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 الصيام

 :حعشيف الصىم

. ؤلامؿاى والٌل والامخىاع مُلها غً الُػام والكغاب والٌالم والىٍاح وؾحرها: الصىم في اللغت

م غليها الؿالم ؛ ؤي نمخا (بوي هظعث للغخمً نىما قلً ؤًلم الُىم بوؿُا): ناُ حػالى خٍاًت غً مٍغ

ًا غً الٌالم  .وبمؿا

 . هى ؤلامؿاى غً اإلاكُغاث مً َلىع الكجغ بلى ؾغوب الكمـ بيُت الػباصة:وفي الاصطالح

 :فضل الصىم

 :وعصث في قًل الهىم ؤخاصًث يثحرة، هظيغ منها ما ًلي

غة عضخي هللا غىه ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ - ؤ ت، ): غً ؤبي هٍغ قةطا الهُام ُحىَّ

– ًصخب، قةن ؾابه ؤخض ؤو ناجله قلُهل بوي امغئ ناثم ًان ًىم نىم ؤخضيم قال ًغقث ًىمئظ وال

ذ اإلاؿَ، ًترى َػامه وقغابه - مغجحن لىف قم الهاثم ؤَُب غىض هللا حػالى مً ٍع
ُ
والظي هكسخي بُه لخ

 [.ؤزغحه البساعي  ](وقهىجه مً ؤحلي، الهُام لي وؤها ؤحؼي به، والخؿىت بػكغ ؤمثالها

غة عضخي هللا غىه ناُ - ب ًان الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ًبكغ ؤصخابه بهضوم : "وغً ؤبي هٍغ

 ُ نض حاءيم قهغ عمًان، قهغ مباعى، يخب هللا غلٌُم نُامه، جكخذ قُه ؤبىاب الجىت، : عمًان، ًهى

 ".وحؿلو قُه ؤبىاب الجخُم، وحؿّل قُه الكُاَحن، قُه لُلت زحر مً ؤلل قهغ

بن في الجىت بابا، ): وغً ؾهل بً ؾػض عضخي هللا غىه غً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ - ث

ان، ًضزل مىه الهاثمىن ًىم الهُامت، ال ًضزل مىه ؤخض ؾحرهم، ًهاُ: ًهاُ له ؤًً الهاثمىن؟ : الٍغ

 .(قُهىمىن، ال ًضزل مىه ؤخض ؾحرهم، قةطا صزلىا ؤؾلو، قلم ًضزل مىه ؤخض

غة عضخي هللا غىه ناُ - ر عؾم ؤهل عحل ): ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: وغً ؤبي هٍغ

 .(صزل غلُه عمًان زم اوؿلخ نبل ؤن ٌؿكغ له

 :حنمت مششوعيت الصىم

 :جخجلى خٌمت الهىم قُما ًلي

ؤن الهىم وؾُلت بلى قٌغ الىػمت، بط هى يل الىكـ غً ألاًل والكغب والجماع، وبنها  - ؤ

مً ؤحل الىػم وؤغالها، والامخىاع غنها ػماها مػخبرا ٌػّغف نضعها، بط الىػم مجهىلت، قةطا قهضث غغقذ، 
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قُدمله طلَ غلى نًاء خهها بالكٌغ، وقٌغ الىػم قغى غهال وقغغا، وبلُه ؤقاع الغب ؾبداهه وحػالى 

 .(ولػلٌم حكٌغون): بهىله في آًت الهُام

ؤن الهىم وؾُلت بلى الخهىي، ألهه بطا اههاصث الىكـ لالمخىاع غً الخالُ َمػا في  - ب

مغياة هللا حػالى، وزىقا مً ؤلُم غهابه، قإولى ؤن جىهاص لالمخىاع غً الخغام، قٍان الهىم ؾببا الجهاء 

 .(لػلٌم جخهىن ): مداعم هللا حػالى، وبهه قغى، وبلُه ونػذ ؤلاقاعة بهىله حػالى في آزغ ًُت الهىم

ذ الكهىاث، وبطا  - ث ؤنَّ في الهىم نهغ الُبؼ ويؿغ الكهىة، ألن الىكـ بطا قبػذ جمىَّ

مً اؾخُاع مىٌم : ًا مػكغ الكباب): حاغذ امخىػذ غما تهىي، ولظا ناُ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم

قٍان  (الباءة قلحزوج، قةهه ؤؾٌ للبهغ، وؤخهً للكغج، ومً لم ٌؿخُؼ قػلُه بالهىم، قةهه له وحاء

ػت بلى الامخىاع غً اإلاػاصخي  .الهىم طَع

ؤن الهىم مىحب للغخمت والػُل غلى اإلاؿايحن، قةن الهاثم بطا طام ؤلم الجىع في  - ر

بػٌ ألاوناث، طيغ مً هظا خاله في حمُؼ ألاوناث، قدؿاعع بلُه الغنت غلُه، والغخمت به، باإلخؿان 

 .بلُه، قُىاُ بظلَ ما غىض هللا حػالى مً خؿً الجؼاء

لىن ؤخُاها، وفي طلَ عقؼ خاله غىض هللا حػالى - ج ل ما ًخدمَّ  .في الهىم مىاقهت للكهغاء، بخدمُّ

الكهىاث، وبهما جهىي : في الهىم نهغ للكُُان، قةن وؾؿُلخه بلى ؤلايالُ وؤلاؾىاء - ح

بن ): الكهىاث باألًل والكغب، ولظلَ حاء في خضًث نكُت عضخي هللا غنها نىله نلى هللا غلُه وؾلم

ه بالجىع  .(الكُُان لُجغي مً ابً آصم مجغي الضم، قًُهىا مجاٍع

 :أهىاع الصىم مً حيث الحنم الخهليفي

 .واحب، وؾىت، وخغام، ومٌغوه: الهىم مً خُث خٌمه الخٍلُكي ؤعبػت ؤهىاع

كمل:الصيام اإلافشوض: أوال  : َو

قهغ عمًان الظي ؤهُؼ قُه الهغآن هضي للىاؽ وبِىاث مً ): لهىله حػالى: نىم عمًان - ؤ

 .(الهضي والكغنان قمً قهض مىٌم الكهغ قلُهمه

ًا ؤو غلى ؾكغ قػضة مً ؤًام ): لهىله غؼ وحل: نًاء عمًان إلاً ؤقُغ قُه - ب ًان مٍغ ومً 

 .(ؤزغ

غة عضخي هللا غىه ناُ: يكاعة ؤلاقُاع في عمًان - ث حاء عحل بلى الىبي نلى هللا : غً ؤبي هٍغ

هل ): ونػذ غلى امغؤحي في عمًان، قهاُ: ، ناُ(وما ؤهلٌَ؟): هلٌُذ ًا عؾُى هللا ناُ: غلُه وؾلم قهاُ

ً مخخابػحن؟: )ناُ. ال: ، ناُ(ججض ما حػخو عنبت؟ قهل ججض ما : )ناُ. ال: ناُ(. قهل حؿخُُؼ ؤن جهىم قهٍغ
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حي الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بَػَغم قُه جمغ. ال: ناُ. (جُػم ؾخحن مؿٌُىا؟
ُ
م : )قهاُ. زم حلـ، قإ جهضَّ

ا: ، قهاُ(بهظا ا؟ قما بحن البَخْيها ؤهُل بِذ ؤخىُج بلُه مىَّ قطخَ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم . ؤغلى ؤقهَغ مىَّ

 .[عواه الؿبػت واللكظ إلاؿلم] (اطهب قإَػمُه ؤهلَ): ختى بضث ؤهُابه، زم ناُ

َخْدِغٍُغ ): لهىله غؼ وحل: يكاعة الظهاع - ر
َ
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ْهَغٍْ

َ
اُم ق َُ ِه
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 [.4-3: اإلاجاصلت ](َوِلل

ى ): ناُ حػالى: يكاعة الهخل الخُإ - ج
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 [.92: اليؿاء ](الل

 :نىم اإلاخمخؼ في الدج، ونىم يكاعة الخلو، ونىم حؼاء الهُض - ح

ْم ): ناُ حػالى في نىم اإلاخمخؼ - ر
َ
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َ
َهْضِي ق

ْ
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َدّجِ َوَؾْبَػٍت ِبط

ْ
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َ
ِجْض ق : وناُ في يكاعة الخلو.. [196: البهغة ](ًَ
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ٌ
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َ
ِؾِه ق
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َ
 [.95: اإلااثضة ](َ

ُم ): ناُ غؼ وحل: يكاعة الُمحن - ص
ُ
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ُ
ي

ُ
اِزظ

َ
ا ًُ  ًْ

ٌِ
َ
ْم َول

ُ
َماِهٌ ًْ ِى ِفي ؤَ

ْ
ؿ

َّ
ُه ِبالل

َّ
ُم الل

ُ
ي

ُ
اِزظ

َ
ا ًُ  

َ
ال

ْم 
َ
ًْ ل َم

َ
َبٍت ق

َ
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ْ
ُ
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ُ
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َ
ٌ

َ
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َ
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َ
ْم ِبط
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َ
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َ
ِت ؤ

َ
ز

َ
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َ
اُم ز َُ ِه

َ
ِجْض ق  [.89: اإلااثضة ](ًَ

قمً هظع ؤن ًهىم ًىما ؤو ؤيثر وحب غلُه الىقاء بىظعه؛ لهىله نلى هللا : نُام الىظع - ط

اص بً حبحر ناُ. [عواه البساعي ] (مً هظع ؤن ًُُؼ هللا قلُُػه): غلُه وؾلم يىذ مؼ ابً غمغ، : وغً ٍػ

هظعث ؤن ؤنىم ًل ًىم زالزاء ؤو ؤعبػاء ما غكذ، قىاقهذ هظا الُىَم، ًىم الىدغ؟ : قؿإله عحل، قهاُ

ض غلُه. ؤمغ هللا بىقاء الىظع، وُنهُىا ؤن ههىم ًىم الىدغ: قهاُ ه ال ًٍؼ
َ
 .قإغاص غلُه، قهاُ مثل
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 :ويشمل آلاحي: الصيام اإلاىذوب: زاهيا

وهما جاؾؼ وغاقغ مً قهغ هللا اإلادغم؛ قكي الصخُذ غً : نُام ًىمي جاؾىغاء وغاقىعاء -1

 قغؤي اليهىص جهىم ًىم غاقىعاء، : "ابً غباؽ عضخي هللا غىه ناُ
َ
نِضم الىبي نلى هللا غلُه وؾلم اإلاضًىت

ى هللا بجي بؾغاثُل مً غضوهم، قهامه مىسخى:نالىا. (ما هظا؟): قهاُ : ناُ. هظا ًىم نالر، هظا ًىم هجَّ

ونض نامه نلى هللا غلُه وؾلم ؾىحن . [صخُذ البساعي ]" ، قهامه وؤمغ بهُامه(قإها ؤخو بمىسخى مىٌم)

 ؤهل الٌخاب قُما لم ًامغ قُه بصخيء، وال 
َ
ًان نلى هللا غلُه وؾلم في ؤُو ؤمغه ًدبُّ مىاقهت غضًضة، و

ًان قُما ًسالل قُه ؤهل ألاوزان، قلما قخدذ مٌت واقتهغ ؤمغ ؤلاؾالم ؤخبَّ مسالكت ؤهل  ؾُما بطا 

ًَّ الخاؾؼ): الٌخاب وزانت اليهىص، قهاُ ، لٌىه نلى هللا غلُه [ؤزغحه مؿلم] (لئن بهُذ بلى نابل ألنىم

" زالكىا اليهىص، ونىمىا ًىم الخاؾؼ والػاقغ: "وناُ ابً غباؽ عضخي هللا غنهما. وؾلم جىفي نبل طلَ

وغً ؤبي نخاصة عضخي هللا غىه ؤن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم . [مهىل غبض الغػام وقغح مػاوي آلازاع]

 .[صخُذ مؿلم] (نُام ًىم غاقىعاء ؤخدؿب غلى هللا ؤن ًٌكغ الؿىت التي نبله): ناُ

ألن الخاج ًٌغه له نُامه؛ قكي خضًث ؤبي نخاصة الؿابو ؤن : نىم ًىم غغقت لؿحر الخاج -2

نُام ًىم غغقت ؤخدؿب غلى هللا ؤن ًٌكغ الؿىت التي نبله والؿىت التي ): الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

 .(بػضه

ًان عؾُى هللا : "قكي الصخُذ غً غاجكت عضخي هللا غنها ؤنها نالذ: نىم قهغ قػبان -3

كُغ ختى ههُى ال ًهىم، وما عؤًذ عؾُى هللا نلى هللا  نلى هللا غلُه وؾلم ًهىم ختى ههُى ال ًكُغ، ٍو

 بال عمًان، وما عؤًخه في قهغ ؤيثر نُاما مىه في قػبان
ُّ
مخكو ]" غلُه وؾلم اؾخٌمل نُام قهغ نِ

 .[غلُه

قكي الصخُذ غً ؤبي ؤًىب ألاههاعي عضخي هللا غىه ؤن عؾُى : نُام ؾخت مً ؤًام قىاُ -4

ًان يهُام الضهغ): هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ ؤخمض ] (مً نام عمًان زم ؤجبػه ؾخا مً قىاُ 

 .[ومؿلم وؾحرهما

م -5 غة عضخي هللا غىه ناُ: نىم قهغ اإلادغَّ انل عؾُى هللا نلى : قكي الصخُذ غً ؤبي هٍغ

 (، وؤقًل الهالة بػض الكٍغًت نالة اللُل/ؤقًل الهُام بػض عمًان قهغ هللا اإلادغَّ ): هللا غلُه وؾلم

 .[صخُذ مؿلم]

ض ناُ: نىم ًىم الازىحن والخمِـ مً ًل ؤؾبىع -6 بوي عؤًُذ : قكي خضًث ؤؾامت بً ٍػ

ًا عؾُى هللا ما قإهَ جهىم ًىم : عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًهىم ًىم الازىحن والخمِـ، قهلُذ 

ػغى ًىم الازىحن والخمِـ): الازىحن والخمِـ؟ قهاُ
ُ
، وفي خضًث ؤبي [ؾجن ؤبي صاوص] (بن ؤغماُ الػباص ح
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طاى ًىم ولضث قُه ): ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؾئل غً نُام ًىم الازىحن، ناُ: نخاصة الؿابو

ىم بػثذ ؤو ؤو ؤهُؼ غلي قُه وهي ألاًام البٌُ، قػً ؤبي : نُام زالزت ؤًام مً ًل قهغ[.صخُذ مؿلم ](ٍو

غة عضخي هللا غىه ناُ نىم زالزت ؤًام مً ًل قهغ، ونالة : ؤوناوي زلُلي بثالر ال ؤصغهً ختى ؤمىث: "هٍغ

غ بً غبض هللا عضخي هللا غىه غً الىبي نلى هللا غلُه . [البساعي ومؿلم]" الًحى، وهىم غلى وجغ وغً حٍغ

نبُدت زالر غكغة، وؤعبؼ : نُام زالزت ؤًام مً ًل قهغ نُام الضهغ، وؤًام البٌُ: "وؾلم ناُ

 .[ؾجن اليؿاجي]" غكغة،وزمـ غكغة

ؤقًل الهُام وؤخبه بلى هللا حػالى إلاً ًُُو وال ٌكو غلُه، هى : نُام ًىم وبقُاع ًىم -7

نُام ًىم وقُغ ًىم، وهى نُام الىبي صاوص غلُه الؿالم، وهى ما ؤوصخى به الىبي نلى هللا غلُه وؾلم غبض 

اصة مً  هللا بً غمغو عضخي هللا غىه غىضما وحض غىضه نىة الغؾبت في الخحراث، والخغم غلى الٍؼ

ُ : عوي البساعي غىه ؤهه ناُ. الهالخاث والهى ألنىمً النهاع : "ؤزبر عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؤوي ؤنى

قةهَ ال حؿخُُؼ طلَ، قهم وؤقُغ، ): ناُ. نض نلخه بإبي ؤهذ وؤمي: وألنىمً اللُل، ما غكذ، قهلذ له

بوي : ، نلذ(ونم وهم، ونم مً الكهغ زالزت ؤًام، قةن الخؿىت بػكغ ؤمثالها، وطلَ مثل نُام الضهغ

قهم ًىما ): ناُ. بوي ؤَُو ؤقًل مً طلَ: ، نلذ(قهم ًىما وؤقُغ ًىمحن): ؤَُو ؤقًل مً طلَ، ناُ

بوي ؤَُو ؤقًل مً طلَ، : ، قهلذ(وؤقُغ ًىما، قظلَ نُام صاوص غلُه الؿالم، وهى ؤقًل الهُام

ال نىم قىم نىم صاوص غلُه الؿالم ): ، وفي عواًت(ال ؤقًل مً طلَ): قهاُ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم

 [.عواه البساعي  ](قُغ الضهغ

 : الصيام اإلانشوه: زالثا

غة عضخي هللا غىه ناُ: إفشاد ًىم الجمعت بالصىم -1 عؾُى هللا  ناُ: ونض وعص قُه خضًث ؤبي هٍغ

وفي . [البساعي ] (ال جهىمىا ًىم الجمػت، بال ونبله ًىم ؤو بػضه ًىم): نلى هللا غلُه وؾلم

بن ًىم الجمػت ًىم غُض، قال ججػلىا ًىم غُضيم ًىم نُامٌم، بال ؤن جهىمىا نبله ؤو ): عواًت

ت بيذ الخاعر عضخي هللا غنها. (بػضه ٍغ ؤن : "وجيخكي الٌغاهت بًم ًىم آزغ بلُه؛ لخضًث حٍى

: ؤنمذ ؤمـ؟ نالذ: الىبي نلى هللا غلُه وؾلم صزل غليها ًىم الجمػت، وهي ناثمت، قهاُ

ضًً ؤن جهىمي ؾضا؟ ناُ: ال، ناُ  ".قإقُغي : ال، ناُ: جٍغ

ونض وعص قُه خضًث غبض هللا بً بؿغ، غً ؤزخه، : بقغاص ًىم الؿبذ ؤو ًىم ألاخض بالهُام -2

ال جهىمىا ًىم ): واؾمها الهماء عضخي هللا غنهما ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

 (الؿبذ بال قُما اقترى غلٌُم، قةن لم ًجض ؤخضيم بال لخاء غىبت ؤو غىص شجغة قلُمًؿه

؛ ووحه الٌغاهت ؤهه ًىم حػظمه اليهىص، قةقغاصه بالهىم قُه حكبه [ؤخمض وؤبى صاوص وؾحرهما]
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قػً ؤم . بهم، بال ؤن ًىاقو نىمه بسهىنه ًىما اغخاص نىمه، يُىم غغقت ؤو غاقىعاء

ىم ألاخض : ؾلمت عضخي هللا غنها نالذ ًان عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًهىم ًىم الؿب ٍو

 ُ هى  .(بنهما غُضا اإلاكغيحن قإها ؤخب ؤن ؤزالكهم): ؤيثَر مما ًهىم مً ألاًام ٍو

وعص الىهي غً ؾغص الهىم َُى الػام؛ قػً غبض هللا بً غمغو بً الػام عضخي : نىم الضهغ -3

ًا غبض هللا ؤلم ؤزبر ؤهَ جهىم الضهغ ): ناُ لي عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: هللا غنهما ناُ

قال جكػل، نم وؤقُغ، ونم وهم، قةن لجؿضى : )بلى ًا عؾُى هللا، ناُ: ، قهلذ(وجهىم اللُل؟

صخُذ  ](غلَُ خها، وبن لػُىَ غلَُ خها، وبن لؼوحَ غلَُ خها، وبن لؼوعى غلَُ خها

: ، وغً غمغ بً الخُاب عضخي هللا غىه ؤهه ؾإُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم[البساعي 

ه؟، ناُ
َّ
لم ًدهل ؤحغ : ؛ ؤي[صخُذ مؿلم] (ال نام وال ؤقُغ): يُل بمً ًهىم الضهغ ًل

 .الهىم إلاسالكخه، ولم ًكُغ ألهه ؤمؿَ

ًان وانكا بػغقت مً الدجاج -4 ًان مكُغا : نىم ًىم غغقت إلاً  ألن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم 

ىا في نُام الىبي نلى 
ُّ
ًىم غغقت في حجت الىصاع؛ قػً مُمىهت عضخي هللا غنها ؤن الىاؽ قٍ

هللا غلُه وؾلم ًىم غغقت، قإعؾلذ بلُه بِدالب وهى وانل في اإلاىنل، قكغب مىه والىاؽ 

 .[صخُذ البساعي ]ًىظغون 

هظع نىم ًىم مٌغع، مثل ًل زمِـ ؤو ًل ازىحن ؤو ًل ازىحن وزمِـ، إلاا في طلَ مً  -5

 .الدكضًض غلى الىكـ

6-  ُ  .ألن في طلَ بغغايا غً الًُاقت وؾىء ؤصب: نىم الًُل مً ؾحر بطن عب اإلاجز

 .بط لم ًغص في طلَ هو مً الكاعع: نىم ًىم اإلاىلض الىبىي  -7

 :ًدغم نُام ألاًام الخالُت: الصىم اإلاحشم

و، وهي زالزت ؤًام بػض ًىم الىدغ؛ وطلَ ألن  -1 نُام ًىم غُض الكُغ، وألايحى، وؤًام الدكٍغ

ؤن عؾُى هللا نلى هللا : "هظه ألاًام مىؼ نىمها لخضًث ؤبي ؾػُض الخضعي عضخي هللا غىه

ىم الىدغ: غلُه وؾلم ههى غً نُام ًىمحن  الهظلي عضخي ". ًىم الكُغ ٍو
َ
َبِكت

ُ
وعوي مؿلم غً ه

و ؤًام ؤًل وقغب وطيغ هلل): ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: هللا غىه ناُ ، (ؤًام الدكٍغ

وعوي ؤخمض غً خمؼة بً غمغو ألاؾلمي عضخي هللا غىه ؤهه عؤي عحال غلى حمل ًدبؼ عخاُ 

 ُ ال جهىمىا هظه ألاًام قةنها : "الىاؽ بمجى، وهبي هللا نلى هللا غلُه وؾلم قاهض، والغحل ًهى

 ".ؤًام ؤًل وقغب



8 
 

غة عضخي : نُام اإلاغؤة في ؾحر قغى ؤو نًاء مً ؾحر بطن ػوحها -2 قهض عوي الكُسان غً ؤبي هٍغ

ال ًدل للمغؤة ؤن جهىم وػوحها قاهض بال ): هللا غىه ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

، قال ًجىػ (ال جهىم اإلاغؤة وبػلها قاهض بال بةطهه ؾحر عمًان: )ولظ ؤبي صاوص والترمظي. (بةطهه

ًاهذ حػلم ؤهه  لها ؤن جهىم جُىغا وال هظعا وال يكاعة ًمحن وال ؾحر طلَ مً ؾحر بطهه، بطا 

 .ًدخاج بليها، قةن نامذ مً ؾحر بطهه حاػ له ؤن ًكُغها

ؤلِـ بطا خايذ لم جهّلِ ولم ): لهُى الىبي نلى هللا غلُه وؾلم: نُام الخاثٌ والىكؿاء -3

 [.عواه البساعي  ](جهم؟

وال جلهىا ): نُام مً ًساف غلى هكؿه الهالى ؤو حػُُل خاؾت مً خىاؾه، لهىله حػالى -4

ًان بٌم عخُما: )ونىله غؼ وحل. [195: البهغة ](بإًضًٌم بلى التهلٌت ( وال جهخلىا ؤهكؿٌم بن هللا 

 [.29: اليؿاء]

قكي الخضًث غً ؤبي ؾػُض الخضعي عضخي هللا غىه ؤهه ؾمؼ عؾُى هللا : الىناُ في الهىم -5

 ُ : نالىا. (ال جىانلىا، قإًٌم ؤعاص ؤن ًىانل قلُىانل ختى السخغ): نلى هللا غلُه وؾلم ًهى

ُػمجي، وؾام ): ًا عؾُى هللا بهَ جىانل، ناُ ًُ بوي لؿذ يهُئخٌم بوي ؤبِذ لي ُمُػم 

ههى عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم غً : وغً غبض هللا بً غمغ عضخي هللا غنهما ناُ. (ٌؿهُجي

ؾهى): ناُ. بهَ جىانل: نالىا. الىناُ
ُ
م بإًل . (بوي لؿذ يهُئخٌم، بوي ؤََػُم وؤ ؼوُ الخدٍغ ٍو

 .جمغة وهدىها، ويظا بمجغص الكغب الهخكاء الىناُ

وال . وهى الُىم الثالزىن مً قػبان، بطا لم جثبذ قُه الغئٍت زبىجا قغغُا: نىم ًىم الكَ -6

ًجىػ نىم ًىم الكَ زىقا مً ؤن ًٍىن مً عمًان ؤو اخخُاَا، وهى ما طهب بلُه اإلاالٌُت 

قػً غبض هللا بً غمغو عضخي هللا غنهما . والكاقػُت، وازخاعه ابً اإلاىظع وابً خؼم والهىػاوي

الكهغ حؿؼ وغكغون لُلت، قال جهىمىا ختى جغوه، ): ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

م نىله [البساعي ومؿلم ](قةن ؾم غلٌُم قإيملىا الػضة زالزحن ، ووحه الضاللت غلى الخدٍغ

ؤمغ، وألانل في ألامغ الىحىب، قةطا وحب بيماُ  (ؤيملىا الػضة زالزحن): نلى هللا غلُه وؾلم

يىا غىض غماع بً ًاؾغ : "وغً نلت بً ػقغ ناُ. قػبان زالزحن ًىما، خغم نىم ًىم الكَ

مً نام : قهاُ غماع. بوي ناثم: ًلىا، قخىحى بػٌ الهىم، قهاُ: قإحى بكاة مهلُت، قهاُ

 .[عواه البساعي وؾحره]" الُىم الظي ٌكَ به الىاؽ قهض غصخى ؤبا الهاؾم نلى اله غلُه وؾلم
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ًاالزىحن والخمِـ ؤو ؤخض ألاًام البٌُ،  ص اإلاؿلم الهُام قُه  ؤما بن واقو ًىم الكَ ًىما حػىَّ

غة عضخي هللا غىه ناُ : ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: قال ماوؼ مً نُامه بخلَ الىُت، قػً ؤبي هٍغ

ًان ًهىم نىما قلُهمه)  .[صخُذ مؿلم] (ال جهضمىا عمًان بهىم ًىم وال ًىمحن، بال عحل 

 :حنمه وجاسيخ فشضه: صيام سمضان

 .نىم قهغ عمًان قغى، والضلُل غلى طلَ مً الٌخاب والؿىت وؤلاحماع

 :أما مً النخاب

ًا ؤيها الظًً آمىىا يخب غلٌُم الهُام يما يخب غلى الظًً مً نبلٌم لػلٌم ):  قهاُ حػالى

خب: )، ونىله[183: البهغة ](جخهىن 
ُ
غى( ي

ُ
 .بمػجى ق

قهغ عمًان الظي ؤهُؼ قُه الهغآن هضي للىاؽ وبِىاث مً الهضي والكغنان قمً ): ونىله حػالى

 [.185: البهغة ](قهض مىٌم الكهغ قلُهمه

بجي ): ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: قدضًث ابً غمغ  عضخي هللا غنهما ناُ: وؤما الؿىت

ًاة، والدج، : ؤلاؾالم غلى زمـ قهاصة ؤن ال بله بال هللا، وؤن مدمضا عؾُى هللا، وبنام الهالة، وبًخاء الؼ

ل اإلاكهىع غً عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم[. البساعي ومؿلم ](ونىم عمًان : وفي خضًث حبًر

ًاة، وجهىم ) ؤلاؾالم؛ ؤن حكهض ؤن ال بله بال هللا، وؤن مدمضا عؾُى هللا، وجهُم الهالة، وجاحي الؼ

 [.عواه مؿلم وؤبى صاوص والترمظي غً غمغ ](عمًان، وجذج البِذ بن اؾخُػذ بلُه ؾبُال

ونض ؤحمؼ اإلاؿلمىن غلى وحىب نُام عمًان، وقغيِخه الػُيُت غلى حمُؼ اإلاٍلكحن، لم ٌكظ 

 .غً طلَ ؤخض في الهضًم وال الخضًث

 :حنم إههاس صىم سمضان

نُام عمًان مً الكغاثٌ الثابخت بالخىاجغ الهُعي، اإلاػلىمت مً الضًً بالًغوعة بدُث ٌكترى 

 .في مػغقت قغيُتها الخام والػام، صون خاحت بلى هظغ واؾخضالُ

ومً هىا ًدٌم غلماء ألامت حمُػا بالٌكغ والغصة غلى ًل مً ًىٌغ قغيُت نىم عمًان، ؤو ٌكٌَ 

 .قيها، ؤو ٌؿخسل بها، بط ال مػجى طلَ بال الخٌظًب هلل وعؾىله والخغوج غً صًً ؤلاؾالم

 :صمً فشضيت سمضان ومشاحله
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غى نُام قهغ عمًان في الؿىت الثاهُت مً الهجغة، ونام عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم 
ُ
ق

 .عمًان مؼ الصخابت حؿؼ ؾىحن، وجىفي بػضها غلُه الهالة والؿالم

ًان غلى مغخلخحن ػه قهض   :ؤما غً حكَغ

ؤي جسُحر اإلاٍلل اإلاُُو للهىم بحن نُامه وهى ألاقًل، ؤو ؤلاقُاع مؼ : مشحلت الخخيحر: ألاولى

ًا ؤيها الظًً آمىىا يخب غلٌُم الهُام يما يخب ): وفي هظا حاء نىله حػالى. الكضًت وهي بَػام مؿٌحن

ًا ؤو غلى ؾكغ قػضة مً ؤًام آزغ  ًان مىٌم مٍغ غلى اللظًً مً نبلٌم لػلٌم جخهىن ؤًاما مػضوصاث قمً 

وغلى الظًً ًُُهىهه قضًت َػام مؿايحن قمً جُىع زحرا قهى زحر له وؤن جهىمىا زحر لٌم بن يىخم 

 .؛ قٍان مً قاء نام ومً قاء ؤقُغ وقضي[184- 183: البهغة ](حػلمىن 

 مغخلت ؤلالؼام والخدخُم؛ ؤي ؤلالؼام بالهىم، ووسخ الخسُحر الظي عزهذ قُه :واإلاشحلت الثاهيت

قهغ عمًان الظي ؤهُؼ قُه الهغآن هضي للىاؽ وبِىان مً الهضي ): وفي طلَ هُؼ نىله حػالى. آلاًت الؿابهت

ًا ؤو غلى ؾكغ قػضة مً ؤًام ؤزغ ًغصي هللا بٌم  ًان مٍغ والكغنان قمً قهض مىٌم الكهغ قلُهمه ومً 

ض بٌم الػؿغ ولخٌملىا الػضة ولخٌبروا هللا غلى ما هضايم ولػلٌم حكٌغون  [.185: البهغة ](الِؿغ وال ًٍغ

 (وغلى الظًً ًُُهىهه قضًت َػام مؿايحن): إلاا هؼلذ: وفي الصخُدحن غً ؾلمت بً ألاًىع ناُ

كخضي، ختى هؼلذ آلاًت التي بػضها قيسختها  : وفي عواًت إلاؿلم. [البساعي ومؿلم]ًان مً ؤعاص ؤن ًكُغ ٍو

 .(قمً قهض مىٌم الكهغ قلُهمه): ختى هؼلذ هظه آلاًت

 :زبىث هالل  شهش سمضان

 :ًثبذ الثىم في بضاًت عمًان، ويظلَ الكُغ في بضاًت قىاُ، بإخض ألامىع الخالُت

عئٍت الهالُ، قكي الصخُذ غً غبض هللا بً غمغ عضخي هللا غنهما ؤن عؾُى هللا نلى هللا  -1

مَّ غلٌُم ): غلُه وؾلم طيغ عمًان، قهاُ
ُ
ال جهىمىا ختى جغُوا الهالُ وال جكُغوا ختى جغوه، قةن ؾ

وجثبذ الغئٍت بمكاهضة عحلحن غضلحن للهالُ، ومً باب ؤولى بطا عجي [. صخُذ مؿلم ](قإيملىا الػضة زالزحن

الهالُ مً نبل حماغت يثحرة، قهض حاء في الؿىت ؤن الىاؽ ازخلكىا في آزغ ًىم مً عمًان، قهِضم 

ؤغغابُان قكهضا غىض الىبي نلى هللا غلُه وؾلم باهلل ألهلَّ الهالُ ؤمـ غكُت، قإمغ عؾُى هللا نلى هللا 

 .[ؤبى صاوص والضاعنُجي والبيههي]. غلُه وؾلم الىاؽ ؤن ًكُغوا، وؤن ٌؿضوا بلى مهالهم
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غة عضخي هللا غىه، ناُ -2 : بيماُ قػبان زالزحن ًىما في خالت غضم عئٍت الهالُ، قػً ؤبي هٍغ

ة ): ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم نىمىا لغئٍخه، وؤقُغوا لغئٍخه، قةن ؾمَّ غلٌُم قإيملىا الػضَّ

 [.البساعي  ](زالزحن

 :صىم مً سأي الهالل وحذه

، وطلَ لآلًت
ً
ث قهاصجه، لؼمه الهىم وحىبا قمً قهض مىٌم ): مً عؤي هالُ عمًان وخضه، وعصَّ

، وألهه جُهً ؤهه مً عمًان، قلؼمه نىمه، يما لى خٌم به (نىمىا لغئٍخه: )، ولخضًث(الكهغ قلُهمه

 .الخايم، وبن ؤقُغ قػلُه الهًاء

ػت، ونُل ا للظَع ًكُغ بن : وبن عؤي هالُ قىاُ وخضه لم ًكُغ غىض الجمهىع، زىف التهمت وؾضًّ

ًىىي الكُغ بهلبه، وغلى اإلاظهب بن ؤقُغ قلِـ غلُه شخيء قُما بِىه وبحن هللا : زكي له طلَ، وناُ ؤقهب

هم، وال يكاعة  .حػالى، قةن غثر غلُه غىنب بن اتُّ

 :سلىا الصىم

 .الىُت، وؤلامؿاى غً اإلاكُغاث: للهىم عيىان هما

 :الىيت: أوال

بهما ألاغماُ ): وطلَ ألن نىم عمًان غباصة، قال ًجىػ بال بالىُت، يؿاثغ الػباصاث، ولخضًث

ايت، قال ًخػحن بال بالىُت، . (بالىُاث وؤلامؿاى نض ًٍىن للػاصة، ؤو لػضم الاقتهاء، ؤو للمغى، ؤو للٍغ

 .ًالهُام بلى الهالة والدج

ًالهالة ويظلَ في ًل نىم . وغىض ؤلامام مالَ عخمه هللا جٌكي هُت واخضة غً الكهغ ًله في ؤوله، 

مخخابؼ، يٌكاعة الهىم والظهاع، ما لم ًهُػه ؤو ًًٌ عى خالت ًجىػ له الكُغ قيها، قُلؼمه اؾخئىاف 

ًاهذ ال جبُل ببُالن  و، قٌكذ هُت واخضة، وبن  الىُت، وطلَ العجباٍ بػًها ببػٌ، وغضم حىاػ الخكٍغ

ًالهالة قػلى طلَ لى ؤقُغ ًىما لػظع ؤو ؾحره، لم ًصر نُام الباقي بخلَ الىُت، يما حؼم به . ببػًه، 

مه بػًهم: بػًهم، ونُل  .ًصر، ونضَّ

 : ؤن جٍىن حاػمت، مػُىت، مبِخت، مؿخمغة، يما ًلي:وصفت الىيت
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قهض اقتٍر في هُت الهىم، نُػا للترصص، ختى لى هىي لُلت الكَ نُام ؾض بن : الجضم -1

ًان مً عمًان لم ًجؼه، وال ًهحر ناثما لػضم الجؼم، قهاع يما بطا هىي ؤهه بن وحض ؾضاء ؾضا ًكُغ، 

 .وبن لم ًجض ًهىم

بط ال بض مً حػُحن الىُت في نىم عمًان، ونىم الكغى الىاحب، وال ًٌكي : الخعيحن -2

 .حػُحن مُلو الهىم، وال حػُحن نىم مػحن ؾحر عمًان

وهى بًهاع الىُت في اللُل، ما بحن ؾغوب الكمـ بلى َلىع الكجغ، قلى ناعن : الخبييذ -3

، لم ًصر، يما هى نًُت الخبُِذ ََّ  .الؿغوب ؤو الكجغ ؤو ق

م مً ؤُو اللُل، وال ًجىػ نبل اللُل، وطلَ لخضًث ابً غمغ، غً خكهت عضخي  جىػ ؤن جهضَّ ٍو

، وألن (مً لم ًجمؼ الهُام نبل الكجغ، قال نُام له): هللا غنهم غً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ؤهه ناُ

 .نىم الهًاء والٌكاعاث، ال بض لها مً جبُِذ الىُت، قٌظا ًل نىم قغى مػحن

 .وال ججؼت بػض الكجغ، وججؼت مؼ َلىع الكجغ بن اجكو طلَ

 .وال ًًغ ألاًل والجماع بػض الىُت ما صام في اللُل، ألهه لم ًخلبـ بالػباصة

با للىُت مً : يما ؤهه ال ًجب الخجضًض لها بطا هام بػضها، زم جيبه نبل الكجغ، ونُل ًجب، جهٍغ

 .الػباصة بهضع الىؾؼ

. قلى هىي الهُام مً اللُل زم عحؼ غً هِخه نبل َلىع الكجغ ال ًهحر ناثما: الاؾخمغاع -4

ًكُغ، ألهه نُؼ هُت الهىم بيُت ؤلاقُاع، قٌإهه لم ًإث : ولى هىي ؤلاقُاع في ؤزىاء النهاع قمظهب اإلاالٌُت

 .بها ابخضاء

 :ؤلاغماء والجىىن والشدة بعذ الىيت

مً هىي الهُام في اللُل زم َغؤ غلُه بؾماء ؤو حىىن، قةن لم ًكو بال بػض ؾغوب الكمـ، 

ًل : ناُ هللا): قهىمه ؾحر صخُذ، ألن الهىم هى ؤلامؿاى مؼ الىُت، لهُى الىبي نلى هللا غلُه وؾلم

ػامه مً ؤحلي ؛ قإياف جغى الُػام (غمل ابً آصم له بال الهىم، قةهه لي وؤها ؤحؼي به، ًضع قهىجه َو

ًان مؿمى غلُه قال ًًاف ؤلامؿاى بلُه، قلم ًجؼثه  .والكغاب بلُه، قةطا 

 .ؤما بطا ؤقام ؤزىاء النهاع، قظهب اإلاالٌُت بلى صخت نىمه

 .وؤما الغصة بػض هُت الهىم قخبُل الهىم بال زالف
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 :ؤلامعاك عً اإلافطشاث: زاهيا

لىا واقغبىا ختى ًدبحن ): وطلَ مً َلىع الكجغ الهاصم، ختى ؾغوب الكمـ، وصلُله نىله حػالى ًو

 .(لٌم الخُِ ألابٌُ مً الخُِ ألاؾىص مً الكجغ زم ؤجمىا الهُام بلى الُل

واإلاغاص مً الخُِ ألابٌُ والخُِ ألاؾىص؛ بُاى النهاع وظلمت اللُل ال خهُهت الخُُحن، قهض 

َُّ غلى ؤن  ؤباح هللا حػالى هظه الجملت مً اإلاكُغاث لُلي الهُام، زم ؤمغ باإلمؿاى غنهً في النهاع، قض

 .خهُهت الهىم ونىامه هى طلَ ؤلامؿاى

 :ششوط الصىم

 .منها ما هى قغوٍ وحىب ومنها ما هى قغوٍ صخت ومنها ما هى قغوٍ وحىب وصخت مػا

 ؤي قغوٍ اقخؿاُ الظمت بالىاحب ؤو قغوٍ اقترايه والخُاب به، :ششوط وحىب الصىم: أوال

 :وهي

وال جٍلُل بال به، ألن الؿغى مً الخٍلُل هى الامخثاُ، قال ًجب الهىم غلى الهبي؛ : البلىؽ -1

ُ : قػً الخؿحن بً غلي عضخي هللا غنهما ناُ عقؼ ): ؾمػذ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًهى

ٌكل : الهلم غً زالزت ًُ غً الهؿحر ختى ًبلـ، وغً الىاثم ختى ٌؿدُهظ، وغً اإلاهاب ختى 

- وفي عواًت–ًبلـ : )وعقؼ الهلم يىاًت غً ؾهٍى الخٍلُل، ومػجى[. ؾجن ابً ماحه ](غىه

ؤي ًبلـ الخلم، وهظا باليؿبت للؿالم الظي ٌػغف بلىؾه باالخخالم وهدىه مً الػالماث : (ًدخلم

وؤما الكخاة قُػغف . الُبُػُت التي جضُ غلى ؤهه ججاوػ مغخلت الُكىلت، وصزل في َىع آزغ

وؤما البلىؽ بالؿً، قهى زمؿت غكغ . بلىؾها بالخٌُ، الظي ًاهلها لخُاة الؼوحُت وألامىمت

 .قمً جإزغ غىضه الاخخالم، ؤو جإزغ غىضها الخٌُ، قبلىؾه ًٍىن بالؿً. غاما

قمً ؤؾلم في صاع الخغب، ًدهل له الػلم اإلاىحب، بةزباع عحلحن غضلحن، ؤو : الػلم بالىحىب -2

ًان مهُما في صاع ؤلاؾالم، ًدهل له  عحل مؿخىع وامغؤجحن مؿخىعجحن، ؤو واخض غضُ، ومً 

 .الػلم بيكإجه في صاع ؤلاؾالم، وال غظع له بالجهل

الكُش الٌبحر، والعجىػ، : قال ًجب غلى اإلاٍغٌ، ومً في خٌمه؛ مثل: الهضعة غلى الهىم -3

ًا ؤو غلى ؾكغ قػضة ): والخامل، واإلاغيؼ، يما ال ًجب غلى اإلاؿاقغ، لهىله حػالى ًان مٍغ ومً 

 .(مً ؤًام ؤزغ
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قال ًجب الهىم غلى اإلاؿاقغ، لآلًت الؿابهت، وإلاا حاء في صخُذ البساعي غً غاجكت : ؤلانامت -4

-ؤؤ نىم في الؿكغ؟ : عضخي هللا غنها ؤن خمؼة بً غمغو الؿلمي ناُ للىبي نلى هللا غلُه وؾلم

ًان يثحر الهُام وفي عواًت . (بن قئذ قهم، وبن قئذ قإقُغ): قهاُ نلى هللا غلُه وؾلم- و

 .(نم بن قئذ، وؤقُغ بن قئذ): بوي عحل ؤؾغص الهىم، ؤقإنىم في لؿكغ؟ ناُ: إلاؿلم

 : ؤي قغوٍ نبىله مً ناخبه، وهي:ششوط صحت الصىم: زاهيا

ًاقغ، لهىله حػالى: ؤلاؾالم -1  (ونضمىا بلى ما غملىا مً غمل قجػلىاه هباء مىثىعا): قال ًصر مً 

 [.23: الكغنان]

و، لىعوص الىهي غً : ًىن ألاًام مما ًصر قيها الهىم -2 قال ًصر نىم الػُضًً، وال ؤًام الدكٍغ

 .نُامها

 :ششوط الىحىب والصحت معا: زالثا

قال ًجب الهىم غلى مجىىن ؤو مؿمى غلُه بال بطا ؤزم بؼواُ غهله، في قغاب ؤو ؾحره، : الػهل -1

لؼمه نًائه بػض ؤلاقانت، يما ؤهه ال ًصر مىه بطا نامه؛ قػً غلي بً ؤبي َالب عضخي هللا  ٍو

غً اإلاجىىن اإلاؿلىب غلى : عقؼ الهلم غً زالزت): غىه ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

مت ](غهله، وغً الىاثم ختى ٌؿدُهظ، وغً الهبي ختى ًدخلم وغً غاجكت [. صخُذ ابً زٍؼ

غً الىاثم ختى : عقؼ الهلم غً زالزت): عضخي هللا غنها ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

 [.ؾجن ابً ماحه ](ٌؿدُهظ، وغً الهؿحر ختى ًٌبر، وغً اإلاجىىن ختى ٌػهل ؤو ًكُو

ًان مً طوي الجىىن اإلاُبو، قال ًخىحه بلُه جٍلُل، ال بإمغ وال بىهي، وال بػباصة، وال  قمً 

ًان حىىهه مخهُػا، قهى مٍلل في إلاضة التي ٌػىص بلُه قيها . بمػاملت، قهض عقؼ غىه الهلم ومً 

 .غهله قهِ

ه بؾماء ؤو ؾُبىبت مغيُت، ًكهض قيها وغُه مضة جههغ ؤو  وؤلخو بػٌ الكههاء به مً ٌػتًر

، قهى زالُ ؾُبىبخه ؾحر مٍلل بهالة وال نُام، قةطا ؤقام بػض ؤًام مً بؾماثه ؤو  جُُى

ًان قيها ؾحر ؤهل للخٍلُل  .ؾُبىبخه، قلِـ غلُه ؤن ًهطخي جلَ ا ؤًام اإلاايُت، ألهه 

ألن الخاثٌ والىكؿاء لِؿخا ؤهال للهىم وال ًصر منهما بطا : الُهاعة مً الخٌُ والىكاؽ -2

ما باُ الخاثٌ، جهطخي الهىم وال : "نامخا، ولخضًث غاجكت عضخي هللا غنها إلاا ؾإلتها مػاطة

ت ؤهذ؟ نلذ: جهطخي الهالة؟ قهاُ ت ولٌجي ؤؾإُ، نالذ: ؤخغوٍع ًان ًهِبىا : لؿذ بدغوٍع

 ".طلَ، قىامغ بهًاء الهىم، وال هامغ بهًاء الهالة
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 .ولى خهل الُهغ نبل الكجغ وحب غلى اإلاغؤة ؤن جىىي الهىم وحؿدؿل بػض الكجغ

 :ظجن الصىم معخحباجه

 :ؾجن الهىم ومؿخدباجه يثحرة، ؤهمها

حسخغوا ): ونض وعص قُه خضًث ؤوـ عضخي هللا غىه ؤن الىبي نبى هللا غلُه وؾلم ناُ: السخىع  -1

 .(قةن في السخىع بغيت

لخضًث ؾهل بً ؾػض عضخي هللا غىه ؤن الىبي نلى هللا غلُه : جإزحر السخىع وحعجُل الكُغ -2

لىا الكُغ): وؾلم ناُ ض بً زابذ عضخي هللا غىه(ال ًؼاُ الىاؽ بسحر ما عجَّ : ، ولخضًث ٍػ

ًان بحن ألاطان والسخىع؟ : نلذ. حسخغها مؼ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم زم نام بلى الهالة" يم 

 .(نضع زمؿحن آًت: ناُ

باث -3 قةن لم جًٌ قػلى جمغاث، ووعص في هظا خضًث ؤوـ عضخي هللا : ؤن ًٍىن ؤلاقُاع غلى َع

باث، قةن لم جًٌ : "غىه ناُ ًان عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًكُغ نبل ؤن ًهلي غلى َع

باث قخمحراث، قةن لم جًٌ جمحراث خؿا خْؿىاث مً ماء ، ووعص قُه خضًث ؾلمان بً "َع

بطا ؤقُغ ؤخضيم ): ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: غامغ الًبي عضخي هللا غىه ناُ

 .(قلُكُغ غلى جمغ، قةهه بغيت، قمً لم ًجض قلُكُغ غلى ماء، قةهه َهىع 

بنَّ للهاثم ): قهض وعص غً غبض هللا بً غمغو عضخي هللا غنهما مغقىغا: الضغاء غىض ؤلاقُاع -4

ًان بطا . (صغىة ال جغص وفي الخضًث غً ابً غمغ عضخي هللا غنهما ؤن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم 

 .(طهب الظمإ، وابخلذ الػغوم، وزبذ ألاحغ بن قاء هللا حػالى): ؤقُغ ناُ

ًيبغي للهاثم ؤن ٌػظم قهغ عمًان الظي غظمه هللا في نىله : حػظُم الكهغ بالػباصة والهغآن -5

وحػظُمه . (قهغ عمًان الظي ؤهُؼ قُه الهغآن هضي للىاؽ وبِىاث مً الهضي والكغنان): حػالى

ًٍىن بخالوة الهغآن والظيغ وحػلُم الػلم وحػلمه، وؤلايثاع مً الهضنت وؤلاخؿان، قلهض ًلً 

عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًىكو قُه بهكام ممً ال ًسصخى الكهغ، غً ابً غباؽ عضخي 

ًان ؤحىُص ما ًٍىن في : "هللا غنهما ناُ ًان عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؤحىَص الىاؽ، و

غؾُى هللا 
َ
ًان ًلهاه في ًل لُلت مً عمًان قُضاعؾه الهغآن، قل ل، و عمًان خحن ًلهاه حبًر

ذ اإلاغؾلت  .[صخُذ البساعي ]". نلى هللا غلُه وؾلم ؤحىُص بالخحر مً الٍغ

ذ، والاغخٍاف، وؾحرها -6 ًالتراٍو  .وهىاى قًاثل مً زهاثو قهغ عمًان 
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 :محارًش الصيام

ت ؤلاًمان، وبغضاص الهاثم لٍُىن  الهُام غباصة حػمل غلى جؼيُت الىكـ، وبخُاء الًمحر، وجهٍى

 .(يخب غلٌُم الهُام يما يخب غلى الظًً مً نبلٌم لػلٌم جخهىن ): مً اإلاخهحن؛ يما ناُ هللا حػالى

دظعه ًان مً ؤهم ما ًيبغي ؤن ًترقؼ غىه الهاثم ٍو دبُه : لظلَ  ما ًجغح نىمه وعبما يهضمه ٍو

مً اإلاػاصخي الظاهغة والباَىت، قُهىن لؿاهه غً اللؿى والهظًان والٌظب، والؿُبت والىمُمت، والكدل 

كخؿل بالػباصة، وطيغ هللا،  ٌل حىاعخه ع حمُؼ الكهىاث واإلادغماث، َو والبؿًاء، والخهىمت واإلاغاء، ٍو

 .وجالوة الهغآن

 :ومً الىهىم الضالت غلى طلَ

ًان ًىم نىم ؤخضيم قال ًغقث وال ًصخب ): نىله نلى هللا غلُه وؾلم ػفي –الهُام حىت، قةطا 

غة ](بوي ناثم مغجحن: قةن امغئ ؾابه ؤو ناجله قلُهل- (وال ًجهل): عواًت : ، ونىله[مخكو غلُه غً ؤبي هٍغ

عواه البساعي في يخاب ] (مً لم ًضع نُى الؼوع والػمل به، قلِـ هلل خاحت ؤن ًضع َػامه ؤو قغابه)

 .[لهىم

غة] (عب ناثم لِـ مً نُامه بال الجىع): وناُ ؤًًا  .[عواه اليؿاجي وابً ماحه غً ؤبي هٍغ

ًان الصخابت وؾلل ألامت ًدغنىن غلى ؤن ًٍىن نُامهم َهغة لؤلهكـ والجىاعح، وججزها  ونض 

 .غً اإلاػاصخي وآلازام

لِـ الهُام مً الكغاب والُػام وخضه، ولٌىه مً الٌظب : "ناُ غمغ بً الخُاب عضخي هللا غىه

بطا نمذ قلُهم ؾمػَ وبهغى ولؿاهَ غً : "، وناُ حابغ بً غبض هللا ألاههاعي "والباَل واللؿى

ىم  الٌظب، واإلاإزم، وصع ؤطي الخاصم، ولًٌُ غلَُ وناع وؾٌُىت ًىم نىمَ، وال ججػل ًىم قُغى ٍو

غة وؤصخابه بطا نامىا حلؿىا في اإلاسجض، ونالىا" ... نىمَ ؾىاء ًان ؤبى هٍغ  ...هُهغ نُامىا: و

غ الهاثم؛ قمً اعجٌب بلؿاهه خغاما  ِ
ّ
ومً ؤحل طلَ هب بػٌ الؿلل بلى ؤن اإلاػاصخي جكُ

ًالػىعاث  ًالكدل والؼوع، ؤو هظغ بػُىه بلى خغام  ًالؿُبت والىمُمت والٌظب، ؤو اؾخمؼ بإطهه بلى خغام 

ومداؾً اإلاغؤة ألاحىبُت بكهىة، ؤو اعجٌب بُضه خغاما يةًظاء بوؿان ؤو خُىان بؿحر خو، ؤو ؤزظ قِئا ال 

ًان مكُغا  .ًدل له، ؤو اعجٌب بغحله خغاما؛ بإن مصخى بلى مػهُت، ؤو ؾحر طلَ مً ؤهىاع اإلادغماث 
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غ، والػحن جكُغ، والُض جكُغ، والغحل جكُغ، يما ؤن البًُ جكُغ،  ِ
ّ
غ، وألاطن جكُ ِ

ّ
قاللؿان ًكُ

غ ِ
ّ
وبلى هظا طهب بػٌ الؿلل ؤن اإلاػاصخي ًلها جكُغ، ومً اعجٌب مػهُت في نىمه قػلُه . والكغج ًكُ

 .وهى مظهب ؤلامام ألاوػاعي وابً خؼم الظاهغي . الهًاء، وهى ظاهغ ما عوي غً بػٌ الصخابت والخابػحن

ًاهذ جسضقه وجهِب مىه، بدؿب : وؤما حمهىع الػلماء قغؤوا ؤن اإلاػاصخي ال جبُل الهىم، وبن 

وطلَ ؤن اإلاػاصخي ال ٌؿلم منها ؤخض، بال مً غهم عبَ، وزهىنا مػاصخي اللؿان؛ . نؿغها ؤو يبرها

ًان لىا نىم: ولهظا ناُ ؤلامام ؤخمض غ ما 
ّ
ًاهذ الؿُبت جكُ  .لى 

بن الهُام في عمًان زانت قغنت للخُهحر مً آزام ؤخض غكغ قهغا مًذ، قمً نام نُام 

ًان حضًغا ؤن ًسغج مً الكهغ مؿكىعا له، مُهغا مً الظهىب، وزهىنا الهؿاثغ  اإلاامىحن اإلاددؿبحن، 

التي ًهترقها ؤلاوؿان في مهبده وممؿاه، ونض ٌؿخسل بها مغجٌبها، وال ًضعي ؤنها بطا جٍازغث غلُه ؤعصجه 

 .وؤهلٌخه

هُى الغؾُى نلى هللا غلُه وؾلم الهلىاث الخمـ، والجمػت بلى الجمػت، وعمًان بلى ): ٍو

غة ](عمًان، مٌكغاث إلاا بُنهً، بطا احخىبذ الٌباثغ  [.عواه مؿلم غً ؤبي هٍغ

 :اإلاباحاث مع الصيام

 :هىاى جهغقاث ًجىػ للهاثم ؤن ًكػلها صون ؤن جازغ في صخت نُامه، وهي

غة عضخي هللا غىه ناُ: الؿىاى زالُ النهاع -1 ناُ عؾُى هللا نلى هللا : لػمىم خضًث ؤبي هٍغ

، ولخضًث [ؾجن الترمظي] (لىال ؤن ؤقو غلى ؤمتي ألمغتهم بالؿىاى غىض ًل نالة): غلُه وؾلم

عؤًذ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ما ال ؤخصخي : "غبض هللا بً غامغ بً عبُػت غً ؤبُه ناُ

ى وهى ناثم  .[ؾجن الترمظي]" ًدؿىَّ

ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه "لخضًث غاجكت وؤم ؾلمت عضخي هللا غنهما : ؤلانباح بالجىابت -2

هىم ًان ًضعيه الكجغ وهى حىب مً ؤهله زم ٌؿدؿل ٍو  .[البساعي ]" وؾلم 

اإلاًمًت لخغ ؤو غُل، بؿحر مبالؿت، ومثلها الاؾخيكام والاؾخيثاع؛ قػً غمغ بً الخُاب  -3

لذ وؤها ناثم، قإجِذ عؾُى هللا نلى هللا غلُه : عضخي هللا غىه ؤهه ناُ كذ ًىما قهبَّ
َ

هك

لذ وؤها ناثم، قهاُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه : وؾلم، قهلذ قػلذ الُىم ؤمغا غظُما نبَّ

ال بإَؽ بظلَ، قهاُ عؾُى هللا نلى : ، قهلذ(ؤعؤًذ لى جمًمًَذ بماء وؤها ناثم؟): وؾلم

 .[مؿىض ؤخمض بً خىبل]. (قكَُم؟): هللا غلُه وؾلم
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: الاؾدؿاُ والخبرص باإلااء، لخضًث غً بػٌ ؤصخاب عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؤهه ناُ -4

لهض عؤًذ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم بالػغج، ًهب اإلااء غلى عؤؾه وهى ناثم، مً "

إ مالَ وصخُذ مؿلم وؾحرهما]" الػُل، ؤو مً الخغ  .[مَى

و والهىػت بلى الخلو، لخضًث مجاهض، غً ابً غباؽ في  -5 صزل صزان الخُب وؾباع الٍُغ

ه الظباُب، ناُ
َ
 .[مهىل ابً ؤبي قِبت]" ال ًكُغ: "الغحل ًضزل خله

و والبلؿم، ناُ غُاء -6 هه ال ؤنُى ًكُغ: "بلؼ الٍغ : ، وناُ نخاصة[مػلو في البساعي ]" بن اػصعص ٍع

هه"  .[مهىل غبض الغػام]" آل بإؽ ؤن ًؼصعص الهاثم ٍع

قالخهىت في الػًل ؤو في الىعٍض، ؤو ويؼ الضواء غلى : اؾخػماُ الضواء الظي ال ًهل بلى الخلو -7

ؤما خهىت . وألاولى اؾخػماُ طلَ ًله في اللُل بن ؤمًٌ. حغح الجلض، ًل طلَ ال ًكؿض الهىم

جب الهًاء غلى مً اؾخػملها في النهاع  .الخؿظًت التي جدهً في الىعٍض قهي جكُغ، ٍو

اخخجم الىبي نلى هللا غلُه : "لخضًث ابً غباؽ ناُ: الدجامت ما لم جاّصِ بلى الًػل والىهً -8

ناُ عؾُى هللا نلى هللا : ، ولخضًث ؤبي ؾػُض الخضعي ناُ[البساعي وؾحره]" وؾلم وهى ُمدِغم

 .[الترمظي والبيههي] (الدجامت،والهحئ، والاخخالم: زالر ال ًكُغن الهاثم): غلُه وؾلم

غة عضخي هللا غىه ناُ: ؾلبت الهيء صون عحىع شخيء مىه بلى الخلو -9 ناُ عؾُى : لخضًث ؤبي هٍغ

 (مً طعغه الهيء قلِـ غلُه نًاء، ومً اؾخهاء قلُهٌ): هللا نلى هللا غلُه وؾلم

 .[اإلاؿخضعى للخايم]

ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه : لخضًث ؤبي ؾػُض الخضعي ناُ: الاخخالم في الىىم نهغ عمًان -10

 .[الترمظي والبيههي] (الدجامت، والهيء، والاخخالم: زالر ال ًكُغن الهاثم): وؾلم

 :اإلانشوهاث مع الصيام

: اإلابالؿت في اإلاًمًت والاؾخيكام للهاثم، لخضًث غانم بً لهُِ بً نبت غً ؤبُه ناُ -1

ؤؾبـ الىيىء، وبالـ في الاؾخيكام بال ؤن جٍىن ): ًا عؾُى هللا ؤزبروي غً الىيىء، ناُ: نلذ

 [.ؤخمض وؤبى صاوص وؾحرهما ](ناثما

ب له َػم، وطلَ ألهه عبما ًجُز شخيء مً هظا  -2 ل شخيء َع طوم الُػام مً مغم ؤو ملر ًو

الُػام بلى حىقه مً ؾحر ؤن ٌكػغ به، قٍُىن في طونه لهظا الُػام حػٍغٌ لكؿاص الهىم؛ 

: ؤجِذ غاجكت ؤها وعحل معي وطلَ ًىم غغقت قضغذ لىا بكغاب، زم نالذ: قػً مؿغوم، ناُ

 .[مهىل ابً ؤبي قِبت]" لىال ؤوي ناثمت لظنخه"
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سصخى غلى : مهضماث الجماع -3 جٌغه الهبلت واإلاالمؿت وؾحرهما إلاً جخدغى قهىجه غىض طلَ، ٍو

غة عضخي  هكؿه مً الىنىع في الخغام، ؾىاء بالجماع في نهاع عمًان ؤو باإلهؼاُ؛ لخضًث ؤبي هٍغ

ؤن عحال ؾإُ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم غً اإلاباقغة للهاثم قغزو له، وؤجاه آزغ "هللا غىه 

، ولخضًث [ؤبى صاوص والبيههي]" قؿإله قنهاه، قةطا الظي عزو له قُش، والظي نهاه قاب

باقغ وهى : "غاجكت عضخي هللا غنها نالذ ًان عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًهبل وهى ناثم ٍو

 .[صخُذ مؿلم]" ناثم ولٌىه ؤملٌٌم إلعبه

ًاللبان، ممثله مًـ الخمغ وؾحره للهبي، زكُت ؤن ًهل مىه شخيء بلى الجىف،  -4 مًـ الػلَ؛ 

 .قةن ؾبو مىه شخيء بلى الخلو وحب قُه الهًاء

مضاواة ألاؾىان في نهاع عمًان، زكُت ؤن ًىكظ شخيء مً الضواء بلى الخلو، ما لم ًًُغ  -5

 .ؤلاوؿان بلى طلَ بؿبب اللم

 :ألاعزاس اإلابيحت للفطش في سمضان واإلاىحبت للقضاء أو الفذًت

ًا ؤو غلى ؾكغ قػضة مً ): قُجىػ للمؿاقغ ؤن ًكُغ، لهىله حػالى:  الؿكغ -1 ًان مىٌم مٍغ قمً 

ؤجِذ عؾُى هللا نلى هللا : "وغً ؤوـ بً مالَ عضخي هللا غىه ناُ. [184: البهغة ](ؤًام ؤزغ

ًاهذ لي ؤزظث، قىاقهخه وهى ًإًل، قضغاوي بلى َػامه، قهلذ بوي ناثم، : غلُه وؾلم في ببل 

صُن ؤزبرى غً طلَ، بن هللا ويؼ غً اإلاؿاقغ الهىم وقُغ الهالة): قهاُ
ُ
ؤخمض ]" (ا

 .[والترمظي وؾحرهما

ل الظي ًبُذ نهغ الهالة، وهى مؿاقت  كتٍر 83والؿكغ اإلابُذ للكُغ هى الٍُى  يم قإيثر، َو

 :إلباخت الكُغ قُه غىض اإلاالٌُت

 .ؤن ًٍىن ؾكغ نهغ - ؤ

 .ؤن ًٍىن ؾكغا مباخا، ال ؾكغ مػهُت - ب

ًان ؤُو ًىم مً ؾكغه - ث  .ؤن ٌكغع في الؿكغ نبل َلىع الكجغ بطا 

 .ؤن ًبِذ الكُغ - ر

هم وههٌُ الصخت، وطلَ بسغوج البضن غً خّضِ الاغخضاُ والاغخُاص، وهى : اإلاغى -2 وهى الؿُّ

ًا ؤو غلى ؾكغ قػضة مً ): مبُذ للكُغ في عمًان في الجملت، لهىله حػالى ًان مىٌم مٍغ قمً 

اصجه . [184: البهغة ](ؤًام ؤزغ ًان اإلاغى مما ًخإزغ بالهُام، يإن ًاصي الهُام بلى ٍػ وهظا بطا 

ًان مغيا ال ًخإزغ بالهُام قال ًجىػ مػه  اصة اإلاكهت لهاخبه ؤو بِء الككاء، ؤما بن  ؤو ٍػ

 .الكُغ
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ًباح للخامل واإلاغيؼ الكُغ في عمًان، ؾىاء زاقخا غلى هكؿيهما ؤو غلى : الخمل والغياع -3

بن هللا ): ناُ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم: ولضيهما؛ لخضًث ؤوـ بً مالَ عضخي هللا غىه ناُ

ؤخمض  ](جباعى وحػالى ويؼ غً اإلاؿاقغ قُغ الهالة، وغً الخامل واإلاغيؼ الهىم ؤو الهُام

 .؛ ؤي ويؼ غنهما لؼوم الهُام في ؤًام الخمل والغياغت[والترمظي وؾحرهما

ال ): ًباح الكُغ للكُش الٌبحر واإلاغؤة العجىػ اللظًً ال ًُُهان الهىم، لهىله حػالى: الكُسىزت -4

( وغلى الظًً ًُُهىهه قضًت َػام مؿايحن: )، ونىله[286: البهغة ](ًٍلل هللا هكؿا بال وؾػها

بنها لِؿذ ميؿىزت، بل هي للكُش الٌبحر : "ناُ ابً غباؽ عضخي هللا غنهما. [184: البهغة]

 .[صخُذ البساعي ]" واإلاغؤة الٌبحرة ال ٌؿخُُػان ؤن ًهىما قُُػمان مٍان ًل ًىم مؿٌُىا

ًان ًساف غلى هكؿه الهالى ؤو : بعهام الجىع والػُل -5 ًجىػ إلاً ؤعههه الجىع ؤو الػُل و

هههان الػهل ؤو طهاب بػٌ الخىاؽ، وغلُه الهًاء، قةن جدهو مً هكؿه الهالى بطا لم 

 (وال جلهىا بإًضًٌم بلى التهلٌت): ًكُغ وحب غلُه الكُغ وخغم غلُه الهىم، لهىله حػالى

 [.195: البهغة]

 :مبطالث الصىم وما ًترجب عليها

ىحب الهًاء قهِ صون الٌكاعة، وما ًبُل : مبُالث الهىم غلى نؿمحن ما ًبُل الهىم ٍو

ىحب الهًاء والٌكاعة مػا  .الهىم ٍو

 :ما ًبطل الصىم ويىحب القضاء دون النفاسة: أوال

ًالٌكاعاث والىظوع اإلاُلهت ونًاء  -1 ؤلاقُاع مخػمضا في نُام قغى ؾحر ؤصاء عمًان؛ 

 (وال جبُلىا ؤغمالٌم): عمًان ألهه ببُاُ لػمل واحب، قُىحب طلَ بغاصة هظا الػمل جاما، لهىله حػالى

 [.33: مدمض]

ًالكُغ بؿبب الؿكغ ؤو اإلاغى ؤو اليؿُان ؤو الخُإ ؤو : ؤلاقُاع مخػمضا في عمًان لػظع -2

ًا ؤو غلى ؾكغ قػضة مً ؤًام ؤزغ): ؤلايغاه ؤو الخمل ؤو ؤلاعياع، لهىله حػالى ًان مىٌم مٍغ : البهغة] (قمً 

184.] 

ألن الكغوع في الخُىع ًهخطخي بيماله ونًاءه بطا لم : ؤلاقُاع مخػمضا في نىم الخُىع -3

: اإلااثضة( ]ًا ؤيها الظًً آمىىا ؤوقىا بالػهىص: )، ونىله[33: مدمض] (وال جبُلىا ؤغمالٌم): ًٌمل، لهىله حػالى

ػوجي –ولخضًث غاجكت وخكهت عضخي هللا غنهما . [196: البهغة( ]وؤجمىا الدج والػمغة هلل: )، ونىله[01

هضي لهما َػام، قإقُغجا غلُه، - عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم
ُ
ؤنهما ؤنبدخا ناثمخحن مخُىغخحن قإ
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ًاهذ بيَذ –قهالذ خكهت : قضزل غليهما عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم، نالذ غاجكت وبضعججي بالٌالم و

هضي بلُىا َػام قإقُغها غلُه، قهاُ -: ؤبيها
ُ
ًا عؾُى هللا، بوي ؤنبدذ ؤها وغاجكت ناثمخحن مخُىغخحن قإ

إ] (انًُا مٍاهه ًىما آزغ): عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم  .[اإلاَى

غة عضخي هللا غىه ؤن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ: الاؾخهاء غمضا -4 مً ): لخضًث ؤبي هٍغ

 [.عواه الخمؿت بال اليؿاجي ](طعغه الهيء قلِـ غلُه نًاء، ومً اؾخهاء غمضا قلُهٌ

 :ما ًبطل الصىم ويىحب القضاء والنفاسة: زاهيا

ًل مً اهتهَ خغمت قهغ عمًان قإقُغ قُه غامضا، وحب غلُه الهًاء والٌكاعة، واإلاكُغاث التي 

 :جىحب الهًاء والٌكاعة مػا، هي

غة عضخي هللا غىه ناُ: الجماع غمضا في نهاع عمًان- 1 بِىما هدً حلىؽ غىض الىبي : قػً ؤبي هٍغ

ونػذ غلى امغؤحي : وما ؤهلٌَ؟ ناُ: ناُ. ًا عؾُى هللا، هلٌذ: نلى هللا غلُه وؾلم بط حاءه عحل، قهاُ

هل ججض عنبت ): قهاُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم- ؤنبذ ؤهلي في عمًان: وفي عواًت–وؤها ناثم 

ً مخخابػحن؟: )ال، ناُ: ، ناُ(حػخهها؟ قهل ججض بَػام ؾخحن : )ال، ناُ: ، ناُ(قهل حؿخُُؼ ؤن جهىم قهٍغ

قمٌث الىبي نلى هللا غلُه وؾلم، قبِىا هدً غلى طلَ ؤحي الىبي نلى هللا غلُه : ناُ. ال: ، ناُ(مؿٌُىا؟

غلى ؤقهغ : ، قهاُ الغحل(زظ هظا، قخهضم به): ناُ. ؤها: ، ناُ(ؤًً الؿاثل؟): وؾلم بػغم قُه جمغ، ناُ

ض الخغجحن–مجي ًا عؾُى هللا؟ قى هللا ما بحن البخيها  قطخَ عؾُى هللا . ؤهل بِذ ؤقهغ مً ؤهل بُتي- ًٍغ

 .[عواه الجماغت] (ؤَػمه ؤهلَ): نلى هللا غلُه وؾلم ختى بضث ؤهُابه، زم ناُ

لخو بالجماع اللىاٍ والسخام  .ٍو

بهؼاُ اإلاجي غمضا في الُهظت مؼ لظة مػخاصة، بإي وؾُلت مً الىؾاثل؛ بمباقغة ؤو بىظغ ؤو بخكٌغ - 2

مؼ الاؾخضامت ؤو بؿحر طلَ، ألهه نهض بلى الكُغ وهخَ خغمت الهُام بما ًهؼ به الكُغ غاصة، قٍان غلُه 

جاِمؼ
ُ
 .ؤما مً زغج مىه اإلاظي قهِ قُجب غلُه الهًاء صون الٌكاعة. الهًاء والٌكاعة مثل اإلا

نُاؾا غلى الجماع، والػلت الجامػت بُنهما ؤن يال : ألاًل والكغب غمضا في نهاع عمًان لؿحر غظع- 3

 .منهما هخَ لخغمت الهُام، قُىحب ًل منهما يكاعة

ألن الىُت عيً في الهُام، قػهضه صون هُت ؤو : عقٌ هُت الهُام نهاعا ؤو ؤلانباح بيُت الكُغ- 4

ببُاُ الىُت وعقًها، ًاصي ًل منهما بلى طهاب خهُهت الهُام قغغا، قٍُىن طلَ ؾببا بلى ؤلاقُاع بؿحر 

 .غظع، قخجب الٌكاعة والهًاء مػا بؿبب طلَ
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 الاعخهاف

 :حعشيف الاعخهاف

كا وُغٍىقا:الاعخهاف لغت
ْ
 غٌ

ُ
ل ٌِ ػ ل َو

ُ
ل غلى الصخيء، ٌػٌ

َ
ؤنبل غلُه مىاظبا ال ًهِغف :  مً غٌ

 .غىه وحهه

 بنامت اإلاؿلم اإلامحز في اإلاسجض بيُت الػباصة، مً طيغ ونالة ونغاءة الهغآن، مؼ :وفي الاصطالح

 .الهُام نهاعا والٌل غً الجماع ومهضماجه لُال ًىما قإيثر

 :حنم الاعخهاف

ًان ٌػخٌل في عمًان، مً طلَ ما  هى مؿخدب إلاا وعصغً عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؤهه 

ًان عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ٌػخٌل الػكغ ألاوازغ مً : "وعص غً ابً غمغ عضخي هللا غنهما ناُ

 ".عمًان

وبطا هظع به اإلاؿلم وحب غلُه الىقاء به، إلاا زبذ غً ابً غمغ عضخي هللا غنهما ؤن غمغ ؾإُ الىبي 

 .(قإوِف بىظعى): ناُ. يىذ هظعث في الجاهلُت ؤن ؤغخٌل لُلت في اإلاسجض الخغام: نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

ومما ًضُ غلى ؤهه مؿخدب؛ قػل الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ومضاومخه غلُه، جهغبا بلى هللا حػالى، 

لبا لثىابه، واغخٍاف ؤػواحه مػه وبػضه ضُ غلى ؤهه ؾحر واحب ؤن ؤصخابه لم ٌػخٌكىا ، وال ؤمغهم . َو ٍو

 .الىبي نلى هللا غلُه وؾلم به بال مً ؤعاصه

مًٌ ؤن ًٍىن الاغخٍاف في عمًان، لٌىه قُه آيض  .ٍو

 :أقل مذة الاعخهاف وألثرها

وألاقًل ؤال ًىهو غً غكغة ؤًام، وال . ؤنله ًىم ولُلت، وال ًصر ؤنل مً طلَ، وال خض أليثره

ض غً قهغ  .ًٍؼ

 :ششوط صحت الاعخهاف

 .الىُت -1

ًاقغ:  ؤلاؾالم -2  .قال ًصر مً 

 .قال ًصر مً ؾحر اإلامحز: الخمُحز -3
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ال اغخٍاف بال : "ناُ مالَ خمه هللا. قال ًصر بؿحر نىم؛ لكػله نلى هللا غلُه وؾلم: الهىم -4

 ".بهىم

اإلاسجض اإلاباح لػمىم الىاؽ، ال اإلاسجض الخام بإؾغة مػُىت مثال، ؤو بكئت مً الىاؽ صون  -5

 .ؾحرهم

: البهغة] (وال جباقغوهً وؤهخم غايكىن في اإلاؿاحض): الٌل غً الجماع ونضماجه، لهىله حػالى -6

178.] 

 .الاقخؿاُ بالػباصة نضع اإلاؿخُاع، نالة وطيغا وجالوة -7

 .ؤن ًٍىن إلاضة ال جهل غً ًىم ولُلت -8

 .الضزُى نبل الؿغوب ؤو مػه، والخغوج بػض الؿغوب -9

 :ما ًجىص للمعخنف

 .الؿالم غلى مً بهغبه -1

 .الخُُب -2

غه -3
ُ
 .غهض الىٍاح لىكؿه ؤو إلاً له والًت غليها بطا لم ًيخهل مً مجلؿه ولم ًُل الؼمً، وبال ي

 .نو الكاعب وألاظاقغ وخلو الػاهت، بطا زغج مً اإلاسجض لؿؿل حىابت ؤو حمػت ؤو غُض -4

 .اهخظاع حكاف زىبه بطا لم ًًٌ غىضه ؾحره وزغج لؿؿله مً هجاؾت -5

 :ما ًىذب للمعخنف

 .اإلاٌث لُلت الػُض بن اجهل اغخٍاقه بها -1

 .اإلاٌث في آزغ اإلاسجض -2

 .الاغخٍاف في عمًان -3

 .بغضاص زىب آزغ ؾحر الظي غلُه -4

 .الاقخؿاُ خاُ الاغخٍاف بالظيغ وجالوة الهغآن والهالة -5

 .جدهُل ًل ما ًدخاج بلُه مً مإًل ومكغب ومجلـ -6

 :ما ًنشه للمعخنف

 .ألاًل في قىاء اإلاسجض ؤو عخبخه -1

 .غضم ؤزظ ما ًٌكُه مضة اغخٍاقه -2
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 .صزُى بِذ قُه ؤهله بطا زغج لهًاء خاخت -3

 .الاقخؿاُ بالػلم ؤو بالٌخابت -4

ًان بهغبه -5  .الاهخهاُ لػُاصة مٍغٌ في اإلاسجض ال بن 

 .نالة حىاػة ولى ويػذ بجاهبه -6

ًان ألاطان في مٍاهه ؤو في صخً اإلاسجض قال  -7 نػىص مىاعة اإلاسجض ؤو ؾُده لؤلطان، ؤما بن 

 .ًٌغه

 .بنامخه للهالة -8

 .الؿالم غلى الؿحر بن بُػض -9

 .خلو عؤؾه بطا زغج مً اإلاسجض لؿؿل حىابت ؤو حمػت ؤو غُض -10

 :مبطالث الاعخهاف

جب اؾخئىاقه -1  :ما ًبُل ما قػل مىه ٍو

الخغوج مً اإلاسجض لؿحر يغوعة ؤو خاحت؛ بط ال ًجىػ للمػخٌل ؤن ًسغج مً اإلاسجض  - ؤ

وبن : "لؿحر غظع، إلاا عوي غً غاجكت عضخي هللا غنها ػوج الىبي نلى هللا غلُه وؾلم نالذ

ًان ال  له، و عّحِ
ُ
ضِزل غليَّ عؤَؾه وهى في اإلاسجض قإ ُُ ًان عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم لَ

ًان مػخٌكا قةن زغج . ، واإلاغاص بداحت ؤلاوؿان البُى والؿاثِ"ًضزُل البِذ بال لخاحت بطا 

 .اإلاػخٌل مً اإلاسجض مً ؾحر غظع بُل اغخٍاقه

 .ؤلاقُاع غمضا، ال ؾهىا وال مٌغها - ب

 .قغب مؿٌغ لُال غامضا، ويظا ًل مؿُب للػهل - ث

ًان باللُل ؤو بالنهاع - ر ء غمضا ؤو ؾهىا واللمـ والهبلت بكهىة، ولى بضون بهؼاُ، ؾىاء   .الٍى

 :ما ال ًبُل ما قػل مىه بطا لم ًإث بمىاف لالغخٍاف -2

ًالػُض واإلاغى الخكُل - ؤ  .ما ًمىؼ الهىم قهِ، 

ُ  - ب  .ما ًمىؼ اإلاٌث في اإلاسجض قهِ، يؿلـ بى

ًالخٌُ والىكاؽ - ث  .ما ًمىؼ اإلاٌث في اإلاسجض والهىم مػا، 

قهظه ألامىع جىحب نُؼ الاغخٍاف، لٌنها ال جبُل ما قػل مىه، وبهما ًجب بجمام الاغخٍاف بػض 

 .اعجكاغها
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 صذقت الفطش

 .هي َػام مسهىم ًضقؼ غً اشخام مسهىنحن إلاؿخدهه، بؿبب الكُغ مً عمًان

ػمت التي ٌؿتهلٌها  ضزغ وله اهدكاع واؾؼ بحن ألَا ًان ًهخاث ٍو واإلاغاص بالُػام اإلاسهىم؛ ما 

 .الىاؽ في غِكهم، واإلاػبر غىه بؿالب نىث البلض

ًاة غلى الغئوؽ ؤو ألابضان، ولِؿذ  وألاشخام اإلاسهىنىن؛ ًل مؿلم نؿحر ؤو يبحر، قهي ػ

ًاة غلى ألامىاُ  .ػ

 .ومؿخدهه هى الكهغاء واإلاؿايحن

 :حنمها

 . اجكو حمهىع ؤهل الػلم غلى وحىب نضنت الكُغ

 .ونض قغيذ في الؿىت التي قغى قيها عمًان، ؤي في الؿىت الثاهُت مً الهجغة

ًاة الكُغ مً عمًان : "خضًث ابً غمغ عضخي هللا غنهما: والضلُل غلى قغيُتها قغى عؾُى هللا ػ

 ".ناغا مً جمغ ؤو ناغا مً قػحر، غلى الػبض والخغ والظيغ وألاهثى والهؿحر والٌبحر مً اإلاؿلمحن

 :حنمت حششيعها

ًاة : "ؤزغج ؤبى صاوص وابً ماحه بؿىض خؿً غً ابً غباؽ عضخي هللا غنهما، ناُ قغى عؾُى هللا ػ

ػمت للمؿايحن ػها مغيبت مً خٌمخحن"الكُغ َهغة للهاثم مً اللؿى والغقث َو  :؛ قالخٌمت مً حكَغ

 مخػلهت بالهاثمحن في قهغ عمًان، خُث ًهؼ الهاثم في قهغ عمًان في بػٌ :الحنمت ألاولى

اإلاسالكاث التي جسضف يماُ الهىم مً لؿى وعقث وصخب وؾباب وهظغ مدغم، قكغع هللا غؼ وحل هظه 

الهضنت لٍي جهلر له طلَ الخلل الظي خهل قُه لٍُىن نُاما جام ألاحغ،ولٍي ًكغح به قغخا جاما ًىم 

ًاة الكُغ لكهغ عمًان يسجضحي الؿهى للهالة، ججُبر هههاَن الهىم : "غً ويُؼ بً الجغاح ناُ. الهُامت ػ

 ".يما ًجبر السجىص هههان الهالة

مخػلهت بالكهغاء واإلاؿايحن بةغُائهم ما ٌؿىيهم غً الخاحت ومظلت الؿااُ : الحنمت الثاهيت

وهظا مً باب حػمُم الكغخت في ًىم الػُض لٍل اإلاؿلمحن، ختى ال ًبهى ؤخض ًىم الػُض مدخاحا بلى . والُلب
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، وفي (ؤؾىىهم غً الؿااُ في هظا الُىم): الهىث والُػام، ولظلَ ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم

 .[عواه البيههي والضاعنُجي] (ؤؾىىهم غً َىاف هظا الُىم): عواًت

 :الحنمت مً فشضها على الغجي والفقحر

ب اإلاؿلم غلى ؤلاهكام في الًغاء يما ًىكو في الؿغاء، والبظُ في الػؿغ يما ًبظُ في الِؿغ،  جضٍع

ًان قهحر اإلااُ عنُو –وبهظا ًخػلو اإلاؿلم . (ًىكهىن في الؿغاء والًغاء)ومً نكاث اإلاخهحن ؤنهم  وبن 

ًان طلَ ًىما في ًل غام- الخاُ  .ؤن جٍىن ًضههي الػلُا، وؤن ًظوم لظة ؤلاغُاء وؤلاقًاُ غلى ؾحره ولى 

 :على مً ججب

ججب نضنت الكُغ غلى ًل خغ مؿلم ناصع غلى بزغاحها في ونذ وحىبها؛ ؾىاء مىحىصة غىضه ؤو 

 .ًمٌىه انترايها مؼ عحاء الىقاء

كتٍر ؤن جٍىن ػاثضة غً نىث اإلاٍلل ونىث حمُؼ مً جلؼمه هكهتهم ًىم الػُض  .َو

 ،ً جب ؤن ًسغحه اإلاٍلل غً هكؿه، وغً ًل مؿلم جلؼمه هكهخه مً ألاناعب ًىالضًه الكهحًر ٍو

ًاهىا بالؿحن، وؤلاهار ختى ًتزوحً، وغً  ً غً الٌؿب ولى  وؤوالصه الظًىع ختى ًبلؿىا الخلم ؤو الػاحٍؼ

ًان مٍاجبا  .ػوحخه، وػوحت ؤبُه الكهحر، وغً زاصمه وزاصم ًل مً هى ملؼم بالىكهت غلُه، وغً غبضه ولى 

ًان غاحؼا غنها ونذ وحىبها، زم نضع غليها ًىم الػُض، قال ًجب غلُه بزغاحها وبهما ًىضب  .ومً 

ًامل الهضنت بل بػًها، ؤزغج  وبطا وحبذ نضنت الكُغ غلى اإلاٍلل ولم ًًٌ مؿخُُػا بزغاج 

وبطا ؤمغجٌم بإمغ ): طلَ البػٌ وحىبا، لخضًث ؤبي بٌغ عضخي هللا غىه غً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

ًان ؾحر ناصع غلى (قإجىا مىه ما اؾخُػخم ، قمثال بطا وحب غلُه بزغاج نضنت الكُغ غً غضة ؤشخام، و

بزغاحها غنهم حمُػا، ولًٌ ٌؿخُُؼ بزغاحها غً بػًهم، قةهه ًبضؤ بةزغاحها غً هكؿه ؤوال، زم غً 

ً، زم غً ولضه  .ػوحخه، زم غً والضًه الكهحًر

 :مقذاسها

 والهاع ؤعبػت الىاحب بزغاحه في الكُغة ناع مً حمُؼ ألانىاف التي ًجىػ بزغاج الكُغة منها،

 .ؤمضاص بمض الىبي نلى هللا غلُه وؾلم، واإلاضُّ خكىت ملء الُضًً اإلاخىؾُخحن

 . ؾغام خؿب الىػن بالهمذ176 ًلـ و 2: والهاع ٌؿاوي بالىػن الخاللي
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 . ؾغاما خؿب الىػن بالهمذ544: واإلاض ٌؿاوي 

ًان قُىا عؾُى هللا : "ناُ- عضخي هللا غىه-ؤبي ؾػُض الخضعي غً  ًاة الكُغ بط  نلى - يىا هسغج ػ

ناغا مً َػام ناغا مً جمغ ناغا مً قػحر ناغا مً ؤنِ ناغا مً ػبِب قلم هُؼ - هللا غلُه وؾلم 

ت اإلاضًىت قٍان قُما ًلم به الىاؽ ؤن ناُ ال ؤعي مضًً مً ؾمغاء الكام بال  يظلَ ختى نضم غلُىا مػاٍو

ال ؤػاُ ؤزغحه يما يىذ ؤزغحه غلى غهض عؾُى : حػضُ ناغا مً هظا قإزظ الىاؽ بظلَ، ناُ ؤبى ؾػُض

ًان َػامىا الكػحر : "وفي عواًت ناُ. [البساعي ومؿلم] "ؤبضا ما غكذ- نلى هللا غلُه وؾلم - هللا  و

ًاهذ نىث ؤهل البلض آهظاى، "والؼبِب والخمغ ؛ بقاعة مىه بلى ؤن هظه ا ؤنىاف اإلاظًىعة انخهغ غليها ألنها 

 .قلِـ لؼاما الانخهاع غليها وغضم الخغوج غنها وبهما الىاحب اإلاػخبر هى مهضاعها وهى الهاع

 :ألاصىاف التي جخشج منها

 الظي هى ؤخض ألانىاف  بإن نضنت الكُغ جٍىن في ؤؾلب الهىث الظي ًهخاجه الىاؽ،ًغي اإلاالٌُت

 .وألانِوالؿلذ، والظعة، والضزً، وألاعػ، والؼبِب  الهمذ، والكػحر، والخمغ، : الدؿػت الخالُت

ًاهذ بخضاها ؤقًل قُىضب ؤلازغاج منها  وال ًجؼت بزغاحها مً ؾحر ؾالب هظه ألانىاف، بال بطا 

 .يما لى ؾلب انخُاث الكػحر قإزغج نمدا

هضث ألانىاف 
ُ
ًالكُى والػضؽ مثال، بال بطا ق يما ال ًجىػ بزغاحها مً ؾحر هظه ا ؤنىاف الدؿػت 

وبطا ؤعاص اإلاٍلل ؤن ًسغج نضنخه مً اللخم . اإلاظًىعة، وانخِذ ؾحرها قُسغج مً الؿالب في الانخُاث

ِبز، قُجب ؤن ًسغج مً اللخم 
ُ
ًان الهاع مً الهمذ ٌكبؼ ازىحن لى ز اغخبر الكبؼ في ؤلازغاج، قمثال بطا 

 .ما ٌكبؼ ازىحن

 هل ًجىص إخشاج القيمت في صذقت الفطش؟

 .اإلاكهىع في اإلاظهب غضم بزغاج الهُمت، وهى ؤًًا مظهب الكاقػُت والخىابلت

 : "ناُ مالَ
ً
جؼثه ؤن ًضقؼ الكُغة زمىا ًُ  ".وال 

ض ؤن ًضقؼ زمىه بلى اإلاؿايحن ٌكتروهه  وؾئل غً الغحل ال ًٍىن غىضه نمذ ًىم الكُغ، قحًر

غي ؤن طلَ ؤعجل؛ ناُ  ".ال ًكػل طلَ، ولِـ يظلَ ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: "ألهكؿهم، ٍو

غي الخىكُت حىاػ بزغاج الهُمت، وهى الغاي اإلاكتى به يثحرا في هظا الػهغ  .ٍو
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 :مصشفها

جهغف نضنت الكُغ بلى الكهغاء واإلاؿايحن، ال الػاملحن غليها، وال اإلاالكت نلىبهم وال ؾحرهم، بال 

ًاهىا قهغاء ؤو مؿايحن  .بطا 

كتٍر قُمً حػُى له نضنت الكُغ ت وؤلاؾالم وغضم ًىهه مً بجي هاقم: َو  .الخٍغ

جىػ صقؼ آناع مخػضصة إلاؿٌحن واخض، يما ًجىػ ججؼثت الهاع غلى غضة مؿايحن، ولًٌ ألاْولى  ٍو

 .بغُاء ناع لٍل مؿٌحن

 :مىذوباتها

ؤن الىبي "بزغاحها بػض الكجغ ونبل نالة الػُض؛ لخضًث غبض هللا بً غمغ عضخي هللا غنهما  -1

ًاة الكُغ نبل زغوج الىاؽ بلى الهالة  .[عواه الجماغت بال ابً ماحه]" نلى هللا غلُه وؾلم ؤمغ بؼ

وال جُممىا الخبِث مىه ): بزغاحها مً نىجه ألاخؿً مً نىث ؤهل البلض، لهىله حػالى -2

 [.267: البهغة ](جىكهىن 

ض َىغا ػاص بهضع ما ٌكاء  -3 ي ؤن ًٍؼ اصة، وبن ؤعاص اإلاًؼ اصة غلى الهاع، بل جٌغه الٍؼ غضم الٍؼ

 .بػض بزغاج نضنت الكُغ
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 الحج والعمشة

 

 حعشيف الحج

 . الههض:الحج في اللغت

 هى الخًىع في مٌت اإلاٌغمت في ػمً مسهىم ألصاء مىاؾَ مسهىنت بيُت :وفي الاصطالح

 .الػباصة

ىاف بالبِذ الػخُو، وؾعي  ؤو هى الخًىع في مٍان بػغقت ؾاغت ػمىُت مً لُلت ًىم الىدغ، َو

 .بُم الهكا واإلاغوة يظلَ بةخغام

: حنم الحج

 ونُل قغى الدج ؾىت ؾذ ونُل ؾىت ؾبؼ ،قغى هللا الدج في ؤلاؾالم ؾىت حؿؼ مً الهجغة

 .ونُل ؾىت زمان

ؤبا بٌغ في الدج بالىاؽ وؤن ٌػلً ؤال ًذج البِذ مكغى بػض - نلى هللا غلُه وؾلم - وؤمغ الىبي 

في الؿىت الػاقغة وؾمُذ حجت الىصاع ألهه لم ًذج - نلى هللا غلُه وؾلم - زم حج الىبي . هظا الػام

. ؾحرها ونض وصع ؤصخابه قيها

ًان ؤلاؾالم وهى قغى غلى ًل مٍلل مؿخُُؼ مغة في الػمغ . قالدج هى الغيً الخامـ مً ؤع

: ألانل في قغيُت الدج الٌخاب والؿىت وؤلاحماعو

وهلل غلى الىاؽ حج البِذ مً اؾخُاع بلُه ؾبُال ومً يكغ قةن هللا }: قهىله حػالى: ؤما الٌخاب

قكي نضع آلاًت بلؼام بالدج زم ؤيض ألامغ بإن مهابل مً لم ًاص طلَ  [97: غمغان آُ] {ؾجي غً الػاإلاحن

. الٌكغ ولِـ مً قإن اإلاؿلم جغى الدج إلاا ًاصي بلُه جغى الدج مً مأُ ًجب غلى اإلاؿلم الابخػاص غىه

بجي ): ناُ- نلى هللا غلُه وؾلم - ؤن الىبي -: عضخي هللا غنهما-قمنها خضًث ابً غمغ : وؤما الؿىت

ًاة، ونُام بقهاصة ؤن ال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾُى هللا، و: ؤلاؾالم غلى زمـ نام الهالة، وبًخاء الؼ

. [مخكو غلُه ](عمًان، والدج

غة الدج واحب مغة في الػمغ؛ ُو ؤيها ): زُبىا عؾُى هللا قهاُ: ناُ- عضخي هللا غىه-خضًث ؤبي هٍغ

ؤًّل غام ًا عؾُى هللا؟، قؿٌذ ختى الها زالزا، : ، قهاُ عحل(الىاؽ نض قغى هللا غلٌُم الدج قذجىا

طعووي وما جغيخٌم، ): ، زم ناُ(وػم، لىحبذ وإلاا اؾخُػخم: لى نلذ): قهاُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم

ٌم بٌثرة ؾاالهم وازخالقهم غلى ؤهبُائهم، قةطا ؤمغجٌم بصخيء قإجىا مىه ما 
َ
ًان نبل قةهما هلَ مً 

 [.عواه مؿلم ](اؾخُػخم، وبن نهُخٌم غً شخيء قضغىه
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ونض وعصث في طلَ ألاخاصًث الٌثحرة التي جبلـ الخىاجغ وهي جايض غلى قغيُت الدج ووحىبه وؤهه 

ًان ؤلاؾالم ومباهُه الػظام غلى اإلاؿلم ؤن ًاصًه . عيً مً ؤع

قهض ؤحمػذ ألامت غلى وحىب الدج مغة في الػمغ غلى اإلاؿلم اإلاؿخُُؼ، ناُ ابً : وؤما ؤلاحماع

بن ؤلاحماع : "، وناُ ابً غبض البر" وؤحمػىا غلى ؤن غلى اإلاغء في غمغه حجت واخضة، حجت ؤلاؾالم: "اإلاىظع

و وال ؾحره، ؤن الدج غلُه  في الغحل ًٍىن مػه الؼاص والغاخلت وقُه الاؾخُاغت ولم ًمىػه قؿاص ٍَغ

". واحب

 :حنمت مششوعيت الحج

 :للدج خٌم وؤؾغاع ًيبغي للخاج ؤن ًدغم غلى جدهُهها، وؤن ٌؿدكػغها في حجه، ومنها

جدهُو الخىخُض والخػلو باهلل ؾبداهه وحػالى؛ ًظهغ طلَ في الخلبُت والتي ٌػلً قيها الخاج  -1

َ غً هللا، زم بزباث اؾخدهانه ؾبداهه للثىاء والاغتراف له بالىػمت . اؾخجابخه ألمغ هللا، وهكي الكٍغ

ظهغ ؤًًا في ؤغماُ اإلاىاؾَ اإلاسخلكت؛ قهي بهما قغغذ إلنامت طيغ هللا بالهلب واللؿان والجىاعح،  ٍو

بهما قغع الُىاف بالبِذ وبحن الهكا واإلاغوة وعمي الجماع إلنامت ): ًهُى عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم

الكُُان جغحمىن : "، ومً خٌم الغمي ما وعص غً ابً غباؽ عضخي هللا غنهما خُث ناُ(طيغ هللا غؼ وحل

ًان هللا "وملت ؤبٌُم ببغاهُم جدبػىن  ًان مؼ هللا  ، وفي الؿعي ؤًًا جظيحر للمؿلم بداحخه لخالهه وؤن مً 

مػه، ًظيغه بظلَ نهت هاحغ خُث ًتريها ببغاهُم غلُه الؿالم بإمغ هللا في واٍص ال ػاص قُه وال ماء، قخهُى 

ُ : له  ال ًًُػىا: هلل، قخجُبه بهىلها: إلاً جتريىا ًا ببغاهُم؟ قُهى
ً
ًان، قدُىما هكض ما مػها مً . بطا وهٌظا 

ماء وػاص وهي جغي ابنها بؾماغُل غلُه الؿالم ًخلظى ؤمامها مً الجىع والػُل نػضث غلى الهكا لخىظغ 

هل ججض مً ٌؿاغضها، زم نػضث غلى اإلاغوة، قػلذ طلَ ؾبؼ مغاث، قلما ًئؿذ مً البكغ جماما ولم 

ًبو لها بال اللجىء لخالو البكغ حاءها الكغج مباقغة، قالؿعي بحن الهكا واإلاغوة ًظيغ اإلاؿلم بهظه 

ل غلُه وخضه يما ًكػل الهالخىن   .الخاصزت قحزصاص ًهُىا بإن هللا مؼ اإلاخهحن، قُخًى

مسالكت هضي الٌكاع واإلاكغيحن، وهظا ؤمغ مُلىب، ومً نىع مسالكت هضي اإلاكغيحن في  -2

هىلىن "الدج  ًاهىا ًضقػىن مً غغقت نبل الؿغوب، ومً مؼصلكت بػض َلىع الكمـ، ٍو ؤقغم زبحر : ؤنهم 

عواه ] "قسالكهم الىبي نلى هللا غلُه وؾلم، قإقاى نبل َلىع الكمـيُما وؿحر، قسالكهم ؤلاؾالم 

 .[البساعي 

الدج ؤقهغ مػلىماث قمً قغى قيهً ): ؤهمُت ألازالم واعجباَها بالػباصة، ًهُى حػالى -3

غة عضخي هللا غىه، ناُ ؾمػذ (الدج قال عقث وال قؿىم وال حضاُ في الدج ، وعوي البساعي غً ؤبي هٍغ

 ُ ، وفي عواًت له (مً حج هلل قل ًغقث ولم ًكؿو، عحؼ يُىم ولضجه ؤمه): الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ًهى

قاإلاؿلم مإمىع بإصاء خهىم هللا . (مً حج هظا البِذ قلم ًغقث، ولم ًكؿو، عحؼ يُىم ولضجه ؤمه): ؤًًا
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اجو هللا خُثما يىذ، وؤجبؼ الؿِئت الخؿىت جمدها، ): وخهىم الىاؽ، ًهُى عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم

 .(وزالو الىاؽ بسلو خؿً

بضو  -4 اإلاؿاواة بحن اإلاؿلمحن؛ ًظهغ طلَ في حؿاوي الدجاج في ؤغماُ الدج وفي مظهغهم، ٍو

ًاهىا نبل ؤلاؾالم ًهىلىن  هدً ؤهل الخغم : ؤًًا في ؤمغ هللا لهَغل بمؿاواة الىاؽ في الىنىف بػغقت، ونض 

 .قال هسغج مىه بلى الخل

ض الىكـ غلى الخهلُل مً الضهُا وغضم الاوؿماؽ في اإلالظاث -5  .حػٍى

 .الخظيغ باحخماع الدجاج احخماع الىاؽ ًىم الهُامت -6

 .حػاعف اإلاؿلمحن وجالنيهم وحكاوعهم وجباصُ اإلاىاقؼ قُما بُنهم -7

 : غلى نؿمحن:ششوط الحج

 :ششوط الىحىب -1

وهى ؤن ًٍىن اإلاؿلم بالؿا غانال، قالهؿحر ال ًجب غلُه الدج ألهه ؾحر مٍلل، : الخهليف - ؤ

ؤلهظا حج؟، : لًٌ لى حج صر مىه لهُى الىبي نلى هللا غلُه وؾلم للمغؤة التي عقػذ بلُه نبُا، ونالذ

َِ ؤحغ): ناُ ، لًٌ ال ًجؼثه طلَ غً حجت ؤلاؾالم، قُلؼمه ؤن ًذج مغة ؤزغي بػض [عواه مؿلم] (وػم، ول

ؤما اإلاجىىن قال ًجب غلُه الدج وال ًصر مىه، ألن الدج ال بض قُه مً هُت ونهض، وال ًمًٌ وحىص . بلىؾه

 .طلَ مً اإلاجىىن 

قال ًجب الدج غلى الػبض اإلاملىى ألهه ؾحر مؿخُُؼ، لًٌ لى حج صر مىه، : الحشيت - ب

خه لؼمه ؤن ًذج حجت ؤلاؾالم بػض خٍغ  .ٍو

والاؾخُاغت جٍىن في اإلااُ والبضن، بإن ًٍىن غىضه ماُ ًخمًٌ به مً الدج، : الاظخطاعت - ث

ًان اإلاٍلل ؾحر ناصع ال ببضهه وال بماله قكي  ٍىن ؤًًا صخُذ البضن ؾحر غاحؼ غً ؤصاء اإلاىاؾَ، قةن  ٍو

 .هظه الخاُ ال ًجب الدج غلُه، لػضم جدهو قٍغ الاؾخُاغت

ًان ناصعا بماله ؾحر ناصع ببضهه قُلؼمه ؤن ًىِب مً ًذج غىه، لخضًث الخثػمُت التي حاءث  وبن 

ًا عؾُى هللا بن قٍغًت هللا غلى غباصه في الدج، ؤصعيذ ؤبي : بلى عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم قهالذ

 .[عواه البساعي ] (وػم): قُسا يبحرا ال ًثبذ غلى الغاخلت ؤقإحج غىه؟ ناُ

لَؼم اإلاٍلل باالؾخضاهت ألحل الدج، يما ال ًلؼمه الدج ببظُ ؾحره له وال ًهحر مؿخُُػا بظلَ ًُ  .وال 

والهضعة اإلاالُت اإلاػخبرة لىحىب الدج، هي ما ًٌكُه في طهابه، وبنامخه، وعحىغه، وؤن ًٍىن طلَ 

قايال غما ًدخاج بلُه لهًاء صًىهه، والىكهاث الىاحبت غلُه، وقايال غً الخىاثج ألانلُت التي ًدخاحها 
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ٌُّ لصخو، قال ًلؼمه الدج بال  ًان في طمخه صًً خا مً مُػم ومكغب وملبـ ومؿًٌ وما بلُه، قمً 

 .بػض وقاء في طمخه

وبن اخخاج للىٍاح وزاف غلى هكؿه اإلاكهت ؤو الىنىع في الخغام، قله ؤن ًهضم الؼواج غلى الدج، 

 .الدج/ وبن لم ًسل غلى هكؿه نضَّ 

ؼاص غلى هظه الكغوٍ،   :، هيششوط أخشي خاصت باليعاءوٍُ

جسخو اإلاغؤة باقتراٍ وحىص اإلادغم الظي ٌؿاقغ : صخبت الؼوج ؤو اإلادغم ؤو الغقهت اإلاإمىهت - ؤ

ما ؤبضًا؛ بيؿب يإبيها وابنها وؤزيها، ؤو بؿبب مباح يإزيها : مػها للدج وهى ػوحها ؤو مً جدغم غلُه جدٍغ

والضلُل غلى طلَ خضًث ابً غباؽ عضخي هللا غنهما ؤهه ؾمؼ الىبي . مً الغياع و ػوج ؤمها ؤو ابً ػوحها

 ُ ، (ال ًسلىن عحل بامغؤة بال ومػها طو مدغم وال حؿاقغ بال مؼ طي مدغم): نلى هللا غلُه وؾلم ًسُب ًهى

ت وبوي ايخخبذ في ؾؼوة يظا ويظا، قهاُ له نلى هللا : قهام عحل قهاُ ًا عؾُى هللا بن ؤمغؤحي زغحذ خاحَّ

 .[مخكو غلُه] (اهُلو قذج مؼ امغؤجَ): غلُه وؾلم

طهب حمهىع الػلماء بلى ؤن اإلاخىفى غنها ػوحها ًجب : ؤال جٍىن مػخضة مً َالم ؤو وقاة - ب

غلُه الؿٌجى في مجُز ػوحها اإلاخىفى ختى جيخهي غضتها، وال ًجىػ الخغوج مىه بال لًغوعة، مدخجحن بدضًث 

ػت ؤزذ ؤبي ؾػُض الخضعي عضخي هللا غنهما ؤن ػوحها نخل وهي في صاع قاؾػت، قؿإلذ الىبي نلى هللا  قَغ

اؾٌجي في بِخَ الظي ؤجاى وػُه قُه ): غلُه وؾلم ؤن جغحؼ بلى ؤهلها قةهه لم ًترى ؾٌجى وال هكهت، قهاُ

إ ](ختى ًبلـ الٌخاب ؤحله ، وؤزغج البيههي غً ؾػُض بً اإلاؿِب ؤن غمغ بً الخُاب عضخي هللا غىه [اإلاَى

وغلُه قال ًجىػ للمػخضة الخغوج بلى . ًان ًغص اإلاخىفى غنهً ؤػواحهً مً البُضاء ًمىػهً مً الدج

ٌِ غضتها ًا لم جىه ًان واحبا   .الدج،ولى 

 :ششوط الصحت -2

ألن الٍاقغ لِـ ؤهال للػباصة وال جصر مىه، قال ًصر حج الٍاقغ ؤنالت وال هُابت، : ؤلاؾالم - ؤ

وما مىػهم ؤن جهبل منهم هكهاتهم ): قةن حَج ؤو ُحجَّ غىه زم ؤؾلم وحبذ غلُه حجت ؤلاؾالم، لهىله حػالى

 .، قاإلؾالم قٍغ صخت لٍل غباصة[54: الخىبت ](بال ؤنهم يكغوا باهلل وبغؾىله

قهض طيغ هللا حػالى للدج ػماها ال ًاصي في ؾحره، في : مباقغة ؤغماُ الدج في الؼمً الخام - ب

آزغ : قىاُ، وطو والهػضة وطو الدجت، خُث نالىا: ؛ وهي غىض اإلاالٌُت(الدج ؤقهغ مػلىماث): نىله حػالى

 .ؤقهغ الدج نهاًت قهغ طي الدجت

وامخضاص الىنذ بػض لُلت الىدغ بلى آزغ طي الدجت غىض اإلاالٌُت بهما هى بالىظغ بلى حىاػ الخدلل مً 

ه؛ قلى نام اإلاخمخؼ . ؤلاخغام ويغاهت الػمغة قهِ قلى قػل قِئا مً ؤغماُ الدج زاعج ونذ الدج ال ًجٍؼ
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ؤو الهاعن زالزت ؤًام نبل ؤقهغ الدج ال ًجىػ، ويظا الؿعي بحن الهكا واإلاغوة غهب َىاف الهضوم ال ًهؼ 

 .غً ؾعي الدج بال قيها

صها ألصاء : مباقغة ؤغماُ الدج في ألامايً الخانت بها - ث تها الكاعع وخضَّ
َّ
قهىاى ؤمايً ون

ًان الدج، ال جصر في ؾحرها قالىنىف بػغقت مٍاهه ؤعى غغقاث، والُىاف بالٌػبت مٍاهه خُى الٌػبت، . ؤع

 .والؿعي مٍاهه اإلاؿاقت بحن الهكا واإلاغوة وهٌظا

 :أسمان الحج

ال قغم غىض اإلاالٌُت بحن الكغى والىاحب في ؾحر باب الدج، ؤما في الدج قهما مسخلكان، والكغى 

كؿض بتريه الدج، ؤما الىاحب قُجَبر بالضم  .هى الغيً؛ وهى الظي ال ًجبر بالضم ٍو

ًان الدج ؤعبػت؛ وهي ىاف ؤلاقايت، والؿعي بحن الهكا واإلاغوة: وؤع  .ؤلاخغام، والىنىف بػغقت، َو

 ؤلاحشام: الشلً ألاول 

 : حعشيفه

هى هُت الضزُى في قٍغًت الدج، ؤو ؾىت الػمغة، مهغوهت بالخجغص مً اإلاسُِ، وبلباؽ ؤلاخغام 

 .والخلبُت والخىحه بلى مٌت اإلاٌغمت

ونض قغع هللا ؤلاخغام إلظهاع جظلل الػبض لغبه، وطلَ بةظهاع الكػث، وجغى الغقث، واإلاىؼ مً 

ىت وؤلاخغام مبضؤ اليؿَ والػباصة، قهى للدج والػمغة يخٌبحرة ؤلاخغام لهالة ًدُغم بػضها ما . ؤؾباب الٍؼ

ًان مباخا له مً نبل  .ًان مباخا نبلها، قٌظلَ اإلادِغم ًترى بػض ؤلاخغام ما 

اصة في قغف البِذ وقًله، قجػل لبِخه الخغام خغما آمىا، وؤيض طلَ  وؤلاخغام مً اإلاىانُذ ٍػ

ًان غلى . ونىاه بإن حػل لخغمه خغما وهى اإلاىانُذ اإلاػغوقت قال ًضزل مً ؤعاص اليؿَ بلى الخغم بال بطا 

كا لبِخه وخغمه ما وحكٍغ طلَ ومً ٌػظم قػاثغ ): ناُ حػالى. ونل مػحن، وهُت مػُىت؛ حػظُما هلل، وجٌٍغ

 [.32: الدج ](هللا قةنها مً جهىي الهلىب

 :أهىاعه

وهى ؤلاخغام بيُت ؤصاء قٍغًت الدج، وبػض الاهتهاء مً حمُؼ ؤغمالها ومىاؾٌها : ؤلافشاد - ؤ

 .ًمًٌ للخاج ؤن ًاصي ؾىت الػمغة، وفي هظه الخالت ال ًجب غلُه هضي
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هى ؤلاخغام بيُت ؤصاء ؾىت الػمغة ؤوال، قةطا جم الخاج ؤغمالها جدلل ولبـ زُابه : الخمخع - ب

الػاصًت، وبطا ونل نباح الُىم الثامً مً طي الدجت ؤخغم مً مٌت بكٍغًت الدج وزغج مً الدجاج 

وفي هظه الخالت ًلؼمه الهضي ؤو . بلى مجى ألصاء مىاؾَ الدج بلى آزغها، وال ًجب غلُه َىاف الهضوم خُيئظ

 .الهُام غىض العجؼ غىه

هى ؤلاخغام بيُت ؾىت الػمغة وقٍغًت الدج في ونذ واخض وغمل واخض، قةطا اهخهى : القشان - ث

الخاج مً مىاؾَ الدج ًٍىن يظلَ نض ؤجم مىاؾَ الػمغة، وفي هظه الخالت ًجب غلُه الهضي ؤو الهُام 

 .يمما في الخمخؼ

ؿً للمؿلم ؤن يهل بهظا مغة  وغمال بها بىحىهها .. بخُاء للؿىت .. وبهظا مغة.. وبهظا مغة.. َو

مً ؤعاص ): زغحىا مؼ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم قهاُ: غً غاجكت عضخي هللا غنها نالذ. اإلاكغوغت

، ومً ؤعاص ؤن يهل بػمغة قليهلَّ  نالذ . (مىٌم ؤن يهل بذج وغمغة قلُكػل، ومً ؤعاص ؤن يهل بذج قليهلَّ

قإهل عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم بذج، وؤهل به هاؽ مػه، وؤهل هاؽ بالػمغة، والدج، وؤهل : غاجكت

 .[ؤزغحه مؿلم]. هاؽ بػمغة، ويىذ قُمً ؤهل بالػمغة

 :مهاهه

 :لهض بحن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم هظه اإلاىانُذ، قجػل

 ًلم، 400، وهى مىيؼ بِىه وبحن مٌت "طا الخلُكت"مُهاث ؤهل اإلاضًىت ومً ًمغ غليها  -1

ػغف بـ   .ؤبُاع غلي: َو

ههم -2  . ًلم مً مٌت204، وهى غلى مىيؼ مؿاقت "عابـ: "مُهاث ؤهل اإلاؿغب ومً في ٍَغ

ههم -3 ، وهي في الكماُ الؿغبي مً مٌت، بِىه وبُنها "الجخكت: "مُهاث ؤهل الكام ومً في ٍَغ

بت مً 187 التي ناعث مُهاث ؤهل مهغ والكام ومً ًمغ غليها بػض طهبا مػالم " عابـ" ًلم، وهي نٍغ

 ".الجخكت"

ُ : "مُهاث ؤهل هجض -4  94، وهى حبل قغقي مٌت ًُل غلى غغقاث، بِىه وبحن مٌت "نغن اإلاىاػ

 .ًلم

 . ًلم54، وهى حبل حىىبي مٌت، بِىه وبُنها "ًلملم: "مُهاث ؤهل الُمً -5

 . ًلم94، وهي مىيؼ في الكماُ الكغقي إلاٌت، بِىه وبُنها "طاث غغم : "مُهاث ؤهل الػغام -6

هً لهً وإلاً ؤحى غليهً مً ): هظه هي اإلاىانُذ التي غُنها عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم وناُ قيها

 .؛ ؤي ؤن هظه اإلاىانُذ هي ألهل هظه البالص وإلاً مغ بها(ؾحرهً إلاً ؤعاص الدج ؤو الػمغة
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ًان في مٍان ال ًمغ بهظه اإلاىانُذ؛ ؤي بحن مٌت  ًان بمٌت وؤعاص الدج قمُهاجه مجزله، ومً  ومً 

ًان في حهت ؾحر حهت هظه اإلاىانُذ، يإهل الؿىصان مثال 366  ًلم واإلاىانُذ، قمُهاجه مً مٍاهه، ومً 

الظًً ًمغون بجضة مثال، قهى خغ ًدغم مً ؤي مُهاث، ؤو مً خُث قاء بغا وبدغا وحىا، يما ناُ ابً 

 .خؼم، ومً ؤخغم نبل مغوعه بهظه اإلاىانُذ صر بخغامه

دغم مً  ، ًسغج مً مٌت ٍو ض الػمغة، بال ؤهل مٌت قمُهاتهم ؤصوى الِخّلِ وهي ؤًًا مىانُذ إلاً ًٍغ

 .ؤو مسجض الؿُضة غاجكت" الخىػُم"هىاى، وؤنغبه هى 

ومً ججاوػ اإلاُهاث صون بخغام وحب غلُه ؤن ٌػىص إلاً ًدغم مىه، وبال وحب غلُه صم، قةن لم 

 .ًجض قهُام زالزت ؤًام في الدج وؾبػت بطا عحؼ بلى ؤهله

 :صماهه

 .(بةزغاج الؿاًت)مً ؤُو لُلت غُض الكُغ بلى قجغ ًىم الىدغ 

 :واحباجه

ًالخاجم : الخجغص مً اإلاسُِ واإلادُِ -1 ؤي مً الثُاب اإلاسُُت وألاقُاء اإلادُُت بالػًى، 

 .وؾحره، وهظا للظيغ صون ألاهثى

 .يكل الغؤؽ للغحل، ويكل الىحه والٌكحن للمغؤة -2

ونكتها يما حاءث في خضًث غبض هللا بً غمغ عضخي هللا غنهما ؤن جلبُت عؾُى هللا : الخلبُت -3

َ : "نلى هللا غلُه وؾلم َ لَ لبَُ، بن الخمض والىػمت لَ واإلالَ ال قٍغ لبَُ اللهم لبَُ لبَُ ال قٍغ

 .[مخكو غلُه]" لَ

 : وهي ؤعبػت:ظيىه

كؿذ ؤؾماء بيذ غمِـ بمدمض : غً غاجكت عضخي هللا غنها نالذ: ؾؿل مخهل باإلخغام -1
ُ
ه

 .[ؤزغحه مؿلم]بً ؤبي بٌغ بالصجغة، قإمغ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؤبا بٌغ ًإمغها ؤن حؿدؿل وتهلَّ 

بخغام الغحل في بػاع وعصاء ؤبًُحن هظُكحن، وبخغام اإلاغؤة قُما قاءث مً الثُاب، ؾحر  -2

ىت؛ غً غبض هللا بً غباؽ عضخي هللا غنهما ناُ اهُلو الىبي نلى هللا غلُه وؾلم مً اإلاضًىت : "مخبرحت بٍؼ

لبـ، بال 
ُ
هً ولبـ بػاعه وعصاءه، هى وؤصخابه، قلم ًىه غً شخيء مً ألاعصًت وألاػع ج ل واصَّ بػضما جغحَّ

 .[ؤزغحه البساعي ]" اإلاؼغكغة التي جغصع غلى الجلض

 .عيػخان بػض الؿؿل ونبل ؤلاخغام -3
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 .ونل الخلبُت باإلخغام بضون قانل ٌؿحر -4

 : وهي ؾخت:مىذوباجه

 .بخغام الغايب بطا اؾخىي غلى ظهغ صابخه واإلااشخي بطا قغع في اإلاصخي -1

 .بػالت الكػث نبل الؿؿل -2

 ..."لبَُ اللهم لبَُ: "الانخهاع غلى جلبُت عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم -3

 .ججضًض الخلبُت لخؿُحر الخاُ -4

 .الخىؾِ في عقؼ الهىث بالخلبُت -5

 .الخىؾِ في طيغها -6

 : وهي غكغة:حائضاجه

 .الخظلل بالبىاء وبالخُمت وبالصجغ -1

ذ غً وحهه ؤو عؤؾه بُضه بال لهىم بالُض -2  .اجهاء الكمـ والٍغ

 .اجهاء اإلاُغ غً عؤؾه بمغجكؼ غىه بال لهىم  -3

 .خمل شخيء غلى الغؤؽ -4

 .قض مىُهت بىؾُه غلى حلضه ال بػاعه، لىكهخه وهكهت غُاله، ال لىكهت ؾحره وال لخجاعة -5

 .ببضاُ اإلادغم زىبه -6

 .بُؼ زىبه وؾؿله باإلااء قهِ -7

 .عبِ حغح وصمل -8

 .خَ ما زكي مً بضهه بغقو، وما ظهغ ًجىػ خٌه مُلها ما لم ًًٌ قُه نمل -9

 .قهض بن لم ٌػهبه -10

 : وهي زماهُت:منشوهاجه

 .عبِ شخيء قُه هكهت بػًض ؤو قسظ -1

 .يب وحهه غلى وؾاصة ال ويؼ زضه غليها -2

دان، ًاؾمحن، وعص)قم َُب مظيغ  -3  .(ٍع

 .(مؿَ، َُب، ػغكغان)اإلاٌث في مٍان قُه َُب ماهث  -4

 .الدجامت بال غظع، ما لم ًُؼ الكػغ -5

 .ؾمـ عؤؾه في اإلااء لؿحر ؾؿل -6
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 .ججكُل عؤؾه بهىة -7

 .الىظغ في اإلاغآة -8

 :محشماجه

 :أوال فيما ًخعلق باللباط

 :على ألاهثى خاصت -1

 .لبـ اإلادُِ بٌل، ؤو ؤنبؼ بال الخاجم قجاثؼ - ؤ

ا بغؤؾها - ب  .ؾتر وحهها ؤو بػًه بال لخىف قخىت، بكٍغ ؤال ًٍىن مؿغوػا بةبغة وال مغبَى

 :على الشحل خاصت -2

هُؼ ما صون  - ؤ ااإلادُِ بإي غًى، ولى زاجما ؤو خؼاما، باؾخثىاء الخل بن لم ًجض وػال، ٍو

 .الٌػب، والاختزام ألحل غمل

 .ؾتر الىحه والغؤؽ بإي شخيء ٌػضُّ ؾاجغا - ب

 :فيما ًخعلق بالبذن: زاهيا

 .صهً الكػغ لؿحر غلت -1

 .صهً الجؿض ؤو بػًه لؿحر غلت -2

 .بػالت الظكغ مً الُض ؤو الغحل لؿحر غظع -3

 .بػالت الكػغ مً ؾاثغ الجؿض -4

 .بػالت الىسخ مً ؾاثغ بضهه، بال ما جدذ ألاظكاع -5

 .مـ الُُب اإلااهث -6

 .الجماع وؤلاهؼاُ ومهضماتهما -7

 .الؼواج والتزوٍج -8

 :فيما ًخعلق بالصيذ: زالثا

 .الخػغى للخُىان البري ولبًُه -1

 .الخػغى لهُض اإلاضًىت -2

 :فيما ًخعلق بقطع الشجش والىباث: سابعا
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 .الخػغى لصجغ الخغم الظي ًىبذ بىكؿه -1

 .الخػغى لصجغ اإلاضًىت -2

 الععي بحن الصفا واإلاشوة: الشلً الثاوي

  :حعشيفه

ٍىم بما بػض َىاف الهضوم باليؿبت للخاج، ؤو بػض َىاف ؤلاقايت  هى اإلاصخي بُنهما ؾبؼ مغاث، ٍو

باليؿبت للخاج الظي لم ًُل َىاف الهضوم، وباليؿبت يظلَ للمخمخؼ الظي نضم ؾىت الػمغة، وؤزغ 

 .قٍغًت الدج

بن الهكا واإلاغوة مً قػاثغ هللا قمً حج البِذ ؤو اغخمغ قال حىاح غلُه ؤن ًُىف ): ناُ حػالى

 [.158: البهغة ](بهما

ما ؤجم هللا حجَّ امغت وال ): وغً غاجكت عضخي هللا غنها غً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ؤهه ناُ

ه ما لم ًُل بحن الهكا واإلاغوة
َ
 .(غمغج

 :قغوٍ صخت الؿعي بحن الهكا واإلاغوة

 .ؤن ًٍىن ؾبؼ ؤقىاٍ -1

، ومً اإلاغوة بلى  -2 دؿب مً الهل بلى اإلاغوة قٍى يخهي باإلاغوة ٍو ؤن ًبضؤ الؿعي بالهكا ٍو

 .بلى الهكا قٍى آزغ

ؿخكغ الكانل الههحر -3  .اإلاىالاة بحن ؤقىاٍ الؿعي، َو

ًان الُىاف عيىا ؤو واحبا ؤو هكال -4  .ؤن ًٍىن بػض َىاف صخُذ، ؾىاء 

 :واحباث الععي

 .(الهضوم)ؤو واحب  (ؤلاقايت)ؤن ًهؼ بػض َىاف عيً  -1

 .اإلاىالاة بحن الؿعي والُىاف -2

ًان ناصعا -3  .الؿعي ماؾُا بن 

ًان غلُه َىاف الهضوم -4  .جهضًمه غلى الىنىف بػغقت بن 

 :ظجن الععي
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 .جهبُل الدجغ ألاؾىص نبل الخغوج للؿعي وبػض نالة عيػتي الُىاف -1

الغقي في ًل قٍى غلى ًل مً الهكا واإلاغوة للغحل، ؤما اإلاغؤة قخهػض بن زال اإلادل مً  -2

 .الغحاُ

ً خاُ الظهاب والغحىع -3  .بؾغاع الغحاُ بحن اإلاُلحن ألازًٍغ

 .الضغاء غلى الهكا واإلاغوة وبُنهما بال خّض  -4

 :مىذوباث الععي

 .ًىضب للؿاعي ما ٌكتٍر للهالة، مً َهاعة خضر وزبث، وؾتر غىعة -1

 .نبل الخغوج بلى الؿعي (بػض الُىاف وجهبُل الدجغ)الكغب مً ماء ػمؼم  -2

 .ًىضب الهُام غلى الهكا واإلاغوة، والجلىؽ مٌغوه ؤو زالف ألاولى -3

 الىقىف بعشفت: الشلً الثالث

 :حعشيفه

؛ طلَ ألهه ًىم بجمام (الدج غغقت): هى عيً الدج ألاغظم لخضًث عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم

الُىم ؤيملذ لٌم صًىٌم ): الىػمت، وبيماُ الضًً؛ خُث ؤهُؼ هللا حػالى غلى هبُه نلى هللا غلُه وؾلم

 [.03: اإلااثضة ](وؤجممذ غلٌُم وػمتي وعيِذ لٌم ؤلاؾالم صًىا

وهى الخًىع في غغقت ابخضاء مً الؼواُ بلى جدهو الؿغوب ولى بهىيهت، ألن الىنىف الغيجي ًخدهو 

 .(ؤي في حؼء مً اللُل، ما بحن الؿغوب بلى َلىع الكجغ)بالخًىع في حؼء ممً لُلت ألايحى 

 .ؤما الخًىع بػغقت في النهاع مً الؼواُ بلى الؿغوب، قهى واحب ًىجبر بالضم بطا لم ًخمًٌ مىه

 :ششوط صحت الىقىف بعشفت

الخًىع لخظت مً لُلت الػاقغ مً طي الدجت؛ وجبضؤ اللُلت مً ؾغوب قمـ غغقت بلى ؤطان  -1

 .ًىم الىدغ

مباقغة ؤعى غغقت ؤو ما اجهل بها، قال ًٌكي ؤن ًهل في الهىاء يإن ًمغ غليها بالُاثغة قال  -2

ًان عايبا غلى صابت قال ماوؼ  .ًجؼثه، ؤما بن 

 :واحباجه
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 .الُمإهِىت في الخًىع، بإن ٌؿخهغ بمهضاع الجلؿت بحن السجضجحن -1

 .الخًىع لخظت في ؤعى غغقت بػض ػواُ قمـ الُىم الخاؾؼ مً طي الدجت بلى الؿغوب -2

 :ظيىه

 .زُبخان في مسجض همغة بػض ػواُ قمـ ًىم غغقت -1

2-  ً حمؼ جهضًم، ولى ألهل غغقت ونالتهما نهغا، لؿحر ؤهل غغقت، - الظهغ والػهغ–حمؼ الظهٍغ

 .بإطان وبنامخحن مً ؾحر جىكل بُنهما

 :مىذوباجه

 .الىنىف غىض الصخغاث الػظام في ؤؾكل حبل الغخمت قغقي غغقت، مخجها بلى الٌػبت -1

 .الىنىف مؼ باقي الىاؽ -2

 .الؿؿل للىنىف والُهاعة مً الخضر والخبث -3

اإلابِذ بمجى لُلت الخاؾؼ، ونالة الهبذ قيها زم اإلاؿحر منها بلى غغقت بػض َلىع قمـ الُىم  -4

 .الخاؾؼ

 .الجزوُ بمسجض همغة بػض ػواُ قمـ الُىم الخاؾؼ -5

الىنىف عايبا، وبال وانكا غلى نضمُه، وال ًجلـ بال لػلت ؤو حػب، ؤما اليؿاء قال ًىضب لهً  -6

 .الهُام

 .الخًغع والابتهاُ بلى هللا حػالى والضغاء بما ؤخب مً زحر الضهُا وآلازغة ختى الؿغوب -7

 طىاف ؤلافاضت: الشلً الشابع

 :حعشيفه

هى الُىاف الظي ًُىقه الخاج ًىم الػُض بػض عمي الػهبت، وبػض هدغ الهضي بن وحب غلُه، 

ؿمى ؤًًا َىاف الغيً ؤو َىاف -ؤي ألازظ والهو مً حمُؼ قػغ الغؤؽ–ومدلو عؤؾه ؤو جههحره  ، َو

اعة اعة [29: الدج] (ولُُىقىا بالبِذ الػخُو): والضلُل غلى ؤهه عيً نىله حػالى. الٍؼ ، واإلاغاص مىه َىاف الٍؼ

ىاف اللهاء ال ًجب ؤنال، . باإلحماع وألهه حػالى ؤمغ الٍل بالُىاف، قُهخطخي الىحىب غلى الٍل، َو

اعة مغاصا باآلًت ىاف الىصاع ال ًجب غلى الٍل، ألهه ال ًجب غلى ؤهل مٌت، قخػحن َىاف الٍؼ  .َو

 :وقخه
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و، قةن جإزغ غً طلَ  َاف - بؿحر غظع–ًبضؤ ونخه مً َلىع قجغ ًىم الػُض بلى آزغ ؤًام الدكٍغ

 .وغلُه صم

 :ششوط صحت الطىاف

 .ؤن ًٍىن ؾبػت ؤقىاٍ -1

ًالهالة -2  .الُهاعة مً الخضزحن والخبث في البضن والثىب واإلاٍان 

ًالهالة، في خو الظيغ وألاهثى -3  .ؾتر الػىعة 

 .حػل البِذ غلى ٌؿاعه خاُ الُىاف -4

 .1زغوج حمُؼ البضن غً الكاطعوان -5

 .زغوج حمُؼ البضن غً حجغ بؾماغُل غلُه الؿالم -6

ؤن ًٍىن الُىاف صازل اإلاسجض، ؾال ًجؼت زاعحه وال قىم ؾُده، وؤما مً وعاء ػمؼم ويظا  -7

 .بالؿهاثل قةهه حاثؼ للؼخمت، قةن لم ًًٌ هىاى ػخمت قال ًجؼت وغلُه ؤلاغاصة

 .اإلاىالاة بحن ألاقىاٍ بال قانل يبحر، ؤما الكانل الِؿحر قال ًًغ، ويظا نُؼ الُىاف لػظع -8

 :واحباث الطىاف

 .نالة عيػخحن بػض الاهتهاء مً الُىاف -1

 .ابخضاء الُىاف مً الدجغ ألاؾىص -2

 .اإلاصخي للهاصع غلُه -3

 .ؤن ًهؼ َىاف ؤلاقايت بػض الغمي -4

 :ظجن الطىاف

، قةن لم ًخمًٌ مً جهبُله إلاؿه بُضه بن  -1 جهبُل الدجغ ألاؾىص بال نىث هضبا في الكٍى ألاُو

اؾخُاع، وبن لم ٌؿخُؼ إلاؿه بػىص مثال، زم ويؼ ًضه ؤو الػىص غلى قمه بػض اإلاـ، قةن لم 

ر قهِ غىض مداطاجه وال ٌكحر بُضه بل ًهخهغ غلى الخٌبحر، زم ٌؿخمغ  ٌؿخُؼ قِئا مً طلَ يبَّ

 .في َىاقه

                                                           
ًاإلػاع، وهى مإزىط مً ًلمت 1 غا، ألهه  ؿمى جإٍػ قىطع مً الكاعؾُت، ومػىاه ؤلاػاع؛ قهى : وهى ما جغى مً غغى ؤؾاؽ البِذ الخغام زاعحا َو

الىػعة اإلادُُت بإؾكل حضاع الٌػبت اإلاكغقت مً مؿخىي الُىاف، وهى مؿجن الكٍل ومبجي مً الغزام في الجهاث الثالر، ما غضا حهت 

 . خلهت ًغبِ قيها خباُ زىب الٌػبت اإلاكغقت، وال ًىحض ؤؾكل حضاع باب الٌػبت اإلاكغقت قاطعوان41الدجغ، ومثبذ قُه 
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، بإن ًًؼ ًضه الُمجى غلُه، زم ًًػها غلى قمه مً  -2 اؾخالم الغيً الُماوي في الكٍى ألاُو

 .ؾحر جهبُل

ًان مدغما لها  -3 ىاف الػمغة إلاً  الغمل للظيغ، في ألاقىاٍ الثالزت ألاُو في َىاف الهضوم َو

 .مً اإلاُهاث

 .الضغاء بما ًدب بال خض مدضوص -4

 :مىذوباث الطىاف

ًان مدغما بهما  -1 الغمل في ا ؤقىاٍ الثالر ألاُو مً َىاف ؤلاقايت ومً َىاف الػمغة إلاً 

ًالخىػُم والجػغاهت، ومً َىاف ؤلاقايت إلاً لم ًُل َىاف الهضوم لػظع  مً صون اإلاىاًذ؛ 

ًان مدغما مً اإلاُهاث  .ؤو وؿُان و

2-  ُ  .جهبُل الدجغ ألاؾىص واؾخالم الغيً الُماوي في ؾحر الكٍى ألاو

 .الخٌبحر مؼ ًل مً الخهبُل ؤو ويؼ الُض ؤو الػىص غلى الكم بػض إلاـ الدجغ ألاؾىص -3

 .الُىاف بثىبي ؤلاخغام، وغهب الخلو -4

الانتراب مً البِذ للغحل، ؤما اإلاغؤة قُىضب لها الُىاف مً بػض الغحاُ يما جهلي زلل  -5

 .الغحاُ

 .نالة عيػتي الُىاف في اإلاسجض وزلل اإلاهام -6

 .(ؤلازالم): وفي الثاهُت (نل ًا ؤيها الٍاقغون)نغاءة في عيػتي الُىاف بػض الكاجدت في ألاولى  -7

 .هض اإلالتزمèالضغاء بػض نالة عيػتي الُىاف ع -8

 .نالة عيػتي الُىاف بػض قٍغًت اإلاؿغب ونبل الىاقلت، إلاً َاف بػض الػهغ -9

 .بًهاع َىاف ؤلاقايت بػض الغمي، وغهب الخلو -10

 :واحباث الحج اإلاعخقلت عً ألاسمان

 طىاف القذوم: أوال

 :ششوط وحىبه

 .ؤن ًدغم بذج ؤو بذج وغمغة مً الخل -1

 .(ًسصخى قىاث غغقت بن اقخؿل بُىاف الهضوم)ؤال ًٍىن مغهها  -2

 .ؤن ال ًغصف الدج غلى الػمغة -3
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 .ؤن ًٍىن طايغا له ؾحر هاؽ، وؤن ًٍىن ناصع ا غلُه -4

 :ظقىطه

 .بطا يام الىنذ وزصخي الخاج قىاث الدج بطا اقخؿل به، قهىا ًجب جغيه -1

 .بطا خايذ اإلاغؤة ؤو هكؿذ -2

 .اإلاؿمى غلُه واإلاجىىن بطا اؾخمغ غظعهما ختى ال ًمٌنهما ؤلاجُان به -3

 :ششوط صحخه

 .هي هكـ قغوٍ صخت َىاف ؤلاقايت

 :الجزوُ بمؼصلكت لُلت الىدغ بػض الجزوُ مً غغقت: زاهُا

 :وقخه

 .لُلت الىدغ بػض الضقؼ مً غغقت، بلى ؤلاؾكاع نبل ؤن جُلؼ قمـ ًىم الىدغ

 :مذة الجزول

 .، ونالة الػكاثحن وجىاُو شخيء مً ؤًل ؤو قغب(وبن لم ًدِ بالكػل)ؤنلها بهضع الخِ والترخاُ 

 :ظيىه

 .حمؼ الػكاثحن بمؼصلكت -1

 .نهغ الػكاء بال ؤهل مؼصلكت قُخمىنها -2

 .(نُل بالىضب)الىنىف باإلاكػغ الخغام  -3

 :مىذوباجه

 .(بػض الضغاء اإلاكػغ ونبل الكغوم)اإلابِذ بمؼصلكت والاعجداُ منها بػض نالة الهبذ بؿلـ  -1

 .الخهاٍ خهُاث عمي حمغة الػهبت مً مؼصلكت، ولى الخهُها مً مجى يكاه -2

 .ؤلاؾغاع غىض الظهاب بلى مجى ببًُ مدؿغ -3

 :سمي حمشة العقبت ًىم الىحش: زالثا

 :وقخه
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 .مً َلىع قجغ ًىم الىدغ بلى ؾغوب قمؿه

 :ششوط صحت الشمي

 .قال ًصر بُحن وال مػضن- ؤي مً حيـ الدجغ–ؤن ًٍىن اإلاغمي به حجغا  -1

ٌغه الخصخى الٌبحر ولى ؤهه  -2 ؤن جٍىن الخصخى بمهضاع خصخى الخظف، وال ًجؼت الهؿحر حضا ٍو

 .ًجؼت 

 .بالُض- ؤي صقػا–ؤن ًٍىن عمُا  -3

 .ؤن ًغمي ًل خهاة غلى اهكغاص -4

نهض بنابت اإلاغمى جدهُها، قةن ونػذ الخهاة في اإلاغمى صون ؤن جهِب البىاء ؤحؼؤجه، ؤما  -5

 .بطا حاوػث الخهاة اإلاغمى وونػذ زلكه قال ججؼت 

 :واحباجه

 .ؤن ًٍىن بؿبؼ خهُاث -1

 .ؤن ًخهضم الغمي غلى الخلو وؤلاقايت -2

 :مىذوباجه

ؤلاؾغاع بلى الغمي خاُ ونىله بلى مجى، بال بطا ونل نبل َلىع الكمـ قُىضب له ؤن ًيخظغ  -1

 .بلى َلىع الكمـ

ٌغه جإزحره بلى ما بػض الؼواُ -2  .الغمي ما بحن َلىع الكمـ وػوالها ٍو

 .جهضًم الغمي غلى الىدغ -3

 .الخهاٍ خهُاث الغمي مً مؼصلكت -4

 :اإلابيذ بمجى أًام الدششيق: سابعا

 :واحباجه

و بن لم ًخعجل، ؤما بطا حعجل : اإلابِذ زالر لُلي بمجى لُلت الثاوي والثالث والغابؼ مً ؤًام الدكٍغ

 .قٌُكُه مبِذ لُلخحن

 :سمي الجمشاث الثالر أًام الدششيق الثالزت: خامعا
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 :وقخه

 .بػض ػواُ الكمـ بلى ؾغوبها

 :واحباجه

 .عمي الجمغاث الثالر بؿبؼ خهُاث لٍل واخضة في ًل ًىم -1

ؿخمغ ونخه ختى الؿغوب، قةطا عمي نبل الؼواُ قال ًجؼت، قةن  -2 الغمي بػض الؼواُ لٍل ًىم، َو

 .لم ٌػضه قػلُه صم، وبن ؤزغه بلى اللُل ؤو بلى الُىم الثاوي ونؼ الغمي نًاء

 :ششوط صحت الشمي

 .الهؿغي زم الىؾُى زم الػهبت: جغجِب عمي الجمغاث الثالر في ؤًام الدكٍغو -

 :مىذوباجه

 .اإلاصخي بلى الغمي -1

 .الخٌبحر جٌبحرة واخضة مؼ عمي ًل نالة -2

ٌغه الغمي بمغمي به مً نبل -3  .الخهاٍ خهُاث الجمغاث الثالر، ٍو

 .الغمي لٍل ًىم بزغ الؼواُ ونبل نالة الظهغ، وؤن ًٍىن الغامي مخىيئا -4

 .َهاعة الخهُاث التي ًغمى بها -5

الضغاء بزغ عمي الجمغجحن ألاولى والىؾُى بهضع نغاءة ؾىعة البهغة، ؤما الػهبت قحرميها  -6

ىهغف  .ٍو

ؤن ًهل ؤزىاء الضغاء غىض الجمغة الىؾُى بدُث ًجػلها غً ٌؿاعه والًداطيها بل ًخهضم غنها  -7

جػل الجمغة ألاولى زلكه، وؤما حمغة الػهبت قحرميها مً ؤؾكلها مً بًُ الىاصي  نلُال، ٍو

هل بدُث جٍىن مجى غً ًمُىه ومٌت غً ٌؿاعه  .ٍو

 .الخخابؼ في عمي الخهُاث، والخخابؼ في عمي الجمغاث، قال ًكهل بُنهما بال بمهضاع الضغاء -8

 .الغمي بالُض الُمجى -9

 :الحلق والخقصحر:ظادظا

 .بػض عمي حمغة الػهبت بلى ما نبل الخغوج مً مٌت: ونخه

 :واحباجه
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 .ؤن ًٍىن نبل الغحىع بلى بلضه -1

 .ؤن ًهؼ بػض عمي حمغة الػهبت -2

 :مىذوباجه

 .الخلو بػض الظبذ -1

 .الخلو نبل ؤلاقايت -2

 .الخلو نبل الؼواُ مً ًىم الىدغ -3

 .الشمي، فالىحش، فالحلق، فاإلفاضت: خالصت ما ًفعل ًىم الىحش

 .ًجب جهضًم الغمي غلى الخلو وؤلاقايت -

 .ًىضب جهضًم الغمي غلى الىدغ -

 .ًىضب جهضًم الىدغ غلى الخلو -

 .ًىضب جهضًم الىدغ والخلو غلى ؤلاقايت -

 .مً نضم ؤلاقايت غلى الغمي غلُه صم -

 .مً نضم الخلو غلى الغمي قػلُه قضًت -

 .بن نضمهما مػا غلى الغمي قػلُه قضًت وصم -

 :جحلالث الحج

 .انؿغ وؤيبر: للدج جدلالن

ٌغه : الخدلل ألانؿغ -1 ٍىن بغمي حمغة الػهبت، وبها ًدل ًل شخيء ؾحر اليؿاء والهُض، ٍو ٍو

 .الُُب

 .ًٍىن بُىاف ؤلاقايت، وبها ًدل ًل شخي مً وؿاء ونُض: الخدلل ألايبر -2

 : ًىضب في الدج:مىذوباث الحج

 .اإلابِذ بُىي إلاً ونل مٌت لُال -

و يضاء -  .صزُى مٌت نهاعا مً ٍَغ

 .الؿؿل لضزُى مٌت لؿحر الخاثٌ والىكؿاء -

 .(باب الؿالم)صزُى اإلاسجض الخغام مً باب بجي قِبت  -
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 .ؤلايثاع مً قغب ماء ػمؼم بيُت خؿىت -

 .زُبت ا بمام بػض ظهغ الُىم الؿابؼ مً طي الدجت بمٌت ٌػلم الىاؽ قيها اإلاىاؾَ -

 .الجزوُ باإلادهب لؿحر اإلاخعجل -

 .ؤلايثاع مً الُىاف لُال ونهاعا ما اؾخُاع -

 .َىاف الىصاع لٍل زاعج مً مٌت -

اعة اإلاسجض الىبىي  -  .ٍػ

 :مفعذاث الحج

 :ًكؿض الدج بإخض ألاؾباب الخالُت

قىاث الىنىف بػغقت، وقىاجه ًٍىن بػضم الخمًٌ مً الخًىع في غغقت في حؼء مً لُلت  -1

 .بلى َلىع الكجغ|الػُض ؤي ما بحن الؿغب 

ًان ألازغي التي ال جىجبر بالضم ختى قاث ونتها ولم ًمٌذ جضاعيها -2  .جغى عيً مً ألاع

ء اإلادغم لؼوحخه نبل عمي حمغة الػهبت، ونبل َىاف ؤلاقايت، ونبل اهتهاء ًىم الػُض،  -3 ٍو

 .قةطا ونؼ بػض واخض مً هظه الثالزت ال ًكؿض الدج ًلُا، وبهما غلُه الهضي

ًان غامضا ؤو حاهال ؤو هاؾُا ء بهؼاُ اإلاجي بخهبُل ؤو مباقغة ؤو بؿحر طلَ؛ ؾىاء   .ومثل الٍى

 :محل ؤلافعاد

 .ونىع ؾبب ؤلاقؿاص بػض ؤلاخغام ونبل ًىم الىدغ -1

ىاف ؤلاقايت، ؤما بن ونؼ بػض  -2 ونىع ؾبب ؤلاقؿاص ًىم الىدغ نبل عمي حمغة الػهبت َو

 .ؤخضهما في ًىم الىدغ قةن الدج ال ًكؿض وغلُه هضي

 :ما ًترجب عً فعاد الحج

 .بجمام اليؿَ اإلاكؿض، وال ًخدلل بػمغة -1

 .الهًاء غلى الكىع في الػام الهابل -2

 .هدغ هضي في وؿَ الهًاء لئلقؿاص -3

 :حاالث ال ًفعذ بها الحج

 .ونىع ما ًكؿض الدج بػض ًىم الىدغ، ولى نبل الغمي والُىاف -1
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ؤي بػض قػل واخض مً )ونىع ما ًكؿض الدج ًىم الىدغ بػض عمي حمغة الػهبت ؤو الُىاف  -2

 .(ازىحن

 .ونىع ما ًكؿض الدج ًىم الىدغ بػض عمي حمغة والُىاف ولًٌ نبل الخلو -3

 .بهؼاُ اإلاجي ؤو اإلاظي  بمجغص الىظغ  ؤو الكٌغ مً ؾحر اؾخضامت -4

 .الخهبُل مً ؾحر بهؼاُ مجي ؤو مظي -5

 :وهي زالزت: حضاء اسجهاب مخالفاث ؤلاحشام

 :الفذًت: أوال

دهل له به جغقُه  .وهي يكاعة ما ًكػله اإلادغم مً اإلامىىغاث، ٍو

م  غلى اإلادِغم ًدهل به جغقه ووػم له ؤو ًؼاُ به ؤطي : اؾباب الكضًت يخؿُُت )يُل قػل مدغَّ

اإلاغؤة وحهها بؿحر غظع، ولبـ الغحل اإلادُِ ؤو اإلاسُِ لبؿا مػخاصا ًيخكؼ به مً خغ ؤو بغص، ومـ 

 .(...َُب

 : وهي زالزت غلى الخسُحر:أهىاع الفذًت

 .ومػىاه طبذ قاة مً الًإن ؤو اإلاػؼ قإغلى لخما وقًال، مً بهغ وببٍل : وؿَ -1

 .ؾخت مؿايحن؛ لٍل منهم مضان بمض عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: بَػام -2

ًاهذ بمجى: نىم -3  .زالزت ؤًام مُلها ولى 

 :حضاء الصيذ: زاهيا

 :حنم الجضاء

ًان غمضا ؤو زُإ ؤو وؿُاها ؤو حهال، وهي زالزت ؤهىاع  واحب بهخل خُىان بغي خاُ ؤلاخغام، ؾىاء 

 :غلى الخسُحر

ػم  -1  .(ما ًهاعبه في الهىعة والهضع)ؤن ًٍىن مثله مً الىَّ

 .بزغاج نُمت الهُض َػاما -2

 .نُام ؤًام بػضص ألامضاص التي هي نُمت الهُض مً الُػام -3

 :الهذي: زالثا
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 :أظباب الهذي

 .الخمخؼ -1

 .الهغان -2

 .جغى احب مً واحباث الدج ؤو الػمغة -3

 .الجماع اإلاكؿض ؤو ؾحر اإلاكؿض -4

 .بهؼاُ اإلاظي -5

 .الخهبُل بكم -6

 :ششوط صحت الهذي

 .الجمؼ قُه بحن الخل والخغم -1

 .هدغه نهاعا بػض َلىع الكجغ -2

 .ٌكتٍر في ؾىه وؾالمخه مً الػُىب ما ٌكتٍر في ألاضخُت -3

 :مهان الىحش

جب بمجى لثالزت قغوٍ  :مٍاهه مٌت ؤو مجى، ٍو

 .بطا ؾام الهضي في بخغامه بذج -1

 .ؤن ًهل به بػغقت حؼءا مً اللُل -2

 .ؤن ًٍىن الىدغ في ؤًام الىدغ -3

 :حنم مً لم ًجذ الهذي

ىضب جإزحرها لؤلقاقي ختى  خٌمه نىم زالزت ؤًام في الدج، وؾبػت بطا عحؼ مً مجى بػض ؤًامها، ٍو

 .ًغحؼ لبلضه

 

 العمشة

 :حعشيف العمشة

 .هي نهض البِذ الخغام غلى وحه مسهىم
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 : حنم العمشة

 .ؾىت مايضة في الػمغ مغة غلى الكىع 

 :وقذ العمشة

 .حمُؼ الؿىت، وال ًصر إلادغم بذج ؤو غمغة ؤن ًدغم بالػمغة ختى ًكغؽ مً حجه ؤو غمغجه

 : وهي زالزت:أسمان العمشة

 .ؤلاخغام مً اإلاُهاث لؤلقاقي، ومً الخل إلاً هى بمٌت -1

 .الُىاف -2

 .الؿعي بحن الهكا واإلاغوة -3

ًان الدج ًان الثالزت غلى هدى جإصًت ؤع  .جاصي ا ؤع

 :واحباث العمشة

 .هى الخلو ؤو الخههحر بػض الؿعي: للػمغة واحب واخض

 :الخلبيت في العمشة

 .مً اغخمغ مً اإلاُهاث ًهُؼ الخلبُت بطا صزل الخغم

 :مفعذاث العمشة

 .الجماع ؤو بهؼاُ اإلاجي: هي هكـ مكؿضاث الدج

 :محل ؤلافعاد

 .نبل جمام الؿعي، ؤما بػض الؿعي ونبل الخلو قال جكؿض الػمغة وغلُه هضي

 


