ ثؿ٥ٝ )

 . كغريٍْا كصددّ اىػالٌث األبلاين

أ٫٩ ٝةؿ/ ية  ٨ٔ أيب رزي٨ ا٣ٕٞيٌل   (3
ف أيب ميغ ٠جري ال يكذُيٓ احلش إ ،رقٮؿ ا

ظش ٨ٔ أثيٟ » كال ا٧ٕ٣ؿة كال ا٨ْٕ٣، ٝةؿ/
( كاىرتٌذم 4844أخرجّ أةٔ داكد ةركً ) «كأذ٧ؿ
( كاةَ ٌاجّ 1607( كاىنصايئ ةركً )904ةركً )
 . ( كصددّ اىػالٌث األبلاين1946ةركً )

ظؽير الىب ث٨ ٦ٕجؽ ا٣ُٮي٢ كٚي٫/ أ٫٩   (4
ٚٞةؿ هل/ ية أ٦ري  أىت ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 

 ة كإينة ٩رصا٩ين  أٔؿاثين املؤ٦٪ني إين ٠٪خ رصالن 
أق٧٤خ كأ٩ة ظؿيه ىلع اجل٭ةد، كإين كصؽت 

 ٨٦ احلش كا٧ٕ٣ؿة م١ذٮبني ٌٔل، ٚأديخ رصالن 
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ٝٮيم ٚٞةؿ يل/ ادمٕ٭٧ة كاذثط ٦ة اقذيرس ٨٦ 
ٕن  ة، ٚٞةؿ يل ٧ٔؿ اهلؽم كإين أ٤٤٬خ ث٭٧ة ٦

أخرجّ أةٔ   «٬ؽيخ لك٪ح ٩بيٟ »/ 
( 1714( كاىنصايئ ةركً )4799داكد ةركً )

ػالٌث األبلاين ( كصددّ اى80كأمحد ةركً )
.      

ك٬ؾا ٝٮؿ ا٣ٛةركؽ ٧ٔؿ كاث٪٫ ٔجؽ ا كاث٨     
، كقٕيؽ ث٨ املكيت  كقٕيؽ ٔجةس كصةثؿ 

ث٨ صجري كُٔةء كَةككس كدلة٬ؽ كاحلك٨ كاث٨ 
 قريي٨ كالنٕب.
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 ٨ٔ ُٔةء ٝةؿ/ ق٧ٕخ اث٨ ٔجةس (١

المؿأةو   حيؽز٪ة ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا 
٨٦ األ٩ىةر ق٧ة٬ة اث٨ ٔجةس ٚنكيخ اق٧٭ة/ 

 ؟«٦ة ٦٪ٕٟ أف حتيج ٦ٕ٪ة»

ٝة٣خ/ ل٥ يل٨ جلة إال ٩ةًعةف ٚعش أثٮ كدل٬ة  
ة ٩٪ٌط ٤ٔي٫،  كاث٪٭ة ىلع ٩ةًط كدؿؾ جلة ٩ةًعن

ٚإذا صةء رمٌةف ٚةٔذ٧ؿم ٚإف »/ ٚٞةؿ 
 (.4156أخرجّ مصيً ). «٧ٔؿة ٚي٫ دٕؽؿ ظضحن 

رشح مك٥٤  / يف ٝةؿ اإل٦ةـ اجلٮكم
أم دٞـٮ ٦ٞة٦٭ة يف  «دٕؽؿ ظضح»ٝٮهل/ / (9/1)

اثلٮاب ال أ٩٭ة دٕؽهلة يف لك يشء، ٚإ٫٩ لٮ اكف 



 

 46 

٤ٔي٫ ظضح ٚةٔذ٧ؿ يف رمٌةف ال جتـا٫ ٨ٔ 
 احلضح. أ٬

ٝةؿ/ صةءت أـ   ٨ٔ اث٨ ٔجةس (2
أثٮ ٤َعح  ٚٞة٣خ/ ظشَّ   ق٤ي٥ إىل رقٮؿ ا

ية أـ ق٤ي٥ ٧ٔؿة يف »كاث٪٫ كدؿٌلين. ٚٞةؿ/ 
ركاق اةَ ختاف ةركً  «مٌةف دٕؽؿ ظضح ٦يعر
صديح  : ( ككاؿ اىػالٌث األبلاين0699)

 .ىغريق

 ا رقٮؿ أف/  ٬ؿيؿة أيب ك٨ٔ (3
 ثي٪٭٧ة، ملة ٠ٛةرة ا٧ٕ٣ؿة إىل ا٧ٕ٣ؿة»/ ٝةؿ 
ـاء هل ٣يف املربكر كاحلش أخرجّ  «اجل٪ح إال ص

 (.4049( كمصيً ةركً )4770ابلخارم ةركً )

ٝةؿ رقٮؿ  ٝةؿ/ ك٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ  (4
ا٣٘ةزم يف قبي٢ ا ٔـ كص٢ كاحلةج »/ ا 
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كاملٕذ٧ؿ كٚؽ ا داع٥٬ ٚأصةثٮق كقألٮق 
( 40556أخرجّ اىطرباين ةركً ) «ٚأُٔة٥٬

 .كصددّ اىػالٌث األبلاين 
ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ  ك٨ٔ اث٨ مكٕٮد  (5
دةثٕٮا ثني احلش كا٧ٕ٣ؿة ٚإ٩٭٧ة »/ ا 

ل١ري ػجر ي٪ٛيةف ا٣ٛٞؿ كاذل٩ٮب ٧٠ة ي٪يف ا
احلؽيؽ كاذل٬ت كا٣ٌٛح ك٣يف ل٤عضح املربكرة 

( 844ركاق اىرتٌذم ةركً ) «زٮاب إال اجل٪ح
( كصددّ اىػالٌث األبلاين 0644كاىنصايئ ةركً )
. 

ؿو لكَّ٭ة يف  كٝؽ أذ٧ؿ رقٮؿ ا    
٧ى ٓى عي أرب

 ذم ا٣ٕٞؽة كأ٩٭ة ٧ٔؿد٫ ا٣يت ٝؿ٩٭ة حبضح الٮداع.
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 .٢ٞا٣ٕ -1
 ابل٤ٮغ. -3
 .احلؿيح -4
كابلؽف، ككصٮدي  ثةملةؿ االقذُةٔح -5 

ـً رشطه لٮصٮًب ا٧ٕ٣ؿةً ىلع املؿأةً ىلع الؿاصط  املعؿ
  ٨٦ أٝٮاؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣.

أرٌلف ا٧ٕ٣ؿة يه ا٣يت جيت ىلع املٕذ٧ؿ 
  ٔ٪٭ة.اإلديةف ث٭ة، كال جيـئ اإلديةف بيشء ثؽالن 

 ل٧ٕ٤ؿة زالزح أرٌلف يه/
 ك٬ٮ ٩يح ادلػٮؿ يف ا٣نكٟ. /اإلظؿاـ -١
 ا٣ُٮاؼ ثةبليخ. -1
 الكيع ثني الىٛة كاملؿكة. -3
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 يه األ٧ٔةؿ ا٣يت جيت ىلع ا٧ٕ٣ؿةً  كاصجةتي 
٦٪٭ة  كاظؽو  ثأم   ك٨٦ ل٥ يأتً ، املٕذ٧ؿ اإلديةف ث٭ة

صربق ثؽـ يؾثط يف م١ح كيُٕٯ ٣ٛٞؿاء احلـؿ 
 كال يأك٢ ٦٪٫ ٨٦ كصت ٤ٔي٫ يشء.

٨٦ نيس ٨٦ »/  ٞٮؿ اث٨ ٔجةس٣
ركاق ٦ةلٟ يف  «ةة أك دؿًل٫ ٤ٚي٭ؿؽ د٦ن نك٫١ ميبن 

أ )  ( كق٪ؽق وعيط.١/4١9املَٮ

 اإلظؿاـ ٨٦ امليٞةت. -١
 .احل٤ٜ أك اتلٞىري -1
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ٞن  ة ٨٦ األرٌلف ٦ة قٮل ٦ة ذ٠ؿ قةث
ا يف دٕجؽن   كالٮاصجةت ممة ٫٤٧ٔ رقٮؿ ا

٧ٔؿد٫ ٚإ٫٩ ٨٦ املكذعجةت ا٣يت يؤصؿ ٨٦ ٤ٕٚ٭ة 
 ا كال يأز٥ ٨٦ دؿًل٭ة كال ي٤ـ٫٦ ثرتًل٭ة ٚؽيح.دٕجؽن 



 

 14 

م٭ٮر ٚيه  /ل٧ٕ٤ؿة أ٦ة املٮاٝيخ الـ٦ة٩يح
 الك٪ح لك٭ة.

يه املٮآً ا٣يت / ٚاملٮاٝيخ املاك٩يح كأ٦ة 
ا ا أك صٮن ا أك حبؿن جيت ىلع ٨٦ مؿ ث٭ة أك ظةذا٬ة ثؿن 

 ا احلش أك ا٧ٕ٣ؿة اإلظؿاـ ٦٪٭ة.مؿيؽن 
 . كٝؽ صةء ثية٩٭ة يف ق٪ح الؿقٮؿ

خ رقٮؿ كَّٝ »ٝةؿ/   ٨ٔ اث٨ ٔجةس
أل٢٬ املؽي٪ح ذا احل٤يٛح، كأل٢٬ النةـ   ا

اجلعٛح، كأل٢٬ جنؽ ٝؿف امل٪ةزؿ، كأل٢٬ احل٨٧ 
 مم٨ ٨٦ ٗري٨٬َّ  كمل٨ أىت ٤ٔي٭٨َّ  ٨َّ ل٭ي  ٨َّ ي٥٤٧٤، ٬ي 

أراد احلش كا٧ٕ٣ؿة، ك٨٦ اكف دكف ذلٟ ٨٧ٚ 
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أخرجّ  «ظير أننأ ظىت أ٢٬ م١ح ٨٦ م١ح
 (.1840( كمصيً ةركً) 4514ابلخارم ةركً )

 رقٮؿ ا  أف / ك٨ٔ اعئنح

أخرجّ أةٔ داكد خ أل٢٬ ا٣ٕؿاؽ ذات ٔؿؽ. كَّٝ 
 ( كإشِادق صديح.4709يف شنِّ ةركً )

 ك٬ؾق املٮاٝيخ اخل٧كح دل٧ٓ ٤ٔي٭ة.
 دمٕخ يف ٝٮؿ اجلة٥ّ/كٝؽ  

 احل٧ينيى٤ى٤٧ٍى٥ي ا٣ٕؿاؽ  ٔؿؽي 
 حيـؿ املؽينبؾم احل٤يًٛح ك                              

 إف مؿرت ث٭ة صعٛحكالنةـ 
 ٚةقتنب ٝؿفكأل٢٬ جنؽ                                   

ثةحلـؿ ٚؾك احل٤يٛح  حميُحه  ٬ؾق املٮاٝيخك
كإف اك٩خ  مة٦يح كي٥٤٧٤ ي٧ة٩يح ٚيه ٦ٞةث٤٭ة

إظؽا٧٬ة أٝؿب إىل م١ح ٨٦ األػؿل كٝؿف 



 

 10 

رشٝيح كاجلعٛح ٗؿبيح ٚيه ٦ٞةث٤٭ة كإف اك٩خ 
ًٕٚل  ،ةإظؽا٧٬ة ٠ؾلٟ كذات ٔؿؽ حتةذم ٝؿ٩ن 

٬ؾا ٚال خت٤ٮ ثٕٞح ٨٦ ثٞةع األرض ٨٦ أف 
 .ة ٨٦ ٬ؾق املٮاٝيخحتةذم ٦يٞةدن 

يكذعت مل٨ كو٢ إىل امليٞةت أف  (١
ٌن   ة أك ٩ٛكةء.ي٘تك٢ ظىت لٮ اك٩خ املؿأة ظةا

د٤ٞي٥ األّةٚؿ ك٩ذٙ اإلثٍ كظ٤ٜ ا٣ٕة٩ح ٣يف   
ػىةاه اإلظؿاـ كال ٨٦ مكذعجةد٫ كال  ٨٦

  ٢ٞ٩ ٢ٕٚ ذلٟ يف امليٞةت ٨ٔ اجلب

كأوعةث٫ ٚي٧ة أ٥٤ٔ ٣ل٨ ٨٦ اظذةج إىل أػؾ 
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ق قٮاء يف ابليخ أك امليٞةت أك ٗري٬ة ذلٟ أػؾ
ألف ذلٟ ٨٦ ػىةؿ ا٣ُٛؿة كال ٔالٝح هل 

 ثةإلظؿاـ.
ي٤بف الؿص٢ ٦ة مةء ٨٦ اثليةب ٗري   (1

املؼيٍ ىلع ٝؽر األٌٔةء، كيكذعت أف ي٤بف 
ا كرداءن أثيٌني ٩ْيٛني ك٤ٕ٩ني؛ حلؽير إزارن 

ٝةؿ/  أف رقٮؿ ا  ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ 
ركاق  «كرداء ك٤ٕ٩نيكحلعـؿ أظؽك٥ يف إزار »

 .( بصِد صديح4899أمحد ةركً )

كل٧٤عـؿ ٗك٤٭٧ة إذا اتكؼة كإثؽاهل٧ة ٔ٪ؽ    
احلةصح، كهل أف ي٘تك٢ أز٪ةء اإلظؿاـ ألف اجلب 

اٗتك٢ ٔ٪ؽ دػٮؿ م١ح ٨٦ ثرئ ذم َٮل.  
 . ( غَ اةَ غٍر4550ركاق ابلخارم ةركً )



 

 15 

كأ٦ة املؿأة ٚذ٤بف ٦ة مةءت ٨٦ اثليةب إال     
ٞت كال د٤بف نذة ال د٤بف ا٣ٞٛةزي٨ كال دأ٩٭

زيةب زي٪ح، كجيت ٤ٔي٭ة قرت كص٭٭ة إذا اك٩خ 
تكؽهل ىلع كص٭٭ة،  ءو حبرضة رصةؿ أصة٩ت بيش

 .ة٭ى كص٭ى  فى مى لٮ الى  كال يرضُّ 
٧٠ة يف ٚذط ابلةرم   ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر    

أدمٕٮا ىلع أف املؿأة د٤بف املؼيٍ لك٫  (/3/475)
ُٰ رأق٭ة كتكرت مٕؿ٬ة كاخلٛةؼ، كأف هلة أف د٘

ٛن إال كص٭٭ة ٚتكؽؿ ٤ٔي٫ اثلٮب قؽالن  ة  ػٛي
 تكترت ث٫ ٨ٔ ٩ْؿ الؿصةؿ. ا٬

يكذعت ل٧٤عـؿ أف يذُيت ٝج٢ أف  (0
يؽػ٢ يف ا٣نكٟ حلؽير أـ املؤ٦٪ني اعئنح 

يؽم ٬ةدني ث ٝة٣خ/ َيجخ رقٮؿ ا  
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ظني أظـؿ كحل٫٤ ظني أظ٢ ٝج٢ أف يُٮؼ. 
 (.4754أخرجّ ابلخارم ةركً )

إذا   ٝة٣خ/ اكف رقٮؿ ا  كٔ٪٭ة   
حيـؿ يذُيت ثأَيت ٦ة جيؽ ز٥ أرل  أراد أف

 ً أخرجّ يف رأق٫ كحليذ٫ ثٕؽ ذلٟ.  ادل٨٬ً  يهى كب
 (.4494)مصيً ةركً 

حيـؿ ثة٧ٕ٣ؿة كاإلظؿاـ ٬ٮ ٩يح ادلػٮؿ   (4
٣ٞٮؿ  ة إال ثؾلٟيف ا٣نكٟ، كال يلٮف حمؿ٦ن 

 ٌخفق غييّ. «إ٧٩ة األ٧ٔةؿ ثةجليةت» /اجلب 
كأ٦ة ٣بف اإلزار كالؿداء ثؽكف ٩يح ٤ٚيف    

ثإظؿاـ، كإ٧٩ة ٬ٮ اقذٕؽاد لإلظؿاـ، ٚي٪ٮم 
  .«بليٟ امهلل ٧ٔؿة»ا٧ٕ٣ؿة كيٞٮؿ/  ث٤ٞج٫

يكذعت أف يلٮف إظؿا٫٦ ٔ٪ؽ اقذٮاا٫ ىلع ك    
/ ٝةؿ  مؿًلٮب٫ حلؽير ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ
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ى
.  اجلبُّ  ٢َّ ٬ى أ  ظني اقذٮت ث٫ راظ٤ذ٫ ٝةا٧حن

 (.1814( كمصيً )4551رم )ركاق ابلخا
يكذعت ٝج٢ اإل٬الؿ أف يكجط كحي٧ؽ ك

فيف صديح ابلخارم ةاب ا كيلربق، 
اتلدٍيد كاىتصبيح كاتلهتري كتو اإلْالؿ غِد 

 نسأالركٔب ىلع ادلاةث, كشاؽ ةإشِادق خديد 

كحن٨ ٫ٕ٦   / وًل رقٮؿ اكاؿ 
ٕن  ة، كا٣ٕرص ثؾم احل٤يٛح ثةملؽي٪ح ا٣ْ٭ؿ أرب

ز٥ ثةت ث٭ة ظىت أوجط، ز٥ رًلت ظىت رًلٕذني، 
اقذٮت ث٫ ابليؽاء محؽ ا كقجط كًلرب، ز٥ أ٢٬ 

ركً احلديد حبش ك٧ٔؿة، كأ٢٬ اجلةس ث٭٧ة. 
(4554.) 

ٝةؿ احلةِٚ يف ا٣ٛذط يف الالكـ ىلع احلؽير     
ك٬ٮ اقذعجةب ا٣تكبيط  ،الكةثٜ/ ك٬ؾا احلل٥
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ك٦ة ذ٠ؿ ٫ٕ٦ ٝج٢ اإل٬الؿ ٢ٌٝ ٨٦ دٕؿض ذل٠ؿق 
 د٫. ا٦٬ٓ زجٮ
ٌن   (5 ة كػةؼ أف ال يرشع مل٨ اكف مؿي

أك  ايذ٧ل٨ ٨٦ إ٧٠ةؿ نك٫١، أك ػةؼ ٔؽكن 
ٞن  ة حيٮؿ ثي٪٫ كبني أداء نك٫١ أف ينرتط، اعا

كإف ظبكين ظةبف ٧ٚعٌل »ٚيٞٮؿ ٔ٪ؽ إظؿا٫٦/ 
 .«ظير ظبكتين

ٝة٣خ/  دػ٢ رقٮؿ   حلؽير اعئنح
ىلع ًجةٔح ث٪خ الـبري ث٨ ٔجؽ   ا

ٮؿ ا إين أريؽ احلش كأ٩ة امل٤ُت ٚٞة٣خ/ ية رق
ظيج كامرتيط أف »/  مة٠يح. ٚٞةؿ اجلب

ركاق ابلخارم ةركً . «حمٌل ظير ظبكتين
 (.1940( كمصيً ةركً )5489)
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أ٫٩ إذا ل٥ يذ٧ل٨ ٨٦  ،كٚةاؽة ٬ؾا االمرتاط  
ٞن  ة ٚإ٫٩ حي٢ ٨٦ أداء نك٫١ بكجت ٦ة ذ٠ؿ قةث

 إظؿا٫٦ كال يشء ٤ٔي٫.
٤يٛح إذا اكف إظؿا٫٦ ٨٦ ذم احل  (6

٦يٞةت أ٢٬ املؽي٪ح ٚيكذعت أف يىٌل ٚي٫ ٝج٢ 
؛ حلؽير ٧ٔؿ  اإلظؿاـ ٚؿيٌح أك ٩ة٤ٚح ز٥ حيـؿ

ٝةؿ/ ق٧ٕخ رقٮؿ ا وًل  ث٨ اخلُةب 
أدةين »ا ٤ٔي٫ كق٥٤ ثٮادم ا٣ٕٞيٜ يٞٮؿ/ 

ال٤ي٤ح آت ٨٦ ريب ٚٞةؿ/ و٢ يف ٬ؾا الٮادم 
ركاق ابلخارم ةركً  «ظضحيف  ٧ٔؿة /املجةرؾ ك٢ٝ

(4504.) 
كال أ٥٤ٔ دحلالن ىلع اقذعجةب أف يلٮف      

اإلظؿاـ ٔٞت والة ٨٦ ثٞيح املٮاٝيخ ٚإف كاٜٚ 
كوٮهل ظٌٮر ٚؿيٌح أظـؿ ٔٞج٭ة أك اكف ٨٦ 
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اعدد٫ أف يىٌل ٔٞت ا٣ُ٭ةرة رًلٕذني ٢ٕٚ ذلٟ 
كأظـؿ كإال اٗتك٢ كرًلت راظ٤ذ٫ كمحؽ ا 
كقجط كًلرب كأ٢٬ ث٧ٕؿد٫ ك٣ىب كمىض يف َؿي٫ٞ 

ٟ امهلل بليٟ، بليٟ ال رشيٟ لٟ بلي»م٤جينة/ 
بليٟ، إف احل٧ؽ كاجل٧ٕح لٟ كامل٤ٟ، ال رشيٟ 

 .«لٟ
يكذعت ل٤ؿصةؿ رٚٓ الىٮت ثةتل٤جيح   (7

 كختٛي املؿأة وٮد٭ة حبرضة الؿصةؿ األصة٩ت.

كيكذعت اإل٠سةر / كٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء      
ٔ٪ؽ اػذالؼ األظٮاؿ ٦س٢ أدثةر  اتل٤جيح ٨٦

ة ا أك ٬جٍ كادين نشن  ؽى ًٕ الى٤ٮات ك٦س٢ ٦ة إذا وى 
ة أك أٝج٢ ال٤ي٢ كاجل٭ةر أك اتلٞخ أك ق٧ٓ م٤جين 

 .الؿٚةؽ
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 كا٧ٕ٣ؿة كي٤زتـ اتل٤جيح أل٩٭ة  مٕةر احلش
٦ة ٨٦ م٤ت ي٤ب إال ٣ىب ٦ة »/  اجلب كٝؽ ٝةؿ

ُٞٓ األرض ٨٦ ٪٨ٔ ي٧ي٪٫ ك٨ٔ م٧ةهل ظىت د
أخرجّ اةَ خزيٍث  «٬٪ة ك٬٪ة ٨ٔ ي٧ي٪٫ كم٧ةهل

يف   ث األبلاينكابليٓيق كصددّ اىػالٌ
 (.1/448صديح اىرتغيب )

كيكذ٧ؿ يف اتل٤جيح ظىت إذا دػ٢ أدىن احلـؿ     
ركاق ابلخارم ةركً أمكٟ ٨ٔ اتل٤جيح ملة 

  أف رقٮؿ ا ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ  (4570)

 اكف ي٢ٕٛ ذلٟ.

احلةاي كاجلٛكةء إذا مؿدة ثةمليٞةت   (8
ك٧٬ة يؿيؽاف احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٚإ٩٭٧ة ي٪ٮيةف 

ا٣نكٟ كيٕٛالف ٦ة قجٜ ذ٠ؿق ٨٦ ادلػٮؿ يف 
اٗتكةؿ كد٤جيح، كدٕٛالف ٦ة ي٢ٕٛ احلةج 
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يخ ظىت دُ٭ؿ ثةبل ةكاملٕذ٧ؿ ٗري أال دُٮٚ
( ٌَ خديد 1954ملا ركاق مصيً ةركً )كد٘تك٢؛ 

كٚي٫/  يف وٛح ظضح اجلب  جاةر اىطٔيو
ٚؼؿص٪ة ٫ٕ٦ ظىت أدي٪ة ذا احل٤يٛح ٚٮدلت أق٧ةء 

ق٤خ إىل ث٪خ ٧ٔيف حم٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ ٚأر
اٗتكٌل »٠يٙ أو٪ٓ؟ ٝةؿ/  رقٮؿ ا 

 .«ٛؿم ثسٮب كأظؿيمسكاقت
ٝة٣خ/ ػؿص٪ة ٦ٓ اجلب  كحلؽير اعئنح     

ال ٩ؾ٠ؿ إال احلش، ٧٤ٚة صب٪ة رسؼ ٧َسخ،  
٦ة »كأ٩ة أثلٰ، ٚٞةؿ/  ٚؽػ٢ ٌٔل اجلب 

؟ ٤ٝخ/ لٮددت كا أين ل٥ أظش ا٣ٕةـ، «يج١يٟ
ٚإف ذلٟ »ةؿ/ ؟ ٤ٝخ/ ٥ٕ٩، ٝ«٤ٕ٣ٟ ٩ٛكخ»ٝةؿ/ 

يشء ٠ذج٫ ا ىلع ث٪ةت آدـ، ٚةٌٕٚل ٦ة ي٢ٕٛ 
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 «احلةج، ٗري أف ال دُٮيف ثةبليخ ظىت دُ٭ؿم
 (.4144(  كمصيً ةركً )045ركاق ابلخارم ةركً )

امليٞةت  ٨٦ أراد ا٧ٕ٣ؿة ال يذضةكز  (9
ملة ظؽد املٮاٝيخ  ثؽكف إظؿاـ ألف اجلب 

٨٬ هل٨ كمل٨ أىت ٤ٔي٭٨ ٨٦ ٗري أ٤٬٭٨ »ٝةؿ/ 
، ٚإف صةكز امليٞةت «مم٨ أراد احلش أك ا٧ٕ٣ؿة

ثؽكف إظؿاـ كصت ٤ٔي٫ الؿصٮع، ٚإف أىب أف 
٤ي٫  يؿصٓ أك أظـؿ ثٕؽ أف صةكز امليٞةت أز٥ ٔك

 دـ.
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 د٧ٕؽ اإلظؿاـ ٝج٢ امليٞةت. (١
 دجؼري زيةب اإلظؿاـ.  (1
 اإلظؿاـ. االًُجةع ٔ٪ؽ  (3
٠نٙ املعؿ٦ح كص٭٭ة حبرضة الؿصةؿ   (4

 األصة٩ت ثٕؽ اإلظؿاـ.
دؿؾ اإلظؿاـ يف ا٣ُةاؿة ٔ٪ؽ حمةذات   (5

 امليٞةت، كاالظؿاـ ٔ٪ؽ ا٣زنكؿ يف املُةر.

قجٜ أف اإلظؿاـ ٩يح ادلػٮؿ يف ا٣نكٟ،   
ة أل٫٩ حيـؿ ث٫ كق٧يخ ٩يح ادلػٮؿ ٚي٫ إظؿا٦ن 

ك٬ؾا ٦س٢  ،دلػٮؿ ٚي٫ ٝج٢ اأمٮر اك٩خ ظالالن 
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دلجرية اإلظؿاـ يف الىالة ٚإ٫٩ حيـؿ ث٭ة أمٮر 
  ٝج٢ ذلٟ.اك٩خ ظالالن 

ك٬ؾق األمٮر ا٣يت حتـؿ ثةدلػٮؿ يف ا٣نكٟ    
كي٤ُٜ ٤ٔي٭ة حمْٮرات اإلظؿاـ، كيه حمْٮرات 

 ىلع احلةج كاملٕذ٧ؿ، كيه زالزح أٝكةـ/
 حمـؿ ىلع اذل٠ٮر كاإل٩ةث.ا٣ٞك٥ األكؿ/ 
 حمـؿ ىلع اذل٠ٮر ٍٚٞ. ا٣ٞك٥ اثلةين/

 حمـؿ ىلع اإل٩ةث ٍٚٞ.ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ 
 ٚأ٦ة املعـؿ ىلع اذل٠ٮر كاإل٩ةث ٚ٭ٮ/

أػؾ النٕؿ قٮاء اكف ٨٦ الؿأس أك  -١
النةرب أك ا٣ٕة٩ح أك اإلثٍ أك ٗري ذلٟ، كاجله 

 ا٥٤ٕ٣ً  أ٢٬ً  كرد يف مٕؿ الؿأس كأحلٜ دم٭ٮري 

  مٕؿ ثٞيح اجلك٥ بنٕؿ الؿأس ألف أػؾ
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ۋ  ۋ  ۅ   ژ  ٨٦ ا٣رت٫ٚ ٝةؿ دٕةىللك ذلٟ 

 .[496]ابللرة:  ژ  ۅ  ۉ    ۉ  ې

كأ٦ة مٕؿ ال٤عيح ٚال جيٮز ظ٫ٞ٤ كال 
دٞىريق ال يف احلش كا٧ٕ٣ؿة كال يف ٗري٧٬ة، كإز٥ 

 ظ٤ٞ٭ة أك دٞىري٬ة يف م١ح أمؽ.
 د٤ٞي٥ األّةٚؿ/ -1

 /57ػيف اإلدمةع و  ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر   
 ٨ أػؾ أّٛةرق. ا٬كأدمٕٮا ىلع أف املعـؿ مم٪ٮع ٦

ك٨٦ أد٣ح ذلٟ ا٣ٞيةس ىلع أػؾ مٕؿ الؿأس      
 جبة٦ٓ أف أػؾ ذلٟ ٨٦ ا٣رت٫ٚ.

كال ٚؿؽ ثني أّةٚؿ احلؽي٨ كالؿص٤ني ٣ل٨       
يٞٮؿ ا٧٤ٕ٣ةء/ لٮ ا٩لرس ّٛؿق كدأذل ث٫ ٚال 
ثأس أف يٞه ا٣ٞؽر املؤذم ٨٦ ذلٟ ك٣يف 

 ٤ٔي٫ ٚؽيح.
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 اقذ٧ٕةؿ املعـؿ ل٤ُيت ثٕؽ اإلظؿاـ -3
أف    يف زٮب٫ أك ثؽ٫٩ حلؽير اث٨ ٧ٔؿ

كال »ٝةؿ ٚي٧ة ي٧٪ٓ املعـؿ ٨٦ ٣بك٫/   اجلب
 «ة مك٫ زٔٛؿاف أك كرسد٤بكٮا ٨٦ اثليةب ميبن 

( كمصيً ةركً 4541ركاق ابلخارم ةركً )
(1794.) 

يف ٝىح اذلم  كحلؽير اث٨ ٔجةس 
 /كٝىذ٫ داثذ٫ ك٬ٮ حمـؿ ٚٞةؿ رقٮؿ ا 

( 4854ابلخارم ةركً ) ركاق «كال د٧كٮق ثُيت»
 (.1891كمصيً ةركً )

يف ا٣ٛذط   ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ    
 (/ أدمٕٮا ىلع أف الؿصةؿ كا٣نكةء قٮاءه 3/466)

 ٬أ .يف حتؿي٥ اقذ٧ٕةؿ ا٣ُيت إذا اك٩ٮا حمؿ٦ني
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كل٧٤عـؿ ٝج٢ اإلظؿاـ اقذ٧ٕةؿ ا٣ُيت يف 
ثؽ٫٩ دكف بلةق٫ كال يرضق ثٞةء ذلٟ ثٕؽ إظؿا٫٦ 

كألف االقذؽا٦ح    اعئنح٧٠ة يف ظؽير 
 أٝٮل ٨٦ االثذؽاء.

  ٧ٔؿ اث٨ حلؽير ا٣ٞٛةزي٨ ٣بف – 4

 املعؿ٦ح دت٪ٞت ال»/  ا رقٮؿ ٝةؿ/ ٝةؿ
 ةركً ابلخارم ركاق «ا٣ٞٛةزي٨ د٤بف كال

(4808.) 
كيؽػ٢ الؿص٢ يف ذلٟ ٝةؿ ا٣ٕال٦ح اث٨ 

٧٠ة يف دل٧ٮع ٚذةكاق   ٔسي٧ني
بف اخلٛني ٩٭ةق أف ي٤ (/ ألف اجلب 11/1١١)

ٚيف اخلٛني قرت الؿص٢، كيف ا٣ٞٛةزي٨ قرت 
 احلؽي٨.
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ٚإذا ٝةؿ ٝةا٢/ ٦ة كص٫ ختىيه اجليه 
 ثةملؿأة؟

ٚةجلٮاب/ ألف املؿأة صؿت ا٣ٕةدة ث٤بك٭ة 
ل٤ٞٛةزي٨، أ٦ة الؿص٢ ٥٤ٚ جتؿ ا٣ٕةدة ثأ٫٩ ي٤بف 

  ا٣ٞٛةزي٨، كهلؾا ٚإف ا٣نكةء يف ٔ٭ؽ اجلب  

 ا٬ ي٤بك٨ ا٣ٞٛةزي٨ ألص٢ قرت احلؽ.
اخلُجح كٔٞؽ اجلاكح حلؽير ٔس٧ةف  -5
ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤/  

ركاق « ال ي٪١ط املعـؿ كال ي٪١ط كال خيُت»
 (.0446مصيً ةركً )

ٚال جيٮز ل٧٤عـؿ أف يزتكج امؿأة كال أف يٕٞؽ    
هلة اجلاكح ثٮاليح كال ثٮٌل٣ح، كال خيُت ظىت 

 حي٢ ٨٦ إظؿا٫٦.
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ج املؿأة املعؿ٦ح، كٔٞؽ اجلاكح كإف كال دزتك      
/ ظى٢ ٚ٭ٮ ٚةقؽ ٗري ٦ٕذرب ٣ٞٮؿ اجلب 

ركاق  « ٣يف ٤ٔي٫ أمؿ٩ة ٚ٭ٮ رد٨٦ ٢٧ٔ ٧ٔالن »
 .( غَ اعئشث 4748مصيً ةركً )

كإذا أريؽ اقذ٧ؿار ٔٞؽ اجلاكح ٚال ثؽ ٨٦    
 إاعدة ا٣ٕٞؽ.

 املجةرشة بن٭ٮة ثذٞجي٢ أك ملف أك ٥ً -6

ٱ  ٻ   ٻٻ   ژ /كحنٮ ذلٟ ٝةؿ دٕةىل

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    

 [.497ابللرة: ] ژٺ  ٺ  ٺٺ  

كالؿٚر/ اجل٧ةع ك٦ٞؽ٦ةد٫، كل٥ ي٪٢ٞ ٨ٔ  
ٚؽيح يف ٦ٞؽ٦ةت اجل٧ةع    رقٮؿ ا

 ٣ل٨ يذٮب كيكذ٘ٛؿ.
 اجل٧ةع ثؽحل٢ اآليح الكةثٞح. -7
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كاجل٧ةع أمؽ حمْٮرات اإلظؿاـ ٚإف ظى٢   
أك الكيع ٚإ٩٭ة  اجل٧ةع يف ا٧ٕ٣ؿة ٝج٢ ا٣ُٮاؼ

دٛكؽ، كجيت مٌي٭ة كإد٧ة٦٭ة كاإلديةف ث٧ٕؿة 
٤ي٫  ثؽهلة حيـؿ ث٭ة ٨٦ ٦يٞةت ا٧ٕ٣ؿة األكىل، ٔك
ٚؽيح كيه مةة دؾثط ث١٧ح كدٮزع ىلع ٚٞؿاء 

.  احلـؿ
ٝذ٢ الىيؽ/ كالىيؽ لك ظيٮاف ثؿم  -8

ن اك٣ْجةء كاألرا٩ت كاحل٧ةـ  ظالؿ ٦ذٮظل َجٕة
ۈ  ٴۇ   ۆ  ۈ ژ  /كمحري الٮظل ٣ٞٮهل دٕةىل

 [.95: املائدة] ژۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  
ا٣ٞك٥ اثلةين/ املعْٮرات اخلةوح ثةذل٠ٮر 

 ك٧٬ة حمْٮراف/
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دُ٘يح الؿأس ث٧الوٜ اك٧ٕ٣ة٦ح  -١
كا٣ربنف كا٣ُةٝيح كا٣ٞجٕح كالن٧كيح امل٤ذىٞح 

 ثةلؿأس كحنٮ ذلٟ.
  أف رقٮؿ ا  حلؽير اث٨ ٧ٔؿ

 / كال ا٧ٕ٣ةا٥ كال »ٝةؿ ٚي٧ة ي٧٪ٓ ٦٪٫ املعـؿ
( كمصيً 4808أخرجّ ابلخارم ةركً ) «ا٣ربانف

 (.4477ةركً)
 (/3/47١يف ٚذط ابلةرم ) ٝةؿ احلةِٚ   

كٝةؿ اخلُةيب ذ٠ؿ ا٧ٕ٣ة٦ح كا٣ربنف ٦ٕة حلؽؿ 
ىلع أ٫٩ ال جيٮز دُ٘يح الؿأس ال ثةملٕذةد كال 

 ٬أثةجلةدر. 
يف اذلم كٝىذ٫  كحلؽير اث٨ ٔجةس 

 «ا رأق٫كال خت٧ؿك»/  راظ٤ذ٫ ك٬ٮ حمـؿ ٚٞةؿ
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( كمصيً ةركً 4750ركاق ابلخارم ةركً )
(4146.) 

الؿ ث٘ري مالوٜ اكلن٧كيح ْكأ٦ة االقذ
ا٣٘ري ٦ذى٤ح ثةلؿأس كاخلي٧ح كقٞٙ الكيةرة 

  .ٚال ثأس ثؾلٟ
٣بف املؼيٍ املٛى٢ ىلع اجلكؽ لك٫  -1

اك٧ٞ٣يه كا٣ربنف كحنٮق، كىلع ثٕي اجلكؽ 
اكلرساكي٢ كاجلٮارب كا٣ٛ٪ةي٢ كاملالبف 

 ػ٤يح كحنٮ ذلٟ.ادلا
 قأؿ أف رصالن  ثؽحل٢ ظؽير اث٨ ٧ٔؿ 

؟ ٚٞةؿ/ اجلب  ال ي٤بف »/ ٦ة ي٤بف املعـؿ
ا٧ٞ٣يه كال ا٧ٕ٣ة٦ح كال الرساكي٢ كال ا٣ربنف 

ٛؿاف ٚإف ل٥ جيؽ كال زٮبن  ة مك٫ الٮرس أك الٔـ
اجل٤ٕني ٤ٚي٤بف اخلٛني كحلُٕٞ٭٧ة ظىت 
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أخرجّ ابلخارم ةركً  «يلٮ٩ة حتخ ال١ٕجني
 (.1794كمصيً ةركً )( 4541)

ٚذط ابلةرم   يف  ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ    
ٝةؿ ا٧٤ٕ٣ةء كاحل٧١ح يف ٦٪ٓ املعـؿ  (/3/471)

٨٦ ال٤جةس كا٣ُيت ابلٕؽ ٨ٔ ا٣رت٫ٚ كاالدىةؼ 
ثىٛح اخلةمٓ كحلذؾ٠ؿ ثةتلضؿد ا٣ٞؽـك ىلع رب٫ 
ٚي١ٮف أٝؿب إىل مؿاٝجذ٫ كا٦ذ٪ة٫ٔ ٨٦ 

 ٬أ .اردلةب املعْٮرات

 / اذلم ختذه ث٫ املؿأة/ا٣ٞك٥ اثلة٣ر
ك٬ٮ يشء كاظؽ ك٬ٮ ٦ة ػيٍ ىلع ٝؽر الٮص٫ 

 اكجلٞةب كا٣ربٝٓ.
ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ  حلؽير اث٨ ٧ٔؿ  

ال دنذٞت املعؿ٦ح كال د٤بف »/  ا
 (.4808ركاق ابلخارم ةركً ) «ا٣ٞٛةزي٨
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كإذا اك٩خ حبرضة رصةؿ أصة٩ت ُٗخ يؽي٭ة    
 .ثسٮب٭ة ككص٭٭ة ثةخل٧ةر

٧٠ة يف ٚذط ابلةرم   مل٪ؾرٝةؿ اث٨ ا    
(/ أدمٕٮا ىلع أف املؿأة د٤بف املؼيٍ لك٫ 3/4١6)

كاخلٛةؼ، كأف هلة أف دُٰ٘ رأق٭ة كتكرت مٕؿ٬ة 
ن  إال كص٭٭ة ٚتكؽؿ ٤ٔي٫ اثلٮب قؽالن ػٛيٛة

 .تكترت ث٫ ٨ٔ ٩ْؿ الؿصةؿ
ٌن       ة اث٨ ٔجؽ ا٣ربكٝؽ ٢ٞ٩ اإلدمةع ىلع ذلٟ أي

 ( ١5/١١8يف اتل٧٭يؽ). 

 يف ا٣ٛذط  احلةِٚ اث٨ ظضؿ كٝةؿ   

ة ة  كظؽيسن (/ كل٥ دـؿ اعدة ا٣نكةء ٝؽي٧ن 9/314)
 ا٬ يكرتف كصٮ٬٭٨ ٨ٔ األصة٩ت.
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ة ٨٦ حمْٮرات ظل٥ ٨٦ ٢ٕٚ ميبن 
 /اإلظؿاـ الكةثٞح

ة ٨٦ املعْٮرات كإذا ٢ٕٚ املعـؿ ميبن 
الكةثٞح ٨٦ اجل٧ةع أك ٝذ٢ الىيؽ أك ٗري٧٬ة 

 ٫٤ٚ زالث ظةالت/
 أك ة أك صة٬الن ةقين أف يلٮف ٩األكىل/ 

ة، ٚال يشء ٤ٔي٫، ال إز٥ كال ٚؽيح ة أك ٩ةا٧ن م١ؿ٬ن 
كال ٚكةد نكٟ، ٚإف اقذ٧ؿ ٤ٔي٫ ٦ٓ زكاؿ 

ة، ك٤ٔي٫ ٦ة يرتدت ىلع ٫٤ٕٚ ٨٦ ا٣ٕؾر اكف آز٧ن 
 ا٣ٛؽيح كٗري٬ة.

ـي  /٦سةؿ ذلٟ   ُٰ املعؿ ٫ ك٬ٮ ٩ةا٥، رأقى  أف ي٘ي
ة، ٚإذا اقتيِٞ لـ٫٦ داـ ٩ةا٧ن  ٚال يشء ٤ٔي٫ ٦ة

ا، ٚإف اقذ٧ؿ يف دُ٘يذ٫ ٦ٓ رأق٫ ٚٮرن  ٠نٙ
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ة، ك٤ٔي٫ ٦ة يرتدت ٫٧٤ٔ ثٮصٮب ٠ن٫ٛ اكف آز٧ن 
 ىلع ذلٟ.

ا ٣ل٨ أف ي٢ٕٛ املعْٮر ٧ٔؽن اثلة٩يح/ 
٣ٕؾر يبيع٫، ٤ٕٚي٫ ٦ة يرتدت ىلع ٢ٕٚ املعْٮر 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ژ  كال إز٥ ٤ٔي٫ ٣ٞٮهل دٕةىل/

ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 .[496ابللرة: ] ژۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   وئ   ۇئ
ا ثال ٔؾر أف ي٢ٕٛ املعْٮر ٧ٔؽن اثلةثلح/ 

 .٤ٕي٫ ٦ة يرتدت ىلع ٫٤ٕٚ ٦ٓ اإلز٥يبيع٫، ٚ

د٪ٞك٥ حمْٮرات اإلظؿاـ ثةٔذجةر ا٣ٛؽيح 
 إىل أربٕح أٝكةـ/

 ٦ة ال ٚؽيح ٚي٫، ك٬ٮ ٔٞؽ اجلاكح. 
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ؽ٩ح، ك٬ٮ اجل٧ةع يف احلش ٦ة ٚؽيذ٫ ث 
 ٝج٢ اتلع٢٤ األكؿ.

ـاؤق أك ٦ة يٞـٮ ٦ٞة٫٦،   ٦ة ٚؽيذ٫ ص
 ك٬ٮ ٝذ٢ الىيؽ.

ـه أك وؽٝح أك نكٟ   ٦ة ٚؽيذ٫ وية
ظكت ابليةف الكةثٜ يف ٚؽيح األذل، ك٬ٮ ظ٤ٜ 

قٮل  املعْٮراتً  ثٞيحى  كأحلٜ ث٫ ا٧٤ٕ٣ةءي  الؿأس.
 . (١) اثلالزح الكةثٞح(

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 180ػ 14 /184) ( ػ جمٍٔع فخاكل اىػالٌث اةَ غريٍني  4
 ةاخخصار.
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نٍا يف ٌػجً اإلظىةر ٣٘ح/ امل٪ٓ كاحلبف. 
 .168 ػامللاييس ص
/ امل٪ٓ ٨٦ إد٧ةـ احلش أك ا٧ٕ٣ؿة أك كرشاعن 

خاشيث اةَ اىلاشً ىلع الركض ٧٬ة ال الٮاصجةت. 
 (.4/146املربع )

٨٧ٚ أظـؿ حبش أك ٧ٔؿة ز٥ ٦٪ٓ ٨٦ 
الٮوٮؿ إىل ثيخ ا حبرص ٔؽك أك ٦٪ٓ ٦ة٩ٓ أك 

٤ٕي٫ أف يجىق ىلع مؿض أك ظةدث كحنٮ ذلٟ؛ ٚ
إظؿا٫٦ إذا اكف يؿصٮ أف يـكؿ قجت احلرص 
ٝؿيجةن، كال يٕض٢ ثةتلع٢٤ ٠أف يؿصٮ زكاؿ 

ة، أك يذٛةكض ٦ٓ ٨٦ ٦٪٫ٕ كيؿصٮ املؿض ٝؿيجن 
يف ٗـكة   الك٧ةح هل يف امليض، ألف اجلب

احلؽيبيح ل٥ يجةدر ثةتلع٢٤ ملة ٦٪٫ٕ ٠ٛةر ٝؿيل 
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ً٭٥، ٨٦ الٮوٮؿ إىل ثيخ ا ث٢ اقذ٧ؿ يٛةك
٧٤ٚة أد٥ إثؿاـ الى٤ط ىلع أف يؿصٓ ٬ٮ كأوعةث٫ 
كال يٕذ٧ؿكا ذلٟ ا٣ٕةـ حنؿ ٬ؽي٫ كظ٤ٜ رأق٫ 

 .ك٢ٕٚ أوعةث٫ ٦س٢ ذلٟ كوةركا ظالالن 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ژ   /ٝةؿ ا دٕةىل   

ابللرة: ]  ژ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې
496.] 
ىلع املعرص، ٚإف ل٥ جيؽ ٚال  كاهلؽم كاصته    

ۇ  ژ  /٤ٔي٫ ىلع الىعيط ٣ٞٮؿ ا دٕةىل يشء

    [.186ابللرة: ] ژۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 .كحي٤ٜ أك يٞرص كيلٮف ثؾلٟ ظالالن 
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ػ املعرص ي٪عؿ اهلؽم يف املاكف اذلم ١
 أظرص ٚي٫ كلٮ ػةرج احلـؿ كيُٕي٫ ل٤ٛٞؿاء.

ػ إذا اكف املعرص ٝؽ امرتط ٔ٪ؽ إظؿا٫٦  1
٧ٚعٌل ظير  ٚإف ظبكين ظةبف» /ٝةاالن 

ٚإ٫٩ حي٢ ٨٦ إظؿا٫٦ كي٤بف زيةث٫  «ظبكتين
 ك٣يف ٤ٔي٫ يشء ال ٬ؽم كال ظ٤ٜ.

ػ إف اكف املعرص ٝؽ أظرص ٨ٔ ظش 3
ا٣ٛؿيٌح أك ٧ٔؿة ا٣ٛؿيٌح كصت ٤ٔي٫ ا٣ٌٞةء، 

ل٥ جيت ٤ٔي٫  كإف اكف احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٩ٛالن 
 .كا أ٥٤ٔ .ا٣ٌٞةء
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٭ة اآلٚةيق ٨٦ امليٞةت أك أف حيـؿ ث /وٛذ٭ة     
ا، ك٨٦ اكف ثني ا أك صٮن ا أك حبؿن ٨٦ حمةذاد٫ ثؿن 

م١ح كاملٮاٝيخ ٠أ٢٬ صؽة ٚيعؿمٮف ٨٦ 
٦٪ةزهل٥، كامليك حيـؿ ث٭ة ٨٦ أدىن احل٢، ز٥ 

ز٥ يى٤ٮف ػ٤ٙ  أمٮاطو  يُٮٚٮف ثةبليخ قجٕحى 
املٞةـ رًلٕذني، ز٥ يكٕٮف ثني الىٛة كاملؿكة 

ٕن  ٞٮف أك يٞرصكف، ة ٦جذؽاني ثةلىٛة ز٥ حي٤قج
، كإ٧٩ة دٞرص َؿؼ ك٣يف ىلع املؿأة ظ٤ٜ إدمةاعن 

ٛريد٭ة ٝؽر أ٤٧٩ح، كبؾلٟ يلٮ٩ٮف ٝؽ أد٧ٮا ً
 ٧ٔؿد٭٥.
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وٛح دػٮؿ م١ح كاملكضؽ احلؿاـ كا٣ُٮاؼ 
 كالكيع دٛىيالن 

 /وٛح دػٮؿ م١ح كاملكضؽ احلؿاـ
يكذعت االٗتكةؿ ٔ٪ؽ دػٮؿ م١ح  (١

اكف  ٝةؿ/ إف اجلب  حلؽير اث٨ ٧ٔؿ 
 (.4570)أخرجّ ابلخارم ةركً  ٫٤ٕ. يٛ

/ االٗتكةؿ ٔ٪ؽ دػٮؿ  ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر   
ٔ٪ؽ دميٓ ا٧٤ٕ٣ةء، ك٣يف يف  م١ح مكذعته 

جيـئ ٦٪٫  /دؿًل٫ ٔ٪ؽ٥٬ ٚؽيح، كٝةؿ أكرث٥٬
 (.0/549اىفخح ) ا ـه الٮًٮء.

ٔ٪ؽ دػٮؿ املكضؽ يٞؽـ رص٫٤ احل٧ىن  (1
بك٥ ا كالىالة كالكالـ ىلع رقٮؿ » /كيٞٮؿ

أٔٮذ ثة ا٣ْٕي٥ كبٮص٭٫ ال١ؿي٥ كق٤ُة٫٩ ا 
ا٣ٞؽي٥ ٨٦ النيُةف الؿصي٥ امهلل اٚذط يل اثٮاب 
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. ٧٠ة وعخ ثؾلٟ الك٪ح ٨ٔ رقٮؿ «رمحذٟ
 .ا 
داعء ٔ٪ؽ  ل٥ يىط ٨ٔ رقٮؿ ا  (3

 رؤيح ال١ٕجح.
  /وٛح ا٣ُٮاؼ ثةل١ٕجح املرشٚح

٨٦ ػىةاه ال١ٕجح املرشٚح مرشكٔيح   (١
ْٔي٧ح يٕجؽ ا ث٭ة ا٣ُٮاؼ ث٭ة، ك٬ٮ ٔجةدة 

كال    لك٪ح ٩بي٫  ألمؿق كادجةاعن كي٥ْٕ ا٦ذسةالن 
يرشع ا٣ُٮاؼ ثب٪ةء ىلع كص٫ األرض قٮا٬ة، ث٢ 
اتلٕجؽ ثة٣ُٮاؼ ثة٣ٞجٮر كاألمضةر كاألظضةر 

ا ثة ة هلة ٨٦ الرشؾ األكرب ٔيةذن دْٕي٧ن 
 كمٌة٬ةة ل٤ُٮاؼ ظٮؿ ثيخ ا.
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زيق ٧٠ة أ٫٩ ٨٦ امل٪١ؿ ا٣ْٕي٥ اذلم ال جي 
٨٦ ٧٤ٔةء املك٧٤ني ا٣ُٮاؼ ظٮؿ ا٣ٞرب  أظؽه 

 اجلجٮم.
َٮاؼ املٕذ٧ؿ ثةل١ٕجح رًل٨ ال دىط  (1

 ا٧ٕ٣ؿة إال ث٫.  
 ىلع ثةبليخ ا٣ُةاٙ يلٮف أف جيت (3

 احلؽث ك٨٦ ادٛةٝنة، األكرب احلؽث ٨٦ َ٭ةرة
 .ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ أٝٮاؿ ٨٦ الؿاصط ىلع األو٘ؿ

يلٮف ا٣ُٮاؼ ثةل١ٕجح قجٕح أمٮاط،  (4
حلضؿ األقٮد كينذيه ث٫، يجؽأ لك مٮط ثة

كاحلضؿ األقٮد يف الؿًل٨ اذلم جبٮار ثةب 
ال١ٕجح، كجي٢ٕ ال١ٕجح ٨ٔ يكةرق، كيُٮؼ ٨٦ 

 كراء احلضؿ أل٫٩ ٨٦ ال١ٕجح.
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إذا ظةذل ا٣ُةاٙ احلضؿ األقٮد اقذ٫٧٤    (5
كٝج٫٤ إف ديرس ذلٟ، كإال اقذ٫٧٤ ثيؽق أك 
ث٘ري٬ة كٌٝج٢ ٦ة اقذ٫٧٤ ث٫، ٚإف ل٥ يذيرس هل 

إحل٫ ثيؽق أك ث٧ة يلٮف يف يؽق  ذلٟ أمةر
 كيلرب.

كإذا ظةذل ا٣ُةاٙ الؿًل٨ احل٧ةين اقذ٫٧٤  (6
ثيؽق إف ديرس هل ذلٟ، كال يٞج٫٤ كال يكيم كال 
يلرب كال يٞج٢ يؽق، كإف ل٥ يذيرس هل اقذال٫٦ 

حلديد مىض يف َٮا٫ٚ كل٥ يرش إحل٫ كل٥ يلرب؛ 
 (4649)غِد ابلخارم ةركً  اةَ غٍر 

   اجلبَّ  ٝةؿ/ ل٥ أرى  (0464)كمصيً ةركً 
 يكذ٥٤ ٨٦ ابليخ إال الؿًل٪ني احل٧ة٩يني.

كال يكذ٥٤ ٨٦ صؽراف ال١ٕجح كأرٌل٩٭ة إال   (7
ف كصؽراف ال١ٕجح، الؿًل٪ني، كال يٞج٢ قةاؿ أرٌل



 

 57 

كال يكذ٧٤٭ة كال يذ٧كط ث٭ة كال ثأقذةر٬ة كبةث٭ة 
 كال ث٧ٞةـ إثؿا٬ي٥.

يك٨ ل٤ؿص٢ االًُجةع أز٪ةء ا٣ُٮاؼ   (8
اثلالزح األمٮاط األكىل كإف دؿؾ  ٢ يفمى كالؿَّ 

 ٢ ٚال يشء ٤ٔي٫.مى االًُجةع كالؿَّ 
٬ٮ ص٢ٕ الؿداء حتخ اإلثٍ  /كاالًُجةع   

  .األي٨٧ كإ٣ٞةء َؿٚي٫ ىلع ال١ذٙ األيرس
٢ ثٛذط الؿاء كاملي٥/ ٬ٮ اإلرساع يف امليش مى كالؿَّ    

 ٦ٓ ٦ٞةربح اخلُٯ.
٦ٕني إال ٦ة يٞٮهل  ٣يف ل٤ُٮاؼ ذ٠ؿه    (9

رب٪ة » الؿًل٨ احل٧ةين كاحلضؿ األقٮد/ ا٣ُةاٙ ثني
آد٪ة يف ادل٩ية ظك٪ح كيف اآلػؿة ظك٪ح كٝ٪ة 

نٍا يف  . ثلجٮت ذلٟ ٨ٔ اجلب «ٔؾاب اجلةر
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( كشنن أيب داكد 45098مصِد اإلٌاـ أمحد ةركً )
 (.4891ةركً )

للك  كأدٔيحو  رو كأ٦ة ٦ة أظؽز٫ اجلةس ٨٦ أذاك   
٨٦  كيؽٔٮف ث٭ة ٚال أو٢ هل يٞؿؤك٩٭ة مٮطو 

كػ٤ٛةا٫ الؿامؽي٨   ق٪ح رقٮؿ ا
كا٣ٞؿكف امل٤ٌٛح، ث٢ ذلٟ ثؽٔح يف ادلي٨ 
كتنٮيل ىلع ا٣ُةاٛني كاملى٤ني، كل٤ُةاٙ أف 
يؽٔٮ ث٧ة مةء، كيٞؿأ ا٣ٞؿآف، كيؾ٠ؿ ا دكف 
ـامحح كال  رٚٓ وٮت بك١ي٪ح ككٝةر، دكف م

 ٦ؽإٚح كال أذل.
إذا مٟ ا٣ُةاٙ يف ٔؽد األمٮاط ثىن ىلع   (١١

٪٫، ٚإف ل٥ ي٤٘ت ىلع ّ٪٫ يشء ثىن ىلع ٤ٗجح ّ
احلٞني ك٬ٮ األ٢ٝ، ٚإذا مٟ ٦سالن يف النٮط 
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اخلةمف ثىن ىلع احلٞني كيه أربٕح، كأك٢٧ 
 اثلالزح ابلةٝيح.

  / 48ػ يف اإلدمةع و  ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر     
كأدمٕٮا ىلع أ٫٩ ٨٦ مٟ يف َٮا٫ٚ ثىن ىلع 

 ا٬ احلٞني.
ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ كال ي٤ذٛخ إىل النٟ ا٣ُةرئ     

ا٣ُٮاؼ؛ ألف ا٧٤ٕ٣ةء يٞؿركف َؿح النٟ 
 ا٣ُةرئ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ا٣ٕجةدة.

 كجيٮز جيٮز ل٤ُةاٙ أف يُٮؼ ٦٪ذٕالن   (١١
 .ة أك حم٧ٮالن أف يُٮؼ را٠جن 

إذا َةؼ كأز٪ةء ا٣ُٮاؼ أٝي٧خ الىالة  (١1
ٚإ٫٩ يىٌل ز٥ يل٢٧ ا٣ُٮاؼ ٨٦ املاكف اذلم 
ُٝٓ ا٣ُٮاؼ ٚي٫، ٧٠ة جيٮز مل٨ دٕت أز٪ةء 
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ا٣ُٮاؼ أف يكرتيط أك يرشب ز٥ يل٢٧ ا٣ُٮاؼ 
 ٨٦ ظير ٫ُٕٝ.

يكذعت ل٤ُةاٙ إذا ٚؿغ ٨٦ َٮا٫ٚ أف    (١3
يىٌل ػ٤ٙ املٞةـ رًلٕذني يٞؿأ ٚي٭٧ة بكٮريت 

إف  ﴾٢ٝ ٬ٮ ا أظؽ﴿ك ﴾٢ٝ ية أي٭ة الاكٚؿكف﴿
ديرس هل ذلٟ كإال وال٧٬ة يف أم ماكف ٨٦ 

 املكضؽ، كال ينٜ ىلع ٩ٛك٫ كال ىلع ا٣ُةاٛني.
 (1954)حلديد جاةر اىطٔيو يف مصيً ةركً     

/ ظىت إذا أدي٪ة ابليخ ٫ٕ٦، اقذ٥٤ الؿًل٨ كفيّ
ٕن ٢ زالزن مى ٚؿى  ة، ز٥ ٩ٛؾ إىل ٦ٞةـ ة كمىش أرب

ۉ  ې  ې    چ ٚٞؿأ/ ، إثؿا٬ي٥

    [.415ابللرة: ] چې   ېى  
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ٚض٢ٕ املٞةـ ثي٪٫ كبني ابليخ، ٚٞؿأ يف  
٭ة ٢ٝ ية أي﴿ك ﴾٢ٝ ٬ٮ ا أظؽ﴿الؿًلٕذني 
 .﴾الاكٚؿكف

٧٠ة يف   ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح     
كأدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع  (/١93/ 16دل٧ٮع ا٣ٛذةكل )

أف اجلب وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤ َةؼ ثةبليخ 
 ٬اكوًل ػ٤ٙ املٞةـ رًلٕذني. 

يف االقذؾاكر   كٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب    
ٌن  (/4/1١4) ة ىلع أف ا٣ُةاٙ يىٌل كأدمٕٮا أي

مةء ٨٦ املكضؽ كظير أم١٪٫. الؿًلٕذني ظير 
كأ٫٩ إف ل٥ يى٢ الؿًلٕذني ٔ٪ؽ املٞةـ أك ػ٤ٙ 

 املٞةـ ٚال يشء ٤ٔي٫. ا٬
ٚإذا ٚؿغ ٨٦ الؿًلٕذني ذ٬ت إىل زمــ   (١4

ملا ركاق اإلٌاـ ٚرشب ٦٪٭ة كوت ىلع رأق٫، 
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أف رقٮؿ  ٨ٔ صةثؿ ( 45140أمحد ةركً )
٢ زالزح أَٮاؼ ٨٦ احلضؿ إىل رمى  ا 

ني ز٥ اعد إىل احلضؿ، ز٥ احلضؿ كوًل رًلٕذ
ــ ٚرشب ٦٪٭ة كوت ىلع رأق٫  ذ٬ت إىل زم

أثؽأ ث٧ة »ٚةقذ٥٤ الؿًل٨ ز٥ رصٓ إىل الىٛة ٚٞةؿ/ 
 .«ثؽأ ا ٔـ كص٢ ث٫

ــ يؿصٓ إىل الؿًل٨   (١5 ز٥ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ زم
ٚيكذ٫٧٤ ٧٠ة دٞؽـ، كاقذالـ الؿًل٨ ثٕؽ الرشب 

ــ كالىت ىلع الؿ يف خديد س زةثخ أ٨٦ زم
و اذلم أخرجّ مصيً ةركً اىطٔي جاةر 

/ ز٥ رصٓ إىل الؿًل٨ ٚةقذ٫٧٤، ز٥ كفيّ (1954)
 ػؿج ٨٦ ابلةب إىل الىٛة.
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 اثذؽاء ا٣ُٮاؼ ٝج٢ احلضؿ األقٮد. (١
ـامحح تلٞجي٢ احلضؿ األقٮد.  (1  امل
اإلمةرة ثةحلؽي٨ ٔ٪ؽ حمةذاة احلضؿ  (3

ـظةـ.٤يالن األقٮد، كالٮٝٮؼ ٝ   ممة يكجت ال
دلؿار اتل١جري كا٣تك٧يح ٔ٪ؽ حمةذاة   (4

 احلضؿ األقٮد.
دٞجي٢ احلؽي٨ كإرقةؿ ا٣ٞج٢ حنٮ احلضؿ   (5
 األقٮد.
٢ يف اثلالزح األمٮاط األكىل مى دؿؾ الؿَّ   (6

 ٨٦ َٮاؼ ا٣ٞؽـك ٦ٓ ا٣ٞؽرة ٤ٔي٫.
 اتل٧كط ث٧ٞةـ إثؿا٬ي٥ كدٞجي٫٤. (7
 دٞجي٢ الؿًل٨ احل٧ةين. (8
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 ٨ احل٧ةين ٦ٓ اتل١جري.اإلمةرة إىل الؿًل  (9
ختىيه أدٔيح للك مٮط ٨٦ أمٮاط   (١١

 ا٣ُٮاؼ كرٚٓ الىٮت ثؾلٟ.
 اتل٧كط جبؽار ال١ٕجح كأقذةر٬ة.  (١١
 اقذالـ دميٓ أرٌلف ال١ٕجح.  (١1
 اتلٞةط الىٮر أز٪ةء ا٣ُٮاؼ.  (١3
ـاح كا٣ٞي٢ كا٣ٞةؿ أز٪ةء ا٣ُٮاؼ.  (١4  امل
ـامحح ا٣نكةء ل٤ؿصةؿ.  (١5  م
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احلؿص ىلع أداء الؿًلٕذني ػ٤ٙ املٞةـ     (١
٦جةرشة ٦ٓ زمحح ا٣ُةاٛني يف املٮاق٥ ممة يكجت 
أذيح ل٤ُةاٛني كٔؿ٤ٝح قري٥٬، ٦ٓ أ٫٩ جيٮز 
والة الؿًلٕذني يف أم ماكف ٨٦ املكضؽ احلؿاـ 

 ٧٠ة قجٜ ثية٫٩.
 والة ٔؽة رًلٕةت ػ٤ٙ املٞةـ.   (1
ة الؿًلٕذني، كالك٪ح اإلَة٣ح يف وال (3

ٝؿاءة ا٣ٛةحتح كالاكٚؿكف يف الؿًلٕح األكىل، 
 كا٣ٛةحتح كاإلػالص يف اثلة٩يح

ابلٞةء يف ماكف الىالة لرلاعء، كرب٧ة   (4
 وةظت ذلٟ رٚٓ وٮت.
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ثٕؽ أف يكذ٥٤ الؿًل٨ يذض٫ إىل الىٛة  (4
ٚإذا د٩ة ٨٦ الىٛة ل٤جؽء يف الكيع ٝؿأ ٝٮهل 

   ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  /دٕةىل

٢ٕٚ ذلٟ  ألف رقٮؿ ا  [.458ابللرة: ]
 اىطٔيو غِد مصيً. نٍا يف خديد جاةر 

كال تنرتط املٮاالة ثني ا٣ُٮاؼ كالكيع   (1
كالك٪ح أف يلٮف الكيع ٔٞت ا٣ُٮاؼ ٧٠ة 

 د٣خ ىلع ذلٟ األظةدير الىعيعح.
يف  ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ ٔجؽ ا٣رب    

ٝؽ أدمٕٮا أف ق٪ح  (/١3/143االقذؾاكر )
 ا٣ُٮاؼ ثني الىٛة كاملؿكة أف يلٮف مٮوٮالن 

 ٬اثة٣ُٮاؼ ثةبليخ. 
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كالكيع ثني الىٛة كاملؿكة قجٕح   (3
أمٮاط، يجؽأ ثةلىٛة كخيذ٥ ثةملؿكة، قٕي٫ ٨٦ 
الىٛة إىل املؿكة مٮط، كٔٮدد٫ ٨٦ املؿكة إىل 

 الىٛة مٮط.
كيف لك مٮط يٞٙ ىلع الىٛة كاملؿكة  (4

ال هلإ إال »كيلربق كيٞٮؿ/ ٚيٮظؽ ا كحي٧ؽق 
ا كظؽق ال رشيٟ هل، هل امل٤ٟ كهل احل٧ؽ ك٬ٮ 
ىلع لك يشء ٝؽيؿ، ال هلإ إال ا كظؽق أجنـ 

ـاب كظؽق ــ األظ ي٢ٕٛ  «كٔؽق، ك٩رص ٔجؽق، ك٬
ٕن  ة يؽي٫ ثني ذلٟ، ذلٟ زالث مؿات كيؽٔٮ راٚ

أم أ٫٩ يؽٔٮ مؿدني ٚجٕؽ أف يجؽأ ثةذل٠ؿ الكةثٜ 
مؿة زة٩يح ز٥ يؽٔٮ ز٥ يأيت ث٫  يؽٔٮ ز٥ يأيت ث٫

 زةثلح، ز٥ يٮاو٢ قٕي٫.
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يف أز٪ةء قٕي٫ يؽٔٮ ث٧ة مةء، أك يؾ٠ؿ  (5
ا، أك يٞؿأ ٝؿآ٩ةن، ك٣يف ٬٪ةؾ داعء ٦أزٮر للك 
مٮط، ث٢ ختىيه لك مٮط ثؽاعء ثؽٔح، 
كًلؾلٟ اذل٠ؿ كادلاعء اجل٧ةيع ثؽٔح كتنٮيل 

 ىلع الكةٔني.
ال تنرتط ا٣ُ٭ةرة ل٤كيع ٣ٕؽـ   (6
 ىلع ذلٟ. ادلحل٢

 /49 ػيف اإلدمةع و ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر    
كأدمٕٮا ىلع أ٫٩ إف قىع ثني الىٛة كاملؿكة ىلع 
ٗري َ٭ةرة أف ذلٟ جيـا٫، كا٩ٛؿد احلك٨ ٚٞةؿ/ 

 ا٬ إف ذ٠ؿ ٝج٢ أف حي٢ ٤ٚيٕؽ ا٣ُٮاؼ.
يكذعت ل٤ؿص٢ دكف املؿأة أف يرسع   (7

ا، ة مؽيؽن ثني ا٧٤ٕ٣ني األػرضي٨ ٚيكىع قٕين 
 .ٮؿ ا ٧٠ة ٫٤ٕٚ رق
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  / أف رقٮؿ ا حلؽير اث٨ ٧ٔؿ    

ة اكف إذا َةؼ ثةبليخ ا٣ُٮاؼ األكؿ، ػت زالزن 
ٕن  ة، كٌلف يكىع ثج٨ُ املكي٢ إذا َةؼ كمىش أرب

 .ثني الىٛة كاملؿكة كٌلف اث٨ ٧ٔؿ ي٢ٕٛ ذلٟ
كمصيً ةركً   (4644)أخرجّ ابلخارم ةركً 

(4164.) 

 .إدمةاعن  ثةلكيع اتلُٮع يرشع ال (8
يف املجؽع  ا٣ٕال٦ح اث٨ ٤ٛ٦ط ٝةؿ  

كأل٫٩ ال يكذعت  (/3/117يف رشح املٞ٪ٓ )
اتلُٮع ثةلكيع ٠كةاؿ األنكةؾ ث٘ري ػالؼ 

 ٬أ٫٧٤ٕ٩ خبالؼ ا٣ُٮاؼ ٚإ٫٩ والة. 

 ا٣ٛؿاغ ثٕؽ رًلٕذني والة يكذعت ال  (9
 ابلؽع. ٨٦ ذلٟ ث٢ املؿكة، ىلع الكيع ٨٦
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٧٠ة يف   ٝةؿ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح    
كال والة ٔٞيت  (/١18/ ٣16ٛذةكل )دل٧ٮع ا

ا٣ُٮاؼ ثةلىٛة كاملؿكة كإ٧٩ة الىالة ٔٞيت 
كادٛةؽ   ا٣ُٮاؼ ثةبليخ بك٪ح رقٮؿ ا

 ٬االك٤ٙ كاألا٧ح. 
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 االًُجةع يف الكيع. (١
ري رٚٓ احلؽي٨ ىلع الىٛة كاملؿكة كاتل١ج  (1

 ة ٧٠ة دؿٚٓ األيؽم ٔ٪ؽ دلجرية اإلظؿاـ.زالزن 
دؿؾ ٦ة كرد يف الك٪ح ٨٦ اتل١جري  (3

كاتلع٧يؽ كاتل٭٤ي٢ كاذل٠ؿ الٮارد كادلاعء ثني 
 ذلٟ ٧٠ة قجٜ ثية٫٩.

  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    چٝؿاءة   (4
 يف لك مٮط.

ٝؿاءة اآليح الكةثٞح ٔ٪ؽ الىٕٮد ىلع   (5
٪ؽ ادل٩ٮ املؿكة ٦ٓ أ٩٭ة ال دٞؿأ ٧٠ة قجٜ إال ٔ

 ٨٦ الىٛة يف النٮط األكؿ.
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ادلاعء ثىٮت دمةيع مؿدٛٓ ٔ٪ؽ  (6
 الكيع ممة ينٮش ىلع الكةٔني.

 ختىيه أدٔيح ٦ٕي٪ح للك مٮط. (7
دؿؾ الكيع ثني ا٧٤ٕ٣ني األػرضي٨  (8

 يف ظٜ الؿصةؿ.
انن٘ةؿ ثٕي احلضةج ثة٣ٞي٢ كا٣ٞةؿ  (9

 كالٌعٟ، كاالنن٘ةؿ ثةهلٮادٙ.
اتلىٮيؿ أز٪ةء الكيع كٔ٪ؽ الىٕٮد  (١١

  الىٛة كاملؿكة.ىلع
 اتل٧كط ثةلىؼؿات يف الىٛة كاملؿكة.  (١١
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احل٤ٜ أك اتلٞىري كاصت ٨٦ كاصجةت  (1
﮲   ژ  احلش كا٧ٕ٣ؿة ٝةؿ دٕةىل ۓ  ۓ 

﮳ ﮴   ﮵﮶ ﮷   ﮸   ﮹  ﮺ ﮻   

﯀  ﮿    ژ﮼  ﮽  ﮾ 

 [.17اىفخح:]

٣يف ىلع ا٣نكةء ظ٤ٜ ثإدمةع أ٢٬   (1
دٞرص املؿأة ٨٦ َؿؼ ًٛةاؿ٬ة ٝؽر ا٥٤ٕ٣ كإ٧٩ة 

٣يف ىلع »/ أ٤٧٩ح حلؽير اث٨ ٔجةس 
أخرجّ  «ا٣نكةء احل٤ٜ إ٧٩ة ىلع ا٣نكةء اتلٞىري

 ( كإشِادق صديح.4985أةٔ داكد ةركً )
احل٤ٜ يف ظٜ الؿصةؿ أ٢ٌٚ ٨٦   (3

( كمصيً 4718ملا يف ابلخارم ةركً )اتلٞىري 
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أف  ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة  (0448ةركً )
 .«امهلل اٗٛؿ ل٧٤ع٤ٞني»ٝةؿ/   رقٮؿ ا

امهلل »رقٮؿ ا كل٧٤ٞرصي٨؟ ٝةؿ/  ية ٝةلٮا/
. ٝةلٮا/ ية رقٮؿ امهلل «اٗٛؿ ل٧٤ع٤ٞني

. «امهلل اٗٛؿ ل٧٤ع٤ٞني»كل٧٤ٞرصي٨؟ ٝةؿ/ 
ٝةلٮا/ ية رقٮؿ ا كل٧٤ٞرصي٨؟ ٝةؿ/ 

 .«كل٧٤ٞرصي٨»
احل٤ٜ أك اتلٞىري ل٤ؿصةؿ يلٮف    (4

حي٤ٜ ثٕي مٕؿ  لنٕؿ الؿأس لك٫ ٚال يليف أف
رأق٫ أك يٞرص ث٫ٌٕ، كيلٮف اتلٞىري ثةملٞه 
كاآلالت ال١٭ؿبةايح ا٣يت دجيق أوٮؿ النٕؿ، 

 كاحل٤ٜ يلٮف ثةملٮىس.
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ػ يف اإلدمةع و ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر   (5
/ كأدمٕٮا ىلع أف األو٤ٓ ي٧ؿ ىلع رأق٫ 5١

 ا٬ ثةملٮىس ٔ٪ؽ احل٤ٜ.

ٝةؿ يف  ا ث٨ ٧ٔؿ  ٨ٔ ٔجؽ
 ىلع رأق٫ . األو٤ٓ/ ي٧ؿ املٮىس

( 5/440أخرجّ ابليٓيق يف شنِّ )٤ٝخ/    
 ( كْٔ خصَ ىغريق.1/156كادلاركطين يف شنِّ )

جيٮز احل٤ٜ أك اتلٞىري يف م١ح أك   (6
 ػةرص٭ة.

ظ٤ٜ ال٤عيح أك دٞىري٬ة ظؿاـ ٔ٪ؽ   (7
، كظ٤ٞ٭ة  اإلظالؿ ٨٦ اإلظؿاـ كيف احل٢ كاحلـؿ

 أك دٞىري٬ة يف احلـؿ إز٫٧ أمؽ كأمؽ.

 
 



 

 76 

ظ٤ٜ ثٕي الؿأس كدؿؾ ابلٕي اآلػؿ،  -١
 ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ٞـع امل٪يه ٔ٪٫.

دٞىري زالث مٕؿات ٨٦ لك صة٩ت،  -1
 كامل٤ُٮب د٧ٕي٥ دميٓ الؿأس ثةتلٞىري.

ظ٤ٜ ال٤عيح أك دٞىري٬ة، كظ٤ٞ٭ة أك  -3
.  دٞىري٬ة حمـؿ

اذلم ٤ٔي٫ أا٧ح اإلقالـ ك٬ؽاة األ٩ةـ      
كمىةثيط ا٣ْالـ أ٫٩ ال يكذعت أف يٞىؽ 
ث١٧ح مكضؽان ل٤ىالة ٗري املكضؽ احلؿاـ، كال 
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دٞىؽ ثٕٞح ل٤ـيةرة ٗري املنةٔؿ ال دار كال 
 صج٢ كال اغر ث٢ ذلٟ ٨٦ األمٮر املعؽزح.
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 جٮمزيةرة املكضؽ اجل
زيةرة املكضؽ اجلجٮم ق٪ح يف دميٓ  (١

األكٝةت، ك٣يف هلة د٤ٕٜ ثةحلش كا٧ٕ٣ؿة 
ك٣يكخ ٨٦ كاصجةد٭٧ة، ك٦٪ةقجح ذ٠ؿ ا٧٤ٕ٣ةء 
ل٤ـيةرة يف آػؿ ٠ذةب احلش أف اجلةس اك٩ٮا يف 
ا٣ٕ٭ؽ الكةثٜ  ينٜ ٤ٔي٭٥ إٚؿاد زيةرة 
املكضؽ اجلجٮم يف قٛؿة مكذ٤ٞح ٚاك٩ٮا إذا 

املؽي٪ح لـيةرة  ظضٮا كأذ٧ؿكا ذ٬جٮا إىل
 املكضؽ اجلجٮم.

/ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا  ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة     
ال تنؽ الؿظةؿ إال إىل زالزح مكةصؽ/ مكضؽم »

ركاق  «٬ؾا كاملكضؽ احلؿاـ كاملكضؽ األٝىص
 (.4097( كمصيً ةركً )4489ابلخارم ةركً )
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ٝةؿ/  أف اجلب  ك٨ٔ أيب ٬ؿيؿة 
الة والة يف مكضؽم ٬ؾا ػري ٨٦ أ٣ٙ و»

ركاق ابلخارم ةركً  «ٚي٧ة قٮاق إال املكضؽ احلؿاـ
 (.0075( كمصيً ةركً )4494)

يرشع مل٨ زار املكضؽ اجلجٮم أف يىٌل   (1
يف الؿكًح ٦ة ديرس هل ٨٦ اجلٮا٢ٚ أك يؾ٠ؿ ا 

ة إذا ل٥ حيى٢ ثؾلٟ أذيح ألظؽ ٚي٭ة أك يٞؿأ ٝؿآ٩ن 
 أك إرضار ث٫.

 أف حلؽير ٔجؽ ا ث٨ زيؽ املةزين     
٦ة ثني ثييت ك٦٪ربم »ٝةؿ/   رقٮؿ ا

أخرجّ ابلخارم ةركً  «ركًح ٨٦ ريةض اجل٪ح
 .(0075( كمصيً ةركً )4495)
ــ ٨٦ ٝؽـ إىل املؽي٪ح اجلجٮيح أف يجىق   (3 ال ي٤

ة ٨٦ ا ٦ٕي٪ن ، كال أف يىٌل ٔؽدن ٚي٭ة أقجٮاعن 
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الى٤ٮات ال أربٕني كال أكرث كال أ٢ٝ ٣ٕؽـ 
 كصٮد دحل٢ وعيط ىلع ذلٟ.

 كو٢ املؽي٪ح رشع هل زيةرة ٝرب اجلب ٨٦  (4

كوةظجي٫ ك٦ٞربة ابلٞيٓ ك٦ٞربة م٭ؽاء  
أظؽ، زيةرة ٦ٞىٮد٬ة الكالـ ىلع املٮىت، كادلاعء 
هل٥، كدؾ٠ؿ املٮت كاآلػؿة، كاالقذٕؽاد ل٤ٞةء 
ا، ك٬ؾق يه الـيةرة الرشٔيح ا٣يت ينذٛٓ ث٭ة 

ـااؿ كاملـكر.  ال
ي٫ أك كوةظج  كأ٦ة زيةرة ٝرب الؿقٮؿ    

ٗري٧٬ة ٨٦ ٝجٮر الىعةثح كاتلةثٕني كالىةحلني 
ـااؿ ٦٪٭٥ املؽد كالٮدل  يف أم ماكف حل٤ُت ال
كالنٛةٔح كص٤ت اخلري كًلنٙ الرض كحنٮ ذلٟ 
ٚ٭ؾق زيةرة رشًليح ٨٦ صنف ٦ة اكف ي٫٤ٕٛ 
املرشًلٮف  األكلٮف ٔ٪ؽ أو٪ة٦٭٥، ك٬ؾق الـيةرة 
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ـااؿ أ٥ْٔ  ال ينذٛٓ ث٭ة املـكر كيذرضر ث٭ة ال
 ا ثة.رضر ٔيةذن ال
كٝربم وةظجي٫   ٔ٪ؽ زيةرة ٝرب اجلب  (5

ـااؿ ٨٦ اجل٭ح األ٦ة٦يح ٚيكذٞج٢ ٝرب  يأيت ال
الكالـ »كيٞٮؿ ثأدب كػٛي وٮت/   اجلب

٤ٔيٟ ية رقٮؿ ا كرمحح ا كبؿٌلد٫، وًل 
ـاؾ ػري ٦ة صـل  ا كق٥٤ كبةرؾ ٤ٔيٟ كص
٩بيةن ٨ٔ أ٦ذ٫، نن٭ؽ أ٩ٟ ٝؽ ث٤٘خ الؿقة٣ح 

يخ األ٦ة٩ح ك٩ىعخ هلؾق األ٦ح كصة٬ؽت يف كأد
 .«ا ظٜ ص٭ةدق ظىت أدةؾ احلٞني ٨٦ ربٟ

كلٮ اٝذرص ىلع دلؿد الكالـ كالىالة ٤ٔي٫     
٧٠ة اكف ي٢ٕٛ الىعةثح ٚال ثأس، ز٥ يذٞؽـ 

   كيك٥٤ ىلع أيب ثلؿ الىؽي٤ٜٝيالن 

الكالـ ٤ٔيٟ ية »كيؽٔٮ هل، كال ثأس أف يٞٮؿ/ 
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ؿ ا كرمحح ا أثة ثلؿ ية ػ٤يٛح رقٮ
ـاؾ ا ٨ٔ اإلقالـ كاملك٧٤ني ػري  كبؿٌلد٫، ص

ـاء  .«اجل
كيؽٔٮ    كيك٥٤ ىلع ٧ٔؿز٥ يذٞؽـ ٤ٝيالن    

الكالـ ٤ٔيٟ ية ٧ٔؿ ث٨ »هل، كال ثةس أف يٞٮؿ/ 
اخلُةب ية أ٦ري املؤ٦٪ني كرمحح ا كبؿٌلد٫ 

ـاء ـاؾ ا ٨ٔ اإلقالـ كاملك٧٤ني ػري اجل  .«ص
ـاا  (6 كٝربم   ؿ ٝرب اجلبال يرشع ل

وةظجي٫ أف يكذٞج٢ احلضؿة كيؽٔٮ جلٛك٫ 
 ث٢ ذلٟ ثؽٔح.

يٞـٮ ثٕي اجل٭ةؿ ٨٦ ا٣ٕة٦ح كأمجة٬٭٥   (7
ٔ٪ؽ زيةرة ا٣ٞرب اجلجٮم الرشيٙ ثإثالغ الكالـ 
إىل رقٮؿ ا مم٨ مح٤٭٥ ذلٟ ٨٦ أ٢٬ ثرل٥٬ 

الكالـ  /كٗري٥٬ ٨٦ األٝةرب كٗري٥٬، ٚيٞٮلٮف
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ف كٚالف ك٦ة أمج٫ ٤ٔيٟ ية رقٮؿ ا ٨٦ ٚال
ذلٟ، ك٬ؾا ٨٦ األمٮر املعؽزح ا٣يت ل٥ ي٤ٕٛ٭ة 
ق٤ٛ٪ة الىة٣ط رًٮاف ا ٤ٔي٭٥ أدمٕني، 

 كدٮًلي٢ يف ٔجةدة ل٥ يؿد اتلٮًلي٢ ٚي٭ة.
كينجيغ أف يٞةؿ مل٨ ي٤ُت مح٢ الكالـ    

/ ق٥٤ أ٩خ ث٪ٛكٟ  كدج٤ي٫٘ إىل رقٮؿ ا
٨٦ ماك٩ٟ كاملالالح قتج٤ٖ ذلٟ كحت٫٤٧ إىل 

 يف أٝؿب كٝخ.  ا رقٮؿ
، ٝةؿ/  حلؽير ٨ٔ زاذاف، ٨ٔ ٔجؽ ا  

إف  مالالح قيةظني، »/  ٝةؿ رقٮؿ ا
ركاق اىنصايئ ةركً  «يج٤٘ٮين ٨٦ أ٦يت الكالـ

 ( كغريق كْٔ خديد صديح.4181)
ل٥ يل٨ ٨٦ ٬ؽم اخل٤ٛةء الؿامؽي٨ كقةاؿ   (8

ٔٞت  زيةرة ٝرب اجلب  الىعةثح 
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ذلٟ ٨٦ ابلؽع كا٤٘٣ٮ يف الى٤ٮات اخل٧ف ث٢ 
ال دذؼؾكا » /ادلي٨ كخمة٣ٙ ٣ٞٮؿ اجلب 

ٝربم ٔيؽان، كو٤ٮا ٌٔل ٚإف والدل٥ دج٤٘ين 
( كٗريق 1١41أػؿص٫ أثٮ داكد ثؿ٥ٝ ) «ظير ٠٪ذ٥

 ك٬ٮ ظؽير وعيط.
يرشع ٧٠ة قجٜ يف ظٜ ٨٦ ٝؽـ إىل املؽي٪ح   (9

أف يـكر ٦ٞربة ابلٞيٓ كٚي٭ة ٔؽد ٨٦ ٝجٮر 
ظؽ، يك٥٤ أة م٭ؽاء ، كًلؾا ٦ٞربالىعةثح 

 .ة ثؿقٮؿ ا ٤ٔي٭٥ كيؽٔٮ هل٥ دأقين 

ٝةؿ/  ٚيف ظؽير ثؿيؽة ث٨ احلىيت     
ي٧٤ٕ٭٥ إذا ػؿصٮا إىل  اكف رقٮؿ ا 
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/ (١)يف ركايث أيب ةكراملٞةثؿ، ٚاكف ٝةا٤٭٥ يٞٮؿ 
 .«الكالـ ىلع أ٢٬ ادليةر»

الكالـ ٤ٔيل٥ أ٢٬ »/ (1)كيف ركايث زْري   
٪ني كاملك٧٤ني، كإ٩ة، إف مةء ا ادليةر ٨٦ املؤ٦

أخرجّ  «لالظٞٮف، أقأؿ ا جلة ك٣ل٥ ا٣ٕةٚيح
 (.1157مصيً ةركً )

يكذعت زيةرة مكضؽ ٝجةء كالىالة  (١١
 ٚي٫.

ٚ٭ٮ زةين املكضؽي٨ الزلي٨ هل٧ة ٢ٌٚ 
كمأف يف ٬ؾق املؽي٪ح كٝؽ أقكة ىلع اتلٞٮل ٨٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أخد رجاؿ الصِد.( 4)

 أخد رجاؿ الصِد.( 1)
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، كٝؽ صةء ٨ٔ اجلب  ٨٦ ٫٤ٕٚ كٝٮهل  أكؿ يـٮ
  ٢ٌٚ الىالة يف مكضؽ ٝجةء.٦ة يؽؿ ىلع

ٝةؿ/  أ٦ة ٫٤ٕٚ ٨ٕٚ ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ      
ة ٦ةمين  يأيت مكضؽ ٝجةء لك قجخو  اكف اجلب 

ركاق ابلخارم  .ة ٚيىٌل ٚي٫ رًلٕذنيكرا٠جن 
 كمصيً.

كأ٦ة ٝٮهل ٚٞؽ زجخ ٨ٔ ق٭٢ ث٨ ظ٪يٙ      
٨٦ دُ٭ؿ يف »/ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا  

 ٚي٫ والة اكف هل ثيذ٫ ز٥ أىت مكضؽ ٝجةء ٚىًل
 ركاق اةَ ٌاجّ كغريق. «أصؿ ٧ٔؿة
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 «ٚىًل ٚي٫ والة»كٝٮهل يف ٬ؾا احلؽير/ 
 .(١)ين٢٧ ا٣ٛؿض كاجل٢ٛ

كال يف ق٪ح  ل٥ يؿد يف ق٪ح اجلب   (١١
ػ٤ٛةا٫ الؿامؽي٨ كال يف ٬ؽم الك٤ٙ الىة٣ط 
٦ة يؽؿ ىلع ٢ٌٚ مكةصؽ أػؿل يف املؽي٪ح ٗري 

ع ٝىؽ املكضؽ اجلجٮم كمكضؽ ٝجةء، ٚال يرش
مكةصؽ أػؿل ثةملؽي٪ح ثةلـيةرة ل٤ىالة ٚي٭ة، ال 
٦ة يكىم ثةملكةصؽ الكجٕح كال ٗري٬ة ث٢ ذلٟ 

 ٨٦ ابلؽع.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .11حتصري اجلاشم صػ  (4)
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...  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     چ

]ابللرة:  چڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
417 :418.] 

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۈ  ٴۇ  ۋ چ 

 [.144]ابللرة:  چۉ  ې  ې  ې     

ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  چ 

وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  

يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  

  [.186]ابللرة:  چخت     
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ 

   [.8]آؿ غٍراف:  چۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ    
ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ       

  [.74]اىفركاف:  چھ   ے    ے    

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  چ 

 [.08]آؿ غٍراف:  چٺ    
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ 

 [.44]إةراْيً:  چى  ائ   ائ  
ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  چ 

﮵    ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ 

  [.49]اجلٍو:  چ﮹  ﮶  ﮷ ﮸   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
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 چچچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ    

  [.45]األخلاؼ: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ    چ

  [.10]األغراؼ:  چڀ  ڀ   ڀ  

پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ    چ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 [.44]احلرش:  چٹ  ٹ    

 چىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی       چ

 [.448]املؤٌِٔف: 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ 

  [.44]إةراْيً:  چۈئ 
ٮات » امهلل لٟ احل٧ؽ أ٩خ ٩ٮر الك٧ى

كاألرض، كلٟ احل٧ؽ أ٩خ قىيَّةـ الك٧ٮات 
كاألرض، كلٟ احل٧ؽ أ٩خ رب الك٧ٮات 
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٩خ احلٜ، كٝٮلٟ احلٜ، 
ى
، أ كاألرض ك٨٦ ٚي٭٨َّ

ؽؾ احلٜ، ك ٍٔ ٣ٞةؤؾ ظٜ، كاجل٪ح ظٜ، كاجلةر كك
، كبٟ  ظٜ، كالكةٔح ظٜ، امهلل لٟ أق٧٤خي
٩جخ، كبٟ 

ى
، كإحلٟ أ آ٦٪خ، ك٤ٔيٟ دٮٍلخي

٦خي  ، ٚةٗٛؿ يل ٦ة ٝؽَّ ، كإحلٟ ظة٧٠خي ػةو٧خي
، أ٩خ اذلم ال  ٤ٔ٪خي

ى
ك٦ة أٌػؿت، ك٦ة أرسرتي كأ

٩خ
ى
 .«هلإ إال أ

امهلل إين أٔٮذ ثؿًةؾ ٨٦ قؼُٟ، كأٔٮذ »
ذٟ، كأٔٮذ ثٟ ٦٪ٟ، ال ث٧ٕةٚةدٟ ٨٦ ٔٞٮب

ظيص ز٪ةء ٤ٔيٟ، أ٩خ ٧٠ة أزنيخ ىلع ٩ٛكٟ
ي
 .«أ

امهلل إين ٧٤ّخ ٩ٛيس ٧٤ّة ٠سرينا كال »
ي٘ٛؿ اذل٩ٮب إال أ٩خ، ٚةٗٛؿ يل ٦٘ٛؿة ٨٦ 

 .«ٔ٪ؽؾ كارمحين إ٩ٟ أ٩خ ا٣٘ٛٮر الؿظي٥
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امهلل إين أقألٟ اهلؽل، كاتلىق، كا٣ٕٛةؼ، »
 .«كا٣٘ىن
إرسايف يف امهلل اٗٛؿ يل ػُيئيت كص٭ٌل، ك»

أمؿم، ك٦ة أ٩خ أ٥٤ٔ ث٫ ٦ين، امهلل اٗٛؿ يل 
صؽم ك٬ـيل، كػُيئ ك٧ٔؽم، كَل ذلٟ 
ٔ٪ؽم، امهلل اٗٛؿ يل ٦ة ٝؽ٦خ ك٦ة أػؿت، ك٦ة 
أرسرت ك٦ة أ٤ٔ٪خ، ك٦ة أ٩خ أ٥٤ٔ ث٫ ٦ين، أ٩خ 

 .«املٞؽـ كأ٩خ املؤػؿ، كأ٩خ ىلع لك يشء ٝؽيؿ
امهلل أو٤ط يل ديين اذلم ٬ٮ ٔى٧ح »

 د٩يةم ا٣يت ٚي٭ة ٦ٕةيش، أمؿم، كأو٤ط يل
كأو٤ط يل آػؿيت ا٣يت ٚي٭ة ٦ٕةدم، كاص٢ٕ 
احليةة زيةدة يل يف لك ػري، كاص٢ٕ املٮت راظح 

 .«يل ٨٦ لك رش
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امهلل إين أٔٮذ ثٟ ٨٦ رش ق٧يع، ك٨٦ »
رش ثرصم، ك٨٦ رش لكةين، ك٨٦ رش ٤ٝب، ك٨٦ 

 .«رش ٦٪يي
امهلل إين أٔٮذ ثٟ أف أرشؾ ثٟ ميبة »

 .«ممة ال أ٫٧٤ٔ أ٫٧٤ٔ، كأقذ٘ٛؿؾ
امهلل أٔين ىلع ذ٠ؿؾ، كم١ؿؾ، كظك٨ »

 .«ٔجةددٟ
امهلل ية ٤ٞ٦ت ا٤ٞ٣ٮب، زجخ ٤ٝب ىلع »
 .«دي٪ٟ
امهلل مرصؼ ا٤ٞ٣ٮب رصؼ ٤ٝٮب٪ة ىلع »

 .«َةٔذٟ
« ، امهلل إين أٔٮذ ثٟ ٨٦ ال١ك٢، كاهلـؿ

، ك٨٦ ٚذ٪ح ا٣ٞرب، كٔؾاب ا٣ٞرب،  كاملأز٥، كامل٘ـؿ
ك٨٦ رش ٚذ٪ح  ك٨٦ ٚذ٪ح اجلةر، كٔؾاب اجلةر،
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ا٣٘ىن، كأٔٮذ ثٟ ٨٦ ٚذ٪ح ا٣ٛٞؿ، كأٔٮذ ثٟ ٨٦ 
ٚذ٪ح املكيط ادلصةؿ، امهلل اٗك٢ ٔين ػُةيةم 
ث٧ةء اثل٤ش كا٣ربد، ك٩ٜ ٤ٝب ٨٦ اخلُةية ٧٠ة 
٩ٞيخ اثلٮب األثيي ٨٦ ادلنف، كبةٔؽ ثيين 
كبني ػُةيةم ٧٠ة ثةٔؽت ثني املرشؽ 

 .«كامل٘ؿب
 رب أٔين كال د٨ٕ ٌٔل، كا٩رصين كال»

د٪رص ٌٔل، كام١ؿ يل كال د١٧ؿ ٌٔل، كا٬ؽين 
كيرس اهلؽل يل كا٩رصين ىلع ٨٦ ثىغ ٌٔل، امهلل 
اص٤ٕين لٟ مة٠ؿنا، لٟ ذا٠ؿنا، لٟ را٬جنة، لٟ 
ة ٦٪يجنة، رب دٞج٢  ، لٟ خمجذنة، إحلٟ أكا٬ن ٦ُٮااعن
دٮبيت، كاٗك٢ ظٮبيت، كأصت دٔٮيت، كزجخ 
ظضيت، كا٬ؽ ٤ٝب، كقؽد لكةين، كاق٢٤ قؼي٧ح 

 .«رموؽ
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امهلل إين أٔٮذ ثٟ ٨٦ ٦٪١ؿات األػالؽ »
 .«كاأل٧ٔةؿ كاأل٬ٮاء

امهلل إين أقألٟ ٨٦ اخلري لك٫، اعص٫٤ »
كآص٫٤، ٦ة ٧٤ٔخ ٦٪٫ ك٦ة ل٥ أ٥٤ٔ، كأٔٮذ ثٟ 
٨٦ الرش لك٫، اعص٫٤ كآص٫٤، ٦ة ٧٤ٔخ ٦٪٫ ك٦ة 
ل٥ أ٥٤ٔ، امهلل إين أقألٟ ٨٦ ػري ٦ة قألٟ 

ث٫ ٔجؽؾ ك٩بيٟ، كأٔٮذ ثٟ ٨٦ رش ٦ة اعذ 
ٔجؽؾ ك٩بيٟ، امهلل إين أقألٟ اجل٪ح ك٦ة ٝؿب 
إحل٭ة ٨٦ ٝٮؿ ك٢٧ٔ، كأٔٮذ ثٟ ٨٦ اجلةر ك٦ة 
ٝؿب إحل٭ة ٨٦ ٝٮؿ ك٢٧ٔ، كأقألٟ أف جت٢ٕ لك 

 .«ٌٝةء ٌٝيذ٫ يل ػرينا
امهلل اعٚين يف ثؽين، امهلل اعٚين يف »

ق٧يع، امهلل اعٚين يف ثرصم، ال هلإ إال أ٩خ، 
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كا٣ٛٞؿ، امهلل إين امهلل إين أٔٮذ ثٟ ٨٦ ا٣لٛؿ 
 .«أٔٮذ ثٟ ٨٦ ٔؾاب ا٣ٞرب ال هلإ إال أ٩خ

امهلل إين أقألٟ اثلجةت يف األمؿ، »
كا٣ٕـي٧ح ىلع الؿمؽ، كأقألٟ مٮصجةت رمحذٟ، 
ـاا٥ ٦٘ٛؿدٟ، كأقألٟ م١ؿ ٧ٕ٩ذٟ،  كٔ

ة، ة ق٤ي٧ن كأقألٟ ظك٨ ٔجةددٟ، كأقألٟ ٤ٝجن 
ة، كأقألٟ ٨٦ ػري ٦ة د٥٤ٕ، ة وةدٝن كأقألٟ لكة٩ن 

ثٟ ٨٦ رش ٦ة د٥٤ٕ، كأقذ٘ٛؿؾ ملة د٥٤ٕ، كأٔٮذ 
 .«إ٩ٟ أ٩خ ٔالـ ا٣٘يٮب

امهلل اٝك٥ جلة ٨٦ ػنيذٟ ٦ة حيٮؿ ثي٪٪ة »
كبني ٦ٕةويٟ، ك٨٦ َةٔذٟ ٦ة دج٤٘٪ة ث٫ 
ص٪ذٟ، ك٨٦ احلٞني ٦ة د٭ٮف ث٫ ٤ٔي٪ة مىيجةت 
ادل٩ية، ك٦ذٕ٪ة ثأق٧ةٔ٪ة كأثىةر٩ة كٝٮد٪ة ٦ة 

ة ىلع أظييذ٪ة، كاص٫٤ٕ الٮارث ٦٪ة، كاص٢ٕ زأر٩
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٨٦ ٧٤ّ٪ة، كا٩رص٩ة ىلع ٨٦ اعدا٩ة، كال جت٢ٕ 
مىيبذ٪ة يف دين٪ة، كال جت٢ٕ ادل٩ية أكرب ٧٬٪ة 
كال ٦ج٤ٖ ٧٤ٔ٪ة، كال تك٤ٍ ٤ٔي٪ة ٨٦ ال 

 .«يؿمح٪ة
٩ٟ دؿل ماك٩٪ة، كتك٧ٓ الك٦٪ة، إامهلل »

امهلل ٬ؾق ٩ٮاوي٪ة اخلةَبح  كد٥٤ٕ رس٩ة كجنٮا٩ة،
كال رب الاكذثح ثني يؽيٟ، ٔجيؽؾ قٮا٩ة ٠سري 

، إال إحل٦ٟ٪ٟ جلة قٮاؾ، ال م٤ضأ كال ٦٪ىج 
نكألٟ مكأ٣ح املك١ني، ك٩بذ٭٢ إحلٟ اثذ٭ةؿ 

 حل٢، ك٩ؽٔٮؾ داعء اخلةاٙ الرضيؿ،اخلةًٓ اذل
٨٦ ػٌٕخ لٟ رٝجذ٫، كر٥ٗ لٟ أ٫ٛ٩، كٚةًخ 
لٟ ٔي٪ةق، كذؿَّ لٟ ٤ٝج٫ إال رمحذ٪ة كدٞج٤ذ٪ة، 
 ٨٧ٚ ي٘ٛؿ اذل٩ٮب إال أ٩خ؟ ٨٦ يكرت ا٣ٕيٮب إال

 ؟«أ٩خ
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امهلل آ٨٦ ركاعد٪ة، كاقرت ٔٮراد٪ة، »
كاظْٛ٪ة ٨٦ ثني أيؽي٪ة ك٨٦ ػ٤ٛ٪ة، ك٨ٔ 
أي٧ة٩٪ة ك٨ٔ م٧ةا٤٪ة، ك٨٦ ٚٮٝ٪ة، ك٩ٕٮذ ثٟ 
ذةؿى ٨٦ حتذ٪ة، امهلل دٞج٤٪ة ٚي٨٧  امهلل أف ٩٘ي
دٞج٤خ، امهلل دٞج٢ ٦٪ة أظك٨ ٦ة ٤٧ٔ٪ة، كجتةكٍز 
٨ٔ قيئ ٦ة ٤٧ٔ٪ة، ية رب٪ة ٨٦ يٛذط ابلةب إف 

ذ٫، ٨٦ يُٕي٪ة ا٣ُٕةء إف ٦٪ٕذ٫، امهلل أ٤ٗٞ
دٞج٤٪ة يف اتلةابني، كاٗٛؿ ذ٩ٮب املؾ٩بني، امهلل 
إ٩ة ٔجيؽؾ ث٪ٮ ٔجيؽؾ ث٪ٮ إ٦ةاٟ يف ظةصح إىل 
رمحذٟ، كأ٩خ يف ٗىن ٨ٔ ٔؾاث٪ة، امهلل صةز٩ًة 

ة، ا كٗٛؿا٩ن ثةإلظكةف إظكة٩ةن، كبةإلقةءة ٔٛٮن 
امهلل دٞج٢ ٦٪ة إ٩ٟ أ٩خ الك٧يٓ ا٤ٕ٣ي٥، كدت 

 .«٤ي٪ة إ٩ٟ أ٩خ اتلٮاب الؿظي٥ٔ
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كال ٧٬ة  امهلل الدؽع جلة ذ٩جة إال ٗٛؿد٫،»
كال ٔيجة إال  كال دي٪ة إال ٌٝيذ٫، إال ٚؿصذ٫،

كال ظةصح ٨٦  ا إال ٝى٧ذ٫،كال ٔؽكن  قرتد٫،
ظٮااش ادل٩ية يه لٟ رًة كجلة ٚي٭ة والح إال 
أٔ٪ت٪ة ٤ٔي٭ة كيرسد٭ة جلة، امهلل ال جت٢ٕ ادل٩ية 

  ٦ج٤ٖ ٧٤ٔ٪ة، كال اغيح رٗجت٪ة،أكرب ٧٬٪ة، كال
كال تك٤ٍ ٤ٔي٪ة ثؾ٩ٮب٪ة ٨٦ ال خيةٟٚ كال 

 . «يؿمح٪ة
امهلل ظجت إحل٪ة اإلي٧ةف كزي٪٫ يف ٤ٝٮب٪ة »

كًلؿق إحل٪ة ا٣لٛؿ كا٣ٛكٮؽ كا٣ٕىيةف كاص٤ٕ٪ة 
 .  «٨٦ الؿامؽي٨

امهلل اٗٛؿ ل٧٤ك٧٤ني كاملك٧٤ةت »
 .«كل٧٤ؤ٦٪ني كاملؤ٦٪ةت األظيةء ٦٪٭٥ كاألمٮات
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، مهلل إ٩ة نكألٟ ٚٮادط اخلري كػٮاد٫٧ا»
، ك٩ٕٮذ ثٟ كنكألٟ ادلرصةت ا٣ٕال ٨٦ اجل٪ح

 .«٨٦ قؼُٟ كاجلةر
، أم٭ؽي أف ال هلإ » ، كحب٧ؽؾى َّ٥ ٟى ال٤٭ي قجعة٩ى

 .«إال أ٩خ، أقذ٘ٛؿيؾ كأدٮب إحلٟ
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الهخاب, كهلل احلٍد  كبٓذا يكٔف كد حً
كالشهر غدد خيلّ, كرطا ُفصّ, كزُث غرشّ, 

اد لكٍاحّ, كصىل اهلل كشيً كبارؾ ىلع ُبيِا كٌد
حمٍد كىلع آهل كصدتّ كٌَ احتػّ ةإخصاف إىل 

 ئـ ادليَ.
 كًلذج٫/ ٧ٕ٩ةف ث٨ ٔجؽال١ؿي٥ الٮدؿ

يف اثلاٌَ كاىػرشيَ ٌَ ذم احلجث لصِث 
 تصع كذالذني كأربػٍائث كأىف ليٓجرة

دار احلؽير ثجٕؽاف ػ حمةْٚح إب ػ احل٨٧ 
 الكٕيؽ
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