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بٚشّف ج ِّ ٝأشامؤه
م ٚذم هذا افُتٚب مـ افىٓٚرة  :مًٚئؾ واشتٍتٚءات
حج ٜظذ مـ يَِدٕ ٚومزئ فِذمٜ
افروحٚين
حمّد صٚدق احلًْٔل افروحٚين

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
ين..
احلّد هلل رب افًٚدغ ،فف احلّد ظذ م ٚإًٔؿ ،وفف افنُر ظذ مَ ٚ
مع دمٚوز افًَد آول مـ افَرن احلٚدي وافًؼيـ ادٔالدي ،افذي يًْل
بدايٚت افًَد افرابع مـ افَرن اخلٚمس ظؼ اهلجريٕ ،الحظ أن افٌؼي ٜؿد
رـٌ ٝمرـٌ ً ٚهيً ًٕ ٚحق افتىقر افًِّل ادتهٚظد افذي يًر بخىك متتٚفٕٔ ٜحق
حتَؼ افقظد آهلل﴿ :شُْ ِرهيِؿ آ َيٚتَِِْ ٚذم ْأ َؾ ِ
غ َهل ُ ْؿ َأ َٕ ُف
ٚق َو ِذم َأ ْٕ ٍُ ًِ ِٓ ْؿ َحتَك َي َت ٌَ َ َ
ْ
َ
احلؼ﴾.
َْ

ؾهِ :ٝمـ أي.90ٜ

مم ٚأدى اػ اصتٌٚل افٍُر بهخ ٛاحلٔٚة وصجقهنٚ

وأحالمٓ.ٚ
وذم خوؿ آمقاج افًٚتٔ ٜافتل تًهػ بقاؿًْ ٚافًّع ؾ٘ن صٚح ٛافٍُر
ِ
 ٛإًٓٚن اشتَرار ًا ؾُري ًَ ٚح َر ْمتف مْف
احلر افًِٔؿ يٌَك شٚظٔ ًٕ ٚحق مًرؾُ ٜتًُ ُ
ّ
اددٕٔ ٜاحلديث.ٜ
ذم هذا افًٔٚق تتُٚثر آشئِ ٜوتتْقع وتتٍرع ٕحق صتك إبقاب
وافًْٚويـ وبٚفتٚيل ؾ٘ن احلٚج ٜتزداد دًرؾ ٜإجقب ٜافنٚؾٔ ٜافتل تروي افٌِٔؾ.
حهِٝ
فدي مـ ـْقز ادًرؾ ٜافتل
ُ
فذا ،ومًٚمه ٜمْل ب٘خراج م ٚتقؾر ّ
ظِٔٓ ٚمـ خالل ظّع افدؤوب مدة ظَد مـ افًْغ او اـثر مع رــ مـ أرـٚن
ادُتًٌ ٜمـ مدرش ٜأهؾ بٔ ٝافًهّ ٜافذيـ أذه ٛاهلل ظْٓؿ افرجس
ادًرؾٜ
َ

وضٓرهؿ تىٓر ًا ،وتًٓٔ ً
ال ظذ ادٍُِغ وادتٚبًغ وافٌٚحثغ ،وافًٚظغ
فِقصقل اػ هذه ادًرؾ.ٜ

ؾْٕ٘ل ُأؿد ُم افٔق َم اجلزء افثوين مـ شًِِ ٜافػتووى وآشتػتوءات افذي
حيتقي ظذ مسوئؾ ـتوب افطفورة افقاردة ذم مْٓٚج افهٚحلغ بًد أن وؾَْل اهلل
تًٚػ ذم مرحِ ٜشٚبَ ٜإلظداد وإصدار اجلزء إول مـ هذه افًًِِ ٜوافذي
حيتقي ظذ اـثر مـ افػ ؾتقى وشمال ذم افتؼؾقد وافعؼوئد وـذفؽ اجلزء
اخلٚص بؿـوشؽ احلٍ وافعؿرة وذح افرشٚف ٜافًِّٔ ٜمـفوج افصوحلغ ،وافتل
احتقت ظذ اـثر مـ  73333ظؼة آٓف حٚصٔ ٜوتًِٔؼ مـ ذح وبٔٚن
دهىِحٚت وظٌٚرات ادًٚئؾ افؼظٔ ٜوافتل ٓؿ ٝؿٌقًٓ وتَدير ًا.
وؿد حٚؾي ٝذم هذا اجلزء ظذ ترؿٔؿ ادًٚئؾ ادًتّد ذم ـتٚب مـفوج
افصوحلغ فُل تًٓؾ مراجً ٜادقاؤع ادرتٌى ٜبٚدًٚئؾ مع اوٚؾ ٜرؿؿ
متًًِؾ آخر خٚص بٚجلزء.
آمال ذم أن أمتُـ بًقٕف وؿقتف مـ إصدار بَٔ ٜإجزاء وافتل شُٔقن ـؾ
جزء مْٓ ٚخمته ً ٚبٌٚب حمدد مـ إبقاب افٍَٓٔ ٜبحٔ ٞتع تِؽ ادًٚئؾ
آشتٍتٚءات اخلٚص ٜذم ذفؽ افٌٚب مم ٚأجٚب ظْٓ ٚشامح ٜادرجع افًٔد حمّد
صٚدق احلًْٔل افروحٚين حٍيف اهلل تًٚػ شقاء ظز افنٌُ ٜافًٌُْقتٔ( ٜإٓسٕ)ٝ
أو مـ خالل ادراشالت أو ادنٚؾٓ ،ٜمع ذح وتًِٔؼ وتقثٔؼ ـل تُقن مرجً ًٚ
ال شٓ ً
ـٚم ً
ال يرجع افٔف ادُِػ أو افٌٚح ٞدًرؾ ٜـؾ م ٚيرتٌط بّقرد حٚجتف افتل
تزوده بتِؽ افًْٚس افتل تًٌُف ادْٚظ ٜوافَقة.
وهْ ٓ ٚبد مـ احلدي ٞبنُؾ مقجز ظـ مقوقع هذا افُتٚب.

مـ آمقر افتل حيتٚج ادرء أن يَػ ظْده ٚوؿٍ ٜتٖمؾ هل مًٖفٜ
افىٓٚرة..
وذفؽ أن هْٚك ظدة مهىِحٚت فِىٓٚرة ،ؾْٓٚك ادهىِح افٌِقي،
وهْٚك ادهىِح افؼظل ،افذي يًَْؿ اػ ؿًّغ ،مْف م ٚيىِؼ ظِٔف تًّٜٔ
افىٓٚرة اخلٌثٔ ،ٜومْٓ ٚم ٚيىِؼ ظِٔف تًّٔ ٜافىٓٚرة احلدثٔ.ٜ
وهذا افُتٚب افذي بغ يديؽ أخل افَٚرئ ،أختل افَٚرئ ،ٜتتْٚول مًٚئ ُِف
َ
بٔٚن آجقب ٜادرتٌى ٜبُال افًَّغ حً ٛادهىِح افؼظل ،افىٓٚرة اخلٌثٔ،ٜ
وافىٓٚرة احلدثٔ.ٜ
وإشئِ ٜافتل يُّـ ٕي بٚح ٞظـ هذه ادًٚين وادهىِحٚت أن
يىرحٓ ٚهل:
م ٚهل افًالؿ ٜبغ افىٓٚرة بًّْٚه ٚافٌِقي ،وبغ افىٓٚرة بًّْٚهٚ
افؼظل؟
ثؿ م ٚهل افًالؿ ٜبغ افىٓٚرة احلدثٔ ٜوافىٓٚرة اخلٌثٜٔ؟
أو ؾَِْؾ بغ افىٓٚرة مـ احلدث وبغ افىٓٚرة مـ اخلٌٞ؟
ثؿ أٓ يقجد مًْك آخر فِىٓٚرة خٚرج ادًْك افٌِقي وخٚرج ادًْك
افؼظل بًَّٔف؟
واجلقاب ظذ ذفؽ ًٕؿ ..يقجد ظْقان ثٚف ٞويُّْْ ٚأن َٕقل إٔف أشّك
مًٚين افىٓٚرة..

ؾام هق هذا ادًْك افذي يًتز مـ أشّك مًٚين افىٓٚرة؟
فُل يتوح اجلقاب أـثر ٓ بد فْ ٚمـ أن ّٕر هيً ً ٚظذ بٔٚن مًٚين
افىٓٚرة افتل حتدثْ ٚظْٓ ٚوظْده ٚتيٓر فْ ٚأمهٔ ٜم ٚظْٔتف بٚفًْقان افثٚف ،ٞاو
ادًْك افثٚف ٞمـ مًٚين افىٓٚرة.

ذـر ظِامء افٌِ ٜذم مًرض بٔٚهنؿ دًْك ـِّ ٜافىٓٚرة جمّؾ ادًٚين افتل
تًتًّؾ ؾٔٓ ٚافُِّ ٜمـ مًٚن فٌقي ٜسف ،ومـ مًٚين اشتًِّتٓ ٚافؼيً،ٜ
ؾدخِ ٝذم اشتًامل ـِّ ٜافىٓٚرة ،بٓٚوٚؾ ٜاػ ادًْك افثٚف ٞافذي أذٕ ٚافٔف،
وذم هذا افًٔٚق شْنر اػ جمّؾ م ٚذـروه فٔتوح ادًْك افٌِقي افكف بًد
ان ُّٕؾ بٔٚن ادًٚين افؼظٔ ٜفِىٓٚرة ،ؾَد ورد ذم ـت ٛافٌِ:ٜ
افقوق ُء.
اشؿ يَقم مَٚم
افتىٓر بٚدٚء :آشتْجُ ٚء و ُ
ّ
اف َىٓٚر ُةٌ ،
وادٚء افىٚهر :افذي ٓ ؿذر ؾٔف وافَذر افْجٚش - ٜؿٚفف ذم افَٚمقس
وافهحٚح.
وادٚء اف َى ُٓقر ،بٚفٍتح :هق افذي َي ْر َؾ ُع احلدَ ث و ُي ِزيؾ افْ ََج َس َٕن َؾ ًُ ً
قٓ
مـ َأبْٔ ٜادٌَُ ٚفٌ ٜؾُ َٖٕف َتَْٚهك ذم افىٓٚرة.
وضٓره بٚدٚء :إذا ؽًِف.
واف َتَْيػ ظْد افًرب اف َتَْىس واف َت ََزز وض َِ ٛافْ ِ
َيٚؾ ٜمـ رائحَ ٜؽ َّ ٍر َأو
ُ
افقشخ وافدَ َرن وافدَ َٕس.
َٕ ٍْل ُزهقم ٜومَ ٚأصٌٓٓ ،ٚوـذفؽ َؽ ًْؾ َ
افَْيٚؾ :ٜافََْٚوة.

وافْئػ هْ :ٚم ٚؿٚبؾ افْجس ٓ ؽر.
ٕ ُيػ افقء ،بٚفوؿَٕ ،يٚؾ ،ٜؾٓق ٕ ِ
َئػَ :ح ًُـ و َ َُب َق.
ُ
افقشخ وافدَ َرن وافدَ َٕس.
واف َتَْيػ ظْد افًربَ ..ؽ ًْؾ َ
وادُ ٚء افىٚهر ؽر اف َى ُٓقر ،وهق افذي ٓ يرؾع احلدث وٓ يزيؾ افْجس

افقوقء واف ٌُ ًْؾ.
ـٚدُ ًْ َت ًْ َّؾ ذم ُ

ضٓرت و َض ِٓرت ،اؽتًِ ٝمـ احلٔض و ِ
ؽره،
يَٚلَ :ض َٓرت ادر َأة و ُ
ضٚهر:
اشؿ َأيٚم ُض ْٓره ...ٚو َض ُٓرت ادر َأة ،وهل
ٌ
وافٍتح َأـثر ظْد ثًِ ،ٛو ُ

إَىع ظْٓ ٚافد ُم ور َأت افى ْٓر ،ؾِ٘ذا اؽتًِ ٝؿٔؾَ :ت َى َٓ َرت وا َض َٓرت؛ ؿٚل اهلل
ظز وجؾ﴿ :و إِن ـْتؿ ُجٌُْ ً ٚؾَ ٚض َٓروا﴾.
وضٓره بٚدٚء :إذا ؽًِف.

قر ،ومٚء َض ُٓقر َأي ُي َت َى َٓ ُر بف ،وـؾ َض ٍ
ضٚهر،
ٓقر
ٌ
وـؾ مٚء ٕئػَ :ض ُٓ ٌ
ٍ
ضٚهر َضٓقر ًا.
وفٔس ـؾ
فٌؾ و ِ
ثؿ ٕيٚؾ ٜافَِ ٛظـ ا ِ
احلَد واحلًد و َأمثٚهل ،ٚثؿ ٕيٚؾ ٜادَىًؿ
وادٌَِس ظـ احلرام وافن ٌَف ،ثؿ ٕيٚؾ ٜافيٚهر بّالبً ٜافًٌٚدات.
إذن ؾٚفىٓٚرة بًّْٚه ٚافٌِقي هل أظؿ مـ ادًْك افؼظل ،فْٚحٔ ٜأهنٚ
تْىٌؼ ظذ بًض مهٚديؼ افىٓٚرة بًّْٚه ٚافؼظل ،وتْىٌؼ ظذ مهٚديؼ
أخرى.
ؾام هل افىٓٚرة مـ اخلٌٞ؟

تْىٌؼ ـِّ ٜاخلٌ ٞذم افؼيً ٜظذ افْجٚشٚت ادحددة بٖحد ظؼ
ٕجٚش ،ٜوهل ظٌٚرة ظـ آصٔٚء افتل اظتزهت ٚافؼيً ٜآشالمٕٔ ٜجً ٜبذاهتٚ
وفًٔ ٝؿٚبِ ٜفِتىٓر ضٚد ٓ ٚتزال حتتٍظ بًْٚسه ٚافذاتٔ ٜدون أن تتحقل اػ
رء آخر ،وهذه افْجٚشٚت هل افتل تَْؾ صٍ ٜافْجٚش ٜاػ آصٔٚء آخرى
ظـ ضريؼ آختالط او ادالمً ٜوّـ وقابط حمددة ومٍهِ ٜذم مْٓٚج
افهٚحلغ ،ـتٚب افىٓٚرة ،ادَهد افًٚدس ،وافذي يتْٚول افىٓٚرة مـ اخلٌ،ٞ
افتل شسد مًٚئِف ذم بداي ٜهذا افُتٚب.
وم ٚظدا هذه آصٔٚء آحد ظؼ ؾٓق ضٚهر بٕٚشٚس ،ويٌَك ظذ
ضٓٚرتف م ٚمل تْتَؾ افٔف افْجٚش ٜمـ أحد هذه افْجٚشٚت ادذـقرة وهل:
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افٌقل.

.4

افٌٚئط.

.0

ادْل.

.2

ادٔت.ٜ
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افدم.

.0

افُِ.ٛ
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اخلْزير.

.0

ادًُر ادٚئع.

.5

افٍَٚع.

 .73افُٚؾر.
 .77ظرق آبؾ اجلالف.ٜ
ؾٓذه آصٔٚء هل افتل يىِؼ ظِٔٓ ٚافْجٚشٚت اخلٌثٔ ٜافذاتٔ ،ٜوافتل
يُّـ هل ٚأن تَْؾ افْجٚش ٜاػ اصٔٚء أخرى فًٕٔ ٝجً ٜبٕٚشٚس ،وبٚفتٚيل
ؾْٕٕ٘ ٚحتٚج اػ بٔٚن حََٔ ٜهذه افْجٚشٚت ،وـٍٔٔ ٜحهقل افْجٚش ٜبًٌٌٓ ،ٚثؿ
ـٍٔٔ ٜافتىٓر مْٓ ،ٚوهق م ٚشتتٍُؾ أجقب ٜهذا افُتٚب ذم بًض أؿًٚمف بٌٔٚن
مًٚئِف مٍهِ.ٜ
هذه هل افْجٚشٚت اخلٌثٔ ،ٜافتل يتًغ إزافتٓ ٚظـ اجلًد أو افثقب أو
ادُٚن ؾٔام يتًِؼ بًٌض إمقر افًٌٚدي ٜافتل يتًغ ظذ ادٍُِغ آتٔٚن َب.ٚ
ؾال جيقز مثال وجقد أي مـ هذه افْجٚشٚت ذم مًجد مـ ادًٚجد بؾ
يتًغ ظذ ـؾ مًِؿ ادٌٚدرة اػ إزاف ٜأي مـ هذه افْجٚشٚت ؿٌؾ ادٌٚدرة اػ
افهالة ،بؾ ؿد يِزم ؿىع افهالة إلزاف ٜتِؽ افْجٚش.ٜ
وـذفؽ احلٚل ٓ دمقز ادٌٚدرة اػ افهالة واجلًد او افثقب مِىخ بقء
مـ تِؽ افْجٚشٚت إذ تتًغ آزاف ٜوافتىٓر ؿٌؾ ادٌٚدرة اػ افهالة.

افىٓٚرة مـ احلدث مهىِح ذظل خٚص اشتخدمتف افؼيً ٜآشالمٜٔ
فتقصٔػ حٚف ٜضٓٚرة مًْقي ٜظْد ادُِػ شقاء ـٚن ذـر ًا أو إٔثك ،وحتهؾ هذه
افىٓٚرة مـ خالل آتٔٚن بقاحد مـ ظْٚويـ ثالث:
.7

افقوقء.

.4

افًٌؾ.

.0

افتّٔؿ.

ؾَد أفزم ٝافؼيً ٜآشالمٔ ٜادٍُِغ بتحهٔؾ تِؽ افىٓٚرة ؿٌؾ
آتٔٚن بًدد مـ آظامل افًٌٚدي ،ٜـٚفهالة ،وافىقاف افقاج ٛأثْٚء احل.ٟ
ِ
يـ
ذظ ٝآي ٜذم ـتٚب اهلل تًٚػ تِؽ آحُٚم بَقفف تًٚػَ ﴿ :يَ ٚأ َهي ٚا َفذ َ
فَد َ
الة َؾ ْ ِ
آمُْقا إِ َذا ُؿّ ُتؿ إِ َػ افه ِ
قه ُُ ْؿ َو َأ ْي ِد َي ُُ ْؿ إِ َػ ادَْ َراؾِ ِؼ َوا ْم ًَ ُحقا
ٚؽً ُِقا ُو ُج َ
َ
ْ ْ
َ
بِر ُؤ ِ
وش ُُ ْؿ َو َأ ْر ُج َِ ُُ ْؿ إِ َػ ا ْف َُ ًْ ٌَ ْ ِ
غ َوإِ ْن ُـْْ ُت ْؿ ُجٌُْ ًَ ٚؾَ ٚض َٓ ُروا َوإِ ْن ُـْْ ُت ْؿ َم ْر َى َأ ْو َظ َذ
ُ
ش ٍَ ٍر َأو جٚء َأحدٌ ِمْْ ُُؿ ِمـ ا ْف ٌَ ِٚئ ِ
ط َأ ْو ٓمً ُتؿ افًْٚء َؾ َِؿ َ ِ
دمدُ وا َمً ٚء َؾ َت َٔ َّ ُّقا َص ًِٔد ًا
ْ َ
ْ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ ْ
َ
َضٌٔ ًَ ٚؾٚمًحقا بِقج ِ
هلل فِ َٔ ْج ًَ َؾ َظ َِ ْٔ ُُ ْؿ ِم ْـ َح َر ٍج َو َف ُِ ْـ
قه ُُ ْؿ َو َأ ْي ِدي ُُ ْؿ ِمْْ ُف َمُ ٚي ِريدُ ا ُ
ْ َ ُ ُ ُ
ُي ِريدُ ف ِ ُٔ َىٓ َر ُـ ْؿ َوفِ ُٔتِ َؿ ِٕ ًْ َّ َت ُف َظ َِ ْٔ ُُ ْؿ َف ًَ َِ ُُ ْؿ ت َْن ُُ ُر َ
ون﴾( .ادٚئدة)0:
ؾٔٚي ٜافُريّ ٜتؼع وجقب افقوقء ؿٌؾ افهالة فتتحَؼ مـ خالفف
افىٓٚرة مـ احلدث ،أم ٚفق ـٚن إًٓٚن جٌْ ً ٚمثال ؾال يٍُل افقوقء ذم حتَٔؼ
تِؽ افىٓٚرة بؾ ٓ بد مـ افًٌؾ ،وظْدم ٚيتًذر افقوقء أو افًٌؾ فًٌٛ
ذظل مًتز ؾَد جٚء إمر بٚفتّٔؿ بديال ظـ افقوقء أو افًٌؾ ذم حتَٔؼ تِؽ
افىٓٚرة.
وفًٚئؾ أن يًٖل ظـ افٍرق بغ هٚتغ افىٓٚرتغ ،افىٓٚر ُة مـ اخلٌ،ٞ
وافىٓٚر ُة مـ احلدث.
وفِجقاب ظذ ذفؽ َٕقل أن هْٚك ؾرؿٚن بْٔٓام.
آول  :يتوح مـ خالل افؼح افذي ذـرٕٚه مـ ـقن افىٓٚرة مـ اخلٌٞ
ترتُز ظذ إزاف ٜافْجٚشٚت افتل مر ذـره ٚظـ جًد إًٓٚن أو ثقبف ،ثؿ

افٍُٔٔ ٜادقوح ٜذم م ٚأذٕ ٚافٔف ،بْٔام تتحَؼ افىٓٚرة مـ احلدث ب٘حدى
افٍُٔٔٚت افثالث ،افقوقء ،افًٌؾ ،افتّٔؿ.
افثوين  :إن إزاف ٜافْجٚش ٜاخلٌثٔ ،ٜوبٚفتٚيل حتَٔؼ افىٓٚرة مـ اخلٌٓ ٞ
حتتٚج اػ ٕٔ ،ٜأو ؿهد افتَرب اػ اهلل ،بؾ إهن ٚتتحَؼ بّجرد حهقل افٍُٜٔٔ
ادًتزة ذظ ٚمـ إزاف ٜافْجٚش ٜوتىٓر حمِٓ.ٚ
وحتك فق حهِ ٝرؽام ظـ إرادة إًٓٚن ؾ٘ن افىٓٚرة تتحَؼ بال اظتٌٚر
ٕي ٜخهقصٔ ٜأخرى.
أم ٚحتَٔؼ افىٓٚرة مـ احلدث ،ؾال بد مـ حتَؼ ٕٔ ٜافَرب ٜاػ اهلل تًٚػ مـ
آتٔٚن بٚفًّؾ ادٗدي اػ تِؽ افىٓٚرة ،ؾِق تقوٖ إًٕٚن بدون ؿهد افَرب ٜاػ
اهلل تًٚػ بؾ بَهد تًِٔؿ إًٕٚن مثال فِقوقء ،ؾ٘ن افىٓٚرة ادىِقب ٓ ٜتتحؼ ذم
مثؾ هذه احلٚف ،ٜوـذفؽ فق ارمتس إًٚن ذم ادٚء دون أن يَهد ؽًؾ اجلْٚبٜ
وافتَرب اػ اهلل تًٚػ ،ؾال تتحَؼ افىٓٚرة مـ ذفؽ.

ام ٚافىٓٚرة افٌَِٔ ،ٜؾٓل جقاز مرور فٍِقز ذم ظٚمل أخرة مـ جٓ ،ٜومـ
جٓ ٜأخرى ؾ٘هن ٚتًّق بًٕٚٓٚن ٕحق ادرات ٛافًٚمٔ ٜبغ بْل افٌؼ.
إن اهلل تًٚػ أودع ذم إًٓٚن مٗهالت ترتَل بف اػ م ٚؾقق مرتٌ ٜادالئُٜ
ؾٔام فق أحًـ اشتخدامٓ ٚبام حيَؼ إًٕٕٔٚتف احلََٔٔ ٜافتل أراده اهلل ظِٔٓ﴿ ،ٚؾِ ْى َر َت
ا ِ ِ
َٚس﴾ (افروم :مـ أي.)03ٜ
هلل ا َفتل َؾ َى َر افْ َ
ؾّـ ضٓر ؿٌِف ،شِّ ٝؾىرتف﴿ ،ومـ ي ْٗ ِمـ بِٚهللِ ِ
هيد َؿ ِْ ٌَ ُف﴾ (افتٌٚبـ :مـ أي)77ٜ
َ َ ْ ُ ْ
َْ

وبذفؽ يًّق إًٓٚن ؾقق بَٔ ٜادخِقؿٚت.
أم ٚؾٔام فق مل حيًـ إًٓٚن اشتخدام تِؽ ادٗهالت وإحرف ظـ اجلٚدة،
ؾٔهٌح حْٔئذ آثام ؿٌِف ،ؾًِٔؽ شٌٔؾ إٓحراف ذم ظالؿتف مع ربفَ ﴿ ،وٓ ُتىِ ْع َم ْـ
َأ ْؽ ٍَ ََِْْ ٚؿ ِْ ٌَ ُف َظ ْـ ِذـ ِْرََٕ ٚوا َت ٌَ َع َه َقا ُه َوـ َ
َٚن َأ ْم ُر ُه ُؾ ُرض ً(.﴾ٚافُٓػ :مـ أي)40ٜ
وذم ظالؿتف مع جمتًّفَ ﴿ ،وٓ َت ُْ ُت ُّقا َ
افن ََٓ ٚد َة َو َم ْـ َي ُْ ُت ّْ ََٓ ٚؾِ٘ َٕ ُف آثِ ٌؿ
َؿ ِْ ٌُ ُف﴾(.افٌَرة :مـ أي.)400ٜ
وهُذا َٕرأ ذم ٕص افدظٚء افقارد ظـ ادًهقمغ ظِٔٓؿ افًالم :افِٓؿ
اجًؾ ذم ؿٌِل ٕقرإ ..ق ر ؿٌِل ؾٖٕ ٚظٌدك ..افِٓؿ اذح يل صدري وٕقر ؿٌِل.
افِٓؿ ضٓر ؿٌِل مـ افنؽ ..افِٓؿ ضٓر ؿٌِل مـ افريٚء ..افِٓؿ ضٓر ؿٌِل وزك
ظّع ..افِٓؿ ضٓر ؿٌِل مـ ـؾ آؾ ٜمتحؼ َب ٚديْل وتٌىؾ َب ٚظّع..وضٓر ؿٌِل
مـ افذٕ..ٛ
وهْ ٚتيٓر أمهٔ ٜهذه افىٓٚرة ..وهل افتل تًتز مٍتٚح افًٌقر اػ مرحِٜ
ؿٌقل آظامل ،ؾٓل افتل تقصؾ اػ مرتٌ ٜافتَقى ،وظْده ٚيتحَؼ ـالم اهلل تًٚػ،
غ﴾(.ادٚئدة :مـ أي)45ٜ
﴿إِٕ ََام َي َت ََ ٌَ ُؾ ا ُ
هلل ِم َـ ا ُْدت ََِ َ
ؾٚفىٓٚرة افٌَِٔ ٜهل ادهٍٚة إخرة فٌَقل آظامل..
تٌدأ افًٌٚدة وافتل هل مقظد تقاصؾ يقمل بغ إًٓٚن وخٚفَف بتحَٔؼ
افىٓٚرة مـ اخلٌ ٞؾٔزيؾ إًٓٚن افْجٚش ٜظـ جًده وحيَؼ افىٓٚرة مْٓ،ٚ
ويْتَؾ اػ افىٓٚرة ادًْقي ٜمـ احلدث ،وظْده ٚيُّـ فُؾ تِؽ افىٓٚرة ان
تٗثر ؾٔام فق حتََ ٝافىٓٚرة افٌَِٔ.ٜ

فُل يُقن افَٚرئ ظذ بْٔ ٜومًرؾ ٜأـثر بّهدر هذه افُْقز افًِّٔ ٜذم
زمـ اختِط ؾٔف افٌ ٞبٚفًّغ ،ؾَد أحٌٌ ٝأن إَٔؾ ذم هذه ادَدم ٜب٘جيٚز ظـ
َظ َِ ٍؿ امتٚز بىٌٔ ٜوضٓٚرة ؾقاح ،ٜيتًِّٓ ٚـؾ مـ يِتَٔف ،او يتحدث افٔف ،او
يًتّع اػ حديثف ،بًو ً ٚمم ٚشٌؼ وأن ُٕؼ مـ شرة شامحتف ؿٌؾ ثامن شْقات
ظْد اشتوٚؾتف ذم فَٚء خٚص هق آول مـ ٕقظف مع مرجع مـ ظيامء مراجع
افىٚئٍ ٜظذ صٌُ ٜإٓسٕ ٝذم مْتديٚت ي ٚحًغ..
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أبكت ظْٔ ٚشامحتف افْقر ذم اخلٚمس مـ صٓر حمرم احلرام مـ ظٚم
 7029هجري ؿّري ،ادقاؾؼ فِخٚمس ظؼ مـ صٓر متقز ظٚم  7540مٔالديٜ
ذم مديْ ٜؿؿ ادَدش ٜذم ظٚئِ ٜظِّٔ ٜظريَ ٜهٚجر افٔٓ ٚجده اخلٚمس افًٔد زيـ
افًٚبديـ مـ جٌؾ ظٚمؾ ذم جْقب فٌْٚن حٚفٔ ً ،ٚوافتل تْتّل افٔف أيو ً ٚجدتف أم
وافده افتل تْتً ٛفًِٚدة مـ آل آمغ.

بدت ظِٔف آثٚر افٌْقغ مْذ شـ مٌُرة أهِتف ٕن يْجز ذم شْ ٜتًِؿ م ٚحيتٚج
افىٚف ٛافًٚدي ؾٔف اػ اربع شْقات ،وذم ؿراب ٜافًٚذة مـ ظّره اشتىٚع ان يْتٓل
مـ ظدة مٌٚح ٞحقزوي ٜمثؾ ادَدمٚت ،افكف وافْحق ،افٌٔٚن وافٌديع ،وذم

احلٚدي ٜظؼة مـ ظّره ـٚن ينٚرك ذم افْجػ آذف ذم بح ٞادُٚش ٛفِنٔخ
إٓهٚري .وذع ذم حوقر درس اخلٚرج مٌُر ًا (.)7
وـٚن مثٚر إظجٚب وتَدير ذم ادجٚفس افًِّٔ ٜفًِامء افْجػ آذف
حْٔذاك ،فُقٕف ـٚن ٓ يزال ذم شْل ادراهَ ،ٜومع ذفؽ ـٚن يّتِؽ افَدرة ظذ
ؾٓؿ مىٚف ٛافنٔخ إٓهٚري &.
حتك إٔف ُيَْؾ ظـ افًٔد اخلقئل  +إٔف ؿٚل ٕحد ادراجع" :أؾتخر
بحقزة ظَِّٔ ٜيدرس ؾٔٓ ٚمراهؼ ذم احلٚدي ٜظؼة مـ ظّره ادُٚش ٛاػ جٕٛٚ
ضالب ـٌٚر ذم افًـ وظِامء ،ويٍٓؿ مىٚف ٛافدرس أؾوؾ مـ افٌَٔ."ٜ

أ ّم ٚأشٚتذتف ذم درس اخلٚرج بٍرظٔف افٍَف وإصقل ؾٓؿ مـ افٍَٓٚء
وادراجع افٌُٚر وافْٚدريـ وذوي افنٓرة ا ّفذيـ ٓ ختٍك مراتٌٓؿ افًِّٜٔ
وافٍَٓٔ ٜوـامٓهتؿ إخالؿٔ ٜظذ أحد ،وٕحـ هُْٕ ٚتٍل بذـر أشامئٓؿ:
 .7شامح ٜآي ٜاهلل افًيّك افًٔد أبق افَٚشؿ اخلقئل .+
 .4شامح ٜآي ٜاهلل افًيّك افًٔد أبق احلًـ إصٍٓٚين .+
 .0شامح ٜآي ٜاهلل افًيّك افنٔخ حمّد حًغ إصٍٓٚين ادًروف بـ
(افٌُّٚين) .+
 .2شامح ٜآي ٜاهلل افًيّك آؿ ٚحًغ افزوجردي .+

( )7وهل افدروس افًِٔ ٚافتل تٗهؾ فِقصقل اػ مرتٌ ٜآجتٓٚد.

 .9شامح ٜآي ٜاهلل افًيّك افنٔخ ـٚطؿ افنرازي .+
 .0شامح ٜآي ٜاهلل افًيّك افنٔخ حمّد ظع افُٚطّل .+

اشتّرت ظالؿتف احلّّٔ ٜمع أشتٚذه آي ٜاهلل افًيّك افًٔد اخلقئل &
مدة مخً ٜظؼ شْ ٜوهل ؾسة افتدريس افتل راؾَف ؾٔٓ.ٚ
وؿد اشتٍٚد شامحتف مـ وجقد مجٔع إشٚتذة ،وهق يًتز ًٍٕف مديقٕ ًٚ
دحٌتٓؿ ادخِه ٜوفُـ مـ بغ أشٚتذتف ـٚن افًٔد اخلقئل  +أـثرهؿ فف
تقجٔٓ ً ٚوأـثرهؿ ظّ ً
ال ظذ تٍتح براظؿ اشتًداده ورصده افًِّل وإخالؿل.

بًد إتٓٚء شامحتف مـ حتهٔؾ م ٚيهٌق افٔف مـ ـً ٛافًِقم مـ أشٚتذة
احلقزة افًِّٔ ٜافٌُٚر ذم افْجػ إذف وبًد أن صٚر ذم صػ ـٌٚر افًِامء
ومراجع افديـ ،ـٚن يٍُر ذم إظىٚء م ٚتَِٚه حتك يًتىٔع أن يٗدي دوره ذم
تربٔ ٜوتًِٔؿ افراؽٌغ بٚفًِقم وادًٚرف افدئْ ،ٜوفذفؽ ترك افْجػ إذف
بٚدمٚه احلقزة افًِّٔ ٜذم ؿؿ.
ومْذ وروده إػ مديْ ٜافًِؿ واإلجتٓٚد ذم شْ 7005 ٜهـ ق بدأ ب٘ظىٚء
دروس خٚرج افٍَف وإصقل( )7أشقة بٚدراجع افٌُٚر دجّقظ ٜهؿ ذم افًك
( )7دروس افٌح ٞاخلٚرج ذم افٍَف وإصقل ـام مرت آصٚرة افٔف هل افدروس افًِٔ ٚافتل
تٗهؾ مـ حييه ٚويتَْٓ ٚفِقصقل اػ مرتٌ ٜآجتٓٚد.

احلٚيل مـ ـٌٚر ظِامء ومدرد احلقزة افًِّٔ ٜذم ؿؿ.

درس مخس دورات ـٚمِ ٜذم بح ٞخٚرج إصقل افتل ـ ٕٝٚتتٖفػ
ّ .7

ّ
ـؾ واحدة مْٓ ٚمـ ظدّ ة شْقات مـ افتحَٔؼ افًّٔؼ وافتدريس افٔقمل.

 .4أ ّم ٚبٚفًٌْ ٜخلٚرج افٍَف ؾٕ٘ف مل ُحيدد فف زمّٕٕ ًٚ ٕٚف ومْذ ورود شامحتف

إػ هذه ادديْ ٜوحتك أن ٓ يزال مًتّر ًا بتدريًف.

 .7زبدة إصقل :دورة أصقفٔ ٜـٚمِ ،ٜضًٌ ٝذم ادرة آوػ ذم أربع
جمِدات بٚفٌِ ٜافًربٔ ٜوضًٌ ٝذم ظٚم 7249هـ ذم  0جمِدات .وؿد وؾَْل اهلل
تًٚػ فًِّٚمه ٜذم اظداد بًوٓ ٚبٚحلِ ٜاجلديدة.
 .4ؾَف افهٚدق :يتٖفػ مـ  40جم ِّد بٚفٌِ ٜافًربٔ ،ٜوؿد أظٔد ضٌٚظتف
ثالث مرات ،وفف مُ ٜٕٚخٚص ٜبغ ـت ٛآشتدٓل افٍَٓل.
أم ٚافىًٌ ٜافرابً ٜؾَد إٔجزت ذم  27جمِدا ً اصسك ؾٔٓ ٚظدد مـ أهؾ
افًِؿ وافٍوؾ ب٘ذاف أخل شامح ٜافنٔخ ؿٚشؿ ،وـٚن يل ذف ادًٚمهٜ
افًٔرة مًٓؿ ذم إىالؿ ٜافًّؾ.
ويًتز هذا افُتٚب مرجً ً ٚفًِِامء ذم ؿًؿ خٚرج افٍَف ـُتٚب جقاهر
افُالم دٗفٍف افنٔخ حمّد حًـ افْجٍل .+
 .0مْٚشؽ احل ،ٟبٚفٌِ ٜافًربٔ.ٜ
. 2مْٚشؽ احل ٟوافًّرة مع ذح ومِحؼ اشتٍتٚءات ،وهق م ٚشٌؼ وأن

إٔجزتف مـ هذه افًًِِ ٜذم ضًٌتف آوػ ظٚم  7245هـ  4330م .بروت.
 .2آجتٓٚد وافتَِٔد.
 .9افَقاظد افثالث.ٜ
 .0رشٚف ٜذم ؾروع افًِؿ اإلمجٚيل.
 .5ؾَف ادًٚئؾ ادًتحدث .ٜافىًٌ ٜاخلٚمً ٜظٚم 7249هـ.
 .0تًِٔؼ ظذ وشِٔ ٜافْجٚة فِّرجع افٌُر افًٔد أبق احلًـ إصٍٓٚين.
 .5تًِٔؼ ظذ افًروة افقثَك ،افىًٌ ٜافث ٜٕٔٚظٚم  7242هـ.
 .73تقؤح ادًٚئؾ بٚفٌِ ٜافٍٚرشٔ.ٜضًٌٚت مًتّرة.
 .77تًِٔؼ ظذ مْٓٚج افهٚحلغ ٔي ٜاهلل افًيّك افًٔد اخلقئل .+
 .74مْٓٚج افهٚحلغ ،وهق ظٌٚرة ظـ افرشٚف ٜافًِّٔ ٜافُٚمِ ،ٜمـ ثالث
أجزاء ،مع ذح وتًَِٔٚت وحيتقي ظذ  73300حٚصٔ ،ٜوؿد إٔجزهت ٚذم
ضًٌتٓ ٚآوػ ذم افًٚم  7240هـ.
 .70مِخص ادًٚئؾ ادًتحدث ٜبٚفٌِتغ افٍٚرشٔ ٜوإوردو.
 .72مْتخ ٛتقؤح ادًٚئؾ افذي يرتٌط بٚدًٚئؾ ادّٓ.ٜ
 .79مْتخ ٛإحُٚم بٚفٌِ ٜافًربٔ.ٜ
 .70خمتك إحُٚم ،رشٚف ٜظِّٔ ٜبٚفٍٚرشٔ.ٜ
 .75مْٓٚج افٍَٚه ،ٜوهق ذح وتًِٔؼ ظذ ـتٚب ادُٚش ٛفِنٔخ
إٕهٚري & ويتٖفػ مـ  0جمِدات ،وأظٔد ضًٌف ظدة مرات.
 .70رشٚف ٜذم افٌِٚس ادنُقك.

 .75رشٚف ٜذم افَرظ.ٜ
 .43رشٚف ٜذم ؿٚظدة ٓ رضر.
مرات شٚبَ ،ٚثؿ ضٌع ذم حِ ٜجديدة
 .47اجلز وآختٔٚرُ ،ضٌِ َع ثالث ّ
فِّرة افرابً ٜذم افًٚم 7249هـ.
 .44حتَٔؼ ذم مًٖف ٜاجلز وآختٔٚر (حتَٔؼ در مًٖفف جز واختٔٚر) بٚفٌِٜ
افٍٚرشٔ.ٜ
 .40احلُقم ٜاإلشالمٔ.ٜ
 .42مْٚشؽ احل ٟبٚفٌِ ٜافٍٚرشٔ.ٜ
.49افَِٚء اخلٚص ،ذم مقؿع ي ٚحًغ ،وهق ظٌٚرة ظـ جمّقظ ٜاشئِٜ
أجٚب ظِٔٓ ٚشامح ٜافًٔد ظذ صٌُ ٜإٓسٕ ،ٝوضٌع فِّرة آوػ ذم افًٚم
4334م.
بٓٚوٚؾ ٜاػ ظدد مـ افُت ٛآخرى.

ـٚن مـ وّـ افذيـ اهتّقا بُتٚبٚتف وخهقص ً ٚـتٚبف "ؾَف افهٚدق" مـ
ادراجع افٌُٚر أمثٚل شامح ٜآي ٜاهلل افًيّك افزوجردي ..ومثؾ شامح ٜآي ٜاهلل
افًيّك افًٔد اخلقئل افذي تٍوؾ ذم افرشٚف ٜافتل ـتٌٓ ٚفِّٗفػ بام ٕهف" :إٔٚ
صخهٔ ً ٚأخذت ـتٚب ؾَف افهٚدق إػ آي ٜاهلل ـٚصػ افٌىٚء وؿِ ٝفف إٔير أي
ٍ
خدم ٜؿدّ م ٝفًِٚمل اإلشالمل وافٍَٓل ،إذ ر ّبٔ ٝمثؾ هذا افًٚمل ادحَؼ".
بٚإلوٚؾ ٜإػ ظدد مـ افًِامء افٌُٚر..

 .7افًٔد افروحٚين مرصد ؾدائٔل اإلشالم.
ذم افٍسة افتل ـٚن ؾٔٓ ٚشامح ٜآي ٜاهلل افًيّك افًٔد افروحٚين ذم احلقزة
افًِّٔ ٜذم افْجػ إذف ،ـٚن ادرحقم ٕقاب صٍقي مٗشس حرـ ٜؾدائٔل
آشالم افتل واجٓ ٝافْيٚم افنٚهْنٚهل افٌٚئد وافذي أظدم ظذ يد افْيٚم
ادٌَقر ،ـٚن يًتز شامح ٜافًٔد مرصدا فف ومقجٓ ٚبحٔ ٞـٚن يًتنره ذم مجٔع
إمقر ويًتٍٔد مـ إرصٚداتف ومًٚظداتف ٕٕف رمحف اهلل ؿ ٙؾسة ذم افْجػ
إذف ،إذ ـٚن ينٚرك ذم دروس افًِامء وادراجع ،وـ ٕٝٚظالؿتف مع شامحٜ
افًٔد ظالؿ ٜمم ّٔزة ومحّٔ.ٜ
 .4دور أشٚد ذم بِقرة وٕجٚح افثقرة آشالمٔ ٜذم إيران مـ خالل
ادقاؿػ اجلريئ ٜوافٌٕٔٚٚت افَقي ٜافتل ـٚن يهدره ٚود احلُقم ٜافنٚهْنٚهٜٔ
وافْيٚم افَٚئؿ .وافتل امتدت ضقال شْقات حتك تقج ٝذم هنٚي ٜآمر بًَقط
افْيٚم افٌٚئد.
 .0تًرض شامحتف ذم ؾسة احلُؿ افنٚهْنٚهل فًِجـ وافٍْل وآبًٚد
وافقوع حت ٝآؿٚم ٜاجلزيٕ ٜتٔج ٜفِدور افريٚدي افذي ـٚن يَقم بف ذم
مقاجٓ ٜافْيٚم افنٚهْنٚهل.

ٓ يزال شامحتف مٌُْ ً ٚظذ إظىٚء دروس بح ٞاخلٚرج ذم افٍَف ذم حًْٜٔٔ
آمٚم افهٚدق × ذم مديْ ٜؿؿ ادَدش ٜادجٚورة دْزفف ،وجئ ٛصخهٔ ٚظذ
ظؼات افرشٚئؾ افتل ترده ظز افرشٚئؾ آفُسؤٕ ،ٜأو ؽره.ٚ

وإٔ ٚإذ أؿدم هذا اجلزء مـ افًًِِ ٜآم ً
ال ذم ان أمتُـ مـ متٚبً ٜآجزاء
افالحَ ٜإذ ئِف ان صٚء اهلل ـتٚب :افهالة مًٚئؾ واشتٍتٚءات ..ؾْٕ٘ل أشتّٔح
افًذر ظذ افتَهر ،آمال أن ٓ يٌخؾ ظع افَٚرئ افُريؿ مـ ٍ
دظٚء ذم ميّٕٚف.
واحلّد هلل رب افًٚدغ..
افنٔخ مهىٍك حمّد مكي افًٚمع
اإلثْغ 75 :صٓر رموٚن ادٌٚرك  7207هـ
ادهٚدف  03آب  4373م

وفيه مقاصد :

 ادَهد إول اؿًٚم ادٔٚه واحُٚمٓ ٚـ ص 40
 ادَهد افثٚين احُٚم اخلِقة ـ ص 00
 ادَهد افثٚف ٞافقوقء ـ ص 20
 ادَهد افرابع افًٌؾ ـ ص 50
 ادَهد اخلٚمس افتّٔؿ ـ ص 723
 ادَهد افًٚدس افىٓٚرة مـ اخلٌ ٞـ ص 792

وفيه فصول:

م  :]7[04يًَْؿ م ٚيًتًّؾ ؾٔف فٍظ ادٚء اػ ؿًّغ:
إول :مٚء مىِؼ( )7وهق م ٚيهح اشتًامل فٍظ ادٚء ؾٔف ـ بال موٚف افٔف ـ
ـٚدٚء افذي يُقن ذم افٌحر او افْٓر او افٌئر او ؽر ذفؽ ؾٕٚف يهح ان يَٚل فف مٚء
واوٚؾتف اػ افٌحر مثال فِتًٔغ ٓ فتهحٔح آشتًامل.
افثٚين :مٚء موٚف( ،)4وهق م ٓٚيهح اشتًامل فٍظ ادٚء ؾٔف بال موٚف افٔف
ـامء افرمٚن ،ومٚء افقرد ؾٕٚف ٓ يَٚل فف مٚء آ جمٚز ًا ،وفذا يهح شِ )0(ٛادٚء ظْف.

م  :]4[00ادٚء ادىِؼ ام ٓ ٚمٚدة او فف مٚدة(.)2
( )7وهق ادٚء افىًٌٔل افذي مل خيِط بام يٌر ضًٌٔتف.
( )4وهق ادٚء ادخِقط بام خيرجف ظـ ضًٌٔتف ،او ادًتخرج مـ اصٔٚء اخرى .
( )0ؾَٔٚل ظْف بٖٕف ظهر افرمٚن مثال ويَٚل ظْف إٔف فٔس بامء ،وهق مًْك صح ٜافًِ.ٛ
( )2ادٚء افذي فف مٚدة هق ادتهؾ بٚدهدر ـ ٚفٌْع أو افْٓر أو افٌحر او مٚء ادىر ،وأم ٚم ٚفٔس فف
مٚدة ؾٓق م ٓ ٚيُقن متهال بٚدهدر شقاء ـٚن ؿِٔال او ـثرا ،ـٚدٚء ادقجقد ذم آوظٔ ٜأو ذم
إحقاض أو ذم افزك أو ذم اخلزإٚت.

وإول( :)7ام ٚؿِٔؾ ٓ يٌِغ مَداره افُر( ،)4او ـثر يٌِغ مَداره افُر.
وافَِٔؾ يًٍْؾ( )0بّالؿٚة افْجس او ادتْجس(،)2آ اذا ـٚن متداؾً ً ٚبَقة

()9

ؾٚفْجٚش ٜختتص حْٔئذ بّقوع ادالؿٚة ،وٓ تني( )0اػ ؽره شقاء أـٚن جٚري ً ٚمـ
آظذ اػ آشٍؾ( ،)5ام ـٚن متداؾً ً ٚمـ آشٍؾ اػ آظذ ـٚدٚء اخلٚرج مـ
افٍقارة ادالؿل فًَِػ افْجس ؾٕٚف ٓتني افْجٚش ٜاػ افًّقد وٓ اػ م ٚذم
داخؾ افٍقارة .وـذا اذا ـٚن متداؾً ٚمـ احد اجلٌٕٚغ اػ آخر( .)0وام ٚافُثر افذي
افُر( )5ؾال يًٍْؾ( )73بّالؿٚة افْجس ؾوال ظـ ادتْجس آ اذا تٌر بِقن
يٌِغ ّ
( )7أي ادٚء افذي ٓ مٚدة فف.
افُر :هق مهىِح ذظل فٌٔٚن ـّٔ ٜمًْٔ ٜمـ ادٚء ٓ تتٖثر بٚفْجٚش ٜإٓ وّـ حٓٚت
(ّ )4
خٚص ٜشٖٔيت بٔٚهن ،ٚوام ٚمَداره ؾًٖٔيت تٍهِٔف ذم ادًٖف ٜرؿؿ .93
( )0يًٍْؾ :أي يتٖثر ويْجس.
( )2افْجس :م ٚيُقن ٕجً ٚبذاتف ـٚفدم وافُِ ٛوبَٔ ٜافْجٚشٚت ادحددة ذم ادًٖف ،200 ٜوأمٚ
ادتْجس ؾٓق م ٚيُقن ضٚهر ًا ذم أصِف وفُـ افْجٚش ٜإتَِ ٝافٔف ٕتٔج ٜمالؿٚتف فِْجس.
( )9أي يُقن ادٚء افَِٔؾ متحرـٕ ٚحق افْجٚش ٜبَقة ،ـام فق ـْٕ ٚه ٛادٚء مـ آبريؼ.
( )0تني :أي تْتَؾ.
( )5ـٚدٚء ادْه ٛمـ ادٔزاب اػ ادقوع افْجس ،ؾٕٚف ٓتني افْجٚش ٜاػ أجزاء افًّقد
ادْه ٛؾوال ظـ ادَدار اجلٚري ظذ افًىح ،وادٔزاب هق م ٚيىِؼ ظِٔف ادزراب افذي
يقوع ظذ افًىح ويْزل مْف مٚء ادىر اػ آرض.
( )0أي ٓ تْتَؾ افْجٚش ٜايو ٚمـ ج ٕٛٚاػ ج.ٕٛٚ
( )5شٖٔيت بٔٚن ادَهقد مـ افُر ذم هٚمش ادًٖف.93 ٜ
( )73أي ٓ يتٖثر بٚفْجٚش ٜويٌَك ظذ ضٓٚرتف.

افْجٚش ٜاو ضًّٓ ٚاو رحيٓ ٚتٌر ًا ؾًِٔ.)7(ٚ
م  :]0] 02اذا ـ ٕٝٚافْجٚش ٓ ٜوصػ هل ،ٚاو ـٚن وصٍٓ ٚيقاؾؼ وصػ
ادٚء ،مل يْجس ادٚء بقؿقظٓ ٚؾٔف وان ـٚن بَّدار بحٔ ٞفق ـٚن ظذ خالف وصػ
فٌره(.)4
ادٚء َ
م  :]2[09اذا تٌر ادٚء بٌر افِقن وافىًؿ وافريح بؾ بٚفثَؾ او افثخ ٜٕٚاو
ٕحقمه ٚمل يْجس ايو ً.ٚ
تٌر فقٕف او ضًّف او رحيف بٚدجٚورة فِْجٚش ٜمل يْجس ايو ً.ٚ
م  :]9[00اذا َ
تٌر ادٚء بقؿقع ادتْجس( )0مل يْجس آ ان يتٌر بقصػ
م  :]0[05اذا َ
افْجٚش ٜافتل تُقن فِّتْجس ـٚدٚء ادتٌر بٚفدم يَع ذم افُر ؾٌٔر فقٕف ويُقن
اصٍر ؾٕٚف يْجس.
م  :]5[00يٍُل ذم حهقل افْجٚش ٜافتٌر بقصػ افْجس ذم اجلِّ )2(ٜوفق
مل يُـ متحد ًا مًف ؾٚذا اصٍر ادٚء بّالؿٚة افدم تْجس.
( )7افتٌر افًٍع مَٚبؾ افتٌر افتَديري.
( )4ومًْك ذفؽ إٔف فق ـٚن فقن افْجٚش ٜـِقن ادٚء واؤػ اػ ادٚء مَدار فس مثال ؾٕ٘ف فـ يٌر
مـ فقن ادٚء صٔئ ٚوفُـ فق اؾسوْ ٚان فقن افْجٚش ٜـٚن أمحرا ؾٕ٘ف شٌٔر فقن ادٚء ،ؾ٘ن هذا
افٍرض فـ يٗدي اػ ٕجٚش ٜادٚء.
( )0وافٍرق بغ افْجس وادتْجس هق ان افْجس هق ٕجس ذات ٚوفٔس ؿٚبال ٕن يىٓر بؾ إٔف
يْجس ؽره ،وام ٚادتْجس ؾٓق ضٚهر بٓٚصؾ وفُْف تْجس ٕتٔج ٜمالؿٚتف فِْجس.
( )2أي ٓ ينسط أن يهر ادتْجس بٍْس مقاصٍٚت افْجس بؾ يٍُل حهقل تٌر ؾٔف يًقد
شٌٌف اػ افْجس ،شقاء ذم افِقن او افىًؿ أو افرائح.ٜ

تٌر ظذ افْٟٓ
وافثوين( :)7وهق م ٚفف مٚدةٓ ،يْجس بّالؿٚة افْجٚش ٜآ اذا َ
افًٚبؼ ؾٔام ٓمٚدة فف( )4مـ دون ؾرق بغ مٚء آهنٚر ،ومٚء افٌئر ،ومٚء افًٔقن
وؽره ،ٚمم ٚـٚن فف مٚدة.
وٓ بد ذم ادٚدة مـ ان تٌِغ افُر( )0ـ ظدا ادٚء اجلٚري ـ وفق بؤّّ ٜم ٚفف
ادٚدة افٔٓ ،ٚؾ٘ذا بِغ م ٚذم احلٔٚض ذم احلامم مع مٚدتف ـر ًا مل يْجس بٚدالؿٚة.
م  :]0[05يًتز ذم ظدم تْجس اجلٚري اتهٚفف بٚدٚدة ؾِق ـ ٕٝٚادٚدة مـ
ؾقق تسصح وتتَٚضر ؾٚن ـٚن دون افُر يْجس ًٕؿ اذا ٓؿك حمؾ افرصح فِْجٚشٜ
ٓ يْجس.
م  :]5[23افراـد( )2ادتهؾ بٚجلٚري ،ـٚجلٚري ذم ظدم إًٍٚفف بّالؿٚة
افْجس وادتْجس ،ؾٚحلقض ادتهؾ بٚفْٓر بًٚؿٔ ٓ ٜيْجس بٚدالؿٚة ،وـذا
أضراف افْٓر( )9وان ـٚن مٚؤه ٚراـد ًا.
م  :]73[27اذا تٌر بًض اجلٚري بٚفْجٚش ٜدون بًوف آخر ؾٚفىرف
ادتهؾ بٚدٚدة ٓ يْجس بٚدالؿٚة وان ـٚن ؿِٔال ،وافىرف أخر حُّف حُؿ
افراـد ،ؾٚن تٌر مجٔع ذفؽ افًٌض يْجس ،وآ ؾٚدتْجس هق ادَدار ادتٌر ؾَط
ٓتهٚل م ٚظداه بٚدٚدة.
( )7أي ادٚء ادىِؼ افذي فف مٚدة.
( )4ـام مر ذم ادًٖف.00ٜ
( )0ؾ٘ذا ـٚن ادٚء أؿؾ مـ ـر ؾال يًتز أن فف مٚدة بٚشتثْٚء ادٚء اجلٚري.
( )2ادٚء افراـد ـامء ادًتًَْٚت وافزك وافذي ٓ يُقن جٚري ً.ٚ
( )9أي أن أضراف افْٓر ٓ تْجس بّجرد مالؿٚة افْجٚش.ٜ

م  :]77[24اذا صؽ ذم ان فِجٚري مٚدة ام ٓ ـ وـٚن ؿِٔال ـ يْجس
بٚدالؿٚة(.)7
م  :]74[20مٚء ادىر فف حُؿ ذي ادٚدة ؾال يْجس بّالؿٚة افْجٚش ٜذم حٚفٜ
ٕزوفف.
ام ٚفق وؿع ظذ صئ ـقرق افنجر او طٓر اخلّٔ ٜاو ٕحقمه ٚثؿ وؿع ظذ
افْجس تْجس(.)4
م  :]70[22اذا اجتّع مٚء ادىر ذم مُٚن ـ وـٚن ؿِٔال – ؾٚن ـٚن يتَٚضر
ظِٔف ادىر ؾٓق مًتهؿ( )0ـٚفُثر وان إَىع ظْف افتَٚضر ـٚن بحُؿ افَِٔؾ.
م  :]72[29ادٚء افْجس اذا وؿع ظِٔف مٚء ادىر ـ بَّدار مًتد بف ٓ مثؾ
افَىرة او افَىرات ـ ضٓر مع رظٚي ٜآمتزاج بف ،او بام يُقن مًتهام بف ،ظذ
آحقط ،وـذا طرؾف ـٕٚٓٚء وافُقز وٕحقمه.)2(ٚ
م  :]79[20يًتز ذم جريٚن حُؿ مٚء ادىر ان يهدق ظرؾ ً ٚان افْٚزل مـ
افًامء مٚء مىر ،وان ـٚن افقاؿع ظذ افْجس ؿىرات مْف.
وام ٚاذا ـٚن جمّقع مٕ ٚزل مـ افًامء ؿىرات ؿِِٔ ٜؾال جيري ظِٔف احلُؿ.
م  :]70[25افثقب او افٍراش افْجس اذا تَٚضر ظِٔف ادىر وٍٕذ ذم مجًٔف
( )7ؾًٔتزه إٔف مم ٚفٔس فف مٚدة.
(ٕٕ )4ف ذم تِؽ احلٚف ٓ ٜيًد إٔف ٕٚزٓ مٌٚذة مـ افًامء.
( )0ادًتهؿ أي متهؾ بٚدٚدة ؾال يْجس بّجرد مالؿٚة افْجٚش.ٜ
( )2ؾٕ٘ف يىٓر بْزول مٚء ادىر ظِٔف.

ضٓر وٓ حيتٚج اػ افًك او افتًدد( )7واذا وصؾ اػ بًوف دون بًض ضٓر مٚ
وصؾ افٔف دون ؽره ،هذا اذا مل يُـ ؾٔف ظغ افْجٚش ،)4(ٜويٍُل ؽٌِ ٜادىر ظذ
افْجٚش ٜحتك يزيِٓ ،ٚوٓ حيتٚج اػ افتَٚضر بًد زوال ظْٔٓ.ٚ
م  :]75[20آرض افْجً ٜتىٓر بقصقل ادىر افٔٓ ٚبؼط ان يُقن مـ
افًامء ،وفق بٚظ ٜٕٚافريح ،وام ٚفق وصؾ افٔٓ ٚبًد افقؿقع ظذ حمؾ آخر ـ ـام اذا
ترصح بًد افقؿقع ظذ مُٚن ؾقصؾ مُٕ ٕٚٚجً ً ٚـ ٓ يىٓرًٕ ،ؿ فق جرى ظذ وجف
آرض ؾقصؾ اػ مُٚن مًَػ ضٓر.
م  :]70[25اذا تَٚضر مٚء ادىر ظذ ظغ افْجس ؾسصح مْٓ ٚظذ صئ آخر
مل يْجس مٚدام متهال بامء افًامء بتقايل تَٚضره ظِٔف.
م  :]75[93مَدار افُر وزٕ ً ٚبحَ ٜآشالمٌقل افتل هل مٚئتٚن وثامٕقن
مثَ ٓٚصرؾٔ( ٚمٚئتٚن واثْتٚن وتًًقن حَ ٜوٕهػ حَ )ٜوبحً ٛوزٕ ٜافْجػ
افتل هل ثامٕقن حَ ٜاشالمٌقل (ثالث وزٕٚت وٕهػ وثالث حَؼ وثالث
اوؿٔ )ٜوبٚفُِٔق (ثالثامئ ٜوشًٌ ٜوشًٌقن ـِٔقا) تَريٌ ً.ٚ
ومَداره ذم ادًٚح ٜم ٚبِغ مُنه شًٌ ٜوظؼيـ صزا(.)0
افُر بغ تًٚوي شىقحف واختالؾٓ ٚوٓ بغ
م  ٓ :]43[97ؾرق ذم اظتهٚم ّ

( )7بًض آصٔٚء حتتٚج اػ تُرار افًٌؾ ـل تىٓر ذم ادٚء افَِٔؾ ـٚدتْجس بٚفٌقل مثال ،وأم ٚمـ
مٚء ادىر ؾال حتتٚج اػ تُرار افًٌؾ إذ يٍُل افًٌؾ مرة واحدة فتحهؾ افىٓٚرة.
( )4أم ٚفق ـ ٕٝٚظغ افْجٚش ٜـٚفدم مثال ٓ تزال بٚؿٔ ٜؾال بد مـ ازافتٓ ٚؿٌؾ احلُؿ بٚفىٓٚرة.
( )0أي شٌع وظؼون صزا مًٌُ ،ٚوافنز يًٚوي  40.7شؿ 5(.إش).

وؿقف ادٚء ورـقده وجريٕٚف( )7بؾ اذا ـٚن ادٚء متداؾً ً ٚتٍُل ـر ّي ٜادجّقع وـر ّيٜ
ادتداؾع افٔف ذم اظتهٚم ادتداؾع مْف ،وتٍُل ـر ّي ٜادتداؾع مْف بؾ وـر ّي ٜادجّقع ذم
اظتهٚم ادتداؾع افٔف( ،)4وظدم تْجًف بّالؿٚة افْجس مع صدق وحدة ادٚء.
احلامم وؽره ذم آحُٚم ،ؾام ذم احلٔٚض
م  ٓ :]47[94ؾرق بغ مٚء ّ
افهٌرة ـ اذا ـٚن متهال بٚدٚدة وـ ٕٝٚوحده ٚاو بؤّّ ٜم ٚذم احلٔٚض افٔٓ ٚـر ًا
ـ اظتهؿ وام ٚاذا مل يُـ متهال بٚدٚدة او مل تُـ ادٚدة ـ وفق بؤّّ ٜم ٚذم احلٔٚض
افٔٓ ٚـر ًا ـ مل يًتهؿ(.)0
م  :]44[90ادٚء ادقجقد ذم إٓٚبٔ ٛادتًٚرؾ ٜذم زم ْٕٚٚبّْزف ٜادٚدة ،ؾٚذا
ـٚن ادٚء ادقوقع ذم اج )2(ٜٕٚوٕحقه ٚمـ افيروف ٕجً ً ،ٚوجرى ظِٔف مٚء
إٌٓقب ضٓر مع رظٚي ٜآمتزاج ،ويُقن ذفؽ ادٚء ايو ٚمًتهام( )9م ٚدام مٚء
إٌٓقب جٚري ً ٚظِٔف ،وجيري ظِٔف حُؿ مٚء افُر ذم افتىٓر بف ،وهُذا احلٚل ذم
ـؾ مٚء ٕجس ؾٕٚف اذا اتهؾ بٚدٚدة ضٓر اذا ـ ٕٝٚادٚدة ـر ًا.

( )7إذا بٌِ ٝـّٔ ٜادٚء ـرا بٖي ـٍٔٔ ٜخٚرجٔ ٜيتحَؼ حُّٓ ٚبٖهن ٓ ٚتتٖثر بٚفْجٚش.ٜ
( )4ومًْك ذفؽ إٔف يٍُل ذم اظتٌٚر افُر ـقن جمّقع ادٚء ادتهؾ مع بًوف يٌِغ ـر ًا.
( )0ومًْك ذفؽ إٔف ٓ بد مـ بِقغ ادٚء مَدار ـر ـل يٌَك ضٚهرا ؾٔام فق ٓؿك افْجٚش ٜشقاء ـٚن
جمّقع ادٚء ـرا او ـٚن متهال بٚفُر ،وام ٚؾٔام فق ـٚن ادٚء أؿؾ مـ افُر ؾٔختِػ حُّف.
(ِ )2اإل َج :ٜٕٚوظٚء فِامء مـ جِد او خزف وتًٌؾ بف افثٔٚب.
( )9ادٚء ادًتهؿ :هق ادٚء افذي ٓ يتٖثر وٓ يتْجس بّجرد مالؿٚة افْجٚش ،ٜوهق ادٚء افُثر
ؾُثرتف تًهّف وحتٍيف مـ افْجٚش ،ٜؾِق أصٚبف بقل أو دم يٌَك ضٚهرا.

م  :]40[92ادٚء افَِٔؾ ادًتًّؾ ذم رؾع احلدث آصٌر( )7ضٚهر و ُم َىٓر

مـ احلدث واخلٌ )4(ٞوادًتًّؾ ذم رؾع احلدث آـز ضٚهر( )0و ُم َىٓر مـ اخلٌ،ٞ
وآحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ ظدم اشتًامفف ذم رؾع احلدث اذا متُـ مـ مٚء آخر ،وآ
مجع بغ افًٌؾ او افقوقء بف وافتّٔؿ ،وادًتًّؾ ذم رؾع اخلٌٕ ٞجس حتك مٚ
يتًَ ٛاشتًامفف ضٓٚرة ادحؾ ،ظدا مٚء آشتْجٚء( )2وشٖٔيت حُّف.

م  :]42[99اذا ظِؿ ـ امج ٓٚـ بْجٚش ٜأحد إٓٚءيـ وضٓٚرة آخر ،مل جيز
رؾع اخلٌ ٞبٖحدمه ٚوٓ رؾع احلدث( ،)9وفُـ ٓ حيُؿ بْجٚش ٜادالؿل ٓحدمهٚ
آ اذا ـ ٕٝٚاحلٚف ٜافًٚبَ ٜؾٔٓام افْجٚش ،)0(ٜواذا اصتٌف ادىِؼ بٚدوٚف( )5جٚز رؾع
اخلٌ ٞبٚفًٌؾ بٖحدمه ٚثؿ افًٌؾ بٓٚخر ،وـذفؽ رؾع احلدث ،واذا اصتٌف ادٌٚح
( )7احلدث إصٌر :ـؾ أمر يقج ٛافقوقء ويٌىِف ،ـٚفٌقل وافٌٚئط وافريح وافْقم.
( )4اخلٌ :ٞهق افْجٚش ٜافىٚرئ ٜظذ اجلًؿ مـ بدن إًٓٚن وؽره ويرتٍع بٚفًٌؾ بٚدٚء أو بٌره
مـ ادىٓرات افتل شرد بٔٚهن ٚابتداء مـ ادًٖف.255 ٜ
( )0احلدث إـز :ـؾ أمر يقج ٛافًٌؾ ويٌىِف ،ـٓٚحتالم ،واجلامع ،وإزال ادْل ،واحلٔض.
( )2آشتْجٚء :إزاف ٜم ٚخيرج مـ افْجق،ويراد َب ٚإزافٕ ٜجٚش ٜادخرجغ مـ افٌقل وافٌٚئط،
وافْجق هق م ٚخيرج مـ افٌىـ مـ بقل ،وريح ،وؽٚئط ،ويٌِ ٛاشتًامفف ظذ اخلرو (افٌٚئط).
( )9وؿد مر بٔٚن مًْك احلدث واخلٌ ٞذم هٚمش ادًٖف ٜافًٚبَ.ٜ
( )0أي إذا ـٚن يًِؿ أهنام ـٕ ٕٚٚجًغ ؾٔحُؿ حْٔئذ بْجٚش ٜادالؿل ٕي مْٓام.
( )5مٚء افٌحر وافْٓر وافْٔٚبٔع وصٌٓف يًّك مٚء مىَِ ،ٚومٚء افقرد مثال يًّك مٚء موٚؾ.ٚ

بٚدٌهقب حرم افتكف بُؾ مْٓام ،وفُـ فق ُؽًؾ ٕجس بٖحدمهَ ٚضٓر ،وٓ
ُيرؾع بٖحدمه ٚاحلدث ،واذا ـ ٕٝٚاضراف افنٌٓ ٜؽر حمهقرة( )7جٚز آشتًامل
مىَِ ،ٚووٚبط( )4ؽر ادحهقرة ان تٌِغ ـثرة آضراف حد ًا يقج ٛخروج بًوٓٚ
ظـ مقرد افتُِٔػ ،وفق صؽ ذم ـقن افنٌٓ ٜحمهقرة او ؽر حمهقرة ؾٓٚحقط ـ
اشتحٌٚب ٚـ اجراء حُؿ ادحهقرة.

م  :]49[90ادٚء ادوٚف ـامء افقرد وٕحقه وـذا شٚئر ادٚيًٚت يْجس
افَِٔؾ وافُثر مْٓ ٚبّجرد ادالؿٚة فِْجٚش ،ٜآ اذا ـٚن متداؾً ً ٚظذ افْجٚش ٜبَقة
ـٚجلٚري مـ افًٚيل واخلٚرج مـ افٍقارة ؾتختص افْجٚش ٜـ حْٔئذ ـ بٚجلزء ادالؿل
فِْجٚش ٜوٓ تني اػ افًّقد ،واذا تْجس ادوٚف ٓيىٓر أصال وان اتهؾ بٚدٚء
ادًتهؿ ـامء ادىر او افُرًٕ ،ؿ اذا اشتِٓؽ ذم ادٚء ادًتهؿ ـٚفُر ؾَد ذهٌٝ
ظْٔف( )0ويهر ضٚهر ًا ،ومثؾ ادوٚف ذم احلُؿ ادذـقر شٚئر ادٚيًٚت.

( )7افنٌٓ ٜؽر ادحهقرة :م ٚتُقن أؾراده ٚـثرة إضراف وافتل ربام خرج بًوٓ ٚظـ مقرد
افتُِٔػ بٖن يًِ ؿ بْجٚش ٜواحد مـ جمّقع آبٚريؼ ادقجقدة ظْده وظْد اجلران مثال وافتل
فًٔ ٝـِٓ ٚبّتْٚول يده ،وهل ذم مَٚبؾ افنٌٓ ٜادحهقرة وافتل يُقن ظدد أضراؾٓ ٚؿِٔال
وحمهقرا ذم مقرد افتُِٔػ ،ـام فق ـٚن يًِؿ بْجٚش ٜواحد مـ آبٚريؼ افثالث ٜادقجقدة
ظْده.
( )4وٚبط :أي ادَٔٚس ذم افتّٔٔز بغ افنٌٓ ٜادحهقرة وؽر ادحهقرة.
(ٕٕ )0ف ٓ يٌؼ مٚء موٚؾ.ٚ

م  :]40[95ادٚء ادوٚف ٓ يرؾع اخلٌ ٞوٓ احلدث(.)7
م  :]45[90آشئٚر( )4ـ ـِٓ ٚـ ضٚهرة آ شٗر افُِ ٛواخلْزير وافُٚؾر ؽر
افُتٚيب( ،)0وأم ٚافُتٚيب ؾًٔتح ٛاجتْٚبف وفُـ حيُؿ بىٓٚرتفًٕ ،ؿ يُره شٗر ؽر
مٖـقل افِحؿ( )2ظدا اهلرة ،وام ٚادٗمـ ؾٚن شٗره صٍٚء بؾ ذم بًض افروايٚت()9إف
صٍٚء مـ شًٌغ داء.

( )7وؿد مر بٔٚن مًْك احلدث واخلٌ ٞذم هٚمش ادًٖف.92ٜ
( )4آشئٚر مجع شٗر وافًٗر :بَٔ ٜافنئ .ؾوِ ٜافؼب .ويَهد بف هْ :ٚادٚء افَِٔؾ افذي ٓؿٚه
ؾؿ حٔقان ،أو جًّف .وشٗر احلٔقان :فًٚب ؾّف ،ـٚفريؼ مـ إًٓٚن.
( )0افُتٚيب هق افٔٓقدي او افْكاين ،او ادجقد (بًض افٍَٓٚء ٓ يًتز ادجقد ـتٚبٔ.)ٚ
( )2احلٔقان افذي ٓ يٗـؾ حلّف.
( )9ورد ظـ آمٚم افهٚدق

ِ :ذم ُشْٗ ِر ا ُْدْٗ ِم ِـ ِص ٌٍَ ٚء ِم ْـ َش ٌْ ًِغَ

َداء .وشٚئؾ افنًٔ ٜج 49ص .400

وفيه فصول

م  :]40[95جي ٛحٚل افتخع بؾ ذم شٚئر إحقال( )7شس بؼة افًقرة ـ
وهل افٌَؾ وافدبر وافٌٔوتٚن ـ ظـ ـؾ ٕٚطر ُمم َٔز( )4ظدا افزوج وافزوج ٜوصٌٓٓام،
ـٚدٚفؽ وممِقـتف ،وآم )0(ٜادُح َِِ ٜبٚفًٌْ ٜاػ ا ُد َح َِؾ فف ،ؾٕٚف جيقز فُؾ مـ هٗٓء
ان يْير اػ ظقرة آخر .وحيرم ظذ ادتخع اشتٌَٚل افٌَِ ٜواشتدبٚره ٚحٚل
افتخع( ،)2وجيقز حٚل آشتزاء( )9وآشتْجٚء( )0مع ظدم خروج افٌِؾ ادنتٌف ،وامٚ
( )7شقاء حٚل افتخع او ذم ؽر تِؽ احلٚف.ٜ
ادّٔز :افْٚطر افًٚؿؾ افٌٚفغ افذي جي ٛشس افًقرة ظْف ،فُقٕف ئّز م ٚهق ظقرة ومٚ
( )4افْٚطر َ
فٔس بًقرة .وـذفؽ افهٌل افَري ٛمـ افٌِقغ ـّـ يٌِغ احد ظؼ شْ ٜمثال.
حيِِٓ ٚمٚفُٓ ٚظذ
( )0إ َم :ٜهل افًٌدة ادِّقـ ،ٜوادَهقد َب ٚهْ ٚذم ادًٖف ٜهل تِؽ افتل ُ َ
صخص آخر وفٔس هل ٚوجقد ذم زم.ْٕٚٚ
( )2ؾ٘ذا ـٚن وجٓف اثْٚء افتخع ٕحق افٌَِ ٜيُقن مًتٌَال فٌَِِ ٜوإذا ـٚن طٓره ٕحق افٌَِ ٜيُقن
مًتدبرا فٌَِِ ،ٜوهذا ؽر جٚئز أثْٚء افتخع.
( )9آشتزاء مـ افٌقل :حتَٔؼ افىٓٚرة بًد افتٌقل بٚدًح مـ ادًَدة إػ أصؾ افَؤ ٛثالث ،ٚثؿ
إػ رأس احلنٍ ٜثالث ،ٚثؿ ٕسه ٚثالث مرات فِتٖـد مـ ظدم وجقد بَٚي ٚافٌقل ذم ادجرى،
وتًرف هذه افْسات بٚخلرضٚت افتًع.
( )0مر بٔٚن مًْك آشتْجٚء ذم هٚمش ادًٖف ٜرؿؿ .92

مع خروجف( )7ذم حٚل آشتْجٚء ؾٓٚحقط فزوم ً ٚافسك ،وفق اوىر اػ احدمهٚ
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ختر ،وإوػ اجتْٚب آشتٌَٚل.
َ
جيز فف افتخع آ بًد افٖٔس ظـ مًرؾتٓ،ٚ
م  :]45[03فق اصتٌٓ ٝافٌَِ ٜمل ْ
وظدم امُٚن إٓتيٚر ،او ـقن إٓتيٚر حرجٔ ً ٚاو رضري ً ،ٚؾًّٔؾ حْٔئذ بٚفيـ،
يتخر بغ آضراف.
ومع ظدم إمُٕٚف ّ
م ٓ :]03[07جيقز افْير اػ ظقرة ؽره مـ وراء افزجٚج ٜوٕحقه )0(ٚوٓ ذم
ادرآة ،وٓ ذم ادٚء افهٚذم.
م  ٓ :]07[04جيقز افتخع ذم مِؽ ؽره آ بٚذٕف وفق بٚفٍحقى(.)2
م ٓ :]04[00جيقز افتخع ذم اددارس وٕحقه )9(ٚم ٚمل ُيًِؿ بًّقم افقؿػ،
وفق أخز ادتقيل او بًض أهؾ اددرش ٜبذفؽ ـٍك ،وـذا احلٚل ذم شٚئر افتكؾٚت
ؾٔٓ.)0(ٚ

( )7أي خروج افٌِؾ ادنتٌف بُقٕف بقٓ.
( )4أي اشتٌَٚل افٌَِ ٜاو اشتدبٚره ٚؾٓٚوػ أن يسك آشتٌَٚل.
( )0ومثِف م ٚيٌ ٞظز صٚص ٜافتٍِزيقن ،أو تًجٔالت افٍٔديق .أو افُٚمرات.
( )2آذن بٚفٍحقى هل آذن افتَديري ٜوهل افتكف ظذ تَدير مًرؾتف بٚفتكف ،بًّْك أن
ًرف ظْف إٔف إذا ظِؿ َبذا افتكف ٕذن ؾٔف.
ُي َ
( )9مـ ادٗشًٚت وآمٚــ ادخهه ٜجلامظ ٜمًْٔ.ٜ
( )0أي ٓ جيقز أي تكف ذم مثؾ هذه اددارس وؽره ٚإٓ مع افًِؿ بٖن وؿٍٔتٓ ٚأظؿ مـ ـقهنٚ
خمته ٜفِىالب ؾٔٓ.ٚ

م  :]00[02جي ٛؽًؾ مقوع افٌقل بٚدٚء افَِٔؾ مرتغ ،وذم افًٌؾ بٌر
افَِٔؾ جيزئ مرة واحدة ،وٓ جيزئ ؽر ادٚء(.)7
تًغ ؽًِف بٚدٚء ـٌره مـ
وام ٚمقوع افٌٚئط ؾٚن تًدى ادخرج(َ )4
ختر بغ ؽًِف بٚدٚء حتك يَْك ومًحف بٓٚحجٚر،
ادتْجًٚت ،وان مل يتًد ادخرج َ
او اخلرق( ،)0او ٕحقمه ٚمـ آجًٚم افَٚفً ٜفِْجٚش ،ٜوادٚء أؾوؾ ،واجلّع اـّؾ.
م  :]02[09آحقط ـ وجقب ً ٚـ اظتٌٚر ادًح بثالث ٜأحجٚر او ٕحقه ٚاذا
حهؾ افَْٚء بٓٚؿؾ(.)2
م  :]09[00جي ٛان تُقن آحجٚر او ٕحقه ٚضٚهرة اذا ـ ٕٝٚمٌٚذة
افْجس برضقب ٜمني ،)9(ٜوآ فق اشتًِّٓ ٚبًد افَْٚء بال رضقب ٜؾٔٓ ٚاـامٓ فًِدد
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ؾال تًتز ؾٔٓ ٚافىٓٚرة حْٔئذ.

( )7ؾِق ٕنػ مقوع افٌقل دون ان يًٌِف بٚدٚء مل يىٓر بؾ ٓ بد مـ ادٚء.
( )4أي إذا أصٚب ٝافْجٚش ٜم ٚهق أـثر مـ خمرجٓ.ٚ
( )0ومْف ادحٚرم افهحٔ ٜافتل تًتًّؾ ذم زم ْٕٚٚؾ٘هن ٚتٍُل ظـ ادٚء ،مع مراظٚة بَٔ ٜافؼوط مـ
ـقن افْجٚش ٜمل تتًدى مقوع ادخرج ،ومـ رضورة افتًدد.
( )2أي إذا ٕيػ ادخرج بٖؿؾ مـ ثالث ٜأحجٚر أو آوراق ادخهه.ٜ
( )9ـام فق ـ ٕٝٚهْٚك حٚف ٜاشٓٚل مثال.
( )0ـام فق ٕيػ ادحؾ مـ احلجر آول ،وفُْف اشتًّؾ احلجر افثٚين وافثٚف ٞفُل يُتّؾ افًدد
ادىِقب وهق ثالث ٜأحجٚر ،ؾال ينسط حْٔئذ ذم احلجر افثٚين وافثٚف ٞافىٓٚرة.

م  :]00[05حيرم آشتْجٚء بٓٚجًٚم ادحسم ،)7(ٜوحيرم اشتًامل افًيؿ
وافروث( ،)4وٓ يىٓر ادحؾ بف.
م  :]05[00جي ٛذم افًٌؾ بٚدٚء إزاف ٜافًغ وآثر( ،)0وٓ دم ٛازاف ٜافِقن
وافرائح ٜوجيزئ ذم ادًح ازاف ٜافًغ ،وٓ دم ٛازاف ٜآثر افذي ٓ يزول بٚدًح
بٓٚحجٚر ظٚدة.
م  :]00[05اذا خرج مع افٌٚئط او ؿ ٌْ َِف او بًده ٕجٚش ٜأخرى مثؾ افدم
وٓؿ ٝادحؾ ٓ جيزئ ذم تىٓره آ ادٚء(.)2

م  :]05[53يًتح ٛفِّتخع ـ ظذ م ٚذـره افًِامء روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ
ان يُقن بحٔ ٓ ٞيراه افْٚطر وفق بٓٚبتًٚد ظْف ،ـام يًتح ٛفف تٌىٔ ٜافرأس
وافتَْع( ،)9وهق جيزئ ظْٓ ،ٚوافتًّٔ ٜظْد افتُنػ( ،)0وافدظٚء بٚدٖثقر( ،)5وتَديؿ
افرجؾ افٔنى ظْد افدخقل ،وافّْٔك ظْد اخلروج ،وآشتزاء )0(،وان يتُئ ـ
( )7إجًٚم ادحسم :ٜـؾ م ٓ ٚجيقز تًريوف فِٓتؽ أو اإله ٜٕٚمـ إصٔٚء ،ـٕٚضًّ.ٜ
( )4افروث :افًٌر ،رجٔع احلٔقان ذي احلٚؾر ـٚفٌَر ،وؿد يىِؼ ظذ رجٔع ـؾ احلٔقإٚت.
( )0أي إزاف ٜافْجٚش ٜوبَٚيٚه.ٚ
( )2ؾال يٍُل مًحٓ ٚبٚخلرؿ ٜاو احلجر مثال.
( )9هق فٌس افَْٚع ،وافَْٚع م ٚيًس بف افقجف ،وجيزي ظـ تٌىٔ ٜافرأس.
( )0أي أن يَقل ﭑﭒﭓﭔ.
( )5بًض آدظٔ ٜادروي.ٜ
( )0مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف ٜرؿؿ .92

حٚل اجلِقس ـ ظذ رجِف افٔنى ويٍرج افّْٔك ،ويُره اجلِقس ذم افنقارع
وادنٚرع( )7ومًٚؿط افثامر( )4ومقاوع افًِـ ،ـٖبقاب افدور وٕحقه ٚمـ ادقاوع
افتل يُقن ادتخع ؾٔٓ ٚظرو ٜفًِـ افْٚس ،وادقاوع ادًدة فْزول افَقاؾؾ(،)0
واشتٌَٚل ؿرص افنّس او افَّر بٍرجف ،ـ وآحقط ترك افٌقل افٔٓام( )2ـ،
واشتٌَٚل افريح بٚفٌقل( ،)9وافٌقل ذم آرض افهٌِ ،ٜوذم ثَقب احلٔقان ،وذم ادٚء
خهقص ً ٚافراـد ،وآـؾ وافؼب حٚل اجلِقس فِتخع ،وافُالم بٌر ذـر اهلل،
اػ ؽر ذفؽ مم ٚذـره افًِامء روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ.
م  :]23[57مٚء آشتْجٚء ضٚهر( ،)0وان ـٚن مـ افٌقل ؾال جي ٛآجتْٚب
ظْف وٓ ظـ مالؿٔف اذا مل يتٌر بٚفْجٚش ،ٜومل تتجٚوز ٕجٚش ٜادقوع ظـ ادحؾ
ادًتٚد ،ومل تهحٌف أجزاء متّٔزة مـ افْجٚش ،ٜومل تهحٌف ٕجٚش ٜمـ اخلٚرج او
مـ افداخؾ ،ؾٚذا اجتًّ ٝهذه افؼوط ـٚن ضٚهر ًا وفُـ ٓ جيقز افقوقء بف ،وٓ
يرؾع اخلٌ.)5(ٞ

( )7ادنٚرع :مجع مؼظ ،ٜمقارد ادٔٚه ـرؤوس آبٚر وصىقط إهنٚر.
( )4مًٚؿط افثامر :أمٚــ شَقط افثامر،وهل حت ٝإصجٚر وحقهل.ٚ
( )0ومْٓ ٚمقاؿػ افًٔٚرات ،وافُٚراجٚت ،واحلدائؼ افًٚم.ٜ
( )2أي ٕحق افنّس او افَّر.
( )9أي يُره أيو.ٚ
( )0وّـ افؼوط افتٚفٔ ٜذم هذه ادًٖف.ٜ
( )5أي رؽؿ ـقٕف ضٚهرا ؾال يُّـ اشتًامفف ذم افقوقء او ذم ازاف ٜافْجٚش.ٜ

م  :]27[54آحقط اشتحٌٚب ٚذم ـٍٔٔ ٜآشتزاء مـ افٌقل ان يًّح مـ
ادًَدة اػ اصؾ افَؤ ٛثالث ،ٚثؿ مْف اػ رأس احلنٍ ٜثالث ،ٚثؿ يْسه ٚثالث ،ٚوٓ
دفٔؾ ظذ اظتٌٚر رء مـ ذفؽ شقى ـقن ادًحٚت تًً ،ٚوؾٚئدتف ضٓٚرة افٌِؾ
اخلٚرج بًده اذا احتّؾ إف بقل .وٓجي ٛافقوقء مْف.
وفق خرج افٌِؾ ادنتٌف بٚفٌقل ؿٌؾ آشتزاء ـ وفق فًدم افتُّـ مْف ـ بْك
ظذ ـقٕف بقٓ وتىٓر وتقوٖ واـتٍك بف.
وفق ـٚن ادنتٌف اخلٚرج ؿٌؾ افقوقء مرددا بغ افٌقل وادْل تقوٖ واـتٍك
بف ،وأم ٚفقخرج بًد افقوقء وآشتزاء مـ افٌقل ؾٔج ٛظِٔف اجلّع بغ افقوقء
وافًٌؾ ،وـذا فق مل يًتزئ.
ويِحؼ بٓٚشتزاء ـ ذم افٍٚئدة ادذـقرة ـ ضقل اددة ،ظذ وجف يَىع بًدم
بَٚء صئ ذم ادجرى.
وٓ اشتزاء فًِْٚء ،وافٌِؾ ادنتٌف اخلٚرج مْٓـ ضٚهر ٓ جي ٛفف افقوقء،
ًٕؿ إوػ فِّرأة ان تهز ؿِٔال وتتْحْح وتًك ؾرجٓ ٚظرو ٚثؿ تًٌِف.
م  :]24[50ؾٚئدة آشتزاء تست ٛظِٔف( )7وفق ـٚن بًٍؾ ؽره.
م  :]20[52اذا صؽ ذم آشتزاء او آشتْجٚء بْك ظذ ظدمف وان ـٚن مـ
ظٚدتف ؾًِف ،واذا صؽ مـ مل يًتزئ ذم خروج رضقب ٜبْك ظذ ظدمٓ ٚوان ـٚن طًٚ ٕٚ

( )7أي أن أثر آشتزاء يتحَؼ حتك وفق ـٚن بًٍؾ ؽر ادتٌقل.

بٚخلروج(.)7
م  :]22[59اذا ظِؿ إف اشتزأ او اشتْجك وصؽ ذم ـقٕف ظذ افقجف
افهحٔح بْك ظذ افهح.ٜ
م  :]29[50فق ظِؿ بخروج ادذي( )4ومل يًِؿ اشتهحٚبف جلزء مـ افٌقل بْك
ظذ ضٓٚرتف وان ـٚن مل يًتزئ.

( )7اذ ٓ بد مـ افًِؿ فتحَؼ آثر شقاء ـٚن افًِؿ بٓٚشتزاء ،او افًِؿ بخروج افْجٚش.ٜ
( )4ادذي :ادٚء افرؿٔؼ افذي خيرج مـ إًٓٚن ظْد ادالظٌ ٜوافتٌَٔؾ أوافتٍُر ذم اجلامع.

وفيه فصول

م  :]20[55يتُقن افقوقء مـ أجزاء هل :ؽًؾ افقجف ،وافٔديـ ،ومًح
افرأس ،وافرجِغ.
ؾْٓ ٚأمقر:
إمر إول :جي ٛؽًؾ افقجف م ٚبغ ؿهٚص افنًر اػ ضرف افذؿـ ضقٓ،
وم ٚاصتِّ ٝظِٔف آصٌع افقشىك وآَبٚم ظرو ً ،ٚواخلٚرج ظـ ذفؽ فٔس مـ
افقجف ،وان وج ٛادخٚل صئ مـ آضراف اذا مل حيهؾ افًِؿ بٚتٔٚن افقاج ٛآ
بذفؽ ،وجي ٛآبتداء بٖظذ افقجف اػ آشٍؾ ؾٓٚشٍؾ ظرؾ ،ٚوٓ جيقز افُْس
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ًٕؿ فق رد ادٚء مُْقش ٚوٕقى افقوقء بٚرجٚظف اػ آشٍؾ صح ووقؤه.
م  :]25[50ؽر مًتقي اخلَِ )4(ٜـ فىقل آصٚبع او فَكه ٚـ يرجع اػ
متْٚش ٛاخلَِ ٜادتًٚرف وـذا فق ـٚن أؽؿ( )0ؿد ٌٕ ٝافنًر ظذ جٌٓتف ،او ـٚن
أصًِ ٚؿد إحن افنًر ظـ مَدم رأشف ،ؾٕٚف يرجع اػ ادتًٚرف ،وام ٚؽر مًتقي
( )7افُْسَ :
افَِ ٛأي ؽًؾ أو مًح افًوق مـ إشٍؾ إػ إظذ أو مـ مٗخرتف إػ مَدمتف
وهْ ٚيَهد بف ؽًؾ افقجف مـ آشٍؾ اػ آظذ.
( )4ؽر مًتقي اخلَِ :ٜهق مـ ٓ تُقن خَِتف ضًٌٔٔ ٜـٌٚؿل افٌؼ.
( )0إؽؿ :مـ ٌٕ ٝافنًر ظذ بًض جٌٓتف ،ـثر افنًر ذم مَدم ٜافرأس مـ جٌٕٚل اجلٌٓ.ٜ

اخلَِ ٜـ بُز افقجف او فهٌره ـ ؾٔج ٛظِٔف ؽًؾ م ٚدارت ظِٔف افقشىك وآَبٚم
ادتْٚشٌتٚن مع ذفؽ افقجف.
م  :]20[55افنًر افْٚب ٝؾٔام دخؾ ذم حد افقجف جي ٛؽًؾ طٚهره ،وٓ
حيتٚج ؽًِف اػ بح ٞوضِ ،ٛوـذا افنًر افرؿٔؼ افْٚب ٝذم افٌؼة يًٌؾ مع
افٌؼة ،ومثِف افنًرات افٌِٔي ٜافتل ٓ تًس افٌؼة ظذ آحقط وجقب.ٚ
م  ٓ :]25[03جي ٛؽًؾ بٚضـ افًغ وافٍؿ وإٓػ ومىٌؼ افنٍتغ
وافًْٔغ.
م  :]93[07افنًر افْٚب ٝذم اخلٚرج ظـ احلد اذا تدػ ظذ م ٚدخؾ ذم احلد
ٓ جي ٛؽًِف وـذا ادَدار اخلٚرج ظـ احلد وان ـٚن ٕٚبت ٚذم داخؾ احلد
ـًّسشؾ( )7افِحٔ.ٜ
م  :]97[04اذا بَل مم ٚذم احلد صئ مل يًٌؾ وفق بَّدار رأس أبرة ٓ يهح
افقوقء ،ؾٔج ٛان يالحظ آمٚق( )4واضراف ظْٔٔف ان ٓ يُقن ظِٔٓ ٚصئ مـ
افَٔح( )0او افُحؾ ادٕٚع ،وـذا يالحظ حٚجٌف ان ٓ يُقن ظِٔف صئ مـ افقشخ
وان ٓيُقن ظذ حٚج ٛادرأة وشّ ٜوخىٚط فف جرم( )2مٕٚع.
م  :]94[00اذا تَٔـ وجقد م ٚينؽ ذم مًٕٔٚتف ظـ افًٌؾ او ادًح جيٛ

( )7مًسشؾ افِحٔ :ٜضقيؾ افِحٔ.ٜ
( )4آمٚق افًغ :أضراؾٓ ٚمـ ٕٚحٔ ٜإٓػ.
( )0مم ٚتٍرزه افًغ أثْٚء افْقم ،وم ٚيًز ظْف ظْدم ٚجيػ ظرؾ ٚبٚفًّش.
( )2ـًٌض إٔقاع افُحؾ أو آفقان افتل هل ٚحجؿ يّْع مـ وصقل ادٚء.

حتهٔؾ افَٔغ او آضّْٔٚن بزوافف ،وفق صؽ ذم اصؾ وجقده جي ٛافٍحص ظْف،
آ مع آضّئْٚن بًدمف.
م  :]90[02افثٌَ ٜذم إٓػ مقوع احلَِ ٜاو اخلزامٓ )7(ٜجي ٛؽًؾ بٚضْٓٚ
بؾ يٍُل ؽًؾ طٚهره ٚشقاء أـ ٕٝٚؾٔٓ ٚاحلَِ ٜام ٓ.
افثوين :جي ٛؽًؾ افٔديـ مـ ادرؾَغ اػ اضراف آصٚبع ،وجي ٛآبتداء
بٚدرؾَغ( )4ثؿ آشٍؾ مْٓ ٚؾٓٚشٍؾ ـ ظرؾ ٚـ اػ اضراف آصٚبع ،وادَىقع بًض
يده يًٌؾ م ٚبَل ،وفق ؿىً ٝمـ ؾقق ادرؾؼ شَط وجقب ؽًِٓ ،ٚوفق ـٚن فف
ذراظٚن دون ادرؾؼ وج ٛؽًِٓام ،وـذا افِحؿ افزائد ،وآصٌع افزائدة ،وـذفؽ
فق ـٚن فف يد زائدة ؾقق ادرؾؼ وج ٛؽًِٓ ٚاذا صدق ظِٔٓ ٚافٔد أصٚف ٜوان ظِؿ
زيٚدهت ٚظـ آصِٔ ،ٜوجيقز ادًح َب ٚوآـتٍٚء بف(.)0
م  :]92[09ادرؾؼ جمّع ظيّل افذراع وافًود وجي ٛؽًِف مع افٔد.
م  :]99[00جي ٛؽًؾ افنًر افْٚب ٝذم افٔديـ مع افٌؼة حتك افٌِٔظ مْف،
ؾًٌٔؾ به ٛادٚء وامرار افٔد ظِٔف مرة واحدة.
م  :]90[05اذا دخِ ٝصقـ ٜذم افٔد ٓ جي ٛاخراجٓ ٚآ اذا ـٚن م ٚحتتٓٚ
حمًقب ٚمـ افيٚهر ؾٔج ٛؽًِف ـ حْٔئذ ـ وفق بٚخراجٓ.ٚ

( )7اخلزام :ٜم ٚيًِؼ ذم ثَ ٛإٓػ مـ حذ وؽره.
( )4ادرؾؼ :جمّع ظيّل افذراع ،وافًود .وافذراع :هق افًوق ذم اجلًؿ ادّتد مـ ضرف ادرؾؼ
إػ ضرف اإلصٌع افقشىك .وافًود وهق م ٚبغ ادرؾؼ إػ افُتػ.
( )0أي إذا أضِؼ ظذ افٔد افزائدة أهن ٚيد أصِٔ ٜجٚز ادًح َب ٚويٍُل ذفؽ ذم افقوقء.

م  :]95[00افقشخ افذي يُقن ظذ آظوٚء ـ اذا ـٚن مًدودا جزءا مـ
افٌؼة ـ ٓ دم ٛازافتف ،وان ـٚن مًدودا ـ اجٌْٔ ٚظـ افٌؼة ـ وج ٛازافتف.
م  :]90[05م ٚهق ادتًٚرف بغ افًقام( )7مـ ؽًؾ افٔديـ اػ افزٕديـ
وآـتٍٚء ظـ ؽًؾ افٍُغ بٚفًٌؾ ادًتح ٛؿٌؾ افقجف بٚضؾ.
م  :]95[53جيقز افقوقء برمس( )4افًوق ذم ادٚء مـ أظذ افقجف ،او مـ
ضرف ادرؾؼ مع مراظٚة ؽًؾ آظذ ؾٓٚظذ ،وٓجيقز ان يْقي افًٌؾ فِٔنى
بٚدخٚهل ٚذم ادٚء مـ ادرؾؼ ٕٓف يِزم تًذر ادًح بامء افقوقء ،وـذا احلٚل ذم افّْٔك
اذا مل يًٌؾ َب ٚافٔنى ،وام ٚؿهد افًٌؾ بٚخراج افًوق مـ ادٚء ـ تدرجي ٚـ ؾٓق
جٚئز.
م  :]03[57افقشخ حت ٝآطٍٚر اذا مل يُـ زائدا ظذ ادتًٚرف ٓ دمٛ
ازافتف آ اذا ـٚن م ٚحتتف مًدودا مـ افيٚهر واذا ؿص اطٍٚره ؾهٚر م ٚحتتٓ ٚطٚهرا
وج ٛؽًِف بًد ازاف ٜافقشخ.
م  :]07[54اذا إَىع حلؿ مـ افٔديـ ؽًؾ م ٚطٓر بًد افَىع ،وجي ٛؽًؾ
ذفؽ افِحؿ ايو ٚمٚدام مل يٍْهؾ ،وان ـٚن اتهٚفف بجِدة رؿَٔ ٜوٓ جي ٛؿىًف
فًٌٔؾ م ٚـٚن حت ٝاجلِدة ،وان ـٚن هق آحقط وجقب ٚفق ظد ذفؽ افِحؿ صٔئٚ
خٚرجٔ ٚومل حيً ٛجزءا مـ افٔد.
م  :]04[50افنَقق افتل حتدث ظذ طٓر افُػ ـ مـ جٓ ٜافزد ـ ان ـٕٝٚ
( )7افًقام :ظٚم ٜافْٚس.
( )4رمس :أي ؽىس افًوق ذم ادٚء.

وشًٔ ٜيرى جقؾٓ ٚوج ٛايهٚل ادٚء افٔٓ ٚوآ ؾال ،ومع افنؽ ؾٓٚحقط ـ
اشتحٌٚب ٚـ آيهٚل.
م  :]00[52م ٚيتجّد ظذ اجلرح ـ ظْد افزء( )7ـ ويهر ـٚجلِد ٓ جيٛ
رؾًف وان حهؾ افزء ،وجيزي ؽًؾ طٚهره وان ـٚن رؾًف شٓال.
م  :]02[59جيقز افقوقء بامء ادىر اذا وؿػ حت ٝافًامء حغ ٕزوفف ؾَهد
بجريٕٚف ظذ وجٓف ؽًؾ افقجف مع مراظٚة آظذ ؾٓٚظذ ،وـذفؽ بٚفًٌْ ٜاػ
يديف ،وـذفؽ اذا وؿػ حت ٝادٔزاب او ٕحقه ،وفق مل يْق مـ إول فُـ بًد
جريٕٚف ظذ مجٔع حمٚل افقوقء مًح بٔده ظذ وجٓف بَهد ؽًِف وـذا ظذ يديف
اذا حهؾ اجلريٚن ـٍك ايو.ٚ
م  :]09[50اذا صؽ ذم صئ إف مـ افيٚهر حتك جي ٛؽًِف او افٌٚضـ
ؾٓٚحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ ؽًِفًٕ .ؿ اذا ـٚن ؿٌؾ ذفؽ مـ افيٚهر وج ٛؽًِف.
افثوفٌ :جي ٛمًح مَدم افرأس ـ وهق م ٚيَٚرب ربًف مم ٚيع اجلٌٓ ٜـ
ويٍُل ؾٔف ادًّك ضقٓ وظرو ،)4(ٚوآحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ ان يُقن افًرض ؿدر
ثالث ٜاصٚبع وافىقل ؿدر ضقل اصٌع وٓ جي ٛان يُقن ادًح مـ آظذ اػ
آشٍؾ ،وجيقز افُْس( ،)0وجي ٛان يُقن ادًح بْداوة بٚضـ افُػ افّْٔك.
م  :]00[55يٍُل ادًح ظذ افنًر ادختص بٚدَدم بؼط ان ٓ خيرج

( )7أي ظْد صٍٚءه.
( )4أي م ٚيًّك ؾٔف إٔف مًح مٓام ـٚن ؿِٔال شقاء بٚفىقل او بٚفًرض.
( )0افُْس :افَِ ٛوهق هْ ٚمًح مَدم ٜافرأس مـ أشٍِٓ ٚمتجٓ ٚإػ أظاله.ٚ

بّده ظـ حده( )7ؾِق ـٚن ـذفؽ ؾجّع وجًؾ ظذ افْٚصٔ ٜمل جيز ادًح ظِٔف.
م ٓ :]05[50تي ـثرة بِؾ ادٚشح وان حهؾ مًف افًٌؾ.
م  :]00[55فق تًذر ادًح بٌٚضـ افُػ مًح بٌره ،وآحقط ـ وجقب ٚـ
ادًح بيٚهر افُػ ووؿ افتّٔؿ إفٔف ،ؾٚن تًذر ؾٓٚحقط ـ وجقب – ٚان يُقن
بٌٚضـ افذراع.
م  :]05[733يًتز ان ٓ يُقن ظذ ادًّقح بِؾ طٚهر( )4بحٔ ٞخيتِط بٌِؾ
ادٚشح بّجرد ادامش.ٜ
م  :]53[737فق اختِط بِؾ افٔد بٌِؾ اظوٚء افقوقء مل جيز ادًح بفًٕ ،ؿ
ٓ بٖس بٚختالط بِؾ افٔد افّْٔك بٌِؾ افٔد افٔنى افْٚصئ مـ آشتّرار ذم ؽًؾ
افٔنى بًد إٓتٓٚء مـ ؽًِٓ ٚام ٚاحتٔٚض ٚاو فًِٚدة اجلٚري.)0(ٜ
م  :]57[734فق جػ م ٚظذ افٔد مـ افٌِؾ فًذر أخذ مـ بِؾ حلٔتف افداخِٜ
ذم حد افقجف ،او حٚجٌٔف او ؽرمه ٚمـ مقاوع افًٌؾ ومًح بف.
م  :]54[730فق مل يُّـ حٍظ افرضقب ٜذم ادٚشح حلر او ؽره ؾٓٚحقط
(اشتحٌٚب )ٚاجلّع بغ ادًح بٚدٚء اجلديد وافتّٔؿ وجيقز آـتٍٚء بٚفتّٔؿ.
( )7أي إن زاد افنًر ظـ افرأس ؾال جيقز ادًح ظذ افزائد ظـ حد افرأس.
( )4أي ٓ بد أن يُقن حمؾ مًح افرأس او طٚهر افَدمغ جٚؾ ٚوفٔس ظِٔف رضقب ٜـل يهح
ادًح ظِٔف ،ومـ ذفؽ م ٚفق ـٚن ؿد ؽًؾ رأشف ومل جيػ صًره بًد ،او تًٚؿى ٝؿىرات مـ
مٚء افقوقء ظذ ؿدمٔف اثْٚء ؽًؾ يديف ؾال بد مـ افتجٍٔػ ؿٌؾ ادًح.
( )0ـّـ يْتٓل مـ ؽًؾ يده افٔنى ويًتّر ذم تُرار ادًح ظِٔٓ ٚؾٚفذي حيتٚط يًٍؾ ذفؽ
بَهد افتٖـد مـ ؽًؾ يده افٔنى ،ومـ ٓ يِتػ اػ هذا افَهد يًٍِف حً ٛظٚدتف.

م  ٓ :]50[732جيقز ادًح ظذ افًامم ٜوافَْٚع او ؽرمه ٚمـ احلٚئؾ( )7وان
ـٚن صٔئ ٚرؿَٔ ٓ ٚيّْع مـ وصقل افرضقب ٜاػ افٌؼة.
افرابع :جي ٛمًح افَدمغ مـ اضراف آصٚبع اػ افًٌُغ ،وآحقط
(وجقب )ٚادًح اػ مٍهؾ افًٚق ،وجيزئ ادًّك( )4ظرو.ٚ
وجي ٛمًح افّْٔك بٚفّْٔك ،وافٔنى بٚفٔنى ،وٓ يًتز تَديؿ افّْٔك بؾ
جيقز مًحٓام مً.ٚ
وحُؿ افًوق ادَىقع مـ ادًّقح حُؿ افًوق ادَىقع مـ ادًٌقل وـذا
حُؿ افزائد مـ افرجؾ وافرأس ،وحُؿ افٌِ ،)0(ٜوحُؿ جٍٚف ادًّقح وادٚشح
ـام شٌؼ(.)2
م  ٓ :]52[739جي ٛادًح ظذ خهقص افٌؼة بؾ جيقز ادًح ظذ
افنًر افْٚب ٝؾٔٓ ٚايو ٚاذا مل يُـ خٚرج ٚظـ ادتًٚرف ،وآ وج ٛادًح ظذ
افٌؼة
م  ٓ :]59[730جيقز ادًح ظذ احلٚئؾ ـٚخلػ( )9فٌر رضورة او تَٔ )0(ٜبؾ
( )7احلٚج ٛافذي يّْع وصقل افرضقب ٜاػ ادحؾ ادًّقح.
( )4مرت آصٚرة اػ مًْك ادًّك ذم هٚمش ادًٖف.50 ٜ
( )0افٌِ ،ٜأي افٌِؾ افٌٚؿل مـ افقوقء وافذي ظِٔف ان يًتًِّف ذم ادًح.
( )2ذم ادًٖف.734 ٜ
( )9اخلػ :احلذاء افًٚتر فًٌُِغ ،أو هق افًْؾ ادهْقظ ٜمـ اجلِد افرؿٔؼ.
( )0افتَٔ :ٜاتَٚء افير أو افتحٍظ ظـ رضر افٌر بّقاؾَتف ذم ؿقل أو ؾًؾ خمٚفػ فِحؼٕ ،ن
أتٌٚع بًض ادذاه ٛيًّحقن ظذ اخلػ بدل ؽًؾ افَدمغ ،ؾًّٔح مثِٓؿ اتَٚء رضرهؿ.

ذم جقازه مع افيورة وآجتزاء بف مع افتَٔ ٜإصُٚل(.)7
م  :]50[735فق دار آمر بغ ادًح ظذ اخلػ وافًٌؾ فِرجِغ فِتَٔ،ٜ
اختٚر افثٚين.
م  :]55[730يًتز ظدم ادْدوح )4(ٜذم مُٚن افتَٔ ،ٜؾِق امُْف ترك افتَٜٔ
وإراءة ادخٚفػ ظدم ادخٚفٍ ٜمل تؼع افتَٔ ،ٜوٓ يًتز ظدم ادْدوح ٜذم احلوقر ذم
مُٚن افتَٔ )0(ٜوزمٚهن ،ٚـام ٓجي ٛبذل مٚل فرؾع افتَٔ ،ٜوام ٚذم شٚئر مقارد
آوىرار ؾًٔتز ؾٔٓ ٚظدم ادْدوح ٜمىًَِٕ ،ٚؿ ٓيًتز ؾٔٓ ٚبذل ادٚل فرؾع
آوىرار اذا ـٚن رضري.ٚ
م  :]50[735اذا زال افًٌ ٛادًقغ فًٌؾ افرجِغ بًد افقوقء مل دمٛ
آظٚدة ذم افتَٔ ٜوذم شٚئر افيورات ودم ٛآظٚدة اذا زال افًٌ ٛادًقغ( )2أثْٚء
افقوقء.
م  :]55[773فق تقوٖ ظذ خالف افتَٔ ٜصح افقوقء ،وٓ دم ٛآظٚدة.
م  :]03[777جي ٛذم مًح افرجِغ ان يوع يده ظذ آصٚبع ويًّح اػ
افًٌُغ بٚفتدري ،ٟاو بٚفًُس ؾٔوع يده ظذ افًٌُغ ويًّح اػ اضراف آصٚبع
( )7أي أن جقاز ادًح ظذ اخلػ مْحك ذم مقرد افتَٔ ٜوفٔس فيورة اخرى ،وآجتزاء بف
مقرد إصُٚل ؾًِٔف ان يتقوٖ افقوقء افهحٔح ؾٔام بًد وئًد صالتف إن ـٚن ؿد صذ
بٚفقوقء افٍٚشد حً ٛمذهٌْ.ٚ
( )4ظدم ادْدوح :ٜأي ظدم افًً ٜوافًٍح.ٜ
( )0أي أن احلوقر ذم زمٚن افتَٔ ٜاو مُٚهن ٓ ٚينسط ؾٔف أن يُقن ٕتٔج ٜفًدم افًً.ٜ
( )2أي إذا ذع ذم افقوقء تَٔ ٜوزال شٌ ٛافتَٔ ٜاثْٚء افقوقء ؾًِٔف آظٚدة.

تدرجي ،ٚوجيقز ان يوع متٚم ـٍف ظذ متٚم طٓر افَدم مـ ضرف افىقل اػ ادٍهؾ
وجيره ٚؿِٔال بَّدار صدق ادًح.

م  :]07[774مـ ـٚن ظذ بًض اظوٚء ووقئف جٌرة ؾٚن متُـ مـ ؽًؾ
م ٚحتتٓ ٚبْزظٓ ٚاو بًٌّٓ ٚذم ادٚء ـ مـ امُٚن افًٌؾ مـ آظذ اػ آشٍؾ ـ
وج ٛوان مل يتُّـ ـ خلقف افير ـ اجتزأ بٚدًح ظِٔٓ ،ٚوٓ جيزئ ؽًؾ اجلٌرة
ظـ مًحٓ ،ٚوٓبد مـ اشتًَٔٚب ٚبٚدًح( )7آ م ٚيتًن اشتًٔٚبف بٚدًح ظٚدة
ـٚخلِؾ افتل تُقن بغ اخلٔقط وٕحقه.ٚ
م  :]04[770اجلروح وافَروح ادًهٌ )4(ٜحُّٓ ٚحُؿ اجلٌرة ادتَدم وان
مل تُـ مًهٌ ٜؽًؾ م ٚحقهل ٚوآحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ ادًح ظِٔٓ ٚان امُـ وٓ
جي ٛووع خرؿ ٜظِٔٓ ٚومًحٓ ٚوان ـٚن احقط اشتحٌٚب.ٚ
م  :]00[772افِىقخ( )0ادىع َب ٚافًوق فِتداوي جيري ظِٔٓ ٚحُؿ اجلٌرة
وام ٚاحلٚج ٛافالصؼ ـ اتٍٚؿ ٚـ ـٚفَر( )2وٕحقه ؾٚن امُـ رؾًف وج ٛوآ وجٛ
افتّٔؿ ان مل يُـ احلٚج ٛذم مقاوًف وآ مجع بغ افقوقء وافتّٔؿ.
م  :]02[779خيتص احلُؿ ادتَدم بٚجلٌرة ادقوقظ ٜظذ ادقوع ذم مقارد
( )7أي أن يًّح ظذ مجٔع اجلٌرة مم ٚيتُّـ مـ ادًح ظِٔف.
( )4أي اجلروح او افَروح افتل يقوع ظِٔٓ ٚظهٌ ٜهل ٚحُؿ اجلٌرة.
( )0افِىقخ :م ٚيىذ َب ٚاجلًؿ فِتداوي ـٚدراهؿ وافُريامت وؽره ٚمـ ادًتحيات احلديث.ٜ
( )2افَر :افزؾ.ٝ

اجلرح او افَرح او افُن.
وام ٚذم ؽره ٚـٚفًهٚب ٜافتل يًهَ ٛب ٚافًوق ٓمل او ورم وٕحق ذفؽ ؾال
جيزئ ادًح ظذ اجلٌرة بؾ جي ٛافتّٔؿ ان مل يُّـ ؽًؾ ادحؾ فير وٕحقه.
ـام خيتص احلُؿ بٚجلٌرة ؽر ادًتقظٌ )7(ٜفًِوق ،وأم ٚاذا ـ ٕٝٚمًتقظٌٜ
فًوق ؾ٘ن ـ ٕٝٚذم افرأس أو افرجِغ تًغ افتّٔؿ ذم مقرد اشتًٔٚب اجلٌرة متٚم
آظوٚء ،وأم ٚاذا مل تُـ اجلٌرة مًتقظٌ ٜفتامم آظوٚء بؾ فًوق شقاء ـٚن
مقوع افًٌؾ او افتّٔؿ ؾٚفيٚهر وجقب افقوقء.
وام ٚاذا ـ ٕٝٚاجلٌرة ذم افقجف او افٔد مًتقظٌ ٜهل ٚؾٓٚحقط وجقب ٚاجلّع
بغ ووقء اجلٌرة وافتّٔؿ.
وام ٚاجلٌرة افْجً ٜافتل ٓ تهِح ان يًّح ظِٔٓ ٚؾٚن ـ ٕٝٚبَّدار اجلرح
اجزاه ؽًؾ اضراؾف ويوع خرؿ ٜضٚهرة ظذ اجلٌرة ويًّح ظِٔٓ ٚظذ آحقط
اشتحٌٚب ،ٚوان ـ ٕٝٚازيد مـ مَدار اجلرح ومل يُّـ رؾًٓ ٚوؽًؾ م ٚحقل اجلرح
تًغ افتّٔؿ اذا مل تُـ اجلٌرة ذم مقاوع افتّٔؿ ،وآ اـتٍك بٚفقوقء.
م  :]09[770جيري حُؿ اجلٌرة ذم آؽًٚل ـ ؽر ؽًؾ ادٔ ٝـ ـام ـٚن
جيري ذم افقوقء ،وفُْف خيتِػ ظْف بٚن ادٕٚع ظـ افًٌؾ ـ اذا ـٚن ؿرح )4(ٚاو
جرح ٚوـٚن مُنقؾ ٚـ ختر ادُِػ بغ افًٌؾ وافتّٔؿ واذا اختٚر افًٌؾ
ؾٓٚحقط اشتحٌٚب ٚان يوع خرؿ ٜظذ مقوع افَرح او اجلرح ويًّح ظِٔٓ ،ٚإذ
( )7ادًتقظٌ ٜفًِوق :أي افتل تٌىل ـٚمؾ افًوق.
( )4افَرح هل افدمِ ،ٜوافَروح هل افدمٚمؾ.

جيقز آجتزاء بًٌؾ اضراؾف.
وام ٚاذا ـٚن ادٕٚع ـنا ؾٚن ـٚن حمؾ افُن جمٌقرا تًغ ظِٔف آؽتًٚل مع
ادًح ظذ اجلٌرة ،وام ٚاذا ـٚن ادحؾ مُنقؾ ٚأومل يتُّـ مـ ادًح ظذ اجلٌرة
تًغ ظِٔف افًٌؾ وآجتزاء بًٌؾ اضراؾف وآحقط وجقب ٚوؿ افتّٔؿ افٔف.
م  :]00[775فق ـ ٕٝٚاجلٌرة ظذ افًوق ادٚشح مًح بٌِتٓ.ٚ
م  :]05[770آرمد( )7ان ـٚن ييه اشتًامل ادٚء تّٔؿ ،وان امُـ ؽًؾ مٚ
حقل افًغ ؾٓٚحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ فف اجلّع بغ افقوقء وافتّٔؿ.
م  :]00[775اذا برئ ذو اجلٌرة ذم ؤؼ افقؿ ٝأجزأ ووقؤه شقاء برئ
ذم أثْٚء افقوقء ام بًده ؿٌؾ افهالة ام ذم اثْٚئٓ ٚام بًده ٚوٓ دم ٛظِٔف اظٚدتف
فٌر ذات افقؿ ٝـ اذا ـ ٕٝٚمقشً ٜـ ـٚفهِقات آتٔ ٜام ٚفق برئ ذم افًً ٜؾًِٔف
آظٚدة ذم مجٔع افهقر ادتَدم.ٜ
م  :]05[743اذا ـٚن ذم ظوق واحد جٌٚئر متًددة جي ٛافًٌؾ او ادًح ذم
ؾقاصِٓ.ٚ
م  :]53[747اذا ـٚن بًض آضراف افهحٔح حت ٝاجلٌرة ؾٚن ـٚن
بٚدَدار ادتًٚرف()4مًح ظِٔٓ ٚوان ـٚن أزيد مـ ادَدار ادتًٚرف ؾال جي ٛادًح
ظذ هذا ادَدار افزائد ،وان امُـ رؾًٓ ٚرؾًٓ ٚوؽًؾ ادَدار افهحٔح ثؿ ووًٓٚ
( )7افرمد :افتٓٚب افًغ ،إمحرار افًغ وإتٍٚخٓ .ٚورمد افرجؾ ،بٚفُن ،يرمد رمدا :هٚجٝ
ظْٔف ،ؾٓق رمد وأرمد.
( )4ادَدار ادتًٚرف هق ادَدار افىًٌٔل افًٚدي.

ومًح ظِٔٓ.ٚ
وان مل يُّـ ذفؽ خقؾ ٚمـ تير افَدر افهحٔح ،وظد ذفؽ مـ تقابع
اجلرح تًغ ظِٔف افقوقء ،وآ وج ٛظِٔف افتّٔؿ ،هذا اذا مل تُـ اجلٌرة ذم
مقاوًف وآ مجع بغ افقوقء وافتّٔؿ.
م  :]57[744ذم اجلرح ادُنقف اذا أراد ووع ضٚهر ظِٔف ومًحف جي ٛـ
أوٓ ـ ان يًٌؾ م ٚيُّـ مـ اضراؾف ثؿ ووًف.
م  :]54[740اذا ارض ادٚء بٚضراف اجلرح بٚدَدار ادتًٚرف يٍُل ادًح
ظذ اجلٌرة وآحقط ـ وجقب ٚـ وؿ افتّٔؿ اذا ـ ٕٝٚآضراف ادتيرة ازيد مـ
ادتًٚرف.
م  :]50[742اذا ـٚن اجلرح او ٕحقه ذم مُٚن آخر ؽر مقاوع افقوقء
فُـ ـٚن بحٔ ٞييه اشتًامل ادٚء ذم مقاوًف ؾٚدتًغ افتّٔؿ.
م  ٓ :]52[749ؾرق ذم حُؿ اجلٌرة بغ ان يُقن اجلرح او ٕحقه حدث
بٚختٔٚره( )7ظذ وجف افًهٔٚن ام ٓ.
م  :]59[740اذا ـٚن طٚهر اجلٌرة ضٚهرا ٓييه ٕجٚش ٜبٚضْٓ.ٚ
م  :]50[745حمؾ افٍهد( )4داخؾ ذم اجلروح ؾِق ـٚن ؽًِف ميا يٍُل
ادًح ظذ افقصِ ٜافتل ظِٔف ان مل تُـ ازيد مـ ادتًٚرف وآ حِٓ ٚوؽًؾ ادَدار
افزائد ثؿ صده ٚوام ٚاذا مل يُّـ ؽًؾ ادحؾ ٓ مـ جٓ ٜافير بؾ ٓمر آخر ـًدم
( )7أي فق ـٚن اجلرح ٕٚدم ٚظـ جرحف فًٍْف ،حتك فق ـٚن اجلرح فًٌ ٛؽر مؼوع.
( )4افٍهد :اخراج افدم مـ وريد أو ظرق بَهد افًالج وافتداوي.

إَىٚع افدم ـ مثال ـ ؾالبد مـ افتّٔؿ وٓجيري ظِٔف حُؿ اجلٌرة.
م  :]55[740اذا ـٚن م ٚظذ اجلرح مـ اجلٌرة مٌهقب ٓ ٚجيقز ادًح ظِٔف
بؾ جي ٛرؾًف وتٌديِف وان ـٚن طٚهره مٌٚح ٚوبٚضْف مٌهقب ٚؾٚن مل يًد مًح
افيٚهر تكؾ ٚؾٔف ؾال يي وآ بىؾ.
م ٓ :]50[745ينسط ذم اجلٌرة ان تُقن مم ٚتهح افهالة ؾٔف( )7ؾِق ـٕٝٚ
حريرا او ذهٌ ٚاو جزء حٔقان ؽر مٖـقل مل يي بقوقئف ؾٚفذي يي هق ٕجٚشٜ
طٚهره ٚاو ؽهٌٔتٓ.ٚ
م  :]55[703مٚدام خقف افير بٚؿٔ ٚجيري حُؿ اجلٌرة وان احتّؾ افزء
واذا طـ افزء وزال اخلقف وج ٛرؾًٓ.ٚ
م  :]733[707اذا امُـ رؾع اجلٌرة وؽًؾ ادحؾ وفُـ ـٚن ذفؽ مقجٌٚ
فٍقات افقؿ ٝؾٔتخر بغ ووقء اجلٌرة وافتّٔؿ ؾٔام فق متُـ مـ ادراك وفق رـًٜ
واحدة ذم حٚل افقوقء اجلٌري.
م  :]737[704افدواء ادقوقع ظذ اجلرح وٕحقه اذا اختِط مع افدم
وصٚر ـٚفنئ افقاحد ومل يُّـ رؾًف بًد افزء بٚن ـٚن مًتِزم ٚجلرح ادحؾ
وخروج افدم ؾال جيري ظِٔف حُؿ اجلٌرة بؾ تْتَؾ افقطٍٔ ٜاػ افتّٔؿ.
م  :]734[700اذا ـٚن افًوق صحٔح ٚفُـ ـٚن ٕجً ٚومل يُّـ تىٓره
( )7هْٚك ذوط شرد ذـره ٚذم فٌٚس ادهع ابتداء مـ ادًٖف 959 ٜوهْٚك إٔقاع مـ افٌِٚس ٓ
تهح افهالة ؾٔٓ ٚشٖٔيت بٔٚهن ،ٚوفُْٓ ٚفًٔ ٝمًتزة ذم اجلٌرة ظدا افٌه ٛـام مر ذم ادًٖفٜ
افًٚبَ.ٜ

ٓ جيري ظِٔف حُؿ اجلرح بؾ يتًغ افتّٔؿ.
م ٓ :]730[702يِزم ختٍٔػ م ٚظذ اجلرح مـ اجلٌرة ان ـ ٕٝٚظذ
ادتًٚرف ـام إف ٓجيقز ووع صئ آخر ظِٔٓ ٚمع ظدم احلٚج ٜآ ان حيً ٛجزءا
مْٓ ٚبًد افقوع.
م  :]732[709افقوقء مع اجلٌرة راؾع فِحدث وـذفؽ افًٌؾ(.)7
م  :]739[700جيقز فهٚح ٛاجلٌرة افهالة ذم أول افقؿ ٝبرجٚء
اشتّرار افًذر ؾٚذا إُنػ ارتٍٚظف ذم افقؿ ٝاظٚد افقوقء وافهالة.
م  :]730[705اذا اظتَد افير ذم ؽًؾ افٌؼة ـ ٓظتَٚده افُن مثال ـ
ؾًّؾ بٚجلٌرة ثؿ تٌغ ظدم افُن ذم افقاؿع مل يهح افقوقء وٓ افًٌؾ ،وام ٚاذا
حتَؼ افُن ؾجزه واظتَد افير ذم ؽًِف ؾًّح ظذ اجلٌرة ثؿ تٌغ ظدم افير
صح ووقئف وؽًِف ،واذا اظتَد ظدم افير ؾًٌؾ ثؿ تٌغ إف ـٚن ميا وـٚن
وطٍٔتف اجلٌرة صح ووقؤه وؽًِف أيو ٚآ اذا ـٚن افير رضرا ـٚن حتِّف
حرام ٚذظ.ٚ
وـذفؽ يهحٚن فق اظتَد افير وفُـ ترك اجلٌرة وتقوٖ او اؽتًؾ ثؿ
تٌغ ظدم افير وان وطٍٔتف ؽًؾ افٌؼة وفُـ افهح ٜذم هذه افهقرة تتقؿػ
ظذ امُٚن ؿهد افَرب.ٜ
م  :]735[700ذم ـؾ مقرد ينؽ ذم ان وطٍٔتف افقوقء اجلٌري او افتّٔؿ

( )7أي ان افقوقء مع اجلٌرة او افًٌؾ مع اجلٌرة حيَؼ افىٓٚرة برؾع احلدث.

ؾٚن ـ ٕٝٚاحلٚف ٜافًٚبَ )7(ٜمًِقمف يٗخذ َب. ٚ
وآ ؾٚن ـ ٕٝٚافنٌٓ ٜحُّٔ )4(ٜإتَؾ افٍرض اػ افتّٔؿ ،وان ـٕٝٚ
مقوقظٔ )0(ٜوج ٛاجلّع بْٔٓام.

م  :]730[705فِقوقء ذائط متًددة مْٓ :ٚضٓٚرة ادٚء واضالؿف
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وابٚحتف( ،)9وـذا ظدم اشتًامفف ذم افتىٓر مـ اخلٌ )0(ٞظذ آحقط ،بؾ وٓ ذم رؾع
احلدث آـز( )5ظذ آحقط اشتحٌٚب ٚظذ م ٚتَدم.

( )7أي ؿٌؾ ووًف مع اجلٌرة احلٚفٔ ٜؾ٘ن ـٚن يًِؿ ان تٍُِٔف ؿٌِٓ ٚافقوقء اجلٌري ظّؾ بف ،أو
ـٚن يًِؿ ان تٍُِٔف ـٚن افتّٔؿ ؾٔتّٔؿ.
( )4افنٌٓ ٜاحلُّٔ :ٜهل افنؽ ذم احلُؿ ادتًِؼ بٖمر م ،ٚأي هق آصتٌٚه ؾٔام إذا ـٚن حُؿ صئ
م ٚحالٓ أم حرام ،ٚأو واجٌ ٚأم مًتحٌ ،ٚضٚهر أم ٕجس ،وهُذا.
( )0افنٌٓ ٜادقوقظٔ :ٜافنؽ ذم أن يُقن افنئ هق بًْٔف أو صئ آخر ،أي افسدد ذم أن يُقن هذا
أو يُقن ذاك ،ومثٚل افنٌٓ ٜادقوقظٔ ٜآصتٌٚه ذم ثقب افهالة ضٚهر أم ٕجس ،أو أن هذا
افًٚئؾ أو ذاك مخر أو خؾ أو ؽرمه .ٚومثٚفف أيو ٚأن ترى ادرأة محرة ،ؾٓؾ هل دم حٔض ،أو
دم اشتحٚو ،ٜأو دم جرح أو ؽرهؿ .وهُذا.
( )2ادٚء ادىِؼ :ادٚء افهٚذم افذي مل يوػ فف رء.
( )9ادٌٚح :بوؿ ادٔؿ ،ادًّقح بف ،ود ادحيقر ،اجلٚئز ،ادؼوع.
( )0يَهد مـ افتىٓر مـ اخلٌ ٞهْ ٚافتىٓر مـ افٌقل أوافٌٚئط .واخلٌ ٞهق افْجٚش ٜافىٚرئٜ
ظذ اجلًؿ مـ بدن إًٓٚن وؽره ويرتٍع بٚفًٌؾ بٚدٚء أو بٌره مـ ادىٓرات.
( )5احلدث إـز :ـؾ أمر يقج ٛافًٌؾ ويٌىِف ،ـٓٚحتالم ،واجلامع ،وإزال ادْل ،واحلٔض.

ومـفو :ضٓٚرة اظوٚء افقوقء ظذ آحقط ،وأم ٚذم مقرد آرمتٚس ذم ادٚء
ادًتهؿ( )7ؾًِٔ ٝمًتزة.
ومـفو :ابٚح ٜإٓٚء افذي يتقوٖ مْف ؾٓل مًتزة مع إٓحهٚر بف( )4ؾِق تقوٖ
حْٔئذ بٕ٘ٚء مٌهقب بىؾ ووقءه.
وأم ٚمع ظدم إٓحهٚر بف ؾٌٔىؾ افقوقء ذم مقرد آرمتٚس ؾٔف او افهٛ
مْف ظذ آظوٚء ؾَط ،وأم ٚإذا ـٚن افقوقء مـ إٓٚء بقاشى ٜآؽساف مْف دؾًٜ
او تدرجي ٚصح افقوقء وأثؿ.
وأم ٚابٚح ٜافٍوٚء افذي يَع ؾٔف افقوقء ؾًِٔ ٝمًتزة.
وأم ٚحُؿ اده )0(ٛؾٓق ـحُؿ إٓٚء اذا ـٚن ووع ادٚء ظذ افًوق مَدمٜ
فِقصقل افٔف ذم حٚل إٓحهٚر وظدمف.
م  :]735[723يٍُل ضٓٚرة ـؾ ظوق حغ ؽًِف وٓ يِزم ان تُقن مجٔع
آظوٚء ـ ؿٌؾ افؼوع ـ ضٚهرة ،ؾِق ـٕ ٕٝٚجً ٜوؽًؾ ـؾ ظوق بًد تىٓره او
ضٓره بًٌؾ افقوقء ـٍك وٓ يي تْجس ظوق بًد ؽًِف وان مل يتؿ افقوقء(.)2
م  :]773[727اذا تقوٖ مـ إٕٚء افذه ٛاو افٍو ٜبٓٚؽساف مْف دؾً ٜاو
تدرجي ٚاو بٚفه ٛمْف صح ووقءه ذم صقرة ظدم إٓحهٚر وظدم آرمتٚس،
( )7ادٚء ادًتهؿ :ادٚء افذي ٓ يتٖثر وٓ يتْجس بّجرد مالؿٚة افْجٚش ،ٜوهق ادٚء افُثر ؾُثرتف
تًهّف وحتٍيف مـ افْجٚش ،ٜؾِق أصٚبف بقل أو دم يٌَك ضٚهرا ،ـٚجلٚري وافْٚبع.
( )4أي أن إبٚح ٜإٓٚء مًتزة ؾٔام فق مل يُـ هْٚك إٕٚء آخر يُّـ اشتًامفف ،وهق إٓحهٚر.
( )0أي ادُٚن افذي يه ٛؾٔف مٚء افقوقء.
( )2أي إذا تْجً ٝيده افّْٔك مثال ؿٌؾ اـامل ووقءه صح افقوقء.

وبىؾ ذم مقرد إٓحهٚر أو مقرد آرمتٚس.
ومـفو :ظدم ادٕٚع مـ اشتًامل ادٚء درض او ظىش خيٚف مْف ظذ ًٍٕف او
ظذ ٍٕس حمسم.)7(ٜ
ًٕؿ يهح افقوقء مع ادخٚفٍ ٜذم ؾرض افًىش ،وٓ شٔام اذا اراق ادٚء ظذ
اظذ جٌٓتف وٕقى افقوقء ـ بًد ذفؽ ـ بتحريؽ ادٚء مـ اظذ افقجف اػ اشٍِف.
م  :]777[724اذا تقوٖ ذم حٚل ؤؼ افقؿ ٝظـ افقوقء ؾٚن ؿهد أمر
افهالة إدائل( )4وـٚن ظٚد ٚبٚفؤؼ بىؾ ،وان ـٚن جٚهال بف صح ،وان ؿهد أمر
ؽٚي ٜأخرى ،وفق ـ ٕٝٚهل افُقن ظذ افىٓٚرة صح حتك مع افًِؿ بٚفؤؼ.
م  ٓ :]774[720ؾرق ذم ظدم صح ٜافقوقء بٚدٚء ادوٚف او افْجس او
مع احلٚئؾ( )0بغ افًِؿ وافًّد واجلٓؾ وافًْٔٚن وـذفؽ احلٚل اذا ـٚن ادٚء مٌهقبٚ
ؾٕٚف حيُؿ بٌىالن افقوقء بف حتك مع اجلٓؾ ًٕؿ يهح افقوقء بف مع افًْٔٚن
حتك وفق ـٚن افْٚد هق افٌٚص.ٛ
م  :]770[722اذا ٕز ؽر افٌٚص ٛوتقوٖ بٚدٚء ادٌهقب وافتٍ ٝاػ
افٌهٌٔ ٜذم أثْٚء افقوقء ،صح م ٚم ٙمـ اجزائف وجي ٛحتهٔؾ ادٚء ادٌٚح
فٌِٚؿل ،وفُـ اذا افتٍ ٝاػ افٌهٌٔ ٜبًد افًٌالت وؿٌؾ ادًح ؾال جيقز ادًح

( )7افٍْس ادحسم :ٜافٍْس افتل حيرم ؿتِٓ ٚإٓ بٚحلؼ ،ـٚدًِؿ وافُتٚيب ادًٚهد وافذمل.
( )4أي فق تقوٖ ؿٚصدا افقوقء فهالة افهٌح ؿٌٔؾ ذوق افنّس مع ظِّف بؤؼ افقؿ ٝبىؾ
افقوقء ،وأم ٚمع اجلٓؾ بؤؼ افقؿ ٝصح افقوقء.
( )0احلٚئؾ :مًْٚه افًٚئؼ ،افٍٚصؾ ،احلٚجز ،احلٚج ،ٛادٕٚع .ويَهد بف هْ ٚادٕٚع مـ وصقل ادٚء.

حْٔئذ وجي ٛاظٚدة افقوقء(.)7
م  :]772[729مع افنؽ ذم رو ٚادٚفؽ ٓ جيقز افتكف إٓ مع شٌؼ
افرو ،ٚوجيري ظِٔف حُؿ افٌه ٛؾال بد مـ افًِؿ ب٘ذن ادٚفؽ وفق بٚفٍحقى( )4او
صٚهد احلٚل(.)0
م  :]779[720جيقز افقوقء وافؼب مـ آهنٚر افٌُٚر ادِّقـٜ
ٕصخٚص خٚص ،ٜشقاء أـ ٕٝٚؿْقات او مْنَ ٜمـ صط وان مل يًِؿ روٚ
ادٚفُغ ،وـذفؽ آرايض افقشًٔ ٜجدا ،او ؽر ادحجٌ ٜؾٔجقز افقوقء
واجلِقس وافْقم وٕحقه ٚؾٔٓ.ٚ
م  :]770[725احلٔٚض ذم ادًٚجد واددارس افتل ٓ يًِؿ ـٍٔٔ ٜوؿٍٓ ٚـ
وهؾ أهن ٚخمته ٜبّـ يهع ؾٔٓ ٚاو بٚفىالب افًٚـْغ ؾٔٓ ٚاو أهن ٚؽر خمته ٜـ
ٓجيقز فٌرهؿ افقوقء مْٓ ٚآ مع جريٚن افًٚدة بقوقء ـؾ مـ يريد ،مع ظدم
مْع احد ،ؾٕٚف جيقز افقوقء حْٔئذ فٌرهؿ مْٓ ٚاذا ـنٍ ٝهذه افًٚدة ظـ ظّقم
آذن.
م  :]775[720اذا ظِؿ او احتّؾ ان حقض ادًجد وؿػ ظذ ادهِغ ذم
ادًجد ؾالجيقز افقوقء مْف بَهد افهالة ذم مُٚن آخر ،وفق تقو ٚبَهد افهالة
(ٕٕ )7ف ٓ يهح ان يًّح بام يًِؿ إف مٌهقب ،وٓ يهح ادًح بامء جديد ؽر مٚء افقوقء.
( )4اإلبٚح ٜبٚفٍحقى :ـ٘ذن مٚفؽ ادُٚن بُقن افنخص ؾٔف ،أو بنٚهد احلٚل ـام إذا ـٚن هْٚك
ظالم ٜتدل ظذ أن ادٚفؽ ٓ يُره افًٍؾ أو افتكف ذم مُِف.
( )0صٚهد احلٚل :تًْل أن صٚح ٛادٚل يرى أو يًِؿ أن صخه ٚيتكف ذم مٚفف وٓ يًّْف ظـ
ذفؽ مع ؿدرتف ظذ مًْف .وهذا افًُقت دفٔؾ افرو ٚوآذن.

ؾٔف ثؿ بدا فف ان يهع ذم مُٚن آخر صح ووقئف ،وـذفؽ اذا تقوٖ بَهد افهالة
ذم ذفؽ ادًجد وفُْف مل يتُّـ وـٚن حيتّؾ إف فـ يتُّـ ،وـذا اذا ـٚن ؿٚضًٚ
بٚفتُّـ ثؿ إُنػ ظدمف أو تقو ٚؽٍِ ،ٜاو بٚظتَٚد ظدم آصساط ؾالجي ٛظِٔف
ان يهع ؾٔف ،وان ـٚن ذفؽ احقط اشتحٌٚب.ٚ
م  :]770[725اذا دخؾ ادُٚن افٌهٌل ؽٍِ ٜـ وذم حٚل اخلروج ـ تقوٖ
بحٔ ٓ ٞيْٚذم ؾقريتف()7صح ووقئف ،وـذا اذا دخؾ ظهٔ ٕٚٚوخرج وتقوٖ ذم حٚل
اخلروج صح م ٚمل يًتِزم افقوقء تكؾ ٚزائدا.
ومـفو :افْٔ ٜوهل ان يَهد افًٍؾ ويُقن افٌٚظ ٞاػ افَهد ادذـقر امر اهلل
تًٚػ مـ دون ؾرق بغ ان يُقن ذفؽ بداظل احل ٛفف شٌحٕٚف او رجٚء افثقاب او
اخلقف مـ افًَٚب ،ويًتز ؾٔٓ ٚآخالص ؾِق وؿ افٔٓ ٚافريٚء( )4بىؾ ،وفق وؿ
افٔٓ ٚؽره مـ افوامئؿ افراجح ،ٜـٚفتْئػ مـ افقشخ ،او ادٌٚح ،ٜـٚفتزيد ؾٚن
ـ ٕٝٚافؤّّ ٜتٚبً )0(ٜاو ـٚن ـؾ مـ آمر وافؤّّ ٜصٚحل ٚفالشتَالل ذم
افًٌ ٞاػ افًٍؾ مل تَدح( )2مىَِ.ٚ
وأم ٚافًج ٛادَٚرن ؾٕ٘ف وإن ـٚن مقجٌ ٚحلٌط افثقاب إٓ إٔف يٗثر ذم صحٜ
افقوقء.
( )7أي ؾقري ٜادٌٚدرة اػ اخلروج.
( )4افريٚء ،افٍْٚق :إطٓٚر افًّؾ فِْٚس ،فروه ،وييْقا بف خرا .واصىالح :ٚظدم آخالص ذم
افْٔ ٜبّالحي ٜؽر اهلل ؾٔٓ.ٚ
( )0أي م ٚيوؿ اػ ٕٔ ٜافقوقء مـ أمقر راجح ٜاخرى،
( )2أي فق ـ ٕٝٚافْٔ ٜأو م ٚوؿ افٔٓ ٚـٚؾٔ ٚذم افقوقء مل يٗثر ذفؽ ذم صح ٜافقوقء.

م  ٓ :]775[793تًتز ٕٔ ٜافقجقب وٓ افْدب وٓ ؽرمه ٚمـ افهٍٚت
وافٌٚيٚت ،وفق ٕقى افقجقب ذم مقوع افْدب او افًُس ـ جٓال او ًٕٔ ٕٚٚـ صح
وـذا احلٚل اذا ٕقى افتجديد وهق حمدث او ٕقى افرؾع وـٚن ؿٚصدا فالمر ادتقجف
افٔف ذم تِؽ احلٚف.ٜ
م ٓ :]743[797بد مـ اشتّرار افْٔ ٜبًّْك صدور متٚم إجزاء ظـ افْٜٔ
ادذـقرة(.)7
م  :]747[794فق اجتًّ ٝاشٌٚب متًددة فِقوقء ـٍل ووقء واحد،
وفق اجتًّ ٝاشٌٚب فًٌِؾ أجزأ ؽًؾ واحد بَهد اجلّٔع وـذا فق ؿهد
اجلْٚب ٜؾَط وـذا اذا ؿهد مْٓ ٚواحدا ؽر اجلْٚب ٜوفق ؿهد افًٌؾ ؿرب ٜمـ دون
ٕٔ ٜاجلّٔع وٓ واحد بًْٔف ؾٔحُؿ بٚفٌىالن ،آ إذا ـٕٔ ٕٝٚتف أداء ؽًؾ واحد ظـ
اجلّٔع امج.ٓٚ
ومْٓ :ٚمٌٚذة( )4ادتقوئ فًٌِؾ وادًح ؾِق ووٖه ؽره ـ ظذ ٕحق ٓ يًْد
افٔف افًٍؾ ـ بىؾ آ مع آوىرار ؾٔقوٗه ؽره وفُـ يتقػ هق افْٔ ،ٜوآحقط
ان يْقي ادقوئ ايو.ٚ
ومْٓ :ٚادقآة وهل افتتٚبع ذم افًٌؾ وادًح بْحق ٓ يِزم جٍٚف متٚم
افًٚبؼ ذم احلٚل ادتًٚرؾ ٜؾال يٗثر اجلٍٚف ٓجؾ حرارة اهلقاء او افٌدن اخلٚرجٜ
ظـ ادتًٚرف.

( ٜٕٔ )7افقوقء بَهد افتَرب اػ اهلل تًٚػ.
( )4أي أن يٌدأ افنخص بٖظامل افقوقء بًٍْف.

م  :]744[790آحقط ـ وجقب ٚـ ظدم آظتداد بٌَٚء افرضقب ٜذم مًسشؾ
افِحٔ )7(ٜاخلٚرج ظـ حد افقجف.
ومْٓ :ٚافستٔ ٛبغ آظوٚء بتَديؿ افقجف ثؿ افٔد افّْٔك ثؿ افٔنى ثؿ
مًح افرأس ،وجيقز مًح افّْٔك وافٔنى مً.ٚ
ًٕؿ ٓ جيقز تَديؿ افٔنى ،وـذا جي ٛافستٔ ٛذم أجزاء ـؾ ظوق( )4ظذ مٚ
تَدم.
وفق ظُس افستٔ ٛـ شٓقاـ اظٚد ظذ م ٚحيهؾ بف افستٔ ٛمع ظدم ؾقات
ادقآة وآ اشتٕٚػ وـذا فق ظُس ـ ظّدا ـ آ ان يُقن ؿد اتك بٚجلّٔع ظـ ؽر
آمر افؼظل ؾًٔتٖٕػ.

م  :]740[792مـ تَٔـ احلدث وصؽ أو طـ ذم افىٓٚرة تىٓر ،وفق تَٔـ
افىٓٚرة وصؽ أو طـ ذم احلدث بْك ظذ افىٓٚرة.
م  :]742[799اذا تَٔـ احلدث وافىٓٚرة وصؽ ذم ادتَدم وادتٚخر تىٓر
شقاء ظِؿ تٚريخ افىٓٚرة او ظِؿ تٚريخ احلدث او جٓؾ تٚرخيٓام مجًٔ.ٚ
م  :]749[790اذا صؽ ذم افىٓٚرة بًد افهالة ،او ؽره ٚمم ٚيًتز ؾٔف
افىٓٚرة بْك ظذ صح ٜافًّؾ ،وتىٓر د ٚيٖيت ،آ اذا تَدم مْنٖ افنؽ ظذ افًّؾ،
( )7مًسشؾ افِحٔ :ٜضقيؾ افِحٔ ،ٜؾال يهح آخذ مـ رضقب ٜافِحٔ ٜافتل تزيد ظـ حد افقجف.
( )4أي افستٔ ٛذم ؽًؾ افقجف مـ آظذ اػ آشٍؾ ،وؽًؾ افٔد افّْٔك مـ ادرؾؼ اػ رؤوس
آصٚبع وـذفؽ افٔد افٔنى.

بحٔ ٞفق افتٍ ٝافٔف ؿٌؾ افًّؾ فنؽ( ،)7ؾًِٔف حْٔئذ آظٚدة.
م  :]740[795اذا صؽ ذم افىٓٚرة ذم أثْٚء افهالة ـ مثال ـ ؿىًٓ ٚوتىٓر
واشتٖٕػ افهالة(.)4
م  :]745[790فق تَٔـ آخالل بًٌؾ ظوق ،او مًحف ،أتك بف ،وبام بًده
مراظٔ ٚفِستٔ ٛوادقآة( )0وؽرمه ٚمـ افؼائط ،وـذا فق صؽ ذم ؾًؾ مـ اؾًٚل
افقوقء ؿٌؾ افٍراغ مْف( .)2ام ٚفق صؽ بًد افٍراغ مل يِتٍ.ٝ
واذا صؽ ذم اجلزء آخر ؾٚن ـٚن ذفؽ ؿٌؾ افدخقل ذم افهالة وٕحقه ٚممٚ
يتقؿػ ظذ افىٓٚرة،صح ووقءه خٚص ٜإذا اظتَد افٍراغ وفق إٓ ٚم.ٚ
م  :]740[795م ٚذـرٕٚه إٍٓ ٚمـ فزوم آظتْٚء بٚفنؽ ؾٔام اذا ـٚن افنؽ
أثْٚء افقوقء ٓ يٍرق ؾٔف بغ ان يُقن افنؽ بًد افدخقل ذم اجلزء ادست )9(ٛاو

( )7بًّْك أن شٌ ٛافنؽ ذم افىٓٚرة حهؾ ؿٌؾ افهالة وفُْف مل يِتٍ ٝافٔف إٓ بًد افهالة،
وفق افتٍ ٝافٔف ؿٌؾ افهالة فُٚن صُف حمََ ،ٚؾٍل هذه افهقرة ئًد افقوقء وافهالة حتك
وفق ـ ٕٝٚؾًِٔ ٜافنؽ حهِ ٝبًد افهالة ٕن أشٌَٚب ٚحهِ ٝؿٌؾ افهالة.
( )4إذا متُـ مـ افقوقء مـ دون أن متحك صقرة افهالة بٖن بَل متجٓ ٚاػ افٌَِ ٜوادٚء بجٌٕٚف
ومل حيهؾ ؾٚصؾ ضقيؾ بحٔ ٞيتُّـ مـ افقوقء وهق ظذ هٔئ ٜافهالة ؾٔتقوٖ ويتٚبع
صالتف مـ اجلزء افذي تقؿػ ظْده ظْد حهقل افنؽ.
( )0ادقآة تًْل ظدم حهقل ؾٚصؾ بغ تتٚبع افقوقء بِحٚظ افزمـ او بِحٚظ افًّؾ.
( )2أي مـ افقوقء،ؾًِٔف إظٚدة ذاك اجلزء ادنُقك بام يًْجؿ مع افستٔ ٛذم افقوقء.وأم ٚإن
ـٚن صُف بًد إٓتٓٚء مـ افقوقء ؾقوقءه صحٔح وٓ صٔئ ظِٔف.
( )9ـّـ ذع ذم ؽًؾ يده افٔنى مثال وصؽ ذم ؽًؾ افّْٔك.

ؿٌِف ،وفُْف خيتص بٌر افقشقاد( )7وام ٚافقشقاد وهق مـ ٓ يؽقن فشؽف مـشل
ظؼالئل بحقٌ ٓ يؾتػً افعؼالء اػ مثؾف ؾال يًتْل بنُف مىَِ ً.ٚ
م  :]745[703اذا ـٚن مٖمقر ًا بٚفقوقء مـ جٓ ٜافنؽ ؾٔف بًد احلدث اذا
ٕز صُف وصذ ؾهالتف بٚضِ ٜوجي ٛظِٔف آظٚدة ان تذـر ذم افقؿ ،ٝوافَوٚء
ان تذـر بًده.
م  :]703[707اذا ـٚن متقوئ ،ٚوتقوٖ فِتجديد( )4وصذ ثؿ تَٔـ بىالن
احد افقوقئغ ومل يًِؿ اهيام.
ؾال إصُٚل ذم صح ٜصالتف وٓ دم ٛظِٔف اظٚدة افقوقء فِهِقات آتٜٔ
ايو.ٚ
م  :]707[704اذا تقو ٚووقءيـ ،وصذ بًدمه ،ٚثؿ ظِؿ بحدوث حدث
بًد احدمه ٚجي ٛافقوقء فِهالة أتٔٓ ٜن افقوقء إول مًِقم إٓتَٚض
وافثٚين ؽر حمُقم بٌَٚئف فِنؽ ذم تٖخره وتَدمف ظذ احلدث.
وام ٚافهالة ؾٌْٔل ظذ صحتٓ ٚفَٚظدة افٍراغ(.)0
واذا ـٚن ذم حمؾ افٍرض ؿد صذ بًد ـؾ ووقء صالة أظٚد افقوقء دٚ
تَدم ،واظٚد افهالة افث.ٜٕٔٚ
( )7افقشقاد :مـ ؽٌِف افقشقاس ،مـ أؾرط ذم صُقـف.
( )4افقوقء افتجديدي :تُرار افقوقء اشتحٌٚب ،ٚأي هق افقوقء افذي يٖيت بف مـ شٌؼ فف
افقوقء حتك وفق مل يهدر حدث مـ ادتقوئ يَْض ووقءه إول.
( )0ؿٚظدة افٍراغ :ؿٚظدة ؾَٓٔ ٜمٍٚده ٚأن مـ صؽ ذم صح ٜظٌٚدتف بًد افٍراغ مْٓ ٚبْك ظذ
صحتٓ ،ٚوٓ يِتٍ ٝإػ صُف.

وام ٚافهالة إوػ ؾٔحُؿ بهحتٓٓ ٚشتهحٚب( )7افىٓٚرة بال مًٚرض
وآحقط اشتحٌٚب( ٚذم هذه افهقرة) اظٚدهت ٚايو.ٚ
م  :]704[700اذا تَٔـ بًد افٍراغ مـ افقوقء إف ترك جزءا مْف وٓ يدري
إف اجلزء افقاج ٛاو ادًتح ،ٛؾٔحُؿ بهح ٜووقئف.
م  :]700[702اذا ظِؿ بًد افٍراغ مـ افقوقء إف مًح ظذ احلٚئؾ او
مًح ذم مقوع افًٌؾ او ؽًؾ ذم مقوع ادًح وفُـ صؽ ذم إف هؾ ـٚن هْٚك
مًقغ فذفؽ مـ جٌرة او رضورة او تَٔ ٜاو ٓ ،أو ـٚن ظذ ؽر افقجف افؼظل
ؾال دم ٛآظٚدة.
م  :]702[709اذا تَٔـ إف دخؾ ذم افقوقء وأتك بًٌض اؾًٚفف وفُـ صؽ
ذم إف امتف ظذ افقجف افهحٔح او ٓ بًد أن ظدل ظْف ـ اختٔٚرا او اوىرارا ـ ؾًِٔف
إظٚدة افقوقء.
م  :]709[700اذا صؽ بًد افقوقء ذم وجقد احلٚج )4(ٛاو صؽ ذم
حٚجٌٔتف ،ـٚخلٚتؿ او ظِؿ بقجقده ،وفُـ صؽ بًده ذم إف ازافف او إف اوصؾ ادٚء
حتتف بْك ظذ افهح ٜمع احتامل آفتٍٚت حٚل افقوقء ،وـذا اذا ظِؿ بقجقد
احلٚج ٛوصؽ ذم ان افقوقء ـٚن ؿٌؾ حدوثف او بًده بْك ظذ افهح.ٜ

( )7آشتهحٚب بٚدهىِح افٍَٓل :ابَٚء احلُؿ افذي ثٌ ٝبدفٔؾ ذم ادٚيض ؿٚئام ذم احلٚل حتك
َؿ َٚل
يٖيت دفٔؾ آخر يٌره ،وترتُز هذه افَٚظدة ظذ أدف ٜمْٓ ٚم ٚرواه زُ َر َار ُة ظَ ْـ َأ ِيب َج ًْ ٍَ ٍر
ٚفنؽ وإِٕ ََام َتْ َُْ ُو ُف بِ َٔ َِ ٍ
و َٓ َتْ َُْ ِ
غ َ
ض ا ْف َٔ َِغَ َأ َبد ًا بِ َ
آخر .وشٚئؾ افنًٔ ٜج 2ص.074

( )4مر بٔٚن ادَهقد مـ احلٚئؾ وهق احلٚج ٛذم هٚمش ادًٖف.732 ٜ

م  :]700[705اذا ـ ٕٝٚاظوٚء ووقئف او بًوٕٓ ٚجً ٚؾتقوٖ وصؽ ـ
بًده ـ ذم إف ضٓره ٚام ٓ؟ بْك ظذ بَٚء افْجٚش ،ٜؾٔج ٛؽًِف د ٚيٖيت مـ آظامل،
وام ٚافقوقء ؾّحُقم بٚفهح. )7(ٜ
وـذفؽ فق ـٚن ادٚء افذى تقو ٚمْف ٕجً ٚثؿ صؽ ـ بًد افقوقء ـ ذم إف
ضٓره ؿٌِف ام ٓ ؾٕٚف حيُؿ بهح ٜووقئف وبَٚء ادٚء ٕجً ٚؾٔج ٛظِٔف تىٓر مٚ
ٓؿٚه مـ ثقبف وبدٕف.

م  :]705[700حيهؾ احلدث( )4بٖمقر:

()0

إول وافثوين :خروج افٌقل وافٌٚئط( )2شقاء أـٚن مـ ادقوع ادًتٚد بٓٚصؾ
ام بٚفًٚرض ام ـٚن مـ ؽره( ،)9وافٌِؾ ادنتٌف اخلٚرج ؿٌؾ آشتزاء بحُؿ افٌقل
طٚهرا.
افثوفٌ :خروج افريح مـ افدبر ،او مـ ؽره ،اذا ـٚن مـ صٕٚف ان خيرج مـ
افدبر ،وٓ ظزة بام خيرج مـ افٌَؾ وفق مع آظتٔٚد.
افرابع :افْقم افٌٚف ٛظذ افًَؾ ،ويًرف بٌٌِتف ظذ افًّع ،مـ ؽر ؾرق
( )7أي إٔف يًٌؾ م ٚـٚن يًِؿ بْجٚشتف وٓ ئًد افقوقء.
( )4احلدث ؿًامن وؿد مر تٍهِٔف ذم هقامش ادًٖف.92 ٜ
(ٕ )0قاؿض افقوقء :أي مًٍدات افقوقء.
( )2يًز ظْٓام بٓٚخٌثغ افذيـ خيرجٚن مـ إًٓٚن ومه ٚافٌقل وافٌٚئط.
( )9مـ ؽر ادقوع ادًتٚد خلروج افٌقل او افٌٚئط ـّـ دمرى فف جراح ٜاو يقوع فف إٌقب.

بغ ان يُقن ؿٚئام وؿٚظدا وموىجً ،ٚومثِف ـؾ م ٚؽِ ٛظذ افًَؾ مـ جْقن او
إؽامء او شُر او ؽر ذفؽ.
اخلومس :آشتحٚو ٜظذ تٍهٔؾ يٖيت ان صٚء اهلل تًٚػ.
م  :]700[705اذا صؽ ذم حهقل أحد افْقاؿض بْك ظذ افًدم ،وـذا اذا
صؽ ذم ان اخلٚرج بقل او مذي( )7ؾٕٚف يٌْك ظذ ظدم ـقٕف بقٓ آ ان يُقن ؿٌؾ
آشتزاء ؾٔحُؿ بٕٚف بقل ؾٚن ـٚن متقوئ ٚإتَض ووقؤه.
م  :]705[753اذا خرج مٚء آحتَٚن( )4ومل يُـ مًف صئ مـ افٌٚئط مل
يْتَض افقوقء وـذا فق صؽ ذم خروج صئ مـ افٌٚئط مًف.
م  ٓ :]723[757يْتَض افقوقء بخروج ادذي او افقدي او افقذي
وإول م ٚخيرج بًد ادالظٌ ٜوافثٚين م ٚخيرج بًد خروج افٌقل وافثٚف ٞم ٚخيرج
بًد خروج ادْل.

م  :]727[754مـ اشتّر بف احلدث ذم اجلِّ ٜـٚدٌىقن( )0وادًِقس

()2

وٕحقمه ٚفف أحقال اربع:
إوػ :ان تُقن فف ؾسة تًع افقوقء وافهالة آختٔٚري ٜوحُّف وجقب
( )7مر بٔٚن ادذي ذم ادًٖف.50 ٜ
( )4مٚء آحتَٚن :يتؿ ادخٚفف ذم افدبر مع افدواء فًِالج.
( )0ادٌىقن :مـ بف داء افٌىـ ،أي مـ ٓ يًّؽ رحيف أو ؽٚئىف.
( )2ادًِقس :افًِس ،مـ بف داء افًِس ،وهق مـ ٓ يتحُؿ ذم بقفف.

إتيٚر تِؽ افٍسة وافقوقء وافهالة ؾٔٓ.ٚ
افثوكقي :ان ٓ تُقن فف ؾسة اصال او تُقن فف ؾسة يًرة ٓ تًع فىٓٚرة
وبًض افهالة وحُّف افقوقء وافهالة وفٔس ظِٔف افقوقء فهالة اخرى آ
ان حيدث حدث ٚآخر ـٚفْقم وؽره ؾٔجدد افقوقء هل.ٚ
افثوفثي :ان تُقن فف ؾسة تًع افىٓٚرة وبًض افهالة وٓ يُقن ظِٔف ـ ذم
دمديد افقوقء ذم إثْٚء مرة او مرات ـ حرج وحُّف افقوقء وافهالة ذم افٍسة
وٓ جي ٛظِٔف اظٚدة افقوقء اذا ؾٚجٖه احلدث أثْٚء افهالة وبًده ،ٚوجيدد
افقوقء ـِام ؾٚجٖه احلدث أثْٚء صالتف ويٌْل ظِٔٓ ٚوآحقط ان يهذ صالة
اخرى بقوقء واحد خهقص ٚذم ادًِقس ـام ان آحقط اذا أحدث ـ بًد
افهالة ـ ان يتقوٖ فِهالة آخرى.
افرابعي :ـٚفهقرة افثٚفث ٜوفُـ يُقن دمديد افقوقء ـ ذم إثْٚء ـ حرجٚ
ظِٔف وحُّف آجتزاء بٚفقوقء افقاحد م ٚمل حيدث حدث ٚآخر ويتقو ٚفُؾ
صالة.
م  :]724[750آحقط دًتّر احلدث آجتْٚب ظام حيرم ظذ ادحدث
وٓ جي ٛؾٔام اذا جٚز فف افهالة.
م  :]720[752جي ٛظذ ادًِقس وادٌىقن افتحٍظ مـ تًدى افْجٚش ٜاػ
بدٕف وثقبف مٓام امُـ بقوع ـٔس او ٕحقه وٓ جي ٛتٌٔره فُؾ صالة.

م  ٓ :]722[759جي ٛافقوقء فًٍْف( ،)7وتتقؿػ صح ٜافهالة ـ واجٌٜ
ـ ٕٝٚاو مْدوب ٜـ ظِٔف وـذا اجزاؤه ٚادًْٔ ٜبؾ شجقد افًٓق ظذ آحقط
اشتحٌٚب.ٚ
ومثؾ افهالة افىقاف افقاج ٛوهق م ٚـٚن جزءا مـ حج ٜاو ظّرة دون
ادْدوب وان وج ٛبٚفْذر ًٕؿ يًتح ٛفف.
م  ٓ :]729[750جيقز فِّحدث مس ـتٚب ٜافَرآن حتك ادد وافتنديد
وٕحقمه ٚوٓ مس اشؿ اجلالف ٜوشٚئر اشامئف وصٍٚتف اخلٚص.ٜ
وإحقط ـ وجقب ٚـ احلٚق اشامء إٌٓٔٚء وآوصٔٚء وشٔدة افًْٚء ـ
صِقات اهلل وشالمف ظِٔٓؿ امجًغ ـ بف.
م  :]720[755افقوقء مًتح ٛفًٍْف ؾال حٚج ٜذم صحتف اػ جًؾ صئ
ؽٚي ٜفف وان ـٚن جيقز آتٔٚن بف فٌٚي ٜمـ افٌٚيٚت ادٖمقر َب ٚمَٔدة بف ؾٔجقز
آتٔٚن بف ٓجِٓ ٚوجي ٛان وجٌ ٝويًتح ٛان اشتحٌ ٝشقاء أتقؿػ ظِٔف
صحتٓ ٚام ـامهل.ٚ
م  ٓ :]725[750ؾرق ذم جريٚن احلُؿ ادذـقر بغ افُتٚب ٜبٚفًربٜٔ
وافٍٚرشٔ ٜوؽرمه ٚوٓ بغ افُتٚب ٜبٚدداد( )4واحلٍر وافتىريز وؽرمه ٚـام ٓ ؾرق ذم
( )7أي أن افقوقء فٔس واجٌ ٚمًتَال بًٍْف بؾ جي ٛمـ أجؾ حُؿ آخر ـٚفهالة افقاجٌ ٜافتل
ينسط ؾٔٓ ٚافىٓٚرة احلٚصِ ٜمـ افقوقء او مـ ؽره.
( )4ادداد :احلز.

ادٚس بغ م ٚحتِف احلٔٚة( )7وؽرهًٕ ،ؿ ٓ جيرى احلُؿ ذم ادس بٚفنًر اذا ـٚن افنًر
ؽر تٚبع فٌِؼة.
م  ٓ :]720[755يًتز ذم آفٍٚظ ادنسـ ٜبغ افَرآن وؽره شقى
افُٚصٍٔ ٜظام ٕزل ظذ افٌْل ’ وهل ـام تُقن بذفؽ تُقن بام إذا ؿهد حغ
افُتٚب ٜؽر افَرآن ،إٓ إٔف وؿ افٔف م ٚحموف( )4ذم افَرإٓٔ ،ٜؾًْدئذ حيرم ادس ،وإن
صؽ ذم ؿهد افُٚت ٛجٚز افِّس.
م  :]725[703جي ٛافقوقء اذا وجٌ ٝاحدى افٌٚيٚت ادذـقرة إٍٓ،)0(ٚ
ويًتح ٛاذا اشتحٌ ٝوؿد جي ٛبٚفْذر وصٌٓف ويًتح ٛفِىقاف ادْدوب
وفًٚئر اؾًٚل احل ٟوفىِ ٛاحلٚج ٜوحلّؾ ادهحػ افؼيػ وفهالة اجلْٚئز
وتالوة افَرآن وفُِقن ظذ افىٓٚرة وفٌر ذفؽ.
م  :]793[707اذا دخؾ وؿ ٝافٍريو ٜجيقز آتٔٚن بٚفقوقء بَهد ؾًؾ
افٍريو ٜـام جيقز آتٔٚن بف بَهد افُقن ظذ افىٓٚرة وـذا جيقز آتٔٚن بف بَهد
افٌٚيٚت ادًتحٌ ٜآخرى.
م  :]797[704شْـ وأداب افقوقء ظذ م ٚذـره افًِامء (رض) متًددة
مْٓ:ٚ
( )7آجزاء افتل حتِٓ ٚاحلٔٚة :هل آجزاء افتل جيري ؾٔٓ ٚافدم ،مـ جًؿ إًٓٚن أواحلٔقان.
وأم ٚآجزاء افتل ٓ حتِٓ ٚاحلٔٚة :ؾٓل افتل ٓ جيري ؾٔٓ ٚافدم ،ـٚفيٍر ،وافنًر.
( )4ـام فق ـت ٛبًض افُِامت ومل يَهد اهن ٚمـ افَرآن ثؿ أوٚف افٔٓ ٚم ٚصٚر يدل ظذ أهن ٚمـ
افَرآن افُريؿ ـام فق ووًٓ ٚبغ هالفغ مثال ،او ـت ٛبًده ٚصدق اهلل افًئؿ.
( )0ـام فق وجٌ ٝافهالة مثال ؾٔهر افقوقء واجٌ ٚبقجقب افهالة ٓ إٔف واج ٛمًتَؾ.

ووع إٓٚء افذي يٌسف مْف ظذ افّٔغ.
وافتًّٔ ٜوافدظٚء بٚدٖثقر(. )7
وؽًؾ افٔديـ مـ افزٕديـ ؿٌؾ ادخٚهلام ذم إٓٚء افذي يٌسف مْف حلدث
افْقم ،او افٌقل مرة وفٌِٚئط مرتغ.
وادوّو )4(ٜوآشتْنٚق( )0وتثِٔثٓام( )2وتَديؿ ادوّو ،ٜوافدظٚء بٚدٖثقر
ظْدمه ،ٚوظْد ؽًؾ افقجف ،وافٔديـ ،ومًح افرأس ،وافرجِغ.
وتثْٔ ٜافًٌالت ،وآحقط اشتحٌٚب ٚظدم افتثْٔ ٜذم افٔنى احتٔٚض ٚفًِّح
َب )9(ٚوـذفؽ افّْٔك اذا أراد ادًح َب ٚمـ دون ان يًتًِّٓ ٚذم ؽًؾ افٔنى،
وـذفؽ افقجف ٕخذ افٌِؾ مْف ظْد جٍٚف بِؾ افٔد.
ويًتح ٛان يٌدأ افرجؾ بيٚهر ذراظٔف ذم افًٌِ ٜإوػ وافث ،ٜٕٔٚوادرأة تٌدأ
بٚفٌٚضـ ؾٔٓام.
ويُره آشتً ٜٕٚبٌره ذم ادَدمٚت افَريٌ.)0(ٜ

( )7هْٚك جمّقظ ٜمـ آدظٔ ٜوردت ظـ ادًهقمغ

ظْد آتٔٚن بُؾ جزء مـ أجزاء

افقوقء.
( )4ادوّو :ٜحتريؽ ادٚء ذم افٍؿ.
( )0آشتْنٚق :يَهد بف هْ ٚإدخٚل ادٚء ذم إٓػ.
( )2أي أن تُقن ادوّوّ ٜثالث مرات وـذفؽ آشتْنٚق.
( )9أي يُتٍل بًٌؾ افٔد افٔنى مرة واحدة ،وـذفؽ افّْٔك اذا مل يْق اشتًامهل ٚذم افًٌؾ.
( )0ـٖن يه ٛادٚء ذم يده مثال.

م  :]794[700وافقاج ٛمْف فٌره( )7ؽًؾ اجلْٚب ٜواحلٔض وآشتحٚوٜ
وافٍْٚس ومس آمقات ،وافقاج ٛفًٍْف( )4ؽًؾ آمقات ؾْٓ ٚمٌٚح:ٞ

وفيه فصول:

م  :]790[702شٌ ٛاجلْٚب ٜامران:
إول :خروج ادْل مـ ادقوع ادًتٚد وؽره ،وان ـٚن آحقط اشتحٌٚبٚ
ظْد اخلروج مـ ؽر ادًتٚد اجلّع بغ افىٓٚرتغ اذا ـٚن حمدث ٚبٓٚصٌر.
م  :]792[709ان ظرف ادْل ؾال إصُٚل ،وان مل يًرف ؾٚفنٓقة وافدؾؼ

()0

وؾتقر اجلًد أمٚرة ظِٔف ،ومع إتٍٚء واحد مْٓٓ ٚحيُؿ بُقٕف مْٔ ً ٚوذم ادريض
يرجع اػ افنٓقة.
م  :]799[700مـ وجد ظذ بدٕف او ثقبف مْٔ ً ٚوظِؿ إف مْف بجْٚب ٜمل يٌتًؾ
( )7افقاج ٛفٌره فٔس وجقبف مًتَال بؾ جي ٛفًٌ ٛآخر وهق هْ ٚحتهٔؾ افىٓٚرة افتل ينسط
َب ٚبًض آظامل ـٚفهالة وافهقم افقاج ٛوؽرمه.ٚ
( )4افقاج ٛفًٍْف فٔس مرتٌى ٚبقاج ٛآخر ـام هق احلٚل ذم افقاج ٛفٌره.
( )0افدؾؼ :إٓدؾٚع افنديد ،اخلروج بندة.

مْٓ ٚوج ٛظِٔف افًٌؾ وئًد ـؾ صالة ٓحيتّؾ شٌَٓ ٚظذ اجلْٚب ٜادذـقرة ،دون
م ٚحيتّؾ شٌَٓ ٚظِٔٓ،)7(ٚوان ظِؿ تٚريخ اجلْٚب ٜوجٓؾ تٚريخ افهالة ،ؾٓٚحقط
اشتحٌٚب ٚآظٚدة ،وان مل يًِؿ إف مْف مل جي ٛظِٔف صئ.
م  :]790[705اذا دار امر اجلْٚب ٜبغ صخهغ يًِؿ ـؾ مْٓام اهن ٚمـ
احدمه ٚؾٍٔف صقرتٚن:
إوػ :ان يُقن جْٚب ٜأخر مقوقظ ٚحلُؿ افزامل بٚفًٌْ ٜاػ افًٚمل
بٚجلْٚب ٜامج ،)4(ٓٚوذفؽ ـحرم ٜاشتٔجٚره فدخقل ادًجد او فِْٔٚب ٜظـ افهالة ظـ
مٔ ٝمثال ،ؾٍل هذه افهقرة جي ٛظذ افًٚمل بٓٚمجٚل ترتٔ ٛآثٚر افًِؿ ؾٔج ٛظذ
ًٍٕف افًٌؾ وٓ جيقز فف اشتٔجٚره فدخقل ادًجد او فِْٔٚب ٜذم افهالةًٕ ،ؿ ٓبد
فف مـ افتقيض ايو ٚحتهٔال فِىٓٚرة د ٚيتقؿػ ظِٔٓ.ٚ
افثوكقي :ان ٓتُقن جْٚب ٜآخر مقوقظ ٚحلُؿ افزامل بٓٚوٚؾ ٜاػ افًٚمل
بٚجلْٚب ٜامج ٓٚؾٍٔٓٓ ٚجي ٛافًٌؾ ظذ احدمه ٓ ٚمـ حٔ ٞتُِٔػ ًٍٕف وٓ مـ
حٔ ٞتُِٔػ ؽره اذا مل يًِؿ بٚفًٍٚد ام ٚفق ظِؿ بف وفق امج ٓٚفزمف آحتٔٚط ؾال
جيقز آئتامم فٌرمه ٚبٚحدمه ٚان ـٚن ـؾ مْٓام مقردا فالبتالء ؾوال ظـ آئتامم
بُِٔٓام .او ائتامم احدمه ٚبٓٚخر ـام ٓجيقز ؽرمه ٚاشتْٚب ٜاحدمه ٚذم صالة او
ؽره ٚمم ٚيًتز ؾٔف افىٓٚرة.
( )7أي جي ٛظِٔف إظٚدة م ٚيَىع إف بًد اجلْٚب ٜوأم ٚم ٚحيتّؾ اهن ٚـ ٕٝٚؿٌؾ حهقل اجلْٚب ٜؾال
جي ٛظِٔف اظٚدهت.ٚ
( )4افًِؿ آمجٚيل ذم ادًٖف ٜهق افًِؿ بٖن اجلْٚب ٜحٚصِ ٜمـ أحدمه ،ٚؾِديف ظِؿ بحهقل اجلْٚبٜ
وفُـ ٓ يًِؿ تٍهٔال هؾ هل مْف أم مـ افنخص آخر.

م  :]795[700افٌِؾ ادنُقك اخلٚرج بًد خروج ادْل وؿٌؾ آشتزاء مْف
بٚفٌقل بحُؿ ادْل طٚهرا.
افثوين :اجلامع وفق مل يْزل ،ويتحَؼ بدخقل احلنٍ ٜذم افٌَؾ ،او افدبر مـ
ادرئ ٜاو افرجؾ ،وام ٚذم وطء افٌّٓٔ ٜؾال تتحَؼ اجلْٚب ٜمٚمل يْزل ،ويًتز ذم
مَىقع احلنٍ ٜذم حتَؼ اجلْٚب ٜادخٚل متٚم افٌٚؿل وٓيٍُل دخقل مَداره.ٚ
م  :]790[705اذا حتَؼ اجلامع حتََ ٝاجلْٚب ٜفٍِٚظؾ وادًٍقل بف مـ ؽر
ؾرق بغ افهٌر وافٌُر وافًٚؿؾ وادجْقن وافَٚصد وؽره بؾ افيٚهر ثٌقت
اجلْٚب ٜفِحل اذا ـٚن احدمه ٚمٔت.)7(ٚ
م  :]795[753اذا خرج ادْل بهقرة افدم وج ٛافًٌؾ بًد افًِؿ بُقٕف
مْٔ.ٚ
م  :]703[757اذا حترك ادْل ظـ حمِف بٓٚحتالم ومل خيرج اػ اخلٚرج
ٓجي ٛافًٌؾ.
م  :]707[754جيقز فِنخص اجْٚب ًٍٕف بَّٚرب ٜزوجتف وفق مل يَدر
ظذ افًٌؾ وـٚن بًد دخقل افقؿًٕ ،ٝؿ اذا مل يتُّـ مـ افتّٔؿ ايو ٓ ٚجيقز
ذفؽ ،وام ٚذم افقوقء ؾال جيقز دـ ـٚن متقوئ ٚـ ومل يتُّـ مـ افقوقء فق
أحدث ـ ان يٌىؾ ووقءه اذا ـٚن بًد دخقل افقؿ.ٝ
م  :]704[750اذا صؽ ذم إف هؾ حهؾ افدخقل ام ٓ ٓ ،جي ٛظِٔف
افًٌؾ وـذا ٓجي ٛفقصؽ ذم ان اددخقل ؾٔف ؾرج او دبر او ؽرمه.ٚ
( ٓ )7ربط ٕحُٚم اجلْٚب ٜبحِٔ ٜافًّؾ او حرمتف أو ـراهتف.

م  :]700[752افقطء ذم دبر اخلْثك( )7مقج ٛفِجْٚب ،ٜؾٔج ٛظِٔٓام
افًٌؾ ،دون ؿٌِٓ ٚآ مع إٓزال ،ؾٔج ٛظِٔف افًٌؾ دوهن ٚآ ان تْزل هل ايو،ٚ
وفق ادخِ ٝاخلْثك ذم افرجؾ او إٓثك مع ظدم إٓزال ٓ جي ٛافًٌؾ ظذ
افقاضئ وٓ ظذ ادقضقء واذا ادخؾ افرجؾ بٚخلْثك وتِؽ اخلْثك بٕٓٚثك وجٛ
افًٌؾ ظذ اخلْثك دون افرجؾ وإٓثك ظذ تٍهٔؾ تَدم ذم ادًٖف.705 ٜ

م  :]702[759ؾٔام يتقؿػ صحتف او جقازه ظذ ؽًؾ اجلْٚب ٜوهق امقر:
إول :افهالة مىَِ ٚـ ظدا صالة اجلْٚئز( )4ـ وـذا اجزاؤه ٚادًْٔ )0(ٜبؾ
شجقد افًٓق ظذ آحقط اشتحٌٚب.ٚ
افثوين :افىقاف افقاج ٛبٓٚحرام( )2ـام تَدم ذم افقوقء.
افثوفٌ :صقم صٓر رموٚن او ؿوٚئف ،بًّْك إف فق تًّد افٌَٚء ظذ اجلْٚبٜ
( )7اخلْثك :افذي خِؼ وفف ؾرج افرجؾ ،وؾرج ادرأة .وذم إمقر افؼظٔ ٜيٍرق بغ اخلْثك افذي
يُّـ مًرؾ ٜحٚفف هؾ هق أؿرب فِذـقرة أم فألٕقث ،ٜويًّك خْثك مًِقم احلٚل ،وبغ
اخلْثك افذي ٓ يُّـ مًرؾ ٜذفؽ ؾٔف ،ويًّك خْثك منُؾ .واخلْثك ادنُؾ :افذي ٓ يًِؿ
حٚفف ذـر هق أم إٔثك .أم ٚاخلْثك مًِقم احلٚل :ؾٓق افذي يُّـ مًرؾ ٜحََٔتف إٔف رجؾ أو
امرأة .ؾ٘ن ـٚن بقفف أو مْٔف خيرج مـ ؾرج افرجٚل ؾٓق ذـر ،وإن ـٚن بقفف خيرج مـ ؾرج
افًْٚء أو حٚض ؾٓق إٔثك .ويَٚل فف اخلْثك افقاوح أيو.ٚ
( )4ؾال تنسط افىٓٚرة ذم افهالة ظذ اجلْٚزة.
( )0أي أن آتٔٚن بٖجزاء افهالة ادًْٔ ٓ ٜتهح مـ اجلْ ٛؾال بد مـ افًٌؾ.
( )2افىقاف ؿًامن مْف م ٚهق واج ٛومْف م ٚهق مًتح ٛوتٍهِٔف ذم مًٚئؾ احل.ٟ

حتك ضِع افٍجر بىؾ صقمف( ،)7وـذا صقم ٕٚد افًٌؾ ظذ تٍهٔؾ يٖيت ذم حمِف
ان صٚء اهلل تًٚػ.
افرابع :مس ـتٚب ٜافَرآن افؼيػ ومس اشؿ اهلل تًٚػ ظذ م ٚتَدم ذم
افقوقء(.)4
اخلومس :افٌِ )0(ٞذم ادًٚجد ،بؾ مىِؼ افدخقل ؾٔٓ ٚوان ـٚن فقوع صئ
ؾٔٓ ،ٚبؾ ٓ جيقز ووع صئ ؾٔٓ ٚحٚل آجتٔٚز ،ومـ خٚرجٓ،)2(ٚـام ٓ جيقز
افدخقل ٓخذ صئ مْٓ ،ٚوجيقز آجتٔٚز ؾٔٓ ٚبٚفدخقل مـ بٚب مثال واخلروج مـ
آخر آ ذم ادًجديـ افؼيٍغ ـ ادًجد احلرام ومًجد افٌْل’ ـ وآحقط
وجقب ٚاحلٚق ادنٚهد ادؼؾ )9(ٜبٚدًٚجد ذم آحُٚم ادذـقرة.
افسودس :ؿراءة آي ٜاو بًوٓ ٚمـ شقر افًزائؿ وهل:امل افًجدة ،وحؿ
افًجدة ،وافْجؿ ،وافًِؼ.
م  ٓ :]709[750ؾرق ذم دخقل اجلْ ٛاػ ادًجد بغ ادًّقر مْٓٚ
واخلراب وان مل يهؾ ؾٔف احد ومل تٌؼ آثٚر ادًجدي ٜوـذفؽ ادًٚجد ذم آرايض
ادٍتقح ٜظْقة اذا ذهٌ ٝآثٚر ادًجدي ٜبٚدرة ظذ آحقط فزوم.ٚ
م  :]700[755م ٚينؽ ذم ـقٕف جزءا مـ ادًجد مـ صحْف وحجرأتف
( )7أم ٚافهقم ادًتح ٛؾال يٌىؾ افهقم إذا مل يٌتًؾ فِجْٚب ٜؿٌؾ افٍجر.
( )4ذم ادًٖف.750 ٜ
( )0افٌِ :ٞادُ ٞوافٌَٚء.
( )2أي ٓ جيقز أن يرمل اػ ادًجد صٔئ ٚوهق خٚرج ادًجد أثْٚء ـقٕف جٌْ.ٚ
( )9ؿٌقر آئّ ٜادًهقمغ ذم افْجػ آذف وافٌَٔع وـربالء وافُٚطّٔف ومنٓد وشٚمراء.

ومْٚرتف وحٔىٕٚف وٕحق ذفؽ ٓ دمرى ظِٔف احُٚم ادًجدي.ٜ
م  ٓ :]705[750جيقز ان يًتٚجر اجلْ ٛفُْس ادًجد ذم حٚل اجلْٚب ٜبؾ
آجٚزة ؾٚشدة وٓ يًتحؼ آجرة ادًامة وان ـٚن يًتحؼ اجرة ادثؾ هذا اذا ظِؿ
آجر بجْٚبتف ام ٚاذا جٓؾ َب ٚؾٔجقز اشتئجٚره وـذفؽ افهٌك وادجْقن اجلْ.ٛ
م  :]700[755اذا ظِؿ امج ٓٚجْٚب ٜاحد افنخهغ ٓ جيقز اشتئجٚرمهٚ
وٓ اشتئجٚر احدمه ٚفَراءة افًزائؿ او دخقل ادًٚجد او ٕحق ذفؽ مم ٚحيرم ظذ
اجلْ.ٛ
م  :]705[433مع افنؽ ذم اجلْٚب ٓ ٜحيرم صئ مـ ادحرمٚت ادذـقرة آ
اذا ـ ٕٝٚحٚفتف افًٚبَ ٜهل اجلْٚب.ٜ

م  :]753[437ؿد ذـروا إف يُره فِجْ ٛآـؾ وافؼب آ بًد افقوقء
او ادوّو ٜوآشتْنٚق( )7ويُره ؿراءة افَرآن مىَِ ٚوتنتد افُراه ٜؾٔام زاد ظذ
شٌع آيٚت مـ ؽر افًزائؿ( ،)4ويُره ايو ٚمس م ٚظدا افُتٚب ٜمـ ادهحػ وافْقم
جٌْ ٚآ ان يتقو ٚاو يتّٔؿ بدل افًٌؾ.

م  :]757[434ذم واجٌٚتف :ؾّْٓ ٚافْٔ ٜوٓبد ؾٔٓ ٚمـ آشتدام ٜاػ آخر
( )7مر مًْك ادوّوّ ٜوآشتْنٚق ذم ادًٖف 704 ٜذم آداب افقوقء.
( )4شقر افًزائؿ أربً :ٜحؿ افًجدة ،ؾهِ ،ٝافْجؿ ،افًِؼ.

افًٌؾ ـام تَدم تٍهٔؾ ـِف ذم افقوقء.
ومْٓ :ٚؽًؾ طٚهر افٌؼة ظذ وجف يتحَؼ بف مًامه( ،)7ؾالبد مـ رؾع
احلٚج ٛوختِٔؾ( )4م ٓ ٚيهؾ ادٚء مًف اػ افٌؼة آ بٚفتخِٔؾ ،وٓ جي ٛؽًؾ
افنًر آ م ٚـٚن مـ تقابع افٌدن ـٚفنًر افرؿٔؼ وٓ جي ٛؽًؾ افٌٚضـ ايوًٕ .ٚؿ
آحقط اشتحٌٚب ٚؽًؾ م ٚينؽ ذم إف مـ افٌٚضـ او افيٚهر آ اذا ظِؿ شٚبَ ٚإف
مـ افيٚهر ثؿ صؽ ذم تٌدفف ؾٕ٘ف حْٔئذ جي ٛؽًِف.
ومْٓ :ٚآتٔٚن بٚفًٌؾ ظذ احدى ـٍٔٔتغ:
أوٓمهو :افستٔ ،ٛبٚن يًٌؾ أوٓ متٚم افرأس ،ومْف افًْؼ ،ثؿ بَٔ ٜافٌدن،
وآحقط وجقب ٚان يًٌؾ أوٓ متٚم افْهػ آيّـ ،ثؿ متٚم افْهػ آين ،وٓ
بد ذم ؽًؾ ـؾ ظوق مـ ادخٚل صئ مـ آخر مـ بٚب ادَدم )0(ٜوٓ ترتٔ ٛهْٚ
بغ أجزاء ـؾ ظوق ؾِف ان يًٌؾ آشٍؾ مْف ؿٌؾ آظذ ،ـام إف ٓ ـٍٜٔٔ
خمهقص ٜفًٌِؾ هْ ٚبؾ يٍُل ادًّك بٖي ـٍٔٔ ٜـٚن ،ؾٔجزي رمس افرأس بٚدٚء
أوٓ ثؿ اجل ٕٛٚآيّـ ثؿ اجل ٕٛٚآين ،ـام يٍُل رمس( )2افًٌض وافه ٛظذ
آخر ،ويٍُل حتريؽ افًوق ادرمقس ذم ادٚء.
ثوكقتفام :آرمتٚس وهق تٌىٔ ٜافٌدن ذم ادٚء تٌىٔ ٜواحدة بْحق حيهؾ ؽًؾ
( )7أي م ٚيتحَؼ ؾٔف افًٌؾ بًد إزاف ٜاحلٚج ٛوإيهٚل ادٚء اػ ـؾ آجزاء.
( )4افتخِٔؾ :مـ خِؾ ،آؾًٚد .أي إدخٚل افقء بغ صٔئغ وإيهٚل ادٚء إػ افٌؼة.
( )0ؾ٘ذا إتٓك مـ ؽًؾ اجل ٕٛٚآيّـ مثال وأراد ؽًؾ آين ؾال بد مـ ؽًؾ مَدار ؿِٔؾ ممٚ
ؽًِف مـ اجل ٕٛٚآيّـ.
( )2ؾٔه ٛظذ رأشف مثال ثؿ يٌىس جًّف ذم ادٚء.

متٚم افٌدن ؾٔٓ )7(ٚؾٔخِؾ صًره ؾٔٓ ٚان احتٚج اػ ذفؽ ويرؾع ؿدمف ظـ آرض ان
ـ ٕٝٚمقوقظ ٜظِٔٓ ٚوافيٚهر ان حيهؾ مجٔع ذفؽ ذم زمٚن واحد ظرؾ.ٚ
م  :]754[430افْٔ ٜذم هذه افٍُٔٔ ٜجي ٛان تُقن مَٚرٕ ٜفتٌىٔ ٜمتٚم افٌدن.
م  :]750[432يًتز خروج افٌدن ـال او بًو ٚمـ ادٚء ثؿ رمًف بَهد
افًٌؾ ظذ آحقط ،وفق ارمتس ذم ادٚء فٌرض وٕقى افًٌؾ بًد آرمتٚس مل
يٍُف وان حرك بدٕف حت ٝادٚء.
ومْٓ :ٚاضالق( )4ادٚء ،وضٓٚرتف ،وابٚحتف )0(،وادٌٚذة اختٔٚرا )2(،وظدم ادٕٚع
مـ اشتًامل ادٚء مـ مرض وٕحقه ،وضٓٚرة افًوق ادًٌقل ظذ ٕحق م ٚتَدم ذم
افقوقء.
وؿد تَدم ؾٔف ايو ٚافتٍهٔؾ ذم اظتٌٚر ابٚح ٜإٓٚء واده ،)9(ٛوحُؿ
اجلٌرة ،واحلٚئؾ وؽرمه ،ٚمـ اؾراد افيورة وحُؿ افنؽ وافًْٔٚن ،وارتٍٚع
افًٌ ٛادًقغ فِقوقء افْٚؿص ذم إثْٚء ،وبًد افٍراغ مْٓ ٚؾٚن افًٌؾ ـٚفقوقء
ذم مجٔع ذفؽ.
ًٕؿ يٍسق ظْف ذم جقاز اديض مع افنؽ بًد افتجٚوز وان ـٚن ذم إثْٚء،
وذم ظدم اظتٌٚر ادقآة ؾٔف ذم افستٌٔل.
( )7أي ذم ظِّٔ ٜآرمتٚس داخؾ ادٚء.
( )4ادٚء ادىِؼ :مر بٔٚن مًْٚه ذم هٚمش ادًٖف.705 ٜ
( )0ادٌٚح :مر بٔٚن مًْٚه ذم هٚمش ادًٖف.705 ٜ
( )2أي أن يتقػ افنخص أظامل افًٌؾ إن ـٚن خمتٚرا ومل يُـ موىرا.
( )9ادُٚن افذي يه ٛؾٔف مٚء افًٌؾ.

م  :]752[439افًٌؾ افستٌٔل اؾوؾ مـ افًٌؾ آرمتٚد.
م  :]759[430ؿٔؾ جيقز افًدول مـ افًٌؾ افستٌٔل اػ آرمتٚد وؾٔف
تٖمؾ.
م  :]750[435جيقز آرمتٚس ؾٔام دون افُر وان ـٚن جيري ظذ ادٚء حْٔئذ
حُؿ ادًتًّؾ ذم رؾع احلدث آـز.
م  :]755[430اذا اؽتًؾ بٚظتَٚد شً ٜافقؿ ٝؾتٌغ ؤَف ؾًٌِف صحٔح.
م  :]750[435مٚء ؽًؾ ادرأة( )7مـ اجلْٚب ٜاو احلٔض او ٕحقمه ٚظذ
افزوج.
م  :]755[473اذا خرج مـ بٔتف بَهد افًٌؾ ذم احلامم ؾدخِف واؽتًؾ ومل
يًتحي افْٔ ٜتٍهٔال ـٍك ذفؽ ذم ٕٔ ٜافًٌؾ اذا ـٚن بحٔ ٞفق شئؾ مٚذا تًٍؾ
ٕجٚب بٕٚف يٌتًؾ ،ام ٚفق ـٚن يتحر ذم اجلقاب بىؾ ٕٓتٍٚء افْٔ.ٜ
م  :]703[477اذا ـٚن ؿٚصدا ظدم اظىٚء افًقض فِحاممل( )4او ـٚن بْٚؤه
ظذ اظىٚء آمقال ادحرم ،ٜاو ظذ تٖجٔؾ افًقض مع ظدم إحراز رو ٚاحلاممل
بىؾ ؽًِف( )0وان اشسوٚه بًد ذفؽ.
م  :]707[474اذا ذه ٛاػ احلامم فٌٔتًؾ وبًد اخلروج صؽ ذم إف اؽتًؾ
ام ٓ بْك ظذ افًدم وفق ظِؿ إف اؽتًؾ فُـ صؽ ذم إف اؽتًؾ ظذ افقجف
( )7أي ظذ افزوج تٖمغ ادٚء فزوجتف او ثّْف مـ أجؾ ان تٌتًؾ.
( )4صٚح ٛاحلامم افًّقمل افذي يًتحؿ ؾٔف بٓٚجرة ـام ـٚن صٚئً ٚذم افًهقر افًٚبَ.ٜ
( )0أي إذا ٕقى إٔف شًٔىل آجرة ٓحَ ٚمع ظدم احراز افرو ٚمـ صٚح ٛاحلامم بىؾ ؽًِف.

افهحٔح ام ٓ بْك ظذ افهح.ٜ
م  :]704[470اذا ـٚن مٚء احلامم مٌٚح ٚفُـ شخـ بٚحلى ٛادٌهقب ٓ
مٕٚع مـ افًٌؾ ؾٔف.
م  ٓ :]700[472جيقز افًٌؾ ذم حقض اددرش ٜآ اذا ظِؿ بًّقم افقؿٍٜٔ
او آبٚح.ٜ
ًٕؿ اذا ـٚن آؽتًٚل ؾٔف ٓهِٓ ٚمـ افتكؾٚت ادتًٚرؾ ٜجٚز.
م  :]702[479ادٚء افذى يًٌِقٕف( ٓ )7جيقز افقوقء وٓ افًٌؾ مْف آ مع
افًِؿ بًّقم آذن.
م  :]709[470فٌس ادئزر افٌهٌل حٚل افًٌؾ وان ـٚن حمرم ٚذم ًٍٕف
فُْف ٓ يقج ٛبىالن افًٌؾ.

م  :]700[475ؿد ذـر افًِامء (رض) إف يًتح ٛؽًؾ افٔديـ امٚم افًٌؾ
مـ ادرؾَغ ثالث ٚثؿ ادوّو ٜثالث ٚثؿ آشتْنٚق ثالث ٚوامرار افٔد ظذ م ٚتْٚفف مـ
اجلًد خهقص ٚذم افستٌٔل بؾ يٌٌْل افتٖـد ذم ذفؽ وذم ختِٔؾ( )4م ٚحيتٚج اػ
افتخِٔؾ وٕزع اخلٚتؿ وٕحقه وآشتزاء بٚفٌقل ؿٌؾ افًٌؾ.
م  :]705[470آشتزاء بٚفٌقل فٔس ذض ٚذم صح ٜافًٌؾ فُـ اذا ترـف

( )7مٚء افًٌٔؾ ادخهص فِؼب ظٚدة فٔؼب مْف ظٚبر افًٌٔؾ (افًٚبرون).
( )4يَهد بٚفتخِٔؾ هْ ٚايهٚل ادٚء د ٚجي ٛان يهؾ افٔف ادٚء بغ آصٚبع مثال.

واؽتًؾ ثؿ خرج مْف بِؾ منتٌف بٚدْل جرى ظِٔف حُؿ ادْل طٚهرا ؾٔج ٛافًٌؾ
فف ـٚدْل شقاء إشتزا بٚخلرضٚت( )7فتًذر افٌقل ام ٓ آ اذا ظِؿ بذفؽ او بٌره
ظدم بَٚء صئ مـ ادْل ذم ادجرى.
م  :]700[475اذا بٚل بًد افًٌؾ ومل يُـ ؿد بٚل ؿٌِف مل دم ٛاظٚدة افًٌؾ
وان احتّؾ خروج صئ مـ ادْل مع افٌقل.
م  :]705[443اذا دار امر ادنتٌف بغ افٌقل وادْل بًد آشتزاء بٚفٌقل
واخلرضٚت ؾٚن ـٚن متىٓرا مـ احلدثغ وج ٛظِٔف افًٌؾ وافقوقء مً ٚوان ـٚن
حمدث ٚبٓٚصٌر( )4وج ٛظِٔف افقوقء ؾَط.
م  :]753[447جيزي ؽًؾ اجلْٚب ٜظـ افقوقء فُؾ م ٚاصسط بف.
م  :]757[444اذا خرج ٝرضقب ٜمنتٌٓ ٜبًد افًٌؾ وصؽ ذم إف اشتزأ
بٚفٌقل ام ٓ بْك ظذ ظدمف ؾٔج ٛظِٔف افًٌؾ.
م  ٓ :]754[440ؾرق ذم جريٚن حُؿ افرضقب ٜادنتٌٓ ٜبغ ان يُقن
آصتٌٚه بًد افٍحص وآختٌٚر وان يُقن فًدم امُٚن آختٌٚر مـ جٓ ٜافًّك
او افيِّ ٜاو ٕحق ذفؽ.
م  :]750[442فق أحدث بٓٚصٌر ذم أثْٚء افًٌؾ مـ اجلْٚب ٜاتؿ افًٌؾ
وتقو ٚبًده فُؾ م ٚينسط ؾٔف افىٓٚرة.
م  :]752[449اذا أحدث أثْٚء شٚئر آؽًٚل بٚحلدث آصٌر امتٓٚ
( )7مر ذح آشتزاء واخلرضٚت افتًع ذم هٚمش ادًٖف.95 ٜ
( )4مر بٔٚن ادَهقد بٚحلدث آصٌر ذم هٚمش ادًٖف.92 ٜ

وتقوٖ.
م  :]759[440اذا أحدث بٓٚـز ذم أثْٚء افًٌؾ ؾٚن ـٚن ممٚثال فِحدث
افًٚبؼ ـٚجلْٚب ٜذم أثْٚء ؽًِٓ ٚاو ادس ذم أثْٚء ؽًِف ؾال إصُٚل ذم وجقب
آشتئْٚف ،وان ـٚن خمٚفٍ ٚفف ؾٓٚؿقى ظدم بىالٕف ،ؾٔتّف ويٖيت بٓٚخر ،وجيقز
آشتئْٚف بًٌؾ واحد هلام ،وٓ جي ٛافقوقء بًده ذم ؽر آشتحٚو ٜادتقشى.ٜ
م  :]750[445اذا صؽ ذم ؽًؾ افرأس وافرؿٌ ٜؿٌؾ افدخقل ذم ؽًؾ
افٌدن رجع واتك بف وان ـٚن بًد افدخقل ؾٔف مل يًتـ ويٌْل ظذ آتٔٚن بف ظذ
آؿقى وام ٚاذا صؽ ذم ؽًؾ افىرف آيّـ ؾٚفالزم آظتْٚء بف حتك مع افدخقل
ذم ؽًؾ افىرف آين.
م  :]755[440اذا ؽًؾ احد آظوٚء ثؿ صؽ ذم صحتف وؾًٚده ؾٚفيٚهر
إف ٓ يًتْل بٚفنؽ شقاء ـٚن افنؽ بًد دخقفف ذم ؽًؾ افًوق آخر ام ـٚن
ؿٌِف.
م  :]750[445اذا صؽ ذم ؽًؾ اجلْٚب ٜبْك ظذ ظدمف واذا صؽ ؾٔف بًد
افٍراغ مـ افهالة واحتّؾ آفتٍٚت اػ ذفؽ ؿٌِٓ ٚؾٚفهالة حمُقم ٜبٚفهح ٜفُْف
جي ٛظِٔف ان يٌتًؾ فِهِقات آتٔ .ٜهذا اذا مل يهدر مْف احلدث آصٌر بًد
افهالة وآ وج ٛظِٔف اجلّع بغ افقوقء وافًٌؾ بؾ وجٌ ٝاظٚدة افهالة
ايو ٚإذا ـٚن افنؽ ذم افقؿ ٝاو بًد مؤف.
واذا ظِؿ ـ امجٓٚـ بًد افهالة بٌىالن صالتف او ؽًِف وجٌ ٝظِٔف اظٚدة
افهالة ؾَط.
م  :]755[403اذا اجتّع ظِٔف اؽًٚل متًددة واجٌ ٜاو مًتحٌ ٜاو بًوٓٚ

واج ٛوبًوٓ ٚمًتح ٛؾَد تَدم حُّٓ ٚذم ذائط افقوقء ذم ادًٖف794 ٜ
ؾراجع.
م  :]433[407اذا ـٚن يًِؿ ـ امجٓٚـ ان ظِٔف اؽً ٓٚفُْف ٓ يًِؿ بًوٓٚ
بًْٔف ئٍُ ٜان يَهد مجٔع م ٚظِٔف ،واذا ؿهد افًٌض ادًغ ـٍك ظـ ؽر ادًغ
واذا ظِؿ ان ذم مجِتٓ ٚؽًؾ اجلْٚب ٜوؿهده ذم مجِتٓ ٚاو بًْٔف مل حيت ٟاػ افقوقء،
وٓ حيتٚج اػ افقوقء مىَِ ٚذم ؽر آشتحٚو ٜادتقشى.ٜ

وفيه فصول:

م  :]437[404ذم شٌٌف وهق خروج دم احلٔض افذى تراه ادرأة ذم زمٚن
خمهقص ؽٚفٌ ٚشقاء خرج مـ ادقوع ادًتٚد ام مـ ؽره وان ـٚن خروجف بَىْ،ٜ
واذا إه ٛمـ افرحؿ اػ ؾوٚء افٍرج ومل خيرج مْف اصال ؾال جيري حُؿ احلٔض،
وٓ إصُٚل ذم بَٚء احلدث مٚدام بٚؿٔ ٚذم بٚضـ افٍرج.
م  :]434[400اذا اؾتو ٝافٌُر ؾًٚل دم ـثر وصؽ ذم إف مـ دم احلٔض
او مـ افًذرة او مْٓام ادخِ ٝؿىْ ٜوترـتٓ ٚمِٔ ٚثؿ اخرجتٓ ٚاخراج ٚرؾَٔ ٚؾٚن
ـ ٕٝٚمىقؿ ٜبٚفدم ؾٓق مـ افًذرة وان ـ ٕٝٚمًتًَْ ٜؾٓق مـ احلٔض وٓ يهح
ظِّٓ ٚبَهد آمر اجلزمل( )7بدون ذفؽ.
( )7اجلزمل :افَىًل ،أي ٓ جيقز هل ٚان تًّؾ ظّؾ احلٚئض مثال دون ان تَقم بٚفٍحص ادذـقر.

م  :]430[402اذا تًذر آختٌٚر ادذـقر ذم مجٔع افٍروض ؾٔج ٛظِٔٓٚ
اجلّع بغ ظّؾ احلٚئض وافىٚهرة(.)7

م  :]432[409ـؾ دم تراه افهٌٔ ٜؿٌؾ بِقؽٓ ٚتًع شْغ وفق بِحيٓ ٜ
تُقن فف احُٚم احلٔض وان ظِّ ٝإف حٔض واؿً ،ٚوـذا ادرأة بًد افٖٔس،
ويتحَؼ افٖٔس بٌِقغ مخًغ شْ ٜذم ؽر افَرصٔ )4(ٜوبٌِقغ شتغ شْ ٜذم افَرصٔ.ٜ
م  :]439[400آؿقى اجتامع احلٔض واحلّؾ( )0حتك بًد اشتٌٕٚتف فُـ ٓ
يسك آحتٔٚط ؾٔام يري بًد أول افًٚدة بًؼيـ يقم ٚاذا ـٚن واجدا فِهٍٚت.

م  :]430[405اؿؾ احلٔض م ٚيًتّر ثالث ٜأيٚم وفق ذم بٚضـ افٍرج ،وفِٜٔ
افٔقم إول ـِِٔ ٜافرابع خٚرجتٚن وافِِٔتٚن ادتقشىتٚن داخِتٚن ،وٓ يٍُل
وجقده ذم بًض ـؾ يقم مـ افثالث ٜوٓ مع إَىٚظف ذم افِٔؾ ويٍُل افتٍِٔؼ مـ
ابًٚض افٔقم واـثر احلٔض ظؼة أيٚم وـذفؽ اؿؾ افىٓر ؾُؾ دم تراه ادرأة ٕٚؿهٚ
( )7ؾتسك ـؾ م ٚحيرم ظذ احلٚئض ؾًِف او آتٔٚن بف ،مثؾ افهالة ،وافهقم ،ومس ـتٚب ٜافَرآن،
وؿراءة شقر افًزائؿ ،وؽره .ٚوتَيض م ٚؾٚهت ٚمـ صالة وصقم وظٌٚدة.
( )4أي ادرأة افتل ٓ تْتً ٛاػ ؿٌِٔ ٜؿريش ،وأم ٚافَرصٔ ٜؾٓل ادرأة افتل تْتً ٛاػ ؿريش
وؿريش ؿٌِٔ ٜظربٔ ٜمـ ُمي ،مـ وفد افْي بـ ـْ ،ٜٕٚشُْ ٝذم مُ ،ٜوؿٚم ٝظذ احل،ٟ
ومْٓ ٚرشقل اهلل ’ وأهؾ افٌٔٝ

.

( )0اشتْٚدا اػ بًض افروايٚت وخالؾ ٚدـ يَقل بًدم إمُٚن اجتامع احلٔض واحلّؾ.

ظـ ثالث ٜاو زائدا ظذ افًؼة او ؿٌؾ ميض ظؼة مـ احلٔض إول ؾِٔس بحٔض.

م  :]435[400تهر ادرأة ذات ظٚدة( )7بتُرر احلٔض مرتغ متقافٔتغ مـ
ؽر ؾهؾ بْٔٓام بحٔو ٜخمٚفٍ ٜؾٚن اتٍَ ٚذم افزمٚن وافًدد ـ بٚن رأت ذم أول ـؾ
مـ افنٓريـ ادتقافٔغ او آخره شًٌ ٜأيٚم مثال ـ ؾٚفًٚدة وؿتٔ ٜوظددي ،ٜوان اتٍَ ٚذم
افزمٚن خٚص ٜدون افًدد ـ بٖن رأت ذم أول افنٓر إول شًٌ ٜوذم أول افثٚين
مخً ٜـ ؾٚفًٚدة وؿتٔ ٜخٚص ،ٜوان اتٍَ ٚذم افًدد ؾَط ـ بٖن رأت اخلًّ ٜذم أول
افنٓر إول وـذفؽ ذم آخر افنٓر افثٚين ـ مثال ؾٚفًٚدة ظددي ٜؾَط.
م  :]430[405ذات افًٚدة افقؿتٔ ٜـ شقاء أـ ٕٝٚظددي ٜام ٓ ـ تتحٔض
بّجرد رؤي ٜافدم ذم افًٚدة او ؿٌِٓ ٚاو بًده ٚبٔقم او يقمغ او ازيد م ٚدام يهدق
ظِٔف تًجٔؾ افقؿ ٝوافًٚدة او تٚخرمه ،ٚوان ـٚن اصٍر رؿَٔ ٚؾتسك افًٌٚدة
وتًّؾ ظّؾ احلٚئض ذم مجٔع آحُٚم ،وفُـ اذا إُنػ إف فٔس بحٔض
َٕٓىٚظف ؿٌؾ افثالث ٜمثال وج ٛظِٔٓ ٚؿوٚء افهالة.
م  :]435[423ؽر ذات افًٚدة افقؿتٔ ٜشقاء أـ ٕٝٚذات ظٚدة ظددي ٜؾَط
ام مل تُـ ذات ظٚدة اصال ـٚدٌتدئف(،)4اذا رأت افدم وـٚن جٚمً ٚفِهٍٚت مثؾ
احلرارة واحلّرة او افًقاد واخلروج بحرؿ ٓ ٜتتحٔض بّجرد افرؤي ٜآ مع احراز
اشتّرار افدم اػ ثالث ٜأيٚم ؾتتحٔض حْٔئذ ومع ظدم آحراز حتتٚط فًٌِٚدة،
( )7ادرأة ذات افًٚدة هل ادرأة افتل حتٔض ،وافًٚدة ظذ أؿًٚم متًددة شٖٔيت بٔٚهن.ٚ
( )4ادٌتدئ ٜهل افتل ترى افدم ٕول مرة.

وفُـ اذا إُنػ إف فٔس بحٔض َٕٓىٚظف ؿٌؾ افثالث ٜمثال وج ٛظِٔٓ ٚؿوٚء
افهالة ،وان ـٚن ؾٚؿدا فِهٍٚت ؾال حيُؿ بُقٕف حٔو.ٚ
م  :]473[427اذا تَدم افدم ظذ افًٚدة افقؿتٔ ٜبَّدار ـثر او تٚخر ظْٓٚ
ؾٚن ـٚن افدم جٚمً ٚفِهٍٚت حتٔو ٝبف ايو ٚبؼط ان يًتّر ثالث ٜأيٚم ،وآ
دمري ظِٔف احُٚم آشتحٚو.ٜ
م  :]477[424آؿقى ثٌقت افًٚدة بٚفتّٔٔز ،ؾٌر ذات افًٚدة ادتًٚرؾٜ
ترجع اػ افتّٔٔز ثؿ اػ افهٍٚت.

م  :]474[420ـؾ م ٚتراه ادرأة مـ افدم أيٚم افًٚدة ؾٓق حٔض وان مل يُـ
افدم بهٍٚت احلٔض وـؾ مٚتراه ذم ؽر أيٚم افًٚدة ـ وـٚن ؾٚؿدا فِهٍٚت ـ ؾٓق
اشتحٚو )7(ٜواذا رأت افدم ثالث ٜأيٚم وإَىع ثؿ رأت ثالث ٜاخرى او ازيد ؾٚن ـٚن
جمّقع افَْٚء وافدمغ(ٓ )4يزيد ظذ ظؼة أيٚم ـٚن افُؾ حٔو ٚواحدا وافَْٚء
ادتخِؾ بحُؿ افدمغ.

( )7آشتحٚو :ٜم ٚتراه ادرأة مـ افدم ذم ؽر وؿ ٝاحلٔض وافٍْٚس ،وٓ يُّـ أن يُقن
حٔو ،ٚـٚفزائد ظـ أـثر مدة احلٔض ،أو افْٚؿص ظـ أؿِف ،وفٔس هق مـ دمٚء افَروح أو
اجلروح .وهق ذم افٌٚف ٛأصٍر بٚرد رؿٔؼ خيرج بٍتقر ظذ ظُس صٍٚت احلٔض .وهذا افدم
إن ـٚن زائدا شّل اشتحٚو ٜـثرة،أو اشتحٚو ٜـزى ،وأن ؿؾ شّل اشتحٚو ٜؿِِٔ ،ٜأو
اشتحٚو ٜصٌرى ،وإن ـٚن ٓ ـثرا وٓ ؿِٔال شّل اشتحٚو ٜمتقشى.ٜ
( )4أي ؾسة افدم آوػ ثؿ ؾسة إَٓىٚع ثؿ ؾسة افدم افث.ٜٕٔٚ

هذا اذا ـٚن ـؾ مـ افدمغ ذم أيٚم افًٚدة او مع تَدم احدمه ٚظِٔٓ ٚبٔقم او
يقمغ او ـٚن ـؾ مْٓام بهٍٚت احلٔض او ـٚن احدمه ٚبهٍٚت احلٔض وآخر ذم
أيٚم افًٚدة.
وام ٚاذا ـٚن احدمه ٚاو ـالمه ٚؾٚؿدا فِهٍٚت ومل يُـ افٍٚؿد ذم أيٚم افًٚدة.
ـٚن افٍٚؿد اشتحٚو.ٜ
وان دمٚوز ادجّقع ظـ افًؼة وفُـ مل يٍهؾ بْٔٓام اؿؾ افىٓر ؾٚن ـٚن
احدمه ٚذم افًٚدة دون آخر ـٚن م ٚذم افًٚدة حٔو ٚوآخر اشتحٚو ٜمىَِ ٚامٚ
اذا مل يهٚدف صئ مْٓام افًٚدة ـ وفق فًدم ـقهن ٚذات ظٚدة ـ ؾٚن ـٚن احدمهٚ
واجدا فِهٍٚت دون آخر جًِ ٝافقاجد حٔو ٚوافٍٚؿد اشتحٚو ٜوان تًٚويٚ
ؾٚن ـٚن ـؾ مْٓام واجدا فِهٍٚت حتٔو ٝبٕٚول ظذ آؿقى وإوػ ان حتتٚط
ذم ـؾ مـ افدمغ ـ وان مل يُـ صئ مْٓام واجدا فِهٍٚت ـ ظِّ ٝبقطٚئػ
ادًتحٚو ٜذم ـِٔٓام.
م  :]470[422اذا ختِؾ بغ افدمغ اؿؾ افىٓر

()7

ـٚن ـؾ مْٓام حٔوٚ

مًتَال اذا ـٚن ـؾ مْٓام ذم افًٚدة او واجدا فِهٍٚت او ـٚن احدمه ٚذم افًٚدة
وآخر واجدا فِهٍٚت .وام ٚافدم افٍٚؿد هل ٚذم ؽر أيٚم افًٚدة ؾٓق اشتحٚو.ٜ

م  :]472[429اذا إَىع دم احلٔض فدون افًؼة ؾٚن احتِّ ٝبَٚءة ذم
افرحؿ اشتزأت بٚدخٚل افَىْ ٜؾٚن خرج ٝمِقث ٜبَٔ ٝظذ افتحٔض ـام شٖٔيت
( )7أؿؾ افىٓر :أؿؾ ظدد ٕيٚم افىٓر مـ دم احلٔض ،وهق ظؼة أيٚم.

وان خرج َٜٕٔ ٝاؽتًِ ٝوظِّ ٝظّؾ افىٚهر وٓ اشتيٓٚر ظِٔٓ ٚـ هْ ٚـ حتك
مع طـ افًقد آ مع اظتٔٚد ختِؾ افَْٚء ظذ وجف تًِؿ او تىّئـ بًقده ؾًِٔٓٚ
حْٔئذ ترتٔ ٛآثٚر احلٔض ،وإوػ هل ٚذم ـٍٔٔ ٜادخٚل افَىْ ٜان تُقن مِهَٜ
بىْٓ ٚبحٚئط او ٕحقه راؾً ٜاحدى رجِٔٓ ٚثؿ تدخِٓ ،ٚواذا ترـ ٝآشتزاء فًذر
مـ ًٕٔٚن او ٕحقه واؽتًِ ٝوصٚدف براءة افرحؿ صح ؽًِٓ ٚوان ترـتف ـ ٓ
فًذر ـ ؾٍل صح ٜؽًِٓ ٚاذا صٚدف براءة افرحؿ وجٓٚن :اؿقامه ٚافهح ٜايو،ٚ
وان مل تتُّـ مـ آشتزاء تٌَك ظذ افتحٔض حتك تًِؿ افَْٚء.
م  :]479[420اذا اشتزأت ؾخرج ٝافَىْ ٜمِقث ٜؾٚن ـ ٕٝٚمٌتدئ ٜاو مل
تًتَرهل ٚظٚدة او ظٚدهت ٚظؼة ،بَٔ ٝظذ افتحٔض اػ متٚم افًؼة ،او حيهؾ افَْٚء
ؿٌِٓ ٚوان ـ ٕٝٚذات ظٚدة ـ دون افًؼة ـ ؾٚن ـٚن ذفؽ آشتزاء ذم أيٚم افًٚدة
ؾال إصُٚل ذم بَٚئٓ ٚظذ افتحٔض ،وان ـٚن بًد إَوٚء افًٚدة بَٔ ٝظذ افتحٔض
اشتيٓٚرا اػ افًؼة اػ ان ييٓر هل ٚحٚل افدم وإف يَْىع ظذ افًؼة اويًتّر اػ
م ٚبًد افًؼة .ؾٚن اتوح هل ٚآشتّرار ـ ؿٌؾ متٚم افًؼة ـ اؽتًِ ٝوظِّٝ
ظّؾ ادًتحٚو ،ٜوآ ؾٓٚحقط هل ٚـ اشتحٌٚب ٚـ اجلّع بغ اظامل ادًتحٚوٜ
وتروك احلٚئض.
م  :]470[425ؿد ظرؾ ٝحُؿ افدم اذا إَىع ظذ افًؼة ذم ذات افًٚدة
وؽره ٚواذا دمٚوز افًؼة ،ؾٚن ـ ٕٝٚذات ظٚدة وؿتٔ ٜوظددي )7(ٜدمًؾ م ٚذم افًٚدة
حٔو ٚوان ـٚن ؾٚؿدا فِهٍٚت ودمًؾ افزائد ظِٔٓ ٚاشتحٚو ٜوان ـٚن واجدا هلٚ
( )7افًٚدة افقؿتٔ ٜافًددي :ٜافًٚدة افتل تتُرر ذم ٍٕس افقؿ ٝوبٍْس ظدد أيٚم احلٔض ،وتتٚبع
احلٔوٚت بدون أن ُيٍهؾ بْٔٓ ٚبحٔو ٜختتِػ ظْٓ ٚذم افًدد أو ذم افقؿ.ٝ

هذا ؾٔام اذا مل يُّـ جًؾ واجد افهٍٚت حٔو ٓ ٚمْوام وٓ مًتَال .وام ٚاذا
امُـ ذفؽ ـام اذا ـ ٕٝٚظٚدهت ٚثالث ٜـ مثال ـ ثؿ إَىع افدم ثؿ ظٚد بهٍٚت احلٔض
ثؿ رأت افدم آصٍر ؾتجٚوز افًؼة ؾٚفيٚهر ذم مثِف جًؾ افدم افقاجد فِهٍٚت
مع م ٚذم افًٚدة وافَْٚء ادتخِؾ بْٔٓام حٔو ٚوـذفؽ اذا رأت افدم آصٍر بًد أيٚم
ظٚدهت ٚودمٚوز افًؼة وبًد ذفؽ رأت افدم افقاجد فِهٍٚت وـٚن افٍهؾ بْٔف
وبغ أيٚم افًٚدة ظؼة أيٚم او اـثر ؾٚهن ٚدمًؾ افدم افثٚين حٔو ٚمًتَال.
م  :]475[420ادٌتدئ ،ٜوهل ادرأة افتل ترى افدم ٕول مرة وادوىرب،ٜ
وهل افتل رأت افدم ومل تًتَر هل ٚظٚدة ،اذا رأت افدم وؿد دمٚوز افًؼة رجًٝ
اػ افتّٔٔز بًّْك ان افدم ادًتّر اذا ـٚن بًوف بهٍٚت احلٔض وبًوف ؾٚؿدا هل ٚاو
ـٚن بًوف اشقد وبًوف امحر وج ٛظِٔٓ ٚافتحٔض بٚفدم افقاجد فِهٍٚت او
بٚفدم آشقد بؼط ظدم َٕهف ظـ ثالث ٜأيٚم وظدم زيٚدتف ظذ افًؼة ،وان مل
تُـ ذات متٔٔز ؾٚن ـٚن افُؾ ؾٚؿدا فِهٍٚت ،او ـٚن افقاجد اؿؾ مـ ثالث ،ٜـٚن
اشتحٚو ٜوان ـؾ افُؾ واجدا فِهٍٚت .وـٚن ظذ فقن واحد او ـٚن ادتّٔز اؿؾ
مـ ثالث ٜاو اـثر مـ ظؼة أيٚم ؾٚدٌتدئ ٜترجع اػ ظٚدة أؿٚرَب ٚظددا ،وأم ٚان
اختٍِـ ذم افًدد ؾٚدٌتدئ ٜوادوىرب ٜخمرتٚن ذم ـؾ صٓر بغ افتحٔض ثالث ٜأو شتٜ
أو شًٌ ٜأيٚم ،وتًّؾ بًد ذفؽ بقطٚئػ ادًتحٚو.ٜ
م  :]470[425اذا ـ ٕٝٚذات ظٚدة ظددي ٜؾَط( )7ؤًٕ ٝظٚدهت ٚثؿ رأت
( )7افًٚدة افًددي :ٜهل افًٚدة افتل تتُرر بٍْس ظدد أيٚم احلٔض فُْٓ ٚؽر مْتيّ ٜذم أوؿٚهت.ٚ
ـٖن تًتّر ذم ـؾ مرة مخً ٜأيٚم،و فُـ مرة تٖيت ذم أول افنٓر ،ومرة ذم آخر افنٓر ،ومرة
أخرى ذم وشط افنٓر .ؾٓذه ظٚدة مًتَّٔ ٜافًدد موىرب ٜافقؿ.ٝ

افدم بهٍٚت احلٔض ثالث ٜأيٚم او اـثر ومل يتجٚوز افًؼة ـٚن مجًٔف حٔو ،ٚواذا
دمٚوز افًؼة جًِ ٝادَدار افذى حتتّؾ افًٚدة ؾٔف حٔو ٚوافٌٚؿل اشتحٚو.ٜ
وان احتِّ ٝافًٚدة ـ ؾٔام زاد ظذ افًًٌ ٜـ ؾتجًؾ م ٚزاد ظذ افًًٌٜ
اشتحٚو.ٜ
م  :]475[493اذا ـ ٕٝٚذات ظٚدة وؿتٔ ٜؾَط( )7ؤًٕتٓ )4(ٚثؿ رأت افدم
بهٍٚت احلٔض ثالث ٜأيٚم او أـثر ومل يتجٚوز افًؼة ـٚن مجًٔف حٔو ً ،ٚواذا دمٚوز
افدم افًؼة ترجع اػ افتّٔٔز( .)0ومع ظدمف( )2ترجع اػ افروايٚت( ،)9وآحقط
وجقب ً ٚاختٔٚر افًًٌ ٜوجًؾ افٌٚؿل اشتحٚو.ٜ
م  :]443[497اذا ـ ٕٝٚذات ظٚدة ظددي ٜووؿتٔ )0(ٜؾًْٔتٓ ٚؾٍٔٓ ٚصقر:
( )7افًٚدة افقؿتٔ :ٜهل افًٚدة افتل تتُرر مْتيّ ٜذم أوؿٚت حمددة مـ افنٓر ،وفُْٓ ٚخمتٍِ ٜذم
ظدد أيٚم احلٔض .ـٖن تٖيت دائام ذم أول افنٓر ،فُْٓ ٚتًتّر مخً ٜأيٚم مثال ذم صٓر وذم صٓر
آخر ثالث ٜأيٚم وذم صٓر آخر شت ٜأيٚم وهُذا .ؾٓذه ظٚدة مًتَّٔ ٜافقؿ ٝموىرب ٜافًدد.
( )4أي ًٕٔ ٝافتٚريخ افذي تٌدأ بف ظٚدهت ٚـؾ صٓر.
( )0شقاء ظِّ ٝأن وؿ ٝظٚدهت ٚـٚن مـ وّـ افٍسة افتل ٓ تزال ترى ؾٔٓ ٚافدم أم مل تًِؿ،
ؾًِٔٓ ٚان تٍحص هذا افدم فتًرف ان ـٚن دم حٔض او دم اشتحٚو ٜمـ خالل آوصٚف
اخلٚص.ٜ
( )2ومع ظدم إمُ ٜٕٔٚافتّٔٔز ومًرؾ ٜافدم ان ـٚن حٔو ٚاو اشتحٚو.ٜ
( )9افروايٚت افقاردة ذم مثؾ هذه ادًٖف ٜمتًددة ؾّْٓ ٚم ٚيدل ظذ اظتامده ٚثالث ٜايٚم حٔض
ومْٓ ٚشت ٜأيٚم ومْٓ ٚشًٌ ٜأيٚم ،وفُـ شامح ٜافًٔد اظتّد ظذ افرواي ٜافتل تدل ظذ اظتامد
شًٌ ٜأيٚم وافٌٚؿل اشتحٚو ٜواظتزه ٚظذ آحقط فزوم.ٚ
( )0مر بٔٚن مًْك افًٚدة افقؿتٔ ٜافًددي ٜذم هٚمش ادًٖف.425 ٜ

إوػ :ان تُقن ٕٚشٔ ٜفِقؿ ٝمع حٍظ افًدد واحلُؿ ؾٔٓ ٚهق احلُؿ ذم
ادًٖف ٜافًٚبَ ٜؽر ان افدم اذا ـٚن بهٍ ٜاحلٔض ودمٚوز افًؼة ومل تًِؿ ادرأة
بّهٚدؾ ٜافدم أيٚم ظٚدهت ٚـ رجً ٝاػ ظٚدهت ٚمـ جٓ ٜافًدد ؾتتحٔض بَّدارهٚ

()7

وافزائد ظِٔف اشتحٚو.ٜ
افثوكقي :ان تُقن حٚؾي ٜفِقؿ ٝوٕٚشٔ ٜفًِدد ؾٍل هذه افهقرة ـٚن م ٚتراه
مـ افدم ذم وؿتٓ ٚادًتٚد ـ بهٍ ٜاحلٔض او بدوهن ٚـ حٔو ٚؾٚن ـٚن افزائد ظِٔف
بهٍ ٜاحلٔض ـ ومل يتجٚوز افًؼة ـ ؾجًّٔف حٔض وان دمٚوزه ٚحتٔو ٝؾٔام
حتتّؾ افًٚدة ؾٔف مـ افقؿ ٝوافٌٚؿل اشتحٚو ٜواذا احتِّ ٝافًٚدة ؾتًتّد افًًٌٜ
حٔو ٚوم ٚزاد ظذ افًًٌ ٜاشتحٚو.ٜ
افثوفثي :ان تُقن ٕٚشٔ ٜفِقؿ ٝوافًدد مً ٚواحلُؿ ذم هذه افهقرة وان ـٚن
ييٓر مم ٚشٌؼ آ إٕ ٚذـر ؾروظ ٚفِتقؤح.
إول :اذا رأت افدم بهٍ ٜاحلٔض أيٚم ٚـ ٓ تَؾ ظـ ثالث ٜوٓ تزيد ظذ
ظؼة ـ ـٚن مجًٔف حٔو ً ،ٚوام ٚاذا ـٚن أزيد مـ ظؼة أيٚم ـ ومل تًِؿ بّهٚدؾتف أيٚم
ظٚدهت ٚـ حتٔو ٝبَّدار م ٚحتتّؾ إف ظٚدهت ،ٚوفُـ ادحتّؾ اذا زاد ظذ شًٌ ٜأيٚم
حتٔو ٝذم افًًٌ ٜوجًِ ٝافٌٚؿل اشتحٚو ،ٜوآحقط اشتحٌٚب ٚأن حتتٚط ذم
افزائد ظـ افًًٌ.ٜ
افثوين :اذا رأت افدم بهٍ ٜاحلٔض أيٚم ٓ ٚتَؾ ظـ ثالث ٜوٓ تزيد ظذ ظؼة
وأيٚم ٚبهٍ ٜآشتحٚو ٜومل تًِؿ بّهٚدؾ ٜم ٚرأتف أيٚم ظٚدهت ٚجًِ ٝم ٚبهٍٜ
( )7وٓ تِتزم بٓٚيٚم افًًٌ ٜافتل مر بٔٚن حُّٓ ٚذم ادًٖف ٜافًٚبَ ٜآ اذا ـ ٕٝٚظٚدهت ٚشًٌ.ٜ

احلٔض حٔو ٚوم ٚبهٍ ٜآشتحٚو ٜاشتحٚو ٜوإوػ ان حتتٚط ذم افدم افذى
فٔس بهٍ ٜاحلٔض .اذا مل يزد ادجّقع ظذ ظؼة أيٚم.
افثوفٌ :اذا رأت افدم ودمٚوز ظؼة أيٚم او مل يتجٚوز وظِّ ٝبّهٚدؾتف أيٚم
ظٚدهت ٚحتٔو ٝبَّدار م ٚحيتّؾ إف ظٚدهت ٚان ـٚن ادحتّؾ شًٌ ٜأيٚم او اؿؾ ـ وامٚ
ان ـٚن ادحتّؾ زائدا ظذ شًٌ ٜأيٚم حتٔو ٝافًًٌ ٜوجًِ ٝافٌٚؿل اشتحٚوٜ
شقاء أـٚن افدم مجًٔف او بًوف بهٍ ٜاحلٔض ام مل يُـ.
م  :]447[494اذا ـ ٕٝٚادرأة ذات ظٚدة مرـٌ )7(ٜـام اذا رأت ذم افنٓر
إول ثالث ٜوذم افثٚين اربً ٜوذم افثٚف ٞثالث ٜوذم افرابع اربً ٜؾٓٚطٓر إف يتًغ
ظِٔٓ ٚترتٔ ٛاحُٚم ذات افًٚدة بٚن دمًؾ حٔوٓ ٚذم صٓر افٍرد ثالث ٜوذم صٓر
افزوج اربً ،ٜوـذا اذا رأت ذم صٓريـ متقافٔغ ثالث ٜوذم صٓريـ متقافٔغ اربً ٜثؿ
صٓريـ متقافٔغ ثالث ٜثؿ صٓريـ متقافٔغ اربً ٜؾٚهن ٚدمًؾ حٔوٓ ٚذم صٓريـ
ثالث ٜوذم صٓريـ اربً.ٜ

م  ٓ :]444[490يهح مـ احلٚئض م ٚينسط ؾٔف افىٓٚرة مـ افًٌٚدات
ـٚفهالة وافهٔٚم وافىقاف وآظتُٚف وحيرم ظِٔٓ ٚمجٔع م ٚحيرم ظذ اجلْ ٛممٚ
تَدم(.)4
م  :]440[492حيرم وضٗه ٚذم افٌَؾ ظِٔٓ ٚوظذ افٍٚظؾ ،بؾ ؿٔؾ إف مـ
( )7افًٚدة ادرـٌ :ٜادُقٕ ٜمـ ظٚدة ظددي ٜوظٚدة وؿتٔ.ٜ
( )4ذم ادًٖف 759 ٜمم ٓ ٚجيقز افَٔٚم بف ؿٌؾ ؽًؾ اجلْٚب.ٜ

افٌُٚئر ،بؾ آحقط وجقب ٚترك ادخٚل بًض احلنٍ ٜايو.ٚ
ام ٚوضٗه ٚذم افدبر ؾٓٚطٓر جقازه مع روٚه ٚبذفؽ مع افُراه ٜافنديدة،
ـام ٓري ٛذم جقاز افقطء ذم افدبر مىَِ )7(ٚمع روٚه ٚبف ،وجيقز أيو ٚمع ظدم
روٚه ٚوفُـ آحقط اشتحٌٚب ٚحْٔئذ افسك.
وٓ بٖس بٓٚشتّتٚع َب ٚبٌر ذفؽ وان ـره بام حت ٝادئزر مم ٚبغ افنة
وافرـٌ ،)4(ٜواذا َٕٔ ٝمـ افدم جٚز وضٗه ٚوان مل تٌتًؾ( )0وجي ٛؽًؾ ؾرجٓ ٚؿٌؾ
افقطء.
م  :]442[499آطٓر إف جي ٛظذ افزوج ـ دون افزوج ٜـ افٍُٚرة ظـ
افقطء ذم أول احلٔض بديْٚر وذم وشىف بْهػ ديْٚر وذم آخره بربع ديْٚر.
وافديْٚر هق ( )70محه ٜمـ افذه ٛادًُقك( )2وآحقط ايو ٚدؾع افديْٚر
ًٍٕف مع آمُٚن وآ دؾع افَّٔ ٜوؿ ٝافدؾع ،وان ـٚن آطٓر جقاز اظىٚء ؿّٜٔ
افديْٚر مىَِ ٚوٓ بٖس بٚظىٚئٓ ٚدًُغ واحد وان ـٚن آحقط اظىٚئٓ ٚفًًٌ ٜاو
ظؼة ،وٓ صئ ظذ افًٚهل وافْٚد وافهٌل وادجْقن واجلٚهؾ بٚدقوقع او
احلُؿ.
م  ٓ :]449[490يهح ضالق احلٚئض وطٓٚره ٚاذا ـ ٕٝٚمدخقٓ َب ٚـ

( )7شقاء ذم ؾسة افًٚدة او ذم ؽره.ٚ
( )4ذم مقرد افًٚدة.
( )0أي جيقز ذفؽ بّجرد افَْٚء وؿٌؾ افًٌؾ ذط ؽًؾ افٍرج.
( )2ادًُقك :أي اديوب ويَهد بف افًِّ ٜافذهٌٔ ٜووزٕف يًٚوي  0،03ؽرام.

وفق دبرا ـ وـٚن زوجٓ ٚحٚرضا او ذم حُّف آ ان تُقن حٚمال ؾال بٖس بف ـ
حْٔئذ ـ واذا ضَِٓ ٚظذ اهن ٚحٚئض ؾٌ ٕٝٚضٚهرة صح وان ظُس ؾًد.
م  :]440[495جي ٛافًٌؾ مـ حدث احلٔض فُؾ مؼوط بٚفىٓٚرة مـ
احلدث آـز ،ويًتح ٛفُِقن ظذ افىٓٚرة وهق ـًٌؾ اجلْٚب ٜذم افٍُٔٔ ٜمـ
آرمتٚس وافستٔ.ٛ
وافيٚهر إف جيزئ ظـ افقوقء ـًٌؾ اجلْٚب ٜوافٍرق بْٔٓام ان افقوقء ؽر
مؼوع مع ؽًؾ اجلْٚب )7(ٜومؼوع مع ؽًؾ احلٔض.
م  :]445[490جي ٛظِٔٓ ٚؿوٚء م ٚؾٚهت ٚمـ افهقم ذم رموٚن( )4بؾ
وادْذور ذم وؿ ٝمًغ ،وٓ جي ٛظِٔٓ ٚؿوٚء افهالة افٔقمٔ ٜوصالة آيٚت
وادْذورة ذم وؿ ٝمًغ.
م  :]440[495افيٚهر اهن ٚتهح ضٓٚرهت ٚمـ احلدث آـز ؽر احلٔض
ؾٚذا ـ ٕٝٚجٌْ ٚواؽتًِ ٝظـ اجلْٚب )0(ٜصح وتهح مْٓ ٚآؽًٚل ادْدوب ٜحْٔئذ
وـذفؽ افقوقء.
م  :]445[403يًتح ٛهل ٚافتحق( )2وافقوقء ذم وؿ ٝـؾ صالة واجٌٜ
واجلِقس ذم مُٚن ضٚهر مًتٌَِ ٜافٌَِ ٜذاـرة هلل تًٚػ وإوػ هل ٚاختٔٚر
( )7مع ؽًؾ اجلْٚب ٓ ٜيٌَك مقرد فِقوقء ،أم ٚذم ؽره ؾُّٔـ آشتٌْٚء ظْف أو آتٔٚن بف.
( )4أيٚم ظٚدهت ،ٚؾتٍىر فًدم جقاز افهقم وتَؤف وأم ٚافهالة ؾِٔس ظِٔٓ ٚؿوٚء.
( )0حتك ؿٌؾ أن تىٓر مـ احلٔض.
( )2افتحق :أن تدخؾ ادرأة ؿىْ ٚأو ؿىً ٜؿامش ذم ؾرجٓ ٚفتحٌس افدم ،أو تًتًّؾ افٍقط
افهحٔ ٜاخلٚص ٜفًِْٚء ذم ؾسة افًٚدة.

افتًٌٔحٚت آربع(.)7
م  :]403[407يُره هل ٚاخلوٚب بٚحلْٚء او ؽره ٚومحؾ ادهحػ ودس
هٚمنف وم ٚبغ شىقره وتًَِٔف.

م  :]407[404دم آشتحٚو ٜذم افٌٚف ٛاصٍر بٚرد رؿٔؼ خيرج بال فذع
وحرؿ ،ٜظُس دم احلٔض ،وربام ـٚن بهٍٚتف( ،)4وٓ حد فُثره وٓ فَِِٔف وٓ
فِىٓر ادتخِؾ بغ اؾراده ،ويتحَؼ ؿٌؾ افٌِقغ وبًده ،أي بًد افٖٔس( )0وهق ٕٚؿض
فِىٓٚرة بخروجف وفق بًّقٕ ٜافَىْ ٜمـ ادحؾ ادًتٚد بٓٚصؾ او بٚفًٚرض ،وذم
ؽره إصُٚل.
ويٍُل ذم بَٚء حدثٔتف ،بَٚؤه ذم بٚضـ افٍرج بحٔ ٞيُّـ اخراجف بٚفَىْٜ
وٕحقه ٚوافيٚهر ظدم ـٍٚي ٜذفؽ ذم إتَٚض افىٓٚرة بف ـام تَدم ذم احلٔض.

م  :]404[400آشتحٚو ٜظذ ثالث ٜاؿًٚم :ؿِِٔ ٜومتقشى ٜوـثرة.
إوػ :م ٚيُقن افدم ؾٔٓ ٚؿِٔال بحٔ ٓ ٞيٌّس افَىْ.ٜ
( )7افتًٌٔحٚت آربع هل :شٌحٚن اهلل ،واحلّد هلل ،وٓ افف آ اهلل ،واهلل أـز.
( )4أي بهٍٚت دم احلٔض.
( )0شـ افٖٔس :افًّر افذي ؾٔف تهٌح ادرأة يٚئً ،ٜأي ٓ حتٔض بًٌ ٛـز شْٓ ٚوهق مخًقن
شْ ٜفًٚم ٜافًْٚء ،وشتقن شْ ٜدـ تْتً ٛاػ ؿٌِٔ ٜؿريش ،وهل افٌَِٔ ٜافتل يْتّل افٔٓ ٚافٌْل
حمّد ’ وأهؾ بٔتف افىٚهريـ.

افثوكقي :م ٚيُقن ؾٔٓ ٚاـثر مـ ذفؽ بٖن يٌّس افَىْ ٜوٓ ئًؾ.
افثوفثي :م ٚيُقن ؾٔٓ ٚاـثر مـ ذفؽ بٚن يًٌّٓ ٚوئًؾ مْٓ.ٚ
م  :]400[402جي ٛآختٌٚر ـ حٚل افهالة ـ بٚدخٚل افَىْ ٜذم ادقوع
ادتًٚرف وافهز ظِٔٓ ٚبٚدَدار ادتًٚرف وجقب ٚإرصٚدي )7(ٚاػ تْجز افقاؿع ظذ مٚ
هق ظِٔف )4(ًٍٕٚٔ ٓ ،وٓ ذضٔ )0(ٚفهح ٜافًٌٚدة ،ؾٚذا ترـتف ـ ظّدا او شٓقا ـ
وظِّ ٝؾٚن ضٚبؼ ظِّٓ ٚافقطٍٔ ٜافالزم ٜهل ٚصح وآ بىؾ(.)2
م  :]402[409حُؿ آشتحٚو ٜافَِِٔ ٜتٌديؾ افَىْ ٜاو تىٓره ٚظذ
آحقط اشتحٌٚب ،ٚووجقب افقوقء فُؾ صالة ؾريو ٜـ ٕٝٚاو ٕٚؾِ ٜدون
إجزاء ادًْٔ ،ٜوصالة آحتٔٚط ؾال حيتٚج ؾٔٓ ٚاػ دمديد افقوقء او ؽره.
م  :]409[400حُؿ آشتحٚو ٜادتقشى ٜـ موٚؾ ٚاػ وجقب افقوقء
ودمديد افَىْ ٜواخلرؿ ٜاو تىٓره ٚفُؾ صالة ـ وجقب ؽًؾ( )9ؿٌؾ صالة افهٌح
ؿٌؾ افقوقء او بًده.
م  :]400[405حُؿ آشتحٚو ٜافُثرة ـ موٚؾ ٚاػ وجقب دمديد افَىْٜ
وافًٌؾ فِهٌح ـ ؽًالن آخران احدمه ٚفِيٓريـ دمّع بْٔٓام وآخر فًِنٚءيـ
( )7يًْل أن آختٌٚر مىِقب ـل تًرف حٚف ٜآشتحٚو ٜظْده ٚمـ أي مرتٌ.ٜ
( )4افقاج ٛافٍْز :أي افقاج ٛإصع ،وهق م ٚـ ٕٝٚمهِحتف ذم ًٍٕف دون ؽره ـام هق
احلٚل ذم أـثر افقاجٌٚت ،وآختٌٚر هْ ٚفٔس ًٍٕٔ ،ٚبؾ ارصٚدي ـام مر.
( )0افقاج ٛافؼضل :م ٚيُقن ذض ٚذم صح ٜافًٌٚدة ـٚفىٓٚرة بٚفًٌْ ٜفِهالة.
( )2أي إذا ترـ ٝآختٌٚر وظِّ ٝظذ وؾؼ ـٍٔٔ ٜمًْٔ ٜومل يُـ ظِّٓ ٚمىٚبَ ٚفِقاؿع ؾتٌىؾ.
( )9أي آؽتًٚل مـ آشتحٚو.ٜ

ـذفؽ ،وٓ جيقز هل ٚاجلّع بغ اـثر مـ صالتغ بًٌؾ واحد ويٍُل فِْقاؾؾ
اؽًٚل افٍرائض وجي ٛفُؾ صالة مْٓ )7(ٚافقوقء ،بؾ وفُؾ ٕٚؾِ ٜايو.ٚ
م  :]405[400اذا حدث ٝآشتحٚو ٜادتقشى ٜـ بًد صالة افهٌح ـ
وج ٛافًٌؾ فِيٓريـ واذا حدث ٝـ بًدمه ٚـ وج ٛافًٌؾ فًِنٚءيـ واذا
حدث ٝـ بغ افيٓريـ او افًنٚءيـ ـ وج ٛافًٌؾ فِّتٚخرة مْٓ ٚواذا حدث ٝـ
ؿٌؾ صالة افهٌح ـ ومل تٌتًؾ هل ٚظّدا او شٓقا وج ٛافًٌؾ فِيٓريـ وظِٔٓٚ
اظٚدة صالة افهٌح وـذا اذا حدث ٝـ أثْٚء افهالة ـ وج ٛاشتئْٚؾٓ ٚبًد افًٌؾ
وافقوقء.
م  :]400[405اذا حدث ٝآشتحٚو ٜافُزى ـ بًد صالة افهٌح ـ
وج ٛؽًؾ فِيٓريـ وآخر فًِنٚءيـ واذا حدث ٝـ بًد افيٓريـ ـ وج ٛؽًؾ
واحد فًِنٚءيـ واذا حدث ٝـ بغ افيٓريـ او افًنٚءيـ ـ وج ٛافًٌؾ فِّتٚخرة
مْٓام.
م  :]405[453اذا إَىع دم آشتحٚو ٜإَىٚع ُبرء( )4ؿٌؾ آظامل وجٌٝ
تِؽ آظامل()0وٓ إصُٚل وان ـٚن بًد افؼوع ذم آظامل ـ ؿٌؾ افٍراغ مـ افهالة
ـ اشت ٍٕٝٚآظامل ،وـذا افهالة ان ـٚن إَٓىٚع ذم اثْٚئٓ ٚوان ـٚن بًد افهالة
اظٚدت آظامل وافهالة ،وهُذا احلُؿ اذا ـٚن إَٓىٚع إَىٚع ؾسة تًع افىٓٚرة
وافهالة بؾ آطٓر ذفؽ ايو ٚاذا ـ ٕٝٚافٍسة تًع افىٓٚرة وبًض افهالة او
( )7أي جي ٛؽًؾ واحد فٍِريوتغ ـٚفيٓر وافًك ،وافقوقء فُؾ ؾرض وفُؾ ٕٚؾِ.ٜ
( )4برء :أي صٍٚء.
( )0آظامل افتل جي ٛآتٔٚن َب ٚهل افتل مر ذـره ٚذم ادًٚئؾ اخلًّ ٜافًٚبَ.ٜ

صؽ ذم ذفؽ ؾوال ظام اذا صؽ ذم اهن ٚتًع افىٓٚرة ومتٚم افهالة او ان إَٓىٚع
فزء او ؾسة تًع افىٓٚرة وبًض افهالة.
م  :]423[457اذا ظِّ ٝادًتحٚو ٜان هل ٚؾسة تًع افىٓٚرة وافهالة
وج ٛتٚخر افهالة افٔٓ ٚواذا صِ ٝؿٌِٓ ٚبىِ ٝصالهت ٚوفق مع افقوقء
وافًٌؾ واذا ـ ٕٝٚافٍسة ذم أول افقؿ ٝؾٚخرت افهالة ظْٓ ٚـ ظّدا او ًٕٔ ٕٚٚـ
ظه ٝوظِٔٓ ٚافهالة بًد ؾًؾ وطٍٔتٓ.ٚ
م  :]427[454اذا إَىع افدم إَىٚع برء وجددت افقطٍٔ ٜافالزم ٜهل ٚمل
دم ٛادٌٚدرة اػ ؾًؾ افهالة بؾ حُّٓ ٚحْٔئذ حُؿ افىٚهرة ذم جقاز تٖخر
افهالة.
م  :]424[450اذا اؽتًِ ٝذات آشتحٚو ٜافُثرة فهالة افيٓريـ( )7ومل
دمّع بْٔٓام ـ ظّدا او فًذر ـ وج ٛظِٔٓ ٚدمديد افًٌؾ فًِك وـذا احلُؿ ذم
افًنٚءيـ.
م  :]420[452اذا إتَِ ٝآشتحٚو ٜمـ آدٕك اػ آظذ ـٚفَِِٔ ٜاػ
ادتقشى ٜاو اػ افُثرة وـٚدتقشى ٜاػ افُثرة ؾٚن ـٚن ؿٌؾ افؼوع ذم آظامل ؾال
إصُٚل ذم اهن ٚتًّؾ ظّؾ آظذ فِهالة آتٔ ٜام ٚافهالة افتل ؾًِتٓ ٚؿٌؾ
إٓتَٚل ؾال إصُٚل ذم ظدم فزوم اظٚدهت ،ٚوان ـٚن بًد افؼوع ذم إظامل ؾًِٔٓٚ
آشتئْٚف وظّؾ آظامل افتل هل وطٍٔ ٜآظذ ـِٓ ٚوـذا اذا ـٚن إٓتَٚل ذم
أثْٚء افهالة ؾتًّؾ اظامل آظذ وتًتٖٕػ افهالة ،بؾ جي ٛآشتئْٚف حتك اذا
( )7افيٓريـ :مه ٚصالت ٚافيٓر وافًك.

ـٚن إٓتَٚل مـ ادتقشى ٜاػ افُثرة ؾٔام اذا ـ ٕٝٚادتقشى ٜحمتٚج ٜاػ افًٌؾ
وات ٝبف ؾٚذا اؽتًِ ٝذات ادتقشى ٜفِهٌح ثؿ حهؾ إٓتَٚل اظٚدت افًٌؾ
حتك اذا ـٚن ذم أثْٚء افهٌح ؾتًٔد افًٌؾ وتًتٖٕػ افهٌح واذا وٚق افقؿ ٝظـ
افًٌؾ تّّٔ ٝبدل افًٌؾ وصِ ٝواذا وٚق افقؿ ٝظـ ذفؽ ـ ايو ٚـ وآحقط
آشتّرار ظذ ظِّٓ ٚثؿ افَوٚء.
م  :]422[459اذا إتَِ ٝآشتحٚو ٜمـ آظذ اػ آدٕك اشتّرت ظذ
ظِّٓ ٚفالظذ بٚفًٌْ ٜاػ افهالة إوػ وتًّؾ ظّؾ آدٕك بٚفًٌْ ٜاػ افٌٚؿل ؾٚذا
إتَِ ٝافُثرة اػ ادتقشى ٜاو افَِِٔ ٜاؽتًِ ٝفِيٓر واؿتكت ظذ افقوقء
بٚفًٌْ ٜاػ افًك وافًنٚءيـ.
م  :]429[450ؿد ظرؾ ٝإف جي ٛظِٔٓ ٚادٌٚدرة اػ افهالة بًد افقوقء
وافًٌؾ فُـ جيقز هل ٚآتٔٚن بٓٚذان وآؿٚم ٜوآدظٔ ٜادٚثقرة وم ٚدمري افًٚدة
بًٍِف ؿٌؾ افهالة او يتقؿػ ؾًؾ افهالة ظذ ؾًِف وفق مـ جٓ ٜفزوم افًن
وادنَ ٜبدوٕف مثؾ افذهٚب اػ ادهذ وهتٔئ ٜادًجد وٕحق ذفؽ وـذفؽ جيقز هلٚ
آتٔٚن بٚدًتحٌٚت ذم افهالة.
م  :]420[455جي ٛظِٔٓ ٚافتحٍظ مـ خروج افدم بحنق افٍرج بَىْٜ
ؿكت ـ وخرج افدم ـ أظٚدت افهالة ،بؾ
وصده بخرؿ ،ٜوٕحق ذفؽ( ،)7ؾٚذا َ
آحقط ـ وجقب ٚـ اظٚدة افًٌؾ.
م  :]425[450يتقؿػ صح ٜافهقم مـ ادًتحٚو ٜظذ ؾًؾ آؽًٚل
( )7بٖن تًتًّؾ افٍقط افهحٔ ٜادتقؾرة ذم زم.ْٕٚٚ

افْٓٚري ٜذم افُثرة ،وٓ يتقؿػ ظذ ؽًؾ افِِٔ ٜادٚؤ ،ٜويتقؿػ جقاز وضئٓ ٚظذ
افًٌؾ(.)7
وام ٚدخقل ادًٚجد وؿراءة افًزائؿ ؾٔجقزان مىَِ ً ،ٚوٓ جيقز هل ٚمس
ادهحػ وٕحقه ؿٌؾ افًٌؾ وافقوقء بؾ آحقط ـ وجقب ٚـ ظدم اجلقاز بًدمهٚ
ايو ٚوٓ شٔام مع افٍهؾ ادًتد بف(.)4

م  :]420[455دم افٍْٚس هق دم تَذؾف افرحؿ بٚفقٓدة مًٓ ٚاو بًده ٚظذ
ٕحق يًِؿ اشتْٚد خروج افدم افٔٓ ،ٚوٓ حد فَِِٔف.
وحد ـثره ظؼة أيٚم مـ حغ افقٓدة ،وؾٔام اذا إٍهؾ خروج افدم ظـ
افقٓدة ؾتحتً ٛافًؼة مـ حغ افقٓدة ،واذا رأتف بًد افًؼة مل يُـ ٍٕٚش ،ٚواذا
مل تر ؾٔٓ )0(ٚدم ٚمل يؽ هلٍٕٚ ٚس اصال ،ومٌدأ حًٚب آـثر مـ حغ متٚم افقٓدة ٓ
مـ حغ افؼوع ؾٔٓ ٚوان ـٚن جريٚن آحُٚم ظِٔف مـ حغ افؼوع( ،)2وٓ يًتز
ؾهؾ اؿؾ افىٓر بغ افٍْٚشغ ـام اذا وفدت تقأمغ ـ وؿد رأت افدم ظْد ـؾ مْٓام ـ
بؾ افَْٚء ادتخِؾ بْٔٓام ضٓر وفق ـ ٕٝٚحلي ،ٜبؾ ٓ يًتز افٍهؾ بغ افٍْٚشغ

( )7أي إٔف ٓ جيقز فزوجٓ ٚمًٚذهت ٚجًْٔ ٚاثْٚء آشتحٚو ٜؿٌؾ ان تٌتًؾ ،بخالف مًٖفٜ
احلٔض ؾٕ٘ف جيقز فف مقاؿًتٓ ٚبًد أن تىٓر وؿٌؾ ان تٌتًؾ.
( )4أي إن ـٚن ؿد م ٙوؿ ٝظذ افًٌؾ.
( )0ذم افقٓدة.
( )2افؼوع ذم افقٓدة.

اصال ـام اذا وفدت ورأت افدم اػ ظؼة .ثؿ وفدت آخر ظذ رأس افًؼة ورأت
افدم اػ ظؼة اخرى ؾٚفدمٚن ـ مجًٔ ٚـ ٍٕٚشٚن متقافٔٚن ،واذا مل تر افدم حغ
افقٓدة ورأتف ؿٌؾ افًؼة وإَىع ظِٔٓ ٚؾذفؽ افدم ٍٕٚشٓ ٚواذا رأتف حغ افقٓدة
ثؿ إَىع ثؿ رأتف ؿٌؾ افًؼة وإَىع ظِٔٓ ٚؾٚفدمٚن وافَْٚء بْٔٓام ـٍِٕٓٚ ٚس واحد
وان ـٚن آحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ ذم افَْٚء اجلّع بغ ظّؾ افىٚهرة وافًٍْٚء(.)7
م  :]425[403افدم اخلٚرج ؿٌؾ طٓقر افقفد فٔس بٍْٚس ؾٚن ـٚن مٍْهال
ظـ افقٓدة بًؼة أيٚم َٕٚء ؾال إصُٚل وان ـٚن متهال َب ٚوظِؿ إف حٔض وـٚن
بؼائىف جرى ظِٔف حُّف وان ـٚن مٍْهال ظْٓ ٚبٚؿؾ مـ ظؼة أيٚم َٕٚء او ـٚن
متهال بٚفقٓدة ومل يًِؿ إف حٔض ؾٓٚطٓر إف ان ـٚن بؼائط احلٔض وـٚن ذم
أيٚم افًٚدة او ـٚن واجدا فهٍٚت احلٔض ؾٓق حٔض وآ ؾٓق اشتحٚو.ٜ

م  :]493[407افًٍْٚء ثالث ٜاؿًٚم:
آول :افتل ٓ يتجٚوز دمٓ ٚافًؼة ؾجّٔع افدم ذم هذه افهقرة ٍٕٚس
افثوين :افتل يتجٚوز دمٓ ٚافًؼة وتُقن ذات ظٚدة ظددي ٜذم احلٔض ؾٍل
هذه افهقرة ـٚن ٍٕٚشٓ ٚبَّدار ظٚدهت ٚوافٌٚؿل اشتحٚوٜ
افثوفٌ :افتل يتجٚوز دمٓ ٚافًؼة وٓ تُقن ذات ظٚدة ذم احلٔض ؾٍل هذه
افهقرة دمًؾ أيٚم ٍٕٚشٓ ٚظؼةأيٚم.

( )7بٖن تسك افًٌٚدات ـام تًٍؾ افًٍْٚء ،وتَؤٓ ٚؾٔام بًد ـام تًٍؾ افىٚهرة.

م  :]497[404اذا رأت افدم ذم افٔقم إول مـ افقٓدة ثؿ إَىع ثؿ ظٚد ذم
افٔقم افًٚذ مـ افقٓدة او ؿٌِف ؾٍٔف صقرتٚن:
افصقرة إوػ :ان ٓ يتجٚوز افدم افثٚين افٔقم افًٚذ مـ أول رؤي ٜافدم ؾٍل
هذه افهقرة ـٚن افدم إول وافثٚين ـالمهٍٕٚ ٚش ٚوجيري ظذ افَْٚء ادتخِؾ حُؿ
افٍْٚس ،وان ـٚن آحقط اشتحٌٚب ٚؾٔف اجلّع بغ اظامل افىٚهرة وتروك افًٍْٚء.
افصقرة افثوكقي :ان يتجٚوز افدم افثٚين افٔقم افًٚذ مـ أول رؤي ٜافدم وهذا
ظذ اؿًٚم:
افؼسؿ آول :ان تُقن ادرأة ذات ظٚدة ظددي ٜذم حٔوٓ ٚوؿد رأت افدم
افثٚين ذم زمٚن ظٚدهت ٚؾٍل هذه افهقرة ـٚن افدم إول ـ وم ٚرأتف ذم أيٚم افًٚدة
وافَْٚء ادتخِؾ ـ ٍٕٚش ٚوم ٚزاد ظذ افًٚدة اشتحٚو.ٜ
مثال اذا ـ ٕٝٚظٚدهت ٚذم احلٔض شًٌ ٜأيٚم ؾرأت افدم حغ وٓدهت ٚيقمغ
ؾَٕٚىع ثؿ رأتف ذم افٔقم افًٚدس واشتّر اػ ان دمٚوز افٔقم افًٚذ مـ حغ
افقٓدة ـٚن زمٚن ٍٕٚشٓ ٚافٔقمغ إوفغ وافٔقم افًٚدس وافًٚبع وافَْٚء ادتخِؾ
بْٔٓام وم ٚزاد ظذ افٔقم افًٚبع ؾٓق اشتحٚو.ٜ
افؼسؿ افثوين :ان تُقن ادرأة ذات ظٚدة وفُْٓ ٚمل تر افدم افثٚين حتك إَوٝ
مدة ظٚدهت ٚؾرأت افدم ودمٚوز افٔقم افًٚذ ؾٍل هذه افهقرة ـٚن ٍٕٚشٓ ٚهق افدم
إول وـٚن افدم افثٚين اشتحٚو .ٜوجيري ظِٔٓ ٚاحُٚم افىٚهرة ذم افَْٚء ادتخِؾ.
افؼسؿ افثوفٌ :ان ٓ تُقن ادرأة ذات ظٚدة ذم حٔوٓ ٚوؿد رأت افدم افثٚين
ؿٌؾ ميض ظٚدة أؿٚرَب ،ٚويتجٚوز افٔقم افًٚذ ؾٍل هذه افهقرة دمًؾ ٍٕٚشٓٚ
ظؼة أيٚم وـذفؽ اذا ـ ٕٝٚظٚدهتـ اؿؾ مـ افًؼة.

افؼسؿ افرابع :ان ٓ تُقن ادرأة ذات ظٚدة ذم حٔوٓ ٚوؿد رأت افدم افثٚين
افذى دمٚوز افٔقم افًٚذ بًد ميض ظٚدة أؿٚرَب ٚؾٍل هذه افهقرة ـٚن ٍٕٚشٓ ٚهق
افدم إول وحتتٚط أيٚم افَْٚء وأيٚم افدم افثٚين اػ افٔقم افًٚذ.
ثؿ ان م ٚذـرٕٚه ذم افدم افثٚين جيري ذم افدم افثٚف ٞوافرابع وهُذا..
مثال اذا رأت افدم ذم افٔقم إول وافرابع وافًٚدس ومل يتجٚوز افٔقم افًٚذ
ـٚن مجٔع هذه افدمٚء وافَْٚء ادتخِؾ بٍْٕٔٓٚ ٚش ٚواذا دمٚوز افدم افٔقم افًٚذ ذم
هذه افهقرة وـ ٕٝٚظٚدهت ٚذم احلٔض تًً ٜأيٚم ـٚن ٍٕٚشٓ ٚاػ افٔقم افتٚشع ومٚ
زاد اشتحٚو .ٜواذا ـ ٕٝٚظٚدهت ٚمخً ٜأيٚم ـٚن ٍٕٚشٓ ٚإيٚم آربً ٜإوػ وؾٔام
بًده ٚـ ٕٝٚضٚهرة ومًتحٚو.ٜ
م  :]494[400افًٍْٚء بحُؿ احلٚئض ذم آشتيٓٚر( )7ظْد دمٚوز افدم أيٚم
افًٚدة وذم فزوم آختٌٚر ظْد طٓقر إَىٚع افدم وتَيض افهقم وٓ تَيض افهالة
وحيرم وضٗه ٚوٓ يهح ضالؿٓ .ٚوادنٓقر ان احُٚم احلٚئض مـ افقاجٌٚت
وادحرمٚت وادًتحٌٚت وادُروهٚت تثٌ ٝفًٍِْٚء ايو ،ٚوادحرمٚت هل:
ؿراءة بًض شقر افًزائؿ.
افدخقل اػ ادًٚجد بٌر ؿهد افًٌقر(.)4

( )7أيٚم آشتيٓٚر :هل إيٚم افتل ترى ادرأة ؾٔٓ ٚدم ٚبًد افًٚدة ؾربام ـٚن هذا افدم حٔو ،ٚفُـ
ٓ حيُؿ بُقٕف دم حٔض بّجرد آحتامل بؾ ٓبد مـ ظدم تًديف احلد افُثر فِحٔض ،وهق
ظؼة أيٚم ،وإن زاد ظذ افًؼة أيٚم ظُ دَ دم اشتحٚو.ٜ
( )4افًٌقر يًْل افدخقل مـ بٚب واخلروج مـ بٚب آخر وهق جٚئز ،ظدا م ٚشٖٔيت.

ادُ ٞذم ادًٚجد.
ووع رء ؾٔٓ.ٚ
دخقل ادًجد احلرام ومًجد افٌْل ’ وفق ـٚن بَهد افًٌقر.
م  :]490[402م ٚتراه افًٍْٚء مـ افدم اػ ظؼة أيٚم ـ بًد متٚم ٍٕٚشٓ ٚـ
ؾٓق اشتحٚو ٜشقاء أـٚن افدم بهٍٚت احلٔض او مل يُـ وشقاء أـٚن افدم ذم أيٚم
افًٚدة ام مل يُـ وان اشتّر افدم َب ٚاػ م ٚبًد افًؼة او إَىع وظٚد بًد افًؼة
ؾام ـٚن مْف ذم أيٚم افًٚدة او واجدا فهٍٚت احلٔض ؾٓق حٔض بؼط ان ٓ يَؾ
ظـ ثالث ٜأيٚم وم ٚمل يُـ واجدا فِهٍٚت ومل يُـ ذم أيٚم افًٚدة ؾٓق اشتحٚوٜ
واذا اشتّر َب ٚافدم او إَىع وظٚد بًد ظؼة أيٚم مـ ٍٕٚشٓ ٚوصٚدف أيٚم ظٚدهتٚ
او ـٚن افدم واجدا فهٍٚت احلٔض ومل يَْىع ظذ افًؼة ؾٚدرأة ـ ان ـ ٕٝٚذات
ظٚدة ظددي ٜـ جًِ ٝمَدار ظٚدهت ٚحٔو ٚوافٌٚؿل اشتحٚو ٜوان مل تُـ ذات ظٚدة
ظددي ٜرجً ٝاػ افتّٔٔز ومع ظدمف رجً ٝاػ افًدد ظذ م ٚتَدم ذم احلٔض.

وفيه فصول

م  :]492[409جي ٛتقجٔف ادحتي( )7اػ افٌَِ ٜبٚن يَِك ظذ طٓره وجيًؾ
( )7آحتوٚر :حوقر ادقت وهل افِحيٚت آخرة مـ حٔٚة إًٓٚن ذم هذه افدٕٔ ٚوافتل
يًٚين ؾٔٓ ٚمـ شُرات ادقت ؿٌٔؾ مقتف.

ادحتي ًٍٕف ان امُْف ذفؽ.
وجٓف وبٚضـ رجِٔف افٔٓ ٚوجي ٛذفؽ ظذ
َ
ويًتز ذم تقجٔف ؽر افقيل اذن افقيل ظذ آحقط ،ويًتحَِٕ ٛف اػ
مهاله ان اصتد ظِٔف افْزع( )7وتَِْٔف افنٓٚدتغ وآؿرار بٚفٌْل ’ وآئّ^ٜ
وشٚئر آظتَٚدات احلَ ،ٜوتَِْٔف ـِامت افٍرج( )4ويُره ان حييه جْ ٛاو
حٚئض ،وان يّس( )0حٚل افْزع ،واذا مٚت يًتح ٛان تٌّض ظْٔٚه ويىٌؼ ؾقه
ِ
حل َٔٚه( )2ومتد يداه اػ جٌٕٔٚف وشٚؿٚه ويٌىك بثقب وان يَرأ ظْده افَرآن
ويند ْ
وينج ذم ادُٚن افذى مٚت ؾٔف ان مٚت ذم افِٔؾ ،واظالم ادٗمْغ بّقتف فٔحيوا
جْٚزتف ويًجؾ دمٓٔزه آ اذا صؽ ذم مقتف ؾْٔتير بف حتك يًِؿ مقتف.ويُره ان
يسك وحده.

م  :]499[400دم ٛازاف ٜافْجٚش ٜظـ مجٔع بدن ادٔ ٝؿٌؾ افؼوع ذم
افًٌؾ ظذ آحقط وجقب ٚوفق ب٘زافتٓ ٚظـ ـؾ ظوق ؿٌؾ افؼوع ؾٔف ،وٓ يٍُل
ازافتٓ ٚبٍْس افًٌؾ ،ثؿ ان ادٔ ٝيًٌؾ ثالث ٜاؽًٚل:

( )7افْزع :هل حٚف ٜآحتوٚر ـام وردت ذم اهلٚمش افًٚبؼ.
ْ ٝافرج َؾ ِظْْدَ افَْزْ ِع َؾ ََِْْف ـَِِام ِ
ت ا ْف ٍَ َر ِج َٓ إِ َف َف
( )4ـام وردت ظـ آمٚم افٌٚؿر
َ :ؿ َٚل إِ َذا َأ ْد َرـ َ َ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
هلل ْ ِ
ٔؿ ُش ٌْ َح َ
افً ٌْ ِع و َرب
افً َام َوات َ
ٚن اهلل َرب َ
يؿ َٓ إِ َف َف إِ َٓ اهللُ ا ْف ًَع ا ْف ًَي ُ
ٔؿ ا ْفُ َِر ُ
احلِ ُ
إِ َٓ ا ُ َ
ِ
ِ
افً ٌْ ِع و َم ٚؾِ ِٔٓ َـ و َمَ ٚب ْْٔ َُٓ َـ و َمْ َ ٚحتت َُٓ َـ و َرب ا ْف ًَ ْر ِ
احل ّْدُ هلل َرب ا ْف ًََ ٚدِغَ .
ش ا ْف ًَئ ِؿ و ْ َ
ْإَ َروغَ َ
( )0أي يُره أن يًِّف أحد ظْد افْزع.
( )2افِ ْح َٔٚن :افًيامن افِذان تٌْ ٝظِٔٓام إشْٚن ويٌْ ٝظذ بؼهتام صًر افقجف.

إول :بامء افًدر(.)7
افثوين :بامء افُٚؾقر(.)4
افثوفٌ :بامء افَراح( ،)0وـؾ واحد مْٓ ٚـًٌؾ اجلْٚب ٜافستٌٔل وٓبد ؾٔف مـ
تَديؿ آيّـ ظذ آين ومـ افْٔ ٜظذ م ٚظرؾ ٝذم افقوقء(.)2
م  :]490[405اذا ـٚن ادًٌؾ ؽر افقيل ؾالبد مـ اذن افقيل ظذ آحقط
وجقب ٚوهق افزوج بٚفًٌْ ٜاػ افزوج ،ٜثؿ افىٌَ ٜإوػ ذم ادراث وهؿ آبقان ـ
وآب مَدم ظذ آم ـ وإوٓد ،ثؿ افىٌَ ٜافث ٜٕٔٚوهؿ آجداد وآخقة ـ ويَدم
مـ يْتً ٛاػ ادٔ ٝبٓٚبقيـ ظذ ؽرهؿ ،ومـ يْتً ٛبٓٚب ؾَط ظذ مـ
يْتً ٛبٓٚم ؾَط ـ ثؿ افىٌَ ٜافثٚفث ٜوهؿ آظامم وآخقال ـ ويَدم افًؿ ظذ
اخلٚل ـ ثؿ وٚمـ اجلريرة .وٓ تثٌ ٝافقٓي ٜفِحٚـؿ افؼظل ذم هذا ادقرد.
م  :]495[400افٌٚفٌقن ذم ـؾ ضٌَ ٜمَدمقن ظذ ؽرهؿ بؾ ٓ وٓي ٜفٌر
افٌٚفغ وفق ـٚن وحده ،وٓ دفٔؾ ظذ تَديؿ افذـقر ظذ إٓٚث.
م  :]490[405اذا تًذر اشتٔذان افقيل فًدم حوقره مثال او امتْع ظـ
( )7هق افقرق ادىحقن مـ صجرة افًدرة :وهل صجرة افٌْؼ ،يْتٍع بقرؿف ذم افًٌؾٕٕ ،ف يَتؾ
اهلقام ،ويِغ افنًر ،وادَهقد بف هْ ٚورؿف ادىحقن افذي يوٚف اػ ادٚء ؾًٌٔؾ بف ادٔ.ٝ
( )4افُٚؾقرٕ :قع مـ افنجر يًتخرج مْف مٚدة بٔوٚء ضٌٔ ٜافرائح ٜتًتًّؾ ذم حْقط ادٔ،ٝ
وهْ ٚيوٚف رء مْف اػ ادٚء ؾًٌٔؾ بف ادٔ ٝافًٌِ ٜافث .ٜٕٔٚظدا مـ يّقت حٚل آحرام ذم
احل ٟأو افًّرة ،وشٖٔيت حُّف ذم ادًٖف ٜرؿؿ 030
( )0ادٚء افهٚذم افذي مل خيِط بقء.
( )2ذم ظْقان افْٔ ٜم ٚيع ادًٖف.725 ٜ

آذن وظـ مٌٚذة افتًٌٔؾ وج ٛتًٌِٔف ظذ ؽره وفق بال اذن.
م  :]495[453اذا اوىص ان يًٌِف صخص مًغ أو اوىص بٖن يتقػ
دمٓٔزه ؾال جي ٛتٍْٔذ هٚتغ افقصٔتغ ،وذم حٚل افتٍْٔذ ؾال جي ٛظذ ادقىص فف
افٌَقل.
م  :]403[457جي ٛذم افتًٌٔؾ ضٓٚرة ادٚء وابٚحتف وابٚح ٜافًدر
وافُٚؾقر ،ظذ افْحق افذى مر ذم ذائط افقوقء ذم ادًٖف ٜرؿؿ.705
م  :]407[454جيزي تًٌٔؾ ادٔ ٝؿٌؾ برده(.)7
م  :]404[450اذا تًذر افًدر وافُٚؾقر ُيُتٍك بًٌؾ واحد اذا تًذر
اخلِٔىٚن وبًٌِغ اذا تًذر احدمه.)4(ٚ
م  :]400[452يًتز ذم ـؾ مـ افًدر وافُٚؾقر ان ٓ يُقن ـثرا بَّدار
يقج ٛخروج ادٚء ظـ آضالق اػ آوٚؾ ٜوٓ ؿِٔال بحٔ ٓ ٞيهدق إف خمِقط
بٚفًدر وافُٚؾقر ،ويًتز ذم ادٚء افَراح ان يهدق خِقصف مْٓام( )0ؾال بٖس ان
يُقن ؾٔف صئ مْٓام اذا مل يهدق اخلِط وٓ ؾرق ذم افًدر بغ افٔٚبس وآخي.
م  :]402[459اذا تًذر ادٚء او خٔػ تْٚثر حلؿ ادٔ ٝبٚفتًٌٔؾ ُيُتٍك
بتّٔؿ واحد بدٓ ظـ آؽًٚل افثالث.)2(ٜ

( )7أي ؿٌؾ أن يزد جًّف بًد ادقت.
( )4أي إذا تًذر خِٔط افًدر أو خِٔط افُٚؾقر يًٌؾ بام يتٔن مْٓام مع ؽًٔؾ بٚدٚء افهٚذم.
( )0أي مـ افًدر وافُٚؾقر.
( )2وهل افًٌؾ بامء افًدر وبامء افُٚؾقر وبٚدٚء افهٚذم.

م  :]409[450جي ٛان يُقن افتّٔؿ بٔد ادٔ ٝمع آمُٚن ومع ظدمف ؾٌٔد
احلل.
م  :]400[455ينسط ذم إٓتَٚل اػ افتّٔؿ إٓتيٚر اذا احتّؾ دمدد
افَدرة ظذ افتًٌٔؾ( )7ؾٚذا حهؾ افٖٔس جٚز افتّٔؿ ،فُـ اذا اتٍؼ دمدد افَدرة ؿٌؾ
افدؾـ وج ٛافتًٌٔؾ واذا دمددت بًد افدؾـ وخٔػ ظذ ادٔ ٝمـ افير او
اهلتؽ مل جي ٛافًٌؾ ،وآ ؾٍل وجقب ٌٕنف واشتْٔٚف افًٌؾ إصُٚل ؾال جيقز
افٌْش وافًٌؾ ،وـذا احلُؿ ؾٔام اذا تًذر افًدر او افُٚؾقر.
م  :]405[450اذا تْجس بدن ادٔ ٝبًد افًٌؾ او ذم اثْٚئف بْجٚشٜ
خٚرجٔ ٜاو مْف .وج ٛتىٓره وفق بًد ووًف ذم افَز ًٕؿ ٓ جي ٛذفؽ بًد
افدؾـ.
م  :]400[455اذا خرج مـ ادٔ ٝبقل او مْل ٓ دم ٛاظٚدة ؽًِف وفق ؿٌؾ
افقوع ذم افَز.
م  ٓ :]405[033جيقز ظذ آحقط وجقب ٚاخذ آجرة ظذ تًٌٔؾ ادٔٝ
وجيقز اخذ افًقض ظذ بذل ادٚء وٕحقه مم ٓ ٚجي ٛبذفف جم.ٕٚٚ
م  ٓ :]453[037جيقز ان يُقن ادًٌؾ صٌٔ ً ٚـ ظذ آحقط وجقب ً ٚـ وان
ـٚن تًٌِٔف ظذ افقجف افهحٔح.

( )7أي ٓ يهح ادٌٚدرة اػ افتّٔٔؿ بدل افًٌؾ مٌٚذة إٓ بًد افٖٔس مـ إمُ ٜٕٔٚافتًٌٔؾ ،ؾِق
ـٚن إٓتيٚر فًٚظٚت مثال أو فٔقم يُّْْ ٚمـ افًٌؾ فقج ٛإٓتيٚر بدل ادٌٚدرة اػ
افتّٔٔؿ.

م  :]457[034جي ٛذم ادًٌؾ ان يُقن ممٚثال فِّٔ ٝذم افذـقرة وإٓقثٜ
ؾال جيقز تًٌٔؾ افذـر فالٕثك ،وٓ افًُس( ،)7ويًتثْك مـ ذفؽ صقر(:)4
إوػ :ان يُقن ادٔ ٝضٍال مل يتجٚوز ثالث شْغ.
ؾٔجقز فِذـر وفالٕثك تًٌِٔف ،شقاء أـٚن ذـر ًا ام إثك ،جمرد ًا ظـ افثٔٚب ام
ٓ(ُ ،)0وجد ادامثؾ فف أو ٓ(.)2
افثوكقي :افزوج وافزوج ،)9(ٜؾٕٚف جيقز فُؾ مْٓام تًٌٔؾ أخر ،شقاء أـٚن
احلرة
جمرد ًا أم مـ وراء افثٔٚب( ،)0وشقاء وجد ادامثؾ أم ٓ( ،)5مـ دون ؾرق بغ َ
وآم ،ٜوافدائّ ٜوادَْىً.ٜ
وـذا ادىَِ ٜافرجًٔ ٜاذا ـٚن ادقت ذم أثْٚء افًدة ،أو ـٚن افتًٌٔؾ بًد
( )7أي ٓ جيقز فِّرأة أن تًٌؾ افرجؾ آ ذم ادقارد افتل شرد بٔٚهن ٚذم هذه ادًٖف. ٜ
( )4أي أن هذه افهقر افثالث ٜافتل شٔتؿ ذـره ٚتًتثك مـ احلرم ٜؾٔجقز ؾٔٓ ٚفِذـر ان يًٌؾ
إٓثك ،وجيقز فالٕثك ان تًٌؾ افذـر.
( )0أي جيقز تًٌِٔف ظٚري ٚاو مـ وراء افثٔٚب بال ؾرق بغ افهقرتغ.
( )2ومًْك ذفؽ إٔف جيقز فِرجؾ ان يًٌؾ افىٍِ ٜافهٌرة افتل مل يتجٚوز ظّره ٚثالث شْقات
شقاء ـٚن هْٚك امرأة يُّْٓ ٚتًٌِٔٓ ٚاو مل يُـ ،وشقاء ـ ٕٝٚظٚري ٜاو ؽر ظٚري ،ٜوـذفؽ
احلٚل ؾٕ٘ف جيقز فِّرأة ان تًٌؾ افىٍؾ افذـر افذي مل يتجٚوز ظّره ثالث شْقات شقاء ـٚن
هْٚك رجؾ يُّْف افَٔٚم بتًٌٔؾ هذا افىٍؾ او مل يُـ .
( )9شقاء ـ ٕٚٚزوجغ ؾًِٔغ أو شٚبَغ بٖن ـ ٕٚٚمىَِغ وفُـ اثْٚء افًدة.
( )0ؾال ينسط ان يُقن افتًٌٔؾ مـ وراء افثٔٚب.
( )5ؾال ينسط ؾَدان ادرأة افتل تًٌؾ افزوج ٜـل يهح فزوجٓ ٚتًٌِٔٓ ،ٚوٓ ينسط ؾَدان
افرجؾ ـل يهح فِزوج ٜان تًٌؾ زوجٓ.ٚ

إَوٚء افًدة ،حتك وفق تزوج ٝبٌره(.)7
افثوفثي :ادحٚرم بًْ ٛاو روٚع او مهٚهرة وآحقط ـ وجقب ً ٚـ اظتٌٚر ؾَد
ادامثؾ ،وـقٕف مـ وراء افثٔٚب(.)4
م  :]454[030اذا اصتٌف مٔ ٝبغ افذـر وإٓثك ؽًِف ـؾ مـ افذـر
وإٓثك ،وٓ يًتز ـقٕف مـ وراء افثٔٚب(.)0
م  :]450[032اذا إحك ادامثؾ بٚفُٚؾر افُتٚيب امره ادًِؿ ان يٌتًؾ أوٓ
ثؿ يًٌؾ ادٔ ،ٝوأمر هق افذى يتقػ افْٔ ٜوآحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ ٕٔ ٜـؾ مـ
أمر وادًٌؾ ،واذا امُـ افتًٌٔؾ بٚدٚء ادًتهؿ ـ ـٚفُر واجلٚري ـ تًغ ذفؽ
( )7أي إٔف جيقز فِّرأة ان تًٌؾ زوجٓ ،ٚوفِرجؾ ان يًٌؾ زوجتف حتك فق ـ ٕٚٚؿد إٍهال
بٚفىالق ،وفُـ أثْٚء افًدة ،وأم ٚإذا مٚت أحدمه ٚأثْٚء افًدة وتٖخر ؽًِف اػ م ٚبًد إتٓٚء
مدة افًدة ؾٔجقز ٕحدمه ٚتًٌٔؾ آخر أيو ٚحتك فق ـ ٕٝٚادرأة ؿد تزوج ٝرجال ؽره
بًد إَوٚء ظدهتٕ ،ٚن آشتثْٚء افقارد مـ ظدم جقا ز تًٌٔؾ افذـر فالٕثك او إٓثك فِذـر
يًتثْل افزوجغ ،وؾسة افًدة مِحَ ٜبحٚف ٜافزواج ،ؾ٘ذا حهِ ٝافقؾٚة أثْٚء افًدة جٚز
افتًٌٔؾ مـ ؿٌؾ افىرف آخر حتك مع تٖخر افتًٌٔؾ حلغ إتٓٚء افًدة وحتك مع حهقل
افزواجٕٕ ،ف ذم افقؿ ٝافذي مٚت ؾٔف ـٚن جٚئزا هل ٚان تًٌِف ،وافتٖخر ذم افتًٌٔؾ ٓ يٗدي
اػ ظدم اجلقاز ،وأم ٚفق حهِ ٝافقؾٚة بًد إتٓٚء افًدة ؾُالمه ٚصٚر أجٌْٔ ٚظـ آخر ؾال
جيقز حْٔئذ.
( )4بًّْك إٔف جيقز فِّحرم ان يًٌؾ حمٚرمف ـٓٚخ مثال ان يًٌؾ اختف ،أو اخلٚف ٜان تًٌؾ ابـ
اخٔٓ ٚوفُـ بؼط ظدم وجقد ادامثؾ وأن يُقن افتًٌٔؾ مـ وراء افثٔٚب.
(ٕٕ )0ف بذفؽ يتحَؼ تًٌٔؾ ادامثؾ ،ؾ٘ن ـٚن ذـر ًا يُقن ؿد حتَؼ تًٌٔؾ افذـر فف ،وإن ـٚن إثك
يُقن ؿد حتَؼ تًٌٔؾ إٓثك هل ،ٚوٓ ينسط ان يُقن افتًٌٔؾ مـ وراء افثٔٚب.

ظذ آحقط آ اذا امُـ ان ٓ يّس افُٚؾر ادٚء وٓ بدن ادٔ ٝؾ ُٔتخر حْٔئذ
بْٔٓام ،واذا امُـ ادخٚفػ ؿدم ظذ افُتٚيب ،واذا امُـ ادامثؾ بًد ذفؽ اظٚد
افتًٌٔؾ.
م  :]452[039اذا مل يقجد ادامثؾ حتك ادخٚفػ وافُتٚيب شَط افًٌؾ
وفُـ آحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ تًٌٔؾ ؽر ادامثؾ مـ وراء افثٔٚب مـ ؽر دس وٕير
ثؿ يْنػ بدٕف بًد افتًٌٔؾ ؿٌؾ افتٍُغ.
م  :]459[030اذا دؾـ ادٔ ٝبال تًٌٔؾ ـ ظّدا او خىٖ ـ جٚز بؾ وجٛ
ٌٕنف فتًٌِٔف او تّّٔف وـذا اذا ترك بًض آؽًٚل وفق شٓقا او تٌغ بىالهن ٚاو
بىالن بًوٓ ٚـؾ ذفؽ اذا مل يِزم حمذور مـ هتُف او آرضار بٌدٕف.
م  :]450[035اذا مٚت ادٔ ٝحمدث ٚبٓٚـز ـ ـٚجلْٚب ٜاو احلٔض ـ ٓ جيٛ
تًٌِٔف إٓ ؽًؾ ادٔ ٝؾَط.
م  :]455[030اذا ـٚن حمرم ٓ ٚجيًؾ افُٚؾقر ذم مٚء ؽًِف افثٚين آ ان
يُقن مقتف بًد ضقاف احل ٟوافًّرة وـذفؽ ٓ حيْط بٚفُٚؾقر بؾ ٓ يَرب افٔف
ضٔ ٛآخر.
وٓ يِحؼ بف ادًتدة فِقؾٚة وادًتُػ.
م  :]450[035جي ٛتًٌٔؾ ـؾ مًِؿ حتك ادخٚفػ ظدا صٍْغ:
إول :افنٓٔد ادَتقل ذم ادًرـ ٜمع آمٚم( ،)7او ٕٚئٌف اخلٚص( ،)4او ذم حٍظ
( )7ادَهقد هق آمٚم ادًهقم

 ،ـام هؿ افنٓداء مع أمر ادٗمْغ او صٓداء ـربالء.

( )4افْٚئ ٛاخلٚص هق مـ يُقن مٍُِ ٚمـ آمٚم ادًهقم.

بٔو ٜآشالم(.)7
وينسط ؾٔف ان يُقن خروج روحف ذم ادًرـ ٜؿٌؾ إَوٚء احلرب ،او بًدهٚ
بَِٔؾ ،ومل يدرـف ادًِّقن وبف رمؼ ،او أن يُقن مقتف بًد اخراجف مـ ادًرـٜ
بزمٚن مًتد بف مع بَٚء احلرب.
ؾٚذا ادرـف ادًِّقن وبف رمؼ بًد إَوٚء احلرب ؾٔج ٛتًٌِٔف واذا ـٚن ذم
ادًرـ ٜمًِؿ وـٚؾر واصتٌف احدمه ٚبٔٚخر وج ٛآحتٔٚط بتًٌٔؾ ـؾ مْٓام
وتٍُْٔف ودؾْف.
افثوين :مـ وج ٛؿتِف برجؿ او ؿهٚص ؾٕٚف يٌتًؾ ؽًؾ ادٔ ٝـ ادتَدم
تٍهِٔف ـ وحيْط ويٍُـ ـتٍُغ ادٔ ٝثؿ يَتؾ ؾٔهذ ظِٔف ويدؾـ بال تًٌٔؾ.
م  :]455[073ؿد ذـروا فِتًٌٔؾ شْْ )4(ٚمثؾ :ان يقوع ادٔ ٝذم حٚل
افتًٌٔؾ ظذ مرتٍع ،وان يُقن حت ٝافيالل ،وان يقجف اػ افٌَِ ٜـحٚفٜ
آحتوٚر ،وان يْزع ؿّٔهف مـ ضرف رجِٔف ،وان اشتِزم ؾتَف بؼط اذن
افقارث ،وإوػ ان جيًؾ شٚترا فًقرتف ،وان تِغ اصٚبًف برؾؼ ،وـذا مجٔع
مٍٚصِف ،وان يًٌؾ رأشف برؽقة افًدر ،وؾرجف بٓٚصْٚن( )0وان يٌدأ بًٌؾ يديف
اػ ٕهػ افذراع ،ذم ـؾ ؽًؾ ثالث مرات ،ثؿ بنؼ رأشف آيّـ ،ثؿ آين،
( )7ذم افدؾٚع ظـ وجقد آشالم ،وـٕٔٚف.
( )4أي جمّقظ ٜمـ إمقر ادًتحٌ.ٜ
( )0إصْٚن ،افهٚبقن :افٌقتٚس ،محض يًٌؾ بف إيدي ،ويًتخدم فًٌؾ ظقرة ادٔ ٝوهق
بوؿ اهلّزة .وذم فٌ ٜبُنه :ٚصجر يٌْ ٝذم إرض افرمِٔ ٜيًتًّؾ هق أو رمٚده ذم ؽًؾ
افثٔٚب وإيدي .وهق مًرب .ويَٚل فف بٚفًربٔ :ٜاحلرض.

ويًٌؾ ـؾ ظوق ثالث ٚذم ـؾ ؽًؾ ،ويًّح بىْف ذم إوفغ ،آ احلٚمؾ افتل
مٚت وفده ٚذم بىْٓ ٚؾُٔره ذفؽ ،وان يَػ افٌٚشؾ ظذ اجل ٕٛٚآيّـ فِّٔ،ٝ
وان حيٍر فِامء حٍرة ،وان يْنػ بدٕف بثقب ٕئػ او ٕحقه.
وذـروا ايو ٚإف يُره اؿًٚده حٚل افًٌؾ ،وترجٔؾ( )7صًره ،وؿص اطٚؾره
وجًِف بغ رجع افٌٚشؾ ،وارشٚل ادٚء ذم افُْٔػ( ،)4وحِؼ رأشف ،او ظٕٚتف،
وؿص صٚربف ،وختِٔؾ( )0طٍره ،وؽًِف بٚدٚء افًٚخـ بٚفْٚر ،او مىَِ )2(ٚآ مع
آوىرار ،وافتخىل ظِٔف( )9حغ افتًٌٔؾ.

م  :]403[077جي ٛتٍُغ ادٔ ٝبثالث اثقاب:
إول :ادئزر( )0وجي ٛان يُقن شٚترا م ٚبغ افنة وافرـٌ.ٜ
افثٚين :افَّٔص( )5وجي ٛان يُقن شٚترا م ٚبغ ادٌُْغ( )0اػ ٕهػ افًٚق.
( )7ترجٔؾ :تنيح افنًر ومتنٔىف.
( )4افُْٔػ :بٔ ٝاخلالء ،ادرحٚض.
( )0ختِٔؾ آوٚؾر :ايهٚل ادٚء اػ م ٚحتتٓ ٚفتْئٍٓ.ٚ
( )2أي حتك ادٚء افًٚخـ بٌر افْٚر ـٚفًٚخـ بقاشى ٜافنّس مثال.
( )9افتخىل :افتجٚوز ،افًٌقر.
( )0ادئزر :افثقب ادحٔط بٚفْهػ إشٍؾ مـ افٌدن ،أي مـ افنة إػ م ٚحتتٓ .ٚوادَهقد بف هْ:ٚ
إحدى افَىع افثالث ٜافقاجٌ ٜذم ـٍـ ادٔ ،ٝوهق م ٚيٌىل مـ افنة إػ افرـٌ.ٜ
( )5افَّٔص :ثقب يًس مـ ادٌُْغ إػ ٕهػ افًٚق وهق أحد ؿىع افٍُـ.
( )0ادُْ :ٛمِتَك افُتػ مع افًود.

افثٚف :ٞآزار( )7وجي ٛان يٌىل متٚم افٌدن وان يُقن شٚترا د ٚحتتف ؽر حٚك
ظْف( )4ويٍُل حهقل افًس بٚدجّقع.
م ٓ :]407[074بد ذم افتٍُغ مـ اذن افقيل ظذ ٕحق م ٚتَدم ذم افتًٌٔؾ
وٓ يًتز ؾٔف ٕٔ ٜافَرب.ٜ
م  :]404[070اذا تًذرت افَىًٚت افثالث ؾٓٚحقط آؿتهٚر ظذ
ادًٔقر ؾٚذا دار آمر بْٔٓ ،ٚيَدم آزار ،وظْد افدوران بغ ادئزر وافَّٔص يَدم
افَّٔص ،وان مل يُـ آ مَدار م ٚيًس افًقرة تًغ افًس بف ،واذا دار آمر بغ
شس افٌَؾ وافدبر تًغ شس افٌَؾ.
م  ٓ :]400[072جيقز اختٔٚرا( )0افتٍُغ بٚحلرير وٓ ذم ا ُد َذ َه ٛوٓ ذم
جِد ادٖـقل ،وؽر ادٖـقل( ،)2وٓ بٚفْجس.
وحتك فق ـ ٕٝٚافْجٚش ٜمًٍقا ظْٓ ٚذم افهالة( )9ؾال جيقز افتٍُغ ؾٔٓ ٚظذ
( )7اإلزار :ثقب يًس متٚم افٌدن مـ أظذ افرأس حتك هنٚي ٜافَدم.
( )4أي أن ٓ يُقن صٍٚؾ ٚبحٔ ٞييٓر اجلًد مـ حتتف وفُـ يٍُل أن يتحَؼ افًس مـ جمّقع
ادئزر وافَّٔص وآزار ؾٔتحَؼ ذط افًس وٓ ينسط ان يُقن آزار شٚترا فقحده.
( )0أي ذم حٚل آختٔٚر.
( )2أي م ٚيٗـؾ حلّف ـٚفٌَر وافٌْؿ وم ٓ ٚيٗـؾ حلّف ـٚهلر وافدب وافّْر.
( )9افْجٚش ٜادًٍق ظْٓ ٚذم افهالة :هل م ٚيًٍك ظْف بًٌ ٛوجقد ادنَ ٜافْقظٔ ٜذم إزافتٓٚ
وصًقب ٜتىٓره،ٚـدم اجلروح ،وافَروح،و بقل افىٍؾ ظذ ثقب مربٔتف ـ أمف أو ؽره ٚـ
وٕجٚش ٜادٌِقس افذي ٓ تتؿ ؾٔف افهالة ـ أي ٓ يًس افًقرتغ ـ ـٚجلقرب ،وافًَِْقة،
واخلٚتؿ.

آحقط وجقب ،ٚوٓ جيقز أن يُقن مـ أجزاء م ٓ ٚيٗـؾ حلّف مـ وبره وصًره.
وام ٚوبر مٖـقل افِحؿ وصًره ؾٔجقز افتٍُغ بف.
وام ٚذم حٚل آوىرار ؾٔجقز بٚجلّٔع ،ؾٚذا إحك ذم واحد مْٓ ٚتًغ،
واذا تًدد ودار آمر بغ تٍُْٔف بٚحلرير وادتْجس ؿدم احلرير ،وـذا فق دار آمر
بْٔف وبغ جِد ادٖـقل ؾَٔدم احلرير ،وفق دار آمر بغ احلرير وأجزاء م ٓ ٚيقـؾ
حلّف ختر بْٔٓام ،وفق دار آمر بغ افتٍُغ بٚدتْجس وتٍُْٔف بٌر احلرير مـ تِؽ
إٓقاع ؾٓٚحقط اجلّع بْٔٓام.
م  ٓ :]402[079جيقز افتٍُغ بٚدٌهقب حتك مع إٓحهٚر وـذا ذم
جِد ادٔت.ٜ
م  :]409[070جيقز افتٍُغ بٚحلرير ؽر اخلٚفص بؼط ان يُقن اخلِٔط
أزيد مـ احلرير ظذ آحقط وجقب.ٚ
م  :]400[075اذا تْجس افٍُـ بْجٚش ٜمـ ادٔ ٝاو مـ ؽره وجٛ
ازافتٓ ،ٚوفق بًد افقوع ذم افَز بًٌؾ او بَرض( )7اذا ـٚن ادقوع يًرا ،وان مل
يُّـ ذفؽ وج ٛتٌديِف مع آمُٚن.
م  :]405[070افَدر افقاج ٛمـ افٍُـ خيرج مـ اصؾ افسـ ٜؿٌؾ افديـ
وافقصٔ ،ٜوـذا م ٚوج ٛمـ مٕٗ ٜدمٓٔزه ودؾْف ،مـ افًدر وافُٚؾقر ،ومٚء
افًٌؾ ،وؿّٔ ٜآرض ،وم ٚيٖخذه افيٚمل مـ افدؾـ ذم آرض ادٌٚح ٜوأجرة
احلامل واحلٍٚر وٕحقه.ٚ
( )7افَرض :افَوؿ ،افَىع ،افَص.

م  :]400[075ـٍـ افزوج ٜظذ زوجٓ ٚوان ـ ٕٝٚمَْىً ٜاو ٕٚصزه او
صٌرة او جمْقٕ ٜاو ام ٜاو ؽر مدخقل َب ٚوـذا ادىَِ ٜافرجًٔ ٜوٓؾرق ذم افزوج
بغ أحقافف مـ افهٌر وافُز وؽرمه ٚمـ إحقال.
م  :]405[043ينسط ذم وجقب ـٍـ افزوج ٜظذ زوجٓ ٚان ٓ يَسن
مقهت ٚبّقتف ،وظدم تًْٔٔٓ ٚافٍُـ بٚفقصٔ ،)7(ٜوأم ٚذم صقرة ؾَد احد افؼضغ
إوفغ ؾٔج ٛظِٔف آشتَراض ان امُـ ومل يُـ حرجٔ.ٚ
م  :]453[047ذـرٕ ٚان ـٍـ افزوج ٜظذ زوجٓ ،ٚوأم ٚشٚئر مٗن افتجٓٔز
مـ افًدر وافُٚؾقر وؽرمه ٚمم ٚظرؾ ٝؾٚفيٚهر اهن ٚفًٔ ٝظذ افزوج.
م  :]457[044افزائد ظذ ادَدار افقاج ٛمـ افٍُـ وشٚئر مٗن افتجٓٔز
ٓجيقز اخراجف مـ آصؾ( )4آ مع رو ٚافقرث ،ٜواذا ـٚن ؾٔٓؿ صٌر او ؽر
رصٔد ٓجيقز فقفٔف آجٚزة ذم ذفؽ ،ؾٔتًغ حْٔئذ اخراجف مـ حه ٜافُٚمِغ
بروٚهؿ ،وـذا احلٚل ظذ آحقط ذم ؿّٔ ٜافَدر افقاج ،)0(ٛؾٚن افذي خيرج مـ
آصؾ م ٚهق اؿؾ ؿّٔ ،ٜوٓجيقز اخراج آـثر مْف آ مع روٚء افقرث ٜافُٚمِغ،
ؾِق ـٚن افدؾـ ذم بًض ادقاوع ٓحيتٚج اػ بذل مٚل وذم ؽره حيتٚج اػ ذفؽ،
ٓجيقز فِقيل مىٚفٌ ٜافقرث ٜبذفؽ فٔدؾْف ؾٔف آ اذا ـٚن م ٚهق اؿؾ ؿّٔ ٜهتُ ً ٚحلرمٜ
ادٔ ٝؾٕٚف حْٔئذ ٓيًٌد خروجف مـ اصؾ افسـ.ٜ
( )7أي ذم هٚتغ افهقرتغ ٓ جي ٛظذ افزوج ان يٗمـ ـٍـ زوجتف ،وأم ٚذم ؽرمه ٚؾًِٔف تٖمغ
افٍُـ حتك وفق ـٚن ؾَرا او ؽر متُّـ ؾًِٔف ان يًتَرض او يًتديـ.
( )4أصؾ افسـ.ٜ
( )0أي احلد آدٕك افقاج ٛمـ ـٍِ ٜافٍُـ.

م  :]454[040ـٍـ واج ٛافٍَْ ٜمـ إؿٚرب ذم مٚفف ٓ ظذ مـ دمٛ
ظِٔف افٍَْ.)7(ٜ
م  :]450[042اذا مل يُـ فِّٔ ٝترـ ٜبَّدار افٍُـ ؾٓٚحقط اشتحٌٚبٚ
بذفف ممـ دمٍَٕ ٛتف ظِٔف ،ومع ظدمف يدؾـ ظٚري ٚوٓجي ٛظذ ادًِّغ بذل ـٍْف.

م  :]452[049ؾٔام ذـروا مـ شْـ هذا افٍهؾ يًتح ٛذم افٍُـ افًاممٜ
فِرجؾ ،ويٍُل ؾٔٓ ٚادًّك وإوػ ان تدار ظذ رأشف وجيًؾ ضرؾٚه ٚحتٝ
حُْف( )4ظذ صدره ،آيّـ ظذ آين ،وآين ظذ آيّـ ،وادًَْ ٜفِّرأة،
ويٍُل ؾٔٓ ٚايو ٚادًّك ،وفٍٚؾ ٜفثدئٓ ٚيندان َب ٚاػ طٓره ،ٚوخرؿ ٜيًهَ ٛبٚ
وشط ادٔ ،ٝذـرا ـٚن او إثك ،وخرؿ ٜاخرى فٍِخذيـ تِػ ظِٔٓام ،وفٍٚؾ ٜؾقق
آزار يِػ َب ٚمتٚم بدن ادٔ ،ٝوإوػ ـقهن ٚبردا يامٕٔ ،)0(ٚوان جيًؾ افَىـ او ٕحقه
ظْد تًذره بغ رجِٔف ،يًس بف افًقرتٚن ،ويقوع ظِٔف صئ مـ احلْقط ،وان
حينك دبره ،ومْخراه ،وؿٌؾ ادرأة ،اذا خٔػ خروج صئ ،واجٚدة( )2افٍُـ ،وان
يُقن مـ افَىـ ،وان يُقن ابٔض وان يُقن مـ خٚفص ادٚل( )9وضٓقره ،وان
( )7مـ ـٍَٕ ٕٝٚتف واجٌ ٜظذ ؽره ـٚفقفد بٚفًٌْٓ ٜبٔف مثال ؾال جي ٛظذ آب بذل افٍُـ بؾ
يكف افٍُـ مـ ترـ ٜافقفد ،وهُذا ذم بَٔ ٜآؿٚرب.
( )4ادَهقد بٚحلْؽ هْ ٚأشٍؾ افذؿـ.
( )0افزد :ـًٚء ،ؽىٚء خمىط يِتحػ بف .وافٔامين :برد خمهقص ـٚن يهْع ذم افّٔـ.
( )2أي أن يُقن افٍُـ مـ افْقع اجلٔد وفٔس افردئ.
( )9أي ٓ يُقن م ٓٚمنسـ ٚؾٔف ٕحد رء ،وٓ يُقن ؾٔف حؼ ذظل مل يتؿ إخراجف.

يُقن ثقب ٚؿد احرم او صذ ؾٔف ،وان يَِك ظِٔف افُٚؾقر وافذريرة( ،)7وان خيٚط
بخٔقضف اذا احتٚج اػ اخلٔٚض ،ٜوان يُت ٛظذ حٚصٔ ٜافٍُـ :ؾالن ابـ ؾالن ينٓد
ان ٓ افف آ اهلل وحده ٓذيؽ فف وان حمّدا رشقل اهلل ،ثؿ يذـر آئّ^ ٜ
واحدا بًد واحد واهنؿ أوفٔٚء اهلل واوصٔٚء رشقفف ،وان افًٌ ٞوافثقاب وافًَٚب
حؼ وان يُت ٛظذ افٍُـ دظٚء اجلقصـ افهٌر ،وافٌُر .ويِزم ان يُقن ذفؽ
ـِف ذم مقوع يٗمـ ظِٔف مـ افْجٚش ٜوافَذارة ،ؾُٔت ٛذم حٚصٔ ٜآزار مـ ضرف
رأس ادٔ .ٝوؿٔؾ :يٌٌْل ان يُقن ذفؽ ذم صئ يًتهح ٛمًف بٚفتًِٔؼ ذم ظَْف،
او افند ذم ئّْف ،فُْف ٓخيِق مـ تٖمؾ.
ويًتح ٛذم افتٍُغ ان جيًؾ ضرف آيّـ مـ افٍِٚؾ ٜظذ اين ادٔ،ٝ
وآين ظذ ايّْف ،وان يُقن ادٌٚذ فِتٍُغ ظذ ضٓٚرة مـ احلدث ،وان ـٚن هق
ادًٌؾ ؽًؾ يديف مـ ادرؾَغ ،بؾ ادٌُْغ( )4ثالث مرات ،ورجِٔف اػ افرـٌتغ،
ويًٌؾ ـؾ مقوع تْجس مـ بدٕف ،وان جيًؾ ادٔ ٝحٚل افتٍُغ مًتٌَؾ افٌَِ،ٜ
وإوػ ان يُقن ـحٚل افهالة ظِٔف.
ويُره ؿىع افٍُـ بٚحلديد وظّؾ آـامم وافزرور( )0فف ـ وفق ـٍـ ذم ؿّٔهف
ؿىع ازراره()2ـ ويُره بؾ اخلٔقط افتل ختٚط َب ٚبريَف ،وتٌخره ،وتىٌٔٔف بٌر
افُٚؾقر وافذريرة ،وان يُقن اشقد ،بؾ مىِؼ ادهٌقغ ،وان يُت ٛظِٔف بٚفًقاد،
( )7افذريرة :ؾتٚت ؿه ٛافىٔ ٛجيِ ٛمـ اهلْد .وهق ٕقع مـ افىٔقب ،ظىر ضٔ ٛافريح.
( )4ادُْ :ٛمر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف.077 ٜ
( )0افهحٔح :آزرار وفٔس افزرور ،ويَهد بف مجع زر ،ؾُٔره أن يُقن فٍُِـ أزرار.
( )2فُل ترتٍع ـراه ٜتٍُْٔف بٚفٍُـ افذي فف أزرار.

وان يُقن مـ افُتٚن ،وان يُقن ممزوج ٚبٚبريًؿ( )7وادامـً )4(ٜذم ذائف ،وجًؾ
افًامم ٜبال حْؽ ،وـقٕف وشخ ،ٚوـقٕف خمٔى.ٚ
م  :]459[040يًتح ٛفُؾ احد ان هئئ ـٍْف ؿٌؾ مقتف وان يُرر ٕيره
افٔف.

م  :]450[045جي ٛامًٚس مًٚجد ادٔ ٝافًًٌ )0(ٜبٚفُٚؾقر ويٍُل
ادًّك( )2وآحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ ان يُقن بٚدًح بٚفٔد بؾ بٚفراح )9(ٜوآؾوؾ ان
يُقن وزٕف شًٌ ٜمثٚؿٔؾ صرؾٔ )0(ٜويًتح ٛمًح مٍٚصِف ،وفٌتف( )5وصدره،
وبٚضـ ؿدمٔف ،وطٚهر ـٍٔف.
م  :]455[040يتؿ افتحْٔط بًد افتًٌٔؾ او افتّٔؿ ،ؿٌؾ افتٍُغ او ذم
اثْٚئف.
م  :]450[045ينسط ذم افُٚؾقر ان يُقن ضٚهرا مٌٚح ٚمًحقؿ ٚفف
( )7آبريًؿ :هق أؾوؾ إٔقاع احلرير.
( )4ادامـً ٜذم افٌٔع :إتَٚص افثّـ ذم افٌٔع ـل ينسيف بًًر أؿؾ مم ٚيىٌِف افٌٚئع.
( )0أي أن متس ادًٚجد افًًٌ ٜبٚفُٚؾقر ويَهد َب ٚمقاوع افًجقد مـ اجلًد ،وهل اجلٌٓ،ٜ
وافٍُٚن ،وافرـٌتٚن ،واإلَبٚمٚن مـ افرجِغ.
( )2أي مًّك ادس ،ؾِق أخذت ؿىً ٜمـ افُٚؾقر وووً ٝظذ اجلٌٓ ٜوهُذا ..فٍُك.
( )9افراح :ٜيَهد َب ٚهْ ٚبٚضـ افٔد ،افُػ مم ٚدون إصٚبع.
( )0ادثَٚل افهرذم هق  2،0ؽرام ،وادجّقع هق  00،0ؽرام.
( )5افِ ٌّ :ٜأظذ افهدر.

رائح.ٜ
م  :]455[003يُره ادخٚل افُٚؾقر ذم ظغ ادٔ ٝوإٍف واذٕف وظذ وجٓف
ؽر اجلٌٓ ٜوضرف إٓػ ،ام ٚاجلٌٓ ٜؾٔج ٛامًٚشٓ ٚبف وام ٚضرف إٓػ
ؾًٔتح.ٛ

م  :]033[007يًتح ٛان جيًؾ مع ادٔ ٝجريدتٚن( )7رضٌتٚن احدامه ٚمـ
اجل ٕٛٚآيّـ مـ ظْد افسؿقة( )4مِهَ ٜبٌدٕف ،وآخرى مـ اجل ٕٛٚآين مـ
ظْد افسؿقة بغ افَّٔص وآزار ،وإوػ ان تُقٕ ٚمـ افْخؾ ،ؾٚن مل يتٔن ؾّـ
افًدر( ،)0ؾٚن مل يتٔن ؾّـ اخلالف( )2او افرمٚن ،وافرمٚن مَدم ظذ اخلالف وآ
ؾّـ ـؾ ظقد رض.ٛ
م  :]037[004اذا ترـ ٝاجلريدتٚن فًْٔٚن او ٕحقه ؾٕٚوػ جًِٓام ؾقق
افَز واحدة ظْد رأشف وآخرى ظْد رجِٔف.
م  :]034[000إوػ ان يُت ٛظِٔٓام م ٚيُت ٛظذ حقار افٍُـ ممٚ
تَدم( )9ويِزم آحتٍٚظ ظـ تِقثٓام بام يقج ٛادٓ ،ٜٕٚوفق بٍِٓام بام يًّْٓام ظـ
( )7اجلريدتٚن :ظهٚوان مـ شًػ افْخؾ تقوًٚن ظْد جٌْل ادٔ ٝأثْٚء تٍُْٔف.
( )4افسؿقة :افًيؿ افذي ذم أظذ افهدر.
مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف.400 ٜ
( )0افًدْ رّ :
( )2اخلالف :صجر ـٌر يىِؼ ظِٔف اشؿ افهٍهٚف ذم بالد افنٚم.
( )9ذم ادًٖف ٜرؿؿ .049

ذفؽ مـ ؿىـ وٕحقه.

م  :]030[002دم ٛافهالة وجقب ٚـٍٚئٔ )7(ٚظذ ـؾ مٔ ٝمًِؿ ،ذـرا ـٚن
ام إثك ،حرا ام ظٌدا ،مٗمْ ٚام خمٚفٍ ،)4(ٚظٚدٓ ام ؾٚشَ ،ٚوٓ دم ٛظذ اضٍٚل
ادًِّغ آ اذا بٌِقا ش ٝشْغ ،ويًتح ٛظذ مـ مل يٌِغ ذفؽ وؿد تقفد حٔ.ٚ
وـؾ مـ وجد مٔت ٚذم بالد آشالم ؾٓق مًِؿ طٚهرا ،وـذا فَٔط دار
آشالم ،بؾ دار افٍُر اذا احتّؾ ـقٕف مًِام ظذ آحقط وجقب.ٚ
م  :]032[009آحقط ذم ـٍٔٔتٓ ٚان يُز أوٓ ويتنٓد افنٓٚدتغ ،ثؿ
يُز ث ٕٚٔٚويهع ظذ افٌْل ’ ،ثؿ يُز ثٚفث ٚويدظق فِّٗمْغ ،ثؿ يُز رابًٚ
ويدظق فِّٔ ،ٝثؿ يُز خٚمً ٚويْكف ،وآحقط اشتحٌٚب ٚاجلّع بغ آدظٜٔ
بًد ـؾ تٌُرة.
وٓ ؿراءة ؾٔٓ ٚوٓ تًِٔؿ ،وجي ٛؾٔٓ ٚامقر:
مْٓ :ٚافْٔ ٜظذ ٕحق م ٚتَدم ذم افقوقء(.)0
ومْٓ :ٚحوقر ادٔ ٝؾال ُي َهذ ظذ افٌٚئ.ٛ
ومْٓ :ٚاشتٌَٚل ادهع افٌَِ.ٜ
( )7افقاج ٛافٍُٚئل :واج ٛظذ مجٔع ادًِّغ وافذي فق ؿٚم بف افًٌض شَط ظـ أخريـ،
ـًٌؾ ادٔ .ٝويَٚبِف افقاج ٛافًْٔل ،ؾ٘ذا مل يهؾ ظذ ادٔ ٝأحد أثؿ اجلّٔع.
( )4يَهد بٚدٗمـ افنًٔل آثْل ظؼي ،وادخٚفػ أتٌٚع بَٔ ٜادذاه ٛآشالمٔ.ٜ
( )0ذم ظْقان افْٔ ،ٜم ٚيع ادًٖف.725 ٜ

ومْٓ :ٚان يُقن رأس ادٔ ٝاػ جٓ ٜيّغ ادهع ورجاله اػ جٓ ٜيًٚره.
ومْٓ :ٚان يُقن مًتَِٔ ٚظذ ؿٍٚه.
ومْٓ :ٚوؿقف ادهع خٍِف حمٚذي )7(ٚفًٌوف آ ان يُقن مٖمقم ٚوؿد اشتىٚل
افهػ حتك خرج ظـ ادحٚذاة.
ومْٓ :ٚان ٓ يُقن ادهع بًٔدا ظْف ظذ ٕحق ٓ يهدق افقؿقف ظْده آ مع
اتهٚل افهٍقف ذم افهالة مجٚظ.ٜ
ومْٓ :ٚان ٓ يُقن بْٔٓام حٚئؾ مـ شس او جدار ،وٓ يي افًس بّثؾ
افتٚبقت وٕحقه.
ومْٓ :ٚان يُقن ادهع ؿٚئام ،ؾال تهح صالة ؽر افَٚئؿ آ مع ظدم افتُّـ
مـ صالة افَٚئؿ.
ومْٓ :ٚادقآة( )4بغ افتٌُرات وآدظٔ.ٜ
ومْٓ :ٚان تُقن افهالة بًد افتًٌٔؾ وافتحْٔط وافتٍُغ وؿٌؾ افدؾـ.
ومْٓ :ٚان يُقن ادٔ ٝمًتقر افًقرة ،وفق بْحق احلجر وافٌِـ( )0ان تًذر
افٍُـ.
ومْٓ :ٚابٚح ٜمُٚن ادهع ظذ آحقط وجقب.ٚ
( )7حمٚذي :ٚؾقق ،أظذ .وهق ادراد مـ افَقل "يًتح ٛفِّهع ذم حٚل افَٔٚم ووع يديف ظذ
ؾخديف بحذاء رـٌتٔف" ،أي أظذ رـٌتٔف.
( )4ادقآة ذم افهالة :إتٔٚن أرـٚهن ٚوأجزائٓ ٚمتًٚؿٌ ٜبدون ؾٚصؾ خمؾ َب.ٚ
( )0افٌِـ :م ٚيًّؾ مـ افىغ ويٌْك بف ،افىقب.

ومْٓ :ٚإذن افقيل ظذ آطٓر ،حتك اذا اوىص ادٔ ٝبٖن يهع ظِٔف صخص
مًغ ؾال ٍٕقذ هلذه افقصٔ.ٜ
م  ٓ :]039[000يًتز ذم افهالة ظذ ادٔ ٝافىٓٚرة مـ احلدث واخلٌ،ٞ
وابٚح ٜافٌِٚس ،وشس افًقرة ،وان ـٚن آحقط اشتحٌٚب ٚاظتٌٚر مجٔع ذائط
افهالة ،بؾ ٓ يسك آحتٔٚط وجقب ٚبسك افُالم ذم اثْٚئٓ ٚوافوحؽ وآفتٍٚت
ظـ افٌَِ.ٜ
م  :]030[005اذا صؽ ذم إف صذ ظذ اجلْٚزة ام ٓ بْك ظذ افًدم ،واذا
صذ وصؽ ذم صح ٜافهالة وؾًٚده ٚبْك ظذ افهح ،ٜواذا ظِؿ بٌىالهن ٚوجٌٝ
اظٚدهت ٚظذ افقجف افهحٔح ،وـذا فق أدى اجتٓٚده او تَِٔده اػ بىالهن.ٚ
م  :]035[000جيقز تُرار افهالة ظذ ادٔ ٝافقاحد ،فُْف مُروه آ اذا
ـٚن ادٔ ٝمـ اهؾ افؼف ذم افديـ ،او ـٚن حهقل افتٖخر بًٌ ٛآخر.
م  :]030[005فق دؾـ ادٔ ٝبال صالة صحٔح ٜصذ ظذ ؿزه م ٚمل يتالش
بدٕف(.)7
م  :]035[023يًتح ٛان يَػ آمٚم وادٍْرد ظْد وشط افرجؾ وظْد
صدر ادرأة.
م  :]073[027اذا اجتًّ ٝجْٚئز متًددة جٚز تؼيُٓ ٚبهالة واحدة
ؾتقوع اجلّٔع امٚم ادهع مع ادحٚذاة بْٔٓ ،ٚوإوػ مع اجتامع افرجؾ وادرأة ان
جيًؾ افرجؾ اؿرب اػ ادهع وجيًؾ صدره ٚحمٚذي ٚفقشط افرجؾ ،ويراظك ذم
( )7إذا ـٚن ؿد م ٙزمـ ضقيؾ ظذ دؾْف ومل تٌؼ هٔئ ٜجًده ؾال يهذ ظِٔف.

افدظٚء بًد افتٌُر افرابع تثْٔ ٜافوّر ومجًف.
م  :]077[024يًتح ٛذم صالة ادٔ ٝاجلامظ ،ٜويًتز ذم آمٚم ان يُقن
جٚمً ٚفؼائط آمٚم )7(ٜمـ افٌِقغ وافًَؾ وآيامن ،بؾ يًتز ؾٔف افًداف ٜايو ٚظذ
آحقط اشتحٌٚب ،ٚوآحقط ـ وجقب ٚـ اظتٌٚر ذائط اجلامظ ٜمـ إتٍٚء افًٌد
واحلٚئؾ( )4وان ٓ يُقن مقؿػ آمٚم أظذ مـ مقؿػ ادٖمقم وؽر ذفؽ.
م  :]074[020اذا حي صخص ذم أثْٚء صالة آمٚم ـز مع آمٚم
وجًِف أول صالتف وتنٓد افنٓٚدتغ بًده ،وهُذا يُز مع آمٚم ويٖيت بام هق
وطًٍٍٕٔ ٜف ،ؾٚذا ؾرغ آمٚم أتك بٌـَٔ ٜافتٌُر بال دظٚء ،وان ـٚن افدظٚء أحقط
اشتحٌٚب.ٚ
م  :]070[022فق صذ افهٌل ظذ ادٔ ٝمل دمز( )0صالتف ظـ صالة افٌٚفٌغ
وان ـ ٕٝٚصالتف صحٔح.ٜ
م  :]072[029اذا ـٚن افقيل فِّٔ ٝامراة جٚز هل ٚمٌٚذة افهالة وآذن
فٌره ٚذـرا ـٚن ام إثك.
م  ٓ :]079[020يتحّؾ آمٚم ذم صالة ادٔ ٝصٔئ ٚظـ ادٖمقم(.)2
م  :]070[025ؿد ذـروا فِهالة ظذ ادٔ ٝآداب.ٚ
( )7ذائط آمٚم :ٜهل افؼائط ادًتزة ذم إمٚم صالة اجلامظ.ٜ
( )4احلٚئؾ :يَهد بف هْ ٚذم افهالة :افٍٚصؾ بغ مُٚن ادهع وؽره وذم صالة اجلامظ :ٜم ٚيُقن
بغ اإلمٚم وادٖمقمغ ـٚحلٚئط ،وٕحقه مـ احلقاجز.
افتُِٔػ ظـ افٌٚفٌغ ٕهن ٚواج ٛـٍٚئل ظِٔٓؿ.
( )0أي ٓ يًَط بٖداءه ٚمـ افهٌل
ُ
( )2أي ٓ بد فِّٖمقم ذم افهالة ظذ ادٔ ٝمـ أن يُز ويَرأ آدظٔ ٜبًد افتٌُرات.

مْٓ :ٚان يُقن ادهذ ظذ ضٓٚرة ،وجيقز افتّٔؿ مع وجدان ادٚء اذا خٚف
ؾقت افهالة ان تقوٖ او اؽتًؾ(.)7
ومْٓ :ٚرؾع افٔديـ ظْد افتٌُر.
ومْٓ :ٚان يرؾع آمٚم صقتف بٚفتٌُر وآدظٔ.ٜ
ومْٓ :ٚاختٔٚر ادقاوع افتل يُثر ؾٔٓ ٚآجتامع.
ومْٓ :ٚان تُقن افهالة بٚجلامظ.ٜ
ومْٓ :ٚان يَػ ادٖمقم خِػ آمٚم.
ومْٓ :ٚآجتٓٚد( )4ذم افدظٚء فِّٔ ٝوفِّٗمْغ.
ومْٓ :ٚان يَقل ؿٌؾ افهالة :افهالة ـ ثالث مرات ـ.
م  :]075[020اؿؾ م ٚجيزئ مـ افهالة ان يَقل ادهذ :اهلل اـز اصٓد ان
ٓ افف آ اهلل واصٓد ان حمّدا رشقل اهلل ’ ثؿ يَقل :اهلل اـز ،افِٓؿ صؾ ظذ
حمّد وآل حمّد ثؿ يَقل :اهلل اـز افِٓؿ اؽٍر فِّٗمْغ ثؿ يَقل :اهلل اـز ،افِٓؿ
اؽٍر هلذا وينر اػ ادٔ ٝثؿ يَقل :اهلل اـز.

( )7بام أن صالة ادٔ ٝختتص بجقاز أداءه ٚبدون ضٓقر ؾٕ٘ف جيقز افتّٔؿ حتك وفق ـٚن مًتىًٔٚ
فِقوقء أو افًٌؾ ،ويٍُل ذم ذفؽ أن خينك افتٖخر ظـ صالة ادٔ.ٝ
( )4يَهد بٓٚجتٓٚد هْ ٚمًْٚه افٌِقي ،إذ أن آجتٓٚد مٖخقذ مـ اجلٓد بٚفوؿ وهق فٌ :ٜافىٚؿ،ٜ
أو إٔف مـ اجلٓد بٚفٍتح ومًْٚه :ادنَ ٜويٖيت بًّْك افىٚؿ ٜأيو ،ٚوظِٔف ؾٓٚجتٓٚد بًّْك بذل
افقشع وافىٚؿ ٜشقاء أخذٕٚه مـ اجلٓد ـ بٚفٍتح ـ أو اجلٓد ـ بٚفوؿ ـ وذفؽ ٓن بذل افىٚؿٜ
ٓ خيِق ظـ منَ ٜومه ٚأمران متالزمٚن.

م  :]070[025يًتح ٛاظالم ادٗمْغ بّقت ادٗمـ فٔنًٔقه( )7ويًتحٛ
هلؿ تنًٔٔف ،وؿد ورد ذم ؾوِف اخٌٚر ـثرة ؾٍل بًوٓ ٚمـ تٌع جْٚزة اظىل يقم
افَٔٚم ٜاربع صٍٚظٚت .ومل يَؾ صٔئ ٚآ وؿٚل ادِؽ :وفؽ مثؾ ذفؽ وذم بًوٓ ٚان
أول م ٚيتحػ بف ادٗمـ ذم ؿزه ان يٌٍر دـ تٌع جْٚزتف.
وفف آداب ـثرة مذـقرة ذم افُت ٛادًٌقض )4(ٜمثؾ ان يُقن ادنٔع مٚصٔٚ
خِػ اجلْٚزة خٚصً ٚمتٍُرا حٚمال فِجْٚزة .ظذ افُتػ ؿٚئال حغ احلّؾ :بًؿ
اهلل وبٚهلل وصذ اهلل ظذ حمّد وآل حمّد افِٓؿ اؽٍر فِّٗمْغ وادٗمْٚت.
ويُره افوحؽ وافًِ ٛوافِٓق وآهاع ذم ادق.
وان يَقل :ارؾَقا بف واشتٌٍروا فف وافرـقب وادق ؿدام اجلْٚزة وافُالم
بٌر ذـر اهلل تًٚػ وافدظٚء وآشتٌٍٚر .ويُره ووع افرداء مـ ؽر صٚحٛ
ادهٌٔ ٜؾٕٚف يًتح ٛفف ذفؽ وان يّق حٚؾٔ.ٚ

م  :]075[093دم ٛـٍٚي )0(ٜمقاراة ادٔ ٝذم آرض بحٔ ٞيٗمـ ظذ
جًده مـ افًٌٚع ،وايذاء رائحتف فِْٚس ،وٓ يٍُل ووًف ذم بْٚء او تٚبقت وان

( )7تنٔٔع ادٔ :ٝادق وراء جْٚزتف ومحِٓ ٚإػ افَز.
( )4ذم ـت ٛافروايٚت وآحُٚم افؼظٔ.ٜ
( )0ـٍٚي :ٜأي وجقب ٚـٍٚئٔ ً ،ٚوؿد مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف.002 ٜ

حهؾ ؾٔف آمران( ،)7وجي ٛووًف ظذ اجل ٕٛٚآيّـ مقجٓ ٚوجٓف اػ افٌَِ،ٜ
واذا اصتٌٓ ٝافٌَِ ٜظّؾ بٚفيـ ،ومع تًذره يًَط وجقب آشتٌَٚل ان مل يُّـ
افتٖخر ،واذا ـٚن ادٔ ٝذم افٌحر ومل يُّـ دؾْف ذم افز ،وفق بٚفتٖخر ،ؽًؾ،
وحْط ،وصع ظِٔف ،وووع ذم خٚبٔ ،)4( ٜواحُؿ رأشٓ ،ٚوافَل ذم افٌحر ،او ُثَؾ
بند حجر ،او ٕحقه برجِٔف ،ثؿ يَِل ذم افٌحر.
وآحقط اشتحٌٚب ٚاختٔٚر إول مع آمُٚن ،وـذفؽ احلُؿ إذا خٔػ ظذ
ادٔ ٝمـ ٌٕش افًدو ؿزه ومتثِٔف(.)0
م  ٓ :]043[097جيقز دؾـ ادًِؿ ذم مَزة افُٚؾريـ ،وـذا افًُس.
م  :]047[094إذا مٚت ٝاحلٚمؾ افُٚؾرة ،ومٚت ذم بىْٓ ٚمحِٓ ٚمـ مًِؿ،
دؾْ ٝذم مَزة ادًِّغ ظذ ج ٌٕٚٓٚآين ،مًتدبرة فٌَِِ ٜوـذفؽ احلُؿ إن ـٚن
اجلْغ مل تِجف افروح.
م  ٓ :]044[090جيقز دؾـ ادًِؿ ذم مُٚن يقج ٛهتؽ حرمتف ـٚدزبِ،ٜ
وافٌٚفقظ ،ٜوٓ ذم ادُٚن ادِّقك بٌر اذن ادٚفؽ ،أو ادقؿقف فٌر افدؾـ
ـٚددارس ،وادًٚجد ،واحلًْٔٔٚت ادتًٚرؾ ٜذم زم ،ْٕٚٚواخلٕٚٚت( )2ادقؿقؾ ٜوإن أذن
افقيل بذفؽ.

( )7أي حتك وفق ـٚن ووع جًده ذم تٚبقت او بْٚء حئّف مـ افًٌٚع وٓ يتٖذى أحد برائحتف.
( )4اخلٚبٔ :ٜاجلرة افٌُرة.
( )0افتّثٔؾ يًْل :تنقيف جًد احلل أو ادٔ ٝبَىع أظوٚئف أو أجزاء مْٓ.ٚ
( )2اخلٚن :اشؿ ـٚن يىِؼ ظذ مُٚن ٕزول ادًٚؾريـ ،ويًّك ذم زم ْٕٚٚآن ؾْدق.

م  ٓ :]040[092جيقز افدؾـ ذم ؿز مٔ ٝؿٌؾ إدراشف( )7وصرورتف تراب،ٚ
ًٕؿ إذا ـٚن افَز مٌْقص ،ٚجٚز افدؾـ ؾٔف.
م  :]042[099يًتح ٛحٍر افَز ؿدر ؿٚم ،)4(ٜأو إػ افسؿقة( )0وأن جيًؾ فف
حلد مم ٚيع افٌَِ ٜذم آرض افهٌِ ٜبَدر م ٚيُّـ ؾٔف اجلِقس وذم افرخقة ينؼ
وشط افَز صٌف افْٓر وجيًؾ ؾٔف ادٔ ،ٝويًَػ ظِٔف ثؿ هيٚل ظِٔف افساب ،وأن
يٌىك افَز بثقب ظْد ادخٚل ادرأة ،وافذـر ظْد تْٚول ادٔ ،ٝوظْد ووًف ذم
افِحد ،وافتحٍل ،وحؾ آزرار وـنػ افرأس فٌِّٚذة فذفؽ ،وأن حتؾ ظَد
افٍُـ بًد افقوع ذم افَز مـ ضرف افرأس.
وأن حين ظـ وجٓف وجيًؾ خده ظذ آرض ويًّؾ فف وشٚدة مـ تراب،
وأن يقوع صئ مـ ترب ٜاحلًغ × مًف ،وتَِْٔف افنٓٚدتغ ،وآؿرار بٓٚئّٜ
^.
وأن يًد افِحد بٚفٌِـ( )2وأن خيرج ادٌٚذ مـ ضرف افرجِغ ،وأن هئؾ
احلٚرضون افساب بيٓقر آـػ ؽر ذي افرحؿ( ،)9وضؿ افَز وتربًٔف ٓ مثِث ٚوٓ
خمًّ ،ٚوٓ ؽر ذفؽ.
ورش ادٚء ظِٔف دورا يًتٌَؾ افٌَِ ٜويٌتدأ مـ ظْد افرأس ،ؾٚن ؾوؾ رء
( )7إٓدراس :إٓدثٚر ،ذهٚب إثر،آحمٚء.
( )4افَٚم :ٜضقل اجلًد.وهل مَٔٚس فًّؼ ادٔٚه يًٚوي شت ٜأؿدام ،وافَدم  03،0شؿ.
افس ُؿ َقة :مر بٔٚهن ٚذم هٚمش ادًٖف.007 ٜ
(ْ )0
( )2اف ٌَِِ ْـ :مر ذم هٚمش ادًٖف.009 ٜ
( )9ذي رحؿ :أي آؿٚرب ؾال يًتح ٛهلؿ أن هئِقا افساب ظذ ادٔ.ٝ

ص ٛظذ وشىف ،وووع احلٚرضيـ ايدهيؿ ظِٔف ؽّزا( )7بًد افرش ،وٓ شٔام اذا
ـٚن ادٔ ٝهٚصّٔ ،ٚاو احلٚرض مل حيي افهالة ظِٔف( ،)4وافسحؿ ظِٔف بّثؾ :افِٓؿ
جٚف آرض ظـ جٌْٔف وصًد روحف اػ ارواح ادٗمْغ ذم ظِٔغ واحلَف
بٚفهٚحلغ ،وان يَِْف افقيل بًد إكاف افْٚس راؾً ٚصقتف وان يُت ٛاشؿ ادٔٝ
ظذ افَز او ظذ فقح او حجر ويْه ٛظذ افَز.
م  :]049[090يُره دؾـ مٔتغ ذم ؿز واحد ،وٕزول آب ذم ؿز وفده،
وؽر ادحرم ذم ؿز ادرأة ،واهٚف ٜافرحؿ افساب ،وؾرش افَز بٚفًٚج( ،)0مـ ؽر
حٚج ،ٜودمهٔهف( ،)2وتىْٔٔف( ،)9وتًّْٔف( )0واجلِقس ،وآتُٚء ،وـذا افٌْٚء ظِٔف،
ودمديده ،آ ان يُقن ادٔ ٝمـ اهؾ افؼف(.)5
م  :]040[095يُره َٕؾ ادٔ ٝمـ بِد مقتف اػ بِد آخر ،آ اػ ادنٚهد
( )7افٌّز :يًْل هْ ٚافًك أو افٌُس بٚفٔد.
( )4أي يتٖـد اشتحٌٚب ؽّز افساب ظذ افَز دـ مل حيي افهالة ظذ اجلْٚزة.
( )0افًٚجٕ :قع مـ افنجر ،وهق مـ إصجٚر افوخّ ٜويًرف ب افتٔؽ  teakوجيِ ٛمـ بالد
اهلْد.
( )2افتجهٔص :افٌْٚء أو افىع بٚجلص ،وهق مٚدة بٔوٚء تًتخرج مـ إرض وتًتًّؾ ذم بْٚء
افٌٔقت وضالئٓ ٚبًد ضٌخف وتًخْٔف ،وهل تنٌف افُِ ِْس ،او افساب ٜافٌٔوٚء.
( )9افتىٔغ :افٌْٚء أو افىع بٚفىغ.
( )0اف َت ًْْٔؿ :جًؾ حدب ٜفَِز مـ تراب تنٌف شْٚم اجلّؾ بٖن جيًؾ شىحف بنُؾ مثِٞ
ـٚفًْٚم.
( )5ؾ٘ن ـٚن ادٔ ٝمـ أهؾ افؼ ف ـام فق ـٚن ظٚد ٚاو صخه ٚذا صٖن اجتامظل ؾستٍع ـراه ٜمٚ
ذـر ظـ أوصٚف افَز.

ادؼؾ ،ٜوادقاوع ادحسم ،ٜؾٕٚف يًتح ،ٛوٓ شٔام افٌري( )7واحلٚئر( ،)4وذم بًض
افروايٚت ان مـ خقاص إول اشَٚط ظذاب افَز وحمٚشٌ ٜمُْر وُٕر.
م  ٓ :]045[090ؾرق ذم جقاز افَْؾ ،بغ م ٚؿٌؾ افدؾـ وم ٚبًده اذا اتٍؼ
حتَؼ افٌْش ،بؾ ٓ يًٌد جقاز افٌْش فذفؽ اذا ـٚن بٚذن افقيل ومل يِزم هتؽ حرمٜ
ادٔ.ٝ
م  :]040[095حيرم ٌٕش ؿز ادٗمـ ظذ ٕحق ييٓر جًده آ مع افًِؿ
بٕٚدراشف( )0وصرورتف تراب ،ٚمـ دون ؾرق بغ افهٌر وافٌُر وافًٚؿؾ وادجْقن.
ويًتثْك مـ ذفؽ مقارد:
مـفو :م ٚاذا ـٚن افٌْش دهِح ٜادٔ ،ٝـٚفَْؾ اػ ادنٚهد ـام تَدم ،او فُقٕف
مدؾقٕ ٚذم مقوع يقج ٛمٓ ٜٕٚظِٔف ـّزبِ ،ٜأو بٚفقظ ٜأو ٕحقمه ،ٚاو ذم مقوع
يتخقف ؾٔف ظذ بدٕف مـ شٔؾ او شٌع او ظدو.
ومـفو :م ٚفق ظٚروف أمر راجح أهؿ ـام اذا تقؿػ دؾع مًٍدة ظذ رؤيٜ
جًده(.)2
ومْٓ :ٚم ٚفق فزم مـ ترك ٌٕنف رضر مٚيل ،ـام اذا دؾـ مًف مٚل ؽره مـ
خٚتؿ وٕحقه ،ؾٌْٔش فدؾع افير ادٚيل ،ومثؾ ذفؽ م ٚاذا دؾـ ذم مِؽ افٌر مـ
( )7افٌري :مُٚن ؿز أمر ادٗمْغ آمٚم ظع بـ أيب ضٚفٛ

ذم افْجػ ذم افًراق ،حٔٞ

يقيص ادقافقن بَْؾ رؾٚهتؿ اػ مَزة وادي افًالم ،وهل أـز مَزة ذم افًٚمل.
( )4احلٚئر احلًْٔل :هق مرؿد أيب افنٓداء اإلمٚم احلًغ

ذم ـربالء بٚفًراق.

( )0إٓدراس :مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف.092 ٜ
( )2ـام حيهؾ ذم زم ْٕٚٚمـ ؿٔٚم افى ٛافًديل ب٘جراء افٌْش وافُنػ فِتحَٔؼ بجرائؿ ؿتؾ.

دون اذٕف او اجٚزتف.
ومْٓ :ٚم ٚاذا دؾـ بال ؽًؾ ،او بال تٍُغ ،او تٌغ بىالن ؽًِف ،او بىالن
تٍُْٔف ،او فُقن دؾْف ظذ ؽر افقجف افؼظل فقوًف ذم افَز اػ ؽر افٌَِ ،ٜاو ذم
مُٚن اوىص بٚفدؾـ ذم ؽره ،او ٕحق ذفؽ ،ؾٔجقز ٌٕنف ذم هذه ادقارد اذا مل يِزم
هتؽ حلرمتف ،وآ ؾٍٔف إصُٚل.
م  ٓ :]045[003جيقز افتقديع ادتًٚرف ظْد بًض افنًٜٔ

ايدهؿ اهلل تًٚػ

بقوع ادٔ ٝذم مقوع وافٌْٚء ظِٔف ثؿ َِٕف اػ ادنٚهد افؼيٍ ،ٜبؾ افالزم ان يدؾـ
بّقاراتف ذم آرض مًتٌَال بقجٓف افٌَِ ٜظذ افقجف افؼظل ،ثؿ يَْؾ بًد ذفؽ
بٚذن افقيل ظذ ٕحق ٓ يٗدى اػ هتؽ حرمتف.
م  :]003[007اذا ووع ادٔ ٝذم هداب جٚز ؾتح بٚبف وإزال مٔ ٝآخر
ؾٔف اذا مل ييٓر جًد إول ،ام ٚفٌِْٚء ظِٔف او فقوًف ذم حلد داخؾ افنداب وامٚ
اذا ـٚن بْحق ييٓر جًده ؾٍل جقازه إصُٚل.
م  :]007[004اذا مٚت وفد احلٚمؾ دوهن ،ٚؾٚن امُـ اخراجف صحٔحٚ
وج ،ٛوآ جٚز تَىًٔف ،ويتحرى آرؾؼ ؾٓٚرؾؼ( ،)7وان مٚت ٝهل دوٕف صؼ
بىْٓ ٚمـ اجل ٕٛٚآين ،ان احتّؾ دخِف ذم حٔٚتف ،وآ ؾّـ اي ج ٕٛٚـٚن
واخرج ثؿ خيٚط بىْٓ ٚوتدؾـ.
م  :]004[000اذا وجد بًض ادٔ ،ٝوؾٔف افهدر وافٔديـ ،او افَِ ،ٛاو
ظيٚم ادٔ ٝافنٚمِ ٜفِْهػ آظذ ،او صدق ظِٔف إًٓٚن وفق بَٔد إف مَىقع
( )7أي جيقز افتَىٔع بَّدار افيورة صٔئ ٚؾنٔئ.ٚ

آضراف ،ؽًؾ وحْط وـٍـ وصع ظِٔف ودؾـ ،وـذا اذا ـٚن افهدر وحده ،او
بًوف ظذ آحقط وجقب ،ٚوذم آخريـ( )7يَتك ذم افتٍُغ ظذ افَّٔص
وآزار ،وذم إول يوٚف افٔٓام ادئزر ان وجد فف حمؾ ،وان وجد ؽر ظيؿ
افهدر ،جمردا ـٚن او منتّال ظِٔف افِحؿ ،ؽًؾ ظذ آحقط وجقب ،ٚوحْط،
وفػ بخرؿ ،ٜودؾـ ،ومل يهؾ ظِٔف ،وان مل يُـ ؾٔف ظيؿ فػ بخرؿ ٜودؾـ.
م  :]000[002افًَط اذا تؿ فف اربً ٜاصٓر ،او اشتقت خَِتف( )4ؽًؾ،
وحْط ،وـٍـ ،ومل يهؾ ظِٔف ،واذا ـٚن فدون ذفؽ فػ بخرؿ ٜودؾـ ظذ آحقط
وجقب ،ٚفُـ فق وجلتف افروح حْٔئذ ؾٓٚحقط اشتحٌٚب ٚجريٚن حُؿ آربً ٜاصٓر
ظِٔف.

م  :]002[009جي ٛافًٌؾ بّس إًٓٚن ادٔ ٝبًد برده( ،)0وؿٌؾ امتٚم
ؽًِف( ،)2مًِام ـٚن او ـٚؾرا حتك افًَط اذا وجلتف افروح وتؿ فف اربً ٜاصٓر.
وفق ؽًِف افُٚؾر فٍَد ادامثؾ( ،)9او ؽًؾ بٚفَراح( )0فٍَد اخلِٔط ؾال جيٛ

( )7أي افهدر وحده ،أو بًوف ،ـام حيهؾ ذم وحٚي ٚافتٍجرات واحلروب.
( )4أي اـتِّ ٝؾٔف هٔئ ٜإًٓٚن.
( )0أي إذا مٚت إًٓٚن وبرد جًّف مـ حرارة احلٔٚة ؾًّف مـ احلل مقج ٛفًٌؾ احلل.
( )2أي إذا مس احلل ادٔ ٝؿٌؾ إٓتٓٚء مـ تًٌٔؾ ادٔ ٝوج ٛافًٌؾ ظذ احلل.
( )9أي فق تؿ تًٌٔؾ ادًِؿ بقاشى ٜافُٚؾر فًدم وجقد ممٚثؾ مًِؿ فِّٔ ٝذم افذـقرة وإٓقث.ٜ
( )0أي فق ؽًؾ ادٔ ٝبٚدٚء افهٚذم ؾَط فًدم وجقد خِٔط افًدر وافُٚؾقر.

افًٌؾ بًّف .وفق يّؿ ادٔ ٝفًِجز ظـ تًٌِٔف ؾٔج ٛافًٌؾ بًّف.
م  ٓ :]009[000ؾرق ذم ادٚس وادًّقس بغ ان يُقن مـ افيٚهر
وافٌٚضـ ،ـام ٓ ؾرق بغ ـقن ادٚس وادًّقس مم ٚحتِف احلٔٚة وظدمف( ،)7وافًزة ذم
وجقب افًٌؾ بٚدس بٚفنًر او بًّف بٚفهدق افًرذم وخيتِػ ذفؽ بىقل افنًر
وؿكه.
م  ٓ :]000[005ؾرق بغ افًٚؿؾ وادجْقن وافهٌر وافٌُر وادس
آختٔٚري وآوىراري.
م  :]005[000اذا مس ادٔ ٝؿٌؾ برده مل جي ٛافًٌؾ بًّفًٕ ،ؿ يتْجس
افًوق ادٚس بؼط افرضقب ٜادني ٜذم احدمه ،)4(ٚوان ـٚن آحقط اشتحٌٚبٚ
تىٓره مع اجلٍٚف ايو.ٚ
م  :]000[005جي ٛافًٌؾ بّس افَىً ٜادٌ )0(ٜٕٚمـ احلل او ادٔ ٝاذا
ـ ٕٝٚمنتِّ ٜظذ افًيؿ دون اخلٚفٔ ٜمْف ،ودون افًيؿ ادجرد مـ احلل.
ام ٚافًيؿ ادجرد مـ ادٔ ٝاو افًـ مْف ؾٓٚحقط اشتحٌٚب ٚافًٌؾ بًّف.
م  :]005[053اذا ؿِع افًـ مـ احلل وـٚن مًف حلؿ يًر مل جي ٛافًٌؾ
بًّف.
م  :]023[057جيقز دـ ظِٔف ؽًؾ ادس دخقل ادًٚجد وادنٚهد وادُٞ
( )7مر ذم هٚمش ادًٖف 750 ٜبٔٚن مًْك م ٚحتِف احلٔٚة وم ٓ ٚحتِف احلٔٚة.
( )4افرضقب ٜادني :ٜافتل تْتَؾ مـ صئ إػ صئ آخر ،أو مـ صخص إػ آخر بّجرد ادالؿٚة.
( )0ادٌ :ٜٕٚادَىقظ.ٜ

ؾٔٓ ٚوؿراءة افًزائؿ.
ًٕؿ ٓ جيقز فف مس ـتٚب ٜافَرآن وٕحقه ٚمم ٓ ٚجيقز فِّحدث مًف ،ويهح
فف ـؾ ظّؾ مؼوط بٚفىٓٚرة ـٚفهالة.

زمانية ومكانية وفعلية

م  :]027[054آؽًٚل افزم ،)7(ٜٕٔٚوهل ٚاؾراد ـثرة:
مْٓ :ٚؽًؾ اجلًّ ٜوهق امهٓ ،ٚحتك ؿٔؾ بقجقبف فُْف ؤًػ( ،)4ووؿتف مـ
ضِقع افٍجر افثٚين( )0يقم اجلًّ ٜاػ افزوال( ،)2وآحقط ان يْقي ؾٔام بغ افزوال اػ
افٌروب افَرب ٜادىَِ ،ٜواذا ؾٚتف اػ افٌروب ؿوٚه يقم افًٌ ٝاػ افٌروب ،وجيقز
تَديّف يقم اخلّٔس رجٚءا ان خٚف اظقاز ادٚء يقم اجلًّ ،ٜوفق اتٍؼ متُْف مْف يقم
اجلًّ ٜاظٚده ؾٔف برجٚء ادىِقبٔ ،ٜواذا ؾٚتف حْٔئذ اظٚده يقم افًٌ.)9(ٝ
م  :]024[050يهح ؽًؾ اجلًّ ٜمـ اجلْ ٛواحلٚئض( ،)0وجيزئ ظـ
( )7إؽًٚل افزم :ٜٕٔٚهل إؽًٚل افتل تٗدى ذم أيٚم خمهقص ٜذم أوؿٚت مًْٔ ٜـًٌؾ يقم
اجلًّ ،ٜوؽًؾ يقم افًٔديـ ،ويقم ظرؾ ،ٜويقم افسوي ،ٜوفٔٚيل افَدر ،وؽره.ٚ
( )4أي أن افَقل بقجقب ؽًؾ اجلًّ ٜؤًػ ،وبٚفتٚيل ؾٓق مًتح ٛوفٔس بقاج.ٛ
( )0افٍجر افثٚين :يٌدأ ظْدم ٚيْتؼ بٔٚض افٍجر إول وهق أول أوؿٚت صالة افهٌح ،وأمٚ
افٍجر إول ؾٓق افٌٔٚض افذي ييٓر ذم إؾؼ آخر افِٔؾ متجٓ ٚإػ إظذ ؿٌٔؾ أذان افٍجر.
( )2زوال افنّس :مِٔٓ ٚظـ وشط افًامء إػ جٓ ٜافٌرب ،وهق أول وؿ ٝصالة افيٓر.
( )9وبٚفتٚيل ؾ٘ن آثٚر ؽًؾ اجلًّ ٜتست ٛظِٔف ذم مجٔع هذه آوؿٚت ،ؾٌْٔل ظـ افقوقء.
( )0أي يهح فِحٚئض ان تٌتًؾ ؽًؾ اجلًّ ،ٜحتك وفق مل تىٓر مـ احلٔض.

ؽًؾ اجلْٚب ٜواحلٔض اذا ـٚن بًد افَْٚء(.)7
ومْٓ :ٚؽًؾ يقم افًٔديـ( )4ووؿتف مـ افٍجر اػ زوال افنّس وٓ بد مـ
آتٔٚن بف ؿٌؾ افهالة ،وؽًؾ فِٔ ٜافٍىر ،وإوػ آتٔٚن بف أول افِٔؾ ،ويقم
ظرؾ ،ٜوإوػ آتٔٚن بف ؿٌٔؾ افيٓر ،ويقم افسوي ،ٜوهق افثٚمـ مـ ذي احلج،ٜ
وافِِٔ ٜإوػ وافًٚبع ظؼة وافرابً ٜوافًؼيـ مـ صٓر رموٚن ،وفٔٚيل افَدر،
وافًٌؾ ظْد احساق ؿرص افنّس ذم افًُقف.
م  :]020[052مجٔع آؽًٚل افزم ٜٕٔٚيٍُل آتٔٚن َب ٚذم وؿتٓ ٚمرة
واحدة ،وٓ حٚج ٜاػ اظٚدهت ٚاذا صدر احلدث آـز او آصٌر بًده ،ٚويتخر ذم
آتٔٚن َب ٚبغ شٚظٚت وؿتٓ.ٚ
م  :]022[059آؽًٚل ادُٜٕٔٚ

(:)0

وهل ٚايو ٚاؾراد ـثرة ،ـٚفًٌؾ فدخقل احلرم ،وفدخقل مُ ،ٜوفدخقل
افًٌُ ،ٜوفدخقل حرم افرشقل ’ ،وفدخقل ادديْ.ٜ
م  :]029[050وؿ ٝافًٌؾ ذم هذا افًَؿ ؿٌؾ افدخقل ذم هذه آمُْٜ
ؿريٌ ٚمْف.
م  :]020[055آؽًٚل افًٍِٔ )2(ٜوهل ؿًامن:

( )7أي أن ؽًؾ اجلًّ ٜيٌْل ظـ ؽًؾ اجلْٚب ٜأو احلٔض إن ـ ٕٝٚؿد َٕ ٝمـ افدم.
( )4افًٔدان مه :ٚظٔد افٍىر ذم اول صٓر صقال ،وظٔد آوحك ذم  73ذي احلج.ٜ
( )0إؽًٚل ادُ :ٜٕٔٚهل افًٌؾ فدخقل أمٚــ حمددة ورد ذـره ٚذم افْهقص ادًتزة.
( )2إؽًٚل افًٍِٔ :ٜم ٚيٗتك َب ٚؿٌؾ أؾًٚل مًْٔ ٜأو بًد أؾًٚل مًْٔ.ٜ

افؼسؿ إول :م ٚيًتحٕ ٛجؾ ايَٚع ؾًؾ ،ـٚفًٌؾ فالحرام ،او فزيٚرة
افٌٔ ٝاحلرام ،وافًٌؾ فِذبح وافْحر ،واحلِؼ ،وافًٌؾ فالشتخٚرة ،او
آشتًَٚء( ،)7او ادٌٚهِٜمع اخلهؿ( ،)4وافًٌؾ فقداع ؿز افٌْل ’.
وأم ٚافًٌؾ فَوٚء صالة افًُقف إذا ترـٓ ٚمتًّدا ظٚدَ ٚب ٚمع احساق
افَرص ؾٓٚحقط وجقب ٚظدم ترـف.
وافؼسؿ افثوين :م ٚيًتح ٛبًد وؿقع ؾًؾ مْف ،ـٚفًٌؾ دس ادٔ ٝبًد
تًٌِٔف.
م  :]025[050جيزئ ذم افًَؿ إول مـ هذا افْقع ؽًؾ أول افْٓٚر
فْٓٚره ،وأول افِٔؾ فِِٔتف ،وجيزي أيو ٚؽًؾ افِٔؾ فِْٓٚر وبٚفًُس ،ويْتَض
هذا افًٌؾ بٚحلدث بْٔف وبغ افًٍؾ(.)0
م  :]020[055هذه آؽًٚل ؿد ثٌ ٝاشتحٌَٚب ٚبدفٔؾ مًتز وهل تٌْل
ظـ افقوقء ،وهْٚك اؽًٚل اخر ذـره ٚافٍَٓٚء ذم آؽًٚل ادًتحٌ ،ٜواشتحٌَٚبٚ
ثٚب ٝاشتْٚدا اػ ؿٚظدة افتًٚمح ذم ادف ٜافًْـ( )2وهل ـثرة ٕذـر مجِ ٜمْٓ:ٚ
 .7افًٌؾ ذم افِٔٚيل افٍرد مـ صٓر رموٚن ادٌٚرك ومجٔع فٔٚيل افًؼ
آخرة مْف وأول يقم مْف.
( )7صالة آشتًَٚء :تٗدى بٍُٔٔ ٜخٚص ٜفِدظٚء بْزول ادىر.
( )4ا دٌٚهِ :ٜادالظْ ،ٜوهل مـ آبتٓٚل ،وهق آجتٓٚد ذم افدظٚء بٚفًِـ وؽره ،وهل هْ ٚؿقل
ـؾ ؾريؼ مـ ادختٍِغ فًْ ٜاهلل ظذ افيٚمل مْ.ٚ
( )0أي إذا أحدث ؿٌؾ آتٔٚن بام اؽتًؾ فف ؾْٔتَض بذفؽ ؽًِف.
( )2مر بٔٚن ادَهقد مـ :افتًٚمح ذم أدف ٜافًْـ ذم هٚمش ادًٖف.07 ٜ

 .4ؽًؾ آخر ذم افِِٔ ٜافثٚفث ٜوافًؼيـ مـ صٓر رموٚن ادٌٚرك ؿٌٔؾ
افٍجر.
 . 0افًٌؾ ذم يقم افٌدير( ،)7افثٚمـ ظؼ مـ صٓر ذي احلج ٜاحلرام وذم افٔقم
افرابع وافًؼيـ مْف.
 . 2افًٌؾ يقم افْروز( )4وأول رج ،ٛوآخره ،وٕهٍف ،ويقم ادًٌ ،ٞوهق
افًٚبع وافًؼون مْف.
 9ـ افًٌؾ ذم فِٔ ٜافْهػ مـ صًٌٚن(.)0
 0ـ افًٌؾ ذم افٔقم افتٚشع ،وافًٚبع ظؼ مـ ربٔع إول(.)2
 5ـ افًٌؾ فزيٚرة ـؾ مًهقم مـ ؿري ٛاو بًٔد.
 0ـ افًٌؾ فَتؾ افقزغ(.)9
وهذه آؽًٚل(ٓ) يٌْل صئ مْٓ ٚظـ افقوقء.

( )7وهق يقم تْهٔ ٛظع بـ ايب ضٚف ٛأمرا فِّٗمْغ ذم حج ٜافقداع ذم ؽدير خؿ.
( )4هق افٔقم احلٚدي وافًؼون مـ صٓر آذار (مٚرس) حً ٛافتَقيؿ ادٔالدي ،وهق بداي ٜافًٚم
اجلديد ظْد افٍرس( ،ظٔد رأس افًْ ٜظْدهؿ) ويقاؾؼ بداي ٜؾهؾ افربٔع.
( )0فِٔ ٜوٓدة آمٚم احلج ٜادْتير حمّد بـ احلًـ ادٓدي .#
( )2وهق ذـرى وٓدة افٌْل ’ وآمٚم افهٚدق

.

( )9افقزغ :مـ افزواحػ ،وتتقاجد ذم افٌٔقت ،ويًّك ذم بالد افنٚم (ابق بريص).

وفيه فصول:

م  :]025[003مًقؽٚت( )7افتّٔؿ جيًّٓ ٚآظذار ادًَى ٜفقجقب
افىٓٚرة ادٚئٔ ٜوهل أمقر:
آمر إول :ظدم وجدان م ٚئٍُف مـ ادٚء فقوقئف او ؽًِف.
م  :]093[007ان ظِؿ بٍَد ادٚء مل جي ٛظِٔف افٍحص ظْف ،وان احتّؾ
وجقده ذم رحِف( )4او ذم افَٚؾِ ،ٜؾًِٔف افٍحص اػ ان حيهؾ افًِؿ او آضّئْٚن
بًدمف ،او حتَؼ احد رواؾع افتُِٔػ ـٚحلرج ،وٓ يًٌد ظدم وجقبف ؾٔام اذا ظِؿ
بًدم وجقد ادٚء ؿٌؾ ذفؽ واحتّؾ حدوثف ،وام ٚاذا احتّؾ وجقد ادٚء وهق ذم
افٍالة وج ٛظِٔف افىِ ٛؾٔٓ ٚبَّدار رمٔ ٜشٓؿ( )0ذم آرض احلزٕ )2(ٜوشّٓغ ذم
آرض افًِٓ )9(ٜذم اجلٓٚت آربع ،ان احتّؾ وجقده ذم ـؾ واحدة مْٓ ،ٚوان
ظِؿ بًدمف ذم بًض مًغ مـ اجلٓٚت آرب ،مل جي ٛظِٔف افىِ ٛؾٔٓ ،ٚؾٚن مل
( )7مًقؽٚتف :أي آشٌٚب افتل حتقل افتُِٔػ مـ افقوقء أو افًٌؾ اػ افتّٔؿ.
( )4افرحؾ :مًُـ افرجؾ وم ٚيًتهحٌف مـ إثٚث.
( )0رمٔ ٜافًٓؿ :أبًد م ٚيَدر ظِٔٓ ٚافرامل .وهل  702مسا و 03شؿ.
( )2إرض احلزٕ :ٜإرض افٌِٔي ٜاخلنْ ،ٜإرض ؽر ادًتقي .ٜآرض افقظرة.
( )9إرض افًِٓ ،ٜوهل ادًتقي ،ٜذم مَٚبؾ آرض احلزٕ.ٜ

حيتّؾ وجقده آ ذم جٓ ٜمًْٔ ٜوج ٛظِٔف افىِ ٛؾٔٓ ٚدون ؽره ،ٚوافٌْٜٔ

()7

بّْزف ٜافًِؿ ؾٚن صٓدت بًدم ادٚء ذم جٓ ٜاو جٓٚت مًْٔ ٜمل جي ٛافىِ ٛؾٔٓ.ٚ
م  :]097[004جيقز آشتْٚب )4(ٜذم افىِ ٛاذا ـٚن افْٚئ ٛثَ ٜظذ آطٓر ـ
بًّْك إٔف يًتّد ظذ إخٌٚره بًدم ادٚءـ ،وام ٚاذا حهؾ افًِؿ او آضّئْٚن مـ
ؿقفف ؾال إصُٚل.
م  :]094[000اذا اخؾ بٚفىِ ،ٛوتّٔؿ صح تّّٔف ان صـٚدف ظدم ادٚء.
م  :]090[002اذا ظِؿ او اضّٖن بقجقد ادٚء ذم خٚرج احلد ادذـقر ،وجٛ
ظِٔف افًًل افٔف ،وان بًد ،آ ان يِزم مْف منَ ٜظئّ.ٜ
م  :]092[009اذا ضِ ٛادٚء ؿٌؾ دخقل افقؿ ٝؾِؿ جيد ،مل دم ٛاظٚدة
افىِ ٛبًد دخقل افقؿ ،ٝوان احتّؾ افًثقر ظذ ادٚء فق اظٚد افىِٓ ٛحتامل
دمدد وجقده ،وام ٚاذا إتَؾ ظـ ذفؽ ادُٚن ؾٔج ٛافىِ ٛمع احتامل وجقده.
م  :]099[000اذا ضِ ٛادٚء بًد دخقل افقؿ ٝفهالة ،يٍُل فٌره ٚمـ
افهِقات ،ؾال دم ٛاظٚدة افىِ ٛظْد ـؾ صالة وان احتّؾ افًثقر مع آظٚدة
ٓحتامل دمدد وجقده.
م  :]090[005ادْٚط( )0ذم افًٓؿ وافرمل وافَقس واهلقاء وافرامل هق

( )7افٌْٔ :ٜتًْل آثٌٚت وافدفٔؾ ،ويَهد َب ٚذظ ٚصٓٚدة افنٓقد افًدول وخيتِػ افًدد
ادىِقب فتحَؼ افٌْٔ ٜبٚختالف مقوقع افنٓٚدة ،وهل ذم آشٚس صٚهدان.
( )4آشتْٚب :ٜافتٍقيض ،افتقـٔؾ.
( )0ادْٚط :يًْل ادَٔٚس ادًتز أو افوٚبى ٜذم بٔٚن هذه آمقر.

ادتًٚرف ادًتدل افقشط ذم افَقة وافوًػ.
م  :]095[000يًَط وجقب افىِ ٛذم ؤؼ افقؿ ،ٝـام يًَط اذا خٚف
ظذ ًٍٕف او مٚفف مـ فص او شٌع او ٕحق ذفؽ ،وـذا اذا ـٚن ذم ضٌِف حرج ومنَٜ
ٓ تتحّؾ.
م  :]090[005اذا ترك افىِ ٛحتك وٚق افقؿ ٝظل ،وصح ٝصالتف
حْٔئذ وان ظِؿ إف فق ضِ ٛفًثر ،وفُـ آحقط اشتحٌٚب ٚافَوٚء خهقص ٚذم
افٍرض ادذـقر.
م  :]095[053اذا ترك افىِ ٛذم شً ٜافقؿ ٝوصذ ،بىِ ٝصالتف ،وان
تٌغ ظدم وجقد ادٚء.
ًٕؿ فق حهؾ مْف ؿهد افَرب ٜمع تٌغ ظدم ادٚء بٖن ٕقى افتّٔؿ وافهالة
برجٚء ادؼوظٔ ٜصح ٝصالتف.
م  :]003[057اذا ضِ ٛادٚء ؾِؿ جيد ،ؾتّٔؿ ،وصذ ،ثؿ تٌغ وجقده ذم
حمؾ افىِ ٛمـ افرمٔ ٜاو افرمٔتغ او افرحؾ( )7او افَٚؾِ ،ٜؾال جي ٛآظٚدة ذم
افقؿ ،ٝوٓ افَوٚء اذا ـٚن افتٌغ خٚرج افقؿ.ٝ
م  :]007[054اذا ـ ٕٝٚآرض ذم بًض اجلقإ ٛحزٕ ٜوذم بًوٓٚ
شِٓ ،ٜيِحؼ ـال حُّف( )4مـ افرمٔ ٜوافرمٔتغ.
آمر افثوين :ظدم افتُّـ مـ افقصقل اػ ادٚء فًجز ظْف ،وفق ـٚن ظجزا
( )7مر بٔٚن ادَهقد مـ هذه ادهىِحٚت ذم هقامش ادًٖف.007 ٜ
( )4أي يٌح ٞمًٚؾ ٜرمٔ ٜذم جٓ ٜآرض افقظرة ورمٔتٚن ذم آرض افًِٓ.ٜ

ذظٔ )7(ٚاو م ٚبحُّف ،بٖن ـٚن ادٚء ذم إٚء مٌهقب ،او خلقؾف ظذ ًٍٕف ،او
ظروف ،او مٚفف ،مـ شٌع ،او ظدو ،او فص ،او ؤٚع او ؽر ذفؽ.
آمر افثوفٌ :خقف افير مـ اشتًامل ادٚء بحدوث مرض او زيٚدتف ،او
بىئف( )4او ظذ افٍْس ،او بًض افٌدن ،ومْف افرمد( )0ادٕٚع مـ اشتًامل ادٚء .ـام ان
مْف خقف افنغ( )2افذى يًن حتِّف ،وهقاخلنقٕ ٜادنقه ٜفِخَِ ،ٜوادٗدي ٜذم
بًض آبدان اػ تنَؼ اجلِد.
آمر افرابع :خقف افًىش ظذ ًٍٕف ،او ظذ ؽره افقاج ٛحٍيف ظِٔف ،او
ظذ ٍٕس حٔقان يُقن مـ صٖن ادُِػ آحتٍٚظ َب ،ٚوآهتامم بنٚهن ٚـ ـدابتف
وصٚتف وٕحقمه ٚـ مم ٚيُقن تٍِف مقجٌ ٚفِحرج او افير.
آمر اخلومس :تقؿػ حتهِٔف ظذ آشتٔٓٚب ادقج ٛهلقإف( ،)9او ظذ
ذائف بثّـ يي بحٚفف.
ويِحؼ بف ـؾ مقرد يُقن افقوقء ؾٔف حرجٔ ٚفندة حر ،او برد ،او ٕحق
ذفؽ.
آمر افسودس :ان يُقن مٌتذ بقاج ٛيتًغ سف ادٚء ؾٔف ظذ ٕحق ٓ
يَقم ؽر ادٚء مَٚمف ،مثؾ ازاف ٜاخلٌ ٞظـ ادًجد ،ؾٔج ٛظِٔف افتّٔؿ ،وسف
( )7افًجز افؼظل :م ٚيُقن ادٕٚع ؾٔف أمر ذظٔ ٚحمرم ،ٚوفٔس افًجز ادٚدي.
( )4أي أن اشتًامل ادٚء يًٌ ٛافٌطء ذم افنٍٚء مـ ادرض.
( )0مر حُؿ آرمد ومًْٚه ذم ادًٖف.770 ٜ
( )2افنغ :هق م ٚيًِق افٌؼة مـ اخلنقٕ ٜوافتنَؼ بًٌ ٛاشتًامل ادٚء ذم صدة افزد.
( )9اهلقان :أي افذل ،او آحتَٚر ،أو آه.ٜٕٚ

ادٚء ذم ازاف ٜاخلٌ ،ٞوام ٚاذا دار آمر بغ ازاف ٜاحلدث( )7وازاف ٜاخلٌ ٞظـ فٌٚشف او
بدٕف ،ؾٔجقز افتّٔؿ أوٓ ثؿ سف ادٚء ذم ازاف ٜاخلٌ.ٞ
آمر افسوبع :ؤؼ افقؿ ٝظـ حتهٔؾ ادٚء ،او ظـ اشتًامفف بحٔ ٞيِزم مـ
افقوقء وؿقع افهالة او بًوٓ ٚذم خٚرج افقؿ ،ٝؾٔجقز افتّٔؿ ذم مجٔع ادقارد
ادذـقرة.
م  :]004[050اذا خٚفػ ادُِػ ظّدا ،ؾتقوٖ ذم مقرد يُقن افقوقء ؾٔف
حرجٔ ٚـ ـٚفقوقء ذم صدة افزد ـ صح ووقؤه ،واذا خٚفػ ذم مقرد يُقن
افقوقء ؾٔف حمرم ٚبىؾ ووقؤه ،واذا خٚفػ ذم مقرد جي ٛؾٔف حٍظ ادٚء ـ ـام ذم
آمر افرابع ـ صح ووقئف ،وٓ شٔام اذا أراؿف ظذ افقجف ،ثؿ رده مـ آشٍؾ اػ
آظذ ،وٕقى افقوقء بٚفًٌؾ مـ آظذ اػ آشٍؾ ،وـذا احلٚل ذم بَٜٔ
آظوٚء.
م  :]000[052اذا خٚفػ ؾتىٓر بٚدٚء فًذر ،مـ ًٕٔٚن ،او ؽٍِ ،ٜصح
ووقؤه ذم مجٔع ادقارد ادذـقرة ،وـذفؽ مع اجلٓؾ ؾٔام اذا مل يُـ افقوقء حمرمٚ
ذم افقاؿع ،ام ٚاذا تقو ٚذم ؤؼ افقؿ ٝؾٚن ٕقى آمر ادتًِؼ بٚفقوقء ؾًال صح
مـ ؽر ؾرق بغ افًّد واخلىٖ ،وـذفؽ م ٚاذا ٕقى آمر آدائل ؾٔام اذا مل يُـ
مؼظ ٚذم ظِّف.
م  :]002[059اذا آوى اػ ؾراصف وذـر إف فٔس ظذ ووقء جٚز فف افتّٔؿ،
وان متُـ مـ اشتًامل ادٚء ،ـام جيقز افتّٔؿ فهالة اجلْٚزة ،ان مل يتُّـ مـ
( )7مر بٔٚن مًْك احلدث واخلٌ ٞذم هقامش ادًٖف.92 ٜ

اشتًامل ادٚء وادراك افهالة ،بؾ ٓ بٖس بف مع افتُّـ ايو.ٚ

م  :]009[050جيقز افتّٔؿ بام يًّك ارو ،ٚشقاء أـٚن تراب ٚام رمال او
مدرا( )7ام حل ام صخرا أمِس ،ومْف ارض اجلص وافْقرة( )4ؿٌؾ آحراق وـذا
بًده ،واخلزف( ،)0وٓ يًتز ظِقق صئ مْف بٚفٔد( )2وان ـٚن آحقط اشتحٌٚبٚ
آؿتهٚر ظذ افساب مع آمُٚن.
م  ٓ :]000[055جيقز افتّٔؿ بام ٓ يهدق ظِٔف اشؿ آرض وان ـٚن
اصِف مْٓ ٚـٚفٌْٚت وادًٚدن وافذه ٛوافٍو ٜوٕحقه ٚمم ٓ ٚيًّك ارو ،ٚوـذفؽ
افًَٔؼ ،وافٍروز ،وٕحقمه ٚمـ آحجٚر افُريّ ،ٜؾال يتّٔؿ َب.ٚ
م  ٓ :]005[050جيقز افتّٔؿ بٚفْجس وٓ ادٌهقب وٓ ادّتزج بام
خيرجف ظـ اشؿ آرضًٕ ،ؿ ٓ يي اذا ـٚن اخلِٔط مًتُِٓ ٚؾٔف ظرؾ ،)9(ٚوفق اـره
ظذ ادُ ٞذم ادُٚن ادٌهقب جٚز افتّٔؿ ؾٔف.
م  :]000[055اذا اصتٌف افساب ادٌهقب بٚدٌٚح ،وج ٛآجتْٚب ظْٓام،

( )7اددر :ؿىع افىغ افٔٚبس ،وؿٔؾ افىغ افًِؽ افذي ٓ رمؾ ؾٔف.
( )4افْقرة :آشّْ ٝإبٔض ،وهق حجر افُِس يىحـ وخيِط بٚدٚء ويىذ (يدهـ) بف افنًر
ؾًَٔط ،فذا ـٚن يًتًّؾ إلزاف ٜافنًر ظـ اجلًد ،وٓ يزال يًتًّؾ ذم بًض افٌالد.
( )0اخلزف :افٍخٚر.
( )2أي ٓ ينسط ذم صح ٜافتّٔؿ أن يًِؼ رء مـ افساب وصٌٓف ظذ ـػ ادتّٔؿ.
( )9أي إذا ـٚن اخلِٔط ؽر مٗثر.

واذا اصتٌف افساب بٚفرمٚد ؾتّٔؿ بُؾ مْٓام صح ،بؾ جي ٛذفؽ مع إٓحهٚر،
وـذفؽ احلُؿ اذا اصتٌف افىٚهر بٚفْجس(.)7
م  :]005[233اذا ظجز ظـ افتّٔؿ بٓٚرض ٓحد آمقر ادتَدم ٜذم
شَقط افىٓٚرة ادٚئٔ ،)4(ٜيتّٔؿ بٚفٌٌٚر ادجتّع ظذ ثقبف .او ظرف دابتف( ،)0او
ٕحقمه ٚاذا ـٚن ؽٌٚر م ٚيهح افتّٔؿ بف ،دون ؽره ـٌٌٚر افدؿٔؼ( )2وٕحقه ،وجيٛ
مراظٚة آـثر ؾٓٚـثر ظذ آحقط ،واذا امُْف ٍٕض افٌٌٚر ومجًف ظذ ٕحق
يهدق ظِٔف افساب تًغ ذفؽ.
م  :]053[237اذا ظجز ظـ افتّٔؿ بٚفٌٌٚر تّٔؿ بٚفقحؾ ،وهق افىغ ،واذا
امُـ دمٍٍٔف وافتّٔؿ بف تًغ ذفؽ ودخؾ ذم ادرتٌ ٜإوػ(.)9
م  :]057[234اذا ظجز ظـ آرض وافٌٌٚر وافقحؾ ـٚن ؾٚؿدا فِىٓقر،
ؾال جي ٛظِٔف آداء وٓ افَوٚء ،وفُـ آحقط اشتحٌٚب ٚفف افهالة ذم افقؿٝ
وافَوٚء ذم خٚرجف ،واذا متُـ مـ افثِ ٟومل متُْف اذابتف وافقوقء بف وفُـ امُْف
مًح اظوٚء افقوقء بف ظذ ٕحق يتحَؼ مًّك افًٌؾ وج ٛواجتزا بف ،واذا ـٚن
ظذ ٕحق ٓ يتحَؼ افًٌؾ تًغ افتّٔؿ وان ـٚن آحقط اشتحٌٚب ٚفف اجلّع بغ
افتّٔؿ وادًح بف وافهالة ذم افقؿ.ٝ
( )7أي ظِٔف أن يتّٔؿ بٓٚثْغ.
( )4افىٓٚرة ادٚئٔ ٜحتهؾ بٚفقوقء او افًٌؾ ،يَٚبِٓ ٚافىٓٚرة افسابٔ ٜافتل حتهؾ بٚفتّٔؿ.
( )0ظرف افداب :ٜهق افنًر افْٚب ٝظذ أظذ رؿٌتٓ.ٚ
( )2افدؿٔؼ :افىحغ.
( )9يهر مَدم ٚظذ افتّٔؿ بٚفٌٌٚر وافقحؾ.

م  :]054[230يًتحٍٕ ٛض افٔديـ بًد افيب ويًتح ٛان يُقن مٚ
يتّٔؿ بف مـ ربك آرض وظقافٔٓ )7(ٚويُره ان يُقن مـ مٓٚبىٓ )4(ٚوان يُقن مـ
تراب افىريؼ.

م  :]050[232ـٍٔٔ ٜافتّٔؿ ان ييب بٔديف ظذ آرض وان يُقن دؾًٜ
واحدة( ،)0وان يُقن بٌٚضْٓام ثؿ يًّح َبام مجًٔ ٚمتٚم جٌٓتف وجٌْٔف مـ ؿهٚص
افنًر اػ احلٚجٌغ ،واػ ضرف إٓػ آظذ ادتهؾ بٚجلٌٓ ،ٜوآحقط مًح
احلٚجٌغ ايو ٚثؿ مًح متٚم طٚهر افُػ افّْٔك مـ افزٕد اػ اضراف آصٚبع
بٌٚضـ افٔنى ،ثؿ مًح متٚم طٚهر افُػ افٔنى ـذفؽ بٌٚضـ افُػ افّْٔك.
م  ٓ :]052[239جي ٛادًح بتامم ـؾ مـ افٍُغ بؾ يٍُل ادًح بًٌض
ـؾ مْٓام ظذ ٕحق يًتقظ ٛاجلٌٓ ٜواجلٌْٔغ.
م  :]059[230ادراد مـ اجلٌٓ ٜادقوع ادًتقى( )2وادراد مـ اجلٌغ م ٚبْٔف
وبغ ضرف احلٚج ٛاػ ؿهٚص افنًر.
م  :]050[235آطٓر ـٍٚي ٜرضب ٜواحدة ذم افتّٔؿ بدٓ ظـ افًٌؾ او
افقوقء وان ـٚن آحقط اشتحٌٚب ٚتًدد افيب ؾٔيب رضب ٜفِقجف ورضبٜ
( )7ربك آرض :جمّع افساب ،وظقافٔٓ :ٚآمٚــ ادرتًٍ.ٜ
( )4مٓٚبط آرض مَٚبؾ ظقايل آرض .وهل آمٚــ ادْخٍو.ٜ
( )0أي أن يُقن رضبف بٔديف ظذ آرض مً ٓ ،ٚأن ييب بٔد ثؿ بٚفٔد آخرى.
( )2ادًتقي :ادًٌْط ،ادًتَٔؿ.

فٍُِغ ،ويٍُل ذم آحتٔٚط ان يًّح افٍُغ مع افقجف ذم افيب ٜإوػ ثؿ
ييب رضب ٜث ٜٕٔٚؾًّٔح ـٍٔف.
م  :]055[230اذا تًذر افيب وادًح بٚفٌٚضـ إتَؾ اػ افيٚهر( )7وـذا
اذا ـٚن ٕجًٕ ٚجٚش ٜمتًدي )4(ٜومل متُـ آزاف ،ٜام ٚاذا مل تُـ متًدي ٜرضب بف
ومًح ،وٓ يًتز افىٓٚرة ذم ادٚشح وادًّقح مىَِ ،ٚواذا ـٚن ظذ ادًّقح
حٚئؾ ٓ متُـ ازافتف مًح ظِٔف ،ام ٚاذا ـٚن ذفؽ ظذ افٌٚضـ ادٚشح ؾٓٚطٓر ـٍٚيٜ
رضب افيٚهر وادًح بف.
م  :]050[235ادحدث بٓٚصٌر يتّٔؿ بدٓ ظـ افقوقء ،واجلْ ٛيتّٔؿ
بدٓ ظـ افًٌؾ ،وادحدث بٓٚـز ؽر اجلْٚب ٜيتّٔؿ ظـ افًٌؾ ،واذا ـٚن احلدث
اشتحٚو ٜمتقشى ٜوج ٛظِٔٓ ٚان تتّٔؿ ايو ٚظـ افقوقء.
واذا متُـ ادحدث بٓٚصٌر مـ افقوقء دون افًٌؾ اتك بف ،وتّٔؿ ظـ
افًٌؾ،واذا متُـ مـ افًٌؾ اتك بف وهق يٌْل ظـ افقوقء ،آ ذم آشتحٚوٜ
ادتقشى ٜؾالبد ؾٔٓ ٚمـ افقوقء أيو ٚؾٚن مل تتُّـ تّّٔ ٝظْف أيو.)0(ٚ

م  :]055[273ينسط ذم افتّٔؿ افْٔ ٜظذ م ٚتَدم ذم افقوقء( )2مَٚرَٕ ٚبٚ
( )7أي طٚهر افٍُغ.
( )4افْجٚش ٜادتًدي :ٜهل افتل تْتَؾ بٚدالمً ،ٜويَٚبِٓ ٚؽر ادتًدي.ٜ
( )0ؾ٘ذا مل تتُّـ مـ افقوقء تّّٔ ٝأيو.ٚ
( )2ذم ظْقان افْٔ ٜؾٔام يع ادًٖف.725 ٜ

افيب ظذ آطٓر.
م  ٓ :]003[277دم ٛؾٔف ٕٔ ٜافٌدفٔ )7(ٜظـ افقوقء ،او افًٌؾ بؾ تٍُل
ٕٔ ٜآمر ادتقجف افٔف ،ومع تًدد آمر ٓ بد مـ تًْٔٔف بٚفْٔ.ٜ
م  :]007[274افتّٔؿ راؾع فِحدث حٚل آوىرار افٔف ،فُـ ٓ دم ٛؾٔف
ٕٔ ٜافرؾع( ،)4وٓ ٕٔ ٜآشتٌٚح ٜفِهالة مثال.
م  :]004[270ينسط ؾٔف ادٌٚذة وادقآة حتك ؾٔام ـٚن بدٓ ظـ افًٌؾ،
وينسط ؾٔف ايو ٚافستٔ ٛظذ حً ٛم ٚتَدم.
م  :]000[272مع آوىرار يًَط ادًًقر وجي ٛادًٔقر ظذ حً ٛمٚ
ظرؾ ٝذم افقوقء( )0مـ حُؿ آؿىع وذي اجلٌرة واحلٚئؾ وافًٚجز ظـ ادٌٚذة،
ـام جيري هْ ٚحُؿ افِحؿ افزائد وافٔد افزائدة وؽر ذفؽ.
م  :]002[279افًٚجز ئّّف ؽره ،وفُـ ييب بٔدي افًٚجز ويًّح
َبام مع آمُٚن ،ومع افًجز يوع يدى افًٚجز ويًّح َبام ،ومع ظدم امُٕٚف ؾٓق
ؾٚؿد افىٓقريـ(.)2
م  :]009[270افنًر ادتديل ظذ اجلٌٓ ٜجي ٛرؾًف ومًح افٌؼة حتتف ،وامٚ
افْٚب ٝؾٔٓ ٚؾٔجتزأ بًّف.

( ٓ )7جي ٛأن يْقي افتّٔؿ بدٓ ظـ افقوقء او افًٌؾ.
( ٓ )4جي ٛأن يْقي رؾع احلدث بتّّٔف.
( )0ذم افًْقان افثٚين مم ٚيع ادًٖف.02 ٜ
( )2أي ؾٚؿد فِىٓٚرة ادٚئٔ ٜوهل افقوقء أو افًٌؾ ،وافىٓٚرة افسابٔ ٜوهل افتّٔؿ.

م  :]000[275اذا خٚفػ افستٔ ٛبىؾ مع ؾقات ادقآة( )7وان ـ ٕٝٚجلٓؾ
او ًٕٔٚن ،ام ٚفق مل تٍ ٝصح ،اذا اظٚد ظذ ٕحق حيهؾ بف افستٔ.ٛ
م  :]005[270اخلٚتؿ حٚئؾ جيٕ ٛزظف حٚل افتّٔؿ.
م  ٓ :]000[275يًتز ابٚح ٜافٍوٚء افذى يَع ؾٔف افتّٔؿ ،واذا ـٚن افساب
ذم إٚء مٌهقب مل يهح افيب ظِٔف.
م  :]005[243اذا صؽ ذم جزء مـ افتّٔؿ بًد افٍراغ مل يِتٍ ،ٝوفُـ اذا
ـٚن افنؽ ذم اجلزء آخر مـ افتّٔؿ ،ومل تٍ ٝادقآة ،ومل يدخؾ ذم آمر ادرتٛ
ظِٔف مـ صالة وٕحقه ٚؾْٓ ٚيِتٍ ٝاػ صُف ويٖيت بٚجلزء آخر ،وفق صؽ ذم جزء
مْف بًد افتجٚوز ظـ حمِف( )4مل يِتٍ ،ٝوان ـٚن آحقط اشتحٌٚب ٚافتدارك.

م  ٓ:]053[247جيقز افتّٔؿ فهالة مقؿت ٜؿٌؾ دخقل وؿتٓ ،ٚوجيقز ظْد
ؤؼ وؿتٓ ،ٚوذم جقازه ذم افًً ٜإصُٚل ،وجيقز حغ افٔٚس ظـ افتُّـ مـ ادٚء،
وفق اتٍؼ افتُّـ مْف بًد افهالة ؾال دم ٛآظٚدة.
م  :]057[244اذا تّٔؿ فهالة ؾريو ٜاو ٕٚؾِ ٜفًذر ثؿ دخؾ وؿ ٝاخرى،
ؾٚن يئس مـ ارتٍٚع افًذر وافتُّـ مـ افىٓٚرة ادٚئٔ ٜجٚز فف ادٌٚدرة اػ افهالة ذم
شً ٜوؿتٓ ٚبؾ دمقز ادٌٚدرة مع ظدم افٖٔس ايو ،ٚوظذ ـال افتَديريـ ؾٚن ارتٍع
افًذر أثْٚء افقؿ ٝوجٌ ٝآظٚدة.
( )7مر مًْك ادقآة ذم هٚمش ادًٖف.790 ٜ
( )4ـام فق صؽ ذم صح ٜادًح ظذ اجلٌٓ ٜبًد أن ذع ذم ادًح ظذ ـٍف افّْٔك.

م  :]054[240فق وجد ادٚء ذم أثْٚء افًّؾ ؾٚن ـٚن دخؾ ذم صالة ؾريوٜ
او ٕٚؾِ ٜوـٚن وجدإف بًد افدخقل ذم رـقع افرـً ٜإوػ( )7م ٙذم صالتف
وصح ٝصالتف ،وؾٔام ظدا ذفؽ يتًغ آشتئْٚف بًد افىٓٚرة ادٚئٔ.ٜ
م  :]050[242اذا تّٔؿ ادحدث بٓٚـز بدٓ ظـ ؽًؾ اجلْٚب ،ٜثؿ أحدث
بٓٚصٌر ،مل يْتَض تّّٔف مـ حٔ ٞاحلدث آـز ،وإام يهر حمدث ٚبٓٚصٌر
ؾٔج ٛافقوقء ،ومع ظدمف( )4فزمف افتّٔؿ بدٓ ظْف ،وـذفؽ فق ـٚن افتّٔؿ بدٓ
ظـ احلدث آـز ؽر اجلْٚب ٜثؿ أحدث بٓٚصٌر.
م  ٓ :]052[249دمقز اراؿ ٜادٚء افُٚذم فِقوقء او افًٌؾ بًد دخقل
افقؿ ،ٝواذا تًّد اراؿ ٜادٚء بًد دخقل وؿ ٝافهالة ،وج ٛظِٔف افتّٔؿ مع
افٖٔس مـ ادٚء ،وأجزأ ،وفق متُـ بًد ذفؽ ٓ دم ٛظِٔف آظٚدة ذم افقؿ ،ٝوٓ
افَوٚء ،اذا ـٚن افتُّـ خٚرج افقؿ ،ٝوفق ـٚن ظذ ووقءٓ ،جيقز ابىٚفف بًد
دخقل افقؿ ،ٝاذا ظِؿ بًدم وجقد ادٚء ،او يئس مْف ،وفق ابىِف واحلٚل هذه وجٛ
ظِٔف افتّٔؿ وأجزأ ايو ٚظذ م ٚذـر.
م  :]059[240يؼع افتّٔؿ فُؾ مؼوط بٚفىٓٚرة مـ افٍرائض وافْقاؾؾ،
وـذا ـؾ م ٚيتقؿػ ـامفف ظذ افىٓٚرة اذا ـٚن مٖمقرا بف ظذ افقجف افُٚمؾ ،ـَراءة
افَرآن ،وافُقن ذم ادًٚجد ،وٕحق ذفؽ ،ويؼع أيو ٚفُِقن ظذ افىٓٚرة،
وٕجؾ م ٚحيرم ظذ ادحدث مـ دون ان يُقن مٖمقرا بف ـ ـّس افَرآن ،ومس

( )7أو م ٚبًده ٚمـ بٚب أوػ.
( )4أي مع ظدم متُْف مـ افقوقء.

اشؿ اهلل تًٚػ ـ ـام اذٕ ٚاػ ذفؽ ذم ؽٚيٚت افقوقء( )7بؾ آؿرب اشتحٌٚبف
افٍْز(.)4
م  :]050[245اذا تّٔؿ ادحدث فٌٚي ،ٜجٚزت فف ـؾ ؽٚي ،ٜوصح ٝمْف،
ؾٚذا تّٔؿ فُِقن ظذ افىٓٚرة ،صح ٝمْف افهالة ،وجٚز فف دخقل ادًٚجد،
وادنٚهد ،وؽر ذفؽ مم ٚيتقؿػ صحتف ،او ـامفف( ،)0او جقازه ظذ افىٓٚرة ادٚئٔ،ٜ
ًٕؿ ٓجيزئ ذفؽ ؾٔام اذا تّٔؿ فؤؼ افقؿ.ٝ
م  :]055[240يْتَض افتّٔؿ بّجرد افتُّـ مـ افىٓٚرة ادٚئٔ ،ٜوان
تًذرت ظِٔف بًد ذفؽ(.)2
واذا وجد مـ تّٔؿ ـ مـ ادٚء ـ م ٚئٍُف فقوقئف ،إتَض تّّٔف افذي هق
بدل ظْف ،واذا وجد م ٚئٍُف فًٌِؾ ،إتَض م ٚهق بدل ظْف خٚص ،ٜوان امُْف
افقوقء بف ،ؾِق ؾَد ادٚء بًد ذفؽ أظٚد افتّٔؿ بدٓ ظـ افًٌؾ خٚص ٜظذ إصُٚل
ذم آشتحٚو ٜادتقشى.ٜ
م  :]050[245اذا وجد مجٚظ ٜمتّّٔقن مٚء مٌٚح ٓ ٚيٍُل آ ٓحدهؿ
ؾٚن تًٚبَقا افٔف مجًٔ ،ٚومل يًٌؼ احدهؿ مل يٌىؾ تّّٔٓؿ ،وان شٌؼ واحد بىؾ
تّٔؿ افًٚبؼ ،وان مل يتًٚبَقا افٔف( )9بىؾ تّٔؿ اجلّٔع ،وـذا اذا ـٚن ادٚء ممِقـٚ
( )7ـام مر بٕٔٚف ذم ادًٖف.755 ٜ
( )4أي أن افتّٔؿ مًتحٍٕ ٛز ايو ٚـٚفقوقء.
( )0م ٚتتقؿػ صحتف ظذ افىٓٚرة ـٚفهالة ،مَٚبؾ م ٚيُّؾ بف افًّؾ ذم بًض ادًتحٌٚت.
( )2أي إذا متُـ مـ ادٚء ومل يتقوٖ ثؿ إَىً ٝادٚء ؾَد بىؾ تّّٔف.
( )9بًّْك ترـقا اشتًامل م ٚوجدوه مـ مٚء.

وابٚحف ادٚفؽ( ،)7وان ابٚحف فًٌوٓؿ بىؾ تّٔؿ ذفؽ افًٌض ٓ ؽر.
م  :]055[203حُؿ افتداخؾ( )4افذى مر شٚبَ ٚذم آؽًٚل جيرى ذم افتّٔؿ
ايو ،ٚؾِق ـٚن هْٚك اشٌٚب ظديدة فًٌِؾ يٍُل تّٔؿ واحد ظـ اجلّٔع ومل حيتٟ
اػ افقوقء او افتّٔؿ بدٓ ظْف إٓ ذم آشتحٚو.ٜ
م  :]233[207اذا اجتّع جْ ،ٛوحمدث بٓٚصٌر ،ومٔ ،ٝوـٚن هْٚك مٚء
ٓ يٍُل آ ٓحدهؿ ؾٚن ـٚن ممِقـٓ ٚحدهؿ تًغ سؾف فًٍْف ،وآ ؾٚدنٓقر
إف يٌتًؾ اجلْ ،ٛوئّؿ ادٔ ،ٝويتّٔؿ ادحدث بٓٚصٌر ،وفُـ تًغ سؾف ذم
اجلْ ٓ ٛخيِق ظـ إصُٚل(.)0
م  :]237[204اذا صؽ ذم وجقد حٚج ٛذم بًض مقاوع افتّٔؿ ؾحٚفف
حٚل افقوقء وافًٌؾ ذم وجقب افٍحص حتك حيهؾ افَٔغ او آضّئْٚن
بٚفًدم.

( )7أي شّح بٚشتًامفف.
( )4افتداخؾ :يًْل هْ ٚتًدد واصساك أشٌٚب افتّٔؿ بحٔ ٞيٍُل ظْٓ ٚتّٔؿ واحد.
( )0فًدم وجقد دفٔؾ ظذ ترجٔح سؾف ذم ؽًؾ اجلْٚب.ٜ

وفيه فصول

م  :]234[200ذم ظدد آظٔٚن افْجً ٜوهل احدى ظؼة:
إول وافثوين مـ آظقون افـجسي :افٌقل وافٌٚئط مـ ـؾ حٔقان فف ٍٕس
شٚئِ )7(ٜحمرم آـؾ بٕٚصؾ( )4او بٚفًٚرض( ،)0ـٚجلالل( )2وادقضقء( )9ام ٚمٍٕ ٓ ٚس
فف شٚئِ ،ٜاو ـٚن حمِؾ آـؾ ؾٌقفف وخرؤه( )0ضٚهران.
م  :]230[202بقل افىر وذرؿف( )5ضٚهران ،وان ـٚن ؽر مٖـقل افِحؿ
ـٚخلٍٚش وافىٚووس وٕحقمه.ٚ
م  :]232[209م ٚينؽ ذم إف فف ٍٕس شٚئِ ٜحمُقم بىٓٚرة بقفف وخرئف
( )7ادراد بٚفٍْس افًٚئِ :ٜهْ ٚافدم افذي جيتّع ذم افًروق وخيرج إذا ؿىع رء مْٓ ٚبًٔالن
وؿقة ،ويَٚبِف مٍٕ ٓ ٚس فف شٚئِ ٜوهق افذي خيرج دمف ترصح ٚـدم افًّؽ.
( )4ـٚفثًِ ٛوآرٕ ٛواهلر وؽرهؿ مـ احلٔقإٚت افتل حيرم اـِٓ.ٚ
( )0بٚفًٚرض :أي م ٚيُقن حالٓ ذم أصِف وفُـ حيرم أـِف ٕحد آشٌٚب ادذـقرة.
(َ )2
اجلال ل :هق احلٔقان افذي يتٌذى ظذ ظذرة إًٓٚن فٍسة مـ افزمـ ،وفُؾ حٔقان ؾسة
حمددة.
( )9إذا ؾًؾ إًٕٚن افٍٚحن ٜمع حٔقان ووضٖه ؾال جيقز أـؾ هذا احلٔقان.
( )0اخلرؤ :م ٚخيرج مـ احلٔقان افذي فٔس فف ٍٕس شٚئِ.ٜ
( )5افذرق :افًِح ،وهق م ٚخيرجف افىر ـٚفٌٚئط مـ إًٓٚن.

وـذا م ٚينؽ ذم إف حمِؾ آـؾ او حمرمف.
افثوفٌ مـ افـجوشوت :ادْل مـ ـؾ حٔقان فف ٍٕس شٚئِ ،ٜوان حؾ اـؾ
حلّف وام ٚمْل مٍٕ ٓ ٚس فف شٚئِ ٜؾىٚهر.
افرابع مـ افـجوشوت :ادٔت ٜمـ احلٔقان ذي افٍْس افًٚئِ ٜوان ـٚن حمِؾ
آـؾ( )7وـذا اجزاؤه ٚادٌ )4(ٜٕٚمْٓ ٚوان ـ ٕٝٚصٌٚرا.
م  :]239[200اجلزء ادَىقع مـ احلل بّْزف ٜادٔت ،ٜويًتثْك مـ ذفؽ
افثٚفقل( )0وافٌثقر( )2وم ٚيًِق افنٍ ٜوافَروح وٕحقه ٚظْد افزء ،وؿنقر اجلرب

()9

وٕحقه ،ادتهؾ بام يٍْهؾ مـ صًره ،وم ٚيٍْهؾ بٚحلؽ وٕحقه مـ بًض
آبدان ،ؾٚن ذفؽ ـِف ضٚهر اذا ؾهؾ مـ احلل.
م  :]230[205أجزاء ادٔت ٜاذا ـ ٓ ٕٝٚحتِٓ ٚاحلٔٚة( )0ضٚهرة وهل افهقف
وافنًر وافقبر وافًيؿ وافَرن وادَْٚر وافيٍر وادخِ )5(ٛوافريش وافيِػ

()0

وافًـ وافٌٔو ٜاذا اـتً ٝافَؼ آظذ وان مل يتهِ ٛشقاء أـٚن ذفؽ ـِف
( )7ـٚفٌْؿ وافٌَر ؾ٘ن مٔتتف ٕجً ٜإن مل يذبح حً ٛافٍُٔٔ ٜافؼظٔ.ٜ
( )4ادٌ :ٜٕٚأي ادَىقظ.ٜ
خراج يُقن بجًد اإلًٕٚن ٕٚتئ صِ ٛمًتدير.
( )0افثٚفقل يَٚل فف افثٗفقل :وهق َ
خراج صٌر ممِقء ؿٔح.ٚ
( )2افٌثقر :مجع بثرة ّ
( )9اجلرب :مرض جِدي يًٌ ٛاحلؽ ويٗدي فيٓقر افٌثقر ظذ اجلًد.
( )0آجزاء افتل ٓ حتِٓ ٚاحلٔٚة :افتل فٔس ؾٔٓ ٚدم ،أو ٓ جيري ؾٔٓ ٚافدم ،ـٚفيٍر ،وافنًر.
( )5ادِ ْخ ََِ ٛدَِ ٚي ِهٔدُ مـ اف َى ْر وتىِؼ ظذ م ٚيًتًِّف افىر افذي يهىٚد ـٚفهَر.
( )0افيِػ :هق بّْزف ٜافيٍر فرجؾ افٌَر وافٌْؿ وادًز.

مٖخقذا مـ احلٔقان احلالل ام احلرام ،وشقاء أخذ بجز( )7ام ٕتػ ام ؽرمهًٕ ،ٚؿ
جي ٛؽًؾ ادْتقف مـ رضقبٚت ادٔت.ٜويِحؼ بٚدذـقرات إٍٓح )4(ٜاي اديروف
وأم ٚافيرف ؾٓٚحقط ـ وجقب ٚـ آجتْٚب ظْف وان مل يْجس اديروف ،وـذفؽ
افٌِـ ذم افيع( )0اذا ـٚن مم ٚيقـؾ حلّف .وٓ يْجس بّالؿٚة افيع افْجس( )2وان
ـٚن آحقط اشتحٌٚب ٚاجتْٚبف .هذا ـِف ذم مٔت ٜضٚهرة افًغ( ،)9ام ٚمٔتٕ ٜجًٜ
افًغ :ؾال يًتثْك مْٓ ٚصئ.
م  :]235[200ؾٖرة ادًؽ( )0ضٚهرة اذا إٍهِ ٝبًٍْٓ ٚمـ افيٌل( )5احلل،
وإٓ ؾٓل ٕجً ،ٜوـذا حيُؿ بْجٚش ٜم ٚؾٔٓ ٚإن ـٚن مٚيً ،ٚومع افنؽ ذم ـقهنٚ
إٍهِ ٝبًٍْٓ ٚأو بًٌ ٛآخر يٌْك ظذ افىٓٚرة .وام ٚادًؽ ؾىٚهر ظذ ـؾ حٚل
آ ان يًِؿ برضقبتف ادني ٜحٚل مقت افيٌل ؾٍٔف إصُٚل.
م  :]230[205مٔت ٜمٍٕ ٓ ٚس فف شٚئِ ٜضٚهرة ،ـٚفقزغ وافًَرب
وافًّؽ ومْف اخلٍٚش ظذ م ٚؿ ٙبف آختٌٚر( )0وـذا مٔت ٜم ٚينؽ ذم ان فف ًٍٕٚ
( )7جز افنًر :أي ؿص افنًر.
( )4اإلٍٕح :ٜمٚدة صٍراء تُقن متجّدة ذم جقف ـرش احلّؾ أو اجلدي ؿٌؾ إـؾ وتًتخدم
ذم ظّؾ اجلٌـ مـ افٌِـ حٔ ٞحتتقي ظذ مٚدة خمّرة.
فيع :مدر افٌِـ مـ افنٚة وافٌَر ،ثدي احلٔقإٚت ذات افيِػ أو اخلػ.
( )0ا َ ْ
( )2أي أن افيع يْجس بّقت افنٚة مثال وأم ٚاحلِٔ ٛافذي خيرج مْف ؾٓق ضٚهر.
( )9ـٚفٌْؿ وافٌَر وادٚظز وصٌٓٓ ٚمم ٚيُقن ضٚهرا ذم حٔٚتف ،بخالف م ٚيُقن ٕجً.ٚ
( )0ؾٖرة ادًؽ :جِدة ذم افيٌل ؾٔٓ ٚدم ضٔ ٛافرائحٜ
( )5افيٌل :حٔقان بري ـٌر احلجؿ.
( )0أي ان اخلٍٚش ممٍٕ ٓ ٚس شٚئِ ٜفف ،ؾّٔتتف ضٚهرة.

شٚئِ ٜام ٓ.
م  :]235[223ادراد مـ ادٔت ٜم ٚاشتْد مقتف اػ أمر آخر ؽر افتذـٔ ٜظذ
افقجف افؼظل(.)7
م  :]273[227م ٚيٗخذ مـ يد ادًِؿ او شقؿٓؿ مـ افِحؿ وافنحؿ
واجلِد اذا صؽ ذم تذـٔ ٜحٔقإف ومل يًِؿ ـقن يده ظّٔٚء( ،)4ؾٓق حمُقم بٚفىٓٚرة
واحلِٔ ٜطٚهرا( ،)0حتك فق ظِؿ بًٌؼ يد افُٚؾر ظِٔف اذا احتّؾ ان ادًِؿ ؿد احرز
تذـٔتف ظذ افقجف افؼظل .وـذا م ٚصْع ذم ارض آشالم او وجد مىروح ٚذم
ارض ادًِّغ ،اذا ـٚن ظِٔف اثر آشتًامل مْٓؿ افدال ظذ افتذـٔ ٜمثؾ طرف ادٚء
وافًّـ وافٌِـ ٓ مثؾ طروف افًذرات وافْجٚشٚت.
م  :]277[224ادذـقرات اذا أخذت مـ ايدي افُٚؾريـ حمُقم ٜبٚفىٓٚرة
ايو ٚاذا احتّؾ اهن ٚمٖخقذة مـ ادذـك فُْف ٓ جيقز اـِٓ )2(ٚوٓ افهالة ؾٔٓ ٚم ٚمل
حيرز اخذه ٚمـ ادذـك ،وفق مـ جٓ ٜافًِؿ بًٌؼ يد ادًِؿ ظِٔٓ.ٚ
( )7افتذـٔ ٜافؼظٔ ٜختتِػ بٚختالف احلٔقان ؾّْف م ٚتُقن تذـٔتف بٚفذبح ،ومْٓ ٚبٚفْحر ،ومْٓٚ
بٚفهٔد ،ومْٓ ٚب٘خراجف حٔ ٚـٚفًّؽ وهُذا.و فق ُذبح احلٔقان ظذ افقجف افؼظل ؾال يَٚل
فف مٔت ٜحتك وفق مل يُـ مـ مٖـقل افِحؿ.
( )4افٔد افًّٔٚء :يَهد َب ٚافنخص افذي ٓ يٌٚيل وٓ يِتٍ ٝاػ احلالل واحلرام.
( )0احلُؿ افيٚهري مَٚبؾ احلُؿ افقاؿًل ،ؾّع اجلٓؾ بٚفقاؿع حيُؿ بٚفىٓٚرة طٚهرا.
( )2وافًٌ ٛأن م ٚيٗـؾ ٓ بد مـ افتٗـد مـ ـقٕف مذبقح ٚحً ٛافىريَ ٜافؼظٔ ٜفذا ٓ جيقز
أـِف ،وأم ٚاحلُؿ بىٓٚرتف ؾٓق حُؿ بٚفىٓٚرة افيٚهري ،ٜويًقد اػ آشتْٚد اػ ؿٚظدة :ـؾ
رء فؽ ضٚهر حتك تًِؿ إف ٕجس.

م  :]274[220افًَط ؿٌؾ وفقج افروح ٕجس ،وـذا افٍرخ ذم افٌٔض ظذ
آحقط وجقب ٚؾٔٓام.
م  :]270[222إٍٓح ٜهل م ٚيًتحٔؾ افٔف افٌِـ افذى يرتوًف اجلدي او
افًخؾ( )7ؿٌؾ ان يٚـؾ.
اخلومس مـ افـجوشوت :افدم مـ احلٔقان ذى افٍْس افًٚئِ ،ٜام ٚدم مٓ ٚ
ٍٕس فف شٚئِ ٜـدم افًّؽ وافزؽقث وافَّؾ وٕحقه ٚؾٕٚف ضٚهر.
م  :]272[229اذا وجد ذم ثقبف مثال دم ٓ ٚيدري إف مـ احلٔقان ذي
افٍْس افًٚئِ ٜاو مـ ؽره بْل ظذ ضٓٚرتف.
م  :]279[220ذم ٕجٚش ٜدم افًَِ )4(ٜادًتحِٔ ٜمـ افْىٍ ٜإصُٚل وتٖمؾ،
وام ٚافدم افذى يُقن ذم افٌٔو ٜؾٔحُؿ بىٓٚرتف.
م  :]270[225افدم ادتخِػ ذم افذبٔح ٜبًد خروج م ٚيًتٚد خروجف مْٓٚ
بٚفـذبح ضٚهر آ ان يتْجس بْجٚش ٜخـٚرجٔ ٜمثؾ افًُغ افتل يذبح َب.ٚ
م  :]275[220اذا خرج مـ اجلرح او افدمؾ صئ اصٍر ينؽ ذم إف دم ام
ٓ حيُؿ بىٓٚرتف ،وـذا اذا صؽ مـ جٓ ٜافيِّ ٜإف دم ام ؿٔح وٓ جي ٛظِٔف
آشتًالم .

( )7افًخؾ :مجع شخِ ،ٜوهق م ٚيَٚل ٕوٓد افٌْؿ شٚظ ٜتوًف مـ افوٖن وادًز مجًٔ ،ٚذـرا
ـٚن أو إٔثك ،ومجًف شخؾ وشخٚل.
( )4افًَِ :ٜافَىً ٜمـ افدم افٌِٔظ اجلٚمد وهل ادرحِ ٜإوػ مـ تُقيـ اجلْغ ادًتحٔؾ مـ
افْىٍ ٜؿٌؾ أن يهٌح موٌ.ٜ

وـذفؽ اذا حؽ جًده ؾخرج ٝرضقب ٜينؽ ذم اهن ٚدم او مٚء اصٍر حيُؿ
بىٓٚرهت.ٚ
م  :]270[225افدم افذى ؿد يقجد ذم افٌِـ ظْد احلِٕ ٛجس ومْجس فف.
افسودس وافسوبع مـ افـجوشوت :افُِ ٛواخلْزير افزيٚن( )7بجّٔع اجزائٓام
ؾوالهتام ورضقبٚهتام دون افٌحريغ.
افثومـ مـ افـجوشوت :ادًُر ادٚئع بٓٚصٚف ٜبجّٔع اؿًٚمف ـ فُـ احلُؿ ذم
ؽر اخلّر وافٌْٔذ ادًُر مٌْل ظذ آحتٔٚط.
وام ٚاجلٚمد ـٚحلنٔن ٜـ وان ؽذ وصٚر مٚئً ٚبٚفًٚرض( )4ـ ؾٓق ضٚهر ،فُْف
حرام .وام ٚافًٌرتق ادتخذ مـ آخنٚب او آجًٚم آخر ؾٓق ضٚهر بجّٔع
اؿًٚمف.
م  :]275[293افًهر افًٌْل اذا ؽذ بًٍْف وصٚر مًُر ًا يْجس وٓ
يىٓره شقى صرورتف خال .وأم ٚإذا ؽذ بٚفْٚر ومل يهؾ اػ حد آشُٚر ؾٔحرم
وٓ يْجس( ،)0وحيِِف( )2ذهٚب ثِثٔف.
م  :]243[297افًهر افزبٌٔل وافتّري ٓ يْجس وٓ حيرم بٚفٌِٔٚن بٚفْٚر
ؾٔجقز ووع افتّر وافزبٔ ٛوافُنّش ذم ادىٌقخٚت مثؾ ادرق وادحق

( )7مَٚبؾ افٌحريغ ،وتنّؾ افْجٚش ٜـِ ٛافهٔد واحلراش ٜوـؾ إٔقاع افُالب افزي.ٜ
( )4أي تؿ متًٔٔف.
( )0أي أن افًهر افًٌْل إذا ؽذ ومل يًُر ؾٌَٔك ضٚهرا وٓ جيقز ذبف.
( )2أي حيؾ ذبف أو اـِف إذا ذه ٛثِثٚه بٚفٌِٔٚن بٚفْٚر.

وافىٌٔخ وؽره ٚوـذا دبس افتّر ادًّك بدبس افدمً.ٜ
افتوشع مـ افـجوشوت :افػؼوع ،وهق ذاب خمهقص متخذ مـ افنًر
وفٔس مْف مٚء افنًر افذى يهٍف آضٌٚء.
افعوذ مـ افـجوشوت :افؽوؾر :وهق مـ مل يْتحؾ ديْ )7(ٚاو إتحؾ ديْ ٚؽر
آشالم( ،)4او إتحؾ آشالم وجحد م ٚيًِؿ إف مـ افديـ آشالمل بحٔ ٞرجع
جحده اػ إُٚر افرشٚف.ٜ
ًٕؿ إُٚر ادًٚد يقج ٛافٍُر مىَِ ً.)0(ٚ
وٓ ؾرق بغ ادرتد وافُٚؾر آصع( )2واحلريب( )9وافذمل( )0وافْٚص .)5(ٛهذا
ذم ؽر افُتٚيب .ام ٚافُتٚيب ـ وهق افٔٓقدي وافْكاين وادجقد ـ ؾٔحُؿ بىٓٚرتف.
وآحقط اشتحٌٚب ٚاجتْٚبف.
( )7ـٚدٚديغ وادِحديـ ،افذيـ ٓ يًتَدون بقجقد خٚفؼ فُِقن.
( )4مـ يٗمـ بديـ ؽر آشالم ،وهذا يٍرق بْٔف وبغ افُتٚيب.
( )0أي أن مـ يُْر ظقدة افْٚس فِحًٚب يقم افَٔٚم ٜحيُؿ بٍُره مٓام ـٚن افًٌٓ ٛظتَٚده،
ٕٕف يْٚذم أصال مـ اصقل افديـ.
( )2افُٚؾر آصع :مـ وفد ٕبقيـ ـٚؾريـ ومل يًِؿ أصال.
( )9احلريب :مـ ٓ ـتٚب فف ،وٓ صٌٓ ٜـتٚب مـ أصْٚف افٍُٚر .واحلريب ٓ تٌَؾ مْف اجلزي،ٜ
بخالف افذمل .ؾِٔس مًْك احلريب -ذم اصىالح افٍَٓٚء -مـ أظِـ احلرب ظذ ادًِّغ.
( )0افذمل :مـ فف ـتٚب ـٚفٔٓقد وافْهٚرى ،أو صٌف ـتٚب ـٚدجقس ،وؿٌؾ بؼوط افذم ٜمع
ادًِّغ وافتزم َب.ٚ
( )5افْٚصٌل :مـ ٕه ٛافًداوة ٕهؾ افٌٔٝ

ويتديـ بٌٌض اإلمٚم ظع

بٔتف ظٚم ،ٜومـ هٗٓء اخلقارج ،ومـ شٚر ظذ درَبؿ.

خٚص ٜوأهؾ

م  :]247[294ظرق اجلْ ٛمـ احلرام( )7ضٚهر وفُـ ٓ دمقز افهالة ؾٔف
ظذ آحقط وجقب ،ٚوخيتص احلُؿ بام اذا ـٚن افتحريؿ ثٚبت ٚدقج ٛاجلْٚبٜ
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بًْقإف ـٚفزٕ ٚوافِقاط وآشتّْٚء بؾ ووضئ احلٚئض ايو ،ٚوام ٚاذا ـٚن بًْقان
آخر ـٚؾىٚر افهٚئؿ او خمٚفٍ ٜافْذر وٕحق ذفؽ ؾال يًّف احلُؿ.
احلودي ظؼ مـ افـجوشوت :ظرق آبؾ اجلالفٜ
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م  :]244[290ظرق آبؾ اجلالفٕ ٜجس ،وجي ٛآجتْٚب ظـ ظرق
ؽره ٚمـ احلٔقان اجلالل ظذ آحقط وجقب.ٚ

م  :]240[292هْٚك ظدة صقرة فٍُٔٔ ٜهاي ٜافْجٚش ٜاػ ادالؿل.
م  :]242[299اجلًؿ افىٚهر اذا ٓؿك اجلًؿ افْجس ٓ تني افْجٚشٜ
افٔف آ اذا ـٚن ذم احدمه ٚرضقب ٜمني ،ٜوهل افتل تْتَؾ مـ احدمه ٚاػ آخر
بّجرد ادالؿٚة ،ؾٚذا ـ ٕٚٚيٚبًغ او ٕديغ جٚؾغ ،مل يتْجس افىٚهر بٚدالؿٚة وـذا فق
ـٚن احدمه ٚمٚئً ٚبال رضقب ٜـٚفذه ٛوافٍو ٜوٕحقمه ٚمـ افٍِزات( )2ؾٚهن ٚاذا
اذيٌ ٝذم طرف ٕجس ٓ تْجس.
م  :]249[290افٍراش ادقوقع ذم ارض افنداب اذا ـ ٕٝٚآرض
( )7مـ أجْ ٛمـ وضئ حرام ـٚفزٕ ٚوافِقاط.
( )4أي إذا ـ ٕٝٚاجلْٚب ٜبقاشى ٜظّؾ حرام بذاتف.
( )0آبؾ اجلالفِ :ٜ
اجل َامل افتل اظتٚدت آـؾ مـ ظذرة إًٓٚن.
( )2افٍِزات :ادًٚدن ،ـٚفذه ٛوافٍو ٜوؽره.ٚ

ٕجً ٓ ٜيْجس وان هت رضقب ٜآرض افٔف وصٚر ثَٔال بًد ان ـٚن خٍٍٔ ،ٚؾٚن
مثؾ هذه افرضقب ٜؽر ادني ٓ ٜتقج ٛهاي ٜافْجٚش.ٜ
وـذفؽ جدران ادًجد ادجٚور فًٌض ادقاوع افْجً ،ٜمثؾ افُْٔػ
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وٕحقه ؾٚن افرضقب ٜافًٚري ٜمْٓ ٚاػ اجلدران فًٔ ٝمني ،ٜوٓ مقجٌ ٜفتْجًٓٚ
وان ـ ٕٝٚمقثرة ذم اجلدار ظذ ٕحق ؿد تقدي اػ اخلراب.
م  :]240[295ينسط ذم هاي ٜافْجٚش ٜذم ادٚئًٚت ان ٓ يُقن ادٚئع
متداؾً ٚاػ افْجٚش ٜوآ اخته ٝافْجٚش ٜبّقوع ادالؿٚة ،وٓ تني اػ مٚ
اتهؾ بف مـ إجزاء.
ؾٚن ص ٛادٚء مـ آبريؼ ظذ صئ ٕجس ٓ تنى افْجٚش ٜاػ افًّقد،
ؾوال ظام ذم آبريؼ وـذا احلُؿ فق ـٚن افتداؾع مـ آشٍؾ اػ آظذ ـام ذم
افٍقارة.
م  :]245[290آجًٚم اجلٚمدة اذا ٓؿ ٝافْجٚش ٜمع افرضقب ٜادنيٜ
تْجس مقوع آتهٚل ،ام ٚؽره مـ إجزاء ادجٚورة فف ؾال تني افْجٚش ٜافٔف،
وان ـ ٕٝٚافرضقب ٜادني ٜمًتقظٌ ٜفِجًؿ ،ؾٚخلٔٚر او افٌىٔخ او ٕحقمه ٚاذا ٓؿتف
افْجٚش ٜيتْجس مقوع آتهٚل مْف ٓ ؽر ،وـذفؽ بدن إًٓٚن اذا ـٚن ظِٔف
ظرق.
وفق ـٚن ـثرا ؾٕٚف اذا ٓؿك افْجٚش ٜتْجس ادقوع ادالؿل ٓ ؽر ،آ ان
جيري افًرق ادتْجس ظذ ادقوع آخر ؾٕٚف يْجًف ايو.ٚ
( )7مر مًْك افُْٔػ ذم هٚمش ادًٖف.073 ٜ

م  :]240[295ينسط ذم هاي ٜافْجٚش ٜذم ادٚئًٚت ان ٓ يُقن ادٚئع
ؽِٔي ،ٚوآ اخته ٝبّقوع ادالؿٚة ٓ ؽر ،ؾٚفدبس افٌِٔظ اذا اصٚبتف افْجٚش ٜمل
تن افْجٚش ٜاػ متٚم اجزائف بؾ يتْجس مقوع آتهٚل ٓ ؽر ،وـذا احلُؿ ذم
افٌِـ افٌِٔظ.
ًٕؿ اذا ـٚن ادٚئع رؿَٔ ٚهت افْجٚش ٜاػ متٚم اجزائف ـٚفًّـ وافًًؾ
وافدبس ذم أيٚم افهٔػ بخالف أيٚم افزد ،ؾٚن افٌِظ مٕٚع مـ هاي ٜافْجٚش ٜاػ
متٚم إجزاء.
واحلد ذم افٌِظ( )7وافرؿ ٜهق ان ادٚئع اذا ـٚن بحٔ ٞفق أخذ مْف صئ بَك
مُٕٚف خٚفٔ ٚحغ آخذ ،وان امتال بًد ذفؽ ؾٓق ؽِٔظ وان امتال مُٕٚف بّجرد
آخذ ؾٓق رؿٔؼ.
م  :]245[203ادتْجس( )4بّالؿٚة ظغ افْجٚش ٜـٚفْجسُ ،يْجس م ٚيالؿٔف
مع افرضقب ٜادني ،)0(ٜوأم ٚذم اجلقامد ؾٚحلُؿ بٚفْجٚش ٜمٌْل ظذ آحتٔٚط.
وام ٚادتْجس بّالؿٚة ادتْجس ؾْٔجس ادٚء افَِٔؾ بّالؿٚتف ظذ آحقط ـ
وجقب ٚـ وام ٚذم ؽر ذفؽ ؾٚحلُؿ بٚفْجٚش ٜمٌْل ظذ آحتٔٚط آشتحٌٚيب.
( )7أي م ٚئّز افثقب افٌِٔظ ظـ افثقب افرؿٔؼ ذم احلُؿ ذم مقرد افَامش أم ٚذم مقرد ادٚئًٚت
ؾٓق م ٚيرد بٕٔٚف ذم ادًٖف.ٜ
( )4أي أن ادٚئع ادتْجس بّالؿٚة ظغ افْجس ـٚفٌقل وافدم.
( )0ذم جقاب ٓحؼ يرد بٕٔٚف ذم ؿًؿ آشتٍتٚءات ذـر شامح ٜافًٔد ان ـِّ( ٜمع افرضقبٜ
ادني )ٜهؾ ـِّ ٜزائدة وذـر مث ٓٚظذ ذفؽ افٌقل وافدم وادالحظ ان إوٚؾ ٜافًٌٚرة او
حذؾٓ ٓ ٚيٌر بٚدًْك صٔئ ٚفُقن احلدي ٞذم ادًٖف ٜظـ مٚئع متْجس بًغ افْجٚش ٜادٚئً.ٜ

م  :]203[207تثٌ ٝافْجٚش ٜبٚفًِؿ وبنٓٚدة افًدفغ وب٘خٌٚر ذي افٔد
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بؾ بٚخٌٚر مىِؼ افثَ ٜايو.ٚ
م  :]207[204م ٚيقخذ مـ أيدي افُٚؾريـ مـ اخلٌز وافزي ٝوافًًؾ
وٕحقه ٚمـ ادٚئًٚت واجلٚمدات ضٚهر ،آ ان يًِؿ بٌّٚذهتؿ فف بٚفرضقبٜ
ادني ،ٜوـذفؽ ثَٔٚبؿ واوإٔٓؿ ،وافيـ بٚفْجٚش ٓ )4(ٜظزة بف.

م  :]204[200فِْجٚش ٜاحُٚم متًددة بحً ٛتًدد صقره ٚوافتل شرد
تٍهِٔٓ ٚذم ادًٚئؾ افتٚفٔ.ٜ
م  :]200[202ينسط ذم صح ٜافهالة افقاجٌ ٜوادْدوب ٜوـذفؽ ذم
اجزائٓ ٚادًْٔ ٜضٓٚرة بدن ادهع وتقابًف مـ صًره وطٍره وٕحقمه ٚوضٓٚرة ثٔٚبف
مـ ؽر ؾرق بغ افًٚتر وؽره .وافىقاف( )0افقاج ٛوادْدوب ـٚفهالة ذم ذفؽ.
م  :]202[209افٌىٚء افذي يتٌىك بف ادهع إيامء ًا ان ـٚن مِتٍ ً ٚبف ادهع
بحٔ ٞيهدق إف صذ ؾٔف وج ٛان يُقن ضٚهر ًا وآ ؾال.
م  :]209[200ينسط ذم صح ٜافهالة ضٓٚرة حمؾ افًجقد وهق م ٚيقوع
ظِٔف اجلٌٓ ٜدون ؽره مـ مقاوع افًجقد( .)2وان ـٚن اظتٌٚر افىٓٚرة ؾٔٓ ٚاحقط
( )7ذو افٔد :صٚح ٛافٔد ،ادتكف ذم آمالك وإظٔٚن.
( )4أي فق طـ إًٕٚن بْجٚش ٜم ٚيٖخذه مـ افٍُٚر ؾال اظتٌٚر هلذا افيـ إذ ادىِقب هق افًِؿ.
( )0افىقاف ذم احل ٟشقاء افقاج ٛمْف أو ادًتح ٛدمري ؾٔف أحُٚم افهالة.
( )2مر بٔٚن مقاوع افًجقد افًًٌ ٜذم ادًٖف.045 ٜ

ـ اشتحٌٚب ٚـ.
م  :]200[205ـؾ واحد مـ اضراف افنٌٓ ٜادحهقرة( )7بحُؿ افْجس
ؾال جيقز فًٌف ذم افهالة وٓ افًجقد ظِٔف بخالف م ٚهق مـ اضراف افنٌٓ ٜؽر
ادحهقرة(.)4
م  ٓ :]205[200ؾرق ذم بىالن افهالة فْجٚش ٜافٌدن او افٌِٚس او
ادًجد بغ افًٚمل بٚحلُؿ افتٍُِٔل( )0او افقوًل( )2واجلٚهؾ َبام ظـ تَهر
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( )7مر بٔٚن مًْك افنٌٓ ٜادحهقرة ذم هٚمش ادًٖف.99 ٜ
( )4مر بٔٚن مًْك افنٌٓ ٜؽر ادحهقرة ذم هٚمش ادًٖف.99 ٜ
( )0احلُؿ افتٍُِٔل :هق احلُؿ افؼظل ادتًِؼ بٖؾًٚل إًٓٚن وادقجف فًِقـف مٌٚذة ذم
خمتِػ جقإ ٛحٔٚتف افنخهٔ ٜوافًٌٚدي ٜوافًٚئِٔ ٜوآؿتهٚدي ٜوافًٔٚشٔ ٜافتل ظٚجلتٓٚ
افؼيً ٜوٕيّتٓ ٚمجًٔ ،ٚوهق مخً ٜأؿًٚم :افقجقب :ـقجقب افهالة ،واحلرم :ٜـحرمٜ
ذب اخلّر ،وآشتحٌٚب ـهالة افْقاؾؾ ،وافُراه :ٜـٖـؾ حلؿ احلّر ،وآبٚح :ٜوهل
ـؾ آصٔٚء ادٌٚح ٜافتل فٔس ؾٔٓ ٚحُؿ مـ آحُٚم آربً ٜـ٘بٚح ٜإحٔٚء إرض.
( )2احلُؿ افقوًل :هق احلُؿ افؼظل افذي ٓ يُقن مقجٓ ٚمٌٚذة فالًٕٚن ذم أؾًٚفف
وشِقـف ،وهق ـؾ حُؿ يؼع ووً ٚمًْٔ ٚيُقن فف تٖثر ؽر مٌٚذ ظذ شِقك إًٓٚن ،مـ
ؿٌٔؾ آحُٚم افتل تْيؿ ظالؿٚت افزوجٔ ،ٜؾ٘هن ٚتؼع بهقرة مٌٚذة ظالؿ ٜمًْٔ ٜبغ
افرجؾ وادرأة وتٗثر بهقرة ؽر مٌٚذة ظذ افًِقك وتقجٓف ٕن ادرأة بًد أن تهٌح زوجٜ
مثال تِزم بًِقك مًغ دمٚه زوجٓ ،ٚوبٚفتٚيل ؾ٘ن احلُؿ افقوًل فف اظتٌٚر ذظل يتًِؼ
بٕٚصٔٚء مـ صح ٜأو ؾًٚد ،أو مـ شٌ ٛأو ذط ،وٕحق ذفؽ.
( )9اجلٚهؾ ظـ تَهر أو اجلٚهؾ ادَك :هق اجلٚهؾ بٚحلُؿ افذي ـٚن بقشًف افتًرف ظذ
آحُٚم افتٍُِٔٔ ٜفُْف تًّد افٌَٚء ظذ جِٓف.

وـذفؽ ؾٔام اذا ـٚن ادًجد ٕجً ٚذم افًجدتغ مً ٚآ اذا ـٚن اجلٓؾ ظـ ؿهقر
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ؾٔحُؿ بهح ٜافهالة ذم مقارد اجلٓؾ افَهقري.
م  :]200[205فق ـٚن جٚهال بٚفْجٚش ٜومل يًِؿ َب ٚحتك ؾرع مـ صالتف
ؾال اظٚدة ظِٔف ذم افقؿ ٝوٓ افَوٚء ذم خٚرجف.
م  :]205[253فق ظِؿ ذم أثْٚء افهالة بقؿقع بًض افهالة مـ أوهل ٚذم
افْجٚش ٜؾٚن ـٚن افقؿ ٝواشً ٚبىِ ٝواشتٕٚػ افهالة.
وان ـٚن افقؿ ٝؤَ ٚحتك ظـ ادراك رـً ٜؾٚن امُـ افتٌديؾ او افتىٓر
بال فزوم ادْٚذم ؾًؾ ذفؽ واتؿ افهالة وآ صذ ؾٔف وآحقط اشتحٌٚب ٚافَوٚء
ايو .ٚوـذا إذا ـ ٕٝٚافْجٚش ٜؿد حهِ ٝبًد ذوظف بٚفهالة ـام فق ـٚن أثْٚء
افَراءة مثال ؾال تٌىؾ.
م  :]223[257فق ظرو ٝافْجٚش ٜذم أثْٚء افهالة ؾٚن امُـ افتىٓر او
افتٌديؾ ظذ وجف ٓ يْٚذم افهالة( )4ؾًؾ ذفؽ واتؿ صالتف ،وٓ اظٚدة ظِٔف ،واذا مل
يُّـ ذفؽ ؾٚن ـٚن افقؿ ٝواشً ٚاشتٖٕػ افهالة بٚفىٓٚرة ،وان ـٚن ؤَ ٚؾّع
ظدم امُٚن افْزع( )0فزد وٕحقه وفق فًدم آمـ مـ افْٚطر يتؿ صالتف وٓ صئ
ظِٔف ،وفق امُْف افْزع وٓ شٚتر فف ؽره ؾٔتًغ افْزع ،وافهالة ظٚري.ٚ
( )7اجلٚهؾ افَٚس أو اجلٚهؾ ظـ ؿهقر :هق اجلٚهؾ فًذر ،ـٌٍِ ٜأو ـّـ أخىٖ اجتٓٚدا أو
تَِٔدا.ؾٓق اجلٚهؾ بًٌ ٛطروف مل تدظف يًرف احلُؿ ،أو ربام ٓ يتهقر ًٍٕف جٚهال.
( )4بًّْك أن يًٌؾ افْجٚش ٜـّـ ـٚن بجٌٕٚف ابريؼ مٚء مثال ،او يٌر افثقب افْجس ؾٔخًِف
ويرمٔف وهق ذم حٚل افهالة دون أن يَقم بًّؾ خيرجف ظـ هٔئ ٜافهالة.
( )0أي ٕزع افثقب افْجس.

م  :]227[254اذا ٕز ان ثقبف ٕجس وصذ ؾٔف ـٚن ظِٔف آظٚدة ان ذـر
ذم افقؿ ،ٝوان ذـر بًد خروج افقؿ ٝؾًِٔف افَوٚء ،وٓ ؾرق بغ افذـر بًد
افهالة وذم اثْٚئٓ ٚمع امُٚن افتٌديؾ او افتىٓر وظدمف(.)7
م  :]224[250اذا ضٓر ثقبف افْجس وصذ ؾٔف ثؿ تٌغ ان افْجٚش ٜبٚؿٔ ٜؾٔف
مل دم ٛآظٚدة وٓ افَوٚء ٕٓف ـٚن جٚهال بٚفْجٚش.ٜ
م  :]220[252اذا مل جيد آ ثقب ًٕ ٚجً ً ٚؾٚن مل يُّـ ٕزظف فزد او ٕحقه
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صذ ؾٔف( ،)0وٓ جي ٛظِٔف افَوٚء ،وان امُـ ٕزظف ؾٔج ٛافهالة ظٚري.)2(ٚ
م  :]222[259اذا ـٚن ظْده ثقبٚن يًِؿ امج )9(ٓٚبْجٚش ٜاحدمه ٚوجٌٝ
افهالة ذم ـؾ مْٓام ،وفق ـٚن ظْده ثقب ثٚف ٞيًِؿ بىٓٚرتف ختر بغ افهالة ؾٔف
وافهالة ذم ـؾ مْٓام(.)0
م  :]229[250اذا تْجس مقوع مـ بدٕف ومقوع مـ ثقبف ومل يُـ ظْده
( )7أي ان افْٚد فِْجٚش ٜظِٔف أن ئًد افهالة أو يَؤٓ ٚذم ـؾ افيروف ادذـقرة.
( )4أي ٕي شٌ ٛآخر ؽر افزد يًّْف مـ خِع ثٔٚبف ،ـام فق ـٚن ذم مُٚن جيًِف ظرو ٜفْير
افْٚطريـ ممـ حيرم ظِٔف افتًري امٚمٓؿ.
( )0أي يهع ذم هذه احلٚف ٜبٚفثقب افْجس.
( )2ؾٚفهالة ادىِقب ٜمْف هل ان يهع ظٚري ً ٚوٓ يهع بٚفثقب افْجس ،وتهح صالتف وٓ جيٛ
ظِٔف آظٚدة ؾٔام فق ـٚن متُّْ ً ٚمـ خِع مالبًف دون وجقد حمذور مم ٚذـر ذم أول ادًٖف،ٜ
ـام فق ـٚن مثال داخؾ ؽرؾ ٜوٓ يراه ؾٔٓ ٚاحد.
( )9آمجٚل :يًْل ظدم افتًٔغ ،وهق هْ ٚيًْل ظِّف بْجٚش ٜأحد افثقبغ ،دون أن ئًْف.
( )0أي أم ٚان يهع صالة واحدة ذم افثقب افىٚهر ،او صالتغ ذم افثقبغ ادنتٌٓغ.

مـ ادٚء م ٚيٍُل فتىٓرمه ٚمً ،ٚفُـ ـٚن يٍُل ٓحدمه ٚوج ٛتىٓر افٌدن
وافهالة ظٚري.)7(ٚ
م  :]220[255حيرم اـؾ افْجس وذبف وجيقز إٓتٍٚع بف ؾٔام ٓ ينسط
ؾٔف افىٓٚرة.
م  ٓ :]225[250جيقز بٔع ادٔت ،)4(ٜواخلّر ،واخلْزير ،وافُِ ٛؽر
افهٔقد( )0وٓ بٖس بٌٔع ؽره ٚمـ آظٔٚن افْجً ،ٜوادتْجً ،)2(ٜاذا ـ ٕٝٚهلٚ
مًٍْ ٜحمِِ ٜحتك وفق ـ ٕٝٚجزئٔ ،ٜوآ ؾال جيقز بًٔٓ.ٚ
م  :]220[255حيرم تْجٔس ادًٚجد وبْٚئٓ ٚوشٚئر آٓهت ٚوأم ٚؾراصٓ ٚؾال
حيرم .واذا تْجس صئ مْٓ ٚوج ٛتىٓره ،بؾ حيرم ادخٚل افْجٚش ٜافًْٔٔ ٜؽر
ادتًدي ٜافٔف اذا فزم مـ ذفؽ هتؽ حرم ٜادًجد مثؾ ووع افًذرأت وادٔتٚت ؾٔف،
وٓ بٖس بف مع ظدم اهلتؽ وٓ شٔام ؾٔام ٓ يًتد بف فُقٕف مـ تقابع افداخؾ :مثؾ ان
يدخؾ إًٓٚن وظذ ثقبف او بدٕف دم جلرح او ؿرح ٜاو ٕحق ذفؽ.
م  :]225[203دم ٛادٌٚدرة اػ ازاف ٜافْجٚش ٜمـ ادًجد حتك فق دخؾ
ادًجد فٔهع ؾٔف ؾقجد ؾٔف ٕجٚش ٜوجٌ ٝادٌٚدرة اػ ازافتٓ ٚمَدم ٚهل ٚظذ افهالة
مع شً ٜافقؿ ،ٝفُـ فق صذ وترك آزاف ٜظل وصح ٝافهالة ،ام ٚذم افؤؼ
ؾتج ٛادٌٚدرة اػ افهالة مَدم ٚهل ٚظذ آزاف.ٜ
( )7مع مراظٚة ذط ان ٓ يراه أحد ـام مر.
( )4ادٔت :ٜهل افٌّٓٔ ٜافتل مٚت ٝبٌر ذبح ذظل حيِؾ أـِٓ ،ٚـٚفنٚة افتل مترض ؾتّقت.
( )0أي يًتثْك مـ حرم ٜبٔع افُِ ،ٛـِ ٛافهٔد ؾٔجقز بًٔف وذاؤه.
( )2مر بٔٚن افٍرق بغ افْجس وادتْجس ذم هٚمش ادًٖف.00 ٜ

م  :]293[207اذا تقؿػ تىٓر ادًجد ظذ ختري ٛصئ مْف وج ٛتىٓره
اذا ـٚن يًرا ٓ يًتد بف ،وام ٚاذا ـٚن افتخري ٛميا بٚفقؿػ ؾال جيقز آ ؾٔام اذا
وجد بٚذل( )7فتًّره.
م  :]297[204اذا تقؿػ تىٓر ادًجد ظذ بذل مٚل وج ،ٛآ اذا ـٚن
بحٔ ٞيي بحٚفف( ،)4وٓ يوّْف مـ صٚر شٌٌ ٚفِتْجٔس( ،)0ـام ٓ خيتص وجقب
ازاف ٜافْجٚش ٜبف.
م  :]294[200اذا تقؿػ تىٓر ادًجد ظذ تْجس بًض ادقاوع افىٚهرة
وج ٛاذا ـٚن يىٓر بًد ذفؽ.
م  :]290[202اذا مل يتُّـ إًٓٚن مـ تىٓر ادًجد ؾال جي ٛظِٔف اظالم
ؽره حتك وفق احتّؾ حهقل افتىٓر بٚظالمف.
م  :]292[209اذا تْجس حهر ادًجد مل جي ٛتىٓره.
م  ٓ :]299[200جيقز تْجٔس ادًجد افذى صٚر خراب ٚوان ـٚن ٓ يهع
ؾٔف احد وجي ٛتىٓره اذا تْجس.
م  :]290[205اذا ظِؿ امج ٓٚبْجٚش ٜاحد ادًجديـ او احد ادُٕٚغ مـ

( )7أي إذا ـ ٕٝٚإزاف ٜافْجٚش ٜمـ ادًجد تٗدي اػ ختري ٛـٌر ؾال جيقز ازافتٓ ٚإٓ مع وجقد
صخص يتٍُؾ اصالح افتخري ٛاحلٚصؾ مـ ازاف ٜافْجٚش.ٜ
( )4أي جي ٛتىٓر ادًجد ظذ مـ يًِؿ َب ،ٚحتك وفق اشتقج ٛبذل مٚل بام ٓ يي بحٚفف.
( )0أي إن ـ ٕٝٚإزاف ٜافْجٚش ٜتًتقج ٛبذل مٚل ؾِٔس افٌذل متًْٔ ٚظذ مـ ـٚن شٌٌٚ
فِتْجٔس.

مًجد وج ٛتىٓرمه.)7(ٚ
م  :]295[200يِحؼ بٚدًٚجد ادهحػ افؼيػ ،وادنٚهد ادؼؾٜ
وافيايح ادَدش )4(ٜوافسب ٜاحلًْٔٔ ٜبؾ ترب ٜافرشقل ’ وشٚئر آئّ^ ٜ
ادٖخقذة فِتزك ؾٔحرم تْجًٔٓ ٚاذا ـٚن يقج ٛاهٕٚتٓ ،ٚودم ٛازاف ٜافْجٚش ٜظْٓٚ
حْٔئذ.
م  :]290[205اذا ؽه ٛادًجد وجًؾ ضريَ ٚاو دـ ٕٚٚاو خ )0(ٕٚٚاو ٕحق
ذفؽ ؾال جي ٛتىٓره وجيقز تْجًٔف ،وـذفؽ مًٚبد افٍُٚر ؾال حيرم تْجًٔٓ ٚوٓ
دم ٛازاف ٜافْجٚش ٜظًْٕٓ ،ٚؿ اذا اختذت مًجدا بٚن يتُِّٓ ٚويل إمر( )2ثؿ جيًِٓٚ
مًجدا جرى ظِٔٓ ٚمجٔع احُٚم ادًجد.
م  :]295[253تتؿقؿ :ؾٔام يًٍك ظْف ذم افهالة مـ افْجٚشٚت وهق امقر:
إول :دم اجلروح وافَروح ذم افٌدن وافٌِٚس حتك تزأ بَٕٚىٚع افدم إَىٚع
برء وٓ يًتز ؾٔف ادنَ ٜافْقظٔ )9(ٜبٓٚزاف ٜاو افتٌديؾ ،وـذا دم افٌقاشر( )0اذا ـٕٝٚ
طٚهرة بؾ افٌٚضْ ٜأيو ٚوـذا ـؾ جرح او ؿرح بٚضْل خرج دمف اػ افيٚهر ويًتز
( )7أي جي ٛتىٓر ادًجديـ ،او تىٓر ادُٕٚغ.
( )4افيائح ادَدش :ٜيَهد َب ٚؿٌقر آئّ ٜادًهقمغ

.

( )0اخلٚن :مُٚن ٕزول ادًٚؾريـ وهق م ٚيىِؼ ظِٔف ذم زم ْٕٚٚافٍْدق،أو .Hotel
( )2يَهد بقيل إمر آمٚم ادًهقم ،أو مـ يَقم مَٚمف.
( )9ادنَ ٜافْقظٔ :ٜم ٚينؼ ظذ افْقع ،وإن ـٚن ٓ ينؼ ظذ صخص بًْٔف.
( )0افٌقاشر :مجع بٚشقر ومٍرده :ٚبٚشقر ،مرض حيدث ؾٔف متدد وريدي ذم افؼج وهل ؿرحٜ
هل ٚؽقر(ؿًر) ئًؾ مْٓ ٚافَٔح وافهديد إذا افتٌٓ.ٝ

ذم هٗٓء ادنَ ٜافْقظٔ ٜبِزوم آزاف ٜاو افتٌديؾ.
م  :]203[257ـام يًٍك ظـ افدم ادذـقر يًٍك ايو ٚظـ افَٔح ادتْجس
بف وافدواء ادقوقع ظِٔف وافًرق ادتهؾ بف وآحقط ـ اشتحٌٚب ٚـ صده اذا ـٚن ذم
مقوع يتًٚرف صده.
م  :]207[254اذا ـ ٕٝٚاجلروح وافَروح ادتًددة متَٚرب ٜبحٔ ٞتًد
جرح ٚواحدا ظرؾ ٚجرى ظِٔف حُؿ افقاحد ؾِق برأ بًوٓ ٚمل جي ٛؽًِف بؾ هق
مًٍق ظْف حتك يزا اجلّٔع.
م  :]204[250اذا صؽ ذم دم إف دم جرح او ؿرح أوٓ ٓ يًٍك ظْف.
افثوين :افدم ذم افٌدن وافٌِٚس اذا ـ ٕٝٚشًتف اؿؾ مـ افدرهؿ افٌٌع( )7ومل
يُـ مـ دم ٕجس افًغ( )4وٓ مـ ادٔت ،ٜوٓ مـ ؽر مٖـقل افِحؿ وٓ مـ دم
احلٔض.
وآحقط وجقب ٚاحلٚق دم افٍْٚس وآشتحٚو ٜبٚدذـقرات ،وٓ يِحؼ
ادتْجس بٚفدم بف(.)0
م  :]200[252اذا تٍنك افدم مـ احد اجلٌٕٚغ اػ أخر ؾٓق دم واحد اذا
( )7افدرهؿ افٌِ ٌَع :درهؿ فِقزن يزن  0 ،00ؽرام ٚمـ افٍو ،ٜوهق مًْقب إػ مديْ ٜؿديّ ٜيَٚل
هل ٚبٌؾ ؿريٌ ٜمـ بٚبؾ ،وحتديد شًتف خمتِػ ؾٔٓ ٚبغ افٍَٓٚء،ؾّْٓؿ مـ حدده بًً ٜظَد
آَبٚم مـ افٔد وآخر بًَد افقشىك وآخر بًَد افًٌٚب ،ٜوإحقط آؿتهٚر ظذ إؿؾ وهق
ظَد افًٌٚبٕٕ ٜف ادَدار ادتَٔـ.
(ٕ )4جس افًغ ـٚفُِ ٛواخلْزير.
( )0أي أن ادَدار ادًٍق ظْف جي ٛأن يُقن دم ٚصٚؾٔ ٚؾِق ـٚن مًف متْجس ـٚدٚء ٓ يًٍك ظْف.

ـٚن افثقب رؿَٔ ٚوأم ٚإن ـٚن صٍَٔ )7(ٚؾٓق اثْٚن ،واذا ـٚن ؿد تٍنك مـ مثؾ
افيٓٚرة( )4اػ افٌى ٜٕٚؾٓق دم متًدد ،ؾِٔحظ افتَدير ادذـقر ظذ ؾرض اجتامظف،
ؾٚن مل يٌِغ ادجّقع شً ٜافدرهؿ ظٍك ظْف وآ ؾال.
م  :]202[259اذا اختِط افدم بٌره مـ ؿٔح او مٚء او ؽرمه ٚمل يًػ ظْف.
م  :]209[250اذا تردد ؿدر افدم بغ ادًٍق ظْف وآـثر بْك ظذ افًٍق ،آ
اذا ـٚن مًٌقؿ ٚبٓٚـثر( ،)0واذا ـ ٕٝٚشً ٜافدم اؿؾ مـ افدرهؿ وصؽ ذم إف مـ
افدم ادًٍق ظْف او مـ ؽره بْك ظذ افًٍق ومل جي ٛآختٌٚر ،واذا إُنػ بًد
افهالة إف مـ ؽر ادًٍق مل دم ٛآظٚدة.
م  :]200[255آحقط آؿتهٚر ذم مَدار افدرهؿ ظذ م ٚيًٚوي ظَد
افًٌٚب.)2(ٜ
افثوفٌ :ادٌِقس افذى ٓ تتؿ بف افهالة وحده ـ يًْل افذي ٓ يًس
افًقرتغ ـ ـٚخلػ( )9واجلقرب وافتُ )0(ٜوافًَِْقة( )5واخلٚتؿ واخلِخٚل وافًقار
( )7افثقب افهٍٔؼ :هق افثقب افذي ـثػ ًٕجف ،أي إٔف شّٔؽ.
( )4افيٓٚرة :يَهد َب ٚطٚهر افثقب ،مَٚبؾ بٚضْف.
( )0أي إن ـٚن يًِؿ إٔف أـثر مـ مَدار افدرهؿ.
( )2افً ٌَٚب :ٜاإلصٌع افتل بغ آَبٚم واإلصٌع افقشىك ،وشّٔ ٝافًٌٚبٕ ،ٜهنؿ ـٕٚقا ينرون
َب ٚبٚفً ٛوادخٚصّ ،ٜوشّٔ ٝبٚدًٌحٕٕ ٜف يتؿ َب ٚحتريؽ حٌٚت ادًٌح ٜحغ افتًٌٔح.
( )9مر بٔٚن اخلػ ذم هٚمش ادًٖف.730 ٜ
( )0افتُ :ٜهق ربٚط افنوال.
( )5افًَِْقة :م ٚيٌِس ؾقق افرأس ،ؽىٚء فِرأس ،افىٚؿٔ.ٜ

وٕحقه ٚؾٕٚف مًٍق ظْف ذم افهالة اذا ـٚن متْجً ٚوفق بْجٚش ٜمـ ؽر ادٖـقل
بؼط ان ٓ يُقن ؾٔف صئ مـ أجزائف( )7وآ ؾال يًٍك ظْف وـذفؽ اذا ـٚن متخذا
مـ ٕجس افًغ ـٚدٔت ٜوصًر افُِ ٛمثال.
م  ٓ :]205[250يًٍك ظـ ادحّقل( )4ادتخذ مـ ٕجس افًغ ـٚفُِٛ
واخلْزير،وـذا م ٚحتِف احلٔٚة مـ أجزاء ادٔت ،ٜوـذا م ٚـٚن مـ أجزاء م ٓ ٚيٗـؾ
حلّف ،وام ٚادحّقل ادتْجس ؾٓق مًٍق ظْف حتك اذا ـٚن مم ٚتتؿ ؾٔف افهالة( )0ؾوال
ظام اذا ـٚن مم ٓ ٚتتؿ بف افهالة ـٚفًٚظ ٜوافدراهؿ وافًُغ وادْديؾ افهٌر
وٕحقه.ٚ
افرابع :ثقب آم ادربٔ ٜفِىٍؾ ذـرا ـٚن او إثك ،ؾٕٚف مًٍق ظْف ان تْجس
بٌقفف اذا مل يُـ ظْده ٚؽره ،بؼط ؽًِف ذم افٔقم وافِِٔ ٜمرة ،خمرة بغ شٚظٚتف،
وٓ يتًدى مـ آم اػ مربٔ ٜأخرى وٓ مـ افٌقل اػ ؽره ،وٓ مـ افثقب اػ
افٌدن ،وٓ مـ ادربٔ ٜاػ ادريب ،وٓ مـ ذات افثقب افقاحد اػ ذات افثٔٚب
ادتًددة ،مع ظدم حٚجتٓ ٚاػ فًٌٓـ مجًٔ ٚوآ ؾٓل ـٚفثقب افقاحد .هذا هق
ادنٓقر وفُـ آحقط ظدم افًٍق ظام ذـر آ مع احلرج افنخيص(.)2

( )7أي رء مـ أجزاء احلٔقان افذي ٓ يٗـؾ حلّف.
( )4م ٚحيِّف ادهع ،وٓ يًٌِف.
( )0أي افثقب افذي يهِح فُل يُقن شٚترا ذم افهالة.
( )2احلرج افنخيص :هق احلرج افذايت فُِِّػ ،ويَٚبِف احلرج افْقظل.

م  :]200[255ذم ادىٓرات وهل امقر:
إول :ادٚء :وهق مىٓر فُؾ متْجس يًٌؾ بف ظذ ٕحق يًتقيل( )7ظذ ادحؾ
افْجس ،بؾ يىٓر ادٚء افْجس ايو ٚظذ تٍهٔؾ تَدم ذم احُٚم ادٔٚه.
ًٕؿ ٓ يىٓر ادٚء ادوٚف ذم حٚل ـقٕف موٚؾ .ٚوـذا ؽره مـ ادٚئًٚت.
م  :]205[933يًتز ذم افتىٓر بٚفَِٔؾ إٍهٚل مٚء افًٌٚف ٜظذ افْحق
ادتًٚرف ،ؾٚذا ـٚن ادتْجس مم ٚيٍْذ ؾٔف ادٚء مثؾ افثقب وافٍراش ؾال بد مـ ظكه
او ؽّزه( )4بٍُف او رجِف ،او بٚيراد ادٚء ظِٔف بْحق يقج ٛخروج افًٌٚف ٜوان ـٚن
مثؾ افهٚبقن وافىغ واخلزف واخلن ،ٛوٕحقه ٚمم ٚتٍْذ ؾٔف افرضقب ٜادنيٜ
يىٓر طٚهره ب٘جراء ادٚء ظِٔف .ذم ضٓٚرة بٚضْف تًٌ ٚفِيٚهر إصُٚل وان ـٚن ٓ يًٌد
حهقل افىٓٚرة فٌِٚضـ بٍْقذ ادٚء افىٚهر ؾٔف ظذ ٕحق يهؾ اػ م ٚوصؾ افٔف
افْجس ؾٌِٔ ٛظذ ادحؾ ويزول بذفؽ آشتَذار افًرذم ٓشتٓالك إجزاء
ادٚئٔ ٜافْجً ٜافداخِ ٜؾٔف اذا مل يُـ ؿد جٍػ وان ـٚن افتجٍٔػ اشٓؾ ذم حهقل
ذفؽ واذا ـٚن افْٚؾذ ذم بٚضْف افرضقب ٜؽر ادني ٜؾَد ظرؾ ٝإف ٓ يْجس َب.ٚ
م  :]253[937افثقب ادهٌقغ بٚفهٌغ ادتْجس يىٓر بٚفًٌؾ بٚفُثر اذا
بَل ادٚء ظذ اضالؿف( )0اػ ان يٍْذ اػ مجٔع اجزائف بؾ بٚفَِٔؾ ايو ٚاذا ـٚن ادٚء بٚؿٔٚ
( )7بحٔ ٞيهؾ اػ ـؾ آجزاء ادتْجً.ٜ
( )4يَهد بٚفٌّز هْ ،ٚافٌُس :افوٌط ظذ افقء.
( )0أي إذا مل يتحقل ادٚء مـ ـقٕف مٚء مىَِ ٚصٚؾٔ ٚاػ مٚء موٚف.

ظذ اضالؿف اػ ان يتؿ ظكه.
م  :]257[934افًجغ افْجس يىٓر ان خٌز وجٍػ وووع ذم ادٚء افُثر
ظذ ٕحق يٍْذ ادٚء اػ اظامؿف.
ومثِف افىغ ادتْجس اذا جٍػ وووع ذم افُثر حتك يٍْذ ادٚء اػ اظامؿف
ؾحُّٓ ٚحُؿ اخلٌز ادتْجس افذي ٍٕذت افرضقب ٜافْجً ٜاػ اظامؿف.
م  :]254[930ادتْجس بٚفٌقل ؽر إٔٔ ٜاذا ضٓر بٚفَِٔؾ ؾالبد مـ افًٌؾ
مرتغ ،وادتْجس بٌر افٌقل ،وادتْجس بٚدتْجس بٚفٌقل ،ذم ؽر آواين يٍُل ذم
تىٓره ؽًِ ٜواحدة.
هذا مع زوال افًغ( )7ؿٌؾ افًٌؾ ،ام ٚفق ازيِ ٝبٚفًٌؾ ؾٓٚحقط ظدم
احتًَٚب .ٚآ اذا اشتّر إجراء ادٚء ؾتحً ٛحْٔئذ ويىٓر ادحؾ َب ٚاذا ـٚن متْجًٚ
بٌر افٌقل ،وحيتٚج اػ ؽًِ ٜاخرى ان ـٚن متْجً ٚبٚفٌقل.
م  :]250[932إٔٔ ٜان تْجً ٝبقفقغ( )4افُِ ٛؾٔام ؾٔٓ ٚمـ مٚء او ؽره

()0

مم ٚيهدق مًف افقفقغ ؽًِ ٝبٚدٚء افَِٔؾ ثالث ٚظذ آحقط وجقب ،ٚومرة ذم
افُثر او اجلٚري .وفُـ ؿٌؾ ذفؽ ذم احلٚفتغ ٓ بد مـ مًحف بٚفساب أوٓ( )2ثؿ
بٚفساب ادّزوج بٚدٚء.

( )7أي زوال ظغ افْجٚش.ٜ
( )4افقفقغ :ذب افُِ ٛمـ إٓٚء بٖضراف فًٕٚف.
( )0أي فق ـٚن ذم إٓٚء رء شٚئؾ ؽر ادٚء ؾِف ٍٕس احلُؿ ،وفٔس خمته ٚبٚدٚء.
( )2أي ٓ بد مـ مـ مًح إٓٚء بٚفساب أوٓ ثؿ بٚفساب ادّزوج بٚدٚء وبًده ٚبٚدٚء.

م  :]252[939اذا فىع( )7افُِ ٛإٓٚء او ذب بال وفقغ فَىع فًٕٚف ؾٓق
بحُؿ افقفقغ ذم ـٍٔٔ ٜافتىٓر ،وفٔس ـذفؽ م ٚاذا بٚذه بًِٚبف او تْجس بًرؿف
او شٚئر ؾوالتف او بّالؿٚة بًض اظوٚئفًٕ ،ؿ اذا ص ٛادٚء افذى وفغ ؾٔف افُِٛ
ذم إٚء آخر جرى ظِٔف حُؿ افقفقغ(.)4
م  :]259[930إٔٔ ٜافتل يتًذر تًٍره )0(ٚبٚفساب ادّزوج بٚدٚء تٌَل ظذ
افْجٚش .ٜام ٚاذا امُـ ادخٚل صئ مـ افساب ادّزوج بٚدٚء ذم داخِٓ ٚوحتريُف
بحٔ ٞيًتقظٌٓ ٚاجزأ ذفؽ ذم ضٓره.ٚ
م  ٓ :]250[935جي ٛان يُقن افساب افذى يًٍر بف إٓٚء ضٚهرا ؿٌؾ
آشتًامل وان ـٚن آحقط اشتحٌٚب ٚذفؽ.
م  :]255[930جي ٛذم تىٓر إٓٚء افْجس مـ ذب اخلْزير ؽًِف شٌع
مرات ،وـذا مـ مقت اجلرذ( )2بال ؾرق ؾٔٓ ٚبغ افًٌؾ بٚدٚء افَِٔؾ او افُثر.
واذا تْجس إٓٚء بٌر م ٚذـر( )9وج ٛذم تىٓره ؽًِف ثالث مرات بٚدٚء
افَِٔؾ ظذ آحقط ويٍُل ؽًِف مرة واحدة ذم افُر واجلٚري.
هذا ذم ؽر أواين اخلّر وام ٚهل ؾٔج ٛؽًِٓ ٚثالث مرات حتك اذا ؽًِٝ
بٚفُثر او اجلٚري ،وإوػ ان تًٌؾ شًٌ.ٚ
( )7افِىع :افِحس ،وافًِؼ بٚفًِٚن.
( )4وؿد مر حُؿ تىٓر افقظٚء مـ وفقغ افُِ ٛذم ادًٖف ٜافًٚبَ.ٜ
( )0افتًٍر :افٍرك بٚفساب ،ؾام تْجس بقفقغ افُِ ٛؾٔف يٍرك بٚفساب ؿٌؾ أن يًٌؾ بٚدٚء.
( )2اجلرذ :افذـر مـ افٍٖر ،افوخؿ مـ افٍران ،افٍٖر افٌُر.
( )9أي بٌر وفقغ افُِ ٛاو ذب اخلْزير او مقت اجلرذ ،أو أواين اخلّر.

م  :]250[935افثٔٚب وٕحقه ٚاذا تْجً ٝبٚفٌقل يٍُل ؽًِٓ ٚذم ادٚء
اجلٚري أو بامء افُر مرة واحدة ،وذم ؽره( ٓ )7بد مـ افًٌؾ مرتغ ،وآحقط ذم
مجٔع ذفؽ مـ جريٚن ادٚء ظذ ادحؾ وخروجف مْف ،ـٚن ذفؽ بٚفًك او افٍرك( )4او
افٌّز بٚفُػ ،او حتريُف ذم ادٚء حرـ ٜظٍْٔ ٜاو بٚيراد ادٚء ظِٔف بْحق يقجٛ
خروج افًٌٚف.ٜ
م  :]255[973افتىٓر بامء ادىر حيهؾ بّجرد اشتٔالئف( )0ظذ ادحؾ
افْجس مـ ؽر حٚج ٜاػ ظك وٓ اػ تًدد ،إٚءا ـٚن ام ؽره وإٓٚء ادتْجس
بقفقغ افُِ ٛيًَط ؾٔف افًٌؾ بٚفساب ادّزوج بٚدٚء ويًَط ؾٔف افتًدد.
م  :]203[977يٍُل افه ٛذم تىٓر ادتْجس بٌقل افهٌل م ٚدام رؤًٚ
مل يتٌذ ،وان دمٚوز ظّره احلقفغ ،وٓ حيتٚج اػ افًك وآحقط اشتحٌٚب ٚاظتٌٚر
افتًدد وٓ تِحؼ إٓثك بٚفهٌل.
م  :]207[974يتحَؼ ؽًؾ إٓٚء بٚفَِٔؾ بٚن يه ٛؾٔف صئ مـ ادٚء ثؿ
يدار ؾٔف اػ ان يًتقظ ٛمتٚم اجزائف ثؿ يراق ؾٚذا ؾًؾ بف ذفؽ ثالث مرات ؾَد
ؽًؾ ثالث مرات وضٓر.
م  :]204[970يًتز ذم ادٚء ادًتًّؾ ذم افتىٓر ضٓٚرتف ؿٌؾ آشتًامل.
م  :]200[972يًتز ذم افتىٓر زوال ظغ افْجٚش ٜدون اوصٚؾٓ ٚـٚفِقن

( )7أي إذا تْجً ٝبٌر افٌقل.
مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف.00 ٜ
( )4أي ذم ؽر اجلٚري ،أو افُر ،وهق ادٚء افُثر حًٌام َ
( )0يَهد بٓٚشتٔالء هْ ٚآشتًٔٚب.

وافريح ؾٚذا بَل واحد مْٓام او ـالمه ٚمل يَدح( )7ذفؽ ذم حهقل افىٓٚرة مع افًِؿ
بزوال افًغ.
م  :]202[979آرض افهٌِ ٜاو ادٍروص ٜبٔٚجر( )4او افهخر او افزؾٝ
او ٕحقه ٚيُّـ تىٓره ٚبٚدٚء افَِٔؾ اذا جرى ظِٔٓ ٚفُـ جمّع افًٌٚف ٜيٌَل
ٕجً ،ٚاذا ـ ٕٝٚافًٌٚفٕ ٜجً.ٜ
م  ٓ :]209[970يًتز افتقايل( )0ؾٔام يًتز ؾٔف تًدد افًٌؾ ؾِق ؽًؾ ذم يقم
مرة وذم آخر اخرى ـٍل ذفؽ.
ًٕؿ آحقط اشتحٌٚب ٚادٌٚدرة اػ افًك ؾٔام يًك.
م  :]200[975مٚء افًٌٚف ٜافتل تتًٌَٓ ٚضٓٚرة ادحؾ( )2اذا جرى مـ
ادقوع افْجس مل يتْجس م ٚاتهؾ بف مـ ادقاوع افىٚهرة ؾال حيتٚج اػ تىٓر،
مـ ؽر ؾرق بغ افٌدن وافثقب وؽرمه ٚمـ ادتْجًٚت ،وادٚء ادٍْهؾ مـ اجلًؿ
ادًٌقل ضٚهر اذا ـٚن يىٓر ادحؾ بٍٕٚهٚفف.
م  :]205[970آواين افٌُرة ادثٌت ٜيُّـ تىٓره ٚبٚفَِٔؾ بٖن يه ٛادٚء
ؾٔٓ ٚويدار حتك يًتقظ ٛمجٔع اجزائٓ ،ٚثؿ خيرج حْٔئذ مٚء افًٌٚف ٜادجتّع ذم

( )7مل يَدح :أي مل يٗثر.
( )4أجر :م ٚيًّؾ مـ افىغ ويٌْك بف.
( )0افتقايل :افتتٚبع.
( )2أي افتل يىٓر بًده ٚادًٌقل ،ويَهد بف ادٚء افَِٔؾ ادًتًّؾ ذم ؽًؾ م ٚحيتٚج اػ اـثر مـ
ؽًِ ٜفتىٓره ذم ؽًِتف آخرة.

وشىٓ ٚبْزح( )7او ؽره ،وآحقط اشتحٌٚب ٚادٌٚدرة اػ اخراجف وٓ يَدح افٍهؾ
بغ افًٌالت وٓ تَٚضر مٚء افًٌٚف ٜحغ آخراج ظذ ادٚء ادجتّع ًٍٕف
وآحقط وجقب ٚتىٓر آف ٜآخراج ـؾ مرة مـ افًٌالت.
م  :]200[975افدشقم )4(ٜافتل ذم افِحؿ او افٔد ٓ متْع مـ تىٓر ادحؾ آ
اذا بٌِ ٝحدا تُقن جرم )0(ٚحٚئال وفُْٓ ٚحْٔئذ ٓ تُقن دشقم ٜبؾ صٔئ ٚآخر.
م  :]205[943اذا تْجس افِحؿ او آرز او ادٚش( )2او ٕحقه ٚومل تدخؾ
افْجٚش ٜذم ظَّٓ ٚيُّـ تىٓره ٚبقوًٓ ٚذم ضن ٝوص ٛادٚء ظِٔٓ ٚظذ ٕحق
يًتقيل ظِٔٓ ،ٚثؿ يراق ادٚء ويٍرغ افىن ٝمرة واحدة ؾٔىٓر افْجس ،وـذا
افىن ٝتًٌ ٚوـذا اذا اريد تىٓر افثقب ؾٕٚف يقوع ذم افىن ٝويه ٛادٚء ظِٔف.
ثؿ يًك ويٍرغ ادٚء مرة واحدة ؾٔىٓر ذفؽ افثقب وافىن ٝايو ٚواذا ـٕٝٚ
افْجٚش ٜحمتٚج ٜاػ افتًدد ـٚفٌقل ـٍك افًٌؾ مرة اخرى ظذ افْحق ادذـقر هذا
ـِف ؾٔام اذا ؽًؾ ادتْجس ذم افىن ٝوٕحقه وأم ٚإذا مل يُـ افىنٕ ٝجً ٚؿٌؾ
افًٌؾ أو ؽًؾ ذم إٓٚء ؾال بد مـ ؽًِف ثالث ٚظذ آحقط ـ وجقب ٚـ.
م  :]253[947احلِٔ ٛافْجس يُّـ تىٓره بٚن يهْع جٌْ ٚويقوع ذم
افُثر حتك يهؾ ادٚء اػ اظامؿف.
م  :]257[944اذا ؽًؾ ثقبف افْجس ثؿ راى بًد ذفؽ ؾٔف صٔئ ٚمـ افىغ
(ٕ )7زح ادٚء :هق أخذه وإؾراؽف خٚرج افٌئر أو إٓٚء وٕحقمه.ٚ
( )4افدشقم :ٜافدشؿ ،دهـ افنحؿ وافِحؿ.
( )0جرم :اجلًؿ أو احلجؿ.
( )2ادٚشٕ :قع مـ احلٌقب ينٌف حٌ ٜافِقبٔ ٚوفُْف بحجؿ حٌ ٜافرز ادكي تَريٌ.ٚ

او دؿٚئؼ آصْٚن( )7او افهٚبقن افذى ـٚن متْجً ٓ ٚيي ذفؽ ذم ضٓٚرة افثقب
بؾ حيُؿ ايو ٚبىٓٚرة طٚهر افىغ او آصْٚن او افهٚبقن افذى رآه بؾ بٚضْف اذا
ٍٕذ ؾٔف ادٚء ظذ افقجف ادًتز.
م  :]254[940احلع افذي يهقؽٓ ٚافُٚؾر اذا مل يًِؿ مالؿٚتف هل ٚمع
افرضقب ٜحيُؿ بىٓٚرهت ٚوان ظِؿ ذفؽ جي ٛؽًِٓ ٚويىٓر طٚهره ٚويٌَل بٚضْٓٚ
ظذ افْجٚش ٜواذا اشتًِّ ٝمدة وصؽ ذم طٓقر افٌٚضـ مل جي ٛتىٓره.ٚ
م  :]250[942افدهـ ادتْجس ٓ يُّـ تىٓره بجًِف ذم افُر احلٚر
ومزجف بف وـذفؽ شٚئر ادٚئًٚت ادتْجً ٜؾٚهن ٓ ٚتىٓر آ بٓٚشتٓالك(.)4
م  :]252[949اذا تْجس افتْقر يُّـ تىٓره به ٛادٚء مـ آبريؼ ظِٔف
وجمّع مٚء افًٌٚف ٜيٌَل ظذ ٕجٚشتف فق ـٚن متْجً ٚؿٌؾ افه ،ٛواذا تْجس
افتْقر بٚفٌقل وج ٛتُرار افًٌؾ مرتغ.
افثوين :مـ ادىٓرات آرض ،ؾٚهن ٚتىٓر بٚضـ افَدم وم ٚتقؿل بف ـٚفًْؾ
واخلػ( )0او احلذاء وٕحقه ٚبٚدًح َب ٚاو ادق ظِٔٓ ٚبؼط زوال ظغ افْجٚشٜ
َبام وفق زاف ٝظغ افْجٚش ٜؿٌؾ ذفؽ ـٍك ادًّك وان زاف ٝظغ افْجٚشتف بف،
وينسط ـقن افْجٚش ٜحٚصِ ٜبٚدق ظذ آرض.

( )7مر بٔٚن مًْك آصْٚن ذم هٚمش ادًٖف.073 ٜ
( )4آشتٓالك :آؾْٚء.ويَهد بف هْ ٚأن يًتِٓؽ صئ صٔئ ٚآخر ،يٌٌِف ويٌىل ظِٔف ،ـٖن
يًتِٓؽ افرمٚد افُحؾ ،أو افدم ادٚء.
( )0مر بٔٚن اخلػ ذم هٚمش ادًٖف.730 ٜ

م  :]259[940ادراد مـ آرض مىِؼ م ٚيًّك ارو ٚمـ حجر او تراب
او رمؾ وـذا أجر واجلص وافْقرة ،وٓ يًتز ضٓٚرهت ٚوآحقط وجقب ٚاظتٌٚر
جٍٚؾٓ.ٚ
م  ٓ :]250[945يِحؼ طٚهر افَدم بٌٚضْف وٓ ظْٔل افرـٌتغ وافٔديـ اذا
ـٚن ادق ظِٔٓ ٚوـذفؽ م ٚتقؿل بف ـٚفًْؾ واشٍؾ خنٌ ٜآؿىع( )7وحقار
افَدم افَريٌ ٜمـ افٌٚضـ.
م  ٓ :]255[940يًتز ضٓٚرة آرض ذم ادىٓري ٜؾٓك مىٓرة مىَِ.ٚ
م  :]250[945اذا ـٚن ذم افيِّ ٜوٓ يدري ان م ٚحت ٝؿدمف ارض او صئ
آخر مـ ؾرش وٕحقه ٓ يٍُل ادق ظِٔف ذم حهقل افىٓٚرة بؾ ٓ بد مـ افًِؿ
بُقٕف ارو.ٚ
افثوفٌ :افنّس ؾٚهن ٚتىٓر آرض وـؾ م ٓ ٚيَْؾ مـ آبْٔ ٜوم ٚاتهؾ َبٚ
مـ اخنٚب واظتٚب وأبقاب واوتٚد وـذفؽ آصجٚر وافثامر وافٌْٚت
واخليوات ـ وان حٚن ؿىٍٓ ٚـ واحلك وافٌقاري وـؾ م ٚيًّؾ مـ ٌٕٚت
آرض.
م  :]255[903ينسط ذم افىٓٚرة بٚفنّس ـ موٚؾ ٚاػ زوال ظغ
افْجٚش ،ٜواػ رضقب ٜادحؾ ـ افٌٔقش ٜادًتْدة اػ آذاق ظرؾ )4(ٚوان صٚرـٓٚ
ؽره ٚذم اجلِّ ٜمـ ريح او ؽره.ٚ
( )7إؿىع :مَىقع إحدى افرجِغ أو ـِتٔٓام.
( )4أي أن افًرف يرى شٌ ٛاجلٍٚف هق ذوق افنّس ظذ ادُٚن ادتْجس.

م  :]933[907افٌٚضـ افْجس يىٓر تًٌ ٚفىٓٚرة افيٚهر بٓٚذاق.
م  :]937[904اذا ـ ٕٝٚآرض افْجً ٜجٚؾ ٜواريد تىٓره ٚص ٛظِٔٓٚ
ادٚء افىٚهر او افْجس ؾٚذا يٌس بٚفنّس ضٓرت.
م  :]934[900اذا تْجً ٝآرض بٚفٌقل ؾٚذؿ ٝظِٔٓ ٚافنّس حتك
يًٌ ٝضٓرت مـ دون حٚج ٜاػ ص ٛادٚء ظًِٕٔٓ ٚؿ اذا ـٚن افٌقل ؽِٔي ٚفف
جرم( )7مل يىٓر جرمف بٚجلٍٚف بؾ ٓ يىٓر شىح آرض افذى ظِٔف اجلرم.
م  :]930[902احلل وافساب وافىغ وآحجٚر ادًدودة جزءا مـ
آرض بحُؿ آرض ذم افىٓٚرة بٚفنّس وان ـ ٕٝٚذم ًٍٕٓ ٚمَْقفًٕ ،ٜؿ فق مل
تُـ مًدودة مـ آرض ـَىً ٜمـ افٌِـ( )4ذم ارض مٍروص ٜبٚفزؾ ٝاو بٚفهخر
او ٕحقمه ٚؾثٌقت احلُؿ حْٔئذ هل ٚحمؾ إصُٚل.
م  :]932[909ادًامر افثٚب ٝذم آرض او افٌْٚء بحُؿ آرض ؾٚذا ؿِع مل
جير ظِٔف احلُؿ .ؾٚذا رجع رجع حُّف وهُذا.
افرابع :آشتحٚف )0(ٜاػ جًؿ آخر ؾٔىٓر م ٚاحٚفتف افْٚر رمٚدا او دخ ٕٚٚاو
بخٚرا شقاء أـٚن ٕجً ٚام متْجً ٚوـذا يىٓر م ٚاشتحٚل بخٚرا بٌر افْٚر وـذا مٚ
احٚفتف افْٚر خزؾ ٚام آجرا ام جه ٚام ٕقرة ام ؾحام.
( )7مر بٔٚن اجلرم ذم هٚمش ادًٖف.975 ٜ
( )4مر بٔٚن افِ ٌْـ ذم هٚمش ادًٖف.009 ٜ
( )0آشتحٚف ٜهْ :ٚتًْل حتقل افنئ مـ حٚف ٜإػ أخرى ظذ افْحق افذي جيًِف صٔئ ٚآخر ،ـٖن
حتسق اخلنٌ ٜؾتهٌح رمٚدا أو يتحقل جًد افُِ ٛادٔ ٝإػ مِح بًد ووًف مدة ضقيِٜ
داخؾ ـّٜٔـٌرة مـ ادِح.

م  :]939[900فق اشتحٚل افنئ بخٚرا ثؿ اشتحٚل ظرؿ ٚؾٚن ـٚن متْجًٚ
ؾٓق ضٚهر .وان ـٚن ٕجً ٚؾُذفؽ آ اذا صدق ظذ افًرق ًٍٕف ظْقان احدى
افْجٚشٚت ـًرق اخلّر ؾٕٚف مًُر.
م  :]930[905افدود ادًتحٔؾ مـ افًذرة او ادٔت ٜضٚهر وـذا ـؾ حٔقان
تُقن مـ ٕجس او متْجس.
َ
م  :]935[900ادٚء افْجس اذا صٚر بقٓ( )7حلٔقان مٖـقل افِحؿ او ظرؿ ٚفف
او فًٚب ٚؾٓق ضٚهر.
م  :]930[905افٌذاء افْجس او ادتْجس اذا صٚر روث )4(ٚحلٔقان مٖـقل
افِحؿ او فٌْ ٚاو صٚر جزءا مـ اخليوات او افٌْٚتٚت او آصجٚر او إثامر ؾٓق
ضٚهر ،وـذفؽ افُِ ٛاذا اشتحٚل مِح ،ٚوـذا احلُؿ ذم ؽر ذفؽ مم ٚيًد
ادًتحٚل افٔف متقفدا مـ ادًتحٚل مْف.
اخلومس :إَٓالب( )0ؾٕٚف مىٓر فِخّر اذا إٌَِ ٝخال بًٍْٓ ٚاو بًالج.
ًٕؿ فق تْجس إٚء اخلّر بْجٚش ٜخٚرجٔ ٜثؿ إٌَِ ٝاخلّر خال مل تىٓر،
وـذا ٓ حيُؿ بٚفىٓٚرة م ٚفق وؿً ٝافْجٚش ٜذم اخلّر واشتُِٓ ٝؾٔٓ ٚومل يتْجس
إٓٚء َب ٚؾ َِٕٛٚاخلّر خال .وأم ٚافًهر افًٌْل ؾٕ٘ف اذا ؽذ بًٍْف وصٚر مًُرا
ؾٕ٘ف يْجس وٓ يىٓره آ إَٓالب خال ـ وبٚفتٚيل ؾِٔس ذهٚب افثِثغ مـ

( )7أي إذا ذب حٔقان مٖـقل افِحؿ ـٚفٌْؿ مثال مٚء ٕجً ٚثؿ صٚر بقٓ فف ؾٓق ضٚهر.
( )4افروث :رجٔع(ظذرة) احلٔقان ذي احلٚؾر ـٚفٌَر ،وؿد يىِؼ ظذ رجٔع ـؾ احلٔقإٚت.
( )0إَٓالب :يًْل افتٌدل ،افتٌر مـ حََٔ ٜإػ حََٔ ٜأخرى.

ادىٓرات ـ ،وأم ٚإذا ؽذ بٚفْٚر ؾال يْجس.
ِ
وظدَ جزءا
افسودس :إٓتَٚل( ،)7ؾٕٚف مىٓر
فِّْتَؾ اذا اؤػ اػ ادْت ََؾ افٔف ُ
مْف ،ـدم إًٓٚن افذي يؼبف افٌؼ وافزؽقث وافَّؾ ،وام ٚفق مل يًد جزءا مْف
اوصؽ ذم ذفؽ ـ ـدم إًٓٚن افذى يّهف افًِؼ ـ ؾٓق بٚق ظذ افْجٚش ٜذم ؽر
افٌؼ وافزؽقث وافَّؾ وام ٚؾٔٓ ٚؾٕٚف حيُؿ بٚفىٓٚرة مىَِ.ٚ
افسوبع :آشالم ؾٕٚف مىٓر فُِٚؾر افْجس ،ويتًٌف اجزاؤه ـنًره وطٍره
وؾوالتف مـ بهٚؿف وٕخٚمتف( )4وؿٔئف وؽره.ٚ
افثومـ :افتًٌٔ )0(ٜؾٚن افُٚؾر اذا اشِؿ يتًٌف وفده ؽر ادّٔز ذم افىٓٚرة اب ٚـٚن
افُٚؾر ام جدا ام ام ،ٚوافىٍؾ ؽر ادّٔز ادًٌل( )2فًِِّؿ يتًٌف ذم افىٓٚرة اذا مل
يُـ مع افىٍؾ احد آبٚئف ،وـذا اواين اخلّر ؾٚهن ٚتتًٌٓ ٚذم افىٓٚرة اذا إٌَِ ٝاخلّر
خال ،وـذا يد افٌٚشؾ فِّٔ ٝوافًدة( )9افتل يًٌؾ ظِٔٓ ٚوافثٔٚب افتل يًٌؾ ؾٔٓٚ
( )7إٓتَٚل :يَهد بف هْ ٚإٔف إذا َٕؾ افْجس أو ادتْجس إػ صئ ضٚهر أو أصٌح جزءا مْف ظرؾٚ
يىٓر ،ـٕٚتَٚل دم إًٓٚن إػ افزؽقث ؾٕ٘ف يهٌح ضٚهرا بًد إٓتَٚل ٓن دم افزؽقث
ضٚهر.
( )4افْخٚم :ٜهل افٌٌِؿ افذي خيرج مـ صدر إًٓٚن.
( )0افتًٌٔ :ٜادراد َب ٚصرورة رء ضٚهرا بقاشى ٜتىٓر أو ضٓٚرة رء آخر ،أي أن يىٓر رء
ٕجس بقاشى ٜضٓٚرة رء ٕجس آخر ،ـىٓٚرة فًٚب افُٚؾر وظرؿف ووشخ بدٕف تًٌٚ
فىٓٚرتف بٓٚشالم ،وضٓٚرة إٓٔ ٜاخلّر تًٌ ٚفىٓٚرتف بَٕٚالبف خال ،ؾ٘ذا حتقل اخلّر اػ خؾ
ؾٕٚف يىٓر وبٚفتٚيل يىٓر إٓٚء تًٌ ٚفف.
( )2ادًٌل :أي آشر ذم احلرب.
( )9افًدة :افًتٌ ،ٜأو افُرد.

ؾٚهن ٚتتٌع ادٔ ٝذم افىٓٚرة .وام ٚبدن افٌٚشؾ وثٔٚبف وشٚئر آٓت افتًٌٔؾ ؾٚحلُؿ
بىٓٚرهت ٚتًٌ ٚفِّٔ ٝحمؾ إصُٚل.
افتوشع :زوال ظغ افْجٚش ٜظـ بقاضـ إًٓٚن( )7ؾٔىٓر بٚضـ ؾؿ إًٓٚن
اذا اـؾ ٕجً ٚاو ذبف بّجرد زوال افًغ وـذا بٚضـ ظْٔف ظْد آـتحٚل بٚفْجس
او ادتْجس ،وٓ حيُؿ ظذ بقاضـ إًٓٚن بٚفْجٚش ٜم ٚمل تيٓر اػ اخلٚرج.
وـذا حُؿ آظٔٚن افْجً ٜـٚفدم ؾال حيُؿ بْجٚشتٓ ٚم ٚمل خترج ؾٚدذي
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افذي يالؿك افٌقل ذم افٌٚضـ ثؿ خيرج بدون افٌقل ضٚهر ،ومٚء احلَْ ٓ ٜيْجس
بّالؿٚة افْجٚش ٜذم آمًٚء ،وادٚء افْجس افذي يؼبف إًٓٚن ٓ ُيَْجس م ٚدون
احلِؼ( ،)0وأم ٚم ٚؾقق احلِؼ ؾٕ٘ف يْجس ويىٓر بزوال افًغ ،وـذا اذا ـ ٕٚٚمًٚ
متُقٕغ ذم اخلٚرج وتالؿٔ ٚذم افداخؾ ـام إذا أـؾ صٔئ ٚضٚهرا وذب ظِٔف مٚء
ٕجً ٚؾٕ٘ف إذا خرج ذفؽ افىٚهر مـ جقؾف حُؿ ظِٔف بٚفىٓٚرة ،وٓ جيري احلُؿ
آخر ذم ادالؿٚة ذم بٚضـ افٍؿ ؾال بد مـ تىٓر ادالؿل.
افعوذ :اف ٌٌَٔ ،)2(ٜؾٚهن ٚمىٓرة فالًٕٚن وثٔٚبف وؾراصف واوإٔف وؽره ٚمـ
( )7بقاضـ إًٓٚن :أي م ٚهق داخؾ جًؿ إًٓٚن.
( )4ادذي :مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف.50 ٜ
( )0أي أن م ٚحت ٝاحلِؼ مـ افًٌِقم (افزفًقم) ٓ يْجس وأم ٚداخؾ احلِؼ ؾْٔجس وفُـ يٍُل
زوال افْجٚش ٜمْف ـل يىٓر ،ؾ ٘ذا خرج دم مـ ؾؿ إًٓٚن ؾال جي ٛتىٓر داخِف بٚدٚء ،وأمٚ
فق ٓمً ٝآصٌع مثال ٕجٚش ٜداخؾ افٍؿ ؾال بد مـ ؽًؾ افٔد بٚدٚء ـل تىٓر.
( )2افٌٌٔ :ٜيَهد َب ٚؽٔٚب ادًِؿ بٖن تٌٔ ٛظْف أو ئٌ ٛظْؽ ـل حيُؿ بىٓٚرة م ٚيًِؿ ٕجٚشتف
شٚبَ ٚمـ بدٕف او ثقبف او م ٚيتًٌف بّجرد احتامل ؿٔٚمف بٚفتىٓر.

تقابًف اذا ظِؿ بْجٚشتٓ ٚؾٕٚف حْٔئذ حيُؿ بىٓٚرة م ٚذـر بّجرد احتامل حهقل
افىٓٚرة فف.
احلودي ظؼ :اشتزاء( )7احلٔقان اجلالل ؾٕٚف مىٓر فف مـ ٕجٚش ٜاجلِؾ،
ويًتز ميض اددة ادًْٔ ٜفف ذظ ٚوهل ذم آبؾ اربًقن يقم ،ٚوذم افٌَرة ظؼون،
وذم افٌْؿ ظؼة ،وذم افٌى ٜمخً ،ٜوذم افدجٚج ٜثالث ،ٜويًتز زوال اشؿ اجلِؾ
ظْٓ ٚمع ذفؽ( )4ومع ظدم تًغ مدة ذظ )0(ٚيٍُك زوال آشؿ.
م  :]935[923ان ـؾ حٔقان ذو جِد هق ؿٚبؾ فِتذـٔ ٜـ ظدا ٕجس افًغ ـ
ؾٚذا ذـل احلٔقان افىٚهر افًغ جٚز اشتًامل جِده وـذا شٚئر اجزائف ؾٔام ينسط
ؾٔف افىٓٚرة وفق مل يدبغ( )2جِده.
م  :]973[927تثٌ ٝافىٓٚرة بٚفًِؿ وافٌْٔ )9(ٜوب٘خٌٚر ذي افٔد اذا مل تُـ
هْٚك ؿريْ ٜمثٌت ٜفُذبف( )0وب٘خٌٚر افثَ ٜايو .ٚواذا صؽ ذم ٕجٚش ٜم ٚظِؿ ضٓٚرتف
( )7اشتزاء احلٔقان اجلالل :مًْف مـ أـؾ افًذرة ويًِػ بٚفىٚهر إػ أمد يزول مًف اشؿ اجلِؾ
ظرؾ ،ٚبًده يهٌح أـِف حالٓ .وخيتِػ إمد ضقٓ وؿكا بٚختالف احلٔقان ،ؾُام فُؾ
حٔقان مدة مًْٔ ٜمـ افتٌذي ٜظذ افًذرة ـل حيُؿ ظِٔف بٖٕف صٚر جالٓ ،ؾُذفؽ احلٚل
فِتخِص مـ اجلَ َِؾ ؾٕٚف حيتٚج اػ افتٌذي ٜبٌر افًذرة ددة مًْٔ ٜمًْٔ ٜـل تْتٍل ظْف صٍٜ
اجلالل.
( )4أي مع اظتامد اجلدول افزمْل ادذـقر ؾال بد مـ ارتٍٚع وصػ اجلِؾ ظـ احلٔقان ظرؾ.ٚ
( )0أي فق ـٚن احلٔقان اجلِؾ مم ٚمل يذـر فف مَدار مًغ ذم آشتزاء ؾٍُٔل زوال اشؿ اجلِؾ.
( )2دبٚؽ ٜاجلِد :هل إصالحف بحٔ ٞيهر صٚحل ٚفالشتًامل.
( )9مر بٔٚن ادَهقد بٚفٌْٔ ٜذم هٚمش ادًٖف.007 ٜ
( )0ذو افٔد :مـ ـٚن افقء افذي خيز بىٓٚرتف حت ٝشِىتف ؾ ُٔ َهدق آ مع افدفٔؾ ظذ افْجٚش.ٜ

شٚبَ ٚيٌْك ظذ ضٓٚرتف.
م  :]977[924خومتي :حيرم اشتًامل اواين افذه ٛوافٍو ٜذم آـؾ
وافؼب بؾ حيرم اشتًامهل ٚذم افىٓٚرة مـ احلدث واخلٌ ٞوؽره .ٚوٓ حيرم ٍٕس
ادٖـقل وادؼوب ،وآحقط اشتحٌٚب ٚظدم افتزيغ َب .ٚوحيرم اؿتْٚؤه ٚوبًٔٓٚ
وذاؤه ٚوصٔٚؽتٓ ٚواخذ آجرة ظًِٕٔٓ ،)7(ٚؿ جيقز بٔع مقاده.)4(ٚ
م  :]974[920يتقؿػ صدق إٔٔ ٜظذ إٍهٚل اديروف ظـ افيرف،
وـقهن ٚمًدة ٓن حيرز ؾٔٓ ٚادٖـقل او ادؼوب او ٕحقمه ٚؾرأس (افٌرص))0(ٜ
ورأس (افنى ))2(ٛوؿراب افًٔػ( )9واخلْجر وافًُغ و(ؿٚب( ))0افًٚظٜ
ادتداوف ٜذم هذا افًك وحمؾ ؾص( )5اخلٚتؿ وبٔ ٝادرآة( )0ومًَِ ٜافنٚي وامثٚهلٚ
خٚرج ظـ إٔٔ ٜؾال بٖس َب ٚوٓيًٌد ذفؽ ايو ٚذم طرف افٌٚفٔ )5(ٜوادًجقن
( )7ؾٔام فق ـٚن ذفؽ َبدف اشتًامهل ٚذم آـؾ وافؼب وصٌٓف ،ام ٚان ـ ٕٝٚدجرد آؿتْٚء او
فِزيْ ٜؾال حترم ـام ورد ذم مْٓٚج افهٚحلغ ،اجلزء افثٚين ،ادًٖف.7033 ٜ
( )4أي مٚدة افذه ٛوافٍو ٜـًّدن وفًٔ ٝـٕ٘ٚء.
( )0افٌرص :ٜادًَِ ٜافٌُرة.
( )2افنى :ٛافنىٌ :ٜافًًٍ ٜاخلياء افرضٌ ،ٜوهل شًٍ ٜافْخؾ.
( )9ؿراب افًٔػ :جٍْف ،وهق وظٚء يُقن ؾٔف افًٔػ بٌّده ومحٚفتف.
( )0ؿٚب افًٚظ :ٜبٔ ٝافًٚظ.ٜ
( )5ؾص (حص) اخلٚتؿ ،وهق م ٚيرـ ٛذم اخلٚتؿ مـ إحجٚر افُريّ.ٜ
( )0إضٚر ادرآة( ،افزواز).
( )5طرف افٌٚفٔ :ٜوظٚء افٌٚفٔ ،ٜوافٌٚفٕٔ ٜقع مـ افىٔ ٛمرـ ٛمـ ادًؽ وافًْز ادًجقن
بٚفٌِٚن(بٚفٌخقر).

وافتتـ(( )7وافسيٚك( ))4وافٌـ(.)0
م  ٓ :]970[922ؾرق ذم حُؿ إٓٔ ٜبغ افهٌرة وافٌُرة وبغ م ٚـٚن
ظذ هٔئ ٜآوإك ادتًٚرؾ ٜمـ افْحٚس واحلديد وؽرمه.ٚ
م  ٓ :]972[929بٖس بام يهْع بٔت ٚفِتًقيذ( )2مـ افذه ٛوافٍو ٜـحرز
اجلقاد × وؽره.
م  :]979[920يُره اشتًامل افَدح ادٍوض( )9وجي ٛظزل افٍؿ ظـ
مقوع افٍو ،ٜواهلل شٌحٕٚف افًٚمل وهق حًٌْ ٚوًٕؿ افقـٔؾ.

( )7افتتـ :افتٌغ ،افدخٚن.
( )4افسيٚك :ويًز ظْف بٕٚؾٔقن ،وهق ظهٚرة ؿِِٔ ٜتًتخرج مـ اخلنخٚش ،واخلنخٚش ٌٕتٜ
يًتًِّٓ ٚاددمْقن فِتخدير وؾٔٓ ٚمقاد مْقم.ٜ
( )0افٌـ :افَٓقة.
( )2بٔ ٝافتًقيذة:افقظٚء افذي حتٍظ ؾٔف افتًقيذة .وافتًقيذة هل احلرز.
( )9أي افُقب ادٌِس بٚفٍو.ٜ

وفيها أقسام:

 أحُٚم افىٓٚرة ـ ص 753
 افْجٚشٚت ـ ص 755
 آشتْجٚء ـ ص 475
 افدم واجلروح ـ ص 440
 مًٚئؾ افًٌٔؾ ـ ص 407
 مًٚئؾ ادٔٚه ـ ص 422
 متٍرؿٚت ذم افىٓٚرة ـ ص 493
 مًٚئؾ افقوقء ـ ص 400
 مًٚئؾ افتّٔؿ ـ ص 453
 مًٚئؾ افًٌؾ ـ ص 452
 مًٚئؾ اجلْٚب ٜـ ص 072
 مًٚئؾ احلٔض ـ ص 047
 مًٚئؾ متٍرؿ ٜـ ص 000

افسمال :مو هق افػرق بغ افـجوشي افعروقي وافـجوشي افذاتقي؟

اجلقاب :افْجٚش ٜافذاتٔ ٜتىِؼ ظذ افْجٚشٚت إحد ظؼ مْٓ :ٚافٌقل
وافٌٚئط وافدم وافُِ...)7(ٛ
وهل افتل ٓ تٌَؾ افتىٓر( ،)4بخالف افْجٚش ٜافًرؤ ٜافتل تىرأ ظِٔٓٚ
افْجٚش.)0(ٜ
افسمال :ورد دم رشوفتؽؿ  -ادسوئؾ ادـتخبي ،افـجوشوت واحؽومفو صػحي 36
ادسلفي  ( 5حؽؿ افؽوؾر،ادشفقر بغ افػؼفوء كجوشتف مطؾؼ ًو ،وإن ـون مـ أهؾ
افؽتوب وفؽـ آطفر ضفورة افؽتويب ،وآحقط مو أؾودوه) ؾام معـك هذا
آحتقوط هؾ هق اشتحبويب ام وجقيب؟

اجلقاب :اشتحٌٚيب(.)2
( )7وؿد مر بٔٚن افْجٚشٚت إحد ظؼ بٚفتٍهٔؾ ذم ادًٖف 200 ٜوم ٚبًده. ٚ
( )4وفذا يىِؼ ظِٔٓ ٚتًّٔ ٜافْجٚش ٜافذاتٔ ٜبًّْك أهنٕ ٚجً ٜبذاهت.ٚ
( )0افْجٚش ٜافًرؤ ٜوصػ يىِؼ ظذ آصٔٚء افتل تُقن ضٚهرة ذم أشٚشٓ ٚوفُْٓ ٚتالؿل صٔئ ًٚ
مـ افْجٚشٚت افذاتٔ ٜإحد ظؼ ؾٔىِؼ ظِٔٓ ٚأهن ٚصٚرت متْجً ،ٜوهق ادَهقد مـ
افْجٚش ٜافًرؤ ،ٜوافتل هل ٚافَٚبِٔ ٜبٖن تًقد اػ حٚف ٜافىٓٚرة ،ويىِؼ ظِٔٓ ٚأحٔ ًٚ ٕٚأهنٚ
ٕجً ٜحُ ًام بِحٚظ ان افْجٚش ٜتْتَؾ مْٓ ٚاػ م ٚيالؿٔٓ. ٚ
( )2فذا ؾ٘ن شامح ٜافًٔد يٍتل بىٓٚرة أهؾ افُتٚب ،وترتٔ ٛآثٚر افْجٚش ٜاشتحٌٚيب ،وهذه مـ
ادًٚئؾ افتل تٌدل ؾٔٓ ٚرأي شامحتف بًد أن ـٚن يَقل شٚبَ ً ٚبْجٚشتٓؿ .

افسمال :ورد دم ادسلفي  5صػحي  36ـ ادسوئؾ ادـتخبي ـ مـ أكؽر صقئو مـ
رضوريوت افديـ ومل حتتؿؾ ؾقف افشبفي حيؽؿ بؽػره ،وـذفؽ مـ ُظؾؿ إكؽوره
مـ ؾعؾف ـؿـ اشتفزأ بوفؼرآن او أحرؿف وافعقوذ بوهلل..متعؿد ًا ،وفؽـ ٓ دفقؾ
ظذ كجوشي ـؾ ـوؾر ؾوٓطفر هق افطفورة ؾام معـك افعبورة آخرة ،هؾ يعـل
ان ـؾ ـوؾر ضوهر؟ او يعـل بعض افؽػور ضوهريـ ،ومـ هؿ إذا ـوكقا
ضوهريـ؟ اؾتقكو ملجقريـ.

ٕجس(.)7
اجلقاب :ادؼك ٌ
وافُٚؾر افُتٚيب ،أي افٔٓقدي وافْكاين وادجقد ،ضٚهر ذات ً ،)4(ٚأي إذا مل
يالق بدٕف صٔئ ً ٚمـ افْجٚشٚت او ٓؿك وضٓره ،وافُٚؾر ؽر ادؼك وؽر
افُتٚيب( )0آحقط فزوم ً ٚآجتْٚب ظْف.
افسمال :هؾ أن كوصى افعداء ٕهؾ افبقً ^ ،حيؽؿ بؽػره أم بـجوشتف
ؾؼط؟

ٕجس ،وإٔجس مـ افُِ.ٛ
اجلقاب :ـٚؾر ٌ
افسمال :هؾ ُحتؿؾ أيي ادبورـي﴿ :إك ََّام ا ُْد ْ ِ
ُقن ك ََج ٌس ﴾(افتقبي :مـ أيي )85ظذ
ؼـ َ
افـجوشي افظوهريي أم افبوضـقي؟

( )7هذا افًَؿ آول حيُؿ بْجٚشتف وهؿ ـًٌدة إصْٚم مثال أو ظٌدة افُقاـ.ٛ
( )4أي ٓ حيُؿ بْجٚشتف افذاتٔ ،ٜوإذا ضرأت ٕجٚش ٜظذ بدٕف وأزاهل ٚوضٓره ٚؾٔىٓر بدٕف جمددا.
( )0هذا افًَؿ افثٚف ٞمـ أؿًٚم افٍُٚر وهق ـٚدِحد مثال ؾ٘ن رأي شامح ٜافًٔد ؾٔف احلُؿ
بْجٚشتف ظذ ٕحق آحتٔٚط افقجقيب.

اجلقاب :ؿد أصًٌْ ٚافُالم ذم أي ٜافُريّ ٜذم ـتٚبْ ٚؾَف افهٚدق ،اجلزء
افثٚف )7(ٞص ،400وأثٌتْ ٚأن ادراد بٚفْجٚش ٜهل افيٚهري ٜافؼظٔ.ٜ
افسمال :أيي ﴿إِك ََّام ا ُْد ْ ِ
ُقن ك ََج ٌس﴾(افتقبي :مـ أيي  ،)85هؾ ؾقفو إضالق يشؿؾ
ؼـ َ
افـجوشي ادعـقيي وافظوهريي؟ أم أهنو جمؿؾي؟

اجلقابُ :يٍٓؿ مـ آي ٜافُريّ ٜأهن ٚتدل ظذ افْجٚش ٜافيٚهري ٜافؼظٔ.ٜ
افسمال :أرجق بقون ظبورة :فعؾ ذفؽ فقس مـ جفي وجقد ادؼتيض فؼوظدة
افطفورة بؾ مـ جفي احلوـؿ وهق آشتصحوب؟

اجلقاب :ذم مقارد افنؽ ذم افىٓٚرة وافْجٚش ٜتدل افرواي :ٜو ُـؾ َر ٍء َض ِ
ٚه ٌر
ْ
َحتَك َت ًْ َِ َؿ َأ َٕ ُف َؿ ِذ ٌر( )4ظذ جريٚن ؿٚظدة افىٓٚرة ذم مجٔع مقارد افنؽ ذم
افىٓٚرة(.)0
وفُـ فق ؿٚم ٝآمٚرة( )2ظذ ٕجٚش ٜرء تُقن آمٚرة راؾً ٜفِنؽ تًٌد ًا

()9

و ُيًز ظـ ذفؽ بٚحلُقم.ٜ

( )7حً ٛافىًٌ ٜافثٚفث ٜأم ٚحً ٛافىًٌ ٜافرابً ٜؾٍل اجلزء افرابع ص.202
( )4مًتدرك افقشٚئؾ ج 7ص .700
( )0أي أن افَٚظدة إوفٔ ٜذم مقرد افنؽ هل احلُؿ بٚفىٓٚرة.
( )2إمٚرة هل افدفٔؾ ادقج ٛفِيـ ـام فق أخزك صخص بْجٚش ٜرء.
( )9ؾٔحُؿ بٚفْجٚش ٜاشتْٚدا اػ إخٌٚر افنخص ادٍٔد فِيـ مع افًِؿ أن افنؽ ٓ يزال مقجقدا،
وفُـ اشتْٚد ًا اػ آمر افؼظل بٓٚخذ َبذه آمٚرة حيُؿ بٚفْجٚش.ٜ

وـذفؽ آشتهحٚب( )7يُقن راؾً ً ٚدقوقع افَٚظدة تًٌد ًا ؾُٔقن حٚـ ًام
ظذ ؿٚظدة افىٓٚرة.
افسمال :مـذ زمـ ضقيؾ أظوين مـ ـثرة افشؽ وافقشقشي دم افطفورة مـ
احلدث آصغر (افريح) ظـد افقوقء ،ؾػل ـؾ وؿً ظـدمو أريد أن أتقول
فؾصالة وظـدمو أبدأ بغسؾ يدي حتدث يل هتقئوت بخروج افريح وٓ أظؾؿ بلكف
هؾ هذا ريح ام ٓ؟ ؾلؿقم بؼطع افضقء وإظودة افقوقء مرة ثوكقي واؾعؾ ذفؽ
مرات ظديدة .ؾام حؽؿ افتفقئوت اخلورجي مـل هؾ هذا ريح ام ٓ؟ وهؾ جيقز
يل أن اصع وأكو دم مثؾ هذه احلوفي مـ افشؽ دم افطفورة مـ احلدث آصغر؟

اجلقاب :افنؽ ؾی ـقٕف رحي ً ٚيٍُل فًدم آظتْٚء بف ؾوال ظـ ـقٕف مـ
افقشقش ،ٜوظِٔف ؾال جيقز فؽ آظتْٚء بف(.)4
افسمال :هؾ تثبً افطفورة وافـجوشي بشفودة افؽتويب او ادؼك او افؽوؾر اذا
ـون ثؼي؟

اجلقاب :خز افثَ ٜحج ٜؾی هذه ادقارد(.)0

مر ذم هٚمش ادًٖف 704 ٜوهق يًْل إبَٚء م ٚـٚن ـام ـٚن ،وذم مقرد
( )7آشتهحٚب ـام َ
افًٗال ،فق ـٚن فدى ادُِػ ظِؿ شٚبؼ بْجٚش ٜثقب ،ثؿ تٌدل هذا افًِؿ بنؽ ؾهٚرت
افْجٚش ٜمنُقـ ٜؾٍل هذه احلٚف ٓ ٜتىٌؼ ؿٚظدة ـؾ رء فؽ ضٚهر بؾ حيُؿ بٚفْجٚشٜ
اشتْٚدا اػ آشتهحٚب.
( )4وبٚفتٚيل ؾال مزر فَىع افقوقء ٕتٔج ٜهلذه افقشقش.ٜ
( )0ؾٔٗخذ بُالمف م ٚمل يًِؿ ظْف بٖٕف ـذاب ؾتًْدم افثَ ٜوبٚفتٚيل ٓ يٗخذ بُالمف.

افسمال :ـقػ يؽقن افتطفر بوفساب ـام دم تطفر وفقغ افؽؾى؟

اجلقاب :ذم تىٓر إٓٚء ادتْجس بقفقغ افُُِ ٛجيًؾ ؾٔف مَدار مـ افساب
ؾًّٔح إٓٚء بف ثؿ يقوع ؾٔف مَدار مـ ادٚء ؾ ًٌُٔؾ إٓٚء بٚفساب ادّزوج
بٚدٚء ،ثؿ ُيزال أثر افساب بٚدٚء ثؿ ُيًٌؾ إٓٚء ،بٚفَِٔؾ مرتغ وآحقط ثالث
مرات ،وؾی افُر أو اجلٚري مرة واحدة بًد مًحٓ ٚبٚفساب مـ ؽر مٚء،
وآحقط ؽًِٓ ٚبًد ذفؽ بٚفساب حمروج ً ٚبٚدٚء.
افسمال :إذا تـجسً أكقي مـ اخلورج ـظفر ادؾعؼي مث ً
ال أو افسطح اخلورجل
()1

فمكقي ؾفؾ يؾزم ؽسؾفو ثالث مرات بعد إزافي ظغ افـجوشي؟

اجلقاب :حُؿ طٓر إٔٔ )4(ٜحُؿ بٚضْٓ ،ٚاي اظتٌٚر افًٌؾ ثالث مرات
بٚدٚء افَِٔؾ( )0ويًتز ذفؽ ذم طٓر إٔٔ ٜأيو ً.ٚ
افسمال :ـقػ يؿؽـ افتطفر وافتلـد مـ زوال ظغ افـجوشي مـ مقاوع دم
اجلسؿ ٓ يؿؽـ رؤيتفو بوفعغ مثؾ افظفر ـ ادخرج ـ رؿبتل وؽرهو؟

احلامم وؽًؾ جًّؽ وطٓرك وم ٚصَٚبف وظْدهٚ
اجلقاب :بٚفذهٚب اػ ّ
( )7أي فق تْجً ٝبقفقغ افُِ.ٛ
( )4اي إٓٔ ٜافتل تًتًّؾ ذم افىًٚم.
( )0اي ان إٔٔ ٜافتل تًتًّؾ ذم افىًٚم إذا تْجً ٝمـ وفقغ افُِ ٛؾٕ٘ف يتًغ تىٓره ٚبٚدٚء
افَِٔؾ ثالث مرات بًد تًٍره ٚبٚفساب أم ٚذم ؽر ادتْجس مـ وفقغ افُِ ٛؾال جيٛ
افًٌؾ ثالث مرات بؾ يٍُل مرتغ ذم افَِٔؾ ،ومرة واحدة ذم افُثر ذم ـؾ آحقال.

تزول افْجٚش.ٜ
افسمال :اذا ـون جزء مـ افبدن متـجس بوفبقل ؾفؾ يطفر بغسؾف بودوء افؽر مرة
واحدة ام ٓبد مـ ؽسؾتغ؟

اجلقاب :يىٓر بًٌِف بٚدٚء افُر مرة واحدة(.)7
أؿقؿ دم إحدى افدول افغربقي ودم أثـوء ؿضوء احلوجي تتطوير ظذ جسؿل ذرات
مـ افبقل وٓ يقجد موء دم مؽون افتخع (حسى افعودة دم افدول افغربقي) ؾلؿقم
بنزافي ظغ كجوشي افبقل وافغسؾ مرتغ دم حقض افسبوحي ،وفؽـ ادوء افسوؿط
مـ احلـػقي هق موء متؼطع ؾلبـل ظذ أكف ؿؾقؾ.
افسمال :ظـ ادوء افذي يتطوير إػ أرجوء احلقض (ذرات ادوء) أثـوء إزافي ظغ
افـجوشي بوفغسؾي إوػ افذي هق كجس ،هؾ يطفر إن مل أتعؿد تطفره بعد
آكتفوء مـ افسبوحي؟

اجلقاب :حهقل افىٓٚرة ٓ يتقؿػ ظذ افَهد بؾ هق متقؿػ ظذ حهقل
افًٌؾ وفق مـ ؽر اختٔٚر(.)4
دم مقرد افسمال افسوبؼ هؾ تطفر هذا ادؽون مـ احلقض ادتـجس مـ ادوء
ادرتد افذي اشتخدم إلزافي ظغ كجوشي افبقل وافغسؾي إوػ هؾ أضفره
ـودتـجس بوفبقل بنزافي ظغ افـجوشي وافغسؾ مرتغ؟

( )7ؾتُرار افًٌؾ فتحَٔؼ افىٓٚرة مىِقب ؾٔام فق ـٚن ادٚء ؿِٔال أم ٚافُثر ؾٚدرة ـٚؾٔ.ٜ
( )4ؾال حيتٚج افتىٓر اػ افْٔ ٜوافَهد بؾ إٕف يتحَؼ حتك مـ ؽر ؿهد ؾٔام فق تؿ ؽًِف.

اجلقاب :ادتىٚير مـ ادٚء إن ـٚن مـ ادٚء افُثر ؾال يُقن ٕجً ً ،ٚوان ـٚن
بٚدٚء افَِٔؾ ؾحُّف حُؿ ادحؾ ادًٌقل ؿٌؾ افًٌؾ(.)7
افسمال :حسى افؼيعي يعتز اخلقارج وافـقاصى أكجوس ،هؾ يـطبؼ هذا
احلؽؿ ظذ ادجؿقظوت افتل ٓ تممـ بؽؾ إئؿي اإلثـل ظؼ^مثؾ
اإلشامظقؾقي ؾفؿ يممـقن بستي أئؿي وهـوك مـ يممـ بتسعي أئؿي ؾؼط ،ؾفؾ
()8

همٓء أكجوس؟

اجلقاب :افْقاص ٛادحُقمقن بٚفْجٚش ٜهؿ مـ ٕه ٛافًداء ٕهؾ افٌٔٝ
^ ،وظذ هذا ؾٚخلقارج هؿ مـ أطٓر اوفئؽ آؾراد ،وهؿ افٍئ ٜافٌٚؽٔ ٜافتل
خرج ٝذم صٍغ ظذ أمر ادٗمْغ

و اظتَدوا ـٍره ؾٓؿ إٔجٚس.

أم ٚم ٚذـرتؿ ذم افًْقإغ إخريـ ؾٓؿ فًٔقا ـذفؽ وهؿ ضٚهرون.
ادقوقع :حودو اشتقؼظ صبوح ًو اػ ان اكوم ؾنن ـؾ ؾؽري مرـز حقل افتطفر
ٓؽر حقٌ اكـل اصعر ان ـؾ رء مـ حقيل كجس ،ومو زاد افطغ بؾي أكـل
رزؿً بلول مقفقد ؾكت أطـ ان بقتل ـؾف كجس حتك ؿبضي افبوب ؾحقـام

( )7ومًْٚه أن ادٚء ادتْجس بًٌ ٛمالؿٚتف فِْجس فف حُؿ ٍٕس ذاك افْجس ؿٌؾ ؽًِف ؾ٘ن ـٚن
افْجس ادذـقر حيتٚج اػ ؽًِتغ فُل يىٓر ؾٓذا ادٚء ـذفؽ وإن ـٚن حيتٚج اػ ؽًِ ٜواحدة
ؾٓذا ادٚء مثِف ،وهذا ؾٔام فق ـٚن ادٚء ؿِٔال أم ٚفق ـٚن ـثرا ؾُِف ضٚهر مـ ادرة آوػ.
( )4آشامظِٔٔ ٜهؿ إحدى ؾرق افنًٔ ٜافذيـ ينسـقن مًْ ٚب٘يامهنؿ بٓٚئّ ٜاػ آمٚم افهٚدق
وبًده يٗمْقن بٚبْف اشامظٔؾ ،وؿد حهِ ٝبْٔٓؿ إنَٚؿٚت ـثرة ،ومْٓؿ ذم زم ْٕٚٚمـ يىِؼ
ظِٔٓؿ تًّٔ ( ٜافٌٓرة) ،وشِىٚهنؿ ئَؿ ذم اهلْد.

أصوهد زوجتل تطفر افقفد مـ كجوشوتف ٓ اؿتـع ،وهل امرأة مممـي فربام تطفر
ـبوؿل افـسوء تطفر ًا ظودي ًو بال ترـقز مثع حتك أكـل ست أحتوصو دس زوجتل
آ اذا فبسً مالبس افـقم اخلوصي بوفػراش ،وؿد بدت مـزظجي مـ تكؾويت
ؾؽؾ رء أدسف ٓبد ان أصطػ يدي ومـ ـثرة اهلؿ بوفتطفر صعد افسؽر
ظـدي وـلن احلقوة فقس هبو آ افتطفر حتك أكف يستحقؾ أن امق دم بقتل
ورجالي مبتؾتون ،وظالؿتل بزوجتل وعػً جد ًا فشدة مالحظويت بوفتطفر
وٓ أؽسؾ آ حتً افؽر .بوهلل ظؾقؽ اكؼذين ممو اكو ؾقف مبتذ.

اجلقاب :اظّؾ بٚفنؽ وٓ جيقز فؽ حتهٔؾ افَٔغ( ،)7أي أ ّن ـؾ م ٚتنؽ
بْجٚشتف ؾٓق ضٚهر(.)4
ؾُٔقن ظِّؽ َبذه افَٚظدة ـٚفًّؾ بٚفَٔغ ،وبذفؽ ترتٍع افقشقش ٜإنٚء
اهلل تًٚػ.
افسمال :هؾ فؾؿقآة اثر دم افتطفر؟ بؿعـك فق ان ؿطرة بقل يؾزم فتطفرهو
ؿطر تون (مـ ادوء افؼؾقؾ) وصببـو افؼطرة آوػ مـ هذا ادوء دم افزمون آول
ظذ ؿطرة افبقل هذه وترــو صى افؼطرة افثوكقي فؾزمون افثوين بحقٌ جػ
ادزيٍ مـ ؿطرة افبقل وؿطرة ادوء آوػ دم افزمون بغ افزموكغ ؾفؾ يطفر
مقوع افبقل هذا بصى افؼطرة افثوكقي مـ ادوء مع ظدم ادقآة بغ ؿطريت ادوء
هوتغ وحدوث اجلػوف هذا دم افبغ؟

اجلقاب ٓ :يًتز ادقآة ذم ؽًالت افتىٓر مـ اخلٌ.)0(ٞ
(ٕ )7ن ذفؽ يقؿع ذم افقشقش ،ٜوافقشقش ٜمـ ظّؾ افنٔىٚن.
( )4وهذا ظذ ضٌؼ افَٚظدة افؼظٔ.ٜ
( )0وبٚفتٚيل تتحَؼ افىٓٚرة ذم مقرد افًٗال وأمثٚفف.

افسمال :اذا شؼطً كجوشي ظذ افسجودة وأزفً ظغ افـجوشي وشؽبً ادوء
ؾفؾ جيقز أن امسح ادوء بامـقـي صػط تشػط ادوء وهل أؾضؾ مـ اخلرؿي
وأـررهو ثالث مرات ظـد شؽى ادوء؟

اجلقاب :جيقز بؼط ؽًؾ ادٚـْٔ ٜبًد مًح ادٚء ذم ادرة آوػ فًِّح ذم
ادرة افث ٜٕٔٚفقـٚن ادٚء ادًُقب ؿِٔال(.)7
وإن ـٚن ـثر ًا( )4ـ جٚري ً ٚـ أو ـر ًا ـ ؾال ينسط ذفؽ.
افسمال:ذـرتؿ دم ادسوئؾ ادـتخبي دم مطفريي إرض أن إطفر اإلؿتصور ظذ
افـجوشي احلودثي مـ ادق ظذ إرض افـجسي ،ؾفؾ يػفؿ مـ ظبورتؽؿ أكف إذا
ـون صخص يؿق ظذ افؼر ـ افتبؾقط ـ ؾتـجسً رجؾف ؾال تطفرهو آرض
ادجوورة؟

اجلقاب :ادراد ظدم مىٓري ٜآرض فِْجٚش )0(ٜاحلٚدث ٜمـ ؽر ادق وافتل
حهِ ٝمـ صٔئ آخر.
افسمال :أكو أشؽـ مع أصدؿوء مـ ادذهى افسـل وادذهى افدرزي ،وهؿ ٓ
يتؼ ّقدون بوفطفورة ،هؾ مـ واجبل أن أكبففؿ هلذه ادسوئؾ؟ وهؾ أشتطقع
بلي مؽون مـ ادـزل دون افتؼ ّقد بلكف ضوهر أم ٓ؟
افصالة ِّ
( )7بًّْك إٔف فق ص ٛادٚء ظذ افًجٚدة بقاشى ٜابريؼ مثال ؾٓق مٚء ؿِٔؾ وبٚفتٚيل حيتٚج اػ تىٓر
م ٚتالمًف ادٚـْٔ ٜمـ هذا ادٚء.
( )4ـام فق اشتًّؾ ٕربٔش ادٚء ادتهؾ بٚخلزان افٌُر او بامء افؼـ.ٜ
مر بٔٚن مىٓري ٜآرض ذم ادًٖف 949 ٜاػ ادًٖف.945 ٜ
(ّ )0

اجلقاب :إرصٚد اجلٚهؾ ممّ ٓ ٚصٌٓ ٜذم فزومف مع ظدم ترتّ ٛمًٍدة ظِٔف وٓ
رضر ،وأ ّم ٚافهالة ؾ٘ن ـٚن ّ
حمؾ افًجقد ضٚهر ًا ،وادحؾ ؽر رض ٛيهح
افهالة ؾٔف(.)7
مـل ظذ شجود ادـزل ـقػ يؿؽـ تطفره؟
افسمال :اذا وؿعً كجوشي مـ ّ

اجلقابُ :يزال ادْل ثؿ ُيًٌؾ ادحؾ إن ـٚن ادٚء ـر ًا أو جٚري ً ٚؾٍُٔل اشتٔالء
ادٚء ظِی ادحؾ( )4وإخراجف وفق مع افقاشى.ٜ

افسمال:هؾ اخلؿر ضوهر؟

وحمرم(.)0
اجلقاب :اخلّر ٕجس
ٌ
مْجس ّ
افسمال :اكو ضوفى دم شـ ادراهؼي ودائام اؿقم بوشتعامل افعودة افنيي ومالبز
ظع ،وادـل يـزل ظذ ادالبس وظـدمو اذهى فؾحامم فؽل اؽتسؾ ؾوين اؽسؾ
َّ
مالبز ويبؼك بؼع صػراء ظذ مالبز بعد كزول ادـل ظؾقفو ،ؾفؾ أؿقم برمقفو

مع أكـل ؿؿً بغسقؾفو بوفصوبقن وادوء؟
( )7أي إٔف حتك وفق ـٚن مُٚن ادهع متْجً ً ٚوفُْف جٚؾ ً ٚبام ٓ يٗدي اػ هيٚن افرضقب ٜؾتهح
افهالة ذط أن يُقن حمؾ افًجقد ضٚهر ًا.
( )4ؾُّٔـ مثال مد ٕربٔش ادٚء وؾتح ادٚء ظذ ادُٚن فِحيٚت ؾٓق يٍُل ذم افتىٓر.
( )0ؾٓق ٕجس بذاتف وٓ يُّـ تىٓره ،ومْجس د ٚيالؿٔف وحيرم بًٔف وذبف.

اجلقاب :افًٚدة افني ٜمـ ادحرمٚت وٓ جيقز ممٚرشتٓ ٚويست ٛظذ ؾٚظِٓٚ
ظَقب ٜذظٔ ٜوؿد ورد ذم إحٚدي ٞافهحٔح ٜفً ٌـ دـ يامرشٓ.)7(ٚ
وأم ٚبٚفًٌْ ٜفِْجٚش ٜؾ٘ن ـ ٕٝٚتِؽ افٌَع ؾٔٓ ٚظغ افْجٚش )4(ٜؾٔجٛ
إزافتٓ ،ٚوإن ـ ٕٝٚجمرد فقن بال مٚدة ؾٓل ضٚهرة بًد افًٌؾ.
افسمال :أردت أن اشلل ظـ افسوئؾ افذي خيرج مـ افرجؾ دم حوفي افشفقة
وهق فقس بؿـل وفقس ببقل ،إن ـون ضوهر أو يؾزم ظؾقف افغسؾ؟

اجلقاب:افًٚئؾ اخلٚرج حٚف ٜافنٓقة ؽر ادْل يًّی (مذي) وهق ضٚهر وٓ
يقج ٛافًٌؾ وٓ افقوقء.
افسمال :مو ادؼصقد بودسلفي «اذا ـون ظذ ثقبف أو بدكف كجوشي ٓ يعذر ؾقفو
وكسقفو و صذ ،ـون ظؾقف اإلظودة ان ذـر دم افقؿً ،وان ذـر بعد خروج افقؿً
ؾعؾقف افؼضوء .وٓ ؾرق بغ افذـر بعد افصالة أو دم أثـوءهو مع إمؽون افتبديؾ
أو افتطفر وظدمفش؟

اجلقاب:افْجٚش ٜظذ افثقب وافٌدن ؿًامن؛ ؿًؿ يُقن مًٍق ًا ظْف ـٚفدم
إؿؾ مـ افدرهؿ( ،)0ودم افَروح واجلروح وؿًؿ ٓ يُقن مًٍقا ظْف بؾ ٓ بد
( )7مم ٚوجدٕٚه مـ أحٚدي ٞحقل هذا ادقوقع م ٚورد ظَ ْـ َأ ِيب ظَ ٌْ ِد اهلل × َأ َن َأ ِم َر ا ُْدْٗ ِمِْغَ ×
امحَر ْت ُثؿ زَ وجف ِمـ بٔ ِ
ِ
 ٝا َْد ِ
ٚل .وشٚئؾ افنًٔ ٜج43
َ َ َ ُ ْ َْ
ُأ ِ َ
ي َب َيدَ ُه َحتَك ْ َ
يت بِ َر ُج ٍؾ ظَ ٌِ َ ٞبِ َذـ َِره َؾ َ َ
ص ،094وذم حدي ٞاظتٌٚره مًِقٕ ً ٚمع شًٌ ٜآخريـ .ؾَف افَرآن ج 4ص.724
( ) 4أي إن ـٚن ادْل ٓ يزال مقجقد ًا ظذ افثٔٚب افداخِٔ ٜؾٔج ٛإزافتف.
مر بٔٚن مَدار ادًٍق ظْف وهق افدرهؿ افٌٌع ذم ادًٖف.250 ٜ
(َ )0

مـ ازافتٓ ٚوتىٓر افثقب او افٌدن فِهالة وحمؾ ادًٖف ٜهق افًَؿ افثٚين.
افسمال :اػ أي حد تني افـجوشي مـ ادتـجس اػ ادتـجس؟

اجلقاب ٓ :تني افْجٚش ٜمـ ادتْجس اجلٚمد اػ م ٚيالؿٔف مع افرضقب،)7(ٜ
وفُـ تني افْجٚش ٜمـ ادتْجس ادٚيع اػ ادالؿل( ،)4وادتْجس بّالؿٚة
ادتْجس ذم ادرتٌ ٜافث ٜٕٔٚأي مـ ادتْجس اػ رء آخر ؾٚفيٚهر ظدم افناي.)0(ٜ
افسمال :أرض ،ؾقفو ظغ كجوشيُ ،مسحً بؼطعي ؿامش مبؾؾي بودوء ،ثؿ
اشتعؿؾً ؿطعي افؼامش مرة أخرى بؿسح أرض ضوهرة ،هؾ تعتز ؿطعي
افؼامش (متـجس أول) وإرض (افطوهرة) افتل مسحً هبو دم ادرة افثوكقي
(متـجس ثوين)؟ ،وؿد ـُررت هذه افعؿؾقي أـثر مـ  82مرة ظذ مدى ظدة أيوم،
ؾام هق حؽؿفو؟

( )7ؾِق ـ ٕٝٚافٔد افّْٔك مثال متْجً ٜبْجٚش ٜـٚفدم أو افٌقل ومل يٌؼ وجقد فًغ افْجٚش ٜظذ
افٔد ثؿ ٓمً ٝافٔد بًد ذفؽ افثقب مع وجقد رضقب ٜشقاء ـ ٕٝٚذم افٔد أو ذم افثقب ؾال
يْجس افثقب ذم مثؾ هذه احلٚفٕ ٜن افْجٚش ٓ ٜتني وٓ تْتَؾ مـ ادتْجس اجلٚمد.
( )4ـام فق شَى ٝؿىرات مـ افْجٚش ٜذم ـقب مـ ادٚء ؾٔهر ادٚء متْجً ً ،ٚؾ٘ذا صٌٌْ ٚصٔئ ٚمـ
هذا ادٚء ظذ افثقب ؾ٘ن افثقب يْجس ٕن ادتْجس ادٚئع مْجس ذم هذه احلٚف.ٜ
( )0ؾٚفثٚف ٓ ٞيًتز ٕجً ً ،ٚأم ٚادٚئع آول افذي ٓؿك ظغ افْجٚش ٜوهق مٚء افُقب ـام ذم ادثٚل
افًٚبؼ ؾَد ٕجس بٚدالؿٚة وصٚر متْجً ً ٚأوٓ ،وادٚئع افثٚين افذي ٓؿك ادتْجس آول ـام
فق اؾسوْ ٚإْٔ ٚصٌٌْ ٚمـ مٚء افُقب ادتتْجس ذم ـقب آخر ؾ٘ن مٚء افُقب أخر يْجس
أيو ً ٚويهر ادتْجس افثٚين ،ام ٚم ٚيالؿل ادتْجس افثٚين ؾال حيُؿ بْجٚشتف.

اجلقاب :اذا ُمًح ٝؿىً ٜافَامش ادٌ ِِّ ٜبٚدٚء بًغ افْجٚش ٜصٚرت ٕجً،ٜ
وان مل يُـ ؾٔٓ ٚظغ افْجٚش ٜؾٓل ادتْجً ٜآوػ ،وهل ٓ ُتَْجس آرض
افىٚهرة ،وبىريؼ أوػ ٓ تْجس ادالؿل ذم ادرات ادتًٚؿٌ.)7(ٜ
افسمال :ؿوظدة هيون افـجوشي مـ ظغ افـجوشي اػ ادتـجس إول وافثوين
وافثوفٌ وهؽذا ؾلي مـ هذه ادتـجسوت يعتز ضوهر ًا؟

اجلقاب:افْجٚش ٜتني مـ افْجس اػ ادتْجس آول ،وفُـ ٓ تني
افْجٚش ٜاػ افثٚين وافثٚف ٞوهُذا(.)4
( )7حيُؿ بْجٚش ٜؿىً ٜاف َامش ادٌِِٕ ٜهنٓ ٚؿ ٝافًغ افْجً ٜمـ بقل او دم او م ٚصٚبف ذفؽ
وفُُْٓ ٓ ٚتْجس آرض افىٚهرة بٚظتٌٚر ان مُ ٚيْجس هق افْجس ذات ً ٚأو ادتْجس افذي
يًتز ٕجً ً ٚحُام ً ـٚدٚء افَِٔؾ ،وأم ٚادتْجس اجلٚمد افذي ٓ تقجد ظِٔف ظغ افْجٚش ٜـام ذم
مقرد افًٗال ؾِٔس مْجً ً ٚوهق مـ أبرز مهٚديؼ احلُؿ بًدم تْجٔس ادتْجس.
( )4هذا ؾٔام إذا ـٚن ادتْجس إول جٚمد ًا ـام مر بٕٔٚف ذم آجقب ٜافًٚبَ ،ٜـام فق وؿً ٝافْجٚشٜ
ظذ افثقب مثال أو ظذ افٔد ؾٚفْجٚش ٓ ٜتْتَؾ ذم هذه احلٚف ٜمـ افٔد أو افثقب اػ م ٚيالؿٔف،
مع ظدم بَٚء ظغ افْجٚش ،ٜأم ٚفق ـٚن ادتْجس آول مٚئً ً ٚؾ٘ن افْجٚش ٜتْتَؾ ذم هذه احلٚفٜ
اػ م ٚيالؿٔف ،ـام شرد بٕٔٚف ذم أجقبٓ ٜحَ ،ٜبٚظتٌٚر أن ادتْجس إول ادٚئع هق ٕجس حُ ًام
ـ وؿد مر ذم افًٗال إول بٔٚن مًْك افْجٚش ٜاحلُّٔ ٜـ وفُْٓ ٓ ٚتْتَؾ مـ ادتْجس افثٚين
اػ افثٚف  ،ٞؾِق تْجس ابريؼ مثال بْجٚش ٜظْٔٔ ٜـٚفدم أو افٌقل ؾ٘ن مٚء آبريؼ يهر
متْجً ً ،ٚويًز ظْف بٖٕف صٚر ٕجً ً ٚحُ ًام ،ؾ٘ذا صٌٌْ ٚمـ مٚء آبريؼ ادتْجس ؾقق مٚئع آخر
ؾٔتْجس هذا ادٚئع وفُـ إذا صٌٌْ ٚمـ افثٚين ذم افثٚف ٞؾال يتْجس افثٚف ٞإذ افْجٚشٜ
تْحك ؾَط ذم ادتْجس آول إذا ـٚن جٚمد ًا ووأم ٚإذا ـٚن ادتْجس آول مٚئً ً ٚؾٓق ٕجس
حُ ًام وتني مْف افْجٚش ٜاػ ادتْجس افثٚين وفُـ ٓ تْتَؾ اػ ؽره.

افسمال :هؾ يؿؽـ آخذ بلن ادتـجس آول ٓ يـجس مطؾؼ ًو ،دون ادرور
بوٓحتقوط وؽره مـ ادصطؾحوت افػؼفقي؟

اجلقاب :ادَهقد بٚدتْجس إول م ٚيُقن جٚمد ًا وفٔس مٚئً ً ،ٚوآحتٔٚط
َح ًَ ٌـ ذم ـؾ حٚل وفُـ آحتٔٚط ادذـقر فٔس فزومٔ ً.)7(ٚ
افسمال :اذا ـوكً يد ادؽؾػ متـجسي اػ ادرؾؼ وؿوم ادؽؾػ بتطفر ـػف ؾؼط
حتً حـػقي ادوء ثؿ شحى ـػف مـ حتً احلـػقي ؾفؾ تتـجس افقد مرة ثوكقي
ٓتصول مؽون افتطفر مـ حد افؽػ بؿؽون ادتـجس مـ يده اػ ادرؾؼ
(اجلوف) حقٌ اكف مل يطفر يده مـ ادرؾؼ؟
ام ان افـجوشي ٓ تني دم هذه احلوفي مع هذا آتصول افطبقعل ؾوفؽػ جزء
مـ افقد؟
جزء مـ
وهؾ يني آمر كػسف اذا أخذ ادؽؾػ ؿؾقال مـ ادوء بقده َّ
وضفر بف ً
حـػقي ادوء ادتـجسي ،ؾفؾ يطفر هذا اجلزء مع اتصوفف ببوؿل أجزاء احلـػقي
اجلوؾي؟ ام ظذ ادؽؾػ أن يطفر ـومؾ احلـػقي فقتؿؽـ مـ دسفو ظذ ضفورة؟

ضٓره ؾٕ٘ف َيىٓر ،وٓ تني افْجٚش ٜمـ اجلٚف اػ افرض ٛمع
اجلقاب :مَ ٚ
ظدم ـقٕف مٚئً ً.)4(ٚ
( )7بًّْك إٔف احتٔٚط اشتحٌٚيب وادُِػ خمر ذم اجتْٚبف وظدم اجتْٚبف وؿد مر ذم احلٚصٔ ٜافًٚبَٜ
وم ٚشٔع مـ أشئِ ٜبٔٚن اد قارد افتل تْتَؾ ؾٔٓ ٚافْجٚش ٜمـ ادتْجس افذي يًتز إٔف ٕجس
حُ ًام وهق ؾٔام فق ـٚن ادتْجس آول مٚئً ً.ٚ
( )4ؾٚفُػ ؿد ضٓر بٚدٚء وفُـ افٔد مـ ادرؾؼ اػ افزٕد ٓ تزال ظذ افْجٚش ٜوٓ تْتَؾ افْجٚشٜ
مْٓ ٚاػ افُػ افذي تؿ تىٓره .

افسمال :حغ كزول ادطر او اجلؾقد ُيبتذ آكسون بوفـجوشي ـثر ًا ؾػل بعض
ادجتؿعوت تؽثر افؽالب دم ادـطؼي وهل تـتؼؾ مـ جوكى اػ آخر وافـوس
يؿرون ظذ مقاوع افـجوشي ؾقـؼؾقهنو هـو وهـوك بحقٌ يصبح مـ افعسر جد ًا
احلؽؿ بطفورة مقوع افؼدم او افثقب افذي تصقبف هذه افرضقبي ،ؾام هق احلؽؿ
افؼظل مـ حقٌ افـجوشي؟

اجلقاب :مع احلُؿ بًدم تْجٔس ادتْجس يُقن إمر شٓال(.)7
افسمال :ورد دم مـفوج افصوحلغ اجلزء آول (افعبودات) دم افػصؾ افثوين
مسلفي ( )034ـقػقي هايي افـجوشي اػ ادالؿل  ،وؾقفو :ادتـجس بؿالؿوة ظغ
()8

افـجوشي ـوفـجس يـجس مو يالؿقف مع افرضقبي ادنيي ،وأمو دم اجلقامد ؾوحلؽؿ
بوفـجوشي مبـل ظذ آحتقوط ،وأمو ادتـجس بؿالؿوة ادتـجس ؾقـجس ادوء
افؼؾقؾ بؿالؿوتف ظذ آحقط اشتحبوب ًو ،وأمو دم ؽر ذفؽ ؾوحلؽؿ بوفـجوشي
مبـل ظذ آحتقوط آشتحبويب.
ارجقا ايضوح افػؼرات بوٓمثؾي مع بقون احلد افذي تني ؾقف افـجوشي مـ
ادتـجس اػ ادتـجس؟
( )7بام أن شامح ٜافًٔد يٍتل بًدم تْجٔس ادتْجس ؾام يهٔ ٛادُِػ مـ مٚء ٓ حيُؿ بْجٚشتف
فُقٕف فٔس ادٚء ادتْجس مٌٚذة بّالمًتف فُِِ ٛوٓ يًِؿ بٖٕف ادٚء ادحُقم بٚفْجٚش ،ٜؾِق
ثقب إًٕٚن مثال ؾ٘ن هذا افثقب شٔتْجس ذم
ـٚن افُِ ٛرضٌ ٚرضقب ٜمني ٜوٓمس
افَُِ ٛ
ُ
مثؾ هذه احلٚف ،ٜوـذفؽ فق ـٚن هْ ٚك بًض ؿىرات مـ ادٚء تتًٚؿط ظذ افُِ ٛثؿ تْتَؾ
مٌٚذة مـ افُِ ٛاػ افثقب ؾ٘ن افثقب يتْجس ذم هذه احلٚف ،ٜأم ٚجمرد وجقد مٚء ذم افنٚرع
ؿد مرت ظِٔف بًض افُالب ؾال يٍُل فِحُؿ بٚفْجٚش.ٜ
( )4وؿد مرت ادًٖف ٜذم افًَؿ آول مـ افُتٚب وافذي حيتقي ظذ مًٚئؾ مْٓٚج افهٚحلغ .

اجلقاب :وؿع شَط ؾی افًٌٚرة ،وافهحٔح :ادٚيع ادتْجس بّالؿٚة ظغ
افْجٚش( ٜـٚفٌقل وافدم) يْجس وـِّ ٜمع افرضقي ٜزايدة ،وذم اجلقامد
(ـٚفثقب وافٌدن ادتْجًغ اذا ٓؿك صٔئ ً )ٚؾٚحلُؿ بْجٚش ٜذفؽ افقء مٌْل
ظِی آحتٔٚط( .)7وحمهؾ ادًٖف ٜمث :ٓٚإٔف اذا ٓؿ ٝافٔد افّْٔی افٌقل ؾٓل
تتْجس( ،)4ؾٚذا ٓؿ ٝمٚيً ً ٚـٚدٚء افَِٔؾ يْجس ادٚء( ،)0واذا ٓؿتٓ ٚافٔد افٔنی
ؾٚحلُؿ بْجٚش ٜافٔد افٔنی مٌْی ظِی آحتٔٚط( )2واذا ٓؿ ٝافٔد افٔنی مع
ادٚء افَِٔؾ ؾٚحلُؿ بْجٚش ٜادٚء ادالؿل مٌْی ظِی آحتٔٚط آشتحٌٚيب.
افسمال :اػ أي حد تني افـجوشي مـ افـجس اػ ادتـجس؟

اجلقاب :افْجس ادالؿل جلًؿ ضٚهر مع افرضقب ٜادني ٜبٚفناي ٜافيٚهرة
افتل يٍّٓٓ ٚإًٓٚن يقجٕ ٛجٚش ٜذفؽ اجلًؿ افىٚهر( ،)9ومع افنؽ يٌْی
( )7ظِام أن افتدؿٔؼ ذم ادًٖف ٜيٗدي اػ ٍٕس افْتٔج ٜؾام ذـره شامح ٜافًٔد مـ شَقط ـِّ ٜادٚئع
ذم بداي ٜادًٖف ٜيدل ظِٔف م ٚاظتزه زائد ًا مـ ظٌٚرة ( افرضقب ٜادني )ٜإذ أن افرضقب ٜادنيٜ
هل درج ٜمـ درجٚت ادٚئع وبذفؽ ييٓر ادًْك افقاحد ذم ـِت ٚافًٌٚرتغ ،وافٌٔٚن افقارد ذم
ادًٖف ٜظـ اجلقامد يدل ظذ أن افًَؿ آول هق ذم احلدي ٞظـ ادٚئع.
( )4وذفؽ ٕن افٌقل مـ افْجٚشٚت ادٚئً ٜافتل تني مْٓ ٚافْجٚش ٜبٚدالؿٚة فِٔد ذم هذا ادثٚل.
( )0أي أن افٔد ادتْجًٕ ٜتٔج ٜإصٚبتٓ ٚبٚفٌقل ُتْجس ادٚء افَِٔؾ ،ؾِق ووع صخص يده افتل
تْجً ٝبًَقط افٌقل ظِٔٓ ٚذم ـقب مٚء مثال ؾ٘ن هذا ادٚء افَِٔؾ يْجس.
َْجس افٔد افٔنى بّالؿٚهت ٚافٔد افّْٔك ادتْجً ٜظذ ٕحق آحتٔٚط افقجقيب .
( )2ؾت ُ
( )9ؾِق إتَِ ٝافرضقب ٜادقجقدة بًغ افْجٚش ٜاػ جًؿ ضٚهر وصٚر رضٌ ً ٚمـ افْجٚش ٜؾٕ٘ف
يْجس ذم هذه احلٚف ٜـام فق ـ ٕٝٚافْجٚش ٜبقٓ او دم ٚأو ظذرة.

ظِی افىٓٚرة( )7وظدم تْجس ذفؽ اجلًؿ افىٚهر.
افسمال :مو حؽؿ ادالؿل فؾؿتـجس؟

اجلقاب :ادالؿل فِّتْجس بّالؿٚة افْجس إذا ـٚن مٚيً ً ٚأو مٚء ًا ؿِٔال ٓ بد
مـ آجتْٚب ظْف( .)4وإن ـٚن جٚمد ًا( )0ؾٓٚحقط آجتْٚب ظْف .وام ٚادتْجس
بّالؿٚة ادتْجس( )2ؾٕٚطٓر ظدم تْجًف مىَِ ً ٚوإن ـٚن آحتٔٚط بٓٚجتْٚب
ظْف أوػ(.)9
افسمال :أكتؿ ؿؾتؿ أن ادتـجس افثوين ٓ يـجس ظذ إؿقى دم حول ـون ادالؿل
فف جومد ًا ،ؾؿث ً
ال هؾ افقد ادغؿقرة بامء ـثر تُعتز جومد ًا وبوفتويل ٓ َتـْ ُجس
بودالؿوة مع ادتـجس افثوين؟ أم أن ادوء يعتز بـػسف موئع ًو وبوفتويل يصبح متـجس ًو
وظذ إحقط جيى تطفره وبوفتويل تطفر افقد؟

اجلقاب :ادٚء افذي ظذ افٔد مٚيع ؾُٔقن هق ادٔزان ٓ افٔد.
( )7أي إذا حهؾ افنؽ بحهقل إتَٚل افْجٚش ٜاػ اجلًؿ افىٚهر ؾ ُٔحُؿ بٚفىٓٚرة.
( )4ـام فق تْجً ٝافٔد بٚفدم أو افٌقل مثال ثؿ ووً ٝهذه افٔد ذم ـقب مٚء ؾ٘ن هذا ادٚء افَِٔؾ
ادقجقد بٚفُقب يْجس دالؿٚتف افٔد ادتْجً ٜبٚفٌقل او افدم مثال فُقهنام مـ افْجٚشٚت.
( )0ـام فق ٓمً ٝافٔد ادتْجً ٜبٚفدم او افٌقل ؿىً ٜؿامش مثال ؾٔحُؿ بْجٚش ٜهذا افَامش مـ
بٚب آحتٔٚط افقجقيب.
( )2ـام فق إًُ ٛمٚء افُقب ادتْجس مـ افٔد افتل تْجً ٝبٚفٌقل او افدم ؾال يْجس ادُٚن
افذي إًُ ٛظِٔف ادٚء بؾ يًتح ٛان يًتز متْجً ً.ٚ
( )9وهذا آحتٔٚط اشتحٌٚيب ـام مر بٕٔٚف ذم اهلٚمش افًٚبؼ.

افسمال :ظذ اؾساض أن أروقي معقـي تـجسً اوًٓ ؾفؾ جيقز دم حول وؿع
بعض ادوء ظؾقفو وأصوهبو ثؿ اصوب افثقوب ان كعتز أن ادوء هق متـجس ثوين
وبوفتويل تؽقن افثقوب ضوهرة دم حول ترــو ادوء ادتـجس جيػ ؾؼط ظـفو؟

اجلقاب :اذا ـٚن افَهد مالؿٚة آرض ادتْجً ٜمع ادٚء ؽر افُر ؾٓق ٕجس
ٕن ادٚيع ادالؿل فِّتْجس ٕجس وفٔس ـٚجلٚمد ؾٚذا أصٚب افثٔٚب تْجً،ٝ
ؾٓٚحقط فزوم ً ٚآجتْٚب(.)7
أود آشتقضوح ظـ مسلفي تتعؾؼ بؿقوقع تـجقس ادتـجس.
افعؾؿقي "ؾؼف افصودق" يتبـك
أوٓ :رأيؽؿ افقارد ظـ ادقوقع دم مقشقظتؽؿ
ّ
افؼقل بتـجقس ادتـجس مطؾؼ ًو مراظوة فالحتقوط ؾقام يتعؾؼ بوجلومد ،وامو دم
ادوئع ؾبؾحوظ مبـوـؿ افسوبؼ بلن ادتـجس يـجس.
ثوكقو :دم بعض أجقبي ادسوئؾ ورد جقابؽؿ ،أن ادتـجس ٓ يـجس مطؾؼ ًو.
ثوفثو :دم بعض آجقبي آخرى ورد تػصقؾ بغ اجلومد وبغ ادوئع ،ؾوجلومد ٓ
يـجس وادوئع يـجس افقاشطي آوػ ؾؼط.
ومـ افقاوح ان رأي شامحتؽؿ افقارد دم ؾؼف افصودق ؿد تبدل ؾقام بعد مـ
افؼقل بتـجقس ادتـجس اػ افؼقل بعدمف.
وآشتػسور هق :هؾ أن آجقبي افقاردة افتل تػقد بوفؼقل بعدم تـجقس
ادتـجس مطؾؼو هؾ يؼصد مـفو مقرد افتػصقؾ بغ اجلومد وادوئع ـام هق واوح
دم أجقبي أخرى؟
( )7ؾِق تْجً ٝآرض بدم مثال أو بقل ثؿ شَط بًض ادٚء افَِٔؾ ؾٚدٚء يهر ٕجً ً ٚوإصٚبٜ
هذا ادٚء فِثقب مثال يٗدي اػ ٕجٚشتف وفُـ فق ٓمس هذا افثقب ادتْجس جًد إًٓٚن
ؾال يْجس اجلًد ذم هذه احلٚف. ٜ

اجلقاب :ادراد مـ مىَِ ً ٚذم آجقب ٜافتل تٍٔد افَقل بًدم تْجٔس ادتْجس
إٕام هق بٚفًٌْ ٜاػ افقاشى )7(ٜأي مـ ؽر ؾرق بغ افقاشى ٜآوػ وافقشٚئط
افث ٜٕٔٚوافثٚفث ٜو ...وأم ٚافتٍهٔؾ بغ اجلٚمد وبغ ادٚيع ؾِٔس بغ مْجًٔ ٜادٚيع
وظدم مْجًٔ ٜاجلٚمد ،بؾ بغ احلُؿ بْجٚش ٜادٚيع ادالؿل فِْجس وفق ُحُ ًام(،)4
وظدم ٕجٚش ٜاجلٚمد ادالؿل فِْجس.
مو ورد دم جقاب شامحتؽؿ هق ان افقد افقنى مثال ُحيؽؿ بطفورهتو ؾقام فق
ٓؿً افقد افقؿـك ادتـجسي بعد إزافي افـجوشي ،أمو فق ٓؿً افقد افقؿـك موء
ؿؾقال ؾقحؽؿ بـجوشي ادوء ..ؾفؾ هذا بؾحوظ بؼوء ظغ افـجوشي ظذ افقد
افقؿـك؟ أم بعد إزافتفو؟ وإن ـون بعد إزافتفو ؾؿعـك ذفؽ أن افقد افقؿـك
ادتـجسي فق ووعـوهو دم ـقب موء ؾنن هذا ادوء شقتـجس..
وهق يعـل أن افقد ادتـجسي ؿد هت مـفو افـجوشي اػ ادوء افؼؾقؾ ،ؾؾؿ يعد
افؼقل بلن ادتـجس ٓ يـجس مـطبؼو ظذ هذا ادقرد..
ومع افؼقل بـجوشي هذا ادوء ادقجقد دم افؽقب افذي تـجس بقوع افقد افقؿـك
ادتـجسي بدم مثال ،ؾفؾ ووع هذا ادوء دم ـقب آخر او صبف ظذ افثقب مثال
يـجس افؽقب افثوين او افثقب أم ٓ؟
( )7وهْ ٓ ٚبد مـ آفتٍٚت بغ احلدي ٞظـ ـقن افْجٚش ٜتْتَؾ بٚفقاشى ٜوبغ حتقل افقاشىٜ
اػ ٕجس حُ ًام ،ؾّجرد ـقن رء واشى ٜبغ ادتْجس ورء ثٚف ٓ ٞيٍُل ٕٓتَٚل
افْجٚش ٜوهذا هق مًْك افَقل بًدم تْجٔس ادتْجس مىَِ ً ،ٚوأم ٚفق صٚرت افقاشىٕ ٜجًٜ
حُام ؾٓذه هل ٚتٍٚصِٔٓ ٚافتل بْٔتٓ ٚظدد مـ ادًٚئؾ إخرى.
( )4ؾٚدٚئع ادالؿل فِْجس هق ٕجس حُ ًام وبٚفتٚيل ؾٓق مْجس ؾال يَٚل ظْف إٔف واشى ٜؽر
مْجً ٜبؾ صٚر ٕجً ً ٚؾُٔقن تْجًٔف د ٚيالؿٔف فُقٕف ٕجس حُ ًام ٓ فُقٕف واشى.ٜ

اجلقاب :افْجٚش ٜؿًامن ؿًؿ ٕجٚشتف حََٔٔ ،)7(ٜوؿًؿ ٕجٚشتف حُّٔ،ٜ
ٕجس حُ ًام ،وادتْجس بٚفْجٚش ٜاحلََٔٔٓ ٜ
ٕجس حََٔ ً ،ٜوادٚء ادالؿٔف
افدم
ٌ
ٌ
تْٚذم بغ افُِامت.
وادتْجس بٚفْجٚش ٜاحلُّٜٔ
ُيَْ ِجس مىَِ ً،)4(ٚ
ٌ
ُ
مْجس ( )0ؾال َ
ذـرتؿ :أن ادراد مـ مطؾؼ ًو دم آجقبي افتل تػقد افؼقل بعدم تـجقس ادتـجس
إكام هق بوفـسبي اػ افقاشطي مـ ؽر ؾرق بغ افقاشطي آوػ وافقشوئط افثوكقي
وافثوفثي...افخ
وامو افتػصقؾ بغ اجلومد وبغ ادويع ؾؾقس بغ مـجسقي ادويع وظدم مـجسقي
اجلومد بؾ بغ احلؽؿ بـجوشي ادويع حؽام ادالؿل فؾـجس وظدم كجوشي اجلومد
ادالؿل فؾـجس ..وهذا هق ادعروف مـ رأيؽؿ ادستجد افؼوئؾ بعدم تـجقس
ادتـجس مطؾؼو ..وفؽـ ادالحظ دم بعض آجقبي ؿقفؽؿ بلن ادتـجس آول
مـجس دو يالؿقف إن ـون موئعو ..بحقٌ يػفؿ مـف أن ادتـجس آول يـجس مو
يالؿقف مـ موئعوت ،وـذفؽ إن ـون جومدا ظذ آحقط ..امو افقاشطي افثوكقي
وهل ادتـجس بؿالؿوة ادتـجس ؾال تـجس مطؾؼو ،وهذا خالؾو دو ورد دم
جقابؽؿ آخر ..ؾفؾ مو ورد دم تؾؽ إجقبي هق اشتـودا اػ رأيؽؿ افسوبؼ؟
آمؾ تقوقح ادقوقع أـثر وفؽؿ جزيؾ افشؽر

اجلقاب :اذا ٓؿك
افْجس افٔدَ افّْٔك وزاف ٝظغ افْجٚش ٜؾ٘ن ٓؿ ٝافٔدُ
ُ
افّْٔك افٔدَ افٔنى ٓ تْجس افٔدُ افٔنى وآحقط اشتحٌٚب ً ٚآجتْٚب ظْٓ،ٚ
( )7وادَهقد مْٓ ٚافْجٚشٚت افذاتٔ ٜإحد ظؼ افتل مر بٔٚهن ٚذم ادًٚئؾ  200اػ .290
( )4م ٚمل يُـ ٕجس حُ ًام ،ؾٚفٔد ا فّْٔك ادتْجً ٜبٚفدم مثال ٓ تْجس افٔد افٔنى.
( )0ـٚدٚء افَِٔؾ ادالؿل فِٔد افّْٔك ادتْجً ٜبٚفدم ؾٕ٘ف يهر ٕجً ً ٚحُ ًام وبٚفتٚيل ؾٕ٘ف يْجس افٔد
افٔنى مثال.

َ
يتْجس ذفؽ ادٚء ،ؾ٘ن ٓؿك
افَِٔؾ
واذا ٓؿ ٝافٔدُ افّْٔك ادالؿٔ ُ ٜفِْجٚش ٜادَ ٚء
ُ
ُ
افَِٔؾ صٔئ ً ٚجٚمد ًا ،ؾٚحلُؿ بٚفتْجس مٌْل ظذ آحتٔٚط آشتحٌٚيب.
ذفؽ ادٚء

وذم ادقرد حمؾ فالحتٔٚط آشتحٌٚيب آخر وهق آحتٔٚط ذم آجتْٚب ظـ
ـؾ رء ٓؿك ادتْجس مـ ؽر ؾرق بغ اجلٚمد وادٚيع بؾ مع افقاشى ٜاو
بدوهن.ٚ
ورد دم جقابؽؿ:
افـجوشي ؿسامن ؿسؿ كجوشتف حؼقؼقي ،وؿسؿ كجوشتف حؽؿقي ،افدم كجس
حؼقؼي ،وادوء ادالؿل معف كجس حؽام ،وادتـجس بوفـجوشي احلؼقؼقي ٓ يـجس
مطؾؼو ،وادتـجس بوفـجوشي احلؽؿقي يؽقن مـجسو ؾال تـودم بغ افؽؾامت.
ؾفؾ يستؼقؿ ادعـك مـ خالل هذا اجلقاب؟ ؾودوء ادالؿل فؾدم كجس حؽام وهق
متـجس ؾنذا ٓؿك صقئو ثوفثو ؾنن هذا افقء شقتـجس ٓكؽؿ ؿؾتؿ بلن ادتـجس
بوفـجوشي احلؽؿقي يؽقن مـجسو .ودم كػس افقؿً ؾنن هذا ادوء متـجس كتقجي
مالؿوتف فؾـجوشي احلؼقؼقي وهل افدم ؾفق متـجس بوفـجوشي احلؼقؼقي وبوفتويل
ؾنكؽؿ تؼقفقن أكف ٓ يـجس مطؾؼو .ؾؽقػ يستؼقؿ ادعـك دم ذفؽ؟

اجلقاب :ادتْجس بٚفْجٚش ٜاحلََٔٔ ٜوحده ٓ ُيَْج ْس وأم ٚاذا ـٚن زائد ًا ظذ
ٕجس حُ ًام ؾ َُْٔج ْس فألمر
ـقٕف مالؿٔ ً ٚفِْجٚش ٜاحلََٔٔ ٜحمُقم ً ٚبُقٕف
ٌ
ادالزم( ،)7ؾٓٚضالق بِحٚظ افْجٚش ٜاحلََٔٔ ٜؾَط وافَٔد إام هق بِحظ آمر
ادالزم ؾال تْٚذم.
( )7ؾٚدتْجس ٓ يْجس بًْقان ـقٕف متْجً ً ٚبؾ يْجس ؾٔام فق اظتز ٕجس حُ ًام ـام ذم مقرد
ـقٕف مٚئً ً ،ٚؾُٔقن تْجًٔف د ٚيالؿٔف بٚظتٌٚر ـقٕف بحُؿ افْجس ٓ فُقٕف متْجً ً.ٚ

هؾ يؿؽــو تؾخقص مقاوقع آشئؾي وأجقبتفو بام يع:
أوٓ :ادتـجس افذي يتـجس مـ خالل اتصوفف بوفـجوشي احلؼقؼقي ٓ ُيـجس
ؽره إذا مل يؽـ هذا ادتـجس حمؽقمو بلكف كجس حؽ ًام؟

اجلقابًٕ :ؿ صحٔح.
ثوكقو :مثال ،افقد ادتـجسي بوفبقل بعد زوال ظغ افـجوشي ظـفو فًٔ ٝحمؽقمي
بوفـجوشي احلؽؿقي ؾنذا ٓؿً هذه افقد موءً ؿؾقال ؾودوء أيضو ٓ يصر حمؽقم ًو
بوفـجوشي احلؽؿقي وفؽـف يتـجس ،وأمو اذا ٓؿً جومد ًا ـوفقد افقنى ؾال
تتـجس افقد افقنى حتك فق ـوكً هـوك رضقبي دم احدى افقديـ؟

اجلقابًٕ :ؿ صحٔح.
ثوفثو :ادوء ادحؽقم بوفـجوشي كتقجي مالؿوتف افقد ادحؽقمي بوفـجوشي بعد إزافي
ظغ افـجوشي ظـفو ٓ يـجس اجلقامد ـام فق صى مـف ظذ افثقب ؾقبؼك هذا
افثقب ضوهرا حتك مع ـقن ادوء حمؽقمو بوفـجوشي؟

اجلقابًٕ :ؿ صحٔح.
رابعو :ادوء ادحؽقم بوفـجوشي كتقجي مالؿوتف افقد ادحؽقمي بوفـجوشي بعد إزافي
ظغ افـجوشي ظـفو يـجس مو يالؿقف مـ موئع مـ بوب آحتقوط افقجقيب؟

اجلقابًٕ :ؿ صحٔح.
ودم هذه احلوفي مو حؽؿ ادوئع اجلديد؟ هؾ حيؽؿ بـجوشتف ومـجسقتف ام ٓ؟

اجلقاب :ـال ٓ حيُؿ بْجٚشتف وٓ مْجًٔتف.
ذـرتؿ دم اجلقاب آخر مو تصر صقوؽتف بعد تصحقحف ـام يع:
مثال ،افقد ادتـجسي بوفبقل بعد زوال ظغ افـجوشي ظـفو فقسً حمؽقمي
موء ؿؾقال ؾودوء أيضو ٓ يصر حمؽقم ًو
بوفـجوشي احلؽؿقي ؾنذا ٓؿً هذه افقد ً
بوفـجوشي احلؽؿقي...

وافسمال  :إن ـوكً افقد فقسً حمؽقمي بوفـجوشي احلؽؿقي ،وادػروض أن ادوء
افؼؾقؾ دم مثؾ هذه احلوفي شقتـجس ،ؾؽقػ يتـجس ادوء افؼؾقؾ ادالؿل فتؾؽ
افقد مع ظدم ـقن افقد حمؽقمي بوفـجوشي احلؽؿقي ،إذ أن افقد جومدة ،وادتـجس
اجلومد ٓ يـجس ،ؾوفقد مع ـقهنو جومدة ؿد كجسً ادوء افؼؾقؾ ؟

اجلقاب :افٔد متْجً ٌ ،ٜوظْدم ٚتالؿل ادَ ٚء افَِٔؾ ؾٕ٘ف يهر ٕجً ً ،ٚو َتَْج ُس
ادالؿل فِّتْجس خيتص بٚدٚء ،ؾٚدٚء افَِٔؾ ادالؿل فتِؽ افٔد حمُقم بٚفْجٚش.ٜ
افسمال :مو حؽؿ ظصر افعـى افتل تؼقل افؼـي ادصـعي بلكف ذاب افعـى
وهق مؽقن مـ ظؼة بودئي مـ افعصر ادرـز مـ افعـى وافبوؿل موء ،مع افعؾؿ
اكف يغع بدرجي حرارة تسعغ درجي مئقيي وبعد ذفؽ يزد ويعبل دم افعؾى؟

اجلقاب :افًهر افًٌْل اذا ؽذ بًٍْف( )7يْجس فهروتف مًُر ًا بذفؽ واذا
ؽذ بٚفْٚر ٓ يْجس وفُـ حيرم ذبف م ٚمل يذه ٛثِثٚه(.)4
واذا ذه ٛثِثٚه يهر حالٓ.
وام ٚافًهر ادختِط بٚدٚء واشتحٚفتف ؾٔف( )0ؾال حيرم وٓ يْجس بٚفٌِٔٚن(.)2

(ٕ )7تٔج ٜارتٍٚع درج ٜاحلرارة مثال او ٕتٔج ٜووًف ذم افنّس.
( )4ؾ٘ذا ؽذ حتك ذه ٛثِثٚه ؾٕ٘ف يَِْ ٛاػ خؾ ويهر ضٚهرا.
( )0بحٔ ٞتهر ـّٔ ٜافًهر جزء ًا مـ ـّٔ ٜادٚء آمجٚفٔ.ٜ
( )2هذا إذا تؿ خِط افًهر بٚدٚء أوٓ ،وفُـ إذا ؽذ افًهر ؿٌؾ خِىف بٚدٚء ؾال جيقز ذبف ذم
تِؽ احلٚف ٜحتك وفق تؿ خِىف بًد ذفؽ ذم ادٚء وؾؼ افًٌْ ٜادذـقرة إٓ ذم مقرد تتالصك ؾٔف
ًٌٕ ٜافًهر افًٌْل ادٌع ؾٔجقز ذبف ٓشتحٚف ٜافًهر افًٌْل ادٌع اػ مٚء وظدم ـقٕف
ٕجس أشٚش ً.ٚ

افسمال :هؾ افؽحقل افتل مل يعفد هلو آشؽور وٓ تستعؿؾ هلذه افغويي كجسي؟

اجلقاب :فًٔ ٝافُحقل ٕجً ٜمىَِ ً.)7(ٚ
افسمال :مو هق حؽؿ اجلؾقد ادستقردة مـ افدول ؽر اإلشالمقي بؿصوديؼفو
ادتعددة ـوٕحذيي واحلؼوئى ومعوصؿ افسوظوت ومؼوظد افسقورات افػخؿي
وؽرهو؟ وهؾ يؿؽـ آشتـود إػ ؿوظدة أو أصؾ افطفورة فؾحؽؿ بطفورهتو ،أو
إػ افعؾؿ آمجويل حقٌ كعؾؿ مـ بعض افتؼورير افتجوريي أن هـوك بعض افدول
اإلشالمقي ـدول افشامل إؾريؼل وترـقو تؼقم بتصدير اجلؾقد إػ بعض
افؼـوت إوربقي افتل تؼقم بدورهو بتصـقعفو بعد دبوؽتفو وتصديرهو ثوكق ًو إػ
افدول اإلشالمقي؟ مع افعؾؿ ان اجلؾقد تؽقن خمتؾطف مع جؾقد مـ دول اوربقي؟

اجلقاب :اجلِقد ادتخذة مـ احلٔقان افذی ٓ ُيًِؿ إٔف مذـی أم مٔت ٜشقاء
ـٚن مْنٖ افنؽ ؾٔف م ٚذـرتؿ أو ؽره( ،)4ؾٔحُؿ بٚفىٓٚرة وٓ مقرد ٕصٚفٜ
ظدم افتذـٔ ٜافتی يًتْد افٔٓ ٚؾی احلُؿ بحرم ٜأـؾ افِحؿ ،بؾ ادرجع ؾٔٓ ٚهق
أصٚف ٜافىٓٚرة( ،)0وفق ؾروْ ٚحهقل افًِؿ آمجٚيل بًدم تذـٔ ٜمجِ ٜمْٓ،)2(ٚ
( )7وادَهقد مْٓ ٚافُحقل افهْٚظٔ ٜافتل تًتًّؾ ـّىٓرات مـ اجلروح او تدخؾ ذم صْٚظٜ
بًض آدوي ٜوافًىقرات وؽر ذفؽ ؾٓذه فًٕٔ ٝجً ٜظْد شامح ٜافًٔد وهق ئّز بغ
هذه افُحقل وافُحقل ادقجقدة ذم ادقاد ادًُرة ،خالؾ ٚدـ حيُؿ بْجٚش ٜمجٔع افُحقل.
( )4بًّْك إٔف يٍُل ظدم افًِؿ بُقٕف مذـك أو ؽر مذـك .
( )0وأصٚف ٜافىٓٚرة تًْل احلُؿ بىٓٚرة ـؾ رء ٓ يقجد ظِؿ بْجٚشتف ،وهق م ٚيْىٌؼ ظذ
مقرد افًٗال فًدم وجقد ظِؿ بحََٔ ٜحهقل افتذـٔ ٜاو ظدم افتذـٔ.ٜ
( )2بًّْك إًِْٕٔ ٚؿ ئَْ ٚبقجقد جمّقظ ٜمـ اجلِقد ؽر ادذـٚة.

وـٚن مجٔع أضراف افًِؿ آمجٚيل حمؾ آبتالء(ُ ،)7حيُؿ بِزوم آجتْٚب ظـ
اجلّٔع(.)4
افسمال :هؾ بقل افطػؾ افروقع كجس؟

ٕجس ،وفُـ ٕجٚشتف أخػ مـ بقل افٌُر ،ويىٓر
اجلقاب :بقل افرؤع
ٌ
ادتْجس بف بًٌِف مرة واحدة(.)0
افسمال:اذا ـون هـوك ضػؾ مـذ وٓدتف يلـؾ اخلرضوات ومل يلـؾ افؾحقموت
ؿط اػ ان وصؾ ظؿره 3شـقات هؾ بقفف ضوهر؟

اجلقابٕ :جس بال ـالم.
افسمال :افطػؾ افذي يتغذى ظذ حؾقى أمف ؾؼط هؾ بقفف وخرؤه ضوهران؟

اجلقابٕ :جًٚن ،وفُـ ٕجٚشتف أخػ مـ ٕجٚش ٜبقل افٌُر ،وتىٓره
أشٓؾ ،إم ٚبًدم اظتٌٚر ظدد مرات افًٌؾ ،او ظدم اظتٌٚر جريٚن ادٚء ،او ظدم
( )7أي أهنؿ مجًٔ ٚبّتْٚول افٔد ـام فق ظِؿ مثال بٖن هذه افُّٔ ٜادحددة مـ اجلِقد وادقجقدة
حت ٝتكؾف ؾٔٓ ٚظدد مـ اجلِقد افتل مل يتؿ تذـٔتٓ.ٚ
( )4ؾٍل مقرد ادثٚل ادذـقر جي ٛآجتْٚب ظـ مجٔع هذه اجلِقد ٕهن ٚتهٌح مـ مقارد افنٌٜٓ
ادحهقرة افتل جي ٛاجتَْٚب ٚؾحُؿ ـؾ واحدة افْجٚش ٜبًّزل ظـ ؽرهًٕ ،ٚؿ فق ـٚن ؿد
تِػ بًوٓ ٚاو تؿ تهديره اػ بِد آخر ؾٍل هذه احلٚف ٓ ٜتُقن مجٔع آؾراد مقرد ابتالء
وبٚفتٚيل ُحيُؿ بٚفىٓٚرة فُقهن ٚمـ مهٚديؼ افنٌٓ ٜؽر ادحهقرة.
( )0ذم ادٚء افَِٔؾ ،أم ٚبقل افٌُر ؾٔحتٚج اػ مرتغ.وذم ادٚء افُثر يٍُل ذم اجلّٔع مرة واحدة.

اظتٌٚر افًك وؾٔف تٍهٔؾ مذـقر ذم حمِف(.)7
وافدي رجؾ ـبر بوفسـ ومريض وٓيستطقع افتحؽؿ دم ظؿؾقي افتبقل وفؼد
كجس ـؾ افبقً بوفبقل أو افغوئط وخوصي شجود افبقً ـام أكف يتبقل ويـسك أن
َّ
يتطفر.
وافسمال :مو افقاجى ظؾقـو دم هذه احلوفي؟
هؾ جيى ظؾقـو تطفر صـوبر ادوء بعد دخقفف؟ وهؾ جيى ظؾقـو تـشقػ بوضـ
أؿدامـو بعد ووقءكو؟

اجلقاب ٓ :جي ٛمع ظدم افًِؿ بتْجًٔف(.)4
اين أظقش دم أوروبو دم بقئي أوروبقي ويصدف إحتؽوـل بؽؾى ،وبعض ادرات
يؼع فعوبف ظذ يدي أو مالبز ،وٓ وجقد فؾساب مـ حقيل ،وفؽـ ادوء
مقجقد.
وافسمال :موذا أؾعؾ؟
ظع ان اتطفر وـقػ؟
هؾ جيى ّ

اجلقاب :إٕام يًتز افساب ذم ؽًؾ آواين ادتْجً ٜبقفقغ افُِ )0(ٛوٓ
يًتز ذم ؽًؾ افٌدن وافٌِٚس وافٍرش وؽره.)2(ٚ
( )7وذفؽ ذم ادًٖفتغ 935 :و.977
( )4ؾال يٍُل افًِؿ آمجٚيل بٖٕف يًْك أن يىٓر أو يْجس بًض آمٚــ بؾ ٓ بد مـ مًرؾٜ
ادُٚن افذي تؿ تْجًٔف ـل دمري ظِٔف أحُٚم افْجٚش.ٜ
( )0أي افقظٚء افذي يؼب مْف افُِ.ٛ
( )2ؾال حيتٚج تىٓر هٗٓء اػ افساب بؾ يٍُل افًٌؾ بٚدٚء افُثر.

هـوك افؽثر ممـ حيى افؽؾى بام ؾقف مـ صػوت اجيوبقي  ،حقٌ تؿ ذـر ـؾى
اصحوب افؽفػ دم افؼرآن و....وفؽـف يعتزكجس ًو دم افؼيعي آشالمقي.
افسمال :هـوك كجوشوت ومـ وؿـفو افؽؾى  ،هؾ يؿؽـ أن تذـروا فـو مو
افدفقؾ ظذ كجوشي افؽؾى؟ إن امؽـ ذـر دفقؾ كؼع وظؼع.

اجلقاب :افدفٔؾ افَْع ظِی ٕجٚش ٜافُِ ٛهق افروايٚت ادًتزة ادتقاترة
ادكح ٜبٖن افُِ ٛرجس ٕجس( )7وان شٗره(ٕ )4جس وافْٓل ظـ ذب شٗر
افُِ.)0(ٛ
افسمال:يغؾى بغ افـوس بلن ـؾى افصقد فقس كجس ًو ،ؾفؾ هذا صحقح أم أن
حؽؿف ـحؽؿ أي ـؾى آخر؟

زي ٜحمُقم بٚفْجٚش ٜوٓ
زي( )2ـًٚير افُالب اف ّ
اجلقاب :ـِ ٛافهٔد اف ّ
( )7ورد ذم احلدي ٞظَ ـ ُحم َّ ِد ب ِـ مًِِ ٍؿ َؿ َٚل ش َٖ ْف َُ ٝأب ٚظَ ٌ ِد اهلل × ظَ ِـ ا ْف َُ ِْ ِ ِ
َٔ ٛص ْٔئ ًِ ٚم ْـ
ُ ٛيه ُ
َ ْ
َ
ْ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ
افر ُج ِؾ َؿ َٚل َي ٌْ ًِ ُؾ ا َْد َ
َُٚن ا َفذي َأ َصَ ٚب ُف ،افُٚذم ج 0ص.03
َج ًَد َ
( )4افًٗر :هق بَٔ ٜمُ ٚيؼب ،ؾ٘ن ذب افُِ ٛمـ وظٚء ؾ٘ن م ٚتٌَك ؾٔف مـ مٚء يًّك شٗر ًا.
( )0ؾَد ورد ظـ َأ ِيب ظَ ٌ ِد اهلل × ِذم ح ِد ٍ
يَ ٞأ َٕ ُف ُشئِ َؾ ظَ ْـ ُشْٗ ِر ا ْف َُ ِْ ِ
ؼ ُب ِمْْ ُف َأ ْو ُيت ََق َو ُٖ َؿ َٚل َٓ
َ
ْ
ُ ٛي ْ َ
َج ٌس .وشٚئؾ افنًٔ ٜج 0ص279
ُؿ ِْ َُ ٝأ َف ْٔ َس َش ٌُ ٌع َؿ َٚل َٓ واهلل إِ َٕ ُف ٕ ََج ٌس َٓ واهلل إِ َٕ ُف ٕ َ
ح ، 2303هذا ؾٔام يتًِؼ بٚفدفٔؾ افَْع ،أم ٚافًٗال ظـ افدفٔؾ افًَع ؾال مقرد فف ٕن
آحُٚم افؼظٔ ٜفًٔ ٝمرتٌى ٜبام يُّـ ان يدرـف إًٓٚن بؾ هل أمقر تٍُِٔٔ ٜظٌٚدي ٜؿد
ٕدرك رضر بًوٓ ٚـير اخلّر وؿد يهؾ إًٓٚن اػ مًرؾ ٜآرضار افْٚدم ٜظـ بًض
ادحرمٚت ـٖرضار حلؿ اخلْزير مثال وؿد ٓ ٕدرك افُثر مـ آشٌٚب.
( )2وصػ افُِ ٛبٚفزي مـ أجؾ متٔٔزه ظـ افُِ ٛافٌحري.

ؾرق بْٔف وبغ ؽره ذم ذفؽ.
وإٕام افٍرق بْٔٓام( )7ذم أن ـِ ٛافهٔد جيقز بًٔف(.)4
ًٕؿ افُِ ٛافٌحري ضٚهر وهق ادنٓقر بغ افٍَٓٚء.
افسمال:هؾ يعتز ظرق ادجـى كجس ًو؟

اجلقاب :ظرق اجلْ ٛمـ احلرام فٔس ٕجً ً،)0(ٚوتهح افهالة ذم ظرؿف
وفُْٓ ٚتُره ،وأم ٚاجلْ ٛمـ احلالل ؾال إصُٚل ؾٔف أصال.
افسمال:فق دخؾ رجؾ إػ افبقً واشتعؿؾ أصقوء كجسي ؾفؾ جيى إظالمف؟
ظؾؿً أن صالتف بوضؾي ؾفؾ جيى إظالمف؟
وفق
ُ
سً صقئ ًو دم ٍ
بقً فرجؾ أو أمثول هذه إمقر ممو يؽقن ادؽؾػ شبب ًو دم
كج ُ
أو َّ
افتـجقس أو ظودو بف ؾؼط ،وممو يستعؿؾف افطرف أخر دم ظبودتف أو ٓ يستعؿؾف،
أو حيتؿؾ إشتعامفف؟

اجلقاب :حيرم افتًٌٕٔ ٛـؾ افٌر أو ذبف فِقء افْجس .وأم ٚاذا مل يُـ
هق افًٌ ٛذم اشتًامفف بٖن رأى أن م ٚيٖـِف صخص أو يهع ؾٔف ٕجس ؾال جيٛ
( )7أي بغ ـِ ٛافهٔد وبغ ؽره مـ افُالب افزي.ٜ
( )4وهْٚك ؾرق آخر وهق إٔف حيؾ أـؾ م ٚيهىٚده ـِ ٛافهٔد وّـ ذوط مٍهِ ٜذم مًٚئؾ
افهٔد مـ ادًٖف ٜرؿؿ  0759اػ ادًٖف 0755 ٜبؼط تىٓر حمؾ ظو ٜافُِ ٛوهذه
افؼوط تْىٌؼ ظٚدة ظذ ـِ ٛافهٔد أم ٚؽر ـِ ٛافهٔد ؾ٘ن مل تْىٌؼ ظِٔف تِؽ افؼوط
ؾال حيؾ أـؾ صٔده.
( )0ـام فق اشتًّؾ افًٚدة افني ،ٜاو ارتُ ٛافٍٚحن.ٜ

إظالمف(.)7
افسمال :إذا ؽذ موء افشعر دون إووؾي رء إفقف ؾفؾ حيرم ويـجس بؿجرد هذا
افغؾقون؟

اجلقاب :مٚءافنًر ٓ يْجس بّجرد افٌِٔٚن م ٚمل يك مًُر ًا(.)4
افسمال:هـوك كجوشي ـوفبقل وافغوئط يتـجس ـؾ مو ٓؿوهو ،وكجوشي أخرى
أي
ــجوشي ادجـى افذي ٓ يتـجس مو يالؿقف ،وتزول كجوشتف بوفغسؾ ،ؾؿـ ّ
كقع تؽقن كجوشي ادقً مـ اإلكسون؟
ؾنذا ٓمس اإلكسون مقت ًو بعد برده وؿبؾ تغسقؾف ثؿ صوؾح إكسوكو آخر ؾفؾ
تتـجس يد اإلكسون أخر أم ٓ؟

اجلقاب :مالؿٚة ادٔت ٜمـ ـؾ م ٚفف دم ٌ
شٚئؾ( )0تقج ٛافْجٚش ٜبّجرد خروج
افروح ظـ مجٔع اجلًد بؼط ـقهن ٚمع افرضقب ٜادني.)2(ٜ
( )7ؾٍٔرق بغ افتًٌٔ ٛبٚفْجٚش ،ٜوبغ افًِؿ بٚفْجٚش ،ٜؾام جي ٛآظالم ؾٔف م ٚيُقن تًٌٌٔ ًٚ
فِْجٚش ٜـام فق ٕجس صخص م ٚإٓٚء ،او افثقب افذي يًتًِّف افنخص آخر ،أم ٚجمرد
ادًرؾ ٜمـ دون ان يُقن هق مًٌٌ ً ٚفِْجٚش ٜؾال جيًٕ ،ٛؿ فق ـٚن يًِؿ بْجٚش ٜـقب مٚء
وضِ ٛمْف افنخص آخر اظىٚءه افُقب فِؼب او افقوقء ؾًْده ٚيُقن تًٌٌٔ ًٚ
ٓشتًامل افْجس ؾال جيقز.
( )4ؾْجٚشتف مرتٌى ٜبُقٕف مًُر ًا.
(  )0شقاء ـٚن إًٕ ًٚ ٕٚأو حٔقإ ً ،ٚوشقاء ـٚن احلٔقان مم ٚيٗـؾ حلّف او مم ٓ ٚيٗـؾ حلّف.
(  )2بٖن يُقن جًد ادٔ ٝرضٌ ً ٚبحٔ ٞتْتَؾ افرضقب ٜاػ افٔد او بٚفًُس ؾًْده ٚتْجس افٔد افتل
تالمس جًد ادٔ ،ٝوإذا إتَِ ٝهذه افرضقب ٜاػ يد ادهٚؾح ؾ٘هن ٚتْجس وإٓ ؾال .

ومل أؾٓؿ م ٚادراد مـ ٕجٚش ٜادجْ ٛافذي ٓيتْجس م ٚيالؿٔف(.)7
افسمال:هؾ افبقذي كجس؟

اجلقابًٕ:ؿ ٕٕف فٔس مـ أهؾ افُتٚب ،وـؾ مـ يُقن ـٚؾر ًا ؾٓق ٕجس
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آ إن ـٚن مـ أهؾ افُتٚب.
افسمال :هؾ مالمسي افؽوؾر مع افبؾؾ تقجى افغسؾ؟

اجلقاب :مالمً ٜافُٚؾر ؽر افُتٚيب مع افٌِؾ تقج ٛافْجٚش )0(ٜؾالبد مـ
ؽًؾ افٔد إزاف ً ٜفِْجٚش.ٜ
افسمال :إذا ـون جسدي ـ ّؾف مب ّؾ ً
ال وأصوبتـل كجوشي دم جزء مـ أجزاء اجلسد
يتـجس جسدي ـؾف؟
يتـجس هذا اجلزء ؾؼط أم ّ
ؾفؾ ّ

اجلقاب :يتْجس ذفؽ اجلزء ؾَط وٓيتْجس بَٔ ٜاجلًد ادٌِقل.

( )7يٌدوا أن م ٚيَهده افًٚئؾ هق آشتًٍٚر ظـ ٕجٚش ٜادٔ ،ٝهؾ هل مًْقي ٜـْجٚش ٜاجلْٛ؟
أو ذاتٔ ٜـْجٚش ٜافٌقل مث ً
ال ؟ واجلقاب أهن ٚـٚجلْٚب ٜتقج ٛافًٌؾ ،أمٍٕ ٚس جًد ادٔٝ
ؾٕ٘ف يهر ٕجً ً ٚـٌَٔ ٜافْجٚشٚت ،ويْجس ؽره إذا ـ ٕٝٚهْٚك رضقب ٜمني ٜؾَط.
( )4وتٍهٔؾ ذفؽ ذم ادًٖف.297 ٜ
( )0أي ٕجٚش ٜافٔد بٚظتٌٚر أن افُٚؾر ؽر افُتٚيب مـ افْجٚشٚت.

افسمال :هؾ يؽػل دم تطفر ادرأة مـ حدث افبقل أن تصى موء افؽر ادتصؾ
بوحلـػقي ظذ ادخرج مرة واحدة؟ وهؾ جيى ظؾقفو إزافي آؾرازات ادخوضقي
افتل تؽقن أحقوكو ظذ ادخرج ان أصوهبو افبقل اثـوء خروجف؟ او يؽػل صى
ادوء دم تطفرهو؟

اجلقاب :يٍُل ذم تىٓره ٚص ٛمٚء افُر( )7بًد إزاف ٜم ٚحيتّؾ ان يُقن
م ًٚ ًٕٚظـ وصقل ادٚء اػ افٌؼة.
دم افغرب ٓيتؿؽـ ادرء مـ تطفر مقوع افبقل بودوء ظذ آؽؾى آ دم ادقارد
افـودرة ـودـزل.
وفدي ثالث أشئؾي حقل ذفؽ.
افسمال :1فق تـظػ بودحورم افقرؿقي مع افدؿي دم اخلرضوت ،ؾفؾ جيقز أن يصع
هبذه احلوفي؟

اجلقاب ٓ :دمقز افهالة إذا ـٚن تْئػ مقوع افٌقل بٌر ادٚء(.)4
افسمال :8فق كز افتطفر بودوء (مع مالحظي افسمال آول) وابتدأ بوفصالة
ودم آثـوء تذـر ،ؾفؾ ظؾقف ؿطع افصالة؟
( )7يَهد بامء افُر هق ادٚء افُثر افذي يٍُل اشتًامفف مرة واحدة ذم حهقل افتىٓر وتٍٚصِٔف
ذم ادًٖف.00 ٜ
( )4بؾ ٓ بد مـ إٓتيٚر حلغ متُْف مـ افتىٓر ؾٔام فق ـٚن ذفؽ ممُْ ً ٚؿٌؾ ؾقات افقؿ ،ٝأم ٚفق مل
يُـ ذفؽ ممُْ ً ٚووٚق افقؿ ٝؾُّْٔف افهالة ذم تِؽ احلٚف ٜفالوىرار.
وهْ ٚدمدر آصٚرة اػ وجقد رأي ظْد بًض ؿدمٚء ؾَٓٚءٕ ٚافذي يًتز آشتزاء بتىٓر حمؾ
افٌقل ذض ٚذم صح ٜافقوقء ،بْٔام يرى آخرون ظدم آصساط.

اجلقابًٕ :ؿ مع افًْٔٚن وافتذـر ذم أثْٚء افهالة ٓبد مـ ؿىع افهالة(.)7
افسمال :6موذا فق ـون إموم اجلامظي وكز ؟ هؾ تبطؾ صالة ادلمقم؟
()8

اجلقاب :فق ٕز إمٚم اجلامظ ٜافتىٓر بٚدٚء ؾال تٌىؾ صالة ادٖمقمغ(.)0
افسمال:هؾ افتطفر مـ حدث افبقل بودوء افؼؾقؾ بلن يصى ادوء ظذ ادخرج
مرتغ؟

اجلقابًٕ :ؿ(.)2
افسمال :هؾ موء آشتـجوء مـ افغسؾي آوػ يعتز ضوهر اي دم حول وصقفف
اػ افبدن ٓ يـجسف؟
وهؾ ادوء افذي (يطؼ) مـ أروقي ادرحوض أثـوء صى ادوء افؼؾقؾ يعتز
كجس؟
()9
ٕجس مْجس( ،)0إٓ ادًتًّؾ ذم
اجلقاب :ادٚء ادًتًّؾ ذم رؾع اخلٌٞ
ٌ

آشتْجٚء مـ افٌقل وافٌٚئط ،ؾٕ٘ف إم ٚفٔس بْجس ،او يُقن ٕجً ً ٚوفُْف ٓ
( )7ؾال جيقز فف أن يُّؾ افهالة ظْدم ٚيتذـر إٔف مل يتىٓر مـ افٌقل.
( )4أي أن إمٚم اجلامظٕ ٜز أن يتىٓر مـ افٌقل وصذ مجٚظ.ٜ
( )0ؾٔتًغ ظِٔف أن ئًد صالتف وفُـ ٓ جي ٛظذ ادٖمقمغ إظٚدة افهالة.
( )2وؿد مر بٔٚن ذفؽ ذم ادًٖف.02 ٜ
( )9أي ادٚء افَِٔؾ ادًتًّؾ ذم رؾع افْجٚشٚت افتل مر بٔٚهن ٚـٚفدم وؽره.
( )0ويَهد بف ادٚء افَِٔؾ ٓختالضف بٚفْجٚش ٜـٚفدم مثال أثْٚء اشتًامفف ذم إزافتف.

يْجس م ٚيالؿٔف( .)7وٓ يُقن مىٓر ًا مـ احلدث واخلٌ ٞوإن ـٚن ضٚهر ًا(.)4
وينسط ذم ضٓٚرتف( )0أمقر:
آول :ظدم تٌره ذم أحد آوصٚف افثالث :ٜافىًؿ ،افِقن ،افرائح.
افثٚين :ظدم وصقل ٕجٚش ٜافٔف مـ اخلٚرج.
افثٚف :ٞظدم خروج افدود ،أو جزء ؽر مْٓوؿ مـ افٌذاء(.)2
افرابع :ظدم خروجف مـ ادخرج افٌر ضًٌٔل وؽر ادًتٚد(.)9
افسمال:اكو امرأة ظـدمو أتطفر مـ حدث افبقل أؿقم بتدفقؽ طوهر افػرج
افؽر ) واشتقعوبف جلؿقع ادحؾ
وحتريؽ يدي ٕتلـد مـ وصقل موء اهلقز ( ّ
ادتـجس وفؽـل ٓ اظتـل بوزافي آؾرازات ادخوضقي مع ـقين متلـدة مـ وصقل
ادوء افقفو وتطفر مو وصؾتف افـجوشي ( افبقل ) مـفو وفؽـ بدون إزافي ٓهنو
( )7هْٚك اختالف بغ افٍَٓٚء ذم حُؿ ادٚء افَِٔؾ ادًتًّؾ ذم آشتْجٚء بغ مـ حيُؿ بًدم
ـقٕف ٕجً ً ٚأو بُقٕف ٕجً ً ٚوفُْف ٓ يْجس ؽره مم ٚيالؿٔف ،وشامح ٜافًٔد هْ ٚيَقل إٔف ظذ
ـال افرأيغ ؾٕ٘ف ٓ حيُؿ بْجٚش ٜم ٚيالؿٔف وؾؼ افؼوط افتل شرد بٔٚهن.ٚ
( )4أي إٔف ظذ افَقل بٖن مٚء آشتْجٚء ضٚهر وفٔس بْجس ؾال يُّـ اشتًامفف ذم تىٓر ؽره،
وبٚفتٚيل ؾ٘ن مٚء آشتْجٚء افَِٔؾ هق إمٕ ٚجس ٕجٚش ٜخٍٍٔ ٓ ٜتٗدي اػ إتَٚل افْجٚش ٜاػ
ؽره ،أو إٔف ضٚهر ضٓٚرة خٍٍٔ ٓ ٜتهِح ٕن يتؿ اشتًامفف بتىٓر رء آخر.
( )0أي ينسط فِحُؿ بىٓٚرة مٚء آشتْجٚء افَِٔؾ آمقر افتٚفٔ.ٜ
( )2ؾ٘ن خرج مع افٌٚئط دود أو أجزاء واوح ٜمـ افىًٚم ؾال يُّـ حْٔئذ احلُؿ بىٓٚرة مٚء
آشتْجٚء افَِٔؾ بؾ حيُؿ بْجٚشتف.
( )9أي فق ـٚن ادخرج ظْد هذا إًٓٚن مـ ؽر حمِف افىًٌٕٔ ٜتٔج ٜظِّٔ ٜجراحٔ ٜمثال ؾال حيُؿ
بىٓٚرة مٚء آشتْجٚء افَِٔؾ بؾ بْجٚشتف.

أحقوكو ٓ تزول آ مع افعك وفقس افتدفقؽ افبسقط حسى ـثوؾتفو ؾفؾ هذا
ـوف فؾتطفر؟
أو جيى ازافي هذه آؾرازات ادخوضقي ٓظتبورهو مثال ـودقائع افتل ٓ تطفر آ
بوٓشتفالك؟

اجلقاب :افالزم هق إزاف ٜادقإع ظـ طٚهر افٍرج وايهٚل مٚء افُر فِّحؾ
ادتْجس.
وأم ٚآؾرازات ادخٚضٔ ٜؾ٘ن خرج ٝبًد افًٌؾ ؾٓل ضٚهرة ،وإٓ ؾٔجٛ
إزافتٓ ،ٚإذ أن خمرج افٌقل ٓ يىٓر بدون إزافتٓ.ٚ
افسمال :هؾ جيزئ دم آشتزاء بوخلرضوت افتسعي افضغط مع افسحى مـ
()1

اصؾ افؼضقى (وفقس مـ خمرج افغوئط ) اػ بدايي مؼدمي رأس افؼضقى ثالث ًو
ثؿ ظك رأس افؼضقى ثالثو ثؿ ظك افؼضقى (فقس مـ اصؾف ) مع رأس
افؼضقى براحي افقد ثالثو.

اجلقابًٕ :ؿ جيزي ذفؽ.
احلامموت مـ ادوء افالزم فؾطفورة ممو يمدي اػ كجوشي
دم ادراؾؼ افغربقي ختؾق ّ

افثقوب ،ويمثر ظذ ذط افطفورة دم افصالة وافسمال:

 -1هؾ يعدّ اشتعامل ادوء ذض ًو أشوشق ًو فؾتطفر دم هذه احلوفي؟
 -8هؾ هـوك ضريؼي ؽر اشتعامل ادوء أوؿـ ؾقفو ضفورة مالبز؟
 -6هؾ أؤدي افصالة أداء ًا بوفثقوب افـجسي أم أؿضقفو بعد ذفؽ بثقوب ضوهرة؟

افْجس ذم ادراؾؼ افٌرب ِّٔ ٜ
ِ
ِ
ُ
افتىٓر
ـٌرهٚ
افٌِٚس
ينسط ذم ضٓٚرة
اجلقاب:
ُ
( )7مر احلدي ٞمٍهال ظـ ـٍٔٔ ٜآشتزاء ادًتح ٛذم ادًٖف.54 ٜ

بٚدٚء ،ـام ينسط ذم صح ٜافهالة ضٓٚر ُة افٌِٚس آ ذم صقرة آوىرار(.)7
افسمال :هؾ تستزئ ادرأة بعد افتبقل؟ ومو حؽؿ افبؾؾ ادشتبف اخلورج؟

اجلقاب ٓ :اشتزاء فًِْٚء وافٌِؾ ادنتٌف اخلٚرج مْٓـ ضٚهر ٓ جي ٛفف
افقوقء( ،)4وظذ ادرأة ان تهز ؿِٔال وتتْحْح وتًك ؾرجٓ ٚظرو ً ٚثؿ تًٌِف.
ّ
افتخع
افسمال :دم بالد افغرب يعوين ادممـقن مـ مسلفي افطفورة دم أموــ
ويعتؿد بعض ادممـغ ظذ آشتػودة مـ ورق افتقافقً ،وذفؽ بلن يـؼع
جمؿقظي مـ هذه آوراق دم ادوء ثؿ يعكهو ظذ رأس أفي  ،ؾتتؼوضر ؿطرات
()6

ادوء ادتجؿعي دم تؾؽ آوراق ويؽرر ذفؽ مرتغ او اـثر ،ؾفؾ جيزي ذفؽ
افػعؾ دم حتؼؼ ضفورة مقوع افبقل؟

اجلقابًٕ :ؿ ،جيزي إذا ـرر ذفؽ مرتغ أو اـثر.
افسمال :رجؾ َ
بول وأراد ؽسؾ ادقوع وظـد افغسؾ اكدؾع ادوء ؾجلة بؼقة كحق
ادقوع ومـ ادقوع إػ افؼدم موحؽؿ ادوء افذي وصؾ إػ افؼدم هؾ هق ضوهر
أم كجس؟ مع افعؾؿ أن ادوء جوري.

اجلقاب :مع ؾرض ـقن ادٚء جٚري ً ،ٚيُقن ذفؽ ادٚء ضٚهر ًا.
( )7ومًْك ذفؽ إٔف إن مل يُّـ افتىٓر ووٚق افقؿ ٝؾٔتًغ افهالة أدا ًء وٓ جيقز افتٖخر.
( )4ومًْك ذفؽ أهن ٚاذا تقوٖت ؿٌؾ أن خيرج هذا افٌِؾ ؾال يٌىؾ ووقءه ٚفًدم احلُؿ بٖٕف بقل
ذم حٚف ٜافنؽ.
( )0أي ظذ افًوق افذي جي ٛتىٓره بًد افتٌقل.

افسمال :موهل افؼوط افتل جيى تقاؾرهو حتك يصبح بقل وؽوئط افؽوئـ احلل
كجس ًو؟

اجلقاب :افٌقل وافٌٚئط مم ٓ ٚيٗـؾ حلّف( )7مـ ذي افٍْس افًٚئِٕ )4(ٜجًٚن
وـذفؽ مـ إًٓٚن( ،)0وٓ ؾرق بغ أن يُقن ؽر ادٖـقل أصِٔ ً )2(ٚأو ظٚرؤ ًٚ
ـٚجلالل(.)9
أكو مصوبي بوفقشقشي دم افطفورة فدرجي أكف اثـوء ظؿؾقي افتبقل أصعر وـون
ؿطرات مـ افبقل تتطوير ظذ أكحوء متػرؿي مـ جسؿل ـوفقجف وافرؿبف وافظفر
وافشعر وؽر ذفؽ.
وافسمال :هؾ أظتز أن هذة افؼطرات تتطوير بوفػعؾ مع افعؾؿ أن هذا ؽر
معؼقل ظؼال وبوفتويل أضفر جسؿل مـفو .
مع افعؾؿ أن هذا آمر يسبى يل احلرج بلخذ وؿً ـبر أثـوء ؿضوء حوجتل او
هؾ أتقؼـ أن هذه افؼطرات مو هل آ مـ وشقشي افشقطون وأؿقم بعبودايت
بؼؾى مطؿئـ؟

اجلقاب :وطٍٔتُؿ ظدم آظتْٚء َبذه إمقر ،وٓ اظتٌٚر بٚفَٔغ مـ
( )7أي مـ ـؾ حٔقان ٓ جيقز أـِف.
( )4ذو افٍْس افًٚئِ ٜهق احلٔقان افذي ينخ ٛدم ً ٚذم حٚل ذبحف.
( )0أي أن بقل إًٓٚن وؽٚئىف ٕجس.
( )2ـٚفُِ ٛواخلْزير وافًٌٚع.
( )9احلٔقان اجلالل هق افذي يتٌذى ظذ ظذرة إًٓٚن فٍسة زمْٔ ٜحمددة ؾٔحرم أـِف حتك فق
ـٚن مم ٚجيقز أـِف ذم آشٚس ،ـٚفدجٚج مثال أو افٌَر او م ٚصٚبف ذفؽ.

افقشقاد( )7بٚفْجٚش ٜؾوال ظـ افنؽ.
وظذ أي تَدير هذه افنُقك مـ وشٚوس افنٔىٚن ،ومع ظدم آظتْٚء َبٚ
تًْدم افنُقك.

افسمال :هؾ يصدق ظـقان اجلرح ظذ حمؾ احلجومي؟

اجلقابًٕ :ؿ يهدق.
افسمال :هؾ يؾزم افتطفر دحؾ اجلرح مع احتامل ظدم افزء واكؼطوع افدم؟

اجلقاب ٓ :يِزم.
افسمال :هؾ يؾزم افتطفر دقوع اجلرح مع احتامل افرضر؟

اجلقاب ٓ :يِزم ،وجيقز مع ظدم احتامل افير ادًتد بف.
افسمال :مو حؽؿ مو فق صؽ بلن افتطفر يرض بف أم ٓ أو أن اجلرح برء أم ٓ؟

اجلقاب ٓ :يِزم افتىٓر.
افسمال :هؾ افدم افذي يتؽقن دم افبقض كجس؟

( )7مر بٔٚن حُؿ افقشقاد مع ذح ظْف ذم ادًٖف.795 ٜ

اجلقاب :افدم ادتُقن ذم افٌٔض ضٚهر.
افسمال  :هؾ افدم افسوؿط او ادتطوؾر مـ اكسون مسؾؿ ظذ ثقب اكسون اخر ٓ
جيقز افصالة بف بغض افـظر ظـ ـقكف بؿؼدار افدرهؿ افبغع او اؿؾ او اـثر؟

اجلقابٓ :ؾرق بغ أؿًٚم افدم مـ حٔ ٞجقاز افهالة وظدمف( )7إٓ ذم افدم
مـ ٕجس افًغ ،ومـ ادٔت ٜومـ ؽر مٖـقل افِحؿ ،ومـ دم احلٔض ،ومقرد
افًٗال هق تقهؿ ـقن ؽر مٖـقل افِحؿ صٚمال فالًٕٚن( ،)4وفُـ اجلقاب ظْف
هق ذم إٓكاف.
افسمال :اذا خرج افدم وجػ وؿؿـو بتطفره طوهري ًو بودوء اجلوري ؾفؾ ظـد
زوافف هؾ جيى تطفر اجلؾد افذي حتتف؟

اجلقاب :بًد ازاف ٜافدم يىٓر ادحؾ حتی فق ُض ّٓر بٚدٚء افَِٔؾ مرة واحدة.
افسمال :ـؿ مرة يطفر افدم اجلوف طوهرا بودوء افؼؾقؾ؟

اجلقاب :يٍُل مرة واحدة.
( )7ؾٔام يتًِؼ بْجٚش ٜافدم ؾجّٔع أؿًٚم افدم ٕجً ٜوفُـ آختالف ؾٔام بْٔٓ ٚيتًِؼ بام يًٍك
ظْف ذم افهالة وم ٓ ٚيًٍك ظْف ؾٔام اذا مل يتجٚوز مَدار افدرهؿ افٌٌع ،وؿد مر تٍهٔؾ ذفؽ
ذم ادًٖف.250 ٜ
( )4إذ إن افًٌٚرة افقاردة مـ إٔف ٓ دمقز افهالة بٖي مَدار دم مـ ؽر مٖـقل افِحؿ ٓ تْىٌؼ ظذ
إًٓٚن ٕن هذا افقصػ ٓ يًتًّؾ فالًٕٚن بؾ هق خٚص بٚحلٔقإٚت بغ م ٚجيقز أـِف ومٚ
ٓ جيقز أـِف.

افسمال :اذا خرج افدم مـ آكػ ،هؾ يطفر آكػ ؾؼط بوزافي افدم دون تطفره
بودوء؟

اجلقاب :يىٓر بٚضـ إٓػ ب٘زاف ٜافدم مـ دون تىٓره بٚدٚء .
افيٚهر( )7ؾالبد مـ تىٓر افيٚهر بًد ازاف ٜافًغ بٚدٚء
وفُـ اذا أصٚب افد ُم
َ
مرة واحدة.
افسمال :ظـد افذهوب اػ احلالق فؾحالؿي وظـد اشتعامل مقس احلالؿي خيرج دم
مـ افبؼة وتصبح افدموء دم أجفزة احلالؿي ،ؾفؾ احلالؿي مرة أخرى ؾقفو
إصؽول مـ كوحقي افطفورة وافـجوشي بوفـسبي دقاد احلالؿي ،وأيضو احلالق
ٓختالط يده بوٕدوات او مالمسي افدم بقده .هؾ أبـل ظذ اكف يطفر ادقاد أم
ابـل ظذ اكف مسؾؿ ؾؼط وأبـل ظذ ضفورة ادقاد ادتعؾؼي بوحلالؿي وآوادت ـؾفو
وافؽرد وؽره؟

اجلقاب :ادتًغ هق افٌْٚء ظِی ضٓٚرة ادقاد ادتًَِ ٜبٚحلالؿ ٜوآدوات ـِٓ.ٚ
افسمال :هؾ يتـجس افػؿ (احلؾؼ) ظـد خروج افدم دم داخؾف بوفؽثر او افؼؾقؾ،
وهؾ جيى تطفر بودوء؟

اجلقاب :افٌٚضـ ٓ يْجس مـ ؽر ؾرق بغ افٍؿ وؽره وٓ جي ٛتىٓره
بٚدٚء(.)4
( )7بًّْك إٔف خرج مـ بٚضـ إٓػ وأصٚب مُ ٕٚٚذم اخلٚرج.
( )4ؾِق امتأل افٍؿ دم ً ٚوأراد ان يٖـؾ او يؼب ؾٍُٔل إزاف ٜافدم ؾَط وٓ حيتٚج اػ تىٓره.

افسمال :هؾ جيى تطفر داخؾ آكػ اذا تـجس بوفدم؟

اجلقاب ٓ :تْجس افٌقاضـ ؾال جي ٛتىٓر داخؾ افٍؿ بًد مالؿٚتف افدم.
افسمال :4مو حؽؿ افبثقر وافؾزوجي وافدهقن اذا ـوكً ٓ تزول؟ واذا ـوكً
تزول فؽـ بعد مدة مـ افقؿً؟ مو حؽؿفو ؿبؾ افتطفر؟ ومو بعد افتطفر اذا
ـوكً بوؿقي مع بقون ـقػقي افتطفر؟

اجلقاب :آمقر ادذـقرة تزول بٚفًٌؾ بٚفهٚبقن ،وظذ ؾرض ظدم افزوال
ؾ٘هن ٚتىٓر به ٛادٚء ظِٔٓ.ٚ
اكو ضوفى دم أحدى اجلومعوت إوروبقي وأدرس افطى ،وؿد أٓؿل أحقوكو
دروشو بودؼحي (دروس دم تؼيح جسؿ إكسون) وهـوفؽ يقجد جثٌ
وهقوـؾ ظظؿقي وؿطع ظظوم وأجزاء وهذه إصقوء حؼقؼقي أخذت مـ أجسوم
أكوس أمقات ،وأحقوك ًو يليت َ
ادؼح إػ ؿوظي ادحورضات ومعف بعض افعظوم،
ؾقتطؾى ظؾقـو مسؽ هذه افعظوم وأظطوئف ذح ظـفو ،وفدي ظدة أشئؾي:
افسمال  :1مو حؽؿ ضفورة هذه إصقوء؟

اجلقاب :اذا مل ُتًٌؾ ادٔتَ ٜ
ؽًؾ آمقات ؾٓل حمُقم ٜبٚفْجٚش ،ٜوفُـ إذا
ـ ٕٝٚمالمً ٜافٔد ٕظوٚء ادٔ ٝمع حٚئؾ بْٔٓ ٚوبغ افٔد ؾالتْجس افٔد(.)7
( )7بًّْك إٔف إن ـٚن ادُِػ يرتدي ؿٍٚزات ذم يده( ـٍقف) ؾال حتهؾ ادالمً ٜوٓ تْجس
افٔد ،أو ـ ٕٝٚافَىً ٜمـ جًد ادٔ ٝمٍِقؾ ٜبَىًٕٚ ٜيِقن مثال ؾُذفؽ ٓ حتهؾ ادالمً،ٜ
وـذفؽ احلٚل ؾٔام فق ـ ٕٝٚافَىً ٜمـ جًد ادٔ ٝمم ٚفٔس ؾٔف ظيؿ ،أو ـ ٕٝٚظيام جمرد ًا مـ
افِحؿ ،ؾٍل مثؾ هذه احلٓٚت ٓ جي ٛافًٌؾ بؾ يُقن مًتحٌ ً.ٚ

افسمال  :8هؾ جيى مسؽ هذه إصقوء؟ مع افعؾؿ إن مل أمسؽفو ؿد أٓؿل
إحراج ًو ـبر ًا مـ ؿبؾ ادؼح وافزمالء؟

افى ٛافذي هق
اجلقابٓ :حمذور ذم إمًٚـٓ ٚشٔام مع ـقٕف مَدم ٜفتًِؿ
ّ
أحد افًِّغ( )7ادىِقبغ افذيـ َبام ؿقام ادجتّع.
افسمال  :6تبعد اجلومعي ظـ مـزيل مسوؾي شوظي ودم تؾؽ اجلومعي يقجد مصذ
ؾنن ـوكً افعظوم كجسف وحؽؿفو مثؾ حؽؿ ادقً.
ؾفؾ إذا دسً افعظوم ،يؽػل أن أتقؿؿ فؽل أصع وبعد ذفؽ إذا رجعً إػ
ادـزل أؽتسؾ؟

اجلقاب ٓ :يٍُل افتّٔؿ بؾ ٓبد مـ آؽتًٚل(.)4
افسمال :دم اجلرح ادؽشقف فق ـون اجلرح كجس ًو ،وٓ يرضه ادوء وفؽـ ٓ
يؿؽـ تطفره فسبى آخر.
ؾفؾ يتقؿؿ أم يؽػل ؽسؾ مو حقفف؟

اجلقاب :يٍُل ؽًؾ مٚحقفف ،وآحقط اشتحٌٚب ً ٚووع خرؿ ٜضٚهرة ظِٔف
وادًح ظِٔٓ ٚمع افرضقب.ٜ
(ِ )7
افً ِْ َامن مه ٚظِؿ افى ٛوظِؿ افؼيً ،ٜؾًِؿ افى ٛيًٚف ٟجًد إًٓٚن ،وظِؿ افؼيًٜ
يًٚف ٟروح إًٓٚن مـ خالل مًرؾ ٜآحُٚم افؼظٔ ٜآهلٔ.ٜ
( )4ؾٔام فق ٓمس ؿىً ٜمـ جًد ادٔ ٝؾٔٓ ٚظيؿ وحلؿ ،وأم ٚافًيؿ بدون حلؿ ـام فق ـٚن هُٔال
ظئّ ً ٚؾال جي ٛافًٌؾ بؾ يُقن مًتحٌ ً.ٚ

افسقال:يؼقم افطؾبي دم ادختزات افعؾؿقي بتجزئي افدم إػ مؽقكوتف افؽقؿقوئقي
وؾصؾ ـؾ جز ظذ حدة ،ؾفؾ ُحيؽؿ بطفورة هذه إجزاء ظذ اكػراد ،أم
بـجوشتفو؟

جقابٓ :حيُؿ بىٓٚرهت ٚآ اذا صدق ظْقان آشتحٚف ٜظرؾ ً.)7(ٚ
افسمال:اذا ـون دم يدي جرح وفؽـ أؿؾ مـ افدرهؿ وأريد ان اؽتسؾ ؽسؾ
اجلـوبي ؾفؾ أكتظر حتك يتقؿػ افدم أم اؽتسؾ؟

اجلقاب :إتير حتك يتقؿػ افدم ثؿ اؽتًؾ(.)4

ظـدمو كلخذ ادالبس إػ مغسؾي ظومي  ،تورة تؽقن مالبسـو متـجسي وتورة تؽقن
ضوهرة .ـام أكـو كجفؾ ضريؼي ؽسؾفؿ فؾؿالبس وهؾ حيصؾ افتطفر افؼظل
افصحقح أم ٓ .ومـ جفي أخرى حيتؿؾ أن تؽقن بعض مالبس أخريـ
متـجسي وتقوع مع مالبسـو دم موء واحد.
افسمال هق :بعد أن كستؾؿ مالبسـو ( افتل ـوكً متـجسي أو ضوهرة ) واحلول
هذه  ،هؾ ادالبس أن حمؽقمي بوفطفورة أو افـجوشي؟

( )7بحٔ ٞيتحقل اػ مٚدة أخرى وٓ يىِؼ ظِٔٓ ٚأهن ٚدم أم ٚمع بَٚء صٍ ٜافدم ؾٌَٔك ٕجً ً.ٚ
( )4هذا إن ـٚن هْٚك متًع مـ افقؿ ٝيًّح بٕٓٚتيٚر وأداء افهالة أم ٚفق ـٚن افقؿ ٝؤَ ًٚ
بحٔ ٞيٗدي إٓتيٚر اػ ذهٚب وؿ ٝافهالة ؾٔتٌتًؾ ؽًؾ اجلٌرة إن أمُْف وإٓ ؾٔتًغ
افتّٔؿ.

اجلقاب :مع ـقن صٚح ٛادًٌؾ مًِ ًام ُحيُؿ بٚفىٓٚرة مع اضالظف ظذ
ٕجٚشتف افًٚبَ.)7(ٜ
افسمال :هؾ يصح تطفر افـجوشي بودوء افؼؾقؾ بوفطريؼي افتوفقي:
كؼطي دم أزفـو ظغ كجوشتفو ،ثؿ بؾؾـو ؿطعي ؿامش ومسحـو هبو مقوع افـجوشي
ؾفؾ يطفر؟ أم ٓ بد مـ صى ادوء ظذ ادقوع بعد ازافي ظغ افـجوشي ثؿ رؾع
ادوء بؼطعي ؿامش مثال ؾقطفر ادحؾ؟

اجلقابٓ :يىٓر بذفؽ بؾ ٓبد ذم افتىٓر مـ ص ٛادٚء ظذ ٕحق يًتقيل
ظذ ادحؾ افْجس بًد إزاف ٜافًغ()4وإٍهٚل مٚء افًٌٚف ٜظذ افْحق ادتًٚرف.
وٓيًتز رؾع ادٚء بَىً ٜؿامش مثال ،بؾ ـام مر يىٓر بٍٕٚهٚل مٚء افًٌٚف.ٜ
افسمال :هؾ يطفر آكوء ادتـجس بقوعف حتً احلـػقي ادتصؾي بامء افؽر اػ ان
يطػح وخيرج بعض ادوء مـ جقاكبف؟
ام جيى ادخول ادوء وحتريؽف واخراجف ثالث مرات؟
ومو حؽؿ موء اف ُغ َسوفي دم ادرة آوػ بوفـسبي فؾطفورة؟
وهؾ هـوك ؾرق بغ مو اذا ـون آكوء متـجس بعغ افـجوشي بعد ازافتفو بغر
ادوء او بودتـجس بعغ افـجوشي؟

( )7ومًْك ذفؽ أن افثقب إن ـٚن ٕجً ً ٚؾّـ ادْٚش ٛفٍٕ ٝير صٚح ٛادًٌؾ فذفؽ.
( )4أي إٔف بًد إزاف ٜظغ افْجس ؾال بد مـ أن يتؿ ص ٛادٚء بحٔ ٞيٌىل ـؾ مُٚن افْجٚشٜ
ويٍْهؾ ظـ ادُٚن افْجس ؾال يٌَك ادٚء افَِٔؾ ذم مُٚن افْجٚش ،ٜضًٌ ٚهذا ؾٔام فق ـٚن ادٚء
ؿِٔال ـام فق اشتًّؾ آبريؼ ذم ذفؽ ،ام ٚفق ـٚن ادٚء ـثر ًا ؾال حيتٚج اػ إٍهٚل مٚء افًٌٚف.ٜ

اجلقابًٕ :ؿ يىٓر بٚتهٚفف بامء افُر ،وحيُؿ بىٓٚرة اف ٌُ ًَٚف )7(ٜإن مل يُـ
ؾٔٓ ٚظغ افْجٚش ،ٜوٓ ؾرق بغ افهقرتغ.
افسمال :ـقػ يتؿ تطفر كشوؾي ادالبس افؽفربوئقي مـ افداخؾ (حقض أفي
كػسفو وفقس ادالبس او افغسوفي افؽفربوئقي)؟
هؾ تطفر بقصؾفو بامء افؽر مـ احلـػقي بحقٌ يتجؿع ادوء دم افداخؾ ويغؾى
ادوء ظذ ادقؿع ادتـجس؟
ام جيى اخراج ادوء وتؽرار افعؿؾقي؟
وهؾ جيزئ اخراج ادوء ظز اكوء صغر واظودة تطفر آكوء دم ـؾ مرة حتك
يصبح ادوء ؿؾقال ثؿ خيرج بوفؼامش؟
ام جيى اشتعامل افؼامش وظكه وتطفره دم اخلورج؟
وهؾ هـوك ؾرق اذا ـوكً افـشوؾي متـجسي بودتـجس او بعغ افـجوشي وفؽـ
بعد ازافي ظغ افـجوشي وجتػقػ مقؿعفو؟

اجلقابًٕ :ؿ تىٓر بقصِٓ ٚبامء افُر ،وجيزي إخراج ادٚء( ،)4وٓ ؾرق ذم
ذفؽ.
افسمال :ـقػ يتؿ تطفر اجلزء ادتـجس مـ افػراش (ؾرصي هير افـقم)
ادتـجس بعغ افـجوشي او بودتـجس بودوء افؼؾقؾ او افؽثر؟
ومو هق حؽؿ موء افتطفر افذي يـػذ اػ داخؾ افػراش دم احلوفتغ؟

اجلقاب :به ٛادٚء افذي يًتقظ ٛادُٚن ادتْجس بًد زوال ظغ افْجٚشٜ
( )7مٚء اف ٌُ ًَٚف ٜهق ادًتًّؾ ذم تىٓر إٓٚء.
( )4أي يهح إخراج ادٚء مْٓ ٚثؿ ص ٛادٚء فتىٓره ٚؾٔام فق ـ ٕٝٚمتْجً.ٜ

وإخراج ادٚء افْٚؾذ( .)7وإن ـٚن متْجً ً ٚبٚفٌقل ؾال بد مـ افًٌؾ مرتغ .هذا ذم
ادٚء افَِٔؾ ،ومع زوال ظغ افْجٚش ٜواتهٚفف بٚدٚء افُثر يُقن ضٚهرا فق ٍٕذ
ادٚء اػ داخؾ افٍراش(.)4
افسمال :افقشودة ادتـجسي فق ووع ظؾقفو ادؽؾػ ؿطعي ؿامش شؿقؽي ضوهرة
تعرق ـثر ًا بحقٌ كػذ افعرق مـ
وكوم ظؾقفو وظـد اشتقؼوطف تبغ فف ان رأشف َّ
ؿطعي افؼامش اػ افقشودة ادتـجسي هؾ يعتز رأشف متـجس ًو بذفؽ؟

اجلقاب :ـال(.)0
افسمال:ظـد ازافي ظغ افـجوشي ظـ أي متـجس بغر ادوء وجػوؾف هؾ يعتز
متـجس ًو ثوكقو؟

اجلقاب :إذا مل يتؿ تىٓر ادقوع ادتْجس بٖحد ادىٓرات ؾٌَٔك ٕجً ً.)2(ٚ
افسمال:اذا اراد ادؽؾػ تطفر وجفف ادتـجس:
( )7أي إن ـٚن ادٚء ادًتًّؾ فِتىٓر مٚء ؿِٔال ـامء آبريؼ مثال ؾال بد مـ خروج ادٚء ادًتًّؾ
ذم افتىٓر مـ افٍراش وٓ يٍُل ص ٛمَدار ؿِٔؾ بحٔ ٞيٌَك هذا ادٚء ذم افٍراش.
( )4أي فق ـٚن افتىٓر يتؿ بقاشى ٜادٚء افُثر ـٚفْربٔش ادتهؾ بٚخلزان ؾٍُٔل ص ٛمَدار يًر
مـ ادٚء حتك فق بَل ادٚء ذم افٍراش بًد ان تتؿ إزاف ٜافْجٚش ٜأوٓ.
( )0اشتْٚد ًا اػ ؿٚظدة أن ادتْجس ٓ يْجس ،وافذي يْجس هق افْجس.
( )2ؾٍْس إزاف ٜافْجٚش ٜوج ٍٚف حمِٓ ٓ ٚيٍُل فِحُؿ بٚفىٓٚرة ؾال بد مـ ادىٓر شقاء ـٚن مٚء
أو ؽر مٚء ذم بًض ادقارد ـٚفنّس مثال.

هؾ يؽػل محؾ ادوء افؼؾقؾ بؽػقف واراؿتف ظذ وجفف مع اتصول يده بقجفف
ادتـجس بودسح اثـوء آراؿي مع تؽرار افعؿؾقي مرتغ او ثالث.

اجلقاب :إذا اتهِ ٝيده بٚدقوع افذي ص ٛظِٔف ادٚء ؾال إصُٚل ذم ذفؽ،
وٓ تني افْجٚش ٜمـ آشٍؾ اػ آظذ(.)7
افسمال:بقً مـتؼ ؾقف افـجوشي هؾ جيى تطفر مجقع مو ؾقف مـ افـجوشي؟ وؾقام
فق ٓمسً افـجوشي اجلوؾي بوضـ ؿدمف او اظضوءه وذهى اػ ادسجد هؾ
يتـجس ادسجد او تصح صالتف؟

اجلقاب ٓ :جي .)4(ٛوٓ يتْجس ادًجد( ،)0وتهح صالتف.
افسمال:بؿراجعي ؾتووى افسقد حػظف اهلل بؽتوب مـفوج افصوحلغ وجدت
افػتقى (مسوفي ( )036ودم ضبعي أخرى مسلفي  :)064موء افغسوفي افتل
تتعؼبفو ضفورة ادحؾ اذا جرى مـ ادقوع افـجس مل يتـجس مو اتصؾ بف مـ
ادقاوع افطوهرة ؾال حيتوج اػ تطفر مـ ؽر ؾرق بغ افبدن وافثقب وؽرمهو
مـ ادتـجسوت وادوء ادـػصؾ مـ اجلسؿ ادغسقل ضوهر اذا ـون يطفر ادحؾ
بوكػصوفف.
ودم كػس افؽتوب ادسلفي افػصؾ افثوفٌ حؽؿ ادوء افؼؾقؾ....." :وادستعؿؾ دم
رؾع اخلبٌ كج ٌس حتك مو يتعؼى اشتعامفف ضفورة ادحؾ ظدا موء
آشتـجوء..ؾفؾ يقجد اختالف بغ ادسلفتغ أو ان ؾتقى افسقد حػظف اهلل ان

( )7ؾٔده أظذ مـ وجٓف افذي بدأ يىٓر مـ خالل ادٚء ادهٌقب بٚفٔد مـ أظذ افقجف.
(ٕ )4ن افقاج ٛاجتْٚب افْجٚش ٜأثْٚء افًٌٚدةًٕ ،ؿ يًتح ٛفف ان يُقن ـؾ رء ظْده ضٚهر ًا.
(ٕ )0ن ؿدمف أو جًده مل يتْجس بّالؿٚة افْٚصػ.

افغسوفي افتل يتعؼبفو ضفورة ادحؾ ضوهرة إٓ ادستخدمي دم رؾع اخلبٌ حتك فق
ضفر ادحؾ بوكػصوهلو؟

اجلقابٕ ٍِٕٝ :يرـؿ اػ أن متـ ادْٓٚج مـ افًٔد آشتٚذ اخلقئل ؿدس
هه ،وإٔ ٚظَِ ٝظِٔف ،وظٌٚرة (وادٚء ادٍْهؾ مـ اجلًؿ ادًٌقل ضٚهر افخ)
مـ افًٔد ويل تًَِٔ ٜظِٔٓ.ٚ
وفُْٓ ٚمل تدرج ذم افُتٚب إم ٚفًْٔٚن ،أو أهن ٚشَى ٝمـ افىٌع.ؾٚفٍتقى ذم
ادًٖفتغ واحدة بٚفًٌْ ٜيل(.)7
افسمال:مو احلؽؿ بغسؾ ادالبس دم افغسوفي إتقموتقؽقي ظؾ ًام بلكف يغسؾ
ادالبس مرتغ ويشطػ ادالبس 0مرات متتوفقي؟

اجلقاب :مع ـقن ادٚء ادتهؾ بٚفًٌٚف ٜـر ًا،ومع زوال ظغ افْجٚش ٜؾال
إصُٚل حْٔئذ بىٓٚرة ادالبس ،ويالحظ أن ٓ يتَٚضر ظذ م ٚذم افًٌٚف ٜبًد
ؿىع آتهٚل ظـ افُر بَىرات ادٚء ادتْجس ادسصح اػ شَػ افًٌٚف،ٜ
وايو ٚيالحظ أن ٓ يالؿل افثقب ادقوع افْجس مـ افًٌٚف ٜافذي مل يىٓر
فًدم وصقل مٚء افُر افٔف.
افسمالُ :تعطك ادالبس فشخص يؼقم بغسؾفو ويؽقن افغسؾ بوفغسوفي ادرتبط
بوخلزان .أي اهنو تؼقم بغسؾ وتطفر ادالبس

(،)8

( )7وذم ضًٌ ٜمْٓٚج افهٚحلغ حً ٛؾتقى شامح ٜافًٔد ؾ٘ن رؿؿ ادًٖف ٜآوػ هق  975ورؿؿ
ادًٖف ٜافث ٜٕٔٚهق  92وـِتٚمه ٚذم افًَؿ آول مـ هذا افُتٚب.
( )4ـام هق احلٚل ذم افًٌٓٚت آتقمٚتُٔٔ.ٜ

ؾفؾ جيى تـبقف ؽوشؾ ادالبس حقل آفقي افتطفر؟

اجلقاب:ؿقل افٌٚشؾ بحهقل افىٓٚرة حج ٜوٓ جي ٛافتٍتٔش وٓ افٌْٔ.)7(ٜ
افسمال  :مو حؽؿ ادالبس ادتـجسـي ادغسقفي بوفغسوٓت (إوتقموتقؽقي) إذا
أخرجً مـ افغسوفي بعد افتجػقػ وـون ؾقفو رء مـ افؾزوجي.
ظؾ ًام أن افغسوفي مترر ادوء افؼؾقؾ ظذ ادالبس أـثر مـ ثالث مرات ،وجتػػفو
بعد ـؾ مرة ،ثؿ يؿرر موء إكوبقى ظذ ادالبس أــثر مـ مرة ،وجتػػفو بعد ـؾ
مرة ـذفؽ.
ؾفؾ تـُعـدّ هذه ادالبس ضوهرة بوفرؽؿ مـ تؾؽ افؾزوجي افبسـقطي ادتخؾػي ؾقفو
كتقجي افغسؾ بؿسوحقؼ افغسـقؾ؟

اجلقاب :إن ـ ٕٝٚافِزوج ٜمـ آصٔٚء افْجً ٜـٚدْل ،ؾٚدالبس ٕجً ٜوان
ـ ٕٝٚمـ ؽره )4(ٚؾٚفُؾ ضٚهرة.
افسمال :مو حؽؿ تطقفر ادالبس دم افغسوفي؟

اجلقاب :مع إحراز اشتٔالء ادٚء افُثر ظذ ادالبس( )0بًد إزاف ٜافْجٚشٚت
ظْٓ ٚوظدم مالؿٚهت ٚمع افْجٚشٚت وادتْجًٚت إخر وظكه ٚظذ آحقط
ٓ اصُٚل ذم ضٓٚرهت.ٚ

( )7أي يُتٍك بُالم صٚح ٛادًٌؾ وٓ حيتٚج اػ تدؿٔؼ وحتَٔؼ.
( )4إذ ؿد يُقن شٌ ٛهذه افِزوج ٜراجع اػ أدوي ٜافتْئػ افتل يتؿ ووًٓ ٚذم افًٌٚف.ٜ
( )0وهق م ٚحيهؾ ظْدم ٚيّتِئ حقض افًٌٚف ٜبٚدٚء ادتهؾ بٚحلٍْٔ.ٜ
( )2وهذا حيهؾ أيو ٚظْدم ٚتٌدأ افًٌٚف ٜبتجٍٔػ ادالبس .

()2

افسمال :تقجد فديـو ؽسوٓت ـفربوئقي وهل بعدمو تغسؾ ادالبس وتكف
ادوء وافصوبقن تؼقم بصى ادوء ظذ ادالبس وتكؾف فؾخورج دم كػس افقؿً
وذفؽ ددة ثالث مرات وافغسوفي متصؾي بوحلـػقي ذات افدؾع افؼقي ،ؾفؾ هذه
افغسوفي تؼقم بتطفر ادالبس؟

اجلقابًٕ :ؿ تَقم هذه افًٌٚف ٜبتىٓر ادالبس ،وفُـ ٓبد مـ رظٚي ٜظدم
ادالؿٚة مع شٚير إجزاء افتل تْجً ٝومل تٌتًؾ حغ إخراج ادالبس ظذ
آحقط(.)7
افسمال :مـ ادعؾقم أن افـجوشي ٓتطفر إٓ بودوء ادطؾؼ ؽر ادضوف حسى
مذهى أهؾ افبقً.
ؾفؾ يعتز ؽسؾ ادالبس دم افغسوٓت احلديثي وافتل تعبل أوتقموتقؽقو بودوء
وافصوبقن وتغسؾ ادالبس ظدة ؽسالت ومـ ثؿ تعك ادالبس وتريؼ ادوء
وتعبل مـ جديد بامء صوف زٓل فغسؾ ادالبس مرة أخرى ظدة ؽسالت أيض ًو
ومـ ثؿ تريؼف .ؾفؾ هذا يعتز جمزي ًو ومزئ ًو فؾذمي أم أكف ٓبد مـ تطفر ادالبس
وؽسؾفو بوفقد؟

اجلقاب :ادقج ٛفِىٓٚرة إزاف ٜافًغ ظـ ادتْجس وؽًِف ذم افُر واجلٚري
مرة واحدة وٓ يًتز رء زايد ًا ظذ ذفؽ(.)4
( )7ؾِق تْجس مثال افًَؿ افًِقي مـ افًٌٚف ٜأو ؽىٚؤه ٚمـ افثٔٚب افْجً ٜومل يهؾ افٔف ادٚء
أثْٚء ظِّٔ ٜافًٌٔؾ ؾال بد مـ مراظٚة ظدم مالمً ٜافثٔٚب ادًٌقف ٜهلذه آمٚــ افتل ٓ تزال
متْجً.ٜ
( )4وبٚفتٚيل ؾ٘ن هذا يتحَؼ ذم افًٌٓٚت آوتقمٚتُٔٔ ٜاحلديث.ٜ

افسمال :هـوك ثقوب شؿقؽي ٓ تعك بسفقفي ؾؽقػ يتؿ تطفرهو؟

افُر او اجلٚري مـ دون ان تًك وٓ
اجلقاب :يتؿ تىٓره ٚبًٌِٓ ٚؾی ّ
يًتز افًك ؾی تىٓره ٚحْٔئذ.
افسمال :مو حؽؿ ووع افثقوب افطوهرة مع ثقوب أهؾ افؽتوب؟

اجلقاب ٓ :بٖس بف فىٓٚرة أهؾ افُتٚب(.)7
افسمال :ظـدمو يـزل ادـل ظذ مالبز وبعد ان يؼقمقن اهع بغسؾفو ظـ ضريؼ
ادوء اجلوري مـ إكوبقى افقاصؾي فؾبققت يبؼك أثر ابقض مؽون ادـل وٓيزول
هذا آثر آ بوشتخدام ادسوحقؼ افؽقامويي ـوفشومبق.
امو ظـد افغسؾ بودوء ؾؼط ؾال تزول هذه آثور وظـدمو احؽفو بؼقة بوصوبعل
تتبعثر.
ؾفؾ هذه أثور كجسي ام ٓ؟
وهؾ يؾزم افغسؾ بودوء وادسوحقؼ افؽقامويي ام ؾؼط بودوء اجلوري مـ آكوبقى؟

اجلقابٓ :بد مـ ؽًؾ افثقب افذي ظِٔف ادْل ظذ ٕحق يزول مْف ادْل بام فف
مـ اجلرم ـام هق احلٚل ذم شٚير افْجٚشٚت وبًد ؽًِف بْحق يٗدي اػ زوال
ادْل ،ؾالبد مـ ؽًِف بٚدٚء افىٚهر بال ؾرق بغ ادٚء اجلٚري او افراـد .
وم ٚذـر مـ آثٚر افتل تتًٌثر بًد احلؽ بٓٚصٚبع يُقن ـٚصٍ ً ٚظـ بَٚء

( )7ـام مر تٍهٔؾ ذفؽ ذم افًٚذ مـ افْجٚشٚت بًد ادًٖف.297 ٜ

ادْل ؾال بد مـ ؽًِف(.)7
اكو صوب ترـً افعبودة وـؾ افعبودات ددة ظوم ـومؾ وأريد ان أرجع اػ شوبؼ
ظفدي آ اكف تؼػ أمومل ظدة مشوـؾ أود ضرحفو بغ يدي شامحتؽؿ راجق ًو
آجوبي ظؾقفو وهل حدثً يل دم افعوم افذي ترـً ؾقف افعبودة.
فؼد ترـً آظتـوء بوفطفورة وافـظوؾي وــً ؿؾقال مو اؽتسؾ مـ آوشوخ
افـجسي مثؾ افبقل و ادـل أي ٓ ازيؾ افـجوشوت افتل تصقى بدين او دم مالبز
او اؽرايض او افػراش افذي اكوم ظؾقف وآروقي وأفبس ادالبس افـجسي بشتك
اكقاع افـجوشوت ادقجقدة دم ـتى افػؼف .
كجسً
وشؼط ظذ بدين موء كجس ـون افؽؾى يؼب مـف وذهبً اػ بقتـو و َّ
حمقطل افبقتل افذي اظقش ؾقف .
وبعد ـؾ هذه احلوفي اصبحً ظذ بدين بؼع شقداء ؽومؼي وؾوحتي افؾقن وبثقر
ودهقن وفزوجي .
وؿد مألت افـجوشي بدين مـ رأد اػ امخص ؿدمل وأدخؾً يدي افـجسي اػ
داخؾ أكػل وأذين مع وجقد ظغ افـجوشي وافبؾؾ مـ ـؾ اكقاع افـجوشوت
وآوشوخ افتل ٓ اظرف ـؿ افػسة افتل يؿؽـ ان تزول ؾقفو افـجوشي.
وفدي ظدة أشئؾي شلضرحفو تبوظو:
افسمال :ـقػ أضفر حصر ًا مصـقظ ًو مـ افـويؾقن فقكف أبقض وـقػ افتلـد مـ
زوال ظغ افـجوشي وهؾ يعتز مـ افؾبوس؟

اجلقاب :ذم ـؾ بِد يقجد مٌٚشؾ ؾخذ ـؾ م ٚهق ٕجس إفٔٓؿ وأخزهؿ
بٚفْجٚش ٜوبًد افتىٓر خيزوـؿ بٚفىٓٚرة وؿقهلؿ حج ٜذظٔ.ٜ
( )7ؾٚدتًغ مـ ا فْٚحٔ ٜافؼظٔ ٜهق إزاف ٜظغ افْجٚش ٜوتىٓر حمِٓ ٚبٚدٚء ،أم ٚـٍٔٔ ٜاإلزاف ٜؾٓل
مـ مّٓ ٜادُِػ إذ ظِٔف أن يَقم بذفؽ بٚفىريَ ٜادُّْ.ٜ

افسمال :ـ تبع ًو فؾسمال افسوبؼ ـ ـقػ أضفر بوضـ أكػل وؾؿل وأذين وظقـل
وـقػ افتلـد مـ زوال ظغ افـجوشي اذ ٓ يؿؽـ رؤيي هذه ادقاوع بوفعغ؟

اجلقاب :بٚضـ إٓػ وافٍؿ وافًغ وؽره ٚمـ افٌقاضـ ٓيْجس( ،)7وظذ
ؾرض افتْجس تىٓر بزوال ظغ افْجٚش.ٜ
ـ تبع ًو فؾسمال افسوبؼ ـ شمايل ظـ ـقػقي تطفر مالبز وؾرار وأرض افبقً
مع افعؾؿ ان أهع ٓ يعرؾقن ذفؽ ؟
()8

اجلّٔع  :مجٔع م ٚذـر يىٓر بًد زوال آظٔٚن افْجً ٜبٚفهٚبقن وٕحقه
به ٛادٚء افُثر أو ؽًِٓ ٚذم افُثر مرة واحدة(.)0
افسمال :ـقػ افتعومؾ مع افبقً (افذي مألتف كجوشي) مع صعقبي افتطفر مع
افعؾؿ بلن أهع ٓ يعرؾقن ذفؽ؟

( )7ومًْك ذفؽ أن بقاضـ جًؿ إًٓٚن ٓ تني ظِٔٓ ٚأحُٚم افتىٓر افتل تني ظذ طٚهر
جًؿ إًٓٚن ،بؾ يٍُل إزاف ٜظغ افْجٚش ٜؾَط ؾّثال فق امتأل ؾؿ إًٕٚن دم ًٕ ٚتٔج ٜؿِع شـ
مثال أو جرح وم ٚصٚبف ؾال حيتٚج اػ تىٓره بٚدٚء ـام هل احلٚل ذم طٚهر جًد إًٓٚن افذي
يتْجس بّالؿٚتف فِدم ،بؾ يٍُل تقؿػ افدم ظـ افْزيػ ويٌَك افٍؿ ضٚهر ًا وٓ حيتٚج اػ
ؽًِف بٚدٚء فُل يىٓر ٕٕف مل يْجس أصال ،وهُذا بقاضـ جًؿ إًٓٚن .
( )4أي ٓ يًرؾقن أن هذه آصٔٚء ؿد ٕجًٓ ٚافًٚئؾ ـام مر ذم اشئِتف افًٚبَ.ٜ
( )0شقاء ـٚن ذفؽ بٚشتًامل افًٌٚف ٜادتهِ ٜبنٌُ ٜادٚء افرئًٔٔ ٜأو بخزان ـٌر او مـ خالل
اشتًامل إٌقب ادٚء ادتهؾ بٚفنٌُ ٜاو بٚخلزان افذي تزيد شًتف ظـ ـر ؾٓذا مٚء ـثر.

َ
ظِٔؽ حْٔئذ.
اجلقاب :أخز آهؾ بٚفْجٚش ،ٜوظرؾٓؿ بام تىٓره ،وٓ رء
افسمال :ـقػ أتعومؾ مع أصدؿوئل واخقاين افذيـ كجستفؿ ددة ظوم ـومؾ؟
وـقػ احلؽؿ ظؾقفؿ بعد ان أضفر كػز ان صوء اهلل تعوػ؟

اجلقابٓ :بد فالصدؿٚء مـ أن يًٌِقا أجًٚمٓؿ ويتىٓروا وهذا ادَدار
ـٚف.
افسمال :إمرأة مراؾؼي دريض دم إحدى ادستشػقوت تمدي افصؾقات اخلؿس
ادػرووي .وبام أن مقطػوت ادستشػك فقسقا مسؾامت ؾققأدوا واجبوهتـ مـ
تـضقػ وؽسقؾ وترتقى.
افخ ؾام حؽؿ هذه افصؾقات هؾ هل مؼبقفي؟

اجلقاب :مع مراظٚة اجلٓٚت افؼظٔ ٜومْٓ ٚافىٓٚرة افثٚبت ٜمع افنؽ( )7ؾٓل
مٌَقف ٜإن صٚء اهلل تًٚػ ٓ ،ش ّٔام مع ـقن إطٓر ظْدي هق ضٓٚرة أهؾ
افُتٚب(.)4
افسمال:فق أراد ادؽؾػ أن يغتسؾ ؽسال إرمتوشق ًو وكزل حتً ادوء بـقي افغسؾ،
فؽـف بؼل ٓبس ًو بعض افثقوب افتل تسس افعقرة ٓظتؼوده أن ذفؽ ٓ يمثر دم
افغسؾٓ ،ن ادوء شقصؾ إػ افبدن وفق بقاشطي تبؾؾ افثقوب بودوء .ؾفؾ يمثر
ذفؽ ظذ صحي افغسؾ؟
( )7ؾّع ظدم افًِؿ بٚفْجٚشُ ٜحيُؿ بٚفىٓٚرة.
( )4وذفؽ أن رأي شامح ٜافًٔد هق ضٓٚرة أهؾ افُتٚب مـ افٔٓقد وافْهٚرى وادجقس.

اجلقاب :ان ـٚن افثقب م ًٚ ًٕٚظـ وصقل ادٚء اػ افٌدن وان مل يّْع ظـ
وصقل افرضقب ٜؾاليهح افًٌؾ( ،)7وإٓ ()4يهح.
افسمال:ـقػ يتؿ تطفر افسجود افذي شؼطً ظؾقف افـجوشي مع افعؾؿ مـ
افصعقبي إزافي افسجودة؟

اجلقاب :تزال افًغ( ،)0ثؿ يقوع ظِٔف ادٚء افُر أو اجلٚري( )2ؾٔىٓر بٚشتٔالء
ادٚء ظِٔف(.)9
افسمال :تـجس ؾراش ؽرؾي آشتؼبول ظـدي ؾؽقػ أشتطقع تطفره ،وـذفؽ
فق حدث مع شجودة افبقً؟

اجلقاب:تىٓر بٚشتٔالء( )0ادٚء افًٚصؿ( )5ظِٔٓ ٚبًد إزاف ٜافْجٚش.)0(ٜ
( )7ـام فق ـٚن افثقب مـ بًض إٔقاع افْٚيِقن افتل متْع وصقل ادٚء اػ اجلًؿ.
( )4أي إن ـٚن م ٚيًٌِف مم ٓ ٚيّْع وصقل ادٚء اػ اجلًؿ ـام هل حٚف ٜمًيؿ إقاع افثٔٚب ؾًْٓٚ
يهح افًٌؾ.
(  )0أي تتؿ إزاف ٜظغ افْجٚش ٜظـ افًجٚد أوٓ.
(  )2بٖن يتؿ ذفؽ مـ خالل اشتًامل ٕربٔش ادٚء مثال ادتهؾ بٚخلزان افٌُر او بٚفؼـ.ٜ
(  )9ؾًْدم ٚيٌىل ادٚء مُٚن افْجٚش ٜؾ٘هن ٚشتىٓر.
( )0بٖن يٌىل ادٚء ادُٚن ادتْجس.
( )5ادٚء افًٚصؿ هق ادٚء افُثر ـامء احلٍْٔ ٜادتهؾ بٚخلزان افٌُر او بامء افؼـ.ٜ
( )0وٓ ينسط أن يه ٛـّٔ ٜـٌرة مـ ادٚء بؾ يٍُل بًد إزاف ٜظغ افْجٚش ٜوصقل ـّٔ ٜؿِِٜٔ
مـ ادٚء ـ ذط أن تُقن متهِ ٜبٚحلٍْٔ ٜظْد افه ٛـ بحٔ ٞتٌىل مُٚن افْجٚش.ٜ

مـل ،ثؿ ّ
جػ ادـل ويبس بعد ؾسة.
افسمال :اذا أصوب فبود ّ
ؾفؾ يعتز افؾبوس ضوهر ًا ؟
وهؾ جيقز افصالة هبذا افؾبوس بعد أن جػ ادـل؟

اجلقابٓ :جيقز افهالة بذفؽ افٌِٚس فْجٚشتف.
افسمال :ظـد تطفر بدين بودوء افؽر ظز آكبقب أؽسؾف مرة واحدة ؾؼط وهق
متـجس بوفبقل.
ّ
ؾام حؽؿ افصؾقات افتل ص ّؾقتفو؟
مرة واحدة .ؾام حؽؿ افصؾقات افتل
وأيض ًو ادالبس
ّ
ادتـجسي بوفبقل ؽسؾتفو ّ
ص ّؾقتفو هبذه ادالبس؟

اجلقاب :تىٓر افٌدن وافٌِٚس بًد إزاف ٜافْجٚش ٜبٚدٚء افُر ،ـٚجلٚري ،إام
مرة واحدة وٓ يًتز افتًدّ د ،ؾٚفهِقات ادذـقرة صحٔحٓ ٜ
يتحَؼ بٚفًٌؾ ّ
إصُٚل ؾٔٓ.ٚ

افسمال :موء فف حوفتون افطفورة وافـجوشي وٓ يؿقز ادتؼدم ظـ ادتلخر ؾنن
آشتصحوب ٓ يؿؽـ جريوكف فؾؿعوروي ؾفؾ يبؼك ادجول مػتقح ًو فؼوظدة
افطفورة؟

اجلقاب :اذا ـٚن ادٚء ذم إٕٚء وأصٚبف ٕجٚش ٜوـٚن إٓٚء مًٌقًٓ وضٚهر ًا،
ؾنؽ ذم أن إصٚب ٜافْجٚش ٜـ ٕٝٚؿٌؾ افًٌؾ أو بًده ؾٔجري اشتهحٚب

افْجٚش ٜوافىٓٚرة ؾٔتًٚروٚن ويتًٚؿىٚن( ،)7ؾرجع اػ ؿٚظدة افىٓٚرة وحيُؿ
بٖٕف ضٚهر.
افسمال :أذهى أحقوكو اػ بققت أو اموــ معقـي مرتبطي بخزاكوت ٓ اظؾؿ هؾ
أهنو مرتبطي بخزان او موء احلـػقي ادبوذ ادقصؾ مـ افدوفي.
ـر او موء احلـػقي ادرشؾ مـ افدوفي اذا ـون مرتبط بوخلزان،
ؾفؾ أحؽؿ بلن ادوء ّ
هؾ أحؽؿ بلكف موء ـر ظـد افذهوب فبقً اخلالء .وهؾ يؽػل دم حؽؿف افغسؾ
وافتطفر مرة واحدة؟ ظؾ ًام اين ٓ اظؾؿ بؽؿقي ادوء ادقجقدة دم اخلزان؟

اجلقاب :ادٚء ادذـقر منُقك آظتهٚم ؾ٘ذا ظِؿ إٔف ـٚن شٚبَ ً ٚمتهال بام
هق مًتهؿ ،ؾًٔتهح ٛذفؽ وحيُؿ بٚظتهٚمف()4و آ ؾال(.)0
افسمال  :كستخدم اخلزاكوت افتل ؾقفو ادوء دم افعؿؾ او افبقً ـقن ادوء ٓ يصعد
ٕموــ مرتػعي .ؾفؾ ادوء ادستعؿؾ هذا حيؽؿ بف ـر ًا اذا ـوكً اخلزاكوت
طوهرهو حيؽؿ بذفؽ اي حجؿفو ؟ مع افعؾؿ اكـو ٓ كعرف ـؿ يقجد دم داخؾفو
مـ ادوء؟
( )7مرت آصٚرة اػ مًْك آشتهحٚب ذم هٚمش ادًٖف ،704 ٜوأن آشتهحٚب حٚـؿ ظذ
ؿٚظدة افىٓٚرة ،وفُـ ذم مثؾ هذا افًٗال يًَط آشتهحٚب ٕٕف يْىٌؼ ظذ ـؾ مـ
افىٓٚرة وافْجٚش ،ٜوبًد شَقضٕ ٜرجع اػ ؿٚظدة افىٓٚرة ؾٔحُؿ بىٓٚرة ادٚء.
( )4ـام فق ظِؿ بُقٕف متهال بامء افؼـ ٜوافذي ٓ بد وأن يُقن ـثرا وحيُؿ بُقٕف ـر ًا.
( )0أي إذا مل يًِؿ أصال بُقن صٌُ ٜادٚء متهِ ٜبٚدهدر افرئٔز أو إٔف يقجد خزان ـٌر وـٚن
احتامل ـقن مهدر ادٚء ؿِٔال ؿٚئ ًام ؾٔحُؿ بٖٕف ؿِٔؾ ،أم ٚفق ـٚن ذم مْىَ ٜجرت افًٚدة ان
يُقن ادٚء متهال او ـثر ًا ؾٓذا ـٚف فالضّئْٚن بُقٕف ـثر ًا.

اجلقاب :إذا ظِؿ وجقد م ٚيًٚوي ـر ًا ؾٖـثر جٚز آشتًامل م ٚمل يًِؿ او
يىّٖن بَْهف ظـ ذفؽ واهلل افًٚمل(.)7
تؿ معوجلتفو بودقاد
افسمال :إذا صؽ دم أ ّن هذه آوراق (دم افسمال افسوبؼ) ّ
افؽقامويي بحقٌ يؽقن جمؿقع ادوء ادتجؿع موء مضوؾ ًو ؾفؾ يعتـل بشؽّف هـو؟

اجلقاب :ذم مٍروض افًٗال ٓ يهر ادٚء موٚؾ ٚومْنٖ افنؽ هق
افقشقاسًٕ ،قذ بٚهلل مـ افنٔىٚن افرجٔؿ ،واهلل افًٚمل.
افسمال :ظـد افذهوب اػ أحد افبققت او فؾعؿؾ تقجد خزاكوت فؾامء يتؿ
اشتعامهلو ـقن ادوء ادرتبط (افرئقز) وعقػ ؾقتؿ شحبف خلزاكوت وحػظفو ؾقف.
ؾعـد افذهوب فؾتخؾقي وؾتح احلـػقي (مػتوح ادوء) يعتز ادوء افـوزل مـ اخلزان
ـر ًا؟ ظؾام ان اخلزان اذا كظرت افقف مـ اخلورج ؾنكف حيؿؾ ـؿقي ؾقق افؽر؟

اجلقاب :اذا ـٚن ادٚء افرئٔز متهال بام ذم اخلزإٚت وـٚن ادجّقع بَدر
افُر يُقن م ٚذم اخلزإٚت حمُقم ٚبٚفُري.)4(ٜ
افسمال :هؾ ادوء ادقجقد دم مـوزفـو افذي يليت ظـ ضريؼ اخلزاكوت افعؾقيي ومـ
ثؿ دم آكوبقى وافذي يصؾ بقاشطي احلـػقي هؾ حيؽؿ ظؾقف أكف موء جوري أو
موء ـر ـثر؟
( )7ؾىٚد ٚأن اخلزإٚت تًع مَدار ـر أو أـثر ؾٌْٔل ظذ ذفؽ حلغ ظِّف أو اضّئْٕٚف بٚفًُس.
( )4وبٚفتٚيل مع ـقن اخلزإٚت تتًع ٕـثر مـ ـر ومع افًِؿ بٚمتالءه ٚذم بًض آوؿٚت ؾٔحُؿ
بُقن ادٚء ـر ًا إٓ أن يًِؿ بٖن اخلزإٚت ؿد َٕه ٝظـ افُر ،ومع افنؽ حيُؿ بٚفُري.ٜ

اجلقاب :حيُؿ ظِٔف بٖٕف مٚء ـثر.
افسمال :تعوفٍ مقوه افكف افصحل حوفق ًو بؿقاد ـقامويي بحقٌ خيتػل فقن
وضعؿ افـجوشي ؾفؾ كحؽؿ بطفورهتو؟

اجلقاب :مع بَٚء صدق ادٚء ادىِؼ( )7وإحراز رؾع أجرام افْجسًٕ ،ؿ ُحيُؿ
بٚفىٓٚرة.
افسمال :فق تـجس احلزام ،أو حمػظي افـؼقد (اجلزدان) ،أو أي رء مصـقع مـ
جؾد احلققان ادذـك ،ـام هق متعورف افققم دم افبالد اإلشالمقي ؾفؾ يؽػل دم
تطفره إجراء ادوء ظؾقف؟
أم ٓبد مـ ظكه أو ؽؿزه أثـوء افتطفر؟

افُر واجلٚري وم ٚبّْزفتٓام( )4صدق افًٌؾ وان
اجلقاب :يٍُل ذم تىٓره ذم ّ
مل يًك ومل يٌّز ؾی اثْٚء افىٓٚرةًٕ ،ؿ آحقط افٌّز ،او افًك ،او افتحريؽ
ذم ادٚء(.)0
افسمال :تعوفٍ مقوه افكف افصحل حوفق ًو بؿقاد ـقامويي بحقٌ خيتػل فقن
وضعؿ افـجوشي ؾفؾ كحؽؿ بطفورهتو؟
( )7هذا ذم ادٚء افُثر افذي يتٌر فقٕف بٚفْجٚش ٜوتتؿ بًد ذفؽ مًٚجلتف ،أم ٚفق ـٚن ادٚء ؿِٔال ؾٕ٘ف
يْجس وٓ يىٓر بّجرد إزاف ٜافْجٚش ٜبؾ حيتٚج اػ اتهٚل بٚدٚء افُثر فُل يىٓر.
( )4ـٚحلٍْٔ ٜادتهِ ٜبٚفنٌُ ٜذم ادْٚزل.
( )0وهذا آحتٔٚط اشتحٌٚيب.

اجلقاب :مع بَٚء صدق ادٚء ادىِؼ( )7وإحراز رؾع أجرام افْجسًٕ ،ؿ ُحيُؿ
بٚفىٓٚرة.
افسمال :فق تـجس احلزام ،أو حمػظي افـؼقد (اجلزدان) ،أو أي رء مصـقع مـ
جؾد احلققان ادذـك ،ـام هق متعورف افققم دم افبالد اإلشالمقي ؾفؾ يؽػل دم
تطفره إجراء ادوء ظؾقف؟ أم ٓبد مـ ظكه أو ؽؿزه أثـوء افتطفر؟

افُر واجلٚري وم ٚبّْزفتٓام( )4صدق افًٌؾ وان
اجلقاب :يٍُل ذم تىٓره ذم ّ
مل يًك ومل يٌّز ؾی اثْٚء افىٓٚرةًٕ ،ؿ آحقط افٌّز ،او افًك ،او افتحريؽ
ذم ادٚء(.)0
افسمال :هؾ يعتز ادوء جوري ًو إذا ـون خمزوك ًو بلظذ ادـزل وهق دم اكؼطوع صبف
مستؿر ظـ اخلزان مـ ادصدر (افدوفي)؟
وإذا ـون ؽر جوري ؾام حؽؿ افغسوفي؟

اجلقاب :إن ـٚن ادٚء ـر ًا ،ؾٕ٘ف يُقن ـثر ًا ؽر ؿِٔؾ ،وشقاء اظتز جٚري ً ٚام مل
يًتز ،ؾحُّف حُؿ اجلٚري(.)2
وان مل يُـ ـر ًا ،وفق مـ جٓ ٜإَٓىٚع ادًتّر ؾحُؿ افًٌٚف ٜحْٔئذ حُؿ
( )7هذا ذم ادٚء افُثر افذي يتٌر فقٕف بٚفْجٚش ٜوتتؿ بًد ذفؽ مًٚجلتف ،أم ٚفق ـٚن ادٚء ؿِٔال ؾٕ٘ف
يْجس وٓ يىٓر بّجرد إزاف ٜافْجٚش ٜبؾ حيتٚج اػ اتهٚل بٚدٚء افُثر فُل يىٓر.
( )4ـٚحلٍْٔ ٜادتهِ ٜبٚفنٌُ ٜذم ادْٚزل.
( )0وهذا آحتٔٚط اشتحٌٚيب.
( )2ؾٚدَٔٚس ادًتز هق ـقن ادٚء ـر ًا ـل دمري ظِٔف أحُٚم ادٚء افُثر.

ؽًٚف ٜافًٌؾ بٚدٚء افَِٔؾ( ،)7وفُـ ٓ اطـ إَٓىٚع ـِٔ ً.)4(ٚ
افسمال :تبع ًو فؾسمال افسوبؼ ،مو حؽؿ ضفورة مو ُض ّفر بف مـ مالبس وؽرهو
مـ أؽراض ادـزل؟

اجلقاب:حيُؿ بٚفىٓٚرة وفق ـٚن ادٚء ؿِٔالً.
افسمال:دم ـثر مـ افبؾدان آجـبقي وبعض افبؾدان آشالمقي تقجد ظؿؾقي
إظودة مقوه ادجوري وافبوفقظوت إػ مقوه كؼقي ،وتقزيعفو دم آكوبقى بعد أن
جتري ظؾقفو بعض افعؿؾقوت ادقؽوكقؽقي افتل تـتٍ تصػقي هذه ادقوه وتـؼقتفو
وجعؾفو صوحلي فؾؼب وآشتعامل ضبق ًو ،ؾام حؽؿ هذه ادقوه ذظ ًو مـ حقٌ
افطفورة وافـجوشي وآشتعامل وظدمف؟

اجلقاب :اذا صدق ظِٔٓ ٚآشتحٚف ،ٜوهل تٌدل احلََٔ ٜافْقظٔ ٜوصقرتف
افْقظٔ ٜاػ صقرة أخرى ـام ذم افًذرة اذا صٚرت تراب ً ،ٚواخلنٌ ٜادتْجً ٜاذا
صٚرت رمٚد ًا وافٌقل إذا صٚر بخٚر ًا ؾ٘هن ٚتىٓر( .)0وإٓ ؾ٘هن ٚحتك مع افنؽ ؾٔف
يٌْك ظذ إف ٕجس.
( )7ؾِق ظِّْ ٚئَْ ٚأن ادٚء هق أؿؾ مـ ـر ؾًْده ٚدمري ظِٔف أحُٚم ادٚء افَِٔؾ.
( )4ؾّجرد إَىٚع ادٚء ظـ اخلزان ذم بًض آوؿٚت مع ـقٕف ـٌر ًا ويًع اـثر مـ ـر ٓ يٍُل
فِحُؿ بُقٕف ؿِٔال بؾ يٌَك حُؿ ادٚء افُثر مْىٌَ ً ٚظِٔف.
( )0وهذه افهقرة افقحٔدة افتل يُّـ مـ خالهل ٚتىٓر مٔٚه ادجٚري بحٔ ٞيتؿ حتقيِٓ ٚاػ بخٚر
ٕتٔج ٜاشتًامل درج ٜحرارة ظٚفٔ ٜثؿ حتقيؾ افٌخٚر اػ مٚء ،أم ٚؽر هذه افىريَ ٜؾال يهدق
ظِٔٓ ٚظْقان آشتحٚف ٜبؾ تٌَك ظذ ظْقاهن ٚآشٚد ويٌَك حُؿ افْجٚش.ٜ

شمايل :مو حؽؿ افعطقرات آجـبقي افػركسقي او افزيطوكقي افصـع مـ حقٌ
افطفورة وافـجوشي  .ظؾام بلن هذه افعطقرات حتتقي ظذ مودة افؽحقل.
ؾفؾ هذه ادودة كجسي ام ضوهرة؟

اجلقاب :حيُؿ بٚفىٓٚرة فًدم ٕجٚش ٜادٚدة افُحقفٔ.)7(ٜ
افسمال :موحؽؿ مـ دس مقت ًو بقده افقؿـك ،ؾلصبح كجس ًو بـجوشي مس ادقً،
ثؿ دس بقده افقنى صقئو رضب ًو .ؾفؾ يـجس مو ٓؿوه بوفقد افقنى؟
أم ؾؼط يـجس إذا ٓؿك افقؿـك ذفؽ افق افرضى؟

اجلقاب ٓ :يْجس م ٓٚؿٚه بٚفٔد افٔنى(.)4
افسمال :هؾ يطفر ادقوع افـجس ؾام فق شطعً أصعف افشؿس ظؾقف بسؽى
ادوء ظؾقف بعد جػف؟

اجلقابًٕ :ؿ افنّس مـ ادىٓرات.
شمال اذا ـوكً افؼالدة مـؼقصي بشعور اجلؿفقريي آشالمقي ،ؾفؾ يؿؽـ دم
هذه احلوفي اشتخدامفو وتعؾقؼفو دم افصدر ومسفو؟
( )7فًٔ ٝافُحقل افهْٚظٕٔ ٜجً ٜظْد شامح ٜافًٔد وبٚفتٚيل ؾٚفًىقر ضٚهرة.
(ٕ )4ن وجقب ؽًؾ مس ادٔ ٓ ٝيًْل افْجٚش ٜاجلًدي ٜفِحل بؾ هل مًْقي ،ٜؾِق ـٚن جًد
ادٔ ٝجٚؾ ً ٚودًف احلل ؾال يني رء مـ ادٔ ٝاػ احلل ،بؾ يتًغ افًٌؾ فِتىٓر مًْقي ً.ٚ

اجلقاب ٓ :بد مـ مراظٚة افىٓٚرة حغ مالمً ٜاشؿ اجلالف.ٜ
افسمال :هؾ ادذي ضوهر ام كجس؟

اجلقاب :ادذي هق شٚئؾ خيرج مـ افرجؾ ظْد ادالظٌ ،)7(ٜوهق ضٚهر إذا مل
يهٚحٌف ٕجٚش ٜمـ بقل أو مْل.
افسمال :هؾ ؿلء آضػول افروع ضوهر ام كجس؟

اجلقاب :فٔس افَلء مـ افْجٚشٚت ،ؾٓق ضٚهر إذا مل يهٚحٌف ٕجس آخر
ـٚفدم مثال.
افسمال :هؾ مو خيرج مـ جقف آضػول افروع ـ افسجقع او مويعرف
بـ(افزوع) ـ ضوهر ام كجس؟

اجلقاب :هق ضٚهر ٕٕف فٔس مـ افْجٚشٚت ادحددة ،ؾام ٓ يُقن مـ هذه
افْجٚشٚت ؾٓق ضٚهر.
افسمال :هـوك مـ يؼقل ان اهؾ افبقً ^ فدهيؿ ضفورة جسديي مثؾ ـقن
دمفؿ وؾضالهتؿ ضوهرة؟

اجلقاب :ظدم افٌح ٞذم هذه آمقر افتل فٔس هل ٚأثر ظّع هل ٚأوػ ،ؾِق
طٓر احلج ٜادْتير ظجؾ اهلل تًٚػ ؾرجف افؼيػ وـْ ٚممـ يتَٔـ بٚفْير اػ
( )7بغ افرجؾ وزوجتف بًد حهقل آثٚرة اجلًْٔ.ٜ

وجٓف افؼيػ وٕخدمف ؾًْٖفف ظـ ذفؽ صِقات اهلل وشالمف ظِٔف(.)7
افسمال :دم بعض ادسوبح يضوف "افؽؾقر" بـسبي ـبرة بحقٌ تتغر رائحي
()8

ادوء .ؾنذا ـون ادوء ـثر ًا وأوقػً فف هذه ادودة وصورت فؾامء رائحي ؿقيي ،ؾفؾ
يصر ادوء مضوؾ ًو وجتري ظؾقف أحؽوم ادوء ادضوف؟ وإذا أفؼقً ؾقف كجوشي هؾ
يتـجس ـؾف بوظتبور أكف موء مضوف وٓ اظتبور فؽقكف أـثر مـ افؽر؟

اجلقاب :افرائح ٜفًٔ ٝمٔزإ ً ٚفالوٚؾ ،ٜوافرائح ٜادًتزة ذم افْجٚش ٜهل
رائح ٜافْجٚش ٜخٚص.)0(ٜ
افسمالٓ:مسً بقدي يد اكسون أجـبل وٓأظؾؿ أهق ـتويب أم ؽره؟
ؾام احلؽؿ اذا ـون مسقحل أو بقذي أو ٓ ديوكي فف؟

اجلقاب :ادالمً ٜدون رضقب ٜمنيٕ ٜي مـ افْجٚشٚت ٓ تًٌٛ
افْجٚش .ٜومع وجقد افرضقب ٜؾال حيُؿ بٚفْجٚش ٜذم مقرد افًٗال إٓ مع افًِؿ
بُقن افنخص آخر ـٚؾر ًا ؽر ـتٚيب( ،)2ومع ظدم افًِؿ حيُؿ بٚفىٓٚرة.
وافُتٚيب هق افٔٓقدي وافْكاين وادجقد.وهٗٓء ٓ حيُؿ بْجٚشتٓؿ.
( )7فذا ؾ٘ن افٌح ٞذم أمقر ٓ يست ٛظِٔٓ ٚحُؿ ذظل وٓ أمر ظَٚئدي مع وجقد أدف ٜيهٌح
رمج ٚبٚفٌٔ ٛوخترص ٚبٌر ظِؿ.
( )4افُِقر مقاد ـّٔٔٚئٔ ٜتوٚف فتًَٔؿ ادٔٚه.
( )0أي رائح ٜآظٔٚن افْجً ٜوفٔس رائح ٜآصٔٚء ادتْجً ،ٜوبٚفتٚيل ؾ٘ن إوٚؾ ٜافُِقر اػ ادٚء
ٓ دمًِف مٚء موٚؾ ٚبؾ يٌَك ظذ اضالؿف.
( )2ـٚدِحد مثال.

ٕين مرتبط
افسمال :دم حوفي تـجس مالبز وظدم اشتطوظتل تبديؾ ادالبس ّ
بوفدرس هؾ جيقز يل افصالة أم أؤجؾفو؟

اجلقاب :يتًغ افهالة مع افثٔٚب افْجً ٜأداء ًا.
افسمال :أرجق تقوقح «اف َغ ْق َبي ؾلهنو مطفرة جلسؿ ادسؾؿ وثقوبف وؾراصفش؟

ٕجس وهق ـٚن
اجلقاب :مـ ادىٓرات( ،)7ؾٚذا ظِؿ أن م ٚبٔد صديَف رء
ٌ
ظٚد ٚبذفؽ( ،)4وؽٚب ذفؽ افنخص.
وبًده ٚرآه ث ًٚ ٕٔٚوؿد اشتًِّف ؾٔام ينسط ؾٔف افىٓٚرة ظذ وجف يُقن أمٚرة
ٕقظٔ ٜظذ ضٓٚرتف مـ بٚب محؾ ؾًؾ ادًِؿ ظذ افهح.ٜ
ؾتُقن هذه اف ٌٌَٔ ٜمـ ادىٓرات اي مم ٚيُقن امٚرة ظذ افىٓٚرة(.)0
افسمال :دم مسلفي «دم اجلروح وافؼروح دم افبدن وافؾبوس حتك تزأ:
( )7أي أن َؽ ْٔ ٌَ َ ٜادًِؿ ظْؽ مـ ادىٓرات جلًّف وثقبف وأثٚثف.
( )4أي أن صديَف يًِؿ أن م ٚبٔده هق ٕجس.
( )0ـام فق ـٚن مثال ؿد صٚهد ٕجٚش ٜظذ ثقب صديَف وـٚن صديَف يًِؿ َبذه افْجٚش ٜثؿ ؽٚب
صديَف وصٚهده ث ٜٕٔٚوهق يهع ذم هذا افثقب ؾٓذا ـٚف فِحُؿ بىٓٚرة افثقب افذي ـٚن
وضٓره ،وهُذا بَٔ ٜإصٔٚء ،وهذا مًْك ـقن َؽ ٌْٜٔ
ٕجً ً ٚمع ظدم ظِّف بٖن صديَف ؿد ؽًِف َ
ادًِؿ ظْؽ ،أي ابتًٚده ظْؽ مـ ادىٓرات د ٚمًف مـ متٚع ـٚن ٕجً ٚوـٚن يًِؿ بف بًد
منٚهدتف فف يًتًِّف ؾٔام تنسط ؾٔف افىٓٚرة ،وٓ جي ٛظِٔؽ أن تًٖفف ظـ ـقٕف ؿد ضٓر هذه
آصٔٚء او مل يىٓره ،ٚإذ يٍُل اشتًامفف هل ٚذم مقرد افىٓٚرة فِحُؿ بىٓٚرهت.ٚ

وآحقط اشتحبوبو اظتبور ادشؼي افـقظقي بؾزوم آزافي أو افتبديؾ دم ـؾ يقم
مرة ومـف دم افبقاشرش مو معـك ادشؼي افـقظقي؟

اجلقاب :ادنَ ٜافْقظٔ )7(ٜظٌٚرة ظـ ـقن آزاف ٜاو افتٌديؾ ذم ؽٚفٛ
آصخٚص مقج ٛفِّنَ ٜوفُـ بًض آؾراد ٓ منَ ٜظِٔٓؿ ،وذم بًض
ادقارد وذم تِؽ ادقارد أيو ٓ ٚجي ٛآزاف ٜاو افتٌديؾ.
افسمال :أرجق تقوقح ادسلفي« :إذا ـون أضراف افشبفي ؽر حمصقرة جوز
آشتعامل مطؾؼ ًو وهق أن تبؾغ ـثرة إضراف حد ًا يقجى اخلروج بعضفو ظـ
مقرد افتؽؾقػش؟

اجلقاب :ادراد مـ ذفؽ إف فق ظِؿ بْجٚش ٜأحد أمقر يُقن مجِ ٜمْٓٚ
خٚرج ٜظـ مقرد آبتالء ؾال يهح افتُِٔػ َب.)4(ٚ
افسمال :مو افػرق بغ افشبفي ادحصقرة وؽر ادحصقرة؟

( )7يرد ذم ادًٚئؾ افٍَٓٔ ٜذـر مهىِح ادنَ ٜافْقظٔ ٜوهل مَٚبؾ ادنَ ٜافنخهٔ ،ٜوافٍرق
بْٔٓام هق أن ادنَ ٜافنخهٔ ٜتِحظ ٍٕس ادُِػ ووجقد منَ ٜظِٔف ؾَد يُقن ذم افًّؾ
منَ ٜظذ صخص م ٚوفُْف فٔس ـذفؽ ظذ بَٔ ٜافْٚس ،أم ٚادنَ ٜافْقظٔ ٜؾٓل م ٚيًتز
منَ ٜظذ ظٚم ٜافْٚس وفُـ ؿد ٓ يًٌ ٛمنَ ٜظذ صخص مًغ.
( )4ومًْك ذفؽ إٔف فق ـٚن يًِؿ بْجٚش ٜواحد مـ مخً ٜأبٚريؼ وؿد تِػ بًوٓ ٚؾال جيٛ
آجتْٚب ظـ بَٔ ٜآبٚريؼ ٕن مجٔع آبٚريؼ ادنتٌف بْجٚشتٓ ٚمل تًد مقجقدة ،ؾُّْٔف
حْٔئذ اشتًامل أي مْٓ ،ٚبْٔام فق ـ ٕٝٚآبٚريؼ اخلًّ ٓ ٜتزال مقجقدة ؾٚفنٌٓ ٜحمهقرة وٓ
جيقز فف اشتًامل اي واحد مْٓ.ٚ

اجلقاب :افنٌٓ ٜؽر ادحهقرة م ٚتُقن اؾراده ٚـثرة آضراف وافتل ربام
خرج بًوٓ ٚظـ مقرد افتُِٔػ ،ـام فق ظِؿ بْجٚش ٜواحد مـ آبٚريؼ
ادقجقدة ظْده وظْد اجلران مثال وافتل فًٔ ٝـِٓ ٚبّتْٚول يده(.)7
وهل ذم مَٚبؾ افنٌٓ ٜادحهقرة وافتل يُقن ظدد أضراؾٓ ٚؿِٔال وحمهقر ًا
ذم مقرد افتُِٔػ.
ـام فق ظِؿ بْجٚش ٜواحد مـ آبٚريؼ ادقجقدة ظْده(.)4
افسمال :شجودة فؾصالة او ؽطوء فؾـقم او شجودة ظذ آرض ـبرة تـجس
جزء مـفو وٓ يعرف مؽون افـجوشي أيـ هل وؿد مسؽفو مـ جفي معقـي بقد
مب ّؾؾي او شور ظؾقفو ِبرجؾ مبؾؾي بودوء.
ؾفؾ حيؽؿ بوفطفورة أم افـجوشي؟

اجلقاب :مالؿل افنٌٓ ٜؽر ادحهقرة حمُقم بٚفىٓٚرة(.)0

(ٕ )7ن م ٚظْد اجلران ٓ يًتز بّتْٚول يده ؾتهر افنٌٓ ٜؽر حمهقرة.
( )4وبٚفتٚيل خيتِػ حُؿ ادُِػ بغ افنٌٓ ٜادحهقرة افتل جي ٛاجتْٚب مجٔع اؾراده ٚوبغ
افنٌٓ ٜؽر ادحهقرة افتل ٓ جي ٛظِٔف اجتْٚب م ٚيُقن حت ٝمتْٚوفف.
( )0أم ٚمالؿل افنٌٓ ٜادحهقرة ؾٓق حمُقم بٚفْجٚش ،ٜوذم مقرد افًٗال هق مـ مهٚديؼ افنٌٜٓ
ادحهقرة ٕن دائرة ادُٚن ادتْجس حمهقرة وبّتْٚول افٔد ،وفُـ ٓ حيُؿ هْ ٚبٚفْجٚشٜ
اشتْٚدا اػ م ٚيراه شامح ٜافًٔد مـ أن ادتْجس ٓ يْجس ،ؾّع ظدم وجقد ظغ افْجٚش ٜظذ
افًج ٚدة أو ظذ افٌىٚء ؾٕ٘ف حيُؿ بْجٚش ٜافًجٚدة او افٌىٚء وفُـ ٓ حيُؿ بْجٚش ٜافٔد او
افَدم حتك فق ـٚن مُٚن افْجٚش ٜمًِقم ً ٚفًدم وجقد ظغ افْجٚش ٜوفُقن ادتْجس ٓ
يْجس ـام مر ذم مًٚئؾ شٚبَ.ٜ

افسمال :هؾ جتى افطفورة دم شجقد افسفق افقاجى؟

اجلقاب :آحقط( )7مراظٚة مجٔع م ٚيًتز ذم شجقد افهالة ؾٔف مـ افىٓٚرة
مـ احلدث واخلٌ ٞوافًس وآشتٌَٚل وؽره ٚمـ افؼائط وادقإع.
افسمال :إذا صؽ دم اظتبور تعدد افغسؾ دم ثقب ادتـجس أو صؽ دم اظتبور
افعك ؾعـد ؽسؾف مرة أو بدون ظك شقف يشؽ دم حصقل افطفورة فف .ؾفؾ
يؿؽـ افتؿسؽ آكذاك بؼوظدة افطفورة؟

اجلقابٓ :مقرد فَٚظدة افىٚهرة بًد ـقن ادقرد مقرد ًا ٓشتهحٚب
افْجٚش ٜاحلٚـؿ ظذ ؿٚظدة افىٓٚرة(.)4
افسمال :هؾ يطفر احلذاء ادتـجس بودق خطقات ظؾی آرض اذا ـوكً
مػروصي بطبؼي مـ آشؿـً وافزؾً (افؼور) وكحقهو؟

اجلقاب :افيٚهر ظدم مىٓري ٜآشّْ ٝوافزؾ.)0(ٝ
افسمال :هؾ جيقز فؾؿؽؾػ أن يليت بعؿؾ يمدي اػ وجقد حوجى دائؿ ظذ
بدكف يؿـع مـ وصقل ادوء اػ افبؼة دم افقوقء افغسؾ؟
( )7وآحتٔٚط وجقيب بٚظتٌٚر ان فًجدة افًٓق ٍٕس أحُٚم افًجقد ذم افهالة.
(ٕٕ )4ف مع افًِؿ بٚفْجٚش ٜوافنؽ بحهقل افىٓٚرة يٌَك حُؿ افْجٚش ٜؿٚئ ًام حتك حيهؾ افًِؿ
بٚرتٍٚع افْجٚش ٜوحهقل افتىٓر ،وهذا ٓ حيهؾ مع افنؽ ذم ادىٓر.
( )0أم ٚفق ـٚن ادق ظذ افساب مثال او احلل ؾٕ٘ف يىٓر.

اجلقاب ٓ :جيقز مع ظدم افتُّـ مـ رؾع احلٚج ٛوفق بٚفرجقع اػ افىٌٔٛ
وؽره حلرم ٜادَدمٚت ادٍقت.ٜ
وآ ؾال حيرم(.)7
ظع أن اخز
افسمال :اذا زرت صخص وـون معل ضػؾ ظذ ثقبف كجوشي ،ؾفؾ َّ
صوحى افدار بذفؽ؟

ظع إخبوره؟
وإن بول افطػؾ أيضو ظذ ؾراش صوحى افدار ؾتـجس ؾفؾ َّ

اجلقاب ٓ :جي ٛاخٌٚره.

افسمال :هؾ جيى ظذ افقيل او ؽره مـ ادؽؾػغ ان يؿـع ضػال ؽر مؽؾػ دم
حول افتخع مـ اشتدبور واشتؼبول افؼبؾي؟
وهؾ جيى ان يؿـعف مـ مس ـتوبي افؼران بغر ضفورة؟

اجلقاب ٓ :جي ٛمْع افهٌ ّل ؾی حٚل افتخع مـ اشتدبٚر افٌَِ ٜواشتدبٚره
مس ـتٚب ٜافَرآن بٌر ضٓٚرة.
ـام ٓ جي ٛمًْف مـ ّ
ادس إه ٜٕٚبٚفَرآن بْحق ُظِؿ مـ افؼع حرم ٜتِؽ آه ٜٕٚبال
ًٕؿ مع ـقن ّ
ِ
ادس حْٔئذ(.)4
ٕير افی ادقهـ ؾٔج ٛادْع مـ ّ

( )7ؾِق ـٚن يتُّـ مـ إزاف ٜهذا احلٚج ٛبًّقٕ ٜافىٌٔ ٛؾٔجقز وإٓ ؾال جيقز مع ظدم وجقد
رضورة مًتزة فِحٚج.ٛ
( )4ـام فق ـ ٕٝٚيد افىٍؾ مثال مِقث ٜبٚفَٚذورات ؾٍل مثؾ هذه احلٚف ٜجي ٛادْع.

افسمال :هؾ حتؽؿقن بـجوشي افدرزي أم ٓ؟
()1

اجلقاب :ـؾ ؾرؿ ٜمـ ؾرق ادًِّغ ؽر افْقاص ٛحمُقم ٜبٚفىٓٚرة ـام أن
افُٚؾر إن ـٚن ـتٚبٔ ً ٚحيُؿ بىٓٚرتف.
افسمال :كحـ كعؿؾ دم إحدى افدوائراحلؽقمقي وكستخدم افؼؾؿ احلز واجلوف
و هق دم افقاؿع ؿد يسبى ضبؼي حوجبي ثؿ كؼقم ؿبؾ افقوقء او افغسؾ بػحص
افقديـ وإزافتفؿ وان ـون حيصؾ بعض ادشؼي آ اكف بعد افقوقء او افغسؾ
كؽتشػ اكف يقجد بعض احلز ٓ يزال ظذ افقد ،وهذا يسبى مشؼي وحرج
بنظودة افقوقء أو افغسؾ.
ؾام احلؽؿ دم هذة احلوفي؟

اجلقاب :مع افنؽ ؾی م ًٜٕٔٚذفؽ احلز جي ٛإظٚدة افقوقء وافًٌؾ( )4ومٚ
( )7افدروز هؿ ضٚئٍ ٜمـ ادًِّغ يتقاجدون ذم فٌْٚن وشقري ٚوؾًِىغ ،ويرجًقن ذم جذورهؿ
افًَٚئدي ٜاػ ادذه ٛافنًٔل آشامظٔع افذي تٌْٚه افٍٚضّٔقن ،وؿد إتؼت اؾُٚرهؿ بًد
اخلٍِٔ ٜافٍٚضّل احلٚـؿ بٖمر اهلل ،ويًتز افدروز مـ ادذاه ٛافٌٚضْٔ ٜوهذا م ٚشٚهؿ ذم
إتنٚر افُثر مـ آخٌٚر وآصٚظٚت ظْٓؿ ،إٓ أهنؿ ذم افٍسات آخرة بدأت تيٓر هلؿ
ـتٚبٚت مـ ظِامءهؿ تيٓر حََٔ ٜإتامءهؿ آشالمل ،ومـ أبرز افُت ٛافتل صدرت ذم هذا
ادجٚل وتيٓر حََٔ ٜافًديد مـ مًتَداهتؿ وأحُٚمٓؿ هق ـتٚب :مًٚمل احلالل واحلرام ظْد
ادقحديـ افدروز ،تٖفٔػ رئٔس ادحُّ ٜآشتئْٚؾٔ ٜافدرزي ٜافًِٔ ٚذم فٌْٚن افنٔخ مرشؾ
ٕك وؿدم فف رئٔس ادحٚـؿ افؼظٔ ٜاجلًٍري ٜافنٔخ حًـ ظقاد.
( )4إذا افتٍ ٝاػ بَٚء احلز ظذ افٔد بًد افقوقء أو افًٌؾ وؿٌؾ افًقدة اػ افًّؾ ،أم ٚفق احتّؾ
أن يُقن احلز جديدا بًد افقوقء ؾال دم ٛآظٚدة.

ذـر مـ ادنَ ٜواحلرج ٓ يهِح فرؾع افقجقب ،وظِی ؾرض افرؾع( ٓ )7بد مـ
افتّٔؿ.
افسمال :3ـقػ يتؿ تطفر بدين مـ صتك أكقاع افـجوشوت ومـ وؿـفو افبقل
وادـل وافـجوشي ادقجقدة دم ـتى افػؼف؟

اجلقاب :اؽًؾ بدٕؽ أوٓ بٚفهٚبقن وبذفؽ تزول آجًٚم افْجً ،ٜثؿ
تًٌؾ مـ رأشؽ اػ ؿدمٔؽ ثؿ تًٌؾ مرة واحدة ذم ادٚء افُثر(.)4
افسمال :مو ادؼصقد بامدة افسبرتق ومو هق حؽؿف؟

اجلقاب :هل مٚدة تدهـ َب ٚاجلروح وافَروح وتتخذ مـ آخنٚب وؽرهٚ
وهل ضٚهرة.
افسمال :ظـدمو أؿقم بتحديد افذؿـ وافؾحقي بوشتخدام افشػرة احلودة (ادقس)
يقم افسبً مث ً
ال وأتلـد مـ كظوؾي ادؽون ادحؾقق أٓحظ يقم إحد ظذ مؽون
احلؾؼ (اخلد) كؼطي أو كؼطتغ بحجؿ رأس افؼؾؿ أصبف بوفدم اجلومد أو صؼ
صغر جد ًا ؾقف دم جومد ؾفؾ أحؽؿ ظؾقف بوفـجوشي ،وهؾ جيقز أن أتقول ظؾقف؟

اجلقاب :إن ُظِؿ أن م ٚيُقن بحجؿ رأس افَِؿ دم ؾٓق ٕجس إذ ان افدم
ؿِِٔف وـثره ٕجس ،وان احتّؾ ظدم ـقٕف دم ً ٚؾٓق حمُقم بٚفىٓٚرة.
( )7أي إن ـٚن هْٚك حرج ؾًع يّْع مـ إظٚدة افقوقء أن افًٌؾ ؾٔتًغ افتّٔؿ.
( )4أي بًد إزاف ٜافْجٚش ٜبٚدٚء وافهٚبقن يتؿ ؽًؾ مجٔع اجلًد بٚدٚء افُثر .وادَهقد بٚدٚء
افُثر ادٚء ادتهؾ بٚخلزإٚت ،او افذي يهؾ مٌٚذة مـ ذـ ٜادٚء.

افسمال :تعوفٍ مقوه افكف افصحل حوفق ًو بؿقاد ـقامويي بحقٌ خيتػل فقن
وضعؿ افـجوشي ؾفؾ كحؽؿ بطفورهتو؟

اجلقاب :مع بَٚء صدق ادٚء ادىِؼ( )7وإحراز رؾع أجرام افْجسًٕ ،ؿ ُحيُؿ
بٚفىٓٚرة.
افسمال :فق تـجس احلزام ،أو حمػظي افـؼقد (اجلزدان) ،أو أي رء مصـقع مـ
جؾد احلققان ادذـك ،ـام هق متعورف افققم دم افبالد اإلشالمقي ؾفؾ يؽػل دم
تطفره إجراء ادوء ظؾقف؟
أم ٓبد مـ ظكه أو ؽؿزه أثـوء افتطفر؟

افُر واجلٚري وم ٚبّْزفتٓام( )4صدق افًٌؾ وان
اجلقاب :يٍُل ذم تىٓره ذم ّ
مل يًك ومل يٌّز ؾی اثْٚء افىٓٚرةًٕ ،ؿ آحقط افٌّز ،او افًك ،او افتحريؽ
ذم ادٚء(.)0
افسمال  :فق اشتقؼظ آكسون مـ افـقم ورأى رضقبي دم بدكف ؾفؾ حيؽؿ ظؾقفو
بلهنو مـل؟

اجلقاب :مع افنؽ حيُؿ بًدم ـقٕف مْٔ ً ،ٚوفًٌض افٍروض حُؿ خٚص،
( )7هذا ذم ادٚء افُثر افذي يتٌر فقٕف بٚفْجٚش ٜوتتؿ بًد ذفؽ مًٚجلتف ،أم ٚفق ـٚن ادٚء ؿِٔال ؾٕ٘ف
يْجس وٓ يىٓر بّجرد إزاف ٜافْجٚش ٜبؾ حيتٚج اػ اتهٚل بٚدٚء افُثر فُل يىٓر.
( )4ـٚحلٍْٔ ٜادتهِ ٜبٚفنٌُ ٜذم ادْٚزل.
( )0وهذا آحتٔٚط اشتحٌٚيب.

ـام فق ترددت افرضقب ٜبغ ـقهن ٚمْٔ ً ٚأو بقًٓ ،ومل حيتّؾ ـقهن ٚمذي ً )7(ٚمث ً
ال وذفؽ
افٍرض ٓ ظالؿ ٜفف بّقرد افًٗال(.)4
افسمال :مو حؽؿ ضفورة افبفوئقغ ومو هل ظؼقدهتؿ؟

اجلقاب :افٌٓٚئٔقن إٔجٚس فًدم ـقهنؿ مًِّغ( )0وٓ مـ اهؾ افُتٚب.
افسمال :هؾ ظرق اجلـى مـ احلرام ضوهر ام كجس؟ واذا ـون كجس ًو هؾ
آشتؿـوء بوفعودة افنيف جيعؾ افعرق كجس ًو ايض ًو؟ وهؾ افعرق ؾؼط كجس او
اي رضقبي؟

اجلقاب :آشتّْٚء بٚفًٚده افني ٜمـ ادحرمٚت ؾِق ـٚن ظرق اجلْ ٛمـ
احلرام ٕجً ً ٚيُقن ظرق ادًتّْل ٕجً ً ،ٚوفُـ آطٓر ظْدي()2ان ظرق اجلْٛ
( )7مر بٔٚن مًْك ادذي ذم هٚمش ادًٖف.50 ٜ
( )4يُّـ مراجً ٜادًٖف 443 ٜافتل تٌغ حُؿ افٌِؾ ادنُقك بغ ادْل وافٌقل.
( )0افٌٓٚئٔ ٜؾرؿ ٜارتدت ظـ آشالم ويرى أتٌٚظٓ ٚأهنؿ ديـ شاموي مًتَؾ فف رشقفف ومٌٚدئف
وأحُٚمف وهٔئٚتف اإلداري ٜادًتَِ ٜاشتَالٓ تٚم ٚظـ اإلشالم .وؿد أشًف ادرزا حًغ ظع
افْقري ادََِ ٛبٚء اهلل ذم افْهػ افثٚين مـ افَرن افتٚشع ظؼ ادٔالدي ،افذي إتَؾ اػ
مديْ ٜظُ ٚذم ؾًِىغ شْ7000 ٜم ومٚت ؾٔٓ ٚوإتؼت دظقهتؿ مـ هْٚك.
( )2هذا رأي شامح ٜافًٔد ذم مًٖف ٜظرق اجلْ ٛمـ احلرام مـ ـقٕف ؽر ٕجس ،إذ أهن ٚمقرد
اختالف بغ افٍَٓٚء بغ مـ يرى ٕجٚشتٓ ٚوبغ مـ ٓ يرى ٕجٚشتٓ ،ٚوبٚفتٚيل ؾًذ رأي مـ
يرى ٕجٚش ٜظرق اجلْ ٛمـ احلرام يُقن ظرق ادًتّْل ٕجً ًٕٕ ٚف ظّؾ حمرم إن ؾًِف بًٍْف
وفٔس بقاشى ٜزوجتف مثال ،إذ ذم احلٚف ٜآخرة يُقن مٌٚح ً ٚوفٔس حمرم.ٚ

ظـ احلرام فٔس بْجس وإام يُره افهالة مًف.
افسمال :مو حؽؿ افعؿؾ بوفؾحؿ افغر مذـك دم بالد افغرب؟

اجلقاب :افِحؿ ادًِقم ـقٕف ؽر مذـك يُقن ٕجً ً ٚوحيرم أـِف.
افسمال :ضبؼ حيتقي ظذ ضعوم إووؾي اػ حلؿ ؽر مذـك (ؽر مذبقح بوفطريؼي
افؼظقي) .مو حؽؿ تـوول ذفؽ افطعوم دون افؾحؿ مع افعؾؿ ّأهنؿ دم ضبؼ واحد
وؿد يؽقن حصؾ تالمس بقـفؿ؟

اجلقاب :مع افًِؿ بٚفتالمس ؾ٘ن ؽر ادذـی يهر ضًٚم ًٕ ٚجً ً )7(ٚوظِٔف ٓ
جيقز تْٚوفف ،ومع ظدم افتالمس أو جمرد افنؽ ؾٔف جيقز.
افسمال :هؾ يعتز حلؿ اخلـزير كجس ًو ومو حؽؿ مـ يعؿؾ بف دم افدول افغربقي
افتل حتؾؾ أـؾف ومو حؽؿ دس حلؿف؟

ٕجس ،وأم ٚدًف ؾجٚئز وفُـ دًف مع افرضقب ٜيقجٛ
اجلقاب :حلؿ اخلْزير ٌ
افتْجس ،وأـِف حرام وبًٔف وذائف ٓ جيقز.
افسمال :يصدف بعض ادرات ان أذب ادوء دم ـقب كظقػ ومغسقل بودوء
وفؽـ ـون ُيؼب بف اخلؿر مـ ؿبؾ ؾامذا أؾعؾ؟ هؾ افؽقب كجس أم ضوهر؟
( )7وهذا خيتِػ ظام ٓ يًِؿ ذـٚتف مـ ظدم ذـٚتف مـ يد ؽر ادًِّغ ،ؾٕ٘ف ٓ جيقز أـِف وفُـ
حيُؿ بىٓٚرتف ٕٕف ٓ حيُؿ بٚفْجٚش ٜإٓ مع افًِؿ بًدم افتذـٔ ،ٜوٓ جيقز إـؾ آ مع
افًِؿ بٚفتذـٔ.ٜ

اجلقاب :يٍُل ذم ؽًؾ إٔٔ ٜادتْجً ٜبٚخلّر أن تًٌؾ مرة واحدة ذم ادٚء
افُثر ،وٓ جي ٛافتًٍر بٚفساب.
افسمال :مو حؽؿ ظرق اجلـوبي مـ احلرام؟

اجلقاب :ظرق اجلْ ٛمـ احلرام فٔس ٕجً ً ،)7( ٚوٓ م ًٚ ًٕٚمـ افهالة ،وفُـ
يُره افهالة مًف(.)4
شقال:هؾ أهؾ افؽتوب ضوهرون؟

جقاب :أهؾ افُتٚب مـ افٔٓقد وافْهٚرى وادجقس حمُقمقن بٚفىٓٚرة
افذاتٔ ،)0(ٜوأم ٚؽر هؿ مـ افٍُٚر وادؼـغ ؾّحُقمقن بٚفْجٚش.ٜ
افسمال :يؼقم افطؾبي دم ادختزات افعؾؿقي دم اجلومعوت بتحضر افبقل
افصـوظل.
وهق يعتز مـ افـوحقي افعؾؿقي ـوفبقل افطبقعل فالكسون مـ كوحقي افسـقى
افؽقاموي .
ؾفؾ يعتز هذا افـقع مـ افبقل ضوهر ًا أم كجس ًو؟

جقاب ٓ :يُقن ٕجً ً.)2(ٚ
( )7بًض افٍَٓٚء ممـ يرى ٕجٚش ٜظرق اجلْ ٛمـ احلرام ٓ جئز افهالة ؾٔف.
( )4افُراه ٜذم إمقر افًٌٚدي ٜتًْل ؿِ ٜافثقاب.
( )0أي أهنؿ فًٔقا ٕجًغ ذات ً ٚبؾ فق ٓمًقا افْجٚش ٜؾ٘هنؿ يتْجًقن َب ٚـٌَٔ ٜادًِّغ.
( )2ؾِٔس حُؿ افْجٚش ٜفٌِقل مرتٌط بٚفسـٌٔ ٜافُّٔٔٚئٔ ٜبؾ فُقٕف بقٓ خرج مـ مُٕٚف.

افسمال:هؾ هـوك إصؽول دم افغسؾ بوفصوبقن ادحتقي ظذ صحؿ اخلـزير؟
واذا ؽسؾ صخص بدكف بؿثؾ هذا افصوبقن ،ؾام وطقػتف ذظ ًو؟

اجلقاب ٓ :إصُٚل ؾٔف ؽٚي ٜآمر أن يًٌؾ بدٕف فتىٓره(.)7
افسمال:فق ُظؽس وقء افشؿس بؿرآة أو جسؿ آخر صؼقؾ ظذ أرض
متـجسي.
ؾفؾ يؽػل ذفؽ دم تطفرهو؟

اجلقاب:ؾٔف إصُٚل وفًؾ آطٓر ظدم آـتٍٚء بف.
افسمال :إذا أذؿً افشؿس مـ وراء زجوج افـوؾذة.
هؾ تطفر أم ٓ؟

اجلقاب :ؾٔف اصُٚل.
افسمال:هـوك ش َّب حوت مصـقظي مـ شـ افػقؾ ،وافػقؾ ؽر مذـك ،هؾ حيؽؿ
بوفطفورة أم ٓ؟

جقابًٕ :ؿ حيُؿ بٚفىٓٚرة.
افسمال:اذا دسً يدي كؿر ًا أو اشد ًا أو ؿرد ًا أو ؽرهو مـ احلققاكوت ادػسشي
هؾ هل ضوهرة ام كجسي؟
( )7أي إٔف بًد أن يْيػ بدٕف بٚفهٚبقن يًٌِف بٚدٚء ـل يىٓر.

اجلقاب :افُِٕ ٛجس( )7أم ٚآشد وؽره مـ احلٔقإٚت ادٍسش ٜؾًِٔٝ
ٕجً.ٜ
صى اخلؿر ظذ افـور وخرج دخون وافتصؼ بؿالبز او
افسمال :إذا تؿ
ّ
جسؿل .هؾ هذا افدخون ضوهر ام كجس؟ وهؾ دخون آظقون افـجسي مثؾ
افؽؾى واخلـزير ضوهر أم كجس؟
()8

اجلقاب :آشتحٚف ٜمـ ادىٓرات( ،)0وصرورة آظٔٚن افْجً ٜدخًٚ ٕٚ
تقج ٛصرورة افدخٚن ضٚهر.
افسمال:ادشؽقك دم إشالمف دم بالد افؽػور هؾ هق حمؽقم بوفطفورة؟

اجلقاب:آصؾ يَتيض احلُؿ بٚفٍُر( )2آ اذا ـ ٕٝٚأمٚرة ظذ آشالم(.)9
افسمال:هؾ افصوبئي وافبفرا وآصقريغ وافؽؾداكقغ حيؽؿ بطفورهتؿ؟
()3

()4

( )7ؾ٘ذا ـ ٕٝٚافٔد رضٌ ٜرضقب ٜمني ،ٜأو ـ ٕٝٚافرضقب ٜظذ افُِ ٛؾ٘ن افٔد تْجس وإٓ إن
ـٚن جٚؾ ً ٚوافٔد جٚؾ ٜؾال تْجس افٔد ذم هذه احلٚف ٜمع ـقن افُِٕ ٛجً ً.ٚ
(  )4ؾٔام فق تؿ حرؿٓ ٚمثال.
( )0مرت مًٚئؾ آشتحٚف ٜمـ ادًٖف 909 ٜاػ ادًٖف.905 ٜ
( )2ؾ٘ن ـٕٚقا مـ أهؾ افُتٚب ؾٔحُؿ بىٓٚرهتؿ حتك وفق مل يُقٕقا مًِّغ.
( )9إٓ إن ـ ٕٝٚهْٚك ظالم ٜم ٚتدل ظذ إشالمف ؾ ُٔحُؿ بُقٕف مًِ ًام.
( )0اف ٌُ َٓ َرا هؿ مـ افنًٔ ٜآشامظِٔٔ.ٜ
( )5آصقريقن وافُِدإٔقن هؿ مـ افىقائػ ادًٔحٔ ٜؾٓؿ مـ أهؾ افُتٚب.

اجلقاب :أهؾ افُتٚب ومْٓؿ افهٚبئ ٜحيُؿ بىٓٚرهتؿ ،وـؾ مـ يهدق ظِٔف
إٔف مًِؿ أو هيقدي ،او ٕكاين أو جمقد ؾٓق حمُقم بٚفىٓٚرة.
افسمال:مو هق حؽؿ اهلديي ادلخقذة مـ مطعؿ يبقع حلؿ ودجوج مشؽقك دم
تذـقتف؟

اجلقاب :إن ـٚن ادراد مـ اهلدي ٜهق افىًٚم ادنتّؾ ظذ افِحؿ وـٚن ذفؽ
ذم بالد افٍُر ؾالجيقز أـِف ،وأم ٚمـ حٔ ٞافْجٚش ٜؾٕٚطٓر ظدمٓ ،)7(ٚوإن ـٚن
ذم بالد آشالم ،أو ـٚن صٚح ٛادىًؿ مًِ ًام ؾٔحؾ أـِف أيو ً.)4(ٚ

افسمال :فق مسح افشخص ظذ أحد ؿدمقف اثـوء افقوقء وفؽـف مل يتؿ ادسح اػ
مػصؾ افؼدم ،بؾ رؾع يده ثؿ اراد ان يؽؿؾ ادسح ؾفؾ يؽؿؾ ادسح مـ مؽون
موؿطع ادسح او جيػػ ؿدمف ويستلكػ مسح افؼدم مـ جديد.
وفق ـون اجلقاب هق إول أي إـامل ادسح:
أٓ تؽقن افب َّؾي ادتبؼقي ظذ افؼدم بعد رؾع افقد وؿبؾ متوم ادسح بؾي خورجقي تمثر
دم صحي ادسح؟

اجلقاب :افيٚهر جقاز آـامل(.)0
( )7وهْ ٚحيهؾ افتٍريؼ بغ جقاز إـؾ وافىٓٚرة ؾ ُٔحُؿ بٚفىٓٚرة فًدم افًِؿ بٚفْجٚش ٜوحيُؿ
بًدم جقاز إـؾ فًدم افًِؿ بٚفتذـٔ.ٜ
( )4أي إن ـٚن صٚح ٛادىًؿ مًِ ًام ؾٔحؾ أـِف شقاء ـٚن ذم بالد آشالم أم بالد افٍُر.
( )0أي جيقز إـامل مًح افَدم فٔهؾ ادًح اػ مٍهؾ افَدم بًد ظدم إـامفف ذم بداي ٜادًح.

وٓ تًد افٌ َِ ٜادتٌَٔ ٜذم ادًّقح( )7بِ ٜخٚرجٔ ،ٜشٔام ظذ افَقل بجقاز أخذ
ادٚء فًِّح مـ بَٔ ٜأظوٚء افقوقء( ،)4وإن ـَْٕ ٓ ٚقل بف(.)0
افسمال :شامحي افسقد مو احلؽؿ فق أن اإلكسون تقول فصالة معقـي ؿبؾ دخقل
افقؿً؟

ينسط ذم صح ٜافقوقء ؿٌؾ افقؿ ٝؿهد إمر افٍْز( ،)2او افُقن ظذ
افىٓٚرة( ،)9أو ـقٕف مَدم ٜد ٚهق مؼوط بٚفىٓٚرة وؿد دخؾ وؿتف(.)0
ؾِق أتك بٚفقوقء افهحٔح ؿٌؾ افقؿ ٝأو بًده صح ٝمجٔع أظامفف ادتقؿٍٜ
ظذ افقوقء(.)5

( )7أي أن افٌِؾ ادقجقد ظذ طٓر افَدم مـ بداي ٜادًح ٓ يًتز مـ خٚرج افقوقء ـل يٗدي اػ
بىالن افقوقء ـام هق احلٚل ؾٔام فق أراد ان يًّح ظذ ؿدمف مع وجقد مٚء مـ ؽر افقوقء.
( )4هْٚك ؿقل يًتّده ظدد مـ افٍَٓٚء وهق إٔف اذا جػ ادٚء ظـ افٔد ؿٌؾ ان يُّؾ ادتقوئ
ووقءه بٚدًح ظذ افرأس وافَدمغ ؾُّْٔف ان يوع يده ظذ حلٔتف مثال أو أي ظوق آخر إن
ـ ٕٝٚمٌتِ ٜبٚدٚء ويًّح بذاك افٌِؾ ظذ افرأس او افَدمغ.
( )0أي أن شامح ٜافًٔد ٓ يًتّد ظذ هذا افرأي وهق أخذ ادٚء مـ أظوٚء افقوقء.
( )2أي أن يُقن ؿد ؿهد ظْد ٕٔ ٜافقوقء ٍٕس افقوقء بٚظتٌٚره أمرا مًتحٌ ً.ٚ
( )9أي أن يُقن ؿهده مـ افقوقء هق أن يُقن ظذ ضٓٚرة بٚظتٌٚر افٌَٚء ظذ افىٓٚرة أمر
مًتح ٛذم مجٔع احلٓٚت.
( )0أي أن يُقن افَهد مـ افقوقء هق آتٔٚن بهالة افيٓر مثال افتل ينسط ذم صحتٓٚ
افقوقء افتل دخؾ وؿتٓ.ٚ
( )5ؾَٔهد بٚفقوقء ؿٌؾ وؿ ٝافهالة ٍٕس افقوقء ادًتح ،ٛاو افُقن ظذ ضٓٚرة.

افسمال:هؾ موء افبحر يصؾح فؾقوقء؟

اجلقابًٕ :ؿ يهِح فِقوقء ومل خيٚفػ مـ ادًِّغ ذم ذفؽ شقى ظٌد اهلل
بـ ظّر( )7وظٌد اهلل بـ ظّرو(.)4
افسمال :مو رأي مقٓكو ؾقؿـ يستعغ بـؼؾ ادوء دم ؽسؾ وجفف دم افقوقء بؽؾتو
يديف ومو حؽؿ صؾقاتف افتك صالهو هبذا افقوقء؟

اجلقاب :صالتف صحٔح ٜوٓ رء ظِٔف.
افسمال :اكو اتقول مـذ ظؼ شـقات ظذ افشؽؾ افتويل:
ظـد ؽسؾ افقجف وافقديـ آخذ ادوء ثؿ امسح ثؿ آخذ موء جديد وأمسح ثؿ
آخذ موء فؾؿرة افثوفثي وأمسح .وفؽـ ؿول يل افبعض بلن هذا افقوقء خطل
وجيى أخذ ادوء مرة واحدة وادسح ثالث مرات بدون أخذ موء جديد ،ؾام هل
افػتقى أرجق افتقوقح.و هؾ اذا ـون ووقئل خطل هؾ جيى ظع اظودة
افصؾقات ددة ظؼة اظقام ظؾام أن هذا افقء صعى بوفـسبي يل؟

اجلقاب :ان ـٚن ادراد مـ أخذ ادٚء ص ٛادٚء ظذ افقجف وافٔديـ ؾٚدرة
آوػ واجٌ ٜوافث ٜٕٔٚمًتحٌ ٜوافثٚفث ٜظر جٚئزة ،بؼط ـقن افًٌالت
ـٚمِ.)0(ٜ
( )7أي ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب.
( )4أي ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص.
( )0أي إٔف ذم ـؾ مرة يٖخذ ادٚء يًٌؾ متٚم افقجف مثال ،او متٚم افٔد ،ويتُرر ذفؽ ثالث مرات.

وآ ؾِق احتّؾ ظدم إًٌٚل متٚم م ٚجي ٛؽًِف ؾٚفثٚفث ٜأيو ٚجٚئزة بؾ
واجٌ.)7(ٜ
وأم ٚإن ـٚن ادراد مـ أخذ ادٚء مًح افٔد بف ثؿ مًح افقجف وافٔديـ( )4ؾٓق
بٚضؾ ٕٓف يًتز ذم افقوقء ؽًؾ افقجف وافٔديـ وافًٌؾ ٓيتحَؼ بٚدًح وإٕام
يتحَؼ بجريٚن ادٚء مـ آظذ اػ آشٍؾ.
وظذ ؾرض بىالن افقوقء( )0تٌىؾ افهالة أيو.ٚ
افسمال :مو هق حؽؿ احلز افذي تستخدمف ادػقوقي افعؾقو فالكتخوبوت دم
آشتػتوء؟
و افذي يصبغ بف اصبع افـوخى مـ حقٌ افقوقء او افغسؾ حقٌ ان احلز ٓ
يزول آ بعد مرور اـثر مـ يقم.

اجلقاب :ان ـٚن افهٌغ جمرد فقن وٓ ينتّؾ ظذ م ٚيّْع مـ وصقل ادٚء اػ
افٌؼة يهح افقوقء وافًٌؾ ،وإٓ دم ٛإزافتف وان تقؿػ ذفؽ ظذ اشتًامل
دواء يرؾع اجلًؿ ادٕٚع.
( )7ـام ف ق ـٚن مثال يٖخذ ادٚء بٔده ويهٌف ظذ وجٓف وفُـ ادٚء مل يه ٛمجٔع افقجف بؾ جزءا
مْف ،وـذفؽ ذم افٔد ؾُٔقن تُرار أخذ ادٚء َبدف اـامل ؽًؾ افقجف أو افٔد.
( )4أي أن م ٚصٌف ظذ يده مـ مٚء يًتًِّف ذم مًح وجٓف ثؿ يده افّْٔك ثؿ يده افٔنى.
( )0أي إذا ـٚن افًٌؾ حيهؾ ثالث مرات بنُؾ ـٚمؾ ٕظوٚء افقوقء أو حيهؾ ادًح وفٔس
افًٌؾ ؾًْده ٚيتًغ إظٚدة افهالة ٕن افهِقات افتل ـٚن يٗدهي ٚخالل افًْقات افًؼ
ـ ٕٝٚبقوقء بٚضؾ ؾال تهح افهالة بدون ضٓٚرة ،أم ٚفق ـٚن افقوقء بٌر ذفؽ ؾٚفقوقء
صحٔح وافهالة صحٔح ٜوٓ أظٚدة.

افسمال:إذا صخص ظؾؼ بف مقاد صعبي اإلزافي "ظوزفي فؾامء" دم اجلسد ظذ
مـوضؼ افقوقء ـوفقد ،حتك ان يده اصبحً حمؿره مـ حمووفتف فتـضقػ هذه
ادـطؼف وبؼل مـف افؼؾقؾ.
ؾام حؽؿ افقوقء؟

اجلقاب :إذا مل يًتىع إزاف ٜادٕٚع ووٚق افقؿ ٝؾًِٔف افتّٔؿ(.)7
افسمال:اذا ـون افقاجى دم ادسح موبغ اضراف آصوبع اػ افؽعى .ؾامهق
احلد ادؼصقد دم اضراف آصوبع؟

اجلقاب :حدّ ادًح ظذ افَدم ضقٓ مـ رؤوس آصٚبع اػ افًُ،ٛوأمٚ
افًرض ؾٍُٔل بٖصٌع واحدة،وآؾوؾ بثالث أصٚبع ،وآـّؾ بتامم
افُػ(.)4
افسمال:هؾ مـ ادستحبوت أن أثؾٌ ؽسؾ افقجف وافقديـ دم افقوقء؟

اجلقاب :افقاج ٛهق افًٌؾ مرة واحدة ،وم ٚيًتح ٛهق تثْٔ ٜافًٌالت
ذم افقجف وافٔديـ.
وآحقط ترك افًٌِ ٜافث ٜٕٔٚذم افٔد افٔنى ،وذم افٔد افّْٔك إذا ـٚن ؽًؾ
(ٕ )7ن ادٕٚع يّْع مـ وصقل ادٚء اػ اجلِد وبٚفتٚيل مل يتُّـ مـ افقوقء افهحٔح ؾْٔتَؾ
حُّف اػ افتّٔؿ بٚظتٌٚره ؽر متُّـ مـ افقوقء.
( )4ومًْك ذفؽ أن مًح افَدم ضقٓ جي ٛان يُقن مـ رؤوس أصٚبع افَدم اػ افًُ ٛوهق
حمٚذاة ادٍهؾ مـ ٕٚحٔ ٜطٚهر افَدم وفٔس افًُ ٛذم بٚضـ افَدم.

افٔنى (بًده )ٚظذ ٕحق آرمتٚس( .)7وافتثِٔ ٓ ٞجيقز(.)4
افسمال :ـنت يدي افقنى وهل جمزة بوجلبس ـومؾي ؾوفرجوء ذح
افقوقء مػصال ودمتؿ.

اجلقاب :آحقط اجلّع بغ افقوقء وافتّٔؿ ؾٔتؿ ادًح ظذ اجلٌرة أثْٚء
افقوقء( )0ثؿ تتّٔؿ.
افسمال :أكو صعري ضقفف تؼريبو  3شؿ دم ادؼدمي .ؾفؾ جيى ظع ؾرق صعري
فقصؾ ادوء اػ اجلؾد افذي ظذ ؾروة رأد ظـد ادسح دم افقوقء؟ ظؾام اكـل مل
أــ اؾرق صعري دم افقوقء شوبؼو ً ،ؾام حؽؿ صاليت؟

اجلقاب ٓ :جي ٛظِٔؽ ذفؽ( )2وصالتؽ صحٔح.ٜ
افسمال :مو هق حؽؿ كقي افؼطع دم افقوقء؟

( )7ومًْك ذفؽ أن افًٌِ ٜافث ٜٕٔٚجٚئزة فِٔد افّْٔك ومًتحٌ ٜؾٔام فق ـٚن ادتقوئ يريد ان يًٌؾ
افٔد افٔنى به ٛادٚء ظِٔٓ ،ٚأم ٚفق ـٚن يريد ان يٌىس يده ذم ادٚء ثؿ يًّح ظِٔٓ ٚـام فق
ـٚن يتقوٖ مـ حقض مثال ؾٓٚؾوؾ هْ ٚظدم ؽًؾ افّْٔك مرة ث ٜٕٔٚبؾ يُتٍل بًٌِٜ
واحدة.
( )4أي ٓ جيقز ؽًؾ افقجف او افٔد افّْٔك أو افٔنى ثالث مرات ٕٕف بدظ ٓ ٜأشٚس هل.ٚ
( )0ؾٔتقوٖ بٚدًح ظذ اجلٌرة إن أمُْف ذفؽ ثؿ يتّٔؿ وإن مل يتُّـ مـ افقوقء ؾُٔتٍل
بٚفتّٔؿ.
( )2إذ ٓ ينسط وصقل ادٚء اثْٚء ادًح اػ بؼة افرأس بؾ يٍُل ادًح ظذ افنًر.

اجلقاب ٓ :يي إذا مل يتؿ افقوقء بتِؽ افْٔ.)7(ٜ
افسمال :اذا رجع بعد كقي افؼطع مـ دون أن يليت بؿبطؾ دم ادقاردادذـقرة ؾام
هق احلؽؿ؟

اجلقاب :تَدم اجلقاب ظـ هذه ادًٖف ٜحٔ ٞيٍرق بغ افهقم وافهالة(.)4
افسمال:افـؽس دم افقوقء؟
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اجلقاب ٓ :جيقز إٓ تَٔ.)2(ٜ
افسمال :دائام يراودين افشؽ ـثرا دم افقوقء وافصالة ودم افغسؾ ؾامذا أؾعؾ
هؾ أظقد افقوقء او افصالة ـؾام صؽؽً؟
ام ٓ أكظر اػ افشؽ؟

اجلقاب ٓ :ؿّٔ ٜهلذا افنؽ وفٔس ظِٔؽ آظٚدة.
( )7بًّْك إٔف أثْٚء افقوقء ٕقى ؿىع افقوقء وتقؿػ ظـ متٚبًتف ثؿ ظٚد اػ ٕٔتف آوػ ؾٔهح
ووقءه ،أم ٚفق ٕقى ؿىع افقوقء وأـّؾ مع ٕٔ ٜافَىع بٖن ؽًؾ يده افّْٔك وافٔنى مثال
ثؿ أراد افًقدة اػ ٕٔ ٜافقوقء ؾْٓ ٓ ٚيهح مْف ذفؽ ٕٕف أتك بٖجزاء مـ افقوقء مـ ؽر ٕٔ.ٜ
( )4ؾَىع ٕٔ ٜافقوقء ثؿ افًقدة افٔٓ ٓ ٚتٗثر بهح ٜافقوقء بخالف افهقم ؾٕ٘ف يَْىع بّجرد
ؿىع ٕٔ ٜافهقم.
( )0مًْك افُْس ذم افقوقء أن يٌدأ بًٌؾ يده مـ افُػ اػ ادرؾؼ(افُقع).
( )2مقارد افتَٔ ٜافتل يُقن ؾٔٓ ٚادًِؿ افنًٔل ظرو ٜفألذى ؾٔام فق ظِؿ ادتًهٌقن ـقٕف صًٔٔٚ
مـ خالل ووقءه ،ؾٍل هذه احلٚف ٜجيقز فف أن يتقوٖ مثؾ ووقءهؿ فرد آذى ظـ ًٍٕف.

فؼد ظرؾً ؿبؾ ايوم اكف جيى ان يؽقن مسح افرأس دم افقوقء ببوضـ افؽػ
وٓ جيزي ادسح ببوضـ آصوبع.
وفؽـ احد اددرشغ فؾعؾقم افديـقف ؿبؾ ظدة شـقات ـون يؼقل فـو يؽػل ادسح
ببوضـ آصوبع ؾؽـً مطؿئـو بؽالمف.
افسمال :مو هق حؽؿ صؾقايت افتل ــً اؿقؿفو هبذا افطريؼي مـ افقوقء؟
هؾ ـوكً صحقحي؟

اجلقابًٕ :ؿ صحٔح.ٜ
أرجق ادعذرة ظـ ضبقعف افسمال حقٌ اين مـ ادستبكيـ وٓ ظفد ػ برؤيي مو
يػعؾف افـوس وفؽـ يتؿ أخذ آحؽوم افؼظقي مـ افرشوئؾ افعؿؾقي مبوذه
وشمايل ظـ افقوقء:
 -1ظـد ؽسؾ افقجف أؿقم بصى ؽرؾتغ مـ ادوء ظذ افقجف مـ أظذ اػ أشػؾ
ثؿ أؿقم بتحريؽ افقد ظذ افقجف ظده مرات (أـثر مـ مرتغ) فضامن وصقل
ادوء اػ مجقع أجزاء افقجف وتؽقون حرـف افقددم مجقع آجتوهوت
 -8ظـد ؽسؾ افقد افقؿـك أؿقم بصى ؽرؾتغ مـ ادوء بقاشطف افقد افقنى مـ
ادرؾؼ اػ أضراف آصوبع ثؿ أؿقم بومرار افقد افقنى ظده مرات (أـثر مـ
مرتغ) ظذ افقؿـك فضامن و صقل ادقوه اػ مجقع أجزاء افقد وـذفؽ أؾعؾ ظـد
ؽسؾ افقد افقنى.
افسمال :هؾ هذا افػعؾ صحقح؟
ٓكك أظؾؿ أن افغسؾ ثالث مرات يبطؾ افقوقء؟
واذا مل يؽـ ؾعال صحقحو ؾام هق حؽؿ افصاله افتك أديتفو بقاشطف مثؾ هذا
افقوقء؟

اجلقاب :ووقءك صحٔح وٓ اصُٚل ؾٔف ،وم ٚؾًِتف ُيًد ؽًال واحد ًا.

كجد أحقوكو بعد افصالة أن هـوك دم ًو خورج ًو مـ أحد أظضوء افقوقء بـسبي
ؿؾقؾي جدا وهق جوف وافسمال :افػ :هؾ جيى إظودة افقوقء وافصالة؟
ب :هؾ جيى تطفر ادؽون بودوء؟ وـؿ مرة يتؿ تطفره بودوء افؼؾقؾ اذا ـون افدم
جوؾ ًو ظذ افبدن دم مقؿع اجلرح؟
ج :هؾ يعتد بف اذا ـون افدم ؿؾقال ويعتز كجس ـوفؽثر؟

اجلقاب:
افػ :مع افًِؿ بقجقد افدم حٚل افقوقء جي ٛاظٚدة افقوقء وافهالة(.)7
ب ٓ :جي ٛتىٓر ادُٚن آ مُٚن افًجدة حٚل افهالة(.)4
ج :بًض ؿدمٚء افٍَٓٚء أؾتك بًدم افْجٚش ٜاو ظدم مْجًٔتف( )0وفُْف ؽر
تٚم ،بؾ هق ٕجس مْجس(.)2
( )7أي إن ـٚن ادهع يًِؿ بٖن هذا افدم ؿد خرج أثْٚء ووقءه وؿٌؾ صالتف ؾًِٔف إظٚدة افقوقء
وافهالة ،أم ٚمع ظدم افًِؿ ؾهالتف صحٔح ٜوٓ جي ٛإظٚدة افقوقء أو افهالة.
( )4ينر شامح ٜافًٔد اػ أن م ٚينسط ضٓٚرتف ذم مُٚن ادهع هق حمؾ افًجقد ؾَط وٓ جيٛ
تىٓر آمٚــ آخرى إن ـ ٕٝٚجٚؾ ،ٜوأم ٚافدم افَِٔؾ ظذ اجلًد ؾ٘ن ـٚن بَّدار افدرهؿ
أو أؿؾ وـٚن دم ٚخٚفه ٚؾٓق مًٍق ظْف ذم افهالة وفُْف ٓ خيرج ظـ ـقٕف ٕجً ً ٚؾُّٔـ
ؽًِ ف وإزافتف مرة واحدة بٚدٚء افُثر وـذفؽ بٚدٚء افَِٔؾ بًد إزاف ٜافدم ،وؿد مر حُؿ
ادَدار ادًٍق ظْف مـ افدم ذم ادًٖف.250 ٜ
( )0أي أن ؾتقى بًض افٍَٓٚء بًدم ٕجٚش ٜافدم افَِٔؾ اشتْٚدا اػ م ٚهق وارد مـ افًٍق ظـ هذا
ادَدار ذم افهالة ،وفُـ شامح ٜافًٔد يٍرق بغ حُؿ افًٍق افثٚب ٝوبغ احلُؿ بْجٚشتف.
( )2ؾحُؿ هذا افدم افَِٔؾ إٔف ٕجس وٓ يُّـ أن يُقن ضٚهر ًا ،وإذا ٓمس صٔئ ٚآخر وـٚن رضٌٚ
ؾٕ٘ف يْجس مْف ،رؽؿ إٔف مًٍق ظْف ذم افهالة.

اكو أبقل ثؿ أتقول ثؿ أصع وبعد افصالة أرى افغوئط.
افسمال :هؾ اظقد صاليت او موذا أؾعؾ؟

اجلقاب :اذا احتّؾ خروج افٌٚئط بًد افهالة ؾال إظٚدة فِهالة ،وإن
ظِّ ٝأن افٌٚئط ؿد خرج ؿٌؾ افهالة وافقوقء صح ٝافهالة(. )7
ظِّ ٝان افٌٚئط ؿد خرج بًد افقوقء وؿٌؾ افهالة ؾٔج ٛإظٚدة
وام ٚفق
َ
افهالة فٍَد افىٓٚرة(.)4
افسمال :ؿد حيصؾ يل أن أؽػؾ دم بعض إوؿوت ظـد افقوقء ،وإذا يب أتقول
أو ؿد أهنقً ووقئل ؾقحصؾ يل صؽ بحقٌ ٓ أدري هؾ ـوكً كقي هذا
افقوقء وجقب ًو أم اشتحبوب ًو وؿد يؽقن ؿبؾ إذان أو بعده.
مو هق إثر ادستى ظذ ذفؽ؟

اجلقاب :افنؽ ذم افهح ٜوافًٍٚد بًد افقوقء مقرد فَٚظدة افٍراغ وحيُؿ
بٚفهح.)0(ٜ

( )7ؾُٔقن افقوقء ؿد تؿ بًد خروج افٌٚئط وحتهؾ بف افىٓٚرة ،وـذفؽ افهالة ،ؾ٘هن ٚتهح
فِجٓؾ بقجقد افْجٚش. ٜ
( )4بًد إظٚدة افقوقء افذي يُقن ؿد إتَض بخروج افٌٚئط.
( )0ومًْك ذفؽ أن افنؽ بهح ٜافقوقء وظدمف مـ ٕٚحٔ ٜـٍٔٔتف إن ـٚن بًد إٓتٓٚء مـ
افقوقء ؾٔحُؿ بهح ٜافقوقء ،أم ٚؾٔام يتًِؼ بٚفْٔ ٜؾال ينسط ؾٔٓ ٚأن يْقي افقجقب او
آشتحٌٚب بؾ تٍُل افْٔ ٜفُِقن ظذ ضٓٚرة فِحُؿ بهح ٜافقوقء فُقٕف أمرا مًتحٌ ً ٚذم
ًٍٕف.

وافنؽ ؾٔف ذم أثْٚء افقوقء مقرد دٍٓقم ؿٚظدة افتجٚوز( )7وحيُؿ بٚفًٍٚد.
افسمال :اذا خرج افدم مـ جرح وجػ ظؾقف (يبس) هؾ جيقز تطفر طوهره
وافتقوقء ؾقؿف؟

اجلقاب:ان ـٚن ادراد إف ُيىٓر طٚهر اجلرح مـ افدم ويٌَل افدم ذم افٌٚضـ،
ويتقوٖ ًٕؿ جيقزٓ ،ن افدم مٚدام مل خيرج مـ افٌٚضـ ٓ يُقن ٕجً ً ،ٚوذم
افقوقء ٓ جي ٛؽًؾ افٌٚضـ(.)4
افسمال :صخص مؼطقع افقديـ ممو ؾقق ادرؾؼغ ؾفؾ يسؼط ظـف ادسح دم
افقوقء أم يستـقى مـ يؿسح فف ظذ رأشف وؿدمقف؟

اجلقاب:افيٚهر إف يًتْٔ ٛمـ يًّح فف ،وٓ يًٌد جقاز افًٌؾ
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وآحقط اجلّع بْٔٓام(.)2
افسمال :هؾ جيقز دم افقوقء أن اؿقل أتقول ؿربي اػ اهلل تعوػ ،او اتقول
فؾطفورة ؿربي اػ اهلل تعوػ؟ وهؾ جيقز ان أصع صالة افظفريـ وافعشوئغ
بقوقء واحد دم أحد افـقتغ؟
( )7ؿٚظدة اف ٍراغ وافتجٚوز تَقل أن م ٚتنؽ بف بًد أن دمٚوزتف وؾرؽ ٝمْف ؾٕ٘ؽ حتُؿ بهحتف،
ومٍٓقمٓ ٚهق أن م ٚتنؽ ؾٔف ؿٌؾ ان تٍرغ مْف وتتجٚوزه حيُؿ بٌىالٕف.
( )4وذفؽ أن افىٌَ ٜافٔٚبً ٜمـ اجلرح مل يًد يىِؼ ظِٔٓ ٚأهن ٚدم ويٍُل ضٓٚرهت ٚاخلٚرجٔ.ٜ
( )0أي يهح ذم هذه احلٚف ٜأن يًٌؾ رأشف وؿدمٔف بدل ادًح ظِٔٓام.
( )2أي يًتح ٛفف أن يىِ ٛمـ أحد م ٚأن يًّح ظْف ويَقم هق بًٌؾ حمؾ ادًح.

اجلقاب :افقوقء مًتحٍٕ ٛز ،ؾٚفتقيض ؿرب ٜاػ اهلل تًٚيل جيقز،
ومًتح ٛفُِقن ظذ افىٓٚرة ؾٚفتقيضء فِىٓٚرة يٍُل وبًد حتَؼ افقوقء
يرتٍع احلدث ؾام دام مل حيدث جيقز آتٔٚن بُؾ م ٚهق مؼوط بٚفىٓٚرة وان
ضٚف ٝاددة.
افسمال :هؾ جيقز افقوقء دم أن اوع وجفل حتً احلـػقي ثؿ أوع يدي افقؿـك
ثؿ أوع يدي افقنى مع افعؾؿ اين مل أؽسؾ افقد افقؿـك بوفقنى ثؿ أمسح
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افرأس ثؿ افرجؾ افقؿـك ثؿ افقنى؟

اجلقاب :جيقز افقوقء بٚفْحق ادذـقر إذ ٓ يًتز ؾٔف شقى افًٌؾ ٓ افًٌؾ
بٚفٔد ،وفذا يهح افقوقء بٓٚرمتٚس( ،)4فُـ ٓبد وان ٓ يوع افٔديـ حتٝ
احلٍْٔ ٜبًد حتَؼ افًٌؾ حتك ٓ يِزم ادًح بٚدٚء اجلديد(.)0
افسمال :بعض آصخوص يعؿؾقن دم مقؽوكقؽقي افسقورات وتؽقن أيدهيؿ ضقل
ؾسة افـفور مؾقثي بامدة دهـقي (دهقن افسقورات) وظؿؾقي إزافتفو تستقجى
صعقبي كقظو مو مع بؼوء جزء مـفو ،ؾفؾ يؿؽـ افتقؿؿ مع افقوقء دم هذه
احلوفي؟

تًغ افقوقء وٓ
اجلقاب :اذا أمُـ ازافتٓ ٚظذ ٕحق يهؾ ادٚء اػ افٌؼة َ
( )7أي بًد إٓتٓٚء مـ افقجف يتؿ ووع افٔد افّْٔك حت ٝاحلٍْٔ ٜثؿ افٔد افٔنى.
( )4بٖن يٌىس وجٓف ذم ادٚء مع مراظٚة ان يُقن مـ آظذ اػ آشٍؾ.
( )0ؾًٌد ان يْتٓل مـ افٔد افّْٔك ٓ يوًٓ ٚجمددا حت ٝاحلٍْٔ ٜوـذفؽ افٔد افٔنى اػ ان يْتٓل
مـ ادًح ظذ افرأس وافَدمغ.

حيتٚج اػ افتّٔؿ ،واذ مل يُّـ ذفؽ تًغ افتّٔؿ ،وٓ مقرد فقوقء اجلٌرة
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وّف(.)4
وآحقط اشتحٌٚب ًّ ٚ
افسمال :مو رأيؽؿ دم افقوقء بعد افغسؾ ومتك جيقز ومتك ٓ جيقز؟

اجلقاب ٓ :ووقء بًد افًٌؾ ،ـؾ ؽًؾ جيزی ظـ افقوقء.
افسمال :ظـدمو أتقول أصى ادوء ظذ وجفل مرة واحدة أو مرتغ ثؿ أمسح
بقدي ـؾ افقجف ضقٓ وٓ أترك أي مـطؼي وفؽــل مل أــ أتقؼـ ظـ مـطؼي حتً
افعغ مبوذ ًة أي أؿصد مـطؼي حتً رمقش افعغ هؾ أتك ادوء ظؾقفو أم ٓ ٕكـل
ظع
مل أــ أظؾؿ هؾ وصؾفو ادوء أم ٓ وــً أطـ أن ووقئل صحقح ؾفؾ ّ
إظودة افصؾقات افتل صؾقتفو هبذا افقوقء؟

اجلقاب :ادًتٍٚد مـ افروايٚت ش َٔام احلٚـٔ ٜفقوقء رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف
وافف حٔ ٞتقوٖ مرار ًا فتًِٔؿ م ٚهق افقاج ،ٛأن آطٓر آـتٍٚء به ٛادٚء
ظِی افقجف مرة واحدة وإمرار افٔد ـذفؽ وٓ جي ٛأزيد مـ ذفؽ وافقشقاد
افذی ٓ حيهؾ فف افَىع بٚفًٌؾ ٕير م ٚذـرت يرجع افی ادتًٚرف.
افسمال :أثـوء افقوقء ،ـون ادوء وعقػو وـثر افتؼطع ،وظـدمو أردت ؽسؾ
َ
افغسؾي افثوفثي  -ادستحبي  -بصى ادوء مـ يدي افقؿـك إػ افقنى
يدي افقؿـك
( )7هذا ظذ م ٚيٌدوا أثْٚء ؾسة افًّؾ ،أم ٚفق ـٚن ب٘مُٕٚف إزاف ٜادقاد افدهْٔ ٜبًد ظقدتف فِّْزل
ؿٌؾ إتٓٚء وؿ ٝافهالة ؾُّْٔف أن يٗخر افهالة حلغ متُْف مـ افقوقء افهحٔح.
( )4أي فق مل يتُّـ مـ إزاف ٜافدهقن وأراد ان يتّٔؿ ؾًٔتح ٛفف ان يتقوٖ ويتّٔؿ.

فغسؾ افقؿـك ـون ادوء افذي دم افقؿـك ؿؾقال ؾؾؿ يـتؼؾ ادوء .ؾؼؿً بغسؾ يدي
بوفرضقبي افبوؿقي دم يدي ؾفؾ ووقئل صحقح؟ وظؾقف هؾ صاليت صحقحي؟

اجلقاب :افًٌِ ٜافثٚفث ٜفًٔ ٝمًتحٌ ٜبؾ افث ٜٕٔٚمًتحٌ )7(ٜوافثٚفث ٜؽر
جٚئزة.
وم ٚذـرتف ذم افًٌِ ٜافثٚفث ٜفق ـٚن ذم افث )4(ٜٕٔٚيهح افقوقء وافهالة مًف.
افسمال :ــً ظـدمو أتقول وبعد آكتفوء مـ ؽسؾ افقد افقنی أصبؽ يدي
آثـغ ؿبؾ ادسح ظؾی رأد فقدخؾ ادوء بغ أصوبعل ؾتؾؿس يدي افقؿـی
افقنی وافعؽس .ؾام حؽؿ ووقئل واكو ظؾی هذا احلول مـذ زمـ ضقيؾ؟

اجلقاب :يهح افقوقء اذا ـٚن آصٌٚك ٓحراز وصقل ادٚء اػ متٚم اجزاء
افٔد افٔنى.
افسمال :هؾ جيزي دم مسح افرأس بوفقد افقؿـك ادسح ـ اختقورا ـ بظوهر افؽػ
أو بوفذراع أم أن ذفؽ خمتص بوفؼدمغ؟

اجلقاب ٓ :جيزي ادًح بيٚهر افُػ او بٚفذراع اختٔٚر ًا مـ ؽر ؾرق بغ
مًح افرأس وافَدمغ.
افسمال :احدى آخقات ـوكً تغسؾ افقد افقنى دم افقوقء ثالث مرات
اظتؼود ًا مـفو بصحي ذفؽ بؾ بقجقبف.
( )7فِٔد افّْٔك وفًٔ ٝمًتحٌ ٜفِٔد افٔنى.
( )4ؾِق أظتز ان م ٚؿّ ٝبف هق تُِّ ٜفًٌِِ ٜافث ٜٕٔٚفِٔد افّْٔك فهح افقوقء.

ؾفؾ يؽقن ووقؤهو بوضال ؾقجى ظؾقفو اظودة افصؾقات افتل صؾتفو هبؽذا
ووقء؟

اجلقاب :يُقن ووقئٓ ٚبٚضال مـ جٓ ٜظدم صح ٜادًح فُقٕف بامء جديد
ؽر مٚء افقوقء وبٚفتٚيل يٌىؾ افقوقء ،ؾٚفهِقات واؿً ٜبدون ضٓقر ؾالبد
مـ اظٚدهت.)7(ٚ
افسمال :هؾ جيقز تثبقً بوروـي (صعر مستعور) بعد افقوقء؟

اجلقاب :ان ـٚن ادراد ادًح ظذ افٌٚروـ ٜؾٓق ٓ جيقز( )4وان ـٚن ادراد
افتثٌٔ ٝبًد متٚمٔ ٜافقوقء ؾٓق جيقز.
افسمال :مو احلؽؿ فق ـون صخص يتقول ويبطؾ ووقءه بؽثرة؟
ؾامذا يػعؾ ظؾ ًام بلن هذه احلوفي مالزمي فف دم أؽؾى وأـثر آحقون ومـذ شـقات
ؾامذا يػعؾ؟
هؾ يعقد ووقءه ظؾ ًام بلكف ؿد يـتؼض اثـوء افقوقء او بعده او اثـوء افصالة
فدرجي ؿد يضطر اػ افقوقء أربع او مخس مرات؟

اجلقابٓ :بد مـ افًًل فالتٔٚن بٚفهالة مع آؿتهٚر ظذ واجٌٚهت ٚبًد
افقوقء بال ؾهؾ ،ؾ٘ن ظِؿ بٖن فف ؾسة تًع افهالة وافىٓٚرة وفق بٓٚؿتهٚر
ظذ خهقص افقاجٌٚت وترك مجٔع ادًتحٌٚت ؾٔج ٛآتٔٚن بٚفهالة ذم تِؽ
( )7إٓ م ٚيُّـ أن تُقن ؿد صِتف بًد افًٌؾ افقاج ٛاو ادًتح ٛؾٚفىٓٚرة ادىِقب ٜمتحََ ٜذم
تِؽ احلٓٚت وٓ جي ٛافقوقء وبٚفتٚيل ٓ جي ٛإظٚدة تِؽ افهِقات.
(ٕٕ )4ف مل حيهؾ ادًح ظذ افرأس.

افٍسة(.)7
افسمال :دم مسلفي ذـرتؿ ان:
احلامموت ادػتقحي واخلوكوت ٓ جيقز افدخقل ؾقفو فغر افقجف ادؼصقد مـفو آ
بوٓذن ؾال يصح افقوقء مـ موئفو وافصالة ؾقفو آ بنذن ادوفؽ او وـقؾف وجمرد
ؾتح أبقاهبو ٓ يدل ظذ آذن دم ذفؽ وفقسً هل ـودضوئػ ادسبؾي فالكتػوع
هبو.
ؾامذا ظـ افقوقء دم مؼر افعؿؾ هؾ يؾزم إذن مـ صوحى افعؿؾ؟
واذا فزم آذن وـوكً ممشسي ـبرة ويصعى افقصقل اػ صوحى افعؿؾ
ـقػ يؿؽــل معرؾي افقـقؾ ظـف فسمال آذن؟

اجلقاب :افقوقء ؾی مَرافًّؾ ،وذم مَر مٗشً ٜـٌرة وم ٚصٚبف جٚئز ،وٓ
يِزم آشتٔذان فالضّْٔٚن بروٚي ٜصٚح ٛافًّؾ ،وفزوم آشتٔذان ؾی ـؾ
مقرد إٕام هق فِتثٌ ٝمـ افرو ٓ ٚخلهقصٔ ٜؾی آذن.
وبٚفتٚيل ؾٚفوٚبط ذم جقاز افتكف ذم مٚل افٌر بٚفقوقء او ؽره هق إحراز
روٚيتف وضًٍٕٔ ٛف وفق تَدير ًا(.)4
افسمال :مو هق حؽؿ ادسح ظؾی اجلقراب واخلػغ ؾی افقوقء ؾی حول افتؼقي؟

اجلقاب :جيقز ادًح ظذ اخلػ واجلقرب وٕحقمه ٚذم حٚل افيورة مـ
( )7ويُّـ مراجً ٜادًٖف 754 ٜفٌٔٚن افهقر ادتًددة وأحُٚمٓ.ٚ
( )4وافٍرق مع مقرد افًٗال هق أن تِؽ إمٚــ مٍتقحٓ ٜشتًامٓت خٚص ٜوفذا حتتٚج اػ أن
حيرز ادُِػ رو ٚأصحَٚب ٚذم اشتًامهل ٚبٚفقوقء .

تَٔ ٜأو برد خيٚف مْف ظذ رجِف او ٓ يُّـ مًف ٕزع اخلػ(.)7
افسمال :فق أن صخص ًو مـ ادذاهى آشالمقي آخرى تقول ووقء آمومقي
خموفػ ًو بعؿؾف هذا مذهبف ودون أن يستبك ؾفؾ ووقؤه يؽقن صحقحو؟

اجلقاب :اذا ؿهد افَرب ٜيُقن ووقءه صحٔح ً ،ٚوآشتٌهٚر ذط ذم ؿٌقل
افًٌٚدة ٓ ،ذم صحتٓ.ٚ
افسمال :اذا ؽسؾ آكسون وجفف او يديف ثؿ أراد افقوقء بعدهو مبوذة ؾفؾ
جيى ظؾقف ان يؼقم بتجػقػ هذه آظضوء ؿبؾ ان يؼع بوفقوقء؟ ام جيقز فف
أن يتقول دون أن جيػػ هذه آظضوء مـ ادوء؟

اجلقاب ٓ :ينسط جٍٚف أظوٚء افقوقء ؿٌِف( ،)4بؾ فق ـ ٕٝٚافرضقبٜ
ـٚؾٔ ٜفًٌِؾ َب ٚؽًؾ أجزاه ذفؽ(.)0
افسمال :هؾ هـوك ؾرق بغ مو اذا ـوكً أظضوء افغسؾ (افقجف وافقديـ) رضبي
وبغ ان تؽقن مبؾقفي بحقٌ تؽقن مستقظبي دوء افقوقء؟

اجلقاب :اتوح مـ شٚبَف.
( )7ظِام أن شامح ٜافًٔد يرى مـ بٚب آشتحٌٚب ظدم آجتزاء بذفؽ وإظٚدة افقوقء وافهالة
ـام مر بٕٔٚف ذم ادًٖف.730 ٜ
( )4وم ٚيتًغ أن يُقن جٚؾ ٚهق حمؾ ادًح فُل ٓ حيهؾ ادًح بامء ؽر مٚء افقوقء.
( )0أي إن ـٚن ادٚء ادقجقد ظذ افقجف او افٔديـ او يد واحدة ٕتٔج ٜؽًِف ؿٌؾ افقوقء ـٚؾٕٔ ٚن
يًتًّؾ ذم افقوقء ؾٔام فق مًح ظِٔف فٍُك ود ٚاحتٚج اػ مٚء جديد.

افسمال :اذا ــً متقوئ ًو وشؾؿً ظذ ـوؾر ؽر ـتويب وـوكً يده ؾقفو رضقبي.
هؾ يبطؾ افقوقء؟

اجلقاب ٓ :يٌىؾ افقوقء وفُـ افٔد تهر متْجً.ٜ
ؾِق ضٓره ٚوأتؿ ووقءه يهح ووقؤه ان مل تُـ ادهٚؾح ٜبًد متٚمٜٔ
افًٌالت اي ؿٌؾ ادًح.
وآ ؾٌٔىؾ افقوقء فِزوم ادًح بامء خٚرجل(.)7
افسمال :هؾ جيقز ظـد ؽسؾ افقديـ دم افقوقء ان يتؿ افتسووي دم افغسؾ،
يعـل اذا شؽبً ادوء مرة ظذ افقد افقؿـك.
ؾفؾ جيى افسؽى ظذ افقد افقنى مرة؟
او جيقز مرة دم افقؿغ ومرتغ ظذ افقد افقنى؟

اجلقاب ٓ :جي ٛافتًٚوي وٓ يًتز ذم صح ٜافقوقء(.)4
( )7ؾٔهر فًِّٖف ٜثالث و فُؾ صقرة حُّٓ :ٚؾٚفهقرة آوػ إن ـ ٕٝٚادهٚؾح ٜؿد حهِٝ
بًد إٓتٓٚء مـ افقوقء ؾُٔتٍل بتىٓر يده مـ افرضقب ٜادني ،ٜوافهقرة افث ٜٕٔٚان حتهؾ
ادهٚؾح ٜاثْٚء افقوقء وؿٌؾ ان يُّؾ ؽًؾ افٔد افٔنى ،ؾٔىٓر يده ويُّؾ ووقءه،
وافهقرة افثٚفث ٜأن حتهؾ ادهٚؾح ٜبًد إٓتٓٚء مـ ؽًؾ افٔد افٔنى وؿٌؾ اـتامل ادًح
ؾٍل هذه افهقرة يٌىؾ افقوقءٕٓ ،ف إن ؽًؾ يده وضٓره ٚؿٌؾ ادًح ؾ٘ن مًحف شُٔقن
بامء ؽر مٚء افقوقء ،وإن مًح ؿٌؾ تىٓر يده ؾُٔقن ؿد مًح بٔد متْجً ،ٜوذم ـِتٚ
احلٚفتغ يٌىؾ افقوقء.
( )4ظِام أن افقاج ٛهق افًٌؾ مرة واحدة وآشتحٌٚب فًٌؾ افّٔغ مرة ث ،ٜٕٔٚوٓ يًتحٛ
ؽًؾ افٔنى ث.ٜٕٔٚ

افسمال :صخص وفد وفف رأشون وـز هذا افشخص ووصؾ مرحؾي افبؾقغ.
ـقػ يؿؽـ فف أن يتقول؟ دم أي رأس مـفام؟ أم دم ـالمهو؟ وـقػ؟

اجلقاب :افذي أؾتٔ ٝبف ذم ٕيره هق م ٚفقـٚن فنخص يد زائدة ( ،)7وهْٚ
يِزم ؽًؾ ـال افقجٓغ وادًح ظذ ـال افرأشغ واهلل افًٚمل.
افسمال :هؾ جيقز دم افقوقء ان أشؽى بعد ؽسؾ افقجف ظذ يدي افقؿـك موء
مبوذة مـ احلـػقي ثؿ امسحفو وـذفؽ بوفقنى؟

اجلقاب :جيقز.
افسمال :أحد آخقة مـ صقعي افعراق وجدتف ظـدمو يتقول وخوصي ظـد ؽسؾ
افؼدمغ ٓيغسؾفام بودوء حقٌ يؼقم بعد افقوقء ـوم ً
ال موظدا ؽسؾ افؼدمغ
بوفذهوب اػ ادصذ ويضع أصوبع يده ظذ صعر رأشف ادبؾقل بودوء ويؿسح
بلصوبع يده افتك تبؾؾً مـ صعر رأشف

()8

ظذ أصوبع أو مشط ؿدمف وظـدمو

ذـرتف أكف جيى أن يغسؾ ؿدمف افعوريي بوفؽومؾ بودوء حتك افؽعبغ وأريتف أيي
افؽريؿي بوفؼرآن افتل تؾزمف بغسؾ افؼدمغ بوفؽومؾ أدظك أن مويؼقم بف هق
موتعؾؿف مـ ظؾامء افشقعي.
( )7وهق فزوم ؽًؾ افٔد افثٚفث ٜافزائدة.
( ) 4هذا اصتٌٚه مـ افًٚئؾ افذي ختٔؾ أن افرأس مٌِؾ وأن ادتقوئ يٖخذ بٔده افٌِؾ ظـ رأشف،
وافهحٔح ذم افقوقء أن يُقن صًر رأشف ٕٚصٍ ً ٚؾًّٔح ظذ مَدمتف بٚفٌِؾ افٌٚؿل ظذ بٚضـ
ـٍف مـ بَٔ ٜافقوقء ،ثؿ يًّح ظذ ؿدمف افّْٔك بٔده افّْٔك وظذ افَدم افٔنى بٚفٔد
افٔنى ،وـؾ ذفؽ بٚفٌِؾ ادتٌَل ظذ يديف مـ افقوقء وفٔس مـ مهدر آخر.

كرجق احلصقل ظذ إجوبي هلذا افسمال فقتضح فـو إمر.

اجلقاب :ووقءه صحٔح فمي ٜافُريّ﴿ :ٜوامًحقا بِر ُؤ ِ
وش ُُ ْؿ َو َأ ْر ُج َِ ُُ ْؿ
َ ْ َ ُ ُ
إِ َػ ا ْف َُ ًْ ٌَ ْ ِ
غ﴾( ...)7ؾ٘ن أرجُِؿ مًىقؾ ٜظذ رؤوشُؿ( ،)4وفِروايٚت افُثرة
ادًتزة( )0افتل أؾٚد افًٔد ادرت& ٙأهن ٚأـثر مـ ظدد افرمؾ واحلل.
وامًحقا برؤوشُؿ وان ـ ٕٝٚأداة ظىػ فُْٓ ٚظىػ مجِ ٜظذ مجِٜ
وسيح اجلِّ ٜافث ٜٕٔٚفزوم ادًح ظذ افرأس وهل طٚهرة أيو ً ٚذم ظىػ
أرجُِؿ ظذ رؤوشُؿ وبذفؽ يتّوح ادًْك ذم فزوم مًح افرجِغ (.)2
افسمال :أكتجً احدى افؼـوت آشسافقي جفوز ًا أشؿتف (
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 ) Washersوتؼقم هذه افغسوفي أفقي بعؿؾقي افقوقء وافتجػقػ أيض ًو ومقزة
هذه افغسوفي هق تقؾر ادقوة وجتػقػ آظضوء وشفقفي صقوكتفو وترـقبفو
وخوصي فؾؿسوجد ودورات ادقوة ،وممقزاهتو آشوشقي هل:
( )7مـ آي 0 ٜذم شقرة ادٚئدة.
( )4يقجد ؿراءتٚن فُِّ ٜأرجُِؿ بغ مـ ؿرأه ٚبٍتح افالم َو َأ ْر ُج َِ ُُ ْؿ وبغ مـ ؿرأه ٚبُن افالم
َو َأ ْر ُجِِ ُُ ْؿ  ،وظذ ـِت ٚافَراءتغ تُقن ـِّ ٜأرجُِؿ مًىقؾ ٜظذ رؤوشُؿ ،ؾًذ افَراءة

بٚفُن يُقن افًىػ واوح ًٕ ٚن رؤوشُؿ جمرورة فٍي ً ،ٚوظذ افَراءة بٚفٍتح تُقن
مًىقؾ ٜظذ ادحؾ ،وذفؽ أن رؤوشُؿ جمرورة فٍي ٚبحرف اجلر افزائد وهق افٌٚء أم ٚحمِٓٚ
مـ آظراب ؾٓق افْه ٛوفٔس اجلر وهل مًٍقل بف فًٍؾ امًحقا ،ؾتُقن ـِّ ٜأرجُِؿ
مًىقؾ ٜظذ رؤوشُؿ افتل هل مًٍقل بف وفُْٓ ٚجمرورة فٍي ٓ ٚحمال.
( )0ادروي ٜظـ أئّ ٜأهؾ افٌٔ ^ ٝوافتل تَْؾ فْ ٚـٍٔٔ ٜووقء رشقل اهلل ’ وتٌغ فْٚ
افٍُٔٔ ٜادىِقب ٜفِقوقء وافهالة  ..افخ
( )2وهق م ٚأذٕ ٚاػ تٍهِٔف ذم اهلٚمنغ افًٚبَغ.

افغسؾ وافتجػقػ آفقو ،كظػقي وصحقي ،متـع اكسؽوب ادوء اػ اخلورج ،ؽسقؾ
هيع وشفؾ ،مـع آزدحوم ٓن ـؾ آفي مقوقظي مؽون خمصص ،حديد مؼووم
فؾصدأ ،شفؾي آشتعامل ،صقوكي شفؾي ،ترـقى شفؾ.
ؾامهق رأي شامحتؽؿ؟

اجلقاب :ظِّٔ ٜافًٌؾ بام أهن ٚحت ٝاختٔٚر ادُِػ رؾً ً ٚواشتدام ٜؾال اصُٚل
ؾٔٓ .)7( ٚوفق روظل ادًح ،أي مًح افرأس وافرجِغ بٖن يُقن بٔد ادُِػ
ًٍٕف( )4ؾٔهح افقوقء وتتحَؼ افىٓٚرة بذفؽ ادٚء افىٚهر افذي ٓ ري ٛؾٔف(.)0
افسمال:اذا أردت ان أظؼد كقي آحرام ؾفؾ جيى ظع افقوقء؟

اجلقابٓ:ينسط افىٓٚرة مـ احلدث إصٌر وآـز( )2ذم صح ٜآحرام.
افسمال :ــً أتقول وأثـوء افقوقء ٓمسً يدي مثال مؽوك ًو رضب ًو ؾفؾ يبطؾ
افقوقء؟
( )7بٚظتٌٚر أن افهقر ادتقؾرة فتِؽ آف ٜتنر اػ وجقد ثالث أمُْ ٜؾٔٓ ٚأحده ٚفًٌؾ افقجف،
وافثٚين فِٔديـ ،وافثٚف ٞفِرجِغ ،بحٔ ٞيوع افنخص وجٓف ذم ادُٚن ادخهص فِقجف
ثؿ يده افّْٔك ذم ادُٚن ادخهص وبًده ٚافٔد افٔنى ،وٓ حٚجٓ ٜشتًامل افًَؿ افثٚفٞ
وهق ؽًؾ افرجِغ ظذ ضٌؼ مذه ٛأهؾ افٌٔ ٝظِٔٓؿ افًالم.
( )4بحٔ ٞيٌَك ظذ ـٍٔف رضقب ٜتٍُل ٕن يًّح ظذ رأشف وظذ ؿدمف افّْٔك بٚفٔد افّْٔك وظذ
ؿدمف افٔنى بٚفٔد افٔنى ؾًْده ٚيهح افقوقء ،ام ٚفق حهؾ افتجٍٔػ افُٚمؾ بًد ؽًؾ
افٔديـ دون ان يتُّـ مـ ادًح بٚفٌِؾ افٌٚؿل بٍُٔف ؾال يهح افقوقء ذم تِؽ احلٚف.ٜ
( )0ؾٔام فق ـٚن متهال بّهدر فِامء افذي جيًِف مٚء ـثرا وفٔس ؿِٔال.
(  )2احلدث إصٌر م ٚيقج ٛافقوقء فتحهٔؾ افىٓٚرة وإـز م ٚيقج ٛافًٌؾ.

اجلقابٓ:يٌىؾ افقوقء إٓ اذا ـٚن ذفؽ بًد متٚمٔ ٜؽًؾ افٔد وـٕٝٚ
افرضقب ٜمًتقظٌ ٜفٌٚضـ افُػ( )7ؾٌٔىؾ افقوقء ٓشتِزامف ادًح بٚدٚء
اخلٚرجل.
موء
افسمال:هؾ جيقز دم افقوقء ان أشؽى بعد ؽسؾ افقجف ظذ يدي افقؿـك ً
مبوذ ًة مـ احلـػقي ثؿ أمسحفو وـذفؽ بوفقنى؟

اجلقابًٕ :ؿ جيقز.
افسمال :هؾ افسقاد افـوتٍ مـ اشتعامل افػحؿ مـ مقاكع افقوقء؟

اجلقاب :إن ـٚن افًقاد جمرد فقن ؾال حيج ٛافقوقء أم ٚفق ـٚن ضٌَ ٜمتْع
وصقل ادٚء اػ اجلِد ؾٓق مٕٚع.
افسمال :هؾ افقصؿ ادتعورف ظـد افـوس بوفرشؿ ظذ بعض أظضوء اجلسؿ مـ
مقاكع افقوقء؟

اجلقاب :ـال فٔس مـ مقإع افقوقء.
هؾ افؼؼة افدهـقي ظذ بؼة افرأس افـوجتي مـ اؾراز اجلؾد مـ مقاكع افقوقء؟

(ٕ )7ن ادًح ظذ افرأس وافَدمغ جي ٛأن يُقن بٚفٌِؾ افٌٚؿل ذم بٚضـ افُػ مـ افقوقء ،ؾ٘ذا
امتأل افُػ بامء جديد ؽر مٚء افقوقء ؾال يُّـ حْٔئذ ادًح بف وفذا يٌىؾ افقوقء ،أم ٚفق
ـٚن مَدار افرضقب ٜيًرا بام ٓ يٗثر ظذ افرضقب ٜادًتًِّ ٜذم ادًح ؾٔهح افقوقء.

اجلقاب :ـال فًٔ ٝمـ مقإع افقوقء()7؟
افسمال :هؾ افعجغ افداخؾ بغ آطػور مـ مقاكع افقوقء؟

اجلقابًٕ :ؿ إن ـٚن طٚهر ًا(.)4
افسمال :هؾ افؼقح ادتجؿع دم اضراف افعغ وآموؿفو مـ مقاكع افقوقء؟

اجلقابًٕ :ؿ ظْدم ٚينُؾ حٚجٌ ً.)0(ٚ
افسمال :مو ادؼصقد بؼوظدة افػراغ وافتجووز ؟
ومو هل ـقػقي افعؿؾ هبو دم افقوقء؟

اجلقاب :ؿٚظدة افٍراغ وافتجٚوز( ،)2ؿٚظدة جمًقف ٜمـ ؿٌؾ افنٚرع فِحُؿ

( )7إن ـٚن ادَهقد ان افَؼة مقجقدة ظذ افرأس ظْد ادًح ؾٓل مم ٓ ٚيٗثر ذم افقوقء ،وإن
ـٚن ادَهقد اهن ٚمقجقدة ظْد آؽتًٚل مـ اجلْٚب ٜمثال ؾٓل ٓ تٗثر أيوٕٕ ٚف ٓ جي ٛأن
يهؾ ادٚء اػ بؼة افرأس أثْٚء افًٌؾ.
( )4ؾٚدَدار افيٚهر مـ افًجغ يًتز حٚجٌ ً ٚأم ٚافٌَٚي ٚافًٔرة افتل ٓ تيٓر حت ٝافيٍر ؾال تٗثر
وؿد مر تٍهٔؾ ذفؽ ذم ادًٖف 57 ٜظْد احلدي ٞظـ افقشخ حت ٝافيٍر.
( )0وخٚص ٜظْدم ٚيُقن جٚؾ ً ٚذم مُٚن مًغ ؾٕ٘ف مٕٚع ظـ وصقل ادٚء ،ام ٚفق ـٚن يًرا بحٔٞ
يتحرك مـ مُٕٚف أثْٚء ؽًؾ افقجف ذم افقوقء ؾال يًتز حٚجٌ ً ٚذم تِؽ افهقرة وؿد مر بٔٚن
ذفؽ ذم ادًٖف 04 ٜو.03
( )2بغ افٍَٓٚء مـ يًتز افٍراغ وافتجٚوز ؿٚظدة واحدة ومْٓؿ مـ يرى أهنام ؿٚظدتٚن.

بهح ٜظّؾ فقصؽ ؾٔف بًد افًّؾ(.)7
افسمال :مو ادؼصقد بؼوظدة آشتصحوب وـقػقي افعؿؾ هبو دم افقوقء؟

اجلقاب :ؿٚظدة آشتهحٚب ؿٚظدة جمًقف ٜفٌِْٚء ظذ بَٚء م ٚتَٔـ وجقده،
وصؽ ذم بَٚئف.
مثال فق تقوٖ ذم أول افهٌح ،وذم أول افيٓر صؽ ذم بَٚء افقوقء ؾٌحُؿ
آشتهحٚب ُيٌْل ظذ بَٚء افقوقء(.)4
افسمال :مو هق حؽؿ افقوقء إلحدى افصؾقات ؿبؾ دخقل وؿً افصالة؟

اجلقاب :جيقز بَهد افُقن ظِی افىٓٚرة( )0أو فالشتحٌٚب افٍْز( ،)2وٓ
إصُٚل ؾٔف.
افسمال :ــً ّ
أتقول مـ زمون ظذ هذه افطريؼي وهل:
( )7وم ٚجيري ذم افقوقء هق ؿٚظدة افٍراغ دون افتجٚوز ،ؾّثال فق إتٓك مـ افقوقء ثؿ صؽ ذم
صح ٜؽًؾ يده افٔنى مثال او ذم ادًح ظذ رأشف ؾٔهح ووقءه اشتْٚدا اػ ؿٚظدة افٍراغ،
أم ٚفق ذع ذم ؽًؾ يده افٔنى ثؿ صؽ ذم ـقٕف ؽًؾ وجٓف أم ٓ ؾْٓ ٓ ٚيُّـ ان يًتّد
ظذ ؿٚظدة دمٚوز حمؾ ؽًؾ افقجف بؾ ٓ بد مـ ؽًؾ افقجف وإـامل افقوقء وؿد مر تٍهٔؾ
ذفؽ ذم ادًٖف.790 ٜ
( )4مر تٍهٔؾ ذفؽ ذم ادًٖف.705 ٜ
( )0ؾُٔقن افتقوٗ د ٚهق أظؿ مـ افهالة وؽره ٚوهذا ـٚف ذم ٕٔ ٜافقوقء.
( )2ؾتُقن ٕٔ ٜافقوقء فُقٕف أمر ًا مًتحٌ ً ٚذم ًٍٕف بدون مالحي ٜافٌٚيٚت آخرى.

ــً أمسح بقدي مـ ادرؾؼ اػ افقد مـ جفي واحدة مثؾ ادسح ومل أــ أظؾؿ
ظع أن أؽسؾ يدي مـ ـؾ إضراف
ودام ذفؽ ظدّ ة شـقات ومل أظرف أكف جيى ّ
اػ أن ظرؾً ذفؽ .أؾتقكو ملجقريـ.

اجلقاب :إن ـٚن ادراد مـ مًح افٔد مـ جٓ ٜواحدة ظدم ؽًؾ افٔد مـ
ادرؾؼ افی آصٚبع بٖمجًٓ ٚوإٕام ؽًؾ ضرف مـ افٔد ؾٚفقوقء بٚضؾ(،)7
وافهِقات ادٖيت َب ٚظَٔ ٛذفؽ افقوقء ٓبدّ مـ ؿوٚئٓ.ٚ
وإن ـٚن ادراد أن ادٚء يهؾ افی مجٔع افٔد وإٕام ادًح يُقن مـ جٜٓ
واحدة( )4ؾٔهح افقوقء وٓ اصُٚل ؾٔف.ؾ٘ن افقاج ٛذم ؽًؾ افٔد هق وصقل
ادٚء جٚري ً ٚوادًح فٔس مٖمقر ًا بف( ،)0وإٕام هق فٌرض إجراء ادٚء ظِی افٌؼة،
وٓ ؿوٚء فِهِقات.

افسمال :إذا تقؿؿً بدل ؽسؾ اجلـوبي هؾ جيى أن أتقول إذا ـون هـوك موء
ـودم فؾقوقء ؾؼط؟

اجلقاب ٓ :جي.ٛ

(ٕ )7ن افقوقء مل يتحَؼ ،وبٚفتٚيل ؾٚفهِقات هل بال ووقء.
( )4ـام فق ـٚن يوع يده حت ٝحٍْٔ ٜادٚء ؾٔهؾ ادٚء اػ مجٔع يده مـ ادرؾؼ اػ آصٚبع.
( )0ؾام جي ٛذم افقوقء هق وصقل ادٚء اػ ـؾ افٔد وـذفؽ افقجف وٓ ينسط أن يُقن ذفؽ مـ
خالل ادًح بٚفٔد ظذ افقجف او ظذ افٔد ،بؾ م ٚيِزم هق ان يُقن ادًح ظذ افرأس
وافَدمغ بٚدٚء ادتٌَل ذم بٚضـ افُػ مـ افقوقء.

افسمال :هؾ افتقؿؿ بدل ؽسؾ اجلـوبي يغـل ظـ افقوقء؟

اجلقابًٕ :ؿ يٌْل ظـ افقوقء.
افسمال :هؾ جيى دم افتقؿؿ رضبتون أم تؽػل رضبي واحدة ثؿ كؿسح اجلبفي ثؿ
طوهر افقؿـك ثؿ افقنى شقاء ـون بدٓ ظـ افقوقء أو بدٓ ظـ افغسؾ؟

اجلقاب :آطٓر ـٍٚي ٜرضب ٜواحدة ذم افتّٔؿ بدٓ ظـ افًٌؾ او افقوقء.
افسمال :هؾ جيقز افتقؿؿ بوفغبور ادقجقد ظذ شطح افطووفي او افرف؟

اجلقاب :جيقز افتّٔؿ بٚفٌٌٚر اذا مل يُّـ افتّٔؿ بٓٚرض وفق بٍْض افٌٌٚر
ومجًف ظذ ٕحق يهدق ظِٔف افساب ،وـٚن مـ ؽٌٚر م ٚيهح افتّٔؿ بف دون
ؽره( ،)7ـٌٌٚر افدؿٔؼ وٕحقه(. )4
وجي ٛمراظٚة آـثر ؾٓٚـثر.
افسمال :إذا تقؿؿ رجؾ بدل ؽسؾ اجلـوبي ـ فعذر ذظل ـ ؾفؾ جيى ظؾقف بعد
ذفؽ افقوقء؟

اجلقاب ٓ :جي ٛافقوقء ٕن افساب أحد افىٓقريـ.

( )7أي إذا مل يتُّـ مـ افتّٔؿ بٚفساب ؾًِٔف أن جيّع افٌٌٚر فٔهر ـثرا ينٌف افساب بؼط أن
يُقن افٌٌٚر مم ٚيهح افتّٔؿ بف.
( )4ؾٓذا مم ٓ ٚجيقز افتّٔؿ بف.

افسمال :دم حول أجـبً وٓ أمؾؽ ثقوب ًو آ ادجـى ظؾقفو ،ؾفؾ افتقؿؿ هبذه
احلوفي مؼبقل؟ بحقٌ اكـل ٓ أشتطقع تبديؾف؟

اجلقاب :افتّٔؿ ٓ جيقز آ مع ظدم افتُّـ مـ آؽتًٚل وجمرد إحهٚر
افثقب ذم ادجْ ٛظِٔف ٓ يقج ٛظدم آؽتًٚل(ًٕ )7ؿ مع ظدم افتُّـ مـ
آؽتًٚل يُقن افتّٔؿ مٌَقٓ.
تقؿؿ بوفساب أو احلجر ادغصقبغ أي ادؿـقع مـ افتكف ؾقف
افسمال :إذا ّ

ذظ ًو ؾفؾ يػسد تقؿؿف أم ٓ؟ ودوذا؟

اجلقابًٕ :ؿ حيُؿ بٌىالن افتّٔؿ مـ جٓ ٜتًٚرض افْٓل وآمر ،وتَديؿ
ج ٕٛٚافْٓل(.)4
افسمال :دم مسلفي تطفر آكوء ادتـجس بقفقغ افؽؾى بوفتعػر ،هؾ جيزي
افرمؾ ظـ افساب أم فؾساب خصقصقي؟

اجلقاب :ادٔزان صدق افساب ومع ظدم صدق افساب ظرؾ ً ٚظِی افرمؾ
( )7ؾٔتًغ آؽتًٚل فُل يىٓر مـ اجلْٚب ،ٜأم ٚافهالة ذم افثقب افْجس ؾِٓ ٚحُؿ آخر ،ؾ٘ن
ـٚن ب٘مُٕٚف خِع افْج س وافهالة بام يًس ظقرتف ؾٓق ادىِقب ،وإن مل يُـ فديف أي ثقب
آخر ضٚهر ؾٔتًغ ظِٔف افهالة ظٚري ٚإن مل يُـ هْٚك حمذور مـ ذفؽ ومع افتًذر ؾٔهع
بٚفثقب افْجس.
( )4ؾْٓٚك أمر ذظل بٚفتّٔؿ ،وهْٚك هنل ذظل ظـ اشتًامل ادٌهقب ،وٓ يتحَؼ امتثٚل
إمر افؼظل مع وجقد هنل ٕن آفتزام بٚفْٓل ذم هذه ادًٖف ٜمَدم ظذ آفتزام بٓٚمر.

ٓيٍُل افرمؾ( ،)7ومـ أؾتی بٍُٚي ٜافرمؾ اشتْد افی صدق افساب ظِٔف(.)4
ظع آؽتسول ٕصع ،وفسخقكي موء
افسمال :ظـدمو حيغ وؿً افصالة وجيى ّ
آشتحامم افشديدة ؾنين أؤخر افصالة شوظتغ حتك يػس ادوء وأؽتسؾ واصع
()6

ؾػل هذه احلوفي :
هؾ جيقز يل افتقؿؿ وافصالة دم أول افقؿً ام أؾعؾ ـام ذـرت شوفػو؟

اجلقاب ٓ :جيقز افتّٔؿ وافهالة ؾی اول افقؿ ٝؾی مٍروض افًٗال بؾ
يتًغ افتٖخر وآؽتًٚل وإتٔٚن افهالة مع افىٓٚرة ادٚئٔ.ٜ
ادتجؿع ظذ افسطح؟
افسمال :هؾ جيقز افتقؿؿ بوفغبور
ّ

اجلقاب :م ٚجيقز أن ُيتّٔؿ بف يُقن وؾؼ حٓٚت ثالث(:)2
إوفی :إرض مىَِ ً.)9( ٚ
افث :ٜٕٔٚافٌٌٚر(.)0

( )7أم ٚفق صدق اشؿ افساب ظرؾ ً ٚظذ افرمؾ ـام ذم أمٚــ ـثرة ؾِف حُؿ افساب.
( )4ظِام أن مـ افرمؾ م ٚيقجد ظذ صٚضئ افٌحر ،ومن الرمل أنىاع ترابية ،تستخدم بدل
الرمل البحري في البناء لتشابه الخصىصيات فيها.
( )0أي حتك ختػ درج ٜحرارتف ادرتًٍ.ٜ
( )2بًّْك إٔف يتًغ افتّٔؿ ظذ ضٌؼ احلٚف ٜآوػ ،ؾ٘ن تًذر ذفؽ يْتَؾ اػ احلٚف ٜافث ،ٜٕٔٚومع
افتًذر يْتَؾ اػ احلٚف ٜافثٚفث.ٜ
( )9مر تٍهٔؾ افتّٔؿ بٓٚرض ذم ادًٚئؾ  050اػ .055
( )0مر تٍهٔؾ افتّٔؿ بٚفٌٌٚر ذم ادًٖف.233 ٜ

افثٚفث :ٜافىغ(.)7
افسمال :هؾ جيقز افتقؿؿ بجؿقع أكقاع إتربي وافرمول؟

افتّٔؿ ظِی مىِؼ وجف إرض شقاء ـٚن تراب ً ٚأو رم ً
ال أو
اجلقاب :جيقز ّ
ؽر ذفؽ(.)4

افسمال:هؾ جيى دم افغسؾ ؽسؾ متوم صعر افرأس ام يؽػل ايصول ادوء اػ
افبؼه ٕين تعؾؿتف هؽذا مـ أهع؟وهؾ جيقز افرجقع درجع آخر دم هذه
ادسوفف حقٌ اين ٓ أؽسؾ متوم افشعر؟

اجلقاب ٓ :جي ٛؽًؾ متٚم افنًر ومع وصقل ادٚء إػ افٌؼة ؾال إصُٚل ذم
ظدم ؽًؾ متٚم افنًر(.)0
شمال :فق ؾرض أن صخص ًو ـون يغتسؾ ؾسة ضقيؾي مـ حقوتف ؽسؾ اجلـوبي
بصى ادوء ظذ مجقع جسده مـ دون ترتقى بغ إضراف ،بؾ يؼػ حتً
افدوش مدة وخيرج ؾام هق حؽؿف؟

( )7مر تٍهٔؾ افتّٔؿ بٚفىغ ذم ادًٖف.237 ٜ
( )4وفِتٍهٔؾ أـثر مراجً ٜادًٖف ٜافًٚبَ ٜمع هقامنٓ.ٚ
( )0إذ ٓ جي ٛان يهؾ ادٚء اػ مجٔع افنًر اخلٚرجل آ م ٚيُقن بحُؿ ادتهؾ بٚجلًد ـٚفنًر
اخلٍٔػ مثال ،وـذفؽ احلٚل ٓ جي ٛان يهؾ ادٚء اػ ـؾ افًّؼ .

اجلقاب :إذا ـٚن ؿٚصد ًا فًٌِؾ افؼظل وـٚن يًٌؾ رأشف أوٓ ثؿ اجلًد
يهح ؽًِف(.)7
افسمال:هؾ افغسؾ فزيورة اإلموم احلسغ

مـ بعقد او ؿريى جيزئ ظـ

افقوقء؟

اجلقاب :ـؾ ؽًؾ مًتح ٛجيزي ظـ افقوقء ،ويُتٍك بقرود رواي ٜوفق
ؤًٍ ٜداف ٜظذ اشتحٌٚبف ،وٓ يًتز ؿقة افًْد(.)4
افسمال:أكو ضوفى جومعل أدرس افطى افبقطري وـثر ًا مو كعؿؾ ظذ تؼيح
بعض جثٌ احلققاكوت ادقتي خصقصو أكـو ٓ كعؾؿ دم بعض آحقون هؾ هل
مقتي أو مذبقحي ظذ افطريؼي آشالمقي أو ؽر آشالمقي؟ؾفؾ جيى ظؾقـو
افغسؾ بعد دس اجلثٌ مبوذة أو ان ـون افؾؿس فقس ظـ ضريؼ افقد مبوذة
وفؽـ بعد فبس افؼػوزات؟ وهؾ هـوك أحؽوم أخرى مل أذـرهو تتعؾؼ هبذه
ادسلفي؟

اجلقاب :جي ٛؽًؾ مس ادٔ ٝإذا ـٚن ادٔ ٝإًٕ ًٚ ٕٚؿد برد جًّف مـ
( )7بٚظتٌٚر ان افستٔ ٛبغ اجل ٕٛٚآيّـ وآين ذم افًٌؾ ظْد شامح ٜافًٔد هق مـ بٚب
آحتٔٚط افقجقيب ،وادتًغ هق ؽًؾ افرأس أوٓ وهق متحَؼ ذم مقرد افًٗال.
( )4وؿد ورد ذم افروايٚت اشتحٌٚب افًٌؾ فزيٚرة احلًغ ×واشتْٚدا اػ ذفؽ حيُؿ
بٚشتحٌٚب افًٌؾ وـؾ ؽًؾ مًتح ٛجيزئ ظـ افقوقء ،وٓ ينسط ان تُقن هْٚك روايٜ
ؿقي ٜافًْد داف ٜظذ آشتحٌٚب ـل حيُؿ بف بؾ تٍُل يٍُل وجقد أي ٜرواي ٜحتك وفق ـٕٝٚ
ؤًٍ ٜفِحُؿ بٓٚشتحٌٚب اشتْٚدا اػ ؿٚظدة ؾَٓٔ ٜمًروؾ ٜظْد افٍَٓٚء تًّك ؿٚظدة
افتًٚمح بٖدف ٜافًْـ ،وهل مـ افَقاظد افتل يِتزم َب ٚشامح ٜافًٔد حٍيف اهلل.

حرارة ادقت ومل يُـ ؿد تؿ تًٌِٔف(.)7
وأم ٚمالمً ٜادٔت ٜمـ احلٔقإٚت ؾال تقج ٛافًٌؾ ،بؾ تقجٕ ٛجٚش ٜافٔد
إن ٓمًتٓ ٚذم حٚل افرضقب ،ٜومع اشتًامل افٍَٚزات وظدم ادالمً ٜؾال تتحَؼ
افْجٚش ٜأيو.ٚ
أداء ؾؿتك جيقز يل ؿضوؤه؟ وهؾ جيزيـل
افسمال :إذا ؾوتـل ؽسؾ يقم اجلؿعي ً
ؿضوؤه ظـ افقوقء فؾصالة أم ٓ؟

اجلقاب :مـ زوال يقم اجلًّ ٜاػ آخر يقم افًٌ ،)4(ٝوآوػ وآحقط ان
يٖيت بف بًد زوال يقم اجلًّ ٜاػ ؽروب يقم اجلًّ ٜبَهد افَرب ٜمـ ؽر
تًرض فالداء وافَوٚء( ،)0ـام أن آوػ بًد ؽروب يقم اجلًّ ٜآتٔٚن بف ذم
هنٚر افًٌ ٓ ٝذم فِٔف( .)2وؿوٚؤه أيو ٚجيزي ظـ افقوقء(.)9
افسمال .:صخص طؾ مدة مـ افزمون يغتسؾ ؽسؾ اجلـوبي وٓ يطفر مقاوع
افغسؾ ممو يعؾؼ هبو مـ افـجوشوت ـودـل أو افبقل ؿبؾ افغسؾ اظتؼود ًا مـف أن
( )7أم ٚفق ٓمس مٔت ً ٚحلي ٜمقتف ؿٌؾ ان يزد جًده ؾال جي ٛافًٌؾ.
( )4أي إٔف يُّـ آتٔٚن بًٌؾ اجلًّ ٜمـ طٓر يقم اجلًّ ٜاػ ؽروب يقم افًٌ.ٝ
( )0أي إٔف إذا اؽتًؾ ؽًؾ اجلًّ ٜمـ بًد طٓر اجلًّ ٜاػ ؽروب افنّس ؾال حيتٚج ان يْقي
افًٌؾ أداء او ؿوٚء ،بؾ يٍُل ٕٔ ٜؽًؾ اجلًّ ٜتَرب ٚاػ اهلل تًٚػ.
( )2أي إٔف إذا مل يٌتًؾ يقم اجلًّ ٜاػ ؽروب افنّس ؾٔٗخره اػ هنٚر يقم افًٌ ٝوٓ يٖيت بف فِٜٔ
افًٌ.ٝ
( )9ؾِق اؽتًؾ ؽًؾ اجلًّ ٜظك يقم افًٌ ٝمثال ؿوٚء ؾال جي ٛافقوقء.

تطفرهو بـػس افغسؾي أو أثـوء افغسؾ يؽػل ،ثؿ تبغ فف اصساط ضفورة
إظضوء ؿبؾ افغسؾ ،ؾام حؽؿ أؽسوفف افتل اؽتسؾفو ومل يطفر أظضوءه مـ
افـجوشي؟

اجلقاب :حهقل ضٓٚرة افًوق وفق حغ آؽتًٚل ـٚف ذم حتَؼ ذط
ضٓٚرة افًوق ،إذ ٓ ينسط حهقل افتىٓر ؿٌؾ افؼوع ذم افًٌؾ.
افسمال:أشلل ظـ ؽسؾ افتقبي هؾ هق مستحى؟ بعد أي ذكى صغرا أم
ـبرا؟ ودوذا افسقد اخلقئل مل يذـره دم ادستحبوت؟
وهؾ يغـل ظـ افقوقء؟

اجلقابًٕ :ؿ هق مًتح ٛوينٓد بف صحٔح مًًدة بـ زيٚد ،راجع
افقشٚئؾ ج 0ص 007أبقاب آؽًٚل ادْدوب ٜافٌٚب  70ح.)7( 0559
وافًٔد اخلقئل يكح بٚشتحٌٚبف ،راجع افتَْٔح ذم ذح افًروة افقثَك
( )7وؿد ورد احلدي ٞظـ آمٚم افهٚدق ×ذم ؿه َِٕٚٓ ٜأحد أصحٚبف وهذا ٕص احلدي:ٞ
ون ب ِـ مًِِ ٍؿ ظَ ـ مًًدَ َة ب ِـ ِزي ٍ
ِ
ِ
ٚد َؿ َٚل ُـْ ُِْ ٝظْْدَ
ْ َ ْ َ ْ َ
ُحم ََّدُ ْب ُـ َي ًْ َُ َ
ٔؿ ظَ ْـ َه ُٚر َ ْ ُ ْ
قب ظَ ْـ ظَ ع ْب ِـ إِ ْب َراه َ
َأ ِيب ظَ ٌْ ِد اهلل × َؾ ََ َٚل َف ُف َر ُج ٌؾ بِ َٖ ِيب َأ ْٕ َ ٝو ُأمل إِين َأ ْد ُخ ُؾ ـٍَِْٔ ً ٚو ِيل ِج َر ٌ
ان و ِظْْدَ ُه ْؿ َج َق ٍار
ِ
اجل ُِقس ِ
ِ
َغ و َي ْ ِ
افر ُج ُؾ
َي َت ٌَْ ْ َ
اشت َامظ ً ٚمْل َهل ُ َـ َؾ ََ َٚل × َٓ َت ٍْ ًَ ْؾ َؾ ََ َٚل َ
ي ْب َـ بِْ ٚف ًُقد َؾ ُر َب َام َأ َض ِْ ُْ َ ُ ْ ٝ
َْ ٝأ َمَ ٚش ِّ ًْ َ ٝاهللَ َي َُ ُ
افً ّْ َع
واهلل َم ٚآتِ ِٔٓ َـ إِٕ ََام ُه َق َش َام ٌع َأ ْش َّ ًُ ُف بِ ُٖ ُذ ِين َؾ ََ َٚل × هلل َإٔ َ
قل إِ َن َ
ـٚن ظَ ْْ ُف َم ًُْٗ ًٓ َؾ ََ َٚل َب َذ واهلل َف َ
َُٖين َمل َأ ْش َّ ْع ِ ََب ِذ ِه ْأ َي ِِ ٜم ْـ ـِت ِ
ك وا ْف ٍُٗا َد ُـؾ ُأوفئِ َؽ َ
َٚب
وا ْف ٌَ َ َ
ْ
ِ
يب و َٓ ِم ْـ ظَ َج ِّ يل َٓ َج َر َم َأين َٓ َأظُ ق ُد إِ ْن َصَ ٚء اهللُ و َأين َأ ْش َت ٌْ ٍِ ُر اهللَ َؾ ََ َٚل َف ُف ُؿ ْؿ
اهلل م ْـ ظَ َر ِ ي
َؽ ُـْ َُْ ٝم َِٔ ًام ظَ َذ َأ ْم ٍر ظَ ئِ ٍؿ َم ٚـ َ
َؾ ْ
ٚؽت ًَِ ْؾ و َصؾ َمَ ٚبدَ ا َف َؽ َؾِٕ٘ َ
َٚن َأ ْش َق َأ َحَ ٚف َؽ َف ْق ِم َ ٝظَ َذ
امح َِد اهللَ و َش ِْ ُف افت َْق َب َِ ٜم ْـ ُـؾ َمَ ٚيُ َْر ُه َؾِ٘ َٕ ُف َٓ َيُ َْر ُه إِ َٓ ُـ َؾ َؿٌِ ٍ
ٔح َدظْ ُف َِٕ ْهِِ ِف َؾِ٘ َن
َذف ِ َؽ ْ
ٔح وا ْف ٌََِ َ
ف ِ ُُ يؾ َأ ْه ًال.

اجلزء افًٚذ ص .)7( 07وهق يٌْل ظـ افقوقء .وـؾ ذٕ ٛـٌر وٓ ذٕٛ
صٌر.
افسمال :اذا جقئ بؿقً وـون دم أحد جوكبقف جرح يـزف.
ؾام احلؽؿ دم هذه افصقرة افغسؾ أم افتقؿؿ،ام اجلؿع بغ افغسؾ وافتقؿؿ؟

اجلقاب:جي ٛمًٚجل ٜاجلرح ومًْف مـ افْزف بًد اجلرح او فهَف ثؿ
ؽًِف(.)4
افسمال :موهقاحلؽؿ دم ؽسؾ افرأس مع اجلوكى إيؿـ وإين دم افغسؾ ،مع
اظتؼودي اكف واجى ،ومو حؽؿ أظاميل افتل ؿؿً هبو؟

اجلقاب:ذم افًٌؾ آرمتٚد يًٌؾ اجلّٔع مرة واحدة.
وام ٚذم افًٌؾ افستٌٔل ؾال بد مـ ؽًؾ افرأس اوٓ ثؿ اجل ٕٛٚآيّـ
وآين ويٍُل ذم ذفؽ ؽًؾ اجلّٔع مرة واحدة َبذا افْحق:
يٌدأ بٚفرأس ،ومتهال بًٌِف يًٌؾ اجلٌٕٚغ وٓ يِزم ؿهد آوفٔ.ٜ
ؾًٌِؽ ٓ اصُٚل ؾٔف إن ـْ ٝتًٌؾ افرأس ـٚمال مْذ افٌداي.)0(ٜ

( )7يذـره افًٔد اخلقئل ذم مقشقظ ٜآمٚم اخلقئل ج 73ذم ص  03و،07حٔ ٞيرجح أن يُقن
مـ آؽًٚل ادًتحٌ ٜمـ أجؾ افًٍؾ افذي يريد أن يًٍِف بًد أن ورد ذـره ذم هذا افًَؿ
وذم افًَؿ افثٚين وهق م ٚيُقن مًتحٌ ٚمـ أجؾ افًٍؾ افذي ؾًِف.
( )4أم ٚفق ٕزف اجلرح بًد افًٌؾ ؾُٔتٍك بتىٓره بًد شد اجلرح.
( )0وهق احلد إدٕك ادىِقب فتحَؼ افستٔ ٛذم افًٌؾ

موهل ضريؼي افغسؾ افؼظل بعد اكتفوء ؾسة احلقض؟

اجلقاب :فًٌِؾ ضريَتٚن :ارمتٚد وترتٌٔل.
ؾٖم ٚآرمتٚد ؾٓق ؽّس افٌدن دؾً ٜواحدة ذم ادٚء ـام حيهؾ حغ افٌىس
ذم افٌحر أو ادًٌح .وأم ٚافستٌٔل ؾٓق ؽًؾ افرأس وافرؿٌ ٜأوٓ ،ثؿ ؽًؾ
اجل ٕٛٚآيّـ ثؿ ؽًؾ اجل ٕٛٚآين ثٚفث ً.)7(ٚ
افسمال :مؽؾػ بعد آؽتسول مـ اجلـوبي وجد صقئ ًو ظذ بدكف وظؾؿ أكف ـون
مقجقد ًا أثـوء افغسؾ فؽـف صؽ دم حوجبقتف ،ؾام هق حؽؿ ؽسؾف؟
وهؾ جيري كػس احلؽؿ دم تغسقؾ ادقً أيض ًو؟

اجلقاب :ان احتّؾ إف ـٚن مِتٍت ً ٚاػ ذفؽ حغ افًٌؾ يهح ؽًِف( )4وآ
ؾال يُقن افًٌؾ صحٔح ًٓ ٚحتامل وجقد احلٚج ،ٛؾال بد فف مـ ترتٔ ٛاثر
وجقد احلٚج ٛذم ذفؽ ادحؾ(.)0
( )7إن شامح ٜافًٔد حٍيف اهلل يرى افستٔ ٛبغ اجل ٕٛٚآيّـ واجل ٕٛٚآين مـ بٚب
آحتٔٚط ،وٓ يرى بًض افٍَٓٚء فزوم افستٔ ٛبْٔٓام ؾٍُٔل ؽًؾ اجل ٕٛٚآيّـ وآين
مً ٚبًد افرأس وافرؿٌ ٜفتحَؼ افًٌؾ افستٌٔل.
( )4أي مِتٍت ٚاػ وجقد هذا افقء ظذ اجلًد أثْٚء افًٌؾ وهذا ـٚف فِحُؿ بًدم ـقٕف حٚجٌٚ
فًٌِؾ ،هذا مع ؾرض ظدم ـقٕف متَْٔ ٚمـ ـقٕف حٚجٌ ً ٚفِامء.
( )0أي ظدم افتٍٚتف افٔف أثْٚء افًٌؾ يَقي احتامل ـقٕف حٚجٌ ً ٚوبٚفتٚيل ؾًِٔف أن يرت ٛآثر ظذ
هذا افنؽ ويتَٔـ مـ ـقٕف ؽر حٚج ،ٛوٓ ؾرق ذم ذفؽ بغ ؽًؾ احلل وافتٍٚتف وتًٌٔؾ
ادٔ ٝوافتٍٚتف اػ هذا افقء أثْٚء تًٌٔؾ ادٔ.ٝ

افسمال :هؾ يشسط دم افغسؾ افستقبل جػوف آظضوء؟

اجلقاب ٓ :يًتز جٍٚف آظوٚء.
افسمال :أثـوء دؾـ صخص بعد ؽسؾف تؿ ـشػ وجفف ،ؾنذا بلكػف يـزل مـف
افدم ،ؾفؾ ُيعود ؽسؾ ادقً أو ُيدؾـ مع دمف؟

اجلقاب :جي ٛتىٓر افدم وٓ دم ٛإظٚدة تًٌِٔف اذا ـٚن خروج افدم بًد
تًٌِٔف ،وآ وج.)7(ٛ
افسمال :هـوك ؾرق بغ ادـل وادذي ،وـام هق معؾقم بلن ادذي ٓ يقجى
افغسؾ .فؽـ فق ـون بعض مـ ادذي ظذ مالبس اإلكسون ،ؾفؾ يؾزم ؽسؾ
ادالبس أم أكف جيقز افصالة ؾقفو؟

اجلقاب ٓ :يِزم ؽًؾ ادالبس وجيقز افهالة ؾٔٓ.ٚ
افسمال :هؾ ؽسؾ يقم اجلؿعي جيزي ظـ افقوقء؟

اجلقابًٕ :ؿ جيزي ظـ افقوقء.
افسمال :اذا أجـى ادؽؾػ وؿوم ٕداء ؾريضي افصبح وـون افطؼس بورد ًا وٓ
وجقد فؾامء افسوخـ :
( )7أي إن ـٚن خروج افدم ؿٌؾ تًٌٔؾ ادٔ ٝؾٔج ٛإزاف ٜافدم وتًٌِٔف أم ٚإن ـٚن ؿد تؿ تًٌِٔف
ؾٍُٔل إزاف ٜافدم وتىٓر حمِف وٓ جي ٛإظٚدة تًٌٔؾ ادٔ.ٝ

ؾفؾ جيقز فف دم هذه احلوفي تعقيض هذا افغسؾ بوفتقؿؿ ثؿ افقوقء بودوء افبورد
فؾصالة؟

اجلقاب :وطٍٔتف ذم تِؽ احلٚف ٜهل افتّٔؿ ومع ذفؽ افتّٔؿ جيقز فف افهالة
وٓ وجف فِقوقء مًف ٕن افتّٔؿ احد افىٓقريـ(.)7
افسمال :افغسؾ بعد اخلروج مـ احلامم ـ افبخوري ـ هؾ جيقز أم يستحى أم
موذا؟

اجلقاب :م ٚؾرض ؾی افًٗال فٔس مـ مقجٌٚت افًٌؾ وٓ مـ مقارد
آشتحٌٚب اخلٚص.
افسمال :ظذ افؼقل بلن إؿراء هل احلقض ،ؾفؾ تـتفل افعدة بوكتفوء احلقض
ود َّو تغتسؾ أم ٓ بد مـ آؽتسول؟

اجلقاب :آؽتًٚل فٔس ذض ً ٚؾی إَوٚء افًدّ ة وافؼط حهقل افىٓر.
افسمال :اذا ـون ادقً يـزف وٓ يرجك اكؼطوع افدم ظـ ؿريى وٓ يؿؽـ
آكتظور ؾفؾ يـتؼؾ اػ افتقؿؿ أم يؿؽـ تضؿقد اجلروح وتغسقؾف ؽسؾ اجلبرة
ويؽتػك بذفؽ؟ بعبورة أخرى هؾ جيري ؽسؾ اجلبرة دم تغسقؾ ادقً؟

اجلقاب :تًٌٔؾ ادٔ ٝؽًؾ اجلٌرة يُقن ـٚؾٔ ً ٚوفُـ آحقط( )4وؿ افتّٔؿ
افٔف.
( )7وفُـ ظِٔف آؽتًٚل بًد ذفؽ ظْدم ٚيتُّـ مْف.
( )4أي يًتح ٛاوٚؾ ٜافتّٔؿ مع ؽًؾ اجلٌرة.

افسمال :هؾ هـوك اصؽول دم صحي افغسؾ مـ اجلـوبي بـقي افصالة فق أتك بف ؿبؾ
وؿتفو؟

اجلقاب :يهح افًٌؾ مـ اجلْٚب ٜؿٌؾ وؿ ٝافهالة بْٔ ٜاشتحٌَٚب ٚافٍْز
بَهد إحدی ؽٚيٚتف ادًتحٌ ،)7(ٜاو افقاجٌ .ٜويهح إتٕٔٚف فِتٓٔٗ فِهالة ؾی
أول وؿتٓ ٚبؼط أن يُقن ؿريٌ ً ٚمـ افقؿ.ٝ
افسمال :هؾ يشسط دم صحي افغسؾ افستقبل جػوف افعضق ؿبؾ ؽسؾف؟

اجلقاب ٓ :يًتز اجلٍٚف ٓ ذم افًٌؾ افستٌٔل وٓ ذم آرمتٚد.
افسمال :هؾ جيقز فإلكسون دم ؽسؾ اجلـوبي أن يغسؾ رأشف مع افرؿبي أوٓ ،ومـ
ثؿ بدكف دؾعي واحدة ثوكق ًو بغؿس بدكف افبوؿل دم (بوكقق أريض  -افبوكقق إريض
يؽقن ممتؾئو بودوء) ،وبعد أن يغؿس أو يغطس اإلكسون ادؽؾػ بدكف ،يؽقن ؿد
وصؾ ادوء إػ مجقع بدكف ،ؾفؾ افغسؾ هبذه افطريؼي تؽقن صحقحي أم ٓ؟

اجلقابًٕ :ؿ افًٌؾ َبذه افىريَ ٜصحٔح ٜفًدم فزوم افستٔ ٛبغ افىرف
آيّـ مـ افٌدن وافىرف إين(.)4
افسمال :هؾ افستقى دم ؽسؾ اجلـوبي واجى؟
( )7ـٖن يْقي افًٌؾ فُِقن ظذ ضٓٚرة.
( )4إذ ينسط ذم حتَؼ افستٔ ٛحً ٛرأي شامح ٜافًٔد أن يُقن بغ افرأس ومًف افرؿٌٜ
واجلًد ،وٓ ينسط ان يُقن بغ اجل ٕٛٚآيّـ واجل ٕٛٚإين.

اجلقاب :افستٔ ٛبغ افرأس وافرؿٌ ٜوافٌدن واجٛ
وأم ٚبغ افىرف آيّـ مـ افٌدن وافىرف آين ؾال جي ٛافستٔ ٛبغ
اجلٌٕٚغ(.)7
افسمال :مو اددة افتل بعدهو اشتطقع افتطفر وافغسؾ مـ آشتؿـوء؟

تىٓر وتٌتًؾ بًد هذا افًّؾ ادحرم( )4بال ؾهؾ.
اجلقاب :فؽ أن َ
افسمال :صخص جوهؾ ٓ يعرف ؽسؾ اجلـوبي بؾ يؼقل اكف مل يسؿع بق اشؿف
ؽر مالبسف وؽسؾ ادقوع ؾؼط وصذ ،وبؼل ظذ
ؽسؾ اجلـوبي ؾؽون اذا احتؾؿ َّ
هذه احلوفي بدون ؽسؾ ظدة شـقات ؾام حؽؿ صؾقاتف افسوبؼي؟

اجلقاب :ان مل يُـ ؿد اؽتًؾ بًد آحتالم وفق فٍرض آخر ـًٌؾ اجلًّٜ
وؽره( )0ؾُؾ م ٚصاله بًد آحتالم بٚضؾ وٓبد مـ ؿوٚء مجٔع تُِؿ
افهِقات.
وان اؽتًؾ ؾٔجزي ذفؽ ظـ ؽًؾ اجلْٚب ٜؾهِقاتف افقاؿً ٜبًد افًٌؾ
صحٔح ٜوٓجي ٛؿوٚئٓ.ٚ
( )7ؾٚفرأس وافرؿٌ ٜأوٓ ثؿ بَٔ ٜافٌدن ،ظِام أن بًض افٍَٓٚء يرى فزوم افستٔ ٛبغ اجلٕٛٚ
آيّـ واجل ٕٛٚآين.
( )4اشتّْٚء إًٓٚن فًٍْف حمرم ،وأم ٚفق ـٚن آشتّْٚء بقاشى ٜزوجتف مثال ؾٓق مٌٚح.
( )0ؾٖي ؽًؾ يٌتًِف ادُِػ شقاء ـٚن واجٌ ٚـًٌؾ مس ادٔ ٝمثال ،او مًتحٌ ٚـًٌؾ اجلًّٜ
أو ؽًؾ افزيٚرة ؾٕ٘ف يىٓر بف مـ اجلْٚب ،ٜوبٚفتٚيل ؾام يهِٔف بغ اجلْٚب ٜوأحد هذه إؽًٚل
جي ٛؿوٚؤه ،وام ٚم ٚيهِٔف بًد أي ؽًؾ مـ هذه آؽًٚل يُقن صحٔح ً.ٚ

افسمال :أحد آصخوص ـون يغتسؾ فؾجـوبي بودوء ادضوف جفال بوحلؽؿ أو
()1

بودقوقع ،ؾام حؽؿ ؽسؾف وبوفتويل صالتف وصقمف؟

اجلقاب :ؽًِف بٚضؾ مىَِ ً ٚوـذفؽ صالتف وصقمف(.)4
افسمال :مـذ بؾقؽل مل أظرف آؽتسول ومل أظرف ان ادـل كجس وفؽـل أـتػل
بتطفر ادؽون افـجس وأؽر مالبز ؾام حؽؿ صؾقايت؟

اجلقاب :جي ٛؿوٚء افهِقات افتی أتَٔ ٝب ٚبًد اجلْٚبٓ ٜهن ٚـِٓ ٚبٚضِ،)0(ٜ
وفُـ ٓ جي ٛافٍقري ٜوظِٔؽ بٚفَوٚء تدرجي ً ٚوفق ذم مدة ضقيِ.)2(ٜ
افسمال :اذا ظؾؿ افبوفغ ان ؽسؾف مث ً
ال او ووقءه ـون يتخؾؾف خطل جلفؾ مـف.
مو احلؽؿ افؼظل دم ذفؽ؟

اجلقاب :مع افًِؿ بٚخلىٖ ٓ ،بد مـ ؿوٚء افهِقات ادٖيت َب ٚبًد ذفؽ
افقوقء او افًٌؾ.
افسمال :فق أن صخص ًو اؽتسؾ ؽسؾ اجلؿعي وصذ ؾقف صالة افظفريـ:
( )7أي بام خرج ظـ ـقٕف مٚء ضًٌٔٔ ً ،ٚـامء افقرد مثال ؾٕ٘ف يًّك مٚء موٚؾ ً ،ٚأم ٚاضالق آوٚؾٜ
ظذ ادٚء ظذ ٕحق مٚء افٌئر ،مٚء افْٓر ،مٚء افًغ مثال ؾٓذه فًٔ ٝاوٚؾ ٜبؾ هق مٚء ضًٌٔل.
( )4ؾٔتًغ ظِٔف آظٚدة إٓ ذم ادقارد افتل ـٚن يٌتًؾ ؾٔٓ ٚبٚدٚء افىًٌٔل.
( )0إٓ إن ـٚن ؿد اؽتًؾ ؽًال واجٌ ٚآخر أو مًتحٌ ً ٚـام مرت آصٚرة افٔف ذم مًٚئؾ شٚبَ.ٜ
( )2ذط أن ٓ يُقن افتٖخر مـ بٚب اإلمهٚل ادٗدي اػ افتًقيػ ،أي ظدم افتُّـ مـ افَوٚء.

ثؿ احدث حدث ًو مو واراد ان يعقد افغسؾ ؾفؾ افغسؾ افثوين يغـل ظـ افقوقء؟

اجلقاب ٓ :يٌْل افًٌؾ افثٚين فًدم آمر بف.
امرأة تستخدم ظالج ـقاموي مموشبى دم تسوؿط صعر حقاجبفو وتضطر فقوع
افؽحؾ ؾقق حقاجبفو بشؽؾ مستؿر ضقال ؾسة افعالج ادستؿرة فػسة ضقيؾي.
ويشؽؾ إزافي هذا افؽحؾ هلو ظـد ـؾ صالة حرج ًو كقظ ًو مو ؾفل تريد افتلـد مـ
ـقكف ظوزًٓ ظـ افقوقء وافغسؾ أم ٓ؟ ظؾام أن هذا افؽحؾ ظبورة ظـ ؿؾؿ
يشؽؾ خط ًو ؾقق احلوجى وؿد حووفً تؼشره ظـ احلوجى دعرؾي مدى ظزفف،
ـقن ضبؼي بحجؿ ؿؼة افرأس تتػتً هيع ًو بوفضغط ظؾقفو بوٕصوبع
ؾتبغ اكف َّ
مثؾ افدؿقؼ أو افرمود وخيتػل فقهنو ـؾام حرـتفو.

اجلقاب :اختٍٚء افِقن ان ـٚن ـٚصٍ ً ٚظـ زوال افُحؾ ؾال يُقن حْٔئذ
م ًٚ ًٕٚظـ افقوقء وافًٌؾ فقصقل ادٚء اػ افٌؼة ( ،)7وان ـٚن ؽر ـٚصػ
ظْف( )4ؾ٘ن ـ ٕٝٚادرأة موىرة اػ ووع افُحؾ( )0وٓ تتُّـ مـ إزافتف بًٓقفٜ
ؾٓل مٍُِ ٜبٚفقوقء اجلٌري( ،)2مٚدام ٝاإلزاف ٜحرجٔ ً ٜظِٔٓ.ٚ
افسمال :هؾ مودة افؽحؾ هذه ـ افتل مر بقوهنو دم افسمال افسوبؼ ـ تعتز ظوزفي أم
ٓ؟

اجلقاب :تنخٔص ذفؽ مقـقل اػ افًرفٕٕ ،ف مـ ادقوقظٚت افًرؾٜٔ
( )7بٚظتٌٚر أن افِقن ذم هذه احلٚف ٓ ٜينُؾ حٚجٌ ً ٚبؾ يهؾ ادٚء مع وجقده اػ اجلِد.
( )4أي إن ـٚن افُحؾ ذم ه ذه احلٚف ٜمٚدة وفٔس فقٕ ٚؾٓق ينُؾ ضٌَ ٜحٚجٌ ٜظـ ادٚء.
( )0مع ـقٕف مٚدة حٚجٌ ٜوفٔس فقٕ ٚؾَط.
( )2يُّـ مراجً ٜمًٚئؾ اجلٌرة مـ ادًٖف 774 ٜاػ ادًٖف.775 ٜ

افىًٌٔٔ ٓ ،ٜافؼظٔ.)7(ٜ
افسمال :فق ـون ادؽقوج هبذه افؽقػقي ـ افتل مر بقوهنو دم ادسلفتغ افسوبؼتغ ـ
ؾفؾ يعتز ظوزًٓ أم ٓ؟

اجلقاب :ادٔزان فٔس اظتٌٚر افًزل بؾ ادًٔٚر هق وصقل ادٚء اػ افٌؼة وهق
يٍُل حتك مع ظدم زوال افُحؾ(.)4
افسمال :هذه ادرأة ـ مقرد آشئؾي افثالث افسوبؼي ـ أؽتسؾً وتذـرت ؾقر ًا
بعد ؽسؾ مجقع بدهنو أن افؽحؾ ٓيزال مقجقد ًا ثؿ ؽسؾً حقاجبفو مع أهنو
تشؽ دم ـقن هذا افؽحؾ يشؽؾ ظوزًٓ ظـ ادوء .
ؾفؾ يعتز ؽسؾفو صحقح؟

اجلقاب ٓ :بد هل ٚمـ إحراز وصقل ادٚء اػ افٌؼة مُٚن افُحؾ(.)0
افسمال :إذا اشتزأت ادرأة ظـ دم احلقض ووجدت افؼطـي كظقػي  ،%144وبعد
آؽتسول كزل دم أمحر .ؾام حؽؿ ذفؽ؟

اجلقاب :ان ـٚن ذفؽ بًد أيٚم افًٚدة ،يًٚمؾ مًٚمِ ٜافدم ادنُقك وذفؽ
( )7يُّـ أن يَٚل ـام مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف ٜافًٚبَ ٜأن افُحؾ إن ـٚن فقٕ ٚؾال يًتز حٚجٌ ً،ٚ
وإن ـٚن مٚدة ثخْٔ ٜمتْع وصقل ادٚء ؾٓق حٚج.ٛ
( )4أي إن ـٚن ادٚء يهؾ اػ بؼة اجلِد ؾال يًتز افُحؾ او ادُٔٚج م ًٚ ًٕٚحتك مع بَٚءه.
( )0ؾال بد مـ أن تنخص مقوقع افُحؾ اوٓ فتًرف إن ـٚن حٚجٌ ً ٚفِامء أو فٔس بحٚج ،ٛـام
مر بٕٔٚف ذم هقامش ادًٚئؾ افثالث افًٚبَ.ٜ

بٚجلّع بغ تروك احلٚئض وأظامل ادًتحٚو )7(ٜؾ٘ن دمٚوز افًؼة ؾٓق
اشتحٚو ٜوان إَىع ؿٌِٓ ،ٚؾٓق حٔض.
افسمال :اكو صوب دم شـ افبؾقغ وأريد ان اتعؾؿ ـقػقي ؽسؾ اجلـوبي؟
مع افعؾؿ اين ؿرأت افعديد مـ افؽتى وفؽـ مع إشػ مل اشتطع ان اتعؾؿ مـفو
رء.
ضؾبل هق ذح ضريؼي ؽسؾ اجلـوبي وصؽر ًا.

اجلقاب :جي ٛؾٔف بًد افْٔ ٜؽًؾ طٚهر متٚم افٌدن(.)4
وادراد بٚفْٔ ٜؿهد إتٔٚن افًٌؾ بٚظتٌٚره مًتحٍٕ ٛز ،أو فُِقن ظذ
افىٓٚرة ،او فِهالة ،او افهقم ،ؿرب ٜاػ اهلل تًٚػ(.)0
وفف ـٍٔٔتٚن :آوػ افستٔ ،ٛوهق أن يًٌؾ افرأس وافرؿٌ ٜأوًٓ.
ثؿ افىرف آيّـ( )2ثؿ افىرف آين.

( )7ؾتّ تْع ظام حيرم ظذ احلٚئض آتٔٚن بف مـ صالة وصقم ودخقل ادًٚجد  ..افخ ادحرمٚت،
وبًد تِؽ افٍسة تًتز تِؽ آيٚم أهن ٚاشتحٚو ٜؾتَيض م ٚؾٚهت ٚمـ صالة وصقم ٕهنام ٓ
يًَىٚن ظـ ادًتحٚو.ٜ
( )4أي أن افقاج ٛذم ؽًؾ اجلْٚب ٜهق افْٔ ٜوؽًؾ مجٔع افٌدن.
( )0ؾال ينسط ذم افْٔ ٜأن يتٍِظ بٖي ظٌٚرة بؾ يٍُل أن يَهد بٌَِف أي واحد مـ هذه آصٔٚء
تَرب ً ٚاػ اهلل تًٚػ.
( )2يَهد بٚفىرف آيّـ ٕهػ اجلًد مـ افُتػ آيّـ اشٍؾ افرؿٌ ٜاػ ضرف افَدم افّْٔك،
مـ ؽر ؾرق بغ أن يٌدأ افًٌؾ مـ آشٍؾ اػ آظذ او مـ آظذ اػ آشٍؾ أو مـ
افقشط ٕزوٓ ثؿ صًقدا أو بٚفًُس.

وٓ يًتز افستٔ ٛذم اجلٌٕٚغ(.)7
افثٚين :آرمتٚس وهق ؽًؾ متٚم افٌدن ذم ادٚء دؾً ٜواحدة ظرؾ ّٔ ،)4(ٜوتٍهٔؾ
هذه إمقر ذم افرشٚئؾ افًِّ ّٔ.)0(ٜ
افسمال :هؾ جيقز افصالة بغسؾ اجلـوبي مـ احلرام؟

اجلقابًٕ :ؿ جيقز افهالة بًٌؾ اجلْٚب ٜمـ احلرام.
افسمال :أكو مـ بعد اجلامع وؽسؾ ادـطؼي وإشتزاء أؽتسؾ ؽسؾ اجلـوبي
مبوذة وفؽـ أحقوك ًو بعد افغسؾ بؿدة خيرج مـل صقئ فزج؟
هؾ جيى ظع آؽتسول مرة أخرى؟
ومو حؽؿ صاليت؟

اجلقاب :اذا ظِؿ إٔف مْل جي ٛافًٌؾ ،ومع افنؽ يٌْی ظِی ظدم ـقٕف مْٔ ًٚ
وٓ جي ٛافًٌؾ.
افسمال :اذا ـون افشخص مصوب ًو بوفسقالن ؾؽقػ يغتسؾ ؽسؾ اجلـوبي او يصع
صالتف؟

اجلقاب :أمر افًٌؾ شٓؾ ؾٕ٘ف يٌتًؾ وإن شٚل افٌقل بًد ؽًؾ ادحؾ بال
( )7ؾِق ؽًؾ جٌْف آين مثال ؿٌؾ آيّـ ،أو ؽًِٓام مً ٚصح ذفؽ حً ٛؾتقى شامحٜ
افًٔد ،أم ٚظذ ؾتقى بًض افٍَٓٚء آخريـ ؾٔتًغ ؽًؾ اجل ٕٛٚآيّـ أوٓ ثؿ آين.
( )4بٖن يٌىس ـؾ بدٕف مع رأشف ذم ادٚء شقاء ذم افٌحر او افْٓر او ادًٌح او افزـ.ٜ
( )0تٍٚصٔؾ واجٌٚت افًٌؾ مـ ادًٖف 434 ٜاػ ادًٖف.435 ٜ

ؾهؾ ،وافًٔالن ٓ يقج ٛبىالن افًٌؾ بؾ يقج ٛفزوم افقوقء ؾٔجري
بٚفًٌْ ٜافٔف م ٚذـر ذم ووقء ادًِقس ،وصالتف(.)7
افسقال:ـقػ هق ؽسؾ احلقض بوفتػصقؾ؟

اجلقاب :ؽًؾ احلٔض ـًٌؾ اجلْٚب ،ٜوـٍٔٔتف مثؾ ؽًؾ اجلْٚب ٜذم افستٔٛ
وآرمتٚس وؽرمه ،)4(ٚوهق ـًٌؾ اجلْٚب ٜجيزي ظـ افقوقء( ،)0وافٍرق أن
ؽًؾ اجلْٚب ٓ ٜيُقن افقوقء مًف مؼوظ ً ٚأمٚؽًؾ احلٔض ؾًٔتح ٛمًف
افقوقء.
افسمال:هؾ ؽسؾ آحرام واجى؟

اجلقاب :افًٌؾ ؿٌؾ آحرام مع ورود روايٚت ـثرة آمرة بف مم ٚاتٍَٝ
ـِامت آصحٚب ظذ ظدم وجقبف وفذفؽ ٍٕتل فالمجٚع بٓٚشتحٌٚب(.)2
افسمال:موهل ـقػقف افغسؾ؟

( )7مرت مًٚئؾ ادًِقس وادٌىقن مـ ادًٖف 754 ٜوم ٚبًده.ٚ
( )4مر بٔٚن ـٍٔٔ ٜؽًؾ اجلْٚب ٜومًٚئِ ٜمـ ادًٖف 434 ٜاػ ادًٖف.435 ٜ
( )0أي أن مـ اؽتًؾ ؽًؾ اجلْٚب ٜؾال يًتح ٛفف افقوقء ،بؾ يُتٍل بٚفًٌؾ.
( )2ومًْك ذفؽ أن هْٚك روايٚت ـثرة أمرت بٓٚؽتًٚل ؿٌؾ آحرام وفُـ هْٚك إمجٚع ظْد
ؾَٓٚء افىٚئٍ ٜظذ ظدم وجقب هذا افًٌؾ فذا ؾ٘ن آوامر حْٔئذ حتّؾ ظذ آشتحٌٚب،
وؾتقى شامح ٜافًٔد بٓٚشتحٌٚب اشتْٚدا اػ م ٚأمجً ٝظِٔف ظِامء افىٚئٍ.ٜ

اجلقاب :افًٌؾ ؿًامن( ،)7ارمتٚد وترتٌٔل.
آرمتٚد :هق ؽّس افٌدن ذم ادٚء دؾً ٜواحدة ظرؾٔ.ٜ
افستٌٔل :وآحقط( )4ذم ـٍٔٔتف أن يًٌؾ افٌدن ثالث ؽًالت.
اوٓ :ؽًؾ افرأس وافرؿٌ.ٜ
ث :ٕٚٔٚؽًؾ افىرف آيّـ.
ثٚفث :ٚؽًؾ افىرف آين.
وجيقز آؿتهٚر ظذ ؽًِغ
آول :ؽًؾ افرأس وافرؿٌٜ
افثٚين :ؽًؾ افىرؾغ دؾً.ٜ
افسقال:إذا ـون افشعر ضقيال ـشعر ادرأة مثال ،ؾفؾ جيى إشتقعوبف بوفغسؾ
بودوء أثـوء افغسؾ ،أم يؽػل ؽسؾ افشعر ادتعورف ادحقط فبؼة افرأس دون
شقاه؟

اجلقابٓ :جي ٛآشتًٔٚب ادذـقر(.)0
افسمال:فق اؽتسؾ صخص ؽسؾ اجلؿعي ومه ؾسة اػ وؿً صالة افظفر ومل
حيدث هؾ جيى ظؾقف أن يتقول؟
( )7شقاء ـٚن ؽًال واجٌ ٚـٚجلْٚب ٜواحلٔض أو مًتحٌ ٚـًٌؾ اجلًّ ٜوافزيٚرة.
( ) 4آحتٔٚط اشتحٌٚيب ظْد شامح ٜافًٔد وظْد بًض افٍَٓٚء وجقيب.
( )0ؾٍُٔل ص ٛادٚء ظذ افرأس بحٔ ٞيهؾ ادٚء اػ افنًر افيٚهر ؾَط ،وفق ـٚن صًر ادرأة
ضقيال ؾال جي ٛؽًِف ـِف بؾ يٍُل ص ٛادٚء ظذ افنًر ادحٔط بٚفرأس.

اجلقاب :ؽًؾ اجلًّ ٜجيزي ظـ افقوقء مٚمل حيدث.
افسمال:هؾ ؽسؾ آحرام يؽػل ظـ افقوقء وظـ اجلـوبي؟

اجلقابًٕ :ؿ يٍُل ظْٓام.
افسمال:ؾتوة ظـدمو بدأت تلتقفو افدورة افشفريي مل تؽـ تعؾؿ ـقػقي اإلؽتسول ومل
خيزهو أحد وهل مل تسلل ٕهنو ٓ تعؾؿ أن هـوك اؽتسول ظـد افدورة افشفريي
واشتؿرت ظذ هذه احلول أـثر مـ شـي تؼريب ًو إػ أن ظؾؿً ؾامذا تعؿؾ بوفـسبي
فؾصؾقات وافصقم فتؾؽ افسـي؟

اجلقاب :جي ٛظِٔٓ ٚؿوٚء افهِقات إٓ إذا ـ ٕٝٚؿد اؽتًِ ٝفِجًّ ٜأو
أي ؽًؾ مٖمقرة بف( )7ؾٕ٘ف جيزي ظـ ؽًؾ احلٔض.
افسمال:موهل آؽسول افتل تغـل ظـ افقوقء؟

ٍ
ؽًؾ واجٌ ً ٚـٚن أم مْدوب ً )4(ٚيٌْل ظـ افقوقء فَقفف
اجلقاب :ـؾ
وو ٍ
قء َأ ْٕ ََك ِم َـ ا ْف ٌُ ًْ ِؾ(.)0
ُ ُ

َو َأي

( )7شقاء ـٚن افًٌؾ واجٌ ً ٚاو مًتحٌ ً ٚؾٕ٘ف يٌْل ظـ ؽًؾ احلٔض ،وإٓ ؾًِٔٓ ٚإظٚدة افهالة
وافهقم.
( )4ؾجّٔع آؽًٚل افقاجٌ ٜـٚجلْٚب ٜواحلٔض وافٍْٚس وؽًؾ مس ادٔ ٝوادًتحٌ ٜـًٌؾ
اجلًّ ٜوؽًؾ افزيٚرة وفٔٚيل صٓر رموٚن ـِٓ ٚتٌْل ظـ افقوقء.
( )0احلدي ٞظـ آمٚم افهٚدق ×،وشٚئؾ افنًٔ ٜج 4ص 424ح ،4300وذم حدي ٞآخر
ظـ آمٚم افٌٚؿر× :و َأي و ُو ٍ
قء َأ ْض َٓ ُر ِم َـ ا ْف ٌُ ًْ ِؾ.وشٚئؾ افنًٔ ٜج 4ص  422ح.4399
ُ

افسمال :مو هق ادراد مـ إؽتسول افؽوؾر افؽتويب افقارد دم ادسلفي ( )60مـ
ادسوئؾ ادـتخبي؟
هؾ هق اإلؽتسول بودعـك اإلصطالحل أم ادعـل افؾغقي؟

اجلقاب :فٔس ادراد بٓٚؽتًٚل هق ادًْك آصىالحل( )7بؾ ادراد مْف هق
ادًْل افٌِقي(ٕٓ )4ف يرؾع افْجٚش ٜافًرؤ ٜافثٚبت ٜفُِٚؾر مـ جٓ ٜظدم اجتْٚبف
ظـ افْجٚشٚت.
افسمال:هؾ يؽػل ؽسؾ اجلؿعي ظـ ؽسؾ اجلـوبي؟

اجلقابًٕ :ؿ يٌْل ظـ ؽًؾ اجلْٚب.ٜ
افسمال :هؾ يؽػل ؽسؾ افتقبي ظـ ؽسؾ اجلـوبي؟

اجلقابًٕ :ؿ يٌْل ظـ ؽًؾ اجلْٚب.ٜ
ُ
ؽسؾ ادقً يشسط ؾقف ؿصد افؼربي ،وؿصد افؼربي مـ افؽتويب ؽر
افسمال:
متحصؾي ،أي ؽر مؼبقفي .دوذا اصسط وجقب تؾػظ افـقي مـ ؿبؾ افؽتويب ظـد
تغسقؾ ادسؾؿ.

مًِؿ وٓ مًِّ ٜذات
اجلقاب :جيقز تًٌٔ ُؾ افُتٚيب فًِِّؿ إذا مل حييه
ٌ
( )7ادًْك آصىالحل فًٌِؾ هق م ٚحيتٚج اػ ٕٔ ٜوـٍٔٔ ٜخٚص ٜـام ذم ؽًؾ اجلْٚب ٜواحلٔض
ومس ادٔ ٝوبَٔ ٜآؽًٚل افقاجٌ ٜاو ادًتحٌ.ٜ
( )4ادًْك افٌِقي هق افًٌؾ افذي يرؾع افْجٚش ٜوٓ حيتٚج اػ ٕٔ ٜأو ـٍٔٔ ٜمًْٔ.ٜ

تًٌؾ افُتٚبٔ ُ ٜادًِّ َ ٜاذا مل حيي مًِؿ وٓ مًِّ ٜذات
رحؿ( ،)7وـذا جيقز أن ّ
رحؿ( ،)4وذفؽ فِّقثؼ افدال ظِی احلُّغ( )0وؿد ظّؾ بف إصحٚب ( ،)2وظِی
ذفؽ ؾ٘م ٚأن ِٕتزم بتحَؼ ؿهد افَرب ٜمْف ـام هق احلؼ( ،)9أو إّٔف خي ّهص بف مٚ
ّ
دل ظِی اظتٌٚر ؿهد افَرب ٜذم تًٌٔؾ ادٔ ،)0(ٝويُّـ أن ُيِتزم ّ
بٖن ادتقيل فِْ ّٜٔ
هل ادًِّ ٜافتل تٖمر افُٚؾر بٚفًٌؾ(.)5
افسمال :ـقػ أؽتسؾ ؽسؾ افتقبي؟

اجلقاب :يًتح ٛافًٌؾ ذم مقارد.
مْٓ :ٚإؽًٚل افتل تُقن مًتحٌٕ ٜجؾ افًٍؾ افذی يريد أن يًٍِف ،وهل
( )7أي ممـ هـ حالل ظِٔف ،شقاء ـ ٕٝٚزوجتف او ابْتف أو اختف او ظّتف وصٌف ذفؽ.
( )4أي ممـ يُقن حالٓ ظِٔٓ ٚـٚفزوج وآبـ وآخ واخلٚل وافًؿ وهُذا.
( )0أي فِحدي ٞادروي ظـ آمٚم افهٚدق × وادهْػ بغ رواة احلدي ٞبٖٕف حدي ٞمقثؼ
وٕص احلدي ٞم ٚيع :ظَ ـ َأ ِيب ظَ ٌ ِد اهلل × ِذم ح ِد ٍ
ٚت َر ُج ٌؾ ُم ًِِْ ٌؿ و َف ْٔ َس
يَ ٞؿ َٚل ُؿ ِْ َُ ٝؾِ٘ ْن َم َ
َ
ْ
ْ
َم ًَ ُف َر ُج ٌؾ ُم ًِِْ ٌؿ و َٓ ا ْم َر َأ ٌة ُم ًِِْ َّ ٌِ ٜم ْـ َذ ِوي َؿ َرا َبتِ ِف و َم ًَ ُف ِر َج ٌٚل ٕ ََه َٚرى وِٕ ًٌَ ٚء ُم ًِِْ َام ٌت َف ْٔ َس
قت
او ُى َر وظَ ِـ ا َْد ْر َأ ِة ا ُْد ًِِْ َّ َِ ٜمت ُ ُ
َب َْْٔ ُف و َب ْْٔ َُٓ َـ َؿ َرا َب ٌَ ٜؿ َٚل َي ٌْت ًَِ ُؾ افْ ََه َٚرى ُث َؿ ُي ًٌَ ُِق َٕ ُف َؾ ََ ِد ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َكإِ َٔ ٌ ٜو ِر َج ٌٚل ُم ًِِْ ُّ َ
قن
و َف ْٔ َس َم ًَ َٓ ٚا ْم َر َأ ٌة ُم ًِْ َّ ٌ ٜو َٓ َر ُج ٌؾ ُم ًِْ ٌؿ م ْـ َذوي َؿ َرا َبت َٓ ٚو َم ًَ ََٓ ْ ٕ ٚ
ِ
َكإِ َٔ ُُ ٜث َؿ ُت ًٌَ ُِ َٓ .ٚوشٚئؾ افنًٔ ٜج 4ص 979ح.4500
َؿ َٚل َت ٌْتًَ ُؾ افْ ْ َ
( )2أي أن ؾَٓٚء افنًٔ ٜأؾتقا ظذ ضٌؼ هذه افرواي.ٜ
( )9ومًْك ذفؽ أن ؿهد افَرب ٜيتحَؼ مـ افُتٚيب حً ٛرأي شامح ٜافًٔد.
( )0بًّْك أن يَٚل أن ؿهد افَرب ٜيٌَؾ مـ افُتٚيب ذم مقرد ؽًؾ ادٔ ٝؾَط فقجقد افدفٔؾ.
( ) 5ؾتُقن افْٔ ٜراجً ٜاػ ادًِّ ٜافتل ضٌِ ٝمـ افُتٚيب أن يتٍِظ بٚفْٔ.ٜ

وظدّ مْٓ ٚؽًؾ افتقب ٜمـ افٍُر إصع أو اإلرتدادي بؾ ومـ افًٍؼ.
ـثرةُ ،
ومْٓ :ٚإؽًٚل افتل تُقن مًتح ٌّٕ ٜجؾ افًٍؾ افذی ؾًِف ،وظدّ مْٓٚ
بًوٓؿ ؽًؾ افتقب ٜمـ جٓ ٜادًٚيص افتل ارتٌُٓ ٚبًد افْدم افذي هق حََٜٔ
افتقب ،ٜوـٍٔٔتف ـًٌؾ اجلْٚب ٜواجلًّ ٜوم ٚصٚـؾ.

افسمال :هؾ حيرم ظذ اجلـى أو احلوئض افدخقل اػ حرم آئؿي شالم اهلل
ظؾقفؿ؟
أو حرم ادعصقمي ؟
()1

اجلقاب :آحقط فزوم ٚظدم افدخقل( )4اػ حرم آئّ .ٜوأم ٚحرم
ادًهقم ٜظِٔٓ ٚافًالم ؾِٔس حرام ً.ٚ
افسمال:هؾ جيقز فؾحوئض واجلـى أن متس افسبي؟

اجلقاب ٓ :حيرم ظِٔٓام مس افسب ٜاحلًْٔٔ.ٜ
افسمال :فق بؼل صخص ظذ اجلـوبي متعؿد ًا اػ حغ دخقل وؿً صالة
افصبح ،وهق ظوزم ظذ افصقوم ادستحى ؿربي اػ اهلل تعوػ.
ؾام حؽؿ صقمف؟
( )7أي حرم افًٔدة ؾٚضّ ٜبْ ٝآمٚم مقشك افُٚطؿ × ذم مديْ ٜؿؿ ادؼؾ.ٜ
( )4أي دخقل اجلْ ٛأو احلٚئض.

اجلقاب :صقمف صحٔح(.)7
افسمال :مو حؽؿ كقم افرجؾ وهق ظذ جـوبي؟
وهؾ خيتؾػ احلؽؿ ظذ اختالف حؽؿ اجلـوبي (حم ّؾؾي أو حمرمي)؟

ِ
ِ
افر ُج ِؾ َأ َيْْ ٌَ ٌِل َف ُف َأ ْن َيََْ ٚم
اجلقاب :ذم اخلز افقثٔؼُ :شئ َؾ َأ ُبق َظ ٌْد اهلل × َظ ِـ َ
َ ٛؾ ََ َٚل ُيُ َْر ُه َذف ِ َؽ َحتَك َيت ََق َو َٖ ).(4
و ُه َق ُجُْ ٌ
َؿ َٚل و ِذم ح ِد ٍ
يَ ٞ
آخ َر َإََٔ ٚإَُٔ ٚم َظ َذ َذف ِ َؽ َحتَك ُأ ْص ٌِ َح و َذف ِ َؽ َأين ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُظق َد).(0
َ
تقوٖ ومل يٌتًؾ
وذم خز ثٚف ٞوافًٌؾ أؾوؾ مـ ذفؽ ؾٚن هق ٕٚم ومل ي ّ
ؾِٔس ظِٔف رء.
حمرم.ٜ
وٓ خيتِػ احلُؿ بٚختالف حُؿ اجلْٚب ٜحم ِِّ ٜأو ّ
افسمال :موحؽؿ مـ يـزل مـف ادـل (وهق يعؾؿ بلكف مـل وفقس ؽر ذفؽ) مـ
ؽر اختقوره وبدون آوصوف افثالثي مـ افػتقر وافشفقة وافدؾؼ افتل ٓ يقجد
صئ مـفو ،ويستؿر آكزال بؽؿقوت ؿؾقؾي (كؼط) ويصودف افـزول ضقل افقؿً
واحقوك ًو خيرج افقؿً وهق ٓ يزال يـزل بؿؼدار بسقط ويتعذر ظؾقف ان يغتسؾ
ٓكف ؿد يـزل مـف مرة اخرى ،مو حؽؿ افصالة دم هذه آيوم ،وهؾ يؼيض افصالة
افتك صالهو وهق هبذه افصقرة اؾتقكو مو جقريـ.

( )7أم ٚفق ـٚن افهٔٚم واجٌ ً ٚذم صٓر رموٚن ؾال يهح صقمف ويُقن ؿد تًّد آؾىٚر وظِٔف
افٍُٚرة.
( )4وشٚئؾ افنًٔ ٜج 7ص  004ح .7335
( )0وشٚئؾ افنًٔ ٜج 4ص  454ح .4330

اجلقاب :فٔس م ٚذـرتف مْٔ ً )7(ٚوؿد يُقن مذي ً ٚوبٚفتٚيل ؾال رء ظِٔؽ.
افسمال:مو هق افدؾؼ دم صػوت ادـل؟

اجلقاب :افدؾؼ وصػ يىِؼ ظذ ادْل ذم حٚل خروجف بٕٚدؾٚع ،ويهٚحٌف
ٌ
هٔجٚن ذم افنٓقة.
ظٚدة ً
افسمال :اذا مل يتبقل ادجـى واكام جوء بوخلرضوت افتسع ؾؼط وبعد افغسؾ وجد
رضقبي ،ؾام حؽؿ هذه افرضقبي ومو جيى ظؾقف؟

اجلقابُ :حيُؿ ظِی تِؽ افرضقب ٜبٚفْجٚش ٜوفزوم افًٌؾ ،وبًٌٚرة أخری
حيُؿ ظِٔٓ ٚبٖهن ٚمْل ،واخلرضٚت ٓ اثر هل.ٚ
افسمال :ــً أمورس افعودة افنيي دم صغري وفؽـ مـ دون خروج ادـل،
وؿد شؿعً ان هذه احلوفي ٓ تعتز جـوبي وٓ جيى افغسؾ ظـد افصالة .وأن
أكو ٓ أظؾؿ أن هؾ ـون خيرج مـل افسوئؾ ادـقي ؿبؾ تع ّؾؿل ؽسؾ اجلـوبي أم
ٓ؟ مع أين ٓ أتذـر بوفضبط متك تعؾؿً ؽسؾ اجلـوبي وٓ أذـر دم أي ؾسة بدأ
ادـل بوخلروج ظـد ادامرشي ،ؾفؾ ظع ؿضوء افصؾقات افتل هل بغ افػسة
افتؼديريي دامرشتل هلذه افعودة و بغ مو أؿدره ـقؿً بدئل فؾؼقوم بوإلؽتسول بعد
ممورشتفو أم ٓ؟ و هؾ اإلؽتسول بـقي ؽسؾ اجلـوبي بدون حدوث جـوبي (ظـد
ظدم خروج مـل ـوحلوفي أظاله) جيزي ظـ افقوقء؟ وهؾ افصؾقات ادمداة
هبذا افغسؾ صحقحي؟

(ٕ )7ن م ٚيْزل حتك مع وجقد حٚف ٜافنٓقة إن مل يُـ بٚفهٍٚت ادذـقرة ؾال حيُؿ بُقٕف مْٔ ً.ٚ

اجلقاب :مع افنؽ ذم خروج ادْل ُحيُؿ بًدم اخلروج ،ؾام مل حيرز خروج
ادْل جي ٛافقوقء فِهِقات ،وفق اؽتًؾ افنٚك ذم اجلْٚب ٜوصذ مع ذفؽ
افًٌؾ ومل يتقوٖ تُقن صالتف بٚضِ ٜوجي ٛؿوٚؤه.)7(ٚ
افسمال :اين أجـبً دم ادـوم وظـد جؾقد مـ افـقم مل أصوهد أي اثور فؾؿـل
ؾفؾ جيى ان اؽتسؾ ؽسؾ اجلـوبي؟

اجلقابٓ :جي ٛافًٌؾ ذم افٍرض ادذـقر.
افسمال :ظـدمو أتزز خيرج مـل ؿطرات مـ ادـل مو حؽؿ افصقوم دم افصبوح؟
()8

وـقػ أصع صالة افظفريـ بوفتقؿؿ؟

اجلقاب :خروج ادْل بال تًٌٔٓ ٛيي بٚفهقم ،وأم ٚـٍٔٔ ٜافهالة ؾّع
افتُّـ مـ آؽتًٚل وافهالة بًد افًٌؾ بالؾهؾ وظدم خروج ادْل بغ
افًٌؾ وافهالة وفق بند أف ٜيتًغ ذفؽ وآ يتّٔؿ ويهع.
افسمال  :اكو ؾتوة أمورس افعودة افنيي بتدفقؽ اجلزء اخلورجل مـ ادفبؾ
بوشتخدام يدي وأمورشفو إمو دم احلامم أو ظذ افنير وبعد اكتفوئل خيرج مـ
أحس بخروج
مفبع شوئؾ أبقض ،وفؾعؾؿ أكـل ظـدمو أؿرأ مقوقظ ًو ظـ اجلـس ّ
صئ دم هوايل أرجق مـؽؿ أن تػقدوين دم افتخؾص مـ هذه افعودة.
( )7وبٚفتٚيل ؾال جي ٛؿوٚء تِؽ افهِقات فًدم حتَؼ اجلْٚب ٜمـ ذاك افًٍؾٕٓ ،ف ينسط ذم
حهقل اجلْ ٚب ٜحهقل إٓزال مع افدؾؼ وهق إٓدؾٚع ،وبدوٕف ؾال جْٚب ،ٜوٓ ؽًؾ أيو.ٚ
( )4وادٍسض ذم افًٗال أن يُقن ذم مقرد حٚف ٜمرؤ ،ٜويتٖـد مـ ـقٕف م ٚيراه مْٔ ً.ٚ

اجلقاب :افًٚدة افني ،ٜوآشتّْٚء حرام ،وافًٚئؾ آبٔض اخلٚرج بًدهٚ
ظـ صٓقة هق مْل يقج ٛافًٌؾ ،وافتخِص مـ هذه افًٚدة افًٔئ ٜإام يُقن
بٚفتهّٔؿ ظذ ترـٓ ٚحلرمتٓ.)7(ٚ
افسمال :مو هل كقي ؽسؾ اجلـوبي بعد إشتؿـوء بوفعودة افنيي؟ وهؾ تغـل ظـ
افقوقء فؾصالة؟ومو حؽؿ صاليت افػوئتي؟

اجلقاب ٓ :ؾرق ذم ؽًؾ اجلْٚب ٜبغ احلٚصِ ٜبٓٚشتّْٚء( )4وؽره مـ
مقجٌٚت اجلْٚب ،ٜويٌْل ظـ افقوقء مىَِ ً ،ٚوٓبد مـ ؿوٚء افهالة( )0افٍٚئتٜ
بًد افًٌؾ.
افسمال :اكو صوب ظؿري  86شـي وحوفتل افصحقي جقدة ومـ حقايل افشفريـ
دم أثـوء افبقل خيرج معف افؼؾقؾ مـ افسوئؾ ادـقي ٕشبوب اجفؾفو ويتؽرر ذفؽ
ثالث مرات دم إشبقع ظؾام أكـل ٓ أصعر دم أثـوء خروجف بلي متعي أبد ًا ،ؾفؾ
ظع اإلؽتسول دم ـؾ مرة أو ٓ جيى.
جيى َّ

اجلقاب :فِّْل ظالئؿ ،وهل ،افدؾؼ ،وافٍتقر ،وافنٓقة( ،)2ومع اجتامع هذه
افهٍٚت ُحيُؿ بُقٕف مْٔ ً ،ٚومع ظدم اجتامظٓ ٓ ٚحيُؿ بف آ اذا حهؾ افًِؿ،
( )7اوٚؾ ٜاػ آرضار اجلًدي ٜوافًٍْٔ ٜحًٌام هق واوح مـ افدراشٚت افًِّٔ ٜاحلديث.ٜ
( )4حتك فق ـٚن آشتّْٚء حمرم ً.ٚ
( )0أي إذا ـٚن ؿد أجْ ٛبٓٚشتّْٚء ومل يٌتًؾ بؾ صذ بدون ؽًؾ ؾٔج ٛافًٌؾ وافَوٚء ،أمٚ
فق ـٚن يٌتًؾ ويهع ؾهالتف صحٔحف.
( )2مر بٔٚن ادْل وظالمٚتف ذم ادًٖف.709 ٜ

وم ٚخيرج بًد افٌقل مـ افًٚئؾ يًّك ادذي وهق ٓيقج ٛافًٌؾ وٓ افقوقء
وإن ـٚن ـثر ًا.
افسمال :مو هل صػوت افسوئؾ ادـقي فدى افـسوء وافذي يقجى ظؾقفـ
افغسؾ؟
ومو هق افػرق بقـف وبغ اإلؾرازات اهلرمقكقي افطبقعقي فدى ادرأة وافتل تؽقن
بشؽؾ مستؿر وضبقعل؟

اجلقاب :تتهػ ادرأة بٚجلْٚب ٜبخروج ادٚء مـ ادٌٓؾ وفق بَّدار رأس
آبرة بؼط ـقٕف مع افنٓقة.
افسمال :ـثر ًا مو أشتقؼظ دم افصبوح وأجد ثقويب مب ّؾؾي وأحقوك ًو يؽقن فزج ًو
وفؽـّل ٓ أظؾؿ إن ــً جمـب ًو أم ٓ ،ظؾ ًام ّأين ٓ أتذـر هؾ حدثً افعالموت
افثالث أم ٓ.
وبحسى ادسوئؾ افؼظقي أكّف ٓيقجى افغسؾ فؽـّل صوك ـثر ًا خقؾ ًو أن
ٓتؼبؾ صاليت وٓ أظاميل.
ؾام افعؿؾ وهؾ اظتزه احتالم ًو أم ٓ؟
بلين صوك بـسبي  %44وذفؽ مـ ـؿقي افسوئؾ ادقجقد ظذ ثقويب وكسبي
ظؾ ًام ّ
فزوجتف فؽـّفو مل حتؼؼ افعالموت افثالث ،وهذا ظـد آشتقؼوظ ؾؼط.

اجلقاب :مع افنؽ ذم اجلْٚب ٓ ٜجي ٛافًٌؾ ويتًغ افقوقء فِهالة وؽرهٚ
مم ٚهق مؼوط بٚفىٓٚرة.

ًٕؿ اذا حهؾ آضّئْٚن بٚجلْٚب )7(ٜؾالبدّ وأن تٌتًؾ وتُتٍل بف ومع
ووقح احلُؿ افؼظل ٓ وجف فِخقف مـ أن ٓ تٌَؾ افهالة وإظامل
إخر.
ًٕؿ ٓ ،صؽ ّ
أن آحتٔٚط َح ًَ ٌـ ذم ـؾ حٚل( ،)4وضريؼ آحتٔٚط هق اجلّع
بغ افًٌؾ وافقوقء واجتْٚب افٌِؾ ذم افثٔٚب(.)0
افسقال :اذا اظتود صخص ظذ افعودة افنيي ؾفؾ جيى افغسؾ؟ مع ظؾؿل بلهنو
حرام ،وؿد اشتؿريً ظذ هذا ددة شـتغ.

اجلقاب :افًٚدة افني ٜمـ ادحرمٚت ،وفُـ مع خروج ادْل جي ٛافًٌؾ،
واذا ـْٓ ٝتٌتًؾ مْٓ ٚؾٖظد افهِقات افتل صِٔتٓ ٚذم تِؽ افًْغ( )2وت ٛممٚ
ؾًِ ٝواترـٓ ٚيٌٍر اهلل فؽ.

( )7ـام هق احلٚل ظْد وجقد ادٚدة افِزج ٜظذ افثٔٚب وافتل هل ادْل ،ظِ ًام أن افًالمٚت افثالث
مً ً ٚمـ صٓقة ودؾؼ وؾتقر اجلًد فِحُؿ بٚجلْٚب ٜهل ذم حٚل افَٔي ٜأم ٚذم حٚل آحتالم
اثْٚء افْقم ؾٍُٔل وجقد ادْل ظذ افثٔٚب فِحُؿ بٚجلْٚب ٜشقاء ـٚن ذفؽ مع تذـر حلٚفٜ
آحتالم او مل يُـ ؿد تذـر صٔئ ً.ٚ
( )4ـام فق ـٚن افًٚئؾ افِزج مردد ًا بغ ـقٕف مْٔ ً ٚأو مذي ً.ٚ
( )0ؾٌٔتًؾ وفُـ ٓ يُتٍل بٚفًٌؾ فِهالة بؾ يتقوٖ أيو ً.ٚ
( )2ؾِق ـٚن يهع ذم تِؽ افٍسة بدون ؽًؾ ؾًِٔف اظٚدة افهالة افتل ـٚن يهِٔٓ ٚدون ان يٌتًؾ
مـ اجلْٚب ،ٜأم ٚفق ـٚن يٌتًؾ ؽًؾ اجلْٚب ٜأو أي ؽًؾ مًتح ٛأو واج ٛؾتُقن افهالة
صحٔح ٜآ ذم آوؿٚت ادحددة افتل تع آشتّْٚء دون ؽًؾ.

شمال :هؾ جيقز فؾؿرأة احلوئض ؿراءة وتؽرار شبع آيوت مـ ؽر افسقر افتل
ؾقفو شجدة؟

اجلقابًٕ :ؿ جيقز ظذ ـراه.ٜ
افسمال :خيرج مـ ادرأة دم دم بدايي دورهتو ويؽقن بؾقن آشتحووي وؿد يؽقن
ذفؽ ؿؾقال جدا وؿبؾ يقمغ او اـثر مـ أيوم افعودة ،ؾام حؽؿ صالهتو وصقومفو
دم تؾؽ آيوم؟

اجلقاب :إن ـ ٕٝٚادرأة ذات ظٚدة ـام هق ادٍروض ،جي ٛظِٔٓ ٚإجراء
أحُٚم احلٔض بّجرد رؤي ٜافدم( ،)7ؾ٘ذا اشتّر اػ ثالث ٜايٚم ،وإٓ بٖن إَىع
بًد يقم مثال تًٔد م ٚترـ ٝمـ افهالة وافهٔٚم.
افسمال :ظـدمو تتـوول ادرأة احلبقب ادوكعي مـ كزول دم احلقض( ،)8ؿد يـزل مـفو
دم متؼطع دم أيوم ظودهتو وٓ يؽقن بصػوت احلقض ،وفؽـفو إذا ترـً احلبقب
ؾسقـزل دم احلقض بعد ثالثي ايوم ،ؾام حؽؿ افدم ادتؼطع؟ ومو احلؽؿ ؾقام إذا
ـون بصػي احلقض؟

اجلقاب :ادٔزان هق ٕزول افدم ثالث ٜأيٚم وإَىٚظف ،ـ ٕٚٚبًالج او بحًٛ

( )7يُّـ آضالع ظذ أحُٚم احلٔض مـ ادًٖف 490 ٜاػ ادًٖف.407 ٜ
( )4وهل حٌقب مْع احلّؾ.

افىٌع(.)7
افسمال :ؿد تضع ادرأة موكع احلؿؾ ؾقسبى هلو افـزيػ دم ؽر ظودهتو ،موحؽؿ
افغسؾ وافصالة؟

اجلقاب :إذا ًٕ ٛذفؽ اػ ووع مٕٚع احلّؾ ؾال يُقن افدم دم حٔض بؾ
هق ٕير دم اجلرح ؾال يست ٛاحُٚم احلٔض(.)4
افسمال:امرا ٌة دم آشوبقع آوػ مـ احلؿؾ تؼقل :ــً أرى افدم بسبى رـقيب
افطوئرة دون أن أظؾؿ اين حومؾ ممو تسبى بـزف افدم ادتؼطع ،وــً أراجع
ادستشػك؟
ؾام حؽؿ ضفوريت وصاليت دم هذه افػسة؟

اجلقاب :إن ـٚن افدم بهٍٚت احلٔض وامٚراتف( )0يٌْل ظذ ـقٕف حٔو ً،ٚ
وآ( )2ؾًٔٚمؾ مًٚمِ ٜآشتحٚو.ٜ

( )7ؾ٘ذا اشتّر هذا افدم افَِٔؾ خالل ثالث ٜأيٚم ؾٓق دم حٔض ،وشٌٕ ٛزوفف مـ افْٚحٔ ٜافىٌٜٔ
هق أن بًض افًْٚء ٓ تْٚشٌٓ ٚبًض هذه إدوي ٜؾال حيهؾ إَىٚع ـٚمؾ فِدم ،بؾ يٌَك
ادَدار افَِٔؾ ،وأم ٚإذا ـٚن هذا اد َدار ذم اؿؾ مـ ثالث ٜأيٚم بٖن رأت مثال ذم يقمغ ؾَط ؾال
يًتز حْٔئذ دم حٔض ٕن أؿؾ افدم ذم احلٔض ثالث ٜأيٚم.
( )4أم ٚفق أدى ووع مٕٚع احلّؾ اػ اوىراب ذم ظدهت ٚؾًْده ٚظِٔٓ ٚأن تتٖـد مـ ـقٕف ٕزيٍ ٚأو
حٔو.ٚ
( )0أي ـٚن يْىٌؼ ظذ افدم صٍٚت وظالمٚت دم احلٔض.
( )2أي إن مل يُـ بهٍٚت احلٔض.

افسمال :إذا رأت ادرأة افدم ـؾ يقم طفر ًا ؾؼط دم أيوم ظودهتو ،وتطفر بؼقي
آوؿوت ،واشتؿر ذفؽ ثالث او اربعي أيوم ،ثؿ دم افققم افرابع او اخلومس تلتقفو
افعودة.
ؾام حؽؿ افغسؾ وافصالة دم تؾؽ آيوم؟

اجلقاب :إذا ـٚن افدم مًتّر ًا وفق ذم ؾوٚء افٍرج ذم افثالث ٜآوػ ،وإن مل
خيرج حيُؿ بٖهن ٚحٚئض ،وإٓ ؾ٘ن ـٚن إَىٚع افدم ذم ؾوٚء افٍرج ؾسات
يًرة متًٚرؾ ٜذم بًض افًْٚء ؾُال( .)7وإٓ بٖن مل يًتّر افدم وفق ظرؾٓ ،ٚ
حيُؿ بُقهن ٚحٚئو.)4(ٚ
ومِخص افُالم إف يًتز اشتّرار افدم ذم افثالث ٜإوػ وفق ذم ؾوٚء افٍرج
ظرؾ ،)0(ٚواهلل افًٚمل.
افسمال:هؾ جيقز فؾؿرأة ان تؼرأ افؼرآن ظـدمو تؽقن حوئض؟

اجلقاب :حيرم ظذ احلٚئض مس ـتٚب ٜافَرآن افُريؿ ،وؿراءة رء مـ شقر
افًزائؿ إربً )2(ٜافتل حتتقي ظذ افًجدات افقاجٌ ،ٜوأم ٚؿراءة افًقر
إخرى ؾًِٔ ٝحمرم.)9(ٜ
( )7أي أن إَٓىٚع افًٔر فِدم ادقجقد ذم ؾوٚء افٍرج ٓ يًد إَىٚظ ٚبؾ حيُؿ بُقٕف حٔو.ٚ
( )4أي إن ـٚن افدم مـ افْٚحٔ ٜافًرؾٔ ٜفٔس مًتّر ًا ؾال حيُؿ بُقٕف حٔو ٚبؾ اشتحٚو.ٜ
( )0فُل حيُؿ بُقٕف حٔو ً ،ٚومع إَىٚظف ظرؾ ٚؾُٔقن دم اشتحٚو ٜيًٌؼ دم احلٔض.
( )2وهل شقر افًجدة ،وؾهِ ،ٝوافْجؿ ،وآظذ.
( )9بؾ مُروه ،ٜوافُراه ٜذم ادًتحٌٚت تًْل ؿِ ٜافثقاب ٓ أهن ٚمٌٌقو.ٜ

شمال :هؾ جيقز فؾؿرأة احلوئض ادشورـي دم صػ دراد وـتوبي أيوت
وافروايوت؟

اجلقابًٕ :ؿ جيقز.
شمال :هؾ جيقز فؾؿرأة احلوئض افذهوب اػ مزار افشفداء وؿراءة افػوحتي؟

اجلقابًٕ :ؿ جيقز ظذ ـراه ٜذم ؿراءة افٍٚحت.)7(ٜ
افسمال :مو هق افؼرء؟

اجلقاب :افَرء ظْد أهؾ احلجٚز افىٓر ،وظْد أهؾ افًراق احلٔض ،ؿٔؾ و ٌ
ـؾ
خروج مـ صٔئ افی صٔئ ؾخرج ٝادرأة مـ احلٔض افی
أصٚب ٕن افَرء
ٌ
افىٓر ومـ افىٓر افی احلٔض.
وؿٔؾ افَرء افقؿ ٝيَٚل رجع ؾالن فَرئف أي فقؿتف افذی ـٚن يرجع ؾٔف
ثٚن فقؿ ٝافىٓر وافىٓرر ٍ
ؾٚحلٔض ٍ
ثٚن فقؿ ٝاحلٔض.
افسمال:ادرأة بعد اخلؿسغ مو حؽؿ حقضفو؟ هؾ حقضفو حقض مستؿر
وتـؼطع ؾقف ظـ افصالة حتك تطفر دم ؾسة افعودة افشفريف؟ ام تغتسؾ وتصع؟
ارجق مـ جـوبؽؿ آؾودة بوفتػصقؾ.

اجلقاب :افدم افذي تراه ادرأة بًد بِقغ شـ افٖٔس ٓ يًد حٔو ً ٚبؾ

( )7وافُراه ٜتًْل ـام أذٕ ٚذم هٚمش شٚبؼ ؿِ ٜافثقاب ذم ادًتحٌٚت.

اشتحٚو ،ٜوٓ جيقز إَٓىٚع ظـ افهالة ذم آشتحٚوًٕ ،ٜؿ فف أحُٚم
خٚص ٜمـ ٕٚحٔ ٜافًٌؾ ثالث مرات ذم افٔقم فِهالة ذم حٚل ـٕٝٚ
آشتحٚو ٜـثرة ،ومرة واحدة ذم ادتقشى ٜذم افٔقم ،ويُتٍك بٚفقوقء فُؾ
صالة ذم افَِِٔ .ٜوأم ٚشـ افٖٔس ؾٓق مخًقن شْ )7(ٜظْد ظٚم ٜافْٚس ،وشتقن
شْ ٜفِّرأة افَرصٜٔ

()4

افسمال :مو احلؽؿ دم فبوس احلوئض افتل مل يصبفو دم احلقض هؾ هذه ادالبس
جيى تطفرهو أم هل ضوهرة؟

اجلقاب ٓ:جي ٛتىٓره ٚبؾ هل ضٚهرة إن مل تالق افْجٚش.ٜ
افسمال:إذا ـوكً ظوديت ؽر مـتظؿي ،وتلتقـل أحقوكو (ـؾ صفريـ أو ثالثي)
وأحقوكو يـزل ظع دم دم افشفر فققم واحد ؾؼط ،ويؽقن أمحر ؽومؼ.ؾام حؽؿ
هذا افدم هؾ هق حقض أو اشتحووي؟ مع افعؾؿ أن فقس فعوديت وؿً حمدد.

اجلقاب :فٔس هذا حٔو ًٓ ٚن أؿِف ثالث ٜايٚم(.)0
افسمال :إذا أتتـل افعودة ؾنهنو تـزل يقمغ أو ثالثي ظوديي ،وفؽـ دم افققم افرابع
تتقؿػ مدة ،بحقٌ يليت وؿً افػريضي وهل متقؿػي،مثال مـ افصبوح إػ
( )7حً ٛافتَقيؿ اهلجري افَّري أم ٚحً ٛافتَقيؿ ادٔالدي ؾٓل  20شْ ٜو 0أصٓر و9أيٚم.
( )4أي أن شـ افٖٔس ظْد ادرأة افتل تْتً ٛاػ ؿٌِٔ ٜؿريش هق شتقن شْ ٜؿّري ،ٜوبْق هٚصؿ مـ
ؿريش ،أم ٚمـ ٓ تْتً ٛاػ ؿريش ؾًـ افٖٔس ظْده ٚمخًقن شْ ٜؿّري.ٜ
( )0ؾحتك فق ـٚن بهٍٚت احلٔض إٓ إٔف ظْدم ٚيَؾ ظـ ثالث ٜأيٚم ٓ يًتز حٔو.ٚ

افظفرة متقؿػي ،مع افعؾؿ أهنو تليت مـ افققم افرابع إػ افققم اخلومس متؼطعي،
ؾفؾ أؽتسؾ ظـدمو تتقؿػ ويليت وؿً افػريضي؟ أم أكتظر إػ أن تتقؿػ متومو؟

اجلقاب:إتيري اػ أن تتقؿػ متٚم ً ٚم ٚمل يتجٚوز ظؼة أيٚم(.)7
شقدكو اجلؾقؾ كحـ دم اشسافقو ويؼؾ ظـدكو مـ يػتقـو دم أمقر ديــو.
افسمال :هق أين رأيً دم هذا افشفر ثالث مرات دم ًو يشبف متوم ًو دم احلقض
وـؾ مرة يبؼك  4ايوم دم بدايي افشفر ودم وشطف ودم آخره ؾام هق تؽؾقػل
افؼظل اجتوه افصالة؟ مع افعؾؿ اين دم وشط افشفر ؿضقً افصالة.

اجلقاب :ذم اول افنٓر ظْدم ٚتريـ افدم شًٌ ٜأيٚم ويُقن افدم بهٍٚت دم
احلٔض ؾٍل تِؽ آيٚم إ ٝحٚئض ،وظِٔؽ ترك افهالة.
وام ٚافدم افثٚين افذي تريْف ذم وشط افنٓر ؾ٘ن ـٚن بًد ميض ظؼة أيٚم مـ
آول ؾٓق أيو ٚحٔض ،وإٓ( )4بام أن اؿؾ افٍهؾ بغ احلٔض إام هق ظؼة ايٚم
ؾال بد مـ افٌْٚء ظذ إف دم اشتحٚو ،ٜوظِٔؽ آتٔٚن بٚفهالة مع ذائط صالة
ادًتحٚو ،)0(ٜوـذفؽ بٚفًٌْ ٜاػ م ٚيرى ذم آخر افنٓر.
افسمال :موهل افتبعوت ادستبي ظذ احلوئض اذا دخؾً ادسجد ؟

( )7وذفؽ ان اددة افَهقى فِحٔض هل ظؼة أيٚم ؾُؾ دم خالل آيٚم افًؼة هق حٔض.
( )4ؾٚدَٔٚس ذم احلُؿ ظذ افدم افثٚين إٔف حٔض او اشتحٚو ٜهق مـ اددة افٍٚصِ ٜبغ افًٌؾ
ورؤي ٚافدم مـ جديد ؾ٘ن ـٚن افٍٚصؾ ظؼة أيٚم ؾٚفدم افثٚين هق دم حٔض ،وإن ـٚن أؿؾ مـ
ظؼة أيٚم ؾٓق دم اشتحٚو.ٜ
(  )0مر احلدي ٞظـ صالة ادًتحٚو ٜوأحُٚمٓ ٚمـ ادًٖف 400 ٜاػ ادًٖف.450 ٜ

او افبقً احلرام او مزارات آئؿف صؾقات اهلل ظؾقفؿ دم حول ـون دخقهلو ظـ
جفؾ أو شفق؟ وموذا فق خجؾً امرأة حوئض مـ اجلامظي وؿومً بام تؼقم بف
ادرأة فؾصالة دم حول آشتحووي ودخؾً ادسجد ،ؾفؾ يستى ظؾقفو تبعوت،
ـػوره مثال؟

اجلقاب :ظِٔٓ ٚان تًتٌٍر رَب.)7(ٚ
افسمال :إذا ـوكً ؾسة كزول افدم تزيد ظـ ظؼيـ يقم متقاصؾي بـػس
مقاصػوت احلقض مـ حقٌ افؾقن واحلرؿي وٓ تـؼطع إٓ ظؼة أيوم ؾؼط ثؿ
تعقد بعد ميض ظؼة أيوم وتتؽرر ـؾ صفر بـػس افػسة افزمـقي وافعدديي؟

اجلقاب :ان ـ ٕٝٚظٚدهت ٚظؼة ايٚم ؾٓٚيٚم افًؼة آوػ مـ آيٚم
افًؼيـ ادتقاصِ ٜهل دم حٔض وافزائد دم آشتحٚو .)4(ٜوأم ٚاذا إَىع بًد
ظؼة أيٚم ثؿ ظٚد بًد ظؼة ايٚم ،تُقن افًؼة ادتقشى ٜضٓر ًا ،وأيٚم افدم ذم
ـؾ م ٚتُرر حٔو ً.)0(ٚ
افسمال :امرأة دم اخر أيوم حقضفو ظويـً كػسفو ؿبؾ مقظد أذان افػجر بحقايل
كصػ شوظي ورأت افؼؾقؾ مـ بؼويو افدموء وآؾرازات افبـقف افؾقن ،ؾظـً ان
( )7ؾال إثؿ ظِٔٓ ٚذم مقرد افدخقل شٓقا وفُـ إذا ظرؾ ٝبٚحلُؿ أو افتٍت ٝأثْٚء وجقده ٚذم
ادًجد ؾًِٔٓ ٚاخلروج ؾقرا .وأم ٚمقرد افدخقل خجال ؾ٘هن ٚتُقن ؿد ارتٌُ ٝمًهٜٔ
بدخقهل ٚادًجد وهل حٚئض وظِٔٓ ٚان تًتٌٍر رَب ٚوتتقب.
( )4ؾ٘ن ـ ٕٝٚأيٚم ظٚدهت ٚشًٌ ٜمثال ؾٓٚيٚم افًًٌ ٜآوػ هل أيٚم حٔوٓ ٚوافٌٚؿل اشتحٚو.ٜ
( )0بًّْك إٔف فق ـٚن افدم ظؼة أيٚم ثؿ إَىع ظؼة أيٚم ثؿ ظٚد ظؼة أيٚم ؾجّٔع افدم يُقن
حٔو ًٕ ،ٚن أـثر دم احلٔض ظؼة أيٚم وأؿؾ م ٚيٍهؾ بغ ظٚدة وأخرى هق ظؼة أيٚم.

افدورة مل تـؼطع ظـفو بعد وظذ هذا آشوس مل تغتسؾ ،وبعد أذان افػجر
ظويـً كػسفو اـثر مـ مرة ومل تر أي اثر فؾدموء ،ؾام هق حؽؿفو دم هذه احلوفي؟

اجلقاب :حُّٓ ٚمـ ٕٚحٔ ٜافهقم ظدم وجقب افهقم ظِٔٓ ٚؾی ذفؽ افٔقم
ٓحتامل بَٚء احلٔض بًد أذان افٍجر وفق بدؿٚئؼ.
افسمال :دم احلوفي افسوبؼي فق ـوكً ؿد اؾطرت ؿبؾ افػحص افثوين (افذي مل َتر
ؾقف أي اثر فؾدموء) ؾام هق حؽؿفو دم هذه احلوفي؟ هؾ جتى ظؾقفو ـػورة آؾطور
افعؿدي؟ مع افعؾؿ أهنو ظـدمو أؾطرت ومل تغتسؾ ،ـوكً تظـ أهنو مل تطفر بعد؟

اجلقاب ٓ:دم ٛظِٔٓ ٚـٍٚرة آؾىٚر افًّدي.
افسمال :تـزل مـل ظودة بعد احلقض إؾرازات بقضوء أو صػراء ؾوحتف ،ؾفؾ
ظع ظدم افصالة وافصقوم؟ او أهنو جمرد
ُحتؽؿ بحؽؿ احلقض؟ وبوفتويل جيى ّ

إؾرازات كسوئقي ظوديي؟

اجلقاب ٓ :حتُؿ بحُؿ احلٔض.
افسمال :مو احلؽؿ فق صؽً هؾ آؾرازات اي افبقضوء او افصػراء افػوحتف ،هؾ
هل دم او جمرد اؾرازات كسوئقف ظوديي؟ ؾفؾ تبـل ظذ افطفورة؟

اجلقاب :مع افنؽ ؾی ـقهن ٚدم ً ٚاو جمرد إؾرازات ًٕٚئٔ ٜفق ـٚن ذفؽ بًد
موی أيٚم افًٚدة جيری ؾٔف م ٚذـرٕٚه ؾی افًٗال افًٚبؼ.
افسمال :ـقػ اشتطقع افتحؼؼ مـ اكؼطوع افدورة افشفريي؟

ظِّ ٝبٚفَْٚء وظدم وجقد افدم ؾی افٌٚضـ
اجلقاب :إذا إَىع افدم ،ؾٚن َ

احتِّ ٝبَٚئف ؾی افٌٚضـ
اؽتًِ ٝوصِ ٝوٓ حٚج ٜافی آشتزاء( ،)7وان
َ
وج ٛظِٔٓ ٚآشتزاء واشتًالم احلٚل بٚدخٚل ؿىْ ٜواخراجٓ ٚبًد افهز
هْٔئ ٜؾٚن خرج َٜٕٔ ٝمِىخ ٜوفق بهٍرة صزت حتی تَْی وتَْيض ظؼة
أيٚم ان مل تُـ ذات ظٚدة ،أو ـ ٕٝٚظٚدهت ٚظؼة أيٚم.
وإن ـ ٕٝٚذات ظٚدة أؿؾ مـ ظؼة واحتِّ ٝافتجٚوز ؾًِٔٓ ٚآشتيٓٚر(.)4
افسمال :ظـدمو تتـوول ادرأة احلبقب ادوكعي مـ كزول دم احلقض  ،ؿد يـزل مـفو
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دم متؼطع دم أيوم ظودهتو وٓ يؽقن بصػوت احلقض ،وفؽـفو إذا ترـً احلبقب
ؾسقـزل دم احلقض بعد ثالثي أيوم ،ؾام حؽؿ افدم ادتؼطع؟ ومو احلؽؿ ؾقام إذا
ـون بصػي احلقض؟

اجلقاب :ادٔزان هق ٕزول افدم ثالث ٜأيٚم وإَىٚظف ،ـ ٕٚٚبًالج أو بحًٛ
افىٌع(.)2
افسمال :هؾ ـؾ مو خيرج مـ ادرأة ظـد افشفقة يؽقن كجس ًو؟

اجلقاب :اخلٚرج إن ـٚن مْٔ ً ٚيُقن ٕجً ً ٚويقج ٛافًٌؾ ،وان ـٚن مذي ًٚ
( )7مر بٔٚن مًْك آشتزاء وـٍٔٔتف ذم ادًٖفتغ  429و.420
( )4آشتيٓٚر ـام مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف 400 ٜهل إيٚم افتل ترى ادرأة ؾٔٓ ٚدم ٚبًد افًٚدة
ؾربام ـٚن هذا افدم حٔو ،ٚفُـ ٓ حيُؿ بُقٕف دم حٔض بّجرد آحتامل بؾ ٓبد مـ ظدم
تًديف احلد افُثر فِحٔض ،وهق ظؼة أيٚم ،وإن زاد ظذ افًؼة أيٚم ظُ دَ دم اشتحٚو.ٜ
( )0وهل احلٌقب افتل تًتًّؾ دْع احلّؾ.
( )2ؾ٘ن اشتّر ٕزول هذا افدم افَِٔؾ ددة ثالث ٜأيٚم ؾٔحُؿ بٖٕف حٔض وإٓ ؾُٔقن اشتحٚو.ٜ

يُقن ضٚهر ًا وٓ يقج ٛافًٌؾ وضريؼ آشتُنٚف مذـقر ذم افرشٚئؾ
افًِّٔ )7(ٜومع افنؽ يٌْك ظذ افىٓٚرة(.)4
افسمال :تليت افدورة مـتظؿي وبعد ان تؽؿؾ مخسي أيوم يتبعفو كزيػ حود يصؾ
أحقوكو افـزيػ اػ مقظد افدورة افشفريي دم افشفر افتويل ،ودم تتوبع دون اكؼطوع
وتتوبع ذفؽ معل ددة ثالثي صفقر وأدخؾً اػ ادستشػك دون معرؾي افسبى مـ
ؿبؾ آضبوء ،وآن ٓيزال افـزيػ متقاصؾ ؾامذا اؾعؾ مـ حقٌ افصالة،
وصقوم افؼضوء افقاجى ظع فشفر رمضون ادويض؟

اجلقاب :أيٚم افًٚدة افقؿتٔ ٜحمُقم ٜبٚحلٔض ،وأم ٚبٚفًٌْ ٜاػ افًدد ؾٚفًٚدة
افًددي ٜحمُقم ٜبٚحلٔض ،وـذفؽ إذا ـٚن ذم افدم ظالم ٜاحلٔؤ ٜاػ ظؼة
أيٚم ،وبًد مؤٓ ٚحيُؿ بٓٚشتحٚو.)0(ٜ
افسمال:دم صفر رمضون كزفً افدورة افشفريي بس جمرد ؿطرة خػقػي ،هؾ
أـؿؾ صقومل؟ وـقػ تؽقن صاليت أو يتعغ افؼضوء؟

اجلقاب :افَىرة اخلٍٍٔ ٓ ٜتًد حٔو ً ٚؾٖـّع افهالة وافهٔٚم وٓ ؿوٚء
هلام.
( )7ؾ٘ن ٕزل ادٚء بنٓقة وتًٌف ؾتقر ؾٓق مْل وإٓ ؾٓق مذي.
( )4أي مع ظدم افًِؿ بتحَؼ صٍٚت ادْل ؾٔحُؿ بٚفىٓٚرة.
( )0وبٚفتٚيل ؾ٘ن أيٚم افًٚدة ذم مثؾ مقرد افًٗال هل مخً ٜأيٚم ؾَط وافٌٚؿل اشتحٚو ٜإٓ إذا ـٚن
افدم ادًتّر بًد آيٚم اخلًّ ٜهق بهٍٚت دم احلٔض ؾتحً ٛحْٔئذ ددة ظؼة أيٚم وافٌٚؿل
يُقن اشتحٚو ٜاػ مقظد افنٓر اجلديد وهُذا.

افسمال :احدى آخقات دم حول آشتحووي حيصؾ افتبدل مـ حوفي اػ
أخرى ظذ افشؽؾ افتويل:
ظـد صالة افصبح تؽقن متقشطي ؾتغتسؾ وتتقول وتصع ،ثؿ أثـوء افـفور وؿبؾ
وؿً افظفر تتبدل اػ افؼؾقؾي وفؽـفو تعقد اػ ادتقشطي ظـد افظفر ،ؾفؾ جيى
ظؾقفو أن تعقد ظؿؾ ادتقشطي ؿبؾ صالة افظفر؟

اجلقاب :بًد إتَٚل ادتقشى ٜاػ افَِِٔ ٜتهر ادرأة مًتحٚو ٜبٚفَِِٔ،ٜ
وبًد ظقدهت ٚاػ ادتقشى ،ٜينِّٓ ٚم ٚدل ظذ ادتقشى ٜافتل إتَؾ افٔٓ ٚمـ
افَِِٔ ٜؾالبد مـ ترتٔ ٛآثٚر ادتقشى ،ٜوظِٔٓ ٚان تًٔد ظّؾ ادتقشى ٜؿٌؾ
افيٓر(.)7
افسمال :دم افققم افسوبع وافثومـ وأحقوكو افتوشع وافعوذ خترج مودة صػراء مع
افغشوء ادخوضل وأحقوكو تؽقن ادودة افصػراء خػقػي جد ًا ؾفؾ هذه ادودة تعتز
حقضو؟ ظؾام أن احلقض ظـدي يتلخر أو يتؼدم دم بعض افشفقر ظـ افشفر
افسوبؼ وظذ مو أذـر كزل احلقض ـؿ صفر بـػس افتوريخ؟

اجلقاب :مُ ٚيرى ذم أيٚم افًٚدة حمُقم بٚحلٔؤ ٜاذا مل يتجٚوز افًؼة أيٚم وآ
ؾٔحُؿ بٖٕف دم إشتحٚو ،ٜهذا اذا صدق ظذ م ٚيرى افدم ،وإٓ ٓ يُقن حٔوٚ
وٓ اشتحٚو.)4(ٜ
( )7بًّْك أن ظِٔٓ ٚان تٌتًؾ جمددا بًد أن ظٚدت اػ ادتقشى ٜوٓ تُتٍل بٚفًٌؾ افهٌٚحل ٕن
أثره إتٓك ب تحقهل ٚاػ ؿِِٔ ،ٜوبام أهن ٚظٚدت اػ ادتقشى ٜؾال بد مـ ؽًؾ مع بَٔ ٜإحُٚم.
( )4أي أن هذه ادٚدة افهٍراء إن ـ ٕٝٚدم ً ٚؾٓل حٔض حتك وإن ـٚن خٍٍٔ ً ٚوإن مل تُـ دمٚ
ؾًِٔ ٝحٔو ٚوٓ اشتحٚو.ٜ

افسمال :ادستحووي افؼؾقؾي فق مل تتقض فؽؾ صالة جفال مـفو بوحلؽؿ أي
ـوكً جتؿع ـؾ صالتغ بقوقء واحد ؾام حؽؿ صؾقاهتو افسوبؼي؟

اجلقاب :جي ٛؿوٚء افهالة افث ٜٕٔٚمـ ـؾ مـ مقارد اجلّع بغ افهالتغ
بقوقء واحد(.)7
افسمال  :اذا ـوكً دوريت افشفريي ظدديي ووؿتقي اي ددة مخس او شً ايوم وبعد
افتلـد مـ اكؼطوع افدورة وذفؽ ظـ ضريؼ افؼطـي وبعد يقم او يقمغ تـزل
أحقوك ًو اؾرازات بـّقي ؾوحتي تصوحبفو كؼطي دم صغرة جد ًا جد ًا ؾام احلؽؿ افؼظل
دم ذفؽ؟ وهؾ جيقز أداء افصالة ام تعتز دورة ددة ظؼة ايوم؟
واحقوك ًو بعد افتوـد ايض ًو مـ افـؼوء بعد يقم او يقمغ ،يـزل مع افبقل اؾرازات
صػراء تصوحبفو كؼطي افدم وذفؽ بعد افػحص وافتلـد بقوع افؼطـي فػسة
واخراجفو دون اي رء .ؾام احلؽؿ دم ذفؽ؟

اجلقاب :اذا خرج افدم وفق ؿِٔ ً
ال جد ًا ،بًد أيٚم افًٚدة وإَىع ؿٌؾ إَوٚء
ظؼة أيٚم يُقن حمُقم ً ٚبُقٕف دم احلٔض( )4حتی وفق خرج افدم ب٘دخٚل افَىْٜ
وـ ٕٝٚافَىْ ٜمتِىخ ٜوفق بهٍرة.
وان مل يَْىع ذفؽ بَٕٚوٚء ظؼة أيٚم( )0يُقن جمّقع م ٚرأت بًد افًٚدة
حمُقم ً ٚبٓٚشتحٚو.ٜ
( )7أي تَيض صالة افًك وصالة افًنٚء بحً ٛاددة افتل ـ ٕٝٚتهِٔٓام بقوقء واحد.
( )4وبٚفتٚيل ؾًِٔٓ ٚإجراء أحُٚم احلٚئض ظذ افٍسة افٍٚصِ ٜبغ ؽًِٓ ٚومـ م ٚرأتف ؿٌؾ إتٓٚء
آيٚم افًؼة ،ؾٔتًغ ظِٔٓ ٚمثال ؿوٚء افهالة.
( )0أي إن اشتّر م ٚرأتف مـ َٕى ٜدم او صٍرة اػ م ٚبًد ظؼة أيٚم مـ بدء أيٚم حٔوٓ.ٚ

افسمال :اود ان اشلفؽؿ حقل ادرأة متك تصر ذات ظودة؟
هؾ ظـدمو ترى افدم مرتغ دم أول افشفر مث ً
ال او أن تعد ايوم افطفر ،اذا ـوكً
 84يقم ًو مث ً
ال مرتغ تصبح ذات ظودة وؿتقي؟

اجلقاب :تتحؼ افًٚدة برؤي ٜافدم مرتغ متامثِتغ ،ؾٚن ـ ٕٚٚمتامثِغ ذم افقؿٝ
وافًدد ؾٓل ذات ظٚدة وؿتٔ ٜوظددي.ٜ
ـٖن تُقن ؿد رأت افدم ذم أول صٓر مخً ٜأيٚم وذم اول افنٓر أخر مخًٜ
أيٚم أيو ً.ٚ
افسمال :بوفـسبي فؾصػرة افتل تع احلقض :هؾ جيقز معفو افصقوم وافصالة؟

اجلقاب :افهٍرة افتل تع احلٔض إذا دمٚوزت مع أيٚم احلٔض افًؼة أيٚم
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ُحيُؿ ظِٔٓ ٚبٓٚشتحٚو ،ٜوآ ؾٔحُؿ ظِٔٓ ٚبٚحلٔؤ.)4(ٜ
افسمال :هؾ جيقز فؾحوئض ان تؼرأ دظوء اجلقصـ افؽبر؟

اجلقاب :حيرم ظِٔٓ ٚؿراءة شقر افًجدة وفق آي ٜمْٓ ،ٚويُره ؿراءة ؽره ٚمـ
افَرآن ،وجيقز افدظٚء مىَِ ً.ٚ
( )7ؾِق ـ ٕٝٚأيٚم احلٔض شًٌ ٜأ يٚم مثال وآيٚم افتل صٚهدت ؾٔٓ ٚافهٍرة هل أربً ٜايٚم
ؾٔحُؿ ظذ هذه آيٚم آربً ٜبٖهن ٚاشتحٚو ،ٜوتَيض م ٚؾٚهت ٚذم هذه آيٚم آربً ٜمـ
صقم وصالة ،ؾٔام فق ـ ٕٝٚؿد ظِّ ٝظّؾ احلٚئض بٚمتْٚظٓ ٚظـ حمرمٚت احلٚئض.
( )4ـام فق ـ ٕٝٚأيٚم احلٔض شًٌ ٜأيٚم مثال وآيٚم افتل صٚهدت ؾٔٓ ٚافهٍرة هل ثالث ٜأيٚم
ؾٔحُؿ حْٔئذ ظذ آيٚم افثالث ٜبٖهن ٚحٔض تٚبع فاليٚم افًًٌ.ٜ

افسمال :ظـدمو ــً حوئض دخؾً اػ حرضة افسقدة زيـى واكو ٓ اظؾؿ هؾ
هق حرام ام ٓ؟

اجلقاب :فٔس بحرام(.)7
إين ذات ظودة وؿتقي وظدديي ووؿتفو دم يقم  16مـ ـؾ صفر.
ودم صفر صعبون أخذت ابرة موكعي فؾحؿؾ ومدة هذه آبرة ثالث صفقر وفؼد
بلن هذه آبرة تؼطع افدورة هنوئق ًو وٓ تليت إٓ بعد هنويي
أخزتـل افدـتقرة ّ
مػعقل آبرة وبام أين أخذهتو دم بدايي افدورة ؾون افدورة اشتؿرت شبعي ايوم
واكؼطع افدم.
ودم مقظدهو افثوين بدأت أرى دم ًو ؿؾق ً
ال جد ًا فدرجي أكف دم اـثر آوؿوت ايوم
افـفور ٓارى اي دم ودم افؾقؾ يقجد فؽـف ؿؾقؾ ،وهذا افؽالم دم هنويي صفر
صعبون ؾؼول يل بعض افـسوء بلهنو دورة حتك فق ـون افدم ؿؾقال وأخذهتو ظذ أهنو
دورة وفؽـ افدم مل يـؼطع ؾسئؾً ،ؾؼوفقا جيى ان يؽقن ظدد ايوم احلقض بعدد
أيوم افدورة وافبوؿل اشتحووي.
وافسمال :هو أكو اظتز افدم افذي أراه دم اشتحووي وفقس حقض ًو وؽد ًا مقظد
افدورة.
ؾفؾ أظتز هذا افدم اشتحووي؟ ام حقض ًو؟ مع افعؾؿ اكف ؿؾقؾ جدا وٓ أظرف
هؾ ابؼك صوئؿي ام اؾطر ٓكف حقض؟

اجلقاب :افدم افذي تراه ادرأة ذم أيٚم افًٚدة( )4إن بَل ثالث ٜأيٚم ظذ آؿؾ
( )7إذ أن م ٚحيرم هق دخقل احلٚئض اػ ادًٚجد ،وآحتٔٚط ذم ظدم افدخقل اػ مَٚمٚت آئّٜ
ادًهقمغ.
( )4حتك وفق ـٚن ؿِٔال.

ؾٓق حٔض مٚمل يتجٚوز افًؼة ،أي ظؼة ايٚم( ،)7وآ( )4ؾٖيٚم افًٚدة تُقن
حٔو ً ٚوافزايد اشتحٚو.ٜ
افسمال :مدة احلقض فدي  3أو  4أيوم وفؽـ دم هذا افشفر افؽريؿ ـوكً مدهتو
أربعي أيوم ؾؼط وٕكـل مل أظتد ذفؽ وٕين تقؿعً كزول افدم مرة أخرى (حقٌ
حيدث دم بعض إحقون اكؼطوع افدم كصػ هنور مث ً
ال ثؿ كزوفف مرة أخرى) مل
ِ
آت بوفغسؾ آ بعد اكتفوء افققم اخلومس مع افعؾؿ أكـل مل أتـوول أي مػطر دم
ذفؽ افققم ؾام هق احلؽؿ ادستى ظذ ذفؽ؟

ِ
ذـرت ،ومل يُـ مقجقد ًا ذم
اجلقاب :اذا إَىع افدم بًد إيٚم إربً ٜـام
افداخؾ ؾٖٕ ٝؽر حٚئض ،وـٚن جي ٛظِٔؽ افًٌؾ وافهٔٚم وافهالة،
ِ
ترـ ٝافهقم ؾِٔس ظِٔؽ شقى افَوٚء(.)0
وفُْؽ
ـوكً بدايي افدورة دم  5-13مـ صعبون مع افعؾؿ بعدم اكتظومفو بتوريخ معغ
وتستؿر  4أيوم ،فؽـ دم رمضون حدث كزول فؾدم فقس بصػوت احلقض وـون
ؿؾق ً
ال وذفؽ بتوريخ 6-14اػ هذا افققم  .6 -14مـ صفر رمضون.
افسمال :مو حؽؿ إيوم افتل مضً مـ رمضون؟ وموذا تعتز هؾ هل
اشتحووي؟

ِ
رأي ٝؾٔٓ ٚافدم ومل يُـ افدم بهٍٚت احلٔض
اجلقاب :ذم آيٚم آول افتل
( )7أي إن اشتّر افدم ذم ايٚم افًٚدة مـ ثالث ٜاػ ظؼة أيٚم ؾُِف حٔض.
( )4أي إن زادت أيٚم افدم ظـ ظؼة أيٚم ؾتحً ٛآيٚم آوػ بًدد أيٚم ظٚدهت ٚحٔو ٚوافٌٚؿل
اشتحٚو.ٜ
( )0أي تَيض افهالة وافهقم.

وـٚن ذم ؽر أيٚم افًٚدة( )7ؾحت ًام يُقن اشتحٚو.ٜ
افسمال  :حيدث ان تصوب ادرأة بـقع مـ آفتفوبوت دم اجلفوز افتـوشع بسبى
بعض اكقاع افػويروشوت وحيدث كتقجي فذفؽ خروج فؾدم وبشؽؾ مشوبف دو
حيصؾ فؾؿرأة دم افدورة افشفريي وؿد يستؿر خروج افدم فعدة أيوم  ،وتمـد
افطبقبي ادختصي بوٓمقر افـسوئقي ان هذا افدم هق ؽر دم احلقض وؽر ـؾ اكقاع
افدم افتل تراهو ادرأة دم آحقال افطبقعقي .ؾام حؽؿ صالة ادرأة وصقومفو دم هذه
احلوفي؟

اجلقاب :صالهت ٚوصٔٚمٓ ٚصحٔحٚن ٕن ؿقل افىٌٌٔ ٜحج ٜؾٓق خيز بٖٕف
فٔس دم احلٔض.
اكو ؾتوة اظوين مـ خروج اؾرازات مفبؾقي ضقال أيوم افشفر تؼريب ًو بام دم ذفؽ ؿبؾ
افدورة افشفريي وبعدهو وهذه آؾرازات أحقوك ًو تؽقن بقضوء او حؾقبقي افؾقن
وأحقوكو صػراء ،او بـّل مصػر.
وافسمال هق :ـقػ يل ان اظرف هؾ هذه آؾرازات افتل أراهو دائ ًام ضقل أيوم
افشفر وؿبؾ افعودة وبعدهو ،هؾ هذه اؾرازات مفبؾقي ظوديي؟ ام أهنو دم
(اشتحووف مثالً) خوصي واكـل ؿد ؿرأت ان دم آشتحووي يؽقن أصػر
افؾقن؟ ؾؽقػ يل أن اظرف هؾ مو أراه دم؟ او اؾرازات؟

ؿر ٍح أو ُجرح ومل حيُؿ بحٔو ّٔتف وٓ ٍٕٚش ّٔتف
اجلقاب :ـؾ َدم فٔس بًٌُ ٛ
( )7وفُـ ظذ م ٚيٌدو ذم افًٗال مـ ـقن افًٚدة ظددي ٜوفًٔ ٝوؿتٔ ٜوأن افٍٚصؾ بغ هنٚيٜ
افدورة ادٚؤ ٜوبداي ٜرؤي ٜافدم اجلديد هق حقايل  75يقم ٚوهق أـثر مـ أؿؾ افىٓر ؾٚفدم هق
دم ذم أيٚم افًٚدة وحيُؿ بُقٕف حٔو ٚحتك وفق مل يُـ بهٍٚت دم احلٔض.

ؾٓق حمُقم بٓٚشتحٚو ،ٜبؾ فق ُصؽ ؾٔف ومل ُيًِؿ ـقٕف مـ ؽره ٚحيُؿ ظِٔف َبٚ
ظذ آحقط( ،)7وفق صؽ ذم إٔف دم أو ؽره مل حيُؿ بٓٚشتحٚو.)4(ٜ
افسمال:بعد مرور  5أشوبقع مـ احلؿؾ تبغ أن اجلـغ مقً دم بطـل مـذ ثالثي
أشوبقع ،ؾلجريً ظؿؾقي تـظقػوت فؾتخؾص مـ هذا اجلـغ ادقً ،واشتؿر
كزول افدم بعد افعؿؾقي ،مو حؽؿ ضفوريت وصاليت دم هذه افػسه؟

اجلقاب:افدم بًد افًِّٔ ٜادذـقرة حمُقم بُقٕف ٍٕٚش ً ٚذم أيٚم ظٚدهت ٚذم
احلٔض(.)0
افسمال :بعد مرور ظؼيـ يقمو مـ اجرائل فعؿؾقي افتـظقػ اشتؿر كزول افدم
دم ؽوفى آيوم بؿؼدار ؿؾقؾ وفؽـ دم ؾسات يـزل افدم بؽؿقي متقشطي .مو
حؽؿ ضفوريت وصاليت دم هذه افػسة؟ ومو حؽؿفو دم حوفً اشتؿرار كزول افدم
دم آيوم افؼودمي؟

اجلقاب :مـ أول روي ٜافدم ُحيُؿ بُقٕف ٍٕٚش ً ،ٚومع آشتّرار بَّدار أيٚم
افًٚدة ذم احلٔض يُقن افدم ٍٕٚش ً.ٚ
وافزائد ُيًٚمؾ مًف مًٚمِ ٜآشتحٚو ،)2(ٜأو دم اجلروح ادذـقريـ ذم
( )7أي فق ـٚن م ٚخيرج دم ً ٚوٓ يًرف حََٔتف ؾٔحُؿ بٖٕف دم اشتحٚو.ٜ
( )4أي إن ـ ٕٝٚآؾرازات منُقـ ٜبحٔ ٓ ٞيًِؿ أهن ٚدم أو ؽر دم ؾال حيُؿ بٓٚشتحٚو.ٜ
( )0ؾِق ـ ٕٝٚأيٚم ظٚدهت ٚمثال شًٌ ٜأيٚم ؾتحً ٛآيٚم افًًٌ ٜآوػ بًد افًِّٔ ٜبٖهنٍٕٚ ٚس،
وم ٚزاد ظذ ذفؽ حيً ٛاشتحٚو.ٜ
( )2ـام مر بٕٔٚف ذم هٚمش ادًٖف ٜافًٚبَ.ٜ

افرشٚئؾ افًِّٔ.)7(ٜ

افسمال :هؾ افدجوج ادستقرد دم أشقاق افؽقيً وإردن حالل أم حرام؟

اجلقاب :إن اح ُت ِّؾ افذبح آشالمل بٚظتٌٚر أن شقق افُقي ٝوآردن مـ
أشقاق ادًِّغ ،او أن مـ أخذ مْف افدجٚج مًِ ًام ويٌٚع بًْقان إف مذبقح
بٚفذبح آشالمل ؾٔحؾ أـِف ،وان ُظِؿ ظدم افذبح افؼظل( )4أو ـٚن افٌٚيع ؽر
مًِؿ ؾال حيؾ أـِف.
افسمال:اذا أضؾؼً افرصوص ظذ ضوئر (محوم) وشؼط ؾفؾ حيؾ أـؾف؟ واذا ـون
ٓجيقز ؾامذا أؾعؾ؟

ضِؼ افرصٚص و ُجرح افهٔد ومٚت حؾ
اجلقاب:إذا ُذـر اشؿ اهلل حغ مُ ٚأ َ
أـِف(.)0
افسمال :هؾ افقصؿ حرام وهؾ يمثر ظذ افغسؾ وافقوقء؟
( )7مرت مًٚئؾ اجلروح وافَروح ذم ووقء اجلٌرة مـ ادًٖف 774 ٜوم ٚبًده.ٚ
( )4ـام هق احلٚل ذم افِحقم ادثِج ٜادًتقردةمـ بالد ؽر إشالمٔ ٜمع ظدم ؿٔٚم ادًِّغ هْٚك
بذبحٓ ٚؾال يُّـ ذم هذه احلٚف ٜأـِٓ ٚحتك وفق ـ ٕٝٚتٌٚع ذم شقق ادًِّغ.
( )0أم ٚإن مل يذـر اشؿ اهلل بٖن يَقل ،بًؿ اهلل ،أو اهلل أـز أو م ٚصٚبف ،ؾال حيؾ أـِف إن مٚت ؿٌؾ
أن يذبحف ،أم ٚفق مل يّ ٝمٌٚذة وذـر اشؿ اهلل ظِٔف وذبحف ؾٕ٘ف حيؾ ذم تِؽ افهقرة.

اجلقاب :افقصؿ وهق أن تٌرز ذم بدن ادرأة مثال او طٓر ـٍٓ ٚب٘برة حتك تقثر
ؾٔف ثؿ حتنقه ٚبٚفُحؾ أو صٔئ مـ افْقرة( )7ؾتخي ،وؿد ورد افْٓل ظْف ذم
اخلز ،وفُـ فوًٍف شْد ًا ٓ ُحيُؿ بحرمتف ،وهق ٓ يٗثر ذم افًٌؾ وافقوقء.
افنة وافرـبي ظذ إحقط)
افسمال :دـ ترجع ظبورة (ودم حؽؿ افعقرة مو بغ ّ
افقاردة دم مـفوج افصوحلغ(دم أحؽوم افتخع) ؟ وهؾ آحتقوط وجقيب أم
()8

اشتحبويب؟

اجلقاب :آحتٔٚط اشتحٌٚيب.
افسمال:موهق افػرق بغ افثػؾ وافثخوكي افقارديـ دم ادسلفي ( )60مـ ادـفوج؟
()6

اجلقاب:ذم مقرد افًٗال افًْقإٚن مْىٌَٚن ظذ رء واحد(.)2
افْقرة :آشّْ ٝإبٔض ،وهق حجر افُِس يىحـ وخيِط بٚدٚء ويىذ (يدهـ) بف افنًر
()7
َ
ؾًَٔط ،فذا ـٚن يًتًّؾ إلزاف ٜافنًر ظـ اجلًد ،وٓ يزال يًتًّؾ ذم بًض افٌالد.
( )4وردت هذه افًٌٚرة ذم ادًٖف 92 ٜمـ مْٓٚج افهٚحلغ فِّرحقم افًٔد اخلقئل ذم افىًٌٜ
آخرة ذم بٔٚن ظقرة آم ٜادنسـ ٜأو ادزوج ٜوافتل ٓ جيقز دقٓه ٚافْير اػ ظقرهت ،ٚأم ٚذم
افىًٌٚت ادتَدم ٜؾِؿ يُـ هل ٚوجقد ،وـذفؽ فٔس هل ٚوجقد ذم رشٚف ٜشامح ٜافًٔد أو ذم
تًَِٔتف ظذ رشٚف ٜافًٔد اخلقئل .
( )0م ٚورد ذم ادًٖف ٜهق افثَؾ ،وفٔس افثٍؾ ،ورؿؿ ادًٖف ٜذم افىًٌ ٜاجلديدة ـام ذم اول هذا
افُتٚب هق .09
( )2وادَهقد أن افْجٚش ٜإذا أثرت ذم ادٚء افُثر بٖن زاد وزٕف أو صٚر ثخْٔ ً ٚبٖن صٚر فزج ً ٚؾ٘ن
ذفؽ ٓ يٗثر ذم ضٓٚرتف ،بؾ افذي يٗثر هق تٌر فقٕف او ضًّف او رائحتف بٚفْجٚش.ٜ

افسمال :هؾ يؽره افتبقل واؿػ ًو؟

اجلقابًٕ :ؿ يُره ـام ذم اخلز(.)7
افسمال :هؾ جيقز ان يعؿؾ ؽر ادسؾؿغ دم بـوء ادسوجد واحلسقـقوت؟ وهؾ
خيتؾػ آمر اذا ـوكقا مـ ادسقحقغ أو ؽرهؿ مـ افؽػور او افـقاصى؟

اجلقاب :أهؾ افُتٚب بام أهنؿ ضٚهرون ؾال إصُٚل ذم بْٚءهؿ ادًٚجد
واحلًْٔٔٚت ،وـذا ؽرهؿ ذم احلًْٔٔٚت ،وـذفؽ ؽر أهؾ افُتٚب ذم بْٚء
ادًجد مع ظدم مالؿٚة أيٚدهيؿ مع افرضقب ،)4(ٜوإن ـٚن هْٚك إصُٚل ،ؾٕٚام هق
ذم صقرة تْجٔس افٌْٚء وافيٚهر إف أيو ٓ ٚاصُٚل ؾٔف فىٓٚرة طٚهر افٌْٚء(.)0
افسمال :دم بعض آحقون ظـدمو اريد ان اصسي شقورة مث ً
ال او مـزًٓ ومع افعؾؿ
ظـدي ان صوحى افسقورة او صوحى ادـزل فديف ـؾى ،ويرـبفو دم بعض
آحقون او تعقش مع أخر دم ادـزل .مو احلؽؿ مـ حقٌ افـجوشي وافطفورة
ظـد ذاء افسقورة او ادـزل مـ افشخصغ؟
( )7ؾَد ورد ذم احلدي ٞأن رجال شٖل آمٚم افهٚدق َؿ َٚل ُؿ ِْ َُ ٝف ُف َأ َي ٌُ ُ
وه َق َؿٚئِ ٌؿ َؿ َٚل
افر ُج ُؾ ُ
قل َ
احل ِد َ
افن ْٔ َى ُ
َٕ ًَ ْؿ و َفُِ ْـ ُيت َ
ف ظَ َِ ْٔ ِف َأ ْن َي ٌِِْ َس بِ ِف َ
ي.ٞوشٚئؾ افنًٔ ٜج7ص .090
َخ َق ُ
ٚن َأ ْي َخيٌِْ َِ ُف ْ َ
( )4أي أن افٍُٚر مـ ؽر أهؾ افُتٚب جيقز ظِّٓؿ ذم ادًٚجد ؾٔام فق ـٚن ظِّٓؿ ذم آصٔٚء
افْٚصٍ ٜدون آصٔٚء افتل تًتقج ٛمالمً ٜايدهيؿ افرضٌ.ٜ
( )0ومًْك ذفؽ أن افَٔد افذي ذـره شامح ٜافًٔد ذم افٍُٚر مـ ؽر أهؾ افُتٚب هق مـ بٚب
آشتحٌٚب ،وبٚفتٚيل جيقز فِجّٔع افًّؾ ذم افٌْٚء اخلٚرجل وافٌْٚء افيٚهر.

اجلقاب :مع ظدم افًِؿ بّالؿٚة م ٚينسي مْٓام( )7فُِِ ٛمع افرضقب )4(ٜحتُؿ
بٚفىٓٚرة.
آرضحي ادؼدشي حتقط هبو مسوحوت مؽشقؾي ،وهل ادعروؾي بوفصحـ.
وافسمال :هؾ جتري ظذ هذه افصحقن أحؽوم ادسجديي دم حرمف افتـجقس،
وظدم جقاز دخقل احلوئض وافـػسوء أم ٓ؟

جقاب ٓ :دمري ظِٔٓ ٚتُِؿ آحُٚم.
افسمال:هؾ جيقز أـؾ آجبون افتل حتتقي ظذ آكػحي ادلخقذة مـ افبؼر
ادذبقح ظذ ؽر افطريؼي آشالمقي؟

اجلقاب :إٍٕح ٜشقاء ـ ٕٝٚاش ًام فُرش احلّؾ او اجلدي م ٚمل يٖـؾ( ،)0أو
أهن ٚرء أصٍر مًتحٔؾ ذم جقف افًِّْ ،ٜاو ـ ٕٝٚإش ًام فِيرف واديروف،
ؾالري ٛذم ضٓٚرة اديروف ،وان أخذت مـ ادٔت ٜفدٓف ٜافْهقص ظِٔٓ ،ٚوإن
ـٚن افيرف ٕجً ً.)2(ٚ
صعر مـ أحد احلققاكوت ادػسشي هؾ جيقز افصالة دم
افسمال :اذا ـون ظذ ثقيب ٌ
هذا افثقب؟
( )7أي مـ افًٔٚرة أو ادْزل.
( )4إذ أن ٍٕس ادالؿٚة ٓ تٍُل فِحُؿ بٚفْجٚش ٜبؾ ٓ بد مـ وجقد افرضقب ٜوافًِؿ َب.ٚ
( )0أي إن ـ ٕٝٚإٍٓح ٜمـ جدي ٓ يزال يروع مـ أمف.
( )2ومًْك ذفؽ أن أـؾ اجلٌـ حالل ذم مجٔع تِؽ افهقر فقجقد ٕص ظذ حِٔتٓ.ٚ

اجلقاب ٓ :جيقز افهالة ذم افثقب افذي ظِٔف رء مـ أجزاء حٔقان ٓيٗـؾ
حلّف.
افسقال:اذا ٓمسً يدي أحد آظقون افـجسي هؾ يؽػل تطفرهو بودقاد
ادطفرة؟

اجلقاب :مع ظدم فهقق افْجٚش ٜبٚفٔد يٍُل إجراء ادٚء ظذ افٔد ذم
افىٓٚرة(.)7
افسمال:اذا كز افذابح ان يسؿل ظذ افذبقحي وذبحفو ؾام هق حؽؿ أـؾ حلؿ
افذبقحي كسقوك ًو ،او جفال ،اومتعؿد ًا؟

اجلقاب :فقترك افتًّٔ ٜظّد ًا أو جٓال ؾالحيؾ أـؾ حلّٓ ،ٚوفق ترـًٕٕٓٚٚٔ ٚ
ّ
حيؾ ،وآوػ أن يًّل حغ إـؾ.
افسمال:افسوئؾ ادـقي ـام هق معؾقم كجس ،ؾنذا ـون كجس ًو ؾبوفتويل اإلكسون
يصبح كجس ًو وإن مل يؽـ اإلكسون كجس ًو ؾوفسوئؾ ادـقي فقس كجس ًو مـ بوب
أوػ ،موهق تعؾقؼ شامحتؽؿ؟

اجلقاب :ـؾ مُ ٚحيُؿ بْجٚشتف يهر ضٚهر ًا بٓٚشتحٚف )4(ٜاػ مقجقد آخر،
ٕجس وفُـ بٓٚشتحٚف ٜاػ إًٓٚن يهر ضٚهر ًا ،وبًض مـ ٓخزة فف
ؾٚدْل ٌ

( )7ؾٚدقاد ادىٓرة ضٌٔ ً ٚهل مْيٍ ٜوفًٔ ٝمىٓرة ذظٔ ً ،ٚإذ أن افتىٓر افؼظل يُقن بٚدٚء.
( )4بٚظتٌٚر أن آشتحٚف ٜمـ ادىٓرات ـام مر ذم ادًٖف 909 ٜاػ .905

بٌّٚين آشالم اشتدل ظذ ضٓٚرة ادْل( )7بٚفزهٚن افذي اشتدفٔتؿ بف وأجٚب
افًِامء بام ذـرتف.
افسمال:مو هق كقع اإلحتقوط ادقجقد دم ادسوئؾ ادـتخبي دم افسودس مـ
ادطفرات ( آكتؼول )؟

اجلقاب :آحتٔٚط ؽر فزومل(.)4
افسمال:ذـرتؿ دم ادسلفي ( )121مـ ادسوئؾ ادـتخبي ظبورة ( وأمو افعصر
افعـبل إذا ؽال بـػسف وصور مسؽر ًا …) ؾفؾ ؽؾقون افعصر افعـبل بـػسف فف
مصداق دم اخلورج أم أكف ؾرض تصقري؟ وإذا ـون فف مصداق ؾؽقػ يتحؼؼ؟

اجلقابًٕ :ؿ فف مهداق بٚرز ومْف مقارد تهْٔع اخلؾ ،ؾ٘ن اخلّر بًٍْف أو
بًالج يَِْ ٛخال(.)0

( )7بًض ظِامء ادذاه ٛآشالمٔ ٜإخرى يَقفقن بىٓٚرة ادْل.
( )4أي احتٔٚط اشتحٌٚيب وؿد مر احلدي ٞظـ مىٓري ٜإٓتَٚل ذم ادًٖف.905 ٜ
( )0وادًروف أن افًهر افًٌْل بًد أن يْجس بٚفٌِٔٚن ؾٕ٘ف يُّـ تىٓره وذفؽ إذا َ
تٌخر ثِثٚه
بتحقفف اػ خؾ ؾٔام فق ـٚن ؿد ؽذ بًٍْف ،وؿد مر تٍهٔؾ
ؾٔام فق اشتًِّ ٝافْٚر ذم ؽِٕٔٚف ،أو ّ
ذفؽ ذم ادًٖفتغ  293و.905
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افٍهؾ إول :ذم ادٚء ادىِؼ وادوٚف 40 ........................................
افٍهؾ افثٚين :ادٚء افُثر وافَِٔؾ 40 .............................................

افٍهؾ افثٚف :ٞحُؿ ادٚء افَِٔؾ 00 ..............................................
افٍهؾ افرابع :حُؿ ادٚء ادنتٌف افْجٚش00 ...................................... ٜ
افٍهؾ اخلٚمس :ادٚء ادوٚف 02 .................................................
ادَهد افثٚين احُٚم اخلِقة 00 .........................................................
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