
 

 

 سبعون مسألة في الصيام

 محمد صالح المنجد

سببون مسألببفي سلبباس ي ببيب ساسلغيببلسربية،بب س ين ريبب  س

 شغملسعةب سس-أثبرهسهللاسس-يةشيخاسأحمدسصبيحس يمنجدس

سسونينسألفي سلاسأحكب س ي يب  سوآد ره سوسننه.

https://islamhouse.com/1873س

  سسسون مسألفي سلاس ي يب

o  سس يمقدأ

o  سستن يفس ي يب

o  سسحكمس ي يب

o  سسلضلس ي يب

o سس ي يب سأنسل  ئد

o سسآد بس ي يب سوسننه

o  سسسصيب س يملبل

o سس إللطبرسو إلألبك

https://islamhouse.com/1873
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 سبعون مسألة في الصيام 

سأحمدسصبيحس يمنجد

 المقدمة 

هللسنحمدهسونلغنينهسونلبغ،ر هسوننب بسرببهللسأبنس يحمدس

شببب ورسأنرلبببنبسوسبببينب،سأعمبينبببب سأبببنسي بببدهسهللاسلببب س

وأش دسأمسالسإيهسسأضّلسيه سوأنسيضةلسل سهبديسيه 

إالسهللاسوحبببدهسالشببب يأسيبببهسوأشببب دسأمسأحمبببد سعوبببدهس

سورس يهسأأبسرندا

لإمسهللاسقدس أبغنسعةب سعوببدهسرم  سبمس يتيب  ، سلي ببس

 سوتُمحبببب س يلببببينب، سوتُ لبببب ستضبببببعفس يحلببببنب،

 يدرجب، ستغ جهسلي بسنرب  س يمبنأنينسإيب سأ الهبب س

وإنمبسخةب سسلقدسألةحسأنسزلبهبسوقدسخببسأنسدسبهبس.

)وأبسخةقتس يجنسو إلنسسإالسسهللاس يتة سينوبدتهسلقبلا

 سوأنسأعظمس ينوبد ،س ي يب س يبييسل هبهسيينودوم(

مببسُلغبلس)لغلسعةيكمس ي يب سلسلقبلاسهللاسعة س ينوبد 

ورغببو مسليببهسس عةبب س يببيينسأببنسقببوةكمسينةكببمستغقبب م(

س )وأمست بب أ  سخيبب سيكببمسإمسلنببغمستنةمبب م(سلقبببلا



 

 

)ويغكوب و سسوأرشدهمسإي سشبك هسعةب سل هبهسرق يبها

 سوحووّببهسإيببي مسهللاسعةبب سأبببسهببد لمسوينةكببمستشببك وم(

وخرّربببهسعةبببي مسيبببن ستلبببغرقلس ينرببب  ستببب كس ينببببد ،س

 س)أيبأبسأندود ،(سّلالقبلسعّزسوجسوهج س يمفي لب، 

لقببببلسسورحم بببمسونبببفعسر بببمسعبببنس يحببب  سو يضببب ر 

)لمنسلبمسأنكمسأ يضببسأوسعةب سسبر سلنبد سسسوحبنها

 سلبب سعجببلسأمستُقوببلسقةبب بس يمببنأنينسأببنسأيببب سأخبب (

لاسهي س يش  سعة سرر مس ي حيمسيتبل نبهسأبنسلب ق مس

سوي ج مسث  رهسو ير زس ينظيمس.

مسالربدّسأبنستنةّبمسويمبسلبمسقدرسهيهس ينوبد سعظيمببسلبب

 ألحكب س يمغنةق سرش  س ي يب سيين فس يملةمسأببسهب س

و جلسليرنةه سوأبسه سح   سليجغنوبه سوأببسهب سأوبب س

سل سيضيّ سعة سنرلهسربالأغنبعسعنهس.

وهيهس ي سبي ستغضبمنسخ صبب،سلباسأحكبب س ي بيب س

ينرننباسوآد رهسوسبننهسلغوغ ببسربخغ ببرسعلب سهللاسأمس

سر بسوإخ  ناس يملةمينسو يحمدسهللسربس ينبيمينس.

 تعريف الصيام 



 

 

 إلألببببك سوشببب عبس إلألببببكسعبببنسس ي ببب  سي،ببب اس-1

 يمرّطببب  ،سأبببنسلةببب عس يرجببب س يرببببناسإيببب سغببب وبس

س يشمسسربيني س.

 حكم الصيام 

ضببببمسأجمنبببتس ألأببب سعةببب سأمسصببب  سشببب  سرأس-2

)يببسأي ببسسو يدييلسأنس يكغبببسقب لسهللاستنببي اسل ض 

 ييينسآأن  سُلغِلسعةيكمس ي يب سلمبسلغبلسعةب س يبيينس

وأببنس يلببن سقبب لس ي سبب لسس أببنسقببوةكمسينةكببمستغقبب م(

رُنببباس إلسببب  سعةببب سخمبببساسسصبببة سهللاسعةيبببهسوسبببةما

س1/49وبل سأن بسص  سرأضبمسرو هس يوتبريسلبغحس

عببيرسلقببدسأتبب سسوأببنسألطبب سشببينبسأببنسرأضبببمسر،يبب 

قبببلس ينوبباسصببة سهللاسعةيببهسوسببةمسلبباسسلويبب  سعظيمبب  

"سحغب سإب سلنبتسلباسسب  جس يجوبلسس ي ؤيبس يغاسرآهببا

سقببي  اسأبسهيهس ألص  ،س؟سقةتاسإب سرفص  ،سشديد  

هببي سعبب  جسأهببلس ينبببر سثببمس نطةبب سرببا سلببإب سأنبببسرقبب  س

أنةقببينسرنبب  قيو م سأشببقق سأشببد ق م ستلببيلسأشببد ق مس

 ييينسيُرط ومسقولسسقبلاستاسأنسهنالجس؟قةسقبلاسدأب 

تحةّببب سصببب أ مس"سأيسقوبببلسوقبببتس إللطببببرسصبببحيحس



 

 

قببببلس يحببببلبس يبببيهواسرحمبببهسهللاسس.1/420 يغ غيبببلس

وعنببدس يمببنأنينسأقبب رسأمسأببنستبب كسصبب  سستنبببي ا

رأضبمسأبنسغيب سعبيرسأنبهسشبّ سأبنس يز نباسوأبدأنس

 يتم  سرلسيشّك مسلاسإسب أه سويظنّب مسربهس يزندقب س

إب سألطب سسوقبلسشيخس إلس  سرحمبهسهللااس.و النح لس

لببباسرأضببببمسألبببغح سيبببييأسوهببب سعببببيمسرغح يمبببهس

 سغح السيهسوجلسقغةبه سوإمسلببمسلبسبقبسع قبلسعبنس

س25/265لط هسلاسرأضبمس.سأجم عس يرغبوعس

 فضل الصيام 

لضبببلس ي بببيب سعظبببيمسوأمببببسوردسلببباسبيبببأسأبببنسس-3

أمس ي يب سقدس خغ هسهللاسينرلهسس ألحبديثس ي حيح ا

وأنببهسيجببزيسرببهسليضبببعفسأجبب سصبببحوهسربب سحلببببس

يحبببديثاس"سإالس ي بببيب سلإنبببهسيببباسوأنببببسأجبببزيسربببهس"س

 س1/407صحيحس يغ غيلسس1904 يوتبريسلغحسرقمس

وهبب سلبباسس4/165وأمس ي بب  سالسِعببدلسيببهس ينلبببئاس

 سوأمسدع  س ي بئمسالستُب دّس1/413صحيحس يغ غيلس

وهبب سلبباس يلةلببة س ي ببحيح سس3/345رو هس يوي قبباس

 سوأمسية ببئمسلب حغينسإب سألطبب سلب  سررطبب هس1797



 

 

وأمسس 2/807وإب سيقاسررّهسل  سر  أهسرو هسألةمس

أيسرّبسس ي بببيب سيشبببر س"سيةنوبببدسيببب  س يقيبأببب سيقببب لا

أننغهس يطنب سو يش   ،سربين برسلشبرنناسليبهس"سرو هس

وحّلببببنس ي يرمبببباسإسببببنبدهاس يمجمبببب سس2/174أحمببببدس

 سوأمس"س1/411لباسصبحيحس يغ غيبلسسوه س3/181

خة فسلمس ي بئمسأليبلسعنبدسهللاسأبنسريبحس يملبأس"س

 سوأمس"س ي بب  سُجنّبب سوح ببنسح ببينس2/807ألببةمس

وهببب سلببباسصبببحيحسس2/402أببنس ينببببرس"سرو هسأحمبببدس

 سوأّمس"س3880وصببحيحس يجبببأ سس1/411 يغ غيببلس

أببنسصببب سي أبببسلبباسسببويلسهللاسربعببدسهللاسرببييأس ييبب  س

ينسخ يربببببس"سرو هسألببببةمسوج ببببهسعببببنس ينبببببرسسببببون

 سوأّمس"سأنسصبب سي أببس رغ،ببجسوجبهسهللاسُخبغمس2/808

وهبب سلبباسس5/391يببهسرببهسدخببلس يجنّبب س"سرو هسأحمببدس

.سوأّمسلببباس يجنببب سربرببببس"سس1/412صبببحيحس يغ غيبببلس

يُقبببلسيببهس ي يبببمسيببدخلسأنببهس ي بببئم مسالسيببدخلسأنببهس

أحببدسغيبب همسلببإب سدخةبب  سأُغةبب سلةببمسيببدخلسأنببهسأحببدس"س

س.س1797رقمس يوتبريسلغحس

وأأبسص  سرأضبمسلإنهسرلنس إلس  سوقدسأُنبزلسليبهس

 يق آم سوليهسيية سخيب سأبنسأيبفسشب   سوس"سإِبَ سدََخبَلس



 

 

سأَربببَ  ُبسَجَ ببنغَمس قَببتب سأَربببَ  ُبس يبَجنغببِ سَوُغةِّ َِّحببتب َرَأَضبببُمسلُغ

ببببيَبِليُنس"سرو هس يوتبببببريس يرببببغحسرقببببمس َوُسةبِلببببةَِتس يشغ

عشبب  سأشبب  سأنظبب س سوصببيبأهسينببدلسصببيب س3277

 سوس1/421وصببحيحس يغ غيببلسس5/280ألببندسأحمببدس

"سأنسصب سرأضبمسإيمبنبسو حغلبربسغر سيبهسأببستقبد س

 سوس"هللسعببّزس37أببنسبنوببهس"سرو هس يوتبببريسلببغحسرقببمس

وه سس5/256وجّلسعندسلّلسلط سعغقبجس"سرو هسأحمدس

س.س1/419لاسصحيحس يغ غيلس

 من فوائد الصيام 

لببباس ي بببيب سحكبببمسول  ئبببدسلريببب  سأبببد رهبسعةببب سس-4

"ينةكببمسس يغقب عس يغبباسبل هببسهللاسعببزسوجبلسلبباسق يبها

أمس يبببنرسسإب س أغننبببتسعبببنسسوريببببمسبيبببأاستغقببب م" 

 يح لسلمنبسلاسأ هب سهللاستنبي سوخ لبسأنسعقبربهس

سلفوي سأمستنقبدسي أغنبعسعنس يح   س.

وأمس إلنلبببمسإب سجبببعسرطنببهس نببدل سجبب عسلريبب سأببنس

ح  سببه سلببإب سشببو سرطنببهسجبببعسيلبببنهسوعينببهسويببدهس



 

 

ول جببه سلبي ببيب سيببنديسإيبب سق بب س يشببيطبمسوللبب س

س يش   سوحربس يج  ر س.

وأمس ي بببئمسإب سب أسأيببمس يجبب عسأحببسسرحبببلس يرقبب  جس

لب حم مسوأعطببهمسأببسيلبدّسجب عغ م سإبسيبيسس يتوب س

لبيمنبينببب  سوالسينةبببمس ي  لبببلسأشبببق س ي  جبببلسإالسإب س

ست ّجلس.

 ببببيب سي ربببباس إلر د سعةبببب س جغنببببببس ي بببب عسوأمس ي

و يوندسعنس يمنبصا سإبسليهسق  سيةطو سولطمسيةنرسس

عبببنسأفي لبت ببببس.سوليبببهسلبببييأس عغيببببدس ينظبببب سودقببب س

س يم  عيدسأمبسينبيجسل ه س يكري ينسي سعقة  س.

ولبباس ي ببيب سإعبب مسيموببدأسوحببد س يملببةمين سلغ بب  س

س ألأ سوتُرط سلاسش  سو حدس.

يةدعب سإي سهللاسسوحبنهسل يهسألند سسوليهسل ص سعظيم 

 ينببب ست بب يسإيبب س يملبببجدسوأببن مسأببنسيدخةببهسألولس

أ  سوأن مسأنسيمسيدخةهسأنيسزأنسرنيدسوهمسلاسحببلس

رقّبب سنبببدر  سلبب سرببدّسأببنس نغ بببزس ير صبب سربببيم  عبس

 يم قِّقبب سو يببدرو س يمنبسببو سو يكةمببب،س ينبلنبب سأبب س



 

 

 سأمسالس يغنبببومسعةبب س يوببّ سو يغقبب عس.سوعةبب س يد عيبب

ينشبب،لسربببنخ ينسلةيّبببسوينلبب سنرلببهسليكبب مسلبيرغيةبب س

ستضاجسيةنب سوتُح أسنرل بس.

 آداب الصيام وسننه 

لمبنسسوأن بسأبسه سو جلسوأن بسأببسهب سألبغحل س-5

سبيأا

قببلس ينوباسصبة سس*س يح صسعة س يلح رسوتفخي ه 

لب س"س"ستلح و سلبإمسلباس يلبح رسر سهللاسعةيهسوسةما

 سل بب س ي،ببد جس يموبببرك س4/139رو هس يوتبببريسلببغحس

وليهسأتبير سألهبلس يكغببب سوس"سنِنبَمسسبح رس يمبنأنس

وهب سلباسصبحيحسس2345 يغم س"سرو هسأر سد ودسرقمس

س1/448 يغ غيلس

*ستنجيببلس يرطبب سيق يببهسصببة سهللاسعةيببهسوسببةماس"سالس

يببز لس ينببب سرتيبب سأبببسعّجةبب  س يرطبب سرو هس يوتبببريس

مسيرطبب سعةبب سأبببسوردسلبباسحببديثسوأس 4/198لببغحس

"سلبمس ينواسصة سهللاسعةيهسسأنسسرهاسهللاسعنهسقبلا

وسةمسيُرط سقولسأمسي ةاسعة سرلوب، سلإمسيمستكبنس



 

 

رلوب،سلغمي  ، سلإمسيمستكنستمي  ،سحلبسحلب  ،س

وغي هسوقبلسحبديثسس3/79أنسأبجس."سرو هس يغ أييس

س 922حلبببنسغ يبببلسوصبببححهسلببباس إلرو جسرببب قمس

رهسأبببسجبببجسلبباسحببديثس رببنسعمبب سويقبب لسرنببدسإلطببب

رهاسهللاسعن مبسأمس ينواسصة سهللاسعةيبهسوسبةمسلببمس

بهبلس يظمبف سو رغةبتس ينب وأ سوثوبتسسإب سألط سقبلا

وحلببنسس2/765 ألجبب سإمسشبببجسهللاس"سرو هسأربب سد ودس

س.س2/185 يد رسقطناسإسنبدهس

*س يوندسعبنس ي لبثسيق يبهسصبة سهللاسعةيبهسوسبةمس"س..س

مسلبببب سي لُببببثس..س"سرو هسإب سلبببببمسيبببب  سصبببب  سأحببببدل

و ي لبثسهب س ي قب عسلباسس1904 يوتبريس يرغحسرقبمس

"سأبنسسوقببلس ينوباسصبة سهللاسعةيبهسوسبةماس يمنبصا 

يمسيدعسق لس يزورسو ينملسره سلةيسسهللسحبج سلاسأمس

 س1903يدعسلنبأهسوش  رهس.س"س يوتبريس يربغحسرقبمس

وينو،اسأمسيجغنلس ي بئمسجميب س يمح أبب،سلبي،يوب س

س يكببيب سل رمبببسبهوببتسرببفج سصببيبأهسلةببه و يرحببوسو

"سُرّبسصبببئمسسوقببدسقبببلس ينوبباسصببة سهللاسعةيببهسوسببةما

يببيسسيببهسأببنسصببيبأهسإالس يجبب عس.س"سرو هس رببنسأبجببهس

س1/453وه سلاسصحيحس يغ غيلسس1/539



 

 

*سوأمبببسأبهببلس يحلببنب،سوجةببلس يلببينب،س النشبب،بلس

ربببببير  زي سو يملةلببببب ، سو أللبببب  سو يموبريبببببب، س

ب، سو يغلببك سلبباس يط قببب، سأبب سو يجةلببب،س يربرغبب

 ألشبببببب  رسوأضببببببيناس ألوقببببببب، سولربببببب  س ية بببببب س

ربيلبببيبر ، سو زدحبببب س ألرصبببر سو يط قبببب، سحغببب س

صبرسشب  س يغ جبدسو يبيل سو ينوببد سدسعنبدسلريب سأبنس

سدسشبب  سنبب  سربين بببرسيببن سيح ببلس إلحلببب س  ينببب 

رببببيج ع سويضبببي سأبببنسجبببّ  جسبيبببأسأببببسيضبببي سأبببنس

يجمبعبب، سثبمسي ب س ي ة  ، سوير ،سأبسيرب ،سأبنس 

ربيةيبببلسو ن،مبببب سلببباس يشببب   ، سورنضببب مسيلبببغقولس

 يش  سربيضبج سيمببسسبير تهسأبنس يمةبي ، سورنضب مس

يلبل سلاسرأضبمسإي سر دس يكربرسيةغمغ سربإلجبز ،س

!!سوحغ س يملبجدسيمستتلسأنس يمنك  ،سأبنسخب و س

 ينلبجسأغو جب،سأغنطب  ، سوحغب سريبتسهللاس يحب   س

يهس نلبب، سورنضب مسيجنبلسيمسيلبةمسأبنسلريب سأبنسهب

 يشب  سأ سبمبسيةغلب لسوهب سغيب سأحغبب  سورنضبب مس

ية بب سليببهسرمبببسيضببّ سلبألينببببس ينبريبب سو يمر قنببب، س

ورنضبب مسينشبب،لسربي ببر سلبباس ألسبب  أسو يغطبب  فس

عةبببببب س يمحبببببب ، سورنضبببببب نسربيتيبلبببببب سوتغوبببببب س



 

 

 يم هب، سوتنزلس يوضبئ س يجديد سو ألزيبجس يحدير س

 ،سيغشبب،لس ينببب سعببنسلبباس ينشبب س ألو خبب س يربهبب

ستح يلس ألج رسو يحلنب،س.

"سوإمسسيق يهسصة سهللاسعةيهسوسبةماس*سأمسالسي تل 

 أ ؤسقبتةهسأوسشبتمهسلةيقبلسإنباسصببئم سإنباسصببئمس"س

 سل  حبببد س1894رو هس يوتببببريسوغيببب هس يربببغحسرقبببمس

تيلي  سينرلبه سو ألخب عستبيلي  سيت بمهس.سو ينبب  س

هبي س يُتةب سسلاسأخ أسعددسأنس ي بئمينسيجدسخ ف

 يك يمسليجلسهوطس ينرس سولييأس سبغنمبلس يلبكين س

وهي سأبست عسعكلهسلباسسب عب،س يلببئقينس يجن نيب س

سعندسأب مس يم، ب.

*سعد س إللربرسأنس يطنب  سيحديثس"سأبسأب س ربنسآد س

س..س"سرو هس يغ أبييسرقبمس س2380وعبجسش  سأنسرطبن 

وقبلسهي سحديثسحلنسصحيح سو ينبقلسإنمبسي يبدسأمس

فللسييحيببسالسأمسيحيببسييفلبل سوإمسخيب س يمطببعمسأببسي

 سغتدأتسوش هبسأبسُخدأتس.سوقدس ن،مسس ينب سلباس

صن سأن  عس يطنب  سوترنن  سلاس أللوببأسحغب سبهبلس

بيأسر قتسررب،س يوي ،سو يتبدأبب، سوأشب،ة نسعبنس



 

 

 ينوببببد  سوصببببرسأببببسينرببب سأبببنس ألأببب  لسلببباسثمبببنس

وحس يشب  س أللنم سأهنبفسأبسيُنر سلاس ينبد  سوأص

ش  س يغتم سو يلمن سوأأ  ضس يمند س.سيبفلة مسألبلس

 يمن بب أين سويشبب ر مسشبب بس ي ببيم سلببإب سقبببأ  سإيبب س

ص  س يغب  ويحسقببأ  سللببي  سورنضب مسيتب  سرنبدس

سأولسرلنغينس.

ولباسس*س يج دسربينةمسو يمبلسو يجببهسو يوبدمسو يُتةُب  

"سس ي حيحينسعنس رنسعوب سرهباسهللاسعن مببسقببلا

}سلسهللاسصبة سهللاسعةيبهسوسبةمسأجب دس ينبب سلبمسرس 

 سولبببمسأجبب دسأبببسيكبب مسلبباسرأضبببمسحببينسربببيتي س 

يةقبببهسجو يببلسولبببمسيةقبببهسلبباسلببلسييةبب سأببنسرأضبببمس

ليد رسببهس يقبب آم سلة سبب لسهللاسصببة سهللاسعةيببهسوسببةمس

أج دسرببيتي سأبنس يب يحس يم سبة س"س.سرو هس يوتببريس

يوتببلسلكيببفسرفنببب س سببغودي  س يجبب دسربس6 يرببغحسرقببمس

و ينشبلسلاس يطبعبب،سربيكلبلسو يتمب لسلب سيغقنب مس

س ألعمبلسوالسيحلن مس يمنبأة سأغيرعينسربي يب س.

و يجمبب سرببينس ي ببيب سو إللنببب سأببنسأسببوببسدخبب لس

 يجن سلمبسقبلسصة سهللاسعةيبهسوسبةماس"سإمسلباس يجنب س



 

 

غ لببببسيُببب عس به هببببسأبببنسربلن بببب سوربلن ببببسأبببنس

مس يطنبب  سوأالمس به هب سأعدهبسهللاستنبي سيمبنسألنب

وصبة سربيةيبلسو ينبب سنيبب س"سس يك   سوتبر س ي بيب  

وقبببلسس2137و رببنسخزيمبب سرقببمسس5/343رو هسأحمببدس

وقببلس ينوباسسإسبنبدهسحلبنسي،يب ه س أليوبناسلاستنةيقها

"سأنسلّط سصبئمبسلبمسيهسأربلسسصة سهللاسعةيهسوسةما

"سسأج ه سغي سأنهسالسينقصسأبنسأجب س ي ببئمسشباجس.

وهبب سلبباسصببحيحس يغ غيببلسس3/171يسرو هس يغ أببي

و يمبببب  دسسقبببببلسشببببيخس إلسبببب  سرحمببببهسهللااس1/451

س109س الخغيبر ،س يرق ي سصاسرغرطي هسأمسيُشونهس.

وقدسآث سعددسأنس يلبةفسدسرحم بمسهللاسدس يرقب  َجسعةب س

عوببدسهللاسرببنسعمبب  سسأببن ماسأنرلبب مسرطنببب سإلطبببرهم 

وأبيأسرنسدينببر سوأحمبدسربنسحنوبلسوغيب همس.سولببمس

هللاسرنسعم سالسيرط سإالسأب س ييغببأ سو يملببلينسسعود

س.

سوأمبسينو،اسلنةهسلاس يش  س ينظيم



 

 

*ست ينبب س ألجبب  جسو ينربب  سيةنوبببد  سو إلسبب  عسإيبب س

 يغ رببب سو إلنبرببب  سو يرببب  سربببدخ لس يشببب   سوإتقببببمس

 ي ببيب  سو يتشبب عسلبباس يغبب  ويح سوعببد س يرغبب رسلبباس

 يقدر سوأ  صة سخغم س ينش س ألو سط سوتح يسيية س

رندسخغم سأ س يغوببلاسو يغبدر  سوعمب  سلباسرأضببمس

تندلسحج  سو ي دق سلاس يزأبمس يربهبلسأضببعر  س

سو العغكبفسلاسرأضبمسأنلدس.

وقببدسلبببمس ينوبباسس*سالسرببف سربيغ ننبب سرببدخ لس يشبب   

صببة سهللاسعةيبببهسوسبببةمسيوّشببب سأصبببحبرهسرقبببدو سشببب  س

اسه يب  سرأضبمسويحرّ مسعةب س العغنببجسربهسلنبنسأرب

رهبباسهللاسعنببهسقبببلسقبببلسرسبب لسهللاسصببة سهللاسعةيببهس

"سأتبلمسرأضبمسش  سأوببرك سلب ضسهللاسعبزسسوسةما

وجّلسعةيكمسصيبأه ستُرغحسليهسأر  بس يلبمبج سوتُ،ةّب س

ليبهسأربب  بس يجحببيم سوت،ببّلسليبهسأبب د س يشببيبلين سليببهس

ييةب سهبباسخيبب سأبنسأيببفسشبب   سأبنسُحبب  سخي هبببسلقببدس

وهبببب سلبببباسصببببحيحسس4/129ُحبببب  س"سرو هس ينلبببببئاس

س1/490 يغ غيلس

سأنسأحكب س ي يب 



 

 

أنس ي يب سأبسيجبلس يغغببر سليبهسل ب  سرأضببمسس-6

و ي   سلاسلربر س يقغلس يتطفسوص  سلربر س يظ برس

وص  سلربر س يجمبعسلباسن ببرسرأضببمسولبييأسأبنس

سنيرسص أبسأغغبرنبسيزأهس.

وأنس ي يب سأببساليةبز سليبهس يغغببر سلقضببجسرأضببمس

أيبب سيمبنسيبمسيجبدس ي بديسو ي ب  سلباسسوصيب سعش  

)وصببب  س يرديببب سلببباسلرببببر س ييمبببين(سعنبببدس يجم ببب رس

عةبب س يبب  جح(سولببييأسصبب  سسأحظبب ر ،س إلحبب   (

س ينيرس يمطة سيمنسيمسين س يغغبر س.

صيب س يغط عسيجو سنقصسصيب س ير يض  سوأبنسس-7

أأرةغبببهسعبشببب ر جسوع لببب سوأيبببب س يوبببي سو الثنبببينس

لرببرسأبنس ي بيب سلباسو يتميسسوستسأنسش  لسو إل

سأح  سوشنوبمس.

جبجس ين باسعبنسإلب  دس يجمنب سربي ب  س يوتببريسس-8

وعنسصيب س يلوتسلاسغيب سس1985لغحس يوبريسر قمس

وحلبنهسو يمق ب دسس3/111 ير يض سرو هس يغ أبييس

إل  دهسدومسسول سوعنسص  س يده  سوعنس ي صببلس



 

 

لبباس ي بب   سوهبب سأمسي  صببلسيبب أينسأوسألربب سدومس

س.سإلطبرسرين مب

ويحببب  سصبببيب سيببب أاس ينيبببدسوأيبببب س يغشببب ي سوهببباس

 يحبببديسعشبب سو يربببناسعشبب سو يربيببثسعشبب سأببنسبيس

 يحج سألن بسأيب سأللسوش بسوبلب سهلل سويجب زسيمبنس

سيمسيجدس ي ديسأمسي  أ بسرمن س.

سثو ،سدخ لس يش  

يروتسدخ لسش  سرأضبمسر ؤي سه يهسأوسرإتمب سس-9

 ي ب لسأوسشنوبمسث ثينسي أب سويجلسعة سأبنسرأعس

سرة،هس يتو سأنسثق سأمسي   س.

ألمسسوأأبس ينملسربيحلبرب،سلاسدخ لس يشب  سلودعب  

سحديثس ينواسصة سهللاسعةيهسوسبةمسنبّصسلباس يملبفي ا

"سصبب أ  سي ؤيغببهسوألطبب و سي ؤيغببهس" سلببإب سأخوبب س

 يملةمس يوبيغس ينبقلس يم ث أسرتوب هسألأبنغبهسور ب هس

سأنهسرأعس ي  لسرنينهسُعملسرتو هس.

سعة سأنسيجلس ي   



 

 

ويجلس ي يب سعةب سلبلسألبةمسرببيغسعبقبلسأقبيمسس-10

سقبدرسسبيمسأنس يم  ن سلبيحي سو ينرب س.

سدسإنببز لس وسيح ببلس يوةبب اسر  حببدسأببنسأأبب رسث ثبب ا

 يمناسرببحغ  سأوسغيب ه سدسنوبب،سشبن س ينبنب س يتشبنس

ح لس يقُوُل سدسإتمب سخمسسعش  سسن س.سوتزيدس ألنرب س

 سليجببلسعةي بببس ي ببيب سويبب سأأبب  سر رنبببسوهبب س يحببي

سحبهتسقولسسّنس ينبش  س.

يببنأ س ي ببواسربي ببيب سيلببو سإمسألبقببهس"وبلبب سس-11

رنبب سأهببلس ينةببمسأنببهس"سيُضبب بسعةبب ست لببهسينشبب س

.سوأجبببب س ي ببببيب سس3/90لبي بببب  س نظبببب س يم،نبببباس

سية وا سوي  يديهسأج س يغ ريب سو يداليب سعةب س يتيب  

بسرهبباسهللاسعن بببسق بيببتسلبباسعببنس يُ ريِّبب سرنببتسأنببّ ِ

لنببببسن بببّ ِ سصبببويبننبسسصبببيب سعبشببب ر جسيمببببسلُببب ضا

ونجنلسي بمس يةنوب سأبنس ين بنسلبإب سركب سأحبدهمسعةب س

 يطنبببب سأعطينببببهسب كسحغببب سيكببب مسعنبببدس إللطببببرس.س

ورن س ينب سيغلببهلسلباسس1960 يوتبريسلغحسرقمس

أأببب سأرنبئبببهسورنبتبببهسربي بببيب  سربببلسررمببببسصبببب س ي يبببدس

أهسربإللطبرسشرق سأغحّملبسوه سيُطي سلفأ هسأر هسأوسأ



 

 

عةيبببهسرزعم مبببب سوأببببسعةمببب  سأّمس يشبببرق س يحقيقيببب س

)يببسأي ببس يبيينسآأنب  سرغنبهدهسربي يب  سقبلسهللاستنبي س

قبب  سأنرلببكمسوأهةببيكمسنبببر سوق دهبببس ينببب سو يحجبببر س

عةي بسأ ئكب سغب  سِشبد دسالسين ب مسهللاسأببسأأب همس

.سوينو،ببباس العغنببببجسر بببيب سسويرنةببب مسأببببسيُبببنأ وم(

 يونتسلاسأولسرة غ بب سل رمببست ب  سإب سجبجهببس يبد س

سخج سثمسالستقضاس.

إب سأسةمس يكبل سأوسرةغس ي واسأوسألبأس يمجنب مسس-12

أثنبجس ين برسيزأ مس إلألبكسرقي س يي  سألن بمسصببرو س

أببنسأهببلس ي جبب ب سوالسيةببزأ مسقضبببجسأبببسلببب،سأببنس

هبلس ي جب بسلباسبيبأس يش   سألن بمسيبمسيك نب  سأبنسأ

س ي قتس.

 يمجنببب مسأ لببب عسعنبببهس يقةبببم سلبببإمسلببببمسيجبببّنسس-13

أحيبنبسويُري سأحيبنبسيزأهس ي يب سلاسحبلسإلبقغهسدومس

حبببلسجن نببهس.سوإمسجببّنسلبباسأثنبببجس ين بببرسيببمسيوطببلس

صبب أهسلمبببسيبب سأغمبباسعةيببهسرمبب ضسأوسغيبب هسألنببهس

أجبيسسش  سرأضببمس ربنسسن عس ي يب سوه سعبقلس.

سوأرةهسلاس يحكمس يم  وعس.س28سعريمينسصا



 

 

أبببنسأبببب،سأثنببببجس يشببب  سلةبببيسسعةيبببهسوالسعةببب سس-14

سأوييبئهسشاجسليمبستوق سأنس يش  س.

أنسج بلسلب ضس ي ب  سلباسرأضببمسأوسج بلسس-15

تح يمس يطنب سأوس ي لجسلجم  رس ينةمبجسعةب سعبيرهس

إمسلبمسيُنيرسأرةه سلحبديثس ين بدسربإلسب  سو يملبةمس

 يكرببرس.سأأببسأبنسلببمسلاسد رس يح بسوأبنسنشبفسربينس

سرينس يملةمينسويمكنهس يلن لسو يغنةمسلةيسسرمنيورس.

 صيام المسافر 

أمسيك مسسر  سألببل سسيُشغ لسيةرط سلاس يلر اس-16

 س)عةب س يتب فس يمنب وفسربينسأهبلس ينةبم(أوسع لبس

وأمسيُجبببوزس يوةببدسوأبببس ت ببلسرببهسأببنسرنبببجسوقببدسأنبب س

لطبببرسقوببلسأ،بببدر س يوةببدسوقبببي  سإمس يجم بب رسأببنس إل

 يلببر سيببمسيغحقبب سرنببدسرببلسهبب سأقببيمسوشبببهدسوقببدسقبببلس

والسي صبفسس)لمنسش دسأنكمس يشب  سلةي بمه(تنبي س

رك نهسألبل  سحغ سيت  سأنس يوةدس.سأأبسإب سلببمسلباس

 يوةدسلةهسأحكبب س يحبهب ينسويبييأسالسيق ب س ي ب  س



 

 

 س()عندس يجم  ر. سوأمسالسيك مسسر هسسر سأن ي س

سوأمسالسيك مسق دسرلر هس يغحيّلسعة س يرط س.

يج زس يرطب سيةملببل سربترببأس ألأب سسب  جسلببمسس-17

قببببدر سعةببب س ي بببيب سأ سعببببجز سوسببب  جسشبببّ سعةيبببهس

 ي   سأ سيمسيشّ  سرحيبثسيب سلببمسألببل  سلباس يظبّلس

و يمبببجسوأنببهسأببنسيتدأببهسجبببزسيببهس يرطبب سو يق بب س

س25/210أجم عس يرغبوعس

لر سلاسرأضبمسلإنبهسالسينب يسأنسعز سعة س يس-18

 يرط سحغ سيلبل سألنبهسقبدسينب ضسيبهسأببسيمننبهسأبنس

س2/278سر هسترلي س يق لواس

والسيُرطبب س يملبببل سإالسرنببدسخ وجببهسوأربرقبب سريبب ،س

ق يغببهس ينبببأ  (س يمفه يبب س) سلببإب س نر ببلسعببنسرنيبببمس

 يوةبببدسألطببب  سولبببي سإب سأقةنبببتسربببهس يطببببئ  سولبرقبببتس

خبر سرةدتهسألط سليبه سأأببسس يونيبم سوإب سلبمس يمطبر

إب سلبمس يمطبرسلاس يوةدسأوسأ صقبسي بسلإنهسالسيُرطب س

سليهسألنهسالسيز لسلاس يوةد.



 

 

إب سغ ربببتس يشبببمسسلبببفلط سعةببب س ألرضسثبببمسس-19

أقةنتسربهس يطببئ  سلب أعس يشبمسسيبمسيةزأبهس إلألببكس

ألنببهسأتببّمسصببيب سي أببهسلبببأ سلبب سسببويلسإيبب سإعبدتببهس

.سوإب سأقةنتسربهس يطببئ  سقوبلسسيةنوبد سرندسل  غهسأن ب

غبب وبس يشببمسسوأر دسإتمببب سصببيب سبيببأس ييبب  سلبباس

 يلببر سلبب سيُرطبب سإالسإب سغ رببتس يشببمسسلبباس يمكبببمس

 يييسهب سليبهسأبنس يجبّ  سوالسيجب زسيةطيببرسأمسي بوطس

إي سألغ عسالستُ عسليهس يشبمسسألجبلس إللطببرسألنبهس

تحبيلسيكنسإمسنزلسيم ةح س يطي  مسلبخغر سقب صس

سألط س.سأنسلغبوعس يشيخس رنسربزسأشبل   يشمسس

أنسوصلسإي سرةدسون عس إلقبأب سلي ببسألرب سأبنسس-20

أررن سأيب سوجلسعةيهس ي يب سعندسجم  رسأهلس ينةمس

لبيييسيلبل سيةدر س سلباس يتببر سأشب   سأوسسبن  ،س

لبيجم  رسوأن مس ألئم س ألررنب سأنبهسلباسحكبمس يمقبيمس

سيةزأهس ي   سو إلتمب س.

ملبل سروةدسغي سرةدهسلةبيسسعةيبهسأمسيملبأسوإب سأّ س ي

إالسإب سلبنببتسإقبأغببهسلي بببسألربب سأببنسأررنبب سأيببب سلإنببهس



 

 

ي بب  سألنببهسلبباسحكببمس يمقيمببينسأنظبب سلغبببوعس يببدع  س

س977 رنسربزس

أنس رغدأس ي يب سوه سأقيمسثمسسبل سأثنبجس ين ببرسس-21

جببببزسيبببهس يرطببب سألمسهللاسجنبببلسأطةببب س يلبببر سسبببووبس

)وأببنسلبببمسأ يضبببسأوسعةبب سسية خ بب سرق يببهستنبببي ا

س.سسر سلند سأنسأيب سأُخ (

ويجبب زسأمسيُرطبب سَأببنسعبدتببهس يلببر سإب سلبببمسيببهسس-22

رةبببدسيبببفويسإييبببهسلبيو يبببدس يبببييسيُلببببل سلببباسأ ببببيحس

)وأصببحببسسببيبر ،س ألجبب  سو يطيبببرينس يملببةمينس

سو يم  رينسوي سلبمسسبر همسي أيببسوعةبي مس يقضببج(

يلكنهسلفأببسأبنسسولييأس يم ّ س يييسيهسأكبمسلاس يو ّس

لبببمسأنببهسلبباس يلببرين س أ أتببهسوجميبب سأ بببيحهسوالس

يبببز لسألببببل  سل بببي سالسيق ببب سوالسيرطببب س.سو يوبببدوس

 ي ّحببلسإب سلبببن  سلبباسحبببلس نببن مسأببنس يمشببغ سإيبب س

 يم يفسوأنس يم يفسإي س يمشغ سجبزسي مس يرطب س

و يق بببب سوأأبببببسإب سنزيبببب  سرمشببببغبهمسوأ ببببير مسيببببمس

  سيغغونبب مس يم  عبباسيُرطبب و سويببمسيق بب و سوإمسلبببن

س25/213أنظ سأجم عسلغبوعس رنستيمي س



 

 

إب سقببد س يملبببل سلبباسأثنبببجس ين بببرسلربباسوجبب بسس-23

 إلألبببكسعةيببهسنببز عسأشبب  رسرببينس ينةمبببجسأجمبب عس

و ألحبب لسيببهسأمسيملببأسأ  عببب سس25/212 يرغبببوعس

يح أ س يش   سيكنسعةيهس يقضبجسأألأسأوسيبمسيملبأس

س.

ثمسسبل سإي سرةدسصببأ  سإب س رغدأس ي يب سلاسرةدسس-24

قوة مسأوسرنبدهمسلبإمسحكمبهسحكبمسأبنسسببل سإيبي مسلب س

يرط سإالسرإلطببرهمسويب سز دسعبنسث ثبينسي أببسيق يبهس

صببببة سهللاسعةيببببهسوسببببةمس"س ي بببب  سيبببب  ست بببب أ مس

و إللطبببرسيبب  ستُرطبب ومس" سوإمسنقببصسصبب أهسعببنس

تلن سوعش ينسي أبسلنةيهسإلمبيهسرندس ينيدسإي ستلن س

مس يشبب  س ي جبب يسالسيببنقصسعببنسوعشبب ينسي أبببسأل

أبنسلغببوعس يشبيخسعوبد ينزيزسستلن سوعش ينسي أببس.

س16-15لغبوعس ي يب اد رس ي لنسصاسسرنسربزا

سصيب س يم ي 

للسأب ضسخب  سربهس إلنلببمسعبنسحبدّس ي بح سس-25

يج زسأمسيُرط سره سو ألصلسلاسبيبأسقب لسهللاستنببي س



 

 

س)وأنسلبمسأ يضبسأوسعة سسر سلنبد سأبنسأيبب سأخب (

بس يشبباجس يتريببفسلبيلببنبلسو ي ببد عسلبب سيجبب زس.سأأبب

س يرط سرلووهس.

وإب سثوببببتسربيطببببلسأوسعةببببمس يشببببتصسأببببنسعبدتببببهس

وتج رغببهسأوسغةببلسعةبب س نّببهسأمس ي ببيب سيجةببلسيببهس

 يم ضسأوسيزيدهسأوسينخ س يو جسيجب زسيبهسأمسيُرطب س

رببلسيُكبب هسيببهس ي ببيب س.سوإب سلبببمس يمبب ضسأطوقبببسلبب س

يةيلسوي سلببمسيجلسعة س يم ي سأمسين يس ي   سرب

يُحغمبببببلسأمسيُ بببببوحسصبببببحيحبسألمس ينوببببب  سربيحببببببلس

س يحبه  .

إمسلبمس ي   سيلولسيهس إلغمبجسألط سوقضب سس-26

 سوإب سأغمباسعةيبهسأثنببجس ين ببرسثبمس25/217 يرغبوعس

ألبببأسقوببلس ي،بب وبسأوسرنببدهسل ببيبأهسصببحيحسأبببسد  س

أصببوحسصبببئمب سوإب سلبب أسعةيببهس إلغمبببجسأببنس يرجبب س

رسعة سعد سصح سص أهس.سأأبسإي س يم، بسلبيجم  

قضبجس يم،م سعةيهسل  سو جلسعنبدسجم ب رس ينةمببجس

أ مبسلبيبتسأبد س إلغمببجس يم،نباسأب س يشب  س يكويب س

 سو يم سبببببب ع س يرق يبببببب س يك يغيبببببب س3/32 س1/412



 

 

 سوألغ سرن سأهلس ينةمسرفمسأنسأغماسعةيبهس5/268

أوسوهن  سيهسأنّ أبسأوسأتبدر سيم بةحغهسل،بببسعبنس

ث ثب سأيبب سلفقببّلسيقضباسقيبسببسعةبب س يب عاسلبإمسلبببمس

 ينبئمسوإمسلببمسألرب سالسيقضباسقيبسببسعةب س يمجنب مس

سأنسلغبوعس يشيخسعودس ينزيزسرنسربزسأشبل  

وأنسأرهقهسج عسأر لسأوسعطوسشديدسلتببفسس-27

عةبب سنرلببهس ي بب كسأوسبهببببسرنبب س يحبب  ّ سر،ةوبب س

 يظنسالس ي همسألط سوقض سألمسحربس ينرسسو جل س

ط سيمج دس يشد س يمحغمةب سأوس يغنبلسأوسوالسيج زس ير

خ فس يمب ضسأغ همبب سوأصبحببس يم بنس يشببق سالس

يج زسي مس يرط سوعةي مسني س ي يب سربيةيل سلإمسلببمس

يضبب همستبب كس ي ببنن سوخشبب  سعةبب سأنرلبب مس يغةببفس

أثنبببجس ين بببر سأوسيحبب سر ببمسأشببق سعظيمبب س هببط ت مس

إيبب س إللطبببرسلببإن مسيُرطبب ومسرمبببسيببدل س يمشببق سثببّمس

وعةبب سسيُملببك مسإيبب س ي،بب وبسويقضبب مسرنببدسبيببأ 

 ينبأبببلسلببباس يم بببنس يّشببببق سلبببفل  مسصببب  س يمنببببدمس

وغي هبسإب سلبمسالسيلغطي ستحّملس ي بيب سأمسيحببولس

جنلسعمةهسربيةيلسأوسيفخيسإجبز سأثنبجسشب  سرأضببمس

وي سردومسأ تّلسلإمسيمسيغيّلب سبيبأسرحبثسعبنسعمبلس



 

 

ديناسو يبدني يسآخ سيُمكنهسليهس يجم سرينس ي  جوينس يب

وأنسيغ سهللاسيجنلسيبهسأت جببسوي زقبهسأبنسحيبثسالس

.سس235 10/233لغببببوعس يةجنببب س يد ئمببب سسيحغلبببلا

وييلببتس أغحبنببب،س يطبب بسعببير سيوببيحس يرطبب سلبباس

والستجببب زسلبعببب س ي  يبببدينسلببباس إللطببببرسسرأضببببم 

ألجبلس الأغحبببمسألنببهسالسلبعبب سيمتةبب أسلبباسأن ببي س

س10/241لغبوعس يةجن س يد ئم سس يتبي ا

 يمبب ي س يببييسيُ جبب سرُبب ؤهسينغظبب س يشببربجسثببمسس-28

يقضاسوالسيُجزئهس إللنب  سو يم ي سأ هبسأزأنبس

السيُ جبب سربب ؤهسولببي س يكويبب س ينبببجزسيُطنببمسعببنسلببلس

)وبيأسينبدلسي  سألكينبسن فسصبعسأنسق ،س يوةدس

 سويجبب زسأمسيجمبب سليةبب سون ببفستق يوبببسأببنس يبب ز(

ويجبب زسأمسس يرديبب سلببيطنمس يملبببلينسلبباسآخبب س يشبب  

يطنمسألكينبسلّلسي   سويجلسإخ  ج بسلنبأببسيبنّصس

 ني سوالسيُجزئسإعطبؤهبسإي س يملكينسنقب د سلغببوعس

 سويُمكبببنسأمسي ّلببلسثقببب سأوس10/198 يةجنبب س يد ئمبب س

ج بب سخي يبب سأ ث قبب سيشبب  جس يطنببب سوت زينببهسنيبربب س

سعنهس.



 

 

و يم ي س يبييسألطب سأبنسرأضببمسوينغظب س يشبربجس

أ هببهسأببزأنسلبي  جببلسعةيببهسييقضبباسثببمسعةببمسأمس

إلنب سألكينسعنسللسيب  سألطب هسأبنسلغببوعس يشبيخس

 رببنسعريمببينسوأببنسلبببمسينغظبب س يشببربجسأببنسأبب ضس

يُ ج سر ؤهسلمب،سلةيسسعةيهسوالسعة سأوييبئهسشباجس

.سوأنسلبمسأ ههسيُنغو سأزأنبسلفلط سوألنمسثمسأب س

تقدّ س يطّلسُوجدسيهسعب  سلبسبغنمةهسوشبراسالسيةزأبهس

ألنّهسلنلسأبسوجلسعةيهسلباسحينبهس.سسشاجسعمبسأض 

س10/195لغبوعس يةجن س يد ئم س

أببنسأبب ضسثببّمسشببراسوتمكببنسأببنس يقضبببجسلةببمسس-29

يق سحغ سأبب،سأُخب  سأبنسأبيبهسلنبب سألبكينسعبنس

لبببلسيببب  س.سوإمسرغبببلسأحبببدسأقبرربببهسأمسي ببب  سعنبببهس

يمببسثوبتسلباس ي بحيحينسأمسرسب لسهللاسسلي ّحسبيأ 

وعةيبهسصبيب سس"سأبنسأبب،سصة سهللاسعةيهسوسبةمسقببلا

صببب سعنببهسوييّببهس"س.أببنسلغبببوعس يةجنبب س يد ئمبب سأجةبب س

س806 يدع  س

سصيب س يكوي سو ينبجزسو ي   



 

 

 ينج زسو يشيخس يربناس يييسلنيتسق تهسوأصوحسس-30

للسي  سلاسنقبصسإيب سأمسيمب ،سالسيةزأ مببس ي ب  س

وي مببببسأمسيرطببب  سأببببد  س ي بببيب سيُج بببدهمبسويشببب س

سعن مبسيقب لسلباسولبمس رنسعوب سرهاسهللاسعةي مب 

)وعةببب س يبببيينسيُطيق نبببهسلديببب سلنبببب سسق يبببهستنببببي ا

اسييلتسرمنل خ  سه س يشيخس يكوي سو يمب أ سألكين(

 يكوي  سالسيلغطينبمسأمسي  أبسليطنمببمسأكببمسلبلس

يببب  سألبببكينبس.س يوتببببريسلغبببببس يغرلبببي سربببببسأيبأببببس

سأندود ،س..

وأأبببسأببنسسببقطستمييببزهسورةببغسحببدّس يَتببَ فسلبب سيجببلس

لبإمسلببمسسسعة سأهةهسشاجسيلبق لس يغكةيبف عةيهسوال

يميزسأحيبنببسوي بييسأحيبنببسوجبلسعةيبهس ي ب  سحببلس

تمييببزهسويببمسيجببلسحبببلسهييبنببهسأنظبب سأجبببيسسشبب  س

س28 رنسعريميناسصسرأضبما

أببنسقبتببلسعببدو سأوسأحبببلس ينببدوسروةببدهسو ي بب  سس-31

سيُضبنرهسعبنس يقغببلسسبباسيبهس يرطب سويب سربدومسسببر  

وببلس يقغبببلسألطبب سوقببدسقبببلسولببييأسيبب س حغببب سيةرطبب سق

"سس ينواسصبة سهللاسعةيبهسوسبةمسألصبحبرهسقوبلس يقغببلا



 

 

إنكمسأ وح  سعبدولمسو يرطب سأقب عسيكبمسلبفلِط و س"س

ل.سعوببدس يوبببقاسوهبب س خغيبببرسشببيخس1120رو هسألببةمس

 إلس  س رنستيمي سوألغ سرهسأهلس يشبب سوهبمسلباس يوةبدس

سيمبسنزلسر مس يغغبر

م ي سل سرف سأنسلبمسسولسلط هس به  سلبيس-32

أمسيرطببب س ببببه   سوأبببنسلببببمسسبببولسلطببب هسخريببببس

سلبيحبئ سلبألوي سأمسيُرط سخري سخشي س يغ م س.

س يني سلاس ي يب 

تُشغ لس يني سلاسص  س ير ضسولبي سلبّلسصب  سس-33

"سالسصيب سيمنسيبمسسو جلسلبيقضبجسو يكربر سيحديثا

س2454يويتس ي يب سأبنس يةيبلس"سرو هسأرب سد ودسرقبمس

 ألئمبب سوقرببهسلبيوتبببريسو ينلبببئاسسورجببحسعببددسأببن

س2/188و يغ أييسوغي هماستةتيصس يحوي س

ويجبب زسأمستكبب مسلبباسأيسجببزجسأببنس يةيببلسويبب سقوببلس

 يرجببب سرةحظببب س.سو ينيببب سعبببز س يقةبببلسعةببب س يرنبببل س

و يغةربسر بسردع سوللسأنسعةبمسأمسغبد سأبنسرأضببمس

وهبب سي يببدسصبب أهسلقببدسنبب عسأجمبب عسلغبببوعسشببيخس



 

 

 إللطببرسأثنببجس ين ببرسس.سوأنسنب عس25/215 إلس  س

ويبمسيُرطب سلببي  جحسأمسصبيبأهسيبمسيرلبدسوهب سرمربربب س

أنسأر دس يك  سلاس ي   سويمسيبغكةم سوبهبلسرنب س

أهلس ينةمسإي سأنهسيُرط سرمجب دسقطب سنيغبه سلببألح لس

يهسأمسيقضاس.سأأبس ي دّ سلإن بستُوطلس ينيب سرب سخب فس

س.

سوصبببئمسرأضبببمسالسيحغببب سإيبب ستجديببدس ينيبب سلبباسلببلّس

ييةبب سأببنسييبببياسرأضبببمسرببلستكريببهسنيبب س ي ببيب سعنببدس

دخبب لس يشبب  سلببإمسقطبب س ينيبب سيفلطبببرسلبباسسببر سأوس

سدسيزأببهستجديببدس ينيبب سية بب  سإب سز لس سدسأببر  أبب ض

سعيرهس.

 ينربببلس يمطةببب سالستُشبببغ لسيبببهس ينيببب سأبببنس يةيبببلسس-34

دخببلسعةبباسسيحببديثسعبئشبب سرهبباسهللاسعن بببسقبيببتا

،سيبب  سلقبببلسهببلسرسبب لسهللاسصببة سهللاسعةيببهسوسببةمسب 

عنببدلمسشبباجسلقةنببباسالسلقبببلسلببإناسإب سصبببئمس.سرو هس

عودس يوبقاسوأأببس ينربلس يمنبيّنسلن لب سس809/س2ألةمس

سوعبش ر جسلبألح لسأمسين يسيهسأنس يةيلس.



 

 

أنسشب عسلباسصب  سو جبلسدسلبيقضببجسو ينبيرسس-35

سدسلب سربدّسأمسيغّمبه سوالسيجب زسأمسيُرطب سليبهس و يكرببر 

 س ينبلةبببب سلببببإمس"س ي بببببئمسر،يبببب سعببببيرس.سوأأبببببسصبببب 

 يمغط عسأأي سنرلهسإمسشببجسصبب سوإمسشببجسألطب س"س

وي سر،ي سعير سوقدسأصوحس ينواسس6/342رو هسأحمدس

صة سهللاسعةيهسوسةمسأ  سصبئمبسثمسأللسلمبسجبجسلباس

صحيحسألةمسلاسق  س يحبيسس يبييسأهبديسإييبهسعنبدس

عودس يوببقا سويكبنسهبلسيُربببسأبنسس1154عبئش سرقمس

يرسعةبب سأبببسأضبب سأببنسصبب أهس؟سقبببلسألطبب سر،يبب سعبب

رنبب سأهببلس ينةببمسرفنببهسالسيُرببببس يم سبب ع س يرق يبب س

 سو أللضلسية ببئمس يمغطب عسأمسيُبغّمسصب أهس28/13

سأبسيمست جدسأ ةح سش عي سر جح سلاسقطنهس.

أنسيمسينةمسردخ لسش  سرأضبمسإالسرندسلة عسس-36

 يرج سلنةيهسأمسيملأسرقي سي أهسوعةيبهس يقضببجسعنبدس

"سالسسةمبببجسيق يببهسصببة سهللاسعةيببهسوسببةماجم بب رس ين

صببيب سيمببنسيببمسيويببتس ي ببيب سأببنس يةيببلس"س.سرو هسأربب س

س2454د ودس



 

 

 يلبببجينسو يمحوببب  سإمسعةبببمسربببدخ لس يشببب  سس-37

رمشببهد سأوسإخوبببرسأببنسثقب سوجببلسعةيببهس ي ببيب سوإالس

لإنببهسيجغ ببدسينرلببهسوينمببلسرمبببسغةببلسعةبب س نّببهسلببإمس

جببزأهستوببينسيببهسرنببدسبيببأسأمسصبب أهسو لبب سرأضبببمسأ

بيببأسعنببدس يجم بب رسوإب سو لبب سصبب أهسرنببدسرأضبببمس

أجببزأهسعنببدسجمبببهي س يرق بببجسوإب سو لبب سصبب أهسقوببلس

دخ لس يش  سلب سيُجزيبهسوعةيبهس يقضببج سوإب سو لب س

ص  س يمحو  سرن سرأضبمسدومسرن سأجزأهسأبس

و لقببهسوأبببسرنببدهسدومسأبببسقوةببهس.سلببإمس سببغمّ س إلشببكبلس

ربيلسوسبنهسسويمسينكشفسيبهسل بي سيجزئبهسصب أهسألنبه

والسيكةببفسهللاسنرلبببسإالسوسببن بس.س يم سبب ع س يرق يبب س

س28/84

 اإلفطار واإلمساك 

إب سغببببسجميبب سقبب صس يشببمسسألطبب س ي بببئمسس-38

والسعوبب  سربببيحم  س يشببديد س يوبقيبب سلبباس أللبب سيق يببهس

"سإب سأقولس يةيلسأنسه نبسوأدر سسصة سهللاسعةيهسوسةما

 نبسوغ رتس يشمسسلقدسألطب س ي ببئمس"س ين برسأنسه



 

 

و يملببببفي سلبببباسس1954رو هس يوتبببببرياس يرببببغحسرقببببمس

س25/216أجم عس يرغبوعس

و يلببنّ سأمسينّجببلس إللطبببر سولبببمس ينوبباسصببة سهللاس

عةب سعةيهسوسةمسالسي بةاس يم،ب بسحغب سيُرطب سويب س

 يلةلببببة سس1/432شبببب ر سأببببنس يمبببببجسرو هس يحبببببلمس

لببإمسيببمسيجببدس ي بببئمسشببينبسيُرطبب سس2110 ي ببحيح س

عةيهسن عس يرط سرقةوه سوالسيمبّصسأصبونهسلمببسيرنبلس

رن س ين  ّ س.سوييحيرسأبنس إللطببرسقوبلس ي قبتسلبإمس

 ينوبباسصببة سهللاسعةيببهسوسببةمسرأعسأق  أبببسأنةقببينسأببنس

فلسعببن مسأُخوبب سعبب  قيو مستلببيلسأشببد ق مسدأبببسلةمبببسسبب

أن مس ييينسيُرط ومسقولستحةّ سصب أ مس.س يحبديثسلباس

ولبببباسصببببحيحسس1986صبببحيحس رببببنسخزيمبببب سرببب قمس

وأنستحق سأوسغةلسعةب س نبهسأوسس 1/420 يغ غيلس

شّأسأّمسلط هسح لسقولس يم، بسلنةيبهس يقضببجسألّمس

 س10/287لغبوعس يةجن س يد ئمب سس ألصلسرقبجس ين برا

عةببب سخوببب س أللرببببلسوينو،ببباس يحبببيرسأبببنس العغمببببدس

 يّ بب،برسو يم بببدرسغيبب س يم ث قبب س.سولببييأسينو،بباس

 النغوبهسيربرأس يغ قيتسرينس يمدمسو يق عسعندسسبمبعس

س ألب مسلاس إلب ع سونح هبس.



 

 

إب سلة س يرج سوه س يويبضس يمنغ ضس يمنغش سس-39

لبباس أللبب سأببنسج بب س يمشبب أسوجببلسعةبب س ي بببئمس

وإب سلببببمس إلألببببكسحببببالسسببب  جسسبببم س ألب مسأ سالس.س

ينةمسأّمس يمنبمسينبمسعندسلةب عس يرجب سليجبلسعةيبهس

 إلألبببكسحبببلسسببمبعسأب نببه سوأأبببسإب سلبببمس يمببنبمس

يبببنبمسقوبببلس يرجببب سلببب سيجبببلس إلألببببكسعبببنس أللبببلس

و يش بس.سوإمسلببمسالسينةبمسحببلس يمبنبمسأوس خغةبفس

سدسلمببس  يمنبنب مسوالسيلبغطي سأمسيغوبينس يرجب سرنرلبه

ر سو يموببناسدسلبإمسعةيبهسلاس يمبدمسغبيوببسرلبولس إلنبب

أمسيحغبلسربينملسربيغق يمب،س يمطو ع س يمونيب سعةب س

س يحلبرب،سو يغقدي  ،سأبيمسيغوينسخطنهبس.

وأأبببس الحغيبببلسربإلألبببكسقوببلس يرجبب سر قببتسلنشبب س

دقبئ سونح هبسل  سردع سأنس يوبدع سوأببسي حببسلباس

رنبب س يغقبببويمسأببنسوجبب دسخبنبب سي ألبببكسوأخبب عس

س سيةش ين س.يةرج سل  سأأ سأ بد

 يوةدس يييسليهسييلسون برسلاس ألررب سو ينشب ينسس-40

سبببع سعةبب س يملببةمينسليببهس ي ببيب سويبب سلبببلس ين بببرس

أبببد  سيمكببنستمييببزسيببية مسأببنسن بببرهمسولبباسرنبب س



 

 

 يوةبببد مس يغببباسالسيمكبببنسلي ببببستمييبببزسبيبببأسي ببب أ مس

رحلببلسأقبب بس يوةببد مسإيببي مسأمبببسليببهسييببلسأوسن بببرس

سأغميزس.

س يمرط  ،

رّط  ،سأبعد س يحي سو ينرب سالسيرط سر ببس يمس-41

دسأمسيكبب مسعبيمبببسغيبب سس ي بببئمسإالسرشبب ولسث ثبب ا

سدسأتغببر سغيب سأضبط س سدسب لب  سغيب سنبب   جبهبل 

َ ه سوالُأكب

وأبببنس يمرّطببب  ،سأببببسيكببب مسأبببنسنببب عس السبببغر  اس

لبيجمبببعسو السببغقبج سو يحببي سو الحغجببب سوأنببهسأبببس

جمب عسيك مسأنسنب عس الأبغ جسلبأللبلسو يشب بس.سأ

س25/248 يرغبوعس

أبببنس يمرطببب  ،سأببببسيكببب مسلببباسأننببب س أللبببلسس-42

و يش بسلبألدوي سو يحو بسعبنسل يب س يربمسو إلرب س

س يم،يي سولييأسحقنس يد سونقةهس.



 

 

وأأبس إلر س يغاسالسيُلغنبضسر بسعنس أللبلسو يشب بس

ويكن ببببسيةمنبيجببب سلبيونلبببةينسو ألنلببب يينسأوستنشبببيطس

 ي ببيب سسبب  جسعببنس يجلبمسأوسإربب س يغطنببيمسلبب ستضببّ س

ل يببب س ينضببب ،سأوس ي ريبببد سلغببببوعس ربببنس رببب  هيمس

و ألحبب لسأمستكبب مسلببلسهببيهس إلربب سربيةيببل سس4/189

وغلببيلس يكةبب س يببييسيغطةببلسخبب و س يببد سيغنقيغببهسثببمس

رج عبببهسأببب  سأخببب عسأببب سإهببببل سأببب  دسليمبويببب س

وغي ئيببب سلبيلبببك يب،سو ألأببب  سوغي هببببسإيببب س يبببد س

س10/190 سينغوببببب سأرّطببببب  سلغببببببوعس يةجنببببب س يد ئمببببب

و يبب  جحسأمس يحقنبب س يشبب جي سوقطبب  س ينببينسو ألبمس

وقة س يلّنسوأد و  س يج   سللسبيأسالسيرط سأجم عس

 سورتببب س25/245 س25/233لغبببوعسشببيخس إلسبب  س

 ي ر سالسيرّط سألنبهسغببزسأضب، لسيبيهلسإيب س ي ئب س

ويببيسسرطنببب سوهبب سأحغببب سإييببهسد ئمبببسلبباسرأضبببمس

يُرلببدس ي بب  سرببلسوسببحلس يببد سيةغحةيببلسالسسوغيبب هس.

سيُنر سعنهسألنهسأمبستدع سإييهس يحبج سلغبوعس يبدع  ا

ودو جس ي، غب  سالسيوطبلس ي ب  سس979 رنسربزسعبددس

إمسيببمسيوغةنببه سوأببنسحشبببسسببنّهسرحشبب  سلويبب سل جببدس



 

 

لنم ببسلبباسحةقببهسلبب سيضب سبيببأسصببيبأهسأببنسلغبببوعس

س يشيخسعودس ينزيزسرنسربزسأشبل  

سرّط  ،اوسبئ س ألأ رس يغبيي سييلتسأنس يم

غلبب لس ألبم سأوسقطبب  س ألنببف سأوسرتببب س ألنببف سس-

سإب س جغنلس رغ عسأبسنريسإي س يحة س.

 ألق  صس ين جي س يغاست هب ستحبتس يةلببمسينب  س

 ييرحبب س ي ببدري سوغي هبببسإب س جغنببلس رببغ عسأبببسنرببيس

سإي س يحة س.

 سأوسغلب ل سأوس)يوب  (أبسيدخلس يم ولسأنستحبأيلس

سيةرحصس يطواس.أنظبرسأ وةا سأوسإصو س

سإدخبلس يمنظبرسأوس ية يلسونح همبسإي س ي حمس.

أبسيدخلس إلحةيل سأيسأج عس يو لس يظبه سيةيل سأوس

أوسأنظبر سأوسأببد سس)أنو بسدقي ( ألنر  سأنسقرط  س

 ةيةبببب سعةبببب س ألشببببن  سأوسدو ج سأوسأحةبببب لسي،لببببلس

س يمربن س.



 

 

حر س يلبن سأوسقةب س يضب   سأوستنظيبفس يلبنبم سأوس

ل شببب س ألسببنبم سإب س جغنببلس رببغ عسأبببسنرببيس يلبب  كسو

سإي س يحة س.

 يمضمضبب  سو ي، غبب   سورتببب س ينبب  س يم هببناس

سيةرمسإب س جغنلس رغ عسأبسنريسإي س يحة س.

 يحقبببنس ين جيببب س يجةديببب سأوس ينضبببةي سأوس ي ريديببب  س

سربسغرنبجس يل  ئلسو يحقنس يم،يي س.

سغبزس ألللجينس.

أبسيبمسينبطس يمب ي سسب  ئلسس) يونج(غبز ،س يغتدي س

سأ،يي س.س)أحبييل(

لسأببنس يجةببدسلبيببده نب،س أبببسيببدخلس يجلببمس أغ بصببب

و يمبببب  همسو ية ببببقب،س ين جيبببب س يجةديبببب س يمحمةبببب س

سربيم  دس يدو ئي سأوس يكيميبئي س.

لباس يشب  يينسيغ ب ي سس)أنوب بسدقيب (إدخبلسقرط  س

سأوسع  سأوعي س يقةلسأوسغي هسأنس ألعضبجس.



 

 

نسخببب لسجبببد رس يبببوطنسيرحبببصسإدخببببلسأنظببببرسأببب

س ألحشبجسأوسإج  جسعمةي سج  حي سعةي بس.

أبببنس يكوبببدسأوسغيببب هسأبببنسس)خزعبببب،(أخبببيسعينبببب،س

س ألعضبجسأبسيمستكنسأ ح ر سرإعطبجسأحبييلس.

س)أحبييل(أنظبرس يمند سإب سيمسي بحوهسإدخبلسس  ئلس

سأوسأ  دسأخ عس.

دخ لسأيسأد  سأوسأ  دسع جي سإي س يدأباسأوس ينتبعس

سلاس. يش 

أنسأللسأوسش بسعبأد سلاسن برسرأضبمسدومسس-43

عيرسلقدسأت سلوي  سعظيم سأنس يكوبئ سوعةيبهس يغ رب س

و يقضبجسوإمسلبمسإلطبرهسرمح  سلملك س زد دسلنةهس

شببنبع سوقوحبببسو ي  جببلسركببلسحبببلس يغ ربب س ينظيمبب س

و إللربرسأنس ين  للسأبنسصبيب سوغيب هسييجوب سنقبصس

سيهس. ير يض سوينلسهللاسأمسيغ بسعة



 

 

لإنمببسسو"سإب سنلاسلفللسوسشب بسلةيبغمسصب أه س-44

س1933ألنمببهسهللاسوسببقبه"سرو هس يوتبببريسلببغحسرقببمس

س"سل سقضبجسعةيهسوالسلربر س.س"سولاسرو ي ا

وإب سرأعسأنسيفللسنبسبيبسلبإمسعةيبهسأمسيبيّل هسينمب  س

و يغقب عسوينمب  سق لسهللاستنبي سوتنببون  سعةب س يوبّ س

قببب لس ي سببب لسصبببة سهللاسعةيبببهسوسبببةما"لإب سنلبببيتس

ليّل وناس"سوألمس ألصلسأمسهي سأنكب سيجبلست،ييب هس

س70 رنسعريمينسصاسسأجبيسسش  سرأضبماس.

أببنس حغببب سإيبب س إللطبببرسإلنقببببسأن بب  سأببنسس-45

أ ةكبب سلإنببهسيُرطبب سويقضبباسلمبببسقببدسيحببد سلبباسإنقببببس

س ي، ق سوإلربجس يح  ئ س.

عةيبببهس ي بببيب سلجببببأ سلببباسن ببببرسسأبببنسوجبببلس-46

رأضبببمسعبأببد سأتغبببر سرببفمسيةغقبباس يتغبنبببمسوت،يببلس

 يحشر سلاسأحدس يلويةينسلقدسأللدسص أهسأنزلسأوسيبمس

يُنبببزلسوعةيبببهس يغ رببب سوإتمبببب سبيبببأس ييببب  سو يقضببببجس

و يكربببر س يم،ةظبب سيمبببسجبببجسلبباسحببديثسأربباسه يبب  س

رهاسهللاسعنهسرينمبسنحنسجة  سعندس ينواسصة سهللاس



 

 

سهسوسةمسإبسجبجهسرجلسلقببلسيببسرسب لسهللاسهةكبت عةي

وقنببتسعةبب س أ أتبباسوأنبببسصبببئمسسقبببلاسأبيببأ؟ سقبببلا

لقبلسرس لسهللاسصة سهللاسعةيهسوسبةماسهبلستجبدسرقوب س

ل بببلستلبببغطي سأمست ببب  سسقببببلاسال سقببببلاستنغق ببببس؟

ل ببلستجببدسإلنببب سسقبببلاسال سقبببلاسشبب  ينسأغغبببرنين 

هس يوتبببريسالس...س يحببديثسرو سقبببلاسسببغينسألببكينبس؟ 

هبببي سو يحكبببمسو حبببدسلببباس يزنببببسس1936رقبببمس4لبببغحس

سو ية  لسوإتيبمس يو يم س.

وأنسجبأ سلاسأيب سأنسرأضبمسن بر سلنةيهسلرببر ،س

رنددس أليب س يغاسجبأ سلي بسأ سقضببجستةبأس أليبب سوالس

يُنيرسرج ةبهسر جب بس يكرّببر اسلغببوعس يةجنب س يد ئمب س

س10/321

أللببببلسأّوالسيبببب سأر دسجمبببببعسزوجغببببهسلببببفلط سربس-47

لمن يغهسأشدّسوقدسهغأسح أ س يش  سأب تينس سرفلةبهس

س وجمبعهسو يكرببر س يم،ةظب سعةيبهسأولبدسوحيةغبهسورببل 

عةيببهسوتجببلسعةيببهس يغ ربب س ين بب  س.سأنظبب سأجمبب عس

س25/262 يرغبوعس



 

 

و يغقويلسو يموبشب  سو يمنبنقب سو يةمبسسوتكب  رسس-48

 ينظبب سأببنس ي بببئمسيزوجغببهسأوسأأغببهسإمسلبببمسيمةببأس

جببئز سيمببسلباس ي بحيحينسعبنسعبئشب سرهباسنرلهس

هللاسعن بببسأمس ينوبباسصببة سهللاسعةيببهسوسببةمسلبببمسيقوّببلس

وهبب سصبببئمسويوبشبب سوهبب سصبببئمسويكنببهسلبببمسأأةككببمس

"سيببدعسزوجغببهسأببنسأجةببباس"سسأأبببسحببديثاسألََررببهس" 

ويكنسإمسلبمس يشتصسس ي سسلبيمق  دسرهسجمبع ب 

س يش   سالسيمةأسنرلبهسلب سيجب زسيبهسبيبأسألنبهسيبندي

إيبب سإللبببدسصبب أهسوالسيببفأنسأببنسوقبب عسأرلببدسأببنس

 إلنببببز لسأوس يجمبببببعسقبببببلسهللاستنبببببي سلبببباس يحببببديثس

و يقبعبببد سس"سويبببدعسشببب  تهسأبببنسأجةببباس"س.س يقدسببباا

سللسأبسلبمسوسية سإي سأح  سل  سأح  س.س يش عي ا

وإب سجبببأ سلطةبب س يرجبب سوجببلسعةيببهسأمسينببزعسس-49

وص أهسصبحيحسويب سأأنب سرنبدس ينبزع سويب س سبغد  س

يجمبعسإي سأبسرندسلة عس يرجب سألطب سوعةيبهس يغ رب س 

سو يقضبجسو يكربر س يم،ةّظ س.



 

 

إب سأصوحسوه سُجنُلسل سيضّ سص أهسوسيجب زسس-50

تفخي سغلبلس يجنبرب سو يحبي سو ينربب سإيب سأببسرنبدس

سلة عس يرج سوعةيهس يموبدر سألجلس ي   س.

إب سنبببب س ي ببببئمسلببببحغةمسلإنبببهسالسيرلبببدسصببب أهسس-51

يغّمببه سوتببفخي س ي،لببلسالسيضببّ س ي ببيب سإجمبعبببسرببلس

ويكبببنسعةيبببهسأمسيوببببدرسربببهسألجبببلس ي ببب  سويغق ربببهس

س يم ئك س.

أببنس سببغمن سلبباسن بببرسرأضبببمسرشبباجسيُمكببنسس-52

 يغحب زسأنبهسلببيةمسسوتكبب  رس ينظب سوجبلسعةيببهسأمس

يغ بسإي سهللاسوأمسيُملأسرقي سي أبهسوأمسيقضبيهسرنبدس

يُنببزلسسبيببأ سوإمسشبب عسلبباس السببغمنبجسثببّمسلببّفسوسيببم

لنةيهس يغ ر سوييسسعةيهسقضبجسيند س إلنز ل سوينو،اس

أمسيوغنببدس ي بببئمسعببنسلببّلسأبببسهبب سأريبب سيةشبب   سوأمس

يطبببب دس يتبببب  ل س ي دينبببب س.سوأأبببببسخبببب و س يمببببييس

لبي  جحسأنهسالسيُرّطب س.سوخب و س يب ديسوهب س يلببئلس

 ي،ةيبس يةز سرندس يو لسردومسيي سالسيُرلدس ي يب سوالس

 ي  جببببلسأنببببهس السبببببغنجبجسي جببببلس ي،لببببلسوإنمبببببس

س10/279و ي ه جسلغبوعس يةجن س يد ئم س



 

 

و"سأببنسبرعببهس يقبباجسلةببيسسعةيببهسقضبببجسوأببنسس-53

 سبببببغقبجسعمبببببد سلةبببببيق س"س.سحبببببديثسصبببببحيحسرو هس

وأببنستقيببفسعمببد سر هبب سأصببونهسأوسس3/89 يغ أببييس

ع ببب سرطنبببهسأوستنمبببدسشبببّمسر ئحببب سل ي ببب سأوسد و س

غةوببهسس ينظبب سإيبب سأبببسيغقيببفسأنببهسلنةيببهس يقضبببج سويبب 

 يقبباجسلنبببدسرنرلببهسالسيُرطبب سألنببهسرببدومسإر دتببهسويبب س

وإب سر جببتسأندتببهسيببمسيةزأببهسأنبب سسأعبببدهسهبب سألطبب س.

 رببنسس يقبباجسألمسبيببأسيضبب هسأجبببيسسشبب  سرأضبببما

 سوإب س رغةبب سأبببسعةبب سرببينسأسببنبنهسر،يبب س67عريمببينس

ق دسأوسلبمسقةي سينجزسعنستمييبزهسوأّجبهسل ب ستوب س

يبب  سيمكنببهسيرظببهسلببإمسية يبب سوالسيرّطبب  سوإمسلبببمسلر

يرظهسل سشاجسعةيهسوإمس رغةنبهسعبأبد سللبدسصب أه س

وأأبس ينةأسلإمسلبمسيغحةلسأنبهسأجبز جسس4/47 يم،ناس

أوسيبببهسلنبببمسأضببببفسأوسحببب و سحببب  سأضببب،هسوإمس

وصببلسإيبب س يحةبب سشبباجسأببنسبيببأسلإنببهسيرّطبب  سوإب س

أخ  س يمبجسرنبدس يمضمضب سلب سيضبّ هسأببسرقباسأبنس

يمكنبببهس يغحببب زسأنبببهسوأبببنس يوةبببلسو ي ل رببب سألنبببهسالس

أصبرهسرعبفسل يبأهسصحيحسوه سأأ سنبشب سر،يب س

وإب سلبمسلباسس10/264 خغيبرهسلغبوعس يةجن س يد ئم س



 

 

يرغهسق و سأوسدأيتسربيلب  كسلب سيجب زس ربغ عس يبد س

وعةيببهسإخ  جببهسلببإمسدخببلسحةقببهسر،يبب س خغيبببرهسوالس

ولببييأس يقبباجسإب سرجبب سإيبب سسق ببدهسلبب سشبباجسعةيببه 

لغببوعس يةجنب سسيببرهسل بيبأهسصبحيحاج لهسر،ي س خغ

سدسوهببباس يمتببببلسس10/254 يد ئمببب س .سأأببببس ينتبأببب 

 ينبزلسأنس ي أ سدسو ينتبع سدسوهباس يبوة،مس ي ببعدس

سدسلببإمس رغةن بببسقوببلس أببنس يوبببلنسربيلببنبلسو يغنحببنح

وص ي بسإي سليهسل سيرلدسصب أهسينمب  س يوةب عسر ببس

دسبيأسلإب س رغةن بسعندسوص ي بسإي سليهسلإنهسيُرط سعن

سلببببإب سدخةببببتسر،يبببب سق ببببدهسو خغيبببببرهسلبببب سترّطبببب س.

و سغنشبببأسرتبببرس يمبببجسلبباسأرببلسحبببلس ينبببأةينسلبباس

لغبوعس يةجن سسأحطب،ستحةي س يميبهسالسيضّ سص أ ما

 سويُك هسبوأس يطنب سر سحبجب سيمببس10/276 يد ئم س

ليهسأنستن ي س ي   سيةرلببد سوأبنس يحبجب سأضبغس

نببهسربببدّ سوأمستغبببيوأس يطنببب سية يبببدسإب سيببمستجبببدس أل سأ

 يطنب سيغنظ س عغد يه سولييأسإب س حغب سيغيّوأسشاجس

عنببدسشبب  ئه سعببنس رببنسعوببب سقبببلسالسرببف سأمسيببيوأس

 يتببّلسو يشبباجسي يببدسشبب  جهسحلببنهسلبباسإرو جس ي،ةيببلس



 

 

.سو نظبب س يرببغحسشبب  سرببببس غغلبببلس ي بببئمسس4/86

سلغببس ي يب 

و يل  كسسنّ سية بئمسلاسجمي س ين برسوإمسلبمسس-54

وبببب سوإب س سبببغبكسوهببب سصببببئمسل جبببدسحببب  ر سأوسرل

غي هبببسأببنسَلنبِمببهسلوةنببهسأوسأخ جببهسأببنسلمببهسوعةيببهس

ريبب سثببمسأعبببدهسورةنببهسلبب سيضبب هس يرغبببوعس يلببندي س

ويجغنلسأبسيبهسأببد ستغحةبلسلبيلب  كس ألخضب سس245

وأبسأهيفسإييهسلنمسخبر سعنهسلبيةيم مسو ينننببع س

نمببدسويُتبب  سأبببسترغببتسأنببهسد خببلس يرببم سوالسيجبب زست

س رغ عهسلإمس رغةنهسر،ي سق دهسل سشاجسعةيهس.

وأبببسينبب ضسية بببئمسأببنسجبب  سأوسرعبببفسأوسس-55

بهببببسيةمبببجسأوس يونببزينسإيبب سحةقببهسر،يبب س خغيبببرهسالس

يُرلببدس ي بب  س.سولببييأسإب سدخببلسإيبب سج لببهسغوبببرسأوس

دخبببمسأوسبرببببسربب ستنمببدسلبب سيُرطبب  سوأبببسالسيُمكببنس

 هسوأرةببهسغوبببرس يغحبب زسأنببهسلبببرغ عس ي يبب سالسيرّطبب

 يط ي سوغ رة س يدقي  سوإمسجمب سريقبهسلباسلمبهسثبمس

 رغةنببهسق ببد سيببمسيرّطبب هسعةبب س ألصببحس يم،نبباسالرببنس

ولييأساليض هسنزولس يدأ سإي سحةقهسس3/106قد أ س



 

 

أوسأمسيبببدهنسرأسبببهسأوسشببببررهسأوسيتغضبببلسربيحنببببجس

ليجبببدسلنمبببهسلببباسحةقبببه سوالسيرّطببب سوهببب س يحنّببببجس

 س25/233 يرغبببوعسسو يكحببلسو يببدّهنسأنظبب سأجمبب ع

ولييأس يم  همس يم ّلو سو يمةيّن سيةوش  س.سس25/245

والسرف سرشّمس يطيلسو سغنمبلس ينط رسودهنس ينب دس

و يوت رسالسح  سليهسية بئمسإب سيبمسسو ي ردسونح هب 

.س10/314لغببببببوعس يةجنببببب س يد ئمببببب سسيغلبببببنّطسربببببها

و ألحلبببنسأمسالسيلبببغتد سأنجببب مس ألسبببنبمسربين ببببرس

ألمسيبببهسنرببب ب سق يببببس يمجببببيسس ربببنسسويجنةبببهسربيةيبببل

س72عريمينسص

و ألح لسية بئمسأمسالسيحبغجمسو يتب فسشبديدسس-56

لاس يملبفي  سو خغببرسشبيخس إلسب  سإلطببرس يمر ب دس

سدومس يربصدس.

 يغببدخينسأببنس يمرّطبب  ،سويببيسسعببير سلبباستبب كسس-57

س ي يب سإبسليفسيُنيرسرمن ي س؟!

سو الن،مبببب سلببباسأببببجسأوس يغةربببفسررببب بسأوغبببلّسس-58

يةغوبب دسالرببف سرببهسية بببئمسوالسرببف سأمسي ببّلسعةبب س



 

 

ويُكب هسس3/44رأسهس يمبجسأنس يح سو ينطوس يم،نباس

يببهس يلببوبح سيمبببسلي بببسأببنستنبب ي س ي بب  سيةرلبببدس.س

وأبببنسلببببمسعمةبببهسلببباس ي،ببب صسأوسو يرغبببهستغطةّبببلس

 ي،طسسلإمسلبمسيفأنسأنسدخ لس يمبجسإي سج لهسلب س

سرف سرييأس.

 بنبببسرقبببجس يةيببلسثببمسيبب سألببلسأوسشبب بسأوسجبببأ سس-59

توينسيهسأمس يرج سقدسلة سل سشاجسعةيهسألمس ني سقبدس

وقبدسروعسسديّتسعة س إلربحب سإيب سأمسيح بلس يغوبين 

عودس ي ز أسرإسنبدسصحيحسإي س رنسعوب سرهاسهللاس

أحبّلسهللاسيبأس أللبلسو يشب بسأببسشبككتسسعن مببسقببلا

وهبي س خغيببرسشبيخس إلسب  س ربنسس4/135لغحس يوببريس

س263/س29جم عس يرغبوعستيمي سأ

إب سألطببب سيظبببنس يشبببمسسقبببدسغ ربببتسوهببباسيبببمسس-60

ألمسس)عنبببدسجم ببب رس ينةمببببج(ت،ببب بسلنةيبببهس يقضببببجس

)وبهلس ألصلسرقبجس ين برسو ييقينسالسيزولسربيشأس.س

سشيخس إلس  سإي سأنهسالسقضبجسعةيه(



 

 

وإب سلةب س يرجب سولبباسليبهسلنببب سأوسشب  بسلقببدسس-61

 بحسصب أه سولبييأس تر س يرق بجسعة سأنهسيةرظبهسوي

 يحكببمسلببيمنسألببلسأوسشبب بسنبسببيبسثببمستببيّل سولبباسليببهس

سلنب سأوسش  بسصّحسص أهسإمسربدرسإي سيرظهس.

سأنسأحكب س ي يب سيةم أ 

 يغاسرة،تسلتجةبتسولبنبتستُرطب سعةي ببس يغ رب سس-62

 ينظيم سوقضبجسأبسلب،سأب سإلنبب سألبكينسعبنسلبلس

يبهسي  سلربر سيةغفخي سإب سأتب سعةي ببسرأضببمس يبييسية

ويمستق س.سوأرة بسلاس يحكمس يغباسلبنبتست ب  سأيبب س

عبدت بسخج سويمستق س.سلإمسيمستنةمسعددس أليب س يغاس

ت لغ بسعة سوجبهس يغحديبدسصببأتسحغب سي،ةبلسعةب س

 ن بسأن بسقضتس أليب س يغاسحبهتسلي بسويمستقضب بس

أببنس ي أضبببنب،س يلبببرق سأبب سإخبب   سلربببر س يغببفخي س

س سحللس سغطبعغ بس.عنسللسي  سأجغمن سأوسأغرّ ق

وزوج بببسس)غيبب سرأضبببم(والست بب  س يزوجبب سس-63

سحبه سإالسرإبنه سلإب سسبل سل سح  س.



 

 

 يحبئ سإب سرأ،س يقّ  س يويضببجسدسوهب سسببئلسس-64

أري سيدلنهس يّ حمسرندس نغ بجس يحي سدس يغاستنب فس

ر بس يمب أ سأن ببسقبدسل ب ، ستنب يس ي بيب سأبنس يةيبلس

تن لبهس حغشبتسرقطبنسسوت    سوإمسيمسيكنسي بسل  

ونحببب هسلبببإمسخببب  سنظيرببببسصببببأت سلبببإب سرجببب سد س

 يحي سألط ، سويب سلببمسدأببسيلبي  سأوسلبدر سلإنبهس

يقط س ي يب سأبسد  سقدسخ  سلباسوقبتس ينببد سلغببوعس

 سوإب س سببغم س نقطبببعس يببد س10/154 يةجنبب س يد ئمبب س

إي س يم، بسولبنتسقبدسصببأتسرنيب سأبنس يةيبلسصبّحس

حلببتسربنغقبببلسد س يحببي سصبب أ ب سو يمبب أ س يغبباسأ

ويكنهسيمسيت  سإالسرندسغ وبس يشمسسصحسص أ بس

سوأجزأهبسي أ بس.

و يحببببئ سأوس ينرلببببجسإب س نقطببب سدأ ببببسيبببي سلَنَبببَ ،س

 ي يب سثمسلة س يرجب سقوبلس غغلببي بسلمبيهلس ينةمببجس

س4/148لبل سصح سص أ بس يرغحس

 يم أ س يغاستن فسأمسعبدت بستفتي بسغد ستلبغم سس-65

سبسوصيبأ بسوالستُرط سحغ ست عس يد س.عة سنيغ 



 

 

 أللضببببلسيةحبببببئ سأمستوقبببب سعةبببب سلوينغ بببببسس-66

وت ه سرمبسلغلسهللاسعةي بسوالستغنبل سأببستمنب سربهس

 يببد سوتقوببلسأبببسقَوِببلسهللاسأن بببسأببنس يرطبب سلبباس يحببي س

و يقضبببجسرنببدسبيببأسوهكببي سلبنببتسأأ ببب،س يمببنأنينس

س10/151ونلبببببجس يلببببةف سلغبببببوعس يةجنبببب س يد ئمبببب س

بل سإي سأنهسقدسثوتسربيطّلسه رسلري سأنسهيهسربإله

 يم  ن سو رغةيتسلري سأنس ينلببجسربهبط  بس يبدور س

رلولسبيأ سلإمسلنةبتس يمب أ سوتنبلبتسأببستقطب سربهس

س يد سلبرتر سوصبر،سنظير سوصبأتسأجزأهبسبيأس.

سد س السغحبه سالسينث سلاسصح س ي يب س.س-67

 سليببهسإب سأسببقطتس يحبأببلسجنينبببسأغتةّقبببسأوس  ببس-68

تتطببيطسينضبب سلبب أ سأوسيببدسلببدأ بسد سنرببب  سوإب س

لبمسأبسسقطسعةق سأوسأض، سيحبمسالسيغوبيّنسليبهسشباجس

أنسَخةب س إلنلبمسلدأ بسد س سغحبه سوعةي بس ي بيب س

إمس سببغطبعتسوإالسألطبب ،سوقضببتسلغبببوعس يةجنبب س

.سولببييأسإمسصبببر،سنظيربب سرنبببدسس10/224 يد ئمبب س

مبجسأمس يغتةّ سعمةي س يغنظيفسصبأتس.سوقدسبل س ينة

سيودأسرندسثمبنينسي أبسأنس يحمل.



 

 

 ينرلبجسإب سل  ،سقوبلس ألررنبينسصببأتسو غغلبةتس

لبإمسرجب سس1/360ية   س يم،ناسأ س يش  س يكويب س

إيي بببس يببد سلبباس ألررنببينسأألببكتسعببنس ي ببيب سألنببهس

نربببب  سوإمس سبببغم سر ببببس يبببد سرنبببدس ألررنبببينسنببب ،س

وتنغوب سس)عنبدسجم ب رسأهبلس ينةبم( ي يب سو غغلبةتس

أببببس سبببغم س سغحبهببب  سإالسإمسو لببب سوقبببتسحيضببب بس

س يمنغبدسل  سحي س.

و يم ه سإب سصببأتسربين ببرسورأ،سلباس يةيبلسنقطببس

أببنس يببد سولبنببتسلبببه  سربين بببرسل ببيبأ بسصببحيحاس

س10/150لغبوعس يةجن س يد ئم س

 ي  جحسقيب س يحبألسو يم ه سعة س يمب ي سس-69

 يقضببجسسب  جسليج زسي مبس إللطبرسوييسسعةي مبسإالس

خبلغبسعة سنرلي مبسأوسويدي مبسوقبدسقببلس ينوباسصبة س

"سإمسهللاسوهب سعبنس يملببل س ي ب  سسهللاسعةيهسوسةما

سوشط س ي    سوعنس يحبألسو يم هب س ي ب  س"س.

حبديثسحلبن سو يحبأبلسسوقببلاس3/85رو هس يغ أييس

إب سصبأتسوأن بسنزيفسل يبأ بسصبحيحسوالسيبنثّ س



 

 

عس يةجنببب س يد ئمببب سبيبببأسعةببب سصبببح سصبببيبأ بسلغببببو

س10/225

 يمبب أ س يغبباسوجببلسعةي بببس ي بب  سإب سجبأن بببسس-70

زوج بببسلبباسن بببرسرأضبببمسر هبببهبسلحكم بببسحكمببهس

وأأبسإمسلبنتسأك هب سلنةي ببس الجغ ببدسلباسدلنبهسوالس

قبببلس رببنسعقيببلسرحمببهسهللاسلببيمنسجبببأ سسلربببر سعةي ببب 

السلرببببر سسزوجغبببهسلببباسن ببببرسرأضببببمسوهببباسنبئمببب ا

 بببسأمستقضبباسبيببأس ييبب  س.سوقببدسعةي بببس.سو ألحبب لسي

بهلسشيخس إلس  سرحمهسهللاسإي سعد سللببدسصب أ بس

سوأنهسصحيح

وينو،بباسعةبب س يمبب أ س يغبباستنةببمسأمسزوج بببسالسيمةببأس

نرلهسأمستغوبعدسعنهسوتغ كس يغزينسلاسن برسرأضبمس

.سويجلسعة س يم أ سقضبجسأببسألط تبهسأبنسرأضببمس

جبلسوي سربدومسعةبمسزوج ببسوالسيُشبغ لسية بيب س ي  

وإب سشببب عتس يمببب أ سلببباسسعةببب س يمببب أ سإبمس يبببزو  

قضبجس ي يب س ي  جلسلب سيحبّلسي ببس إللطببرسإالسأبنس

عبببيرسشببب عاسوالسيحبببّلسيبببزو س يمببب أ سأمسيفأ هببببس

ربإللطبببرسوهبباستقضبباسويببيسسيببهسأمسيُجبأن بببسويببيسس



 

 

لغبببببوعس يةجنبببب س يد ئمبببب سسي بببببسأمستطينببببهسلبببباسبيببببأا

مستشب عسأّأبسصيب س ينبلةب سلب سيجب زسي ببسأس10/353

ليببهسوزوج بببسحبهبب سإالسرإبنببهسيحببديثسأربباسه يبب  س

ُسَعةَيببِهسَوَسبةغَماس"سالس س ينغوِّاِسَصةغ سَّللاغ رهاسهللاسعنهسَعنب

أَ ُسَورَنبةَُ ببببببسَشببببببِهد سإِالسرِإِببنِبببببِهس."سرو هس تَُ ببببب ُ س يبَمببببب ب

س4793 يوتبريس

ولاس يتغب سهبي سأببستيّلب سبلب هسأبنسألببئلس ي بيب  س

أمسيُنيننبسعةب سبلب هسوشبك هسوحلبنسسأسفلسهللاستنبي 

عوبدتبببه سوأمسيتبببغمسينببببسشببب  سرأضببببمسرببببي،ر  م س

سو ينغ سأنس يني  مس.

سوصة سهللاسعة سنوينبسأحمدسوآيهسوصحوهسوسةم.


