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 مةادؼّد 

 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ 

 .اًمٓم٤مهريـ وآًمف دحمٛمّ  ظمٚم٘مف ظمػم قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد 

 وسمٕمد: 

 أسمق اًمًٞمّد ًمف اعمٖمٗمقر اًمٕمٔمٛمك اهلل آي٦م إؾمت٤مذ دًمٚمًٞمّ  شاعمٜمتخ٦ٌم اعم٤ًمئؾ»رؾم٤مًم٦م  إنّ  

 ُمـ ػاعمٙمٚمّ  سمف يٌتغم ُم٤م أهؿّ  قمغم ُمِمتٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م ٤معمّ ( هّه  سىمدّ ) اخلقئل اعمقؾمقي اًم٘م٤مؾمؿ

 دهؿأيّ  اعم١مُمٜملم ُمـ مجع ًمٓمٚم٥م اؾمتج٧ٌُم  وم٘مد واعمٕم٤مُمالت اًمٕم٤ٌمدات ذم نمقمٞم٦ّماًم اعم٤ًمئؾ

 ذم فاًمتٍّم  سمٕمض ُمع ٟمٔمري، إًمٞمف يي١مدّ  سمام ُمٜمٝم٤م اخلالف ُمقارد شمٖمٞمػم ذم شمٕم٤ممم اهلل

 اًمرؾم٤مًم٦م هبذه وم٤مًمٕمٛمؾ شم٠مظمػمه٤م. أو اعم٤ًمئؾ سمٕمض وشم٘مديؿ واًمتٞمًػم، ًمٚمتقوٞمح اًمٕم٤ٌمرات

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُم٠مضمقرٌ  هب٤م واًمٕم٤مُمؾ ٦م،ًمٚمذُمّ  وُمؼمئ جمزئ اًمنميٗم٦م

 

 اًمًٞمًت٤مين احلًٞمٜمل قمكم

 هـ9095/إّول رسمٞمع/3

  



 
 

 



 
 

    

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمّٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ، واًمٚمٕمٜم٦م  احلٛمد هلل رّب 

 اًمدائٛم٦م قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم. 

 وسمٕمد: 

 آجتفاد والتؼؾقد

٦م اعمقضّمٝم٦م إًمٞمف ذم اًمنميٕم٦م ػ أن حيرز اُمتث٤مل اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلًمزاُمٞمّ ُمٙمٚمّ  يمّؾ جي٥م قمغم 

 ذًمؽ سم٠مطمد أُمقر: اًمٞم٘ملم اًمتٗمّمٞمكم، آضمتٝم٤مد، اًمت٘مٚمٞمد، آطمتٞم٤مط. تحّ٘مؼؾم٦م، وياعم٘مدّ 

ومال ُمٜم٤مص  ٤متذم اًمٖم٤مًم٥م شمٜمحٍم ذم اًميوريّ  ُمقارد اًمٞم٘ملم اًمتٗمّمٞمكم وسمام أنّ  

 ػ ذم إطمراز آُمتث٤مل ومٞمام قمداه٤م ُمـ إظمذ سم٠مطمد اًمثالصم٦م إظمػمة.ًمٚمٛمٙمٚمّ 

 اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ ُمداريمف اعم٘مّررة. :آضمتٝم٤مد وهق 

٦م ف طمجّ ُمع ومتقى اعمجتٝمد اًمذي يٙمقن ىمقًم ػاًمت٘مٚمٞمد: ويٙمٗمل ومٞمف شمٓم٤مسمؼ قمٛمؾ اعمٙمٚمّ  

 إطمراز ُمٓم٤مسم٘متف هل٤م.ف ومٕمالً ُمع ذم طم٘مّ 

 واعم٘مٚم د ىمًامن:  

 .نمقمٞم٦ّمُمـ ًمٞم٧ًم ًمف أّي٦م ُمٕمروم٦م سمٛمدارك إطمٙم٤مم اًم -9 

 ُمـ اًمٕمٚمؿ هب٤م وُمع ذًمؽ ٓ ي٘مدر قمغم آؾمتٜم٤ٌمط. ُمـ ًمف طمظّ  -5 



 
 

ُمـ اًمقاىمع اعمجٝمقل، وهذا هق  ذُّم٦مـ ُمٕمف سمؼماءة اًماًمٕمٛمؾ اًمذي يتٞم٘مّ  :آطمتٞم٤مط وهق 

يم٤مٓطمتٞم٤مط سملم ومت٤موى جمتٝمديـ ُيٕمٚمؿ إمج٤مًٓ  ،٤مط اًمٜمًٌلآطمتٞم٤مط اعمٓمٚمؼ، وي٘م٤مسمٚمف آطمتٞم

 (.٦96م أطمدهؿ، وؾمٞمجلء ذم اعم٠ًمًم٦م )سم٠مقمٚمٛمٞمّ 

سمف ؾم٘مط اًمتٙمٚمٞمػ قمـ اًم٤ٌمىملم،  كٙمتٗمى ًمف ُمـ يُ اضم٥م يمٗم٤مئل، وم٢مذا شمّمدّ وآضمتٝم٤مد و 

 قا اًمٕم٘م٤مب مجٞمٕم٤مً.وإذا شمريمف اجلٛمٞمع اؾمتح٘مّ 

يمام  -ٗملم، وىمد ٓ يًٕمف متٞمٞمز ُمقارده وىمد يتٕمّذر اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط قمغم سمٕمض اعمٙمٚمّ  

ّٓ ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط هق اًمت٘مٚمٞمد،  تٛمّٙمـ، وقمغم هذا ومقفمٞمٗم٦م ُمـ ٓ ي-ؾمتٕمرف ذًمؽ  إذا يم٤من  إ

 سملم اًمت٘مٚمٞمد واًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط. -طمٞمٜمئٍذ  - تخػّم واضمداً ًمنموط اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞم

 ئ.اعمجتٝمد: ُمٓمٚمؼ وُمتجزّ  (:1)مسللة  

 ٦م.ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط ذم مجٞمع أٟمقاع اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞمّ  تٛمّٙمـاعمجتٝمد اعمٓمٚمؼ هق: اًمذي ي 

 ئ هق: اًم٘م٤مدر قمغم اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ اًمنمقمل ذم سمٕمْمٝم٤م دون سمٕمض.اعمجتٝمد اعمتجزّ  

وم٤معمجتٝمد اعمٓمٚمؼ يٚمزُمف اًمٕمٛمؾ سم٤مضمتٝم٤مده أو أن يٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط، ويمذًمؽ اعمتجّزئ  

ومٞمف ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط  تٛمّٙمـومٞمام ٓ ي وأُّم٤مومٞمٝم٤م ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط،  تٛمّٙمـسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقارد اًمتل ي

 ومٞمف سملم اًمت٘مٚمٞمد واًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط. تخػّم ومحٙمٛمف طمٙمؿ همػم اعمجتٝمد، ومٞم

يمجٛمٚم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ  -اعم٤ًمئؾ اًمتل يٛمٙمـ أن يٌتغم هب٤م اعمٙمّٚمػ قم٤مدة  (:6)مسللة  

ّٓ ؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م، جي٥م قمٚمٞمف أن يتٕمٚمّ  -واًمًٝمق  اًمِمّؽ   إذا أطمرز ُمـ ٟمٗمًف قمدم آسمتالء هب٤م. إ

ٓ جيقز ًمف  أّٟمفٛمٕمٜمك قمٛمؾ همػم اعمجتٝمد سمال شم٘مٚمٞمد وٓ اطمتٞم٤مط سم٤مـمؾ، سم (:5مسللة ) 

ّٓ  ،آضمتزاء سمف إذا أطمرز ُمقاوم٘متف ًمٗمتقى ُمـ جي٥م قمٚمٞمف شم٘مٚمٞمده ومٕمالً، أو ُم٤م هق سمحٙمؿ  إ

 (.3اًمٕمٚمؿ سم٤معمقاوم٘م٦م، يمام ؾمٞمتْمح سمٕمض ُمقارده ُمـ اعم٠ًمًم٦م )

 ده سم٠مطمد ـمرق صمالصم٦م:د يٛمٙمٜمف حتّمٞمؾ ومتقى اعمجتٝمد اًمذي ىمٚمّ اعم٘مٚم   (:4)مسللة  



 
 

 أن يًٛمع طمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م ُمـ اعمجتٝمد ٟمٗمًف. -9 

 أن خيؼمه سمٗمتقى اعمجتٝمد قم٤مدٓن أو ؿمخص يثؼ سمٜم٘مٚمف. -5 

 ٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ومتقى اعمجتٝمد ُمع آـمٛمئٜم٤من سمّمحتٝم٤م.أن يرضمع إمم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞمّ  -5 

سمٕمد ووم٤مشمف ُمـ دون أن  ُمّدةػ قمغم شم٘مٚمٞمده إذا ُم٤مت اعمجتٝمد وسم٘مل اعمٙمٚمّ  (:1)مسللة  

سمح٥ًم  -رضمع إمم احلّل، وم٢من ضم٤مز ًمف صُمؿَّ  ي٘مّٚمد احلّل ذم ذًمؽ همٗمٚم٦م قمـ قمدم ضمقاز ذًمؽ

ة ُمٓمٚم٘م٤ًم،  صّح٧م أقمامًمف اًمتل أشمك هب٤م ظمالل شمٚمؽ اعمدّ اًمٌ٘م٤مء قمغم شم٘مٚمٞمد اعمتقرّم  - ومتقى احلّل 

ّٓ و تٝم٤م ووضمده٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٗمت٤موى احلّل ٤م إمم احلّل، وم٢من قمرف يمٞمٗمٞمّ رضمع ذم آضمتزاء هبإ

٦م ذم سمٕمض ُمقارد اعمخ٤مًمٗم٦م أيْم٤ًم، وذًمؽ ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م طمٙمؿ سمّمّحتٝم٤م، سمؾ حيٙمؿ سم٤مًمّمحّ 

ٚم د سمتًٌٞمح٦م واطمدة ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٖمتٗمرة طمٞمٜمام شمّمدر ًمٕمذر ذقمل، يمام إذا ايمتٗمك اعم٘م

ـّ ُم٤م يم٤من يٗمتل سمف اعمجتٝمد اعمتقرّم  صالشمف طم٥ًم اعمجتٝمد احلّل يٗمتل سمٚمزوم اًمثالث،  وًمٙم

٦م أقمامًمف اًم٤ًمسم٘م٦م سمٜمك قمغم ومٗمل هذه اًمّمقرة حيٙمؿ أيْم٤مً سمّمّح٦م صالشمف. وإذا مل يٕمرف يمٞمٗمٞمّ 

ّٓ  -أيْم٤مً  - صّحتٝم٤م  ٦م ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م.ذم ُمقارد ظم٤مّص إ

 جيقز اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط، ؾمقاء اؾمتٚمزم اًمتٙمرار أم ٓ. (:2)مسللة  

 

 قاطأقسام آحت

آطمتٞم٤مط ىمد ي٘متيض اًمٕمٛمؾ، وىمد ي٘متيض اًمؽمك، وىمد ي٘متيض اجلٛمع سملم أُمريـ ُمع  

 .أو سمدوٟمف ،اًمتٙمرار

       د طمٙمؿ ومٕمؾ سملم اًمقضمقب وهمػم احلرُم٦م، وآطمتٞم٤مط ُم٤م إذا شمردّ  أُّم٤م إّول: ومٗمل 

 ي٘متيض اإلشمٞم٤من سمف. -طمٞمٜمئٍذ  -



 
 

وهمػم اًمقضمقب، وآطمتٞم٤مط ومٞمف ُم٤م إذا شمرّدد طمٙمؿ ومٕمؾ سملم احلرُم٦م  وأُّم٤م اًمث٤مين: ومٗمل 

 ي٘متيض اًمؽمك.

ػ ذم ُمٙم٤من د اًمقاضم٥م سملم ومٕمٚملم، يمام إذا مل يٕمٚمؿ اعمٙمٚمّ ُم٤م إذا شمردّ  وأُّم٤م اًمث٤مًم٨م: ومٗمل 

أن  -طمٞمٜمئٍذ  -آطمتٞم٤مط ي٘متيض  وفمٞمٗمتف اإلمت٤مم ذم اًمّمالة أو اًم٘مٍم ومٞمٝم٤م، وم٢منّ  أنّ  ظم٤مّص 

 ي٠ميت هب٤م ُمّرة ىمٍمًا وُمّرة مت٤مُم٤مً.

سمحرُم٦م رء أو وضمقب رء آظمر، وم٢مّن  ُم٤م إذا قمٚمؿ إمج٤مًٓ  لوأُّم٤م اًمراسمع: ومٗم 

 آطمتٞم٤مط ي٘متيض ذم ُمثٚمف أن يؽمك إّول وي٠ميت سم٤مًمث٤مين.

اعمٙمّٚمػ ومٞمف ُمـ آطمتٞم٤مط يتٕملّم قمٚمٞمف آضمتٝم٤مد أو  تٛمّٙمـُمقرد ٓ ي يمّؾ  (:3)مسللة  

ىمد  ٢مّٟمفوماًمت٘مٚمٞمد، يمام إذا شمرّدد ُم٤مل ؿمخيص سملم صٖمػميـ أو جمٜمقٟملم أو صٖمػم وجمٜمقن، 

 ُمـ آضمتٝم٤مد أو اًمت٘مٚمٞمد. - طمٞمٜمئذٍ  -سُمدَّ يتٕمّذر آطمتٞم٤مط ذم ُمثؾ ذًمؽ ومال 

، ُمث٤مل ذًمؽ: أّن ٤ممّ أن يٛمٞمّز ُم٤م ي٘متْمٞمف آطمتٞم٤مط اًمتىمد ٓ يًع اعمٙمّٚمػ  (:4)مسللة  

اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد اظمتٚمٗمقا ذم ضمقاز اًمقوقء واًمٖمًؾ سم٤معم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ذم رومع احلدث إيمؼم، 

ّٓ وم٤مٓطمتٞم٤مط ي٘متيض شمرك ذًمؽ،  إذا مل يٙمـ قمٜمد اعمٙمّٚمػ همػم هذا اعم٤مء وم٤مٓطمتٞم٤مط  أّٟمف إ

٦م ٞمٗمٞمّ ػ يموم٢مذا قمرف اعمٙمٚمّ  .تٞمّٛمؿأيْم٤مً إذا أُمٙمٜمف اًم تٞمّٛمؿي٘متيض أن يتقّو٠م أو يٖمتًؾ سمف، وي

 ذم ُمثؾ ذًمؽ يمٗم٤مه اًمٕمٛمؾ قمغم ووم٘مف. آطمتٞم٤مط اًمت٤ممّ 

 ٤ممّ ظمرى ومٞمتٕمّذر آطمتٞم٤مط اًمتأ ُمـ ضمٝم٦مٍ  آطمتٞم٤مطَ  ُمـ ضمٝم٦مٍ  وىمد يٕم٤مرض آطمتٞم٤مطُ  

ُمثالً: إذا شمرّدد قمدد اًمتًٌٞمح٦م اًمقاضم٦ٌم ذم  -ػ شمِمخٞمص ذًمؽ وىمد يٕمن قمغم اعمٙمٚمّ  -

 ف إذا و٤مق اإلشمٞم٤من سم٤مًمثالث، ًمٙمٜمّ اًمّمالة سملم اًمقاطمدة واًمثالث، وم٤مٓطمتٞم٤مط ي٘متيض

اًمقىم٧م واؾمتٚمزم هذا آطمتٞم٤مط أن ي٘مع ُم٘مدار ُمـ اًمّمالة ظم٤مرج اًمقىم٧م وهق ظمالف 

  ومٗمل ُمثؾ ذًمؽ يٜمحٍم إُمر ذم اًمت٘مٚمٞمد أو آضمتٝم٤مد. ،آطمتٞم٤مط



 
 

إذا ىمّٚمد جمتٝمداً يٗمتل سمحرُم٦م اًمٕمدول طمتّك إمم اعمجتٝمد إقمٚمؿ وضم٥م  (:5)مسللة  

ويمذا احل٤مل  .قمٚمٞمف أن ي٘مّٚمد إقمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، ؾمقاء أيم٤من هق هذا اعمجتٝمد أم همػمه

 ومٞمام إذا أومتك سمجقاز شم٘مٚمٞمد همػم إقمٚمؿ اسمتداًء.

ىمٌؾ  ىمٚمده اًمّمٌّل  اعمٛمٞمّز، وم٢مذا ُم٤مت اعمجتٝمد اًمذي شم٘مٚمٞمد اًمّمٌّل  يّمّح  (:12)مسللة  

ّٓ  -( 90أيت ذم اعم٠ًمًم٦م ) -سمٚمقهمف يم٤من طمٙمٛمف طمٙمؿ همػمه  ذم وضمقب آطمتٞم٤مط سملم  إ

 اًم٘مقًملم ىمٌؾ اًمٌٚمقغ.

 جيقز شم٘مٚمٞمد ُمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف أُمقر:  (:11)مسللة  

 اًمٌٚمقغ. -9 

 اًمٕم٘مؾ. -5 

 اًمرضمقًم٦م. -5 

 ٤مً.صمٜمل قمنميّ ااإليامن، سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن  -0 

 اًمٕمداًم٦م. -3 

 ـمٝم٤مرة اعمقًمد -4 

 اًمْمٌط، سمٛمٕمٜمك أن ٓ ي٘مّؾ وٌٓمف قمـ اعمتٕم٤مرف. -5 

 آضمتٝم٤مد. -6 

 .قمغم شمٗمّمٞمؾ ؾمٞم٠ميت ،احلٞم٤مة -7 

 ىمًامن: اسمتدائل وسم٘م٤مئل.ٞم٧ّم شم٘مٚمٞمد اعمجتٝمد اعم (:16)مسللة  

ت٤مً ُمـ دون أن يًٌؼ ُمٜمف شم٘مٚمٞمده ػ جمتٝمدًا ُمٞمّ د اعمٙمٚمّ أن ي٘مٚمّ  :اًمت٘مٚمٞمد آسمتدائل هق 

 طم٤مل طمٞم٤مشمف.

ٜم٤ًم ؿمٓمرًا ُمـ طمٞم٤مشمف ويٌ٘مك قمغم شم٘مٚمٞمد ذًمؽ أن ي٘مّٚمد جمتٝمدًا ُمٕمٞمّ  :ت٘مٚمٞمد اًمٌ٘م٤مئل هقواًم 



 
 

 اعمجتٝمد سمٕمد ُمقشمف.

 اسمتداًء وًمق يم٤من أقمٚمؿ ُمـ اعمجتٝمديـ إطمٞم٤مء.ٞم٧ّم ٓ جيقز شم٘مٚمٞمد اعم (:15)مسللة  

سمٛمخ٤مًمٗم٦م ومتقاه  -وًمق إمج٤مًٓ  -ُم٤م مل يٕمٚمؿ ٞم٧ّم جيقز اًمٌ٘م٤مء قمغم شم٘مٚمٞمد اعم (:14)مسللة  

ّٓ ًمٗمتقى احلّل ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل هق ذم ُمٕمرض آسمتالء هب٤م، و أقمٚمؿ وضم٥م ٞم٧ّم وم٢من يم٤من اعمإ

وإن شم٤ًموي٤م ذم اًمٕمٚمؿ أو مل  .أقمٚمؿ جي٥م اًمرضمقع إًمٞمف اًمٌ٘م٤مء قمغم شم٘مٚمٞمده، وُمع يمقن احلّل 

 أي أيمثر شمثٌت٤مً  -يث٧ٌم أقمٚمٛمٞم٦ّم أطمدمه٤م ُمـ أظمر وم٢من صم٧ٌم أّن أطمدمه٤م أورع ُمـ أظمر 

اً ذم ػ خمػّم وضم٥م شم٘مٚمٞمده، وإن مل يث٧ٌم ذًمؽ أيْم٤مً يم٤من اعمٙمٚمّ  -واطمتٞم٤مـم٤ًم ذم ُم٘م٤مم اإلومت٤مء 

ّٓ شمٓمٌٞمؼ قمٛمٚمف ُمع ومتقى أّي ُمٜمٝمام وٓ يٚمزُمف آطمتٞم٤مط سملم ىمقًمٞمٝمام  ذم ظمّمقص اعم٤ًمئؾ إ

اًمتل شم٘مؽمن سم٤مًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمحٙمؿ إًمزاُمل وٟمحقه، يمام إذا أومتك أطمدمه٤م سمقضمقب اًم٘مٍم 

٦م ُمٕم٤موو٦م قب اإلمت٤مم ومٞمج٥م قمٚمٞمف اجلٛمع سمٞمٜمٝمام، أو أومتك أطمدمه٤م سمّمحّ وأظمر سمقضم

ف ذم أطمد اًمٕمقولم ومٞمج٥م قمٚمٞمف آطمتٞم٤مط يٕمٚمؿ سمحرُم٦م اًمتٍّم  وم٢مّٟمفوأظمر سمٌٓمالهن٤م 

 طمٞمٜمئٍذ.

آًمتزام سم٤مًمٕمٛمؾ سمٗمتقى اعمجتٝمد  -وضمقسم٤مً أو ضمقازًا  -ويٙمٗمل ذم اًمٌ٘م٤مء قمغم اًمت٘مٚمٞمد  

 ومت٤مواه أو اًمٕمٛمؾ هب٤م طم٤مل طمٞم٤مشمف.ؿ اعمٕملّم، وٓ يٕمتؼم ومٞمف شمٕمٚمّ 

واًمٕمٛمؾ  صم٤مٟمٞم٤ًم سمٕمد اًمٕمدول قمٜمف إمم احلّل  ٞم٧ّمٓ جيقز اًمٕمدول إمم اعم (:11)مسللة  

ّٓ ُمًتٜمدًا إمم ومتقاه،  سمٕمد  ف، يمام إذا قمدل إمم احلّل إذا فمٝمر أّن اًمٕمدول قمٜمف مل يٙمـ ذم حمٚمّ إ

يٚمزُمف  وم٢مّٟمفشم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ ووم٤مة ُم٘مٚمَّده إقمٚمؿ ومامت أيْم٤ًم، وم٘مّٚمد ُمـ يقضم٥م اًمٌ٘م٤مء قمغم 

 ل.اًمٕمقد إمم شم٘مٚمٞمد إوّ 

وذًمؽ سم٠من يٙمقن أيمثر إطم٤مـم٦م  ،إقمٚمؿ هق: إىمدر قمغم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم (:12)مسللة  

سمحٞم٨م يقضم٥م سف اًمري٦ٌم احل٤مصٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م  ،سم٤معمدارك وسمتٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ُمـ همػمه



 
 

 إمم ومتقى همػمه.

جي٥م اًمرضمقع ذم شمٕمٞملم إقمٚمؿ إمم اًمث٘م٦م ُمـ أهؾ اخلؼمة وآؾمتٜم٤ٌمط  (:13)مسللة  

٦م ذم إُمقر قمغم ُمًتقي٤مت ُمـ هؿ ذم أـمراف ؿمٌٝم٦م إقمٚمٛمٞمّ  -وًمق إمج٤مًٓ  -اعمّٓمٚمع 

 ؼمة ًمف سمذًمؽ.اًمدظمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م، وٓ جيقز اًمرضمقع إمم ُمـ ٓ ظم

 إذا شمٕمّدد اعمجتٝمد اجل٤مُمع ًمٚمنموط ومٗمٞمف صقرشم٤من: (:14)مسللة  

ػ آظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٗمتقى ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٙمقن ذم أن ٓ يٕمٚمؿ اعمٙمٚمّ  -9 

ؿ ؿم٤مء وإن قمٚمؿ أن سمٕمْمٝمؿ أقمٚمؿ ُمـ ُمٕمرض اسمتالئف، ومٗمل هذه اًمّمقرة جيقز ًمف شم٘مٚمٞمد أّي 

 اًمٌٕمض أظمر.

آظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٙمقن ذم ُمٕمرض  -وًمق إمج٤مًٓ  -أن يٕمٚمؿ  -5

 ة صقر:اسمتالئف، وهٜم٤م قمدّ 

 أقمٚمؿ ُمـ اًم٤ٌمىملم، وذم هذه احل٤مًم٦م جي٥م قمٚمٞمف أطمدهؿ اعمٕملّم  أن يث٧ٌم ًمديف أنّ  :إوىل 

 شم٘مٚمٞمده.

ُمٜمٝمؿ أقمٚمؿ ُمـ اًم٤ٌمىملم ُمع شم٤ًموي آصمٜملم ذم  -ُمثالً  -اصمٜملم  أن يث٧ٌم ًمديف أنّ  :الثاكقة 

 ـ اعمتقرّم يْ ( ذم صقرة شم٤ًموي اعمجتٝمدَ ٠90مًم٦م )ذم اعمً شم٘مّدماًمٕمٚمؿ، وطمٙمؿ هذه اًمّمقرة ُم٤م 

 .واحلّل 

أطمدهؿ أقمٚمؿ ُمـ اًم٤ٌمىملم وًمٙمـ يتٕمّذر قمٚمٞمف شمٕمٞمٞمٜمف  أن يث٧ٌم ًمديف أنّ  :الثالثة 

، وذم هذه احل٤مًم٦م يٚمزُمف رقم٤مي٦م آطمتٞم٤مط -ُمثالً  -داً سملم اصمٜملم ُمٜمٝمؿ سمِمخّمف سم٠من يم٤من ُمردّ 

ُم٠ًمًم٦م ٦م، ؾمقاء أيم٤من آظمتالف ذم ىمقًمٞمٝمام ذم ُمقارد اظمتالومٝمام ذم إطمٙم٤مم اإلًمزاُمٞمّ سملم 

وًمق ُمع اطمتامل  -واطمدة يمام إذا أومتك أطمدمه٤م سمقضمقب اًمٔمٝمر وأظمر سمقضمقب اجلٛمٕم٦م 

وأظمر  ، أم ذم ُم٠ًمًمتلم يمام إذا أومتك أطمدمه٤م سم٤مجلقاز ذم ُم٠ًمًم٦م- اًمقضمقب اًمتخٞمػمي



 
 

إذا مل يٙمـ يمذًمؽ وم٤مًمٔم٤مهر قمدم  وأُّم٤م . ُم٠ًمًم٦م أظمرىسم٤مًمقضمقب ومٞمٝم٤م واٟمٕمٙمس إُمر ذم

ّٓ وضمقب آطمتٞم٤مط، يمام إذا مل يٕمٚمؿ آظمتالف سمٞمٜمٝمام قمغم هذا اًمٜمحق  ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة، إ

 ذم اجلٛمٞمع واطمداً. - ُمثالً  - ُمع يمقن اعمٗمتل سم٤مًمقضمقب ُمٜمٝم٤م أو قمٚمؿ سمف ذم أزيد

ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م  -هذا يمّٚمف ُمع إُمٙم٤من آطمتٞم٤مط، وأُّم٤م ُمع قمدم إُمٙم٤مٟمف  

طمدمه٤م سمقضمقب قمٛمؾ وأظمر سمحرُمتف، أم ُمـ أُمر سملم اعمحذوريـ، يمام إذا أومتك دوران إ

يٕمٛمؾ قمغم وومؼ ومتقى ُمـ يٙمقن  وم٤مًمالزم أن -٤ًمع اًمقىم٧م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مقًملم ضمٝم٦م قمدم اشمّ 

ذم اًمٕمٛمؾ قمغم وومؼ  تخػّم يمٚمٞمٝمام ي تف أىمقى ُمـ أظمر، وُمع شم٤ًمويف ذم طمّؼ اطمتامل أقمٚمٛمٞمّ 

 تقى ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمام.وم

د ٦م أو مل يٛمٙمـ ًمٚمٛم٘مٚم  إذا مل يٙمـ ًمألقمٚمؿ ومتقى ذم ُم٠ًمًم٦م ظم٤مّص  (:15)مسللة  

قمغم  -اؾمتٕمالُمٝم٤م طملم آسمتالء ضم٤مز ًمف اًمرضمقع ومٞمٝم٤م إمم همػمه ُمع رقم٤مي٦م إقمٚمؿ وم٤مٕقمٚمؿ 

إذا مل يٕمٚمؿ آظمتالف ذم شمٚمؽ اًمٗمتقى سملم جمتٝمديـ آظمريـ  أّٟمف، سمٛمٕمٜمك -اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مّدم 

ضم٤مز ًمف اًمرضمقع إمم أّيام ؿم٤مء، وإذا قمٚمؿ آظمتالف  -ويم٤من أطمدمه٤م أقمٚمؿ ُمـ أظمر  -

 سمٞمٜمٝمام مل جيز اًمرضمقع إمم همػم إقمٚمؿ.

 ٦م سم٠مطمد أُمقر:يث٧ٌم آضمتٝم٤مد أو إقمٚمٛمٞمّ  (:62)مسللة  

٦م يم٤مٓظمت٤ٌمر وٟمحقه، اًمٕمٚمؿ اًمقضمداين أو آـمٛمئٜم٤من احل٤مصؾ ُمـ اعمٜم٤مؿمئ اًمٕم٘مالئٞمّ  -9

 د ىم٤مدراً قمغم شمِمخٞمص ذًمؽ.آظمت٤ٌمر ومٞمام إذا يم٤من اعم٘مٚم  ؼ وإّٟمام يتح٘مّ 

ؾم٦م ة اًمنميٕم٦م اعم٘مدّ ٦م ذم ضم٤مدّ ؿمٝم٤مدة قم٤مدًملم هب٤م، واًمٕمداًم٦م هل: آؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕمٛمٚمٞمّ  -5

اًمٜم٤مؿمئ٦م هم٤مًم٤ًٌم قمـ ظمقف راؾمخ ذم اًمٜمٗمس، ويٜم٤مومٞمٝم٤م شمرك واضم٥م أو ومٕمؾ طمرام ُمـ دون 

ـ.  ُم١َمُم 

ويٕمتؼم ذم ؿمٝم٤مدة اًمٕمدًملم أن يٙمقٟم٤م ُمـ أهؾ اخلؼمة، وأن ٓ يٕم٤مروٝم٤م ؿمٝم٤مدة ُمثٚمٝم٤م  



 
 

 .سم٤مخلالف

وٓ يٌٕمد صمٌقهتام سمِمٝم٤مدة ُمـ يثؼ سمف ُمـ أهؾ اخلؼمة وإن يم٤من واطمداً. وُمع اًمتٕم٤مرض  

يقضم٥م سف اًمري٦ٌم احل٤مصٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ  ي١مظمذ سم٘مقل ُمـ يم٤من ُمٜمٝمام أيمثر ظمؼمة سمحد  

 سم٤معمخ٤مًمٗم٦م إمم ىمقل همػمه.

 .اًمرؾم٤مًم٦م ىمًامن: واضم٥م وُمًتح٥ّم  آطمتٞم٤مط اعمذيمقر ذم هذه (:61)مسللة  

 وضمقسمف ُمٌٜمّل »، أو شًمزوُم٤مً »، أو شإطمقط وضمقسم٤مً » قمـ آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م سمـ وُٟمٕمؼّم  

وذم  ،وٟمحق ذًمؽش ضمقيباًمق»، أو شقمغم آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل ُمٌٜمّل »، أو شقمغم آطمتٞم٤مط

 .شإؿمٙم٤مل حمّؾ »، أو شهق ُمِمٙمؾ»أو  شيِمٙمؾ يمذا»طمٙمٛمف ُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م: 

 .شإطمقط إومم»أو  شإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً »سمـ   قمـ آطمتٞم٤مط اعمًتح٥ّم وُٟمٕمؼّم  

سُمدَّ . وأُّم٤م آطمتٞم٤مط اًمقاضم٥م ومال ٓ جي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط اعمًتح٥ّم  (:66)مسللة  

سم٤مٓطمتٞم٤مط، أو اًمرضمقع إمم اًمٖمػم ُمع رقم٤مي٦م إقمٚمؿ وم٤مٕقمٚمؿ، قمغم ذم ُمقارده ُمـ اًمٕمٛمؾ 

 .ت٘مّدماًمتٗمّمٞمؾ اعم

  



 
 

 

 

 

 ماتالواجبات وادحرّ 

أن حيرز اُمتث٤مهل٤م سم٠مطمد ػ ُمٙمٚمّ  يمّؾ جي٥م قمغم  أّٟمف شم٘مّدم٦م اًمتل اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلًمزاُمٞمّ  

 ُم٤مت.اًمٓمرق اعمذيمقرة آٟمٗم٤مً قمغم ىمًٛملم: اًمقاضم٤ٌمت واعمحرّ 

 ٦م:اًمقاضم٤ٌمت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞمّ  أهؿّ ُمـ  (:65)مسللة  

 اًمّمالة. -9 

 اًمّمٞم٤مم. -5 

 .احل٩ّم  -5 

 أداؤه٤م قمغم حتّمٞمؾ اًمٓمٝم٤مرة سمتٗمّمٞمؾ ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف. يتقىّمػوهذه اًمثالصم٦م  

 اًمزيم٤مة. -0 

 اخلٛمس. -3 

 إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر. -4 

ُمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمغم سمٞم٤من ؿمٓمر ُمـ أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة  إّولويِمتٛمؾ اًم٘مًؿ  

٦م اعمذيمقرة، يمام يِمتٛمؾ اًم٘مًؿ اًمث٤مين قمغم سمٞم٤من ؿمٓمر ُمـ أطمٙم٤مم اًمٕم٘مقد واًمقاضم٤ٌمت اًمًتّ 

وهق اًمقوم٤مء  ،نمقمٞم٦ّماًمقاضم٤ٌمت اًم أهؿّ ؼ هب٤م واضم٥م آظمر ُمـ واإلي٘م٤مقم٤مت اًمتل يتٕمٚمّ 



 
 

ف شمٕم٤ممم أو ػ قمغم ٟمٗمًف دم٤مه رسمّ سم٤مًمٕم٘مقد واًمنموط واًمٕمٝمقد وٟمحقه٤م ُمـ اًمتزاُم٤مت اعمٙمٚمّ 

 دم٤مه اًمٜم٤مس.

ذيمرت ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م، يمام ذيمر ومٞمٝم٤م  نمقمٞم٦ّموهٜم٤مك مجٚم٦م أظمرى ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًم 

 ٤مت واعمٙمروه٤مت أطمٞم٤مٟم٤مً.سمٕمض اعمًتحٌّ 

 ٦م: ُم٤مت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞمّ اعمحرّ  أهؿّ ُمـ  (:64)مسللة  

 أي رمحتف وومرضمف. ،وح اهلل شمٕم٤ممماًمٞم٠مس ُمـ رَ  -9 

 أي قمذاسمف ًمٚمٕم٤ميص وأظمذه إّي٤مه ُمـ طمٞم٨م ٓ حيت٥ًم. ،إُمـ ُمـ ُمٙمر اهلل شمٕم٤ممم -5 

آٟمت٘م٤مل إمم سمٚمد يٜمت٘مص ومٞمف اًمديـ، أي  :ب سمٕمد اهلجرة، واعم٘مّمقد سمفاًمتٕمرّ  -5 

ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف ذم ي ومٞمف يْمٕمػ ومٞمف إيامن اعمًٚمؿ سم٤مًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م، أو ٓ يًتٓمٞمع أن ي١مدّ 

 ؾم٦م أو جيتٜم٥م ُم٤م طمّرم قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م.اًمنميٕم٦م اعم٘مدّ 

ّٓ ُمٕمقٟم٦م اًمٔم٤معملم واًمريمقن إًمٞمٝمؿ، ويمذًمؽ ىمٌقل اعمٜم٤مص٥م ُمـ ىمٌٚمٝمؿ  -0  ومٞمام إذا إ

 ي ًمف ذم ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم.يم٤من أصؾ اًمٕمٛمؾ ُمنموقم٤ًم ويم٤من اًمتّمدّ 

حم٘مقن اًمدم، ويمذًمؽ اًمتٕمّدي قمٚمٞمف سمجرح أو ضب أو همػم  يمّؾ ىمتؾ اعمًٚمؿ سمؾ  -3 

حمّرم  وم٢مّٟمفاًمٕمٚم٘م٦م واعمْمٖم٦م  طمتّكويٚمحؼ سم٤مًم٘متؾ إؾم٘م٤مط اجلٜملم ىمٌؾ وًمقج اًمروح ومٞمف  .ذًمؽ

 أيْم٤ًم.

ؾمقاء  ،يٙمقن ُمًتقرًا قمـ اًمٜم٤مس مم٤ّمأن ُيذيمر سمٕمٞم٥م ذم همٞمٌتف  :همٞم٦ٌم اعم١مُمـ، وهل -4 

 أيم٤من سم٘مّمد آٟمت٘م٤مص ُمٜمف أم ٓ.

اعم١مُمـ وًمٕمٜمف وإه٤مٟمتف وإذًٓمف وهج٤مؤه وإظم٤مومتف وإذاقم٦م ّهه وشمتٌّع قمثراشمف ؾم٥ّم  -5 

 ام إذا يم٤من وم٘مػماً.وآؾمتخٗم٤مف سمف وٓ ؾمٞمّ 

 ذيمره سمام يٕمٞمٌف وًمٞمس هق ومٞمف. :اًمٌٝمت٤من قمغم اعم١مُمـ، وهق -6 



 
 

 اًمٜمٛمٞمٛم٦م سملم اعم١مُمٜملم سمام يقضم٥م اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمؿ. -7 

 ٕطمقط ًمزوُم٤مً.قمغم ا أّي٤ممهجر اعمًٚمؿ أزيد ُمـ صمالصم٦م  -94 

ُمـ دون  ءرشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م يم٤مًمزٟم٤مرُمٞمٝمام سم٤م :ىمذف اعمحّمـ واعمحّمٜم٦م، وهق -99 

 سمٞمّٜم٦م قمٚمٞمف.

اًمٖمّش ًمٚمٛمًٚمؿ ذم سمٞمع أو ذاء أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مُمالت، ؾمقاء سم٢مظمٗم٤مء  -95 

دة وهل اًمّمٗم٦م اجلٞمّ  سم٢مفمٝم٤مراًمرديء ذم اجلٞمد، أو همػم اعمرهمقب ومٞمف ذم اعمرهمقب، أو 

 سم٢مفمٝم٤مر اًمٌمء قمغم ظمالف ضمٜمًف وٟمحق ذًمؽ.ُمٗم٘مقدة، أو 

 اًمٙمالم اًمٌذيء اًمذي يًت٘مٌح ذيمره. :اًمٗمحش ُمـ اًم٘مقل، وهق -95 

 ُمع همػم اعمًٚمٛملم. طمتّكاًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م  -90 

احلًد ُمع إفمٝم٤مر أصمره سم٘مقل أو ومٕمؾ، وأُّم٤م ُمـ دون ذًمؽ ومال حيرم وإن يم٤من  -93 

 ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذُمٞمٛم٦م.

ك اإلٟم٤ًمن أن يرزق سمٛمثؾ ُم٤م رزق سمف أظمر ُمـ ٛمٜمّ وهل: أن يت ،وٓ سم٠مس سم٤مًمٖمٌٓم٦م 

 ك زواًمف قمٜمف.دون أن يتٛمٜمّ 

٦م ُمع همػم واًمٚمقاط واًمًحؼ وآؾمتٛمٜم٤مء ومجٞمع آؾمتٛمت٤مقم٤مت اجلٜمًٞمّ  ٤ماًمزٟم -94 

 اًمٜمٔمر واًمٚمٛمس وآؾمتامع سمِمٝمقة. طمتّكاًمزوج أو اًمزوضم٦م 

اًمًٕمل سملم اصمٜملم جلٛمٕمٝمام قمغم اًمقطء اعمحّرم ُمـ اًمزٟم٤م واًمٚمقاط  :اًم٘مٞم٤مدة، وهل -95 

 واًمًحؼ.

 أن يرى زوضمتف شمٗمجر ويًٙم٧م قمٜمٝم٤م وٓ يٛمٜمٕمٝم٤م ُمٜمف. :اًمدي٤مصم٦م، وهل -96 

صػمورة  :شمِمٌّف اًمرضمؾ سم٤معمرأة وسم٤مًمٕمٙمس قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، واعم٘مّمقد سمف -97 

 ٞمف سمزّيف.أطمدمه٤م هبٞمئ٦م أظمر وشمزي  



 
 

ه٥م هلؿ، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤مً ويمذًمؽ ًمٌس اًمذ ،ًمٌس احلرير اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمرضم٤مل -54

 ـ اًمرضمؾ سم٤مًمذه٥م وًمق ُمـ دون ًمٌس.يّ شمرك شمز

 ٦م.اًم٘مقل سمٖمػم قمٚمؿ أو طمجّ  -59 

ُم٤م ٓ يتير سمف اًمٖمػم، وُمـ أؿمّده طمرُم٦م ؿمٝم٤مدة اًمزور واًمٞمٛملم  طمتّكاًمٙمذب  -55 

 اًمٖمٛمقس واًمٗمتقى سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم.

وحيرم اًمققمد ُمع اًمٌٜم٤مء ُمـ طمٞمٜمف قمغم قمدم  .اًمققمد قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً ظمٚمػ  -55 

 ُمع إهؾ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. طمتّكاًمقوم٤مء سمف 

وحيرم  .أيمؾ اًمرسم٤م سمٜمققمٞمف اعمٕم٤مُمكم واًم٘مريض، ويمام حيرم أيمٚمف حيرم أظمذه ٔيمٚمف -50 

 قمٚمٞمٝم٤م.وحيرم شمًجٞمؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م واًمِمٝم٤مدة  .إقمٓم٤مؤه وإضمراء اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمٚمٞمف

٤مع ٘مَّ يم٤مًمٗمُ  ،ُم٦م إظمرىذب اخلٛمر وؾم٤مئر أٟمقاع اعمًٙمرات واعم٤مئٕم٤مت اعمحرّ  -53

 )اًمٌػمة( واًمٕمّمػم اًمٕمٜمٌل اعمٖمكم ىمٌؾ ذه٤مب صمٚمثٞمف وهمػم ذًمؽ.

ُم٦م اًمٚمحؿ، وُم٤م ُأزهؼ روطمف قمغم أيمؾ حلؿ اخلٜمزير وؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت اعمحرّ  -54 

 وضمف همػم ذقمل.

أن ئمٝمر اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف أيمؼم وأرومع ُمـ أظمريـ ُمـ  :اًمٙمؼم وآظمتٞم٤مل، وهق -55 

 دون ُمزّي٦م شمًتقضمٌف.

 شمرك اإلطم٤ًمن إًمٞمف سم٠مّي وضمف ذم ُم٘م٤مم يتٕم٤مرف ومٞمف ذًمؽ. :ىمٓمٕمٞم٦م اًمرطمؿ، وهق -56 

اإلؾم٤مءة إًمٞمٝمام سم٠مّي وضمف يٕمّد شمٜمّٙمراً جلٛمٞمٚمٝمام قمغم  :قم٘مقق اًمقاًمديـ، وهق -57 

 ُمـ ؿمٗم٘متٝمام قمٚمٞمف. اًمٜم٤مؿمئام يمام حيرم خم٤مًمٗمتٝمام ومٞمام يقضم٥م شم٠مّذي .اًمقًمد

اإلهاف واًمتٌذير، وإّول هق: سف اعم٤مل زي٤مدة قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل، واًمث٤مين هق:  -54 

 سومف ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل.



 
 

ومٞمام إذا يم٤مل أو وزن  اًمٌخس ذم اعمٞمزان واعمٙمٞم٤مل وٟمحقمه٤م سم٠من ٓ يقذم مت٤مم احلّؼ  -59 

 أو قمّد أو ذرع وٟمحق ذًمؽ.

 وُمـ سمحٙمٛمف ُمـ دون ـمٞم٥م ٟمٗمًف ورو٤مه. اًمتٍّمف ذم ُم٤مل اعمًٚمؿ -55 

 اإلضار سم٤معمًٚمؿ وُمـ سمحٙمٛمف ذم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف أو قمروف. -55 

ًّ  اًمًحر -50   ٥م سمف.ومٕمٚمف وشمٕمٚمٞمٛمف وشمٕمّٚمٛمف واًمتٙم

 واًمرضمقع إمم اًمٙم٤مهـ وشمّمدي٘مف ومٞمام ي٘مقًمف. ،٥م هب٤مًّ ومٕمٚمٝم٤م واًمتٙم اًمٙمٝم٤مٟم٦م -53 

. وأُّم٤م اًمرؿمقة ْم٤مء سم٤محلّؼ إقمٓم٤مؤه٤م وأظمذه٤م وإن يم٤من اًم٘م اًمرؿمقة قمغم اًم٘مْم٤مء -54 

 ُمـ اًمٔم٤ممل ومال سم٠مس سمدومٕمٝم٤م وإن طمرم قمغم اًمٔم٤ممل أظمذه٤م. قمغم اؾمتٜم٘م٤مذ احلّؼ 

٦م، ويمذا ُم٤م وذم طمٙمٛمف ىمراءة اًم٘مرآن وإدقمٞم٦م وإذيم٤مر سم٤مٕحل٤من اًمٖمٜم٤مئٞمّ  .اًمٖمٜم٤مء -55 

 ؾمقاه٤م ُمـ اًمٙمالم همػم اًمٚمٝمقي قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

قمغم اًمدومقف واًمٓمٌقل واًمٜمٗمخ ذم اعمزاُمػم واًميب  ّق اؾمتٕمامل اعمالهل، يم٤مًمد -56 

 قمغم إوشم٤مر قمغم ٟمحق يٜمٌٕم٨م ُمٜمف اعمقؾمٞم٘مك اعمٜم٤مؾم٦ٌم عمج٤مًمس اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م.

اعمٕمّدة ًمف يم٤مًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد واًمدوُمٚم٦م أو  سم٤مٔٓتاًم٘مامر ؾمقاء أيم٤من سم٤مًمٚمٕم٥م  -57 

ًمق ُمـ دون وحيرم أظمذ اًمرهـ أيْم٤ًم، يمام حيرم اًمٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد و .سمٖمػم ذًمؽ

 ُمراهٜم٦م، ويمذًمؽ اًمٚمٕم٥م سمٖمػممه٤م ُمـ آٓت اًم٘مامر قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

 اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م ذم اًمٓم٤مقم٤مت واًمٕم٤ٌمدات. -04 

يم٢مزاًم٦م سمٕمض إقمْم٤مء  ،ىمتؾ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف، ويمذًمؽ إيراد اًمير اًمٌٚمٞمغ هب٤م -09 

 يم٘مٓمع اًمٞمد وؿمّؾ اًمرضمؾ. ،٦م أو شمٕمٓمٞمٚمٝم٤ماًمرئٞمًٞمّ 

 وىم٤ٌمطم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس. ٦ميم٠من يٚمٌس ُم٤م ئمٝمره ذم ؿمٜمٕم ،إذٓل اعم١مُمـ ٟمٗمًف -05 

سمؾ وإن ؿمٝمده ُمـ همػم  ،ـُمٚم٥م ُمٜمف أداؤه٤مصُمؿَّ  يمتامن اًمِمٝم٤مدة ممّـ ُأؿمٝمد قمغم أُمر -05 



 
 

 حيرم قمٚمٞمف طمج٥م ؿمٝم٤مدشمف ذم ٟمٍمة اعمٔمٚمقم. وم٢مّٟمفإؿمٝم٤مد إذا ُمٞمّز اعمٔمٚمقم ُمـ اًمٔم٤ممل 

اًمرؾم٤مًم٦م، يمام ذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤مت ذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم ـمّل هذه وهٜم٤مك مجٚم٦م أظمرى ُمـ اعمحرّ  

 سمٕمض ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمٕمدد ُمـ اعمحّرُم٤مت اعمذيمقرة ُمـ ُمقارد آؾمتثٜم٤مء وهمػمه٤م.

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ آؾمتٕمداد ًمٓم٤مقم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مشّم٤ٌمع أواُمره  (:61)مسللة  

وٟمقاهٞمف سمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وهتذيٌٝم٤م قمـ اخلّم٤مل اًمرذيٚم٦م واًمّمٗم٤مت اًمذُمٞمٛم٦م وحتٚمٞمتٝم٤م 

ٜم٦ّم ًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًم٤ًمُمد اًمّمٗم٤مت، واًمًٌٞمؾ إمم ذسمٛمٙم٤مرم إظمالق وحم

اًمنميٗم٦م ُمـ اؾمتذيم٤مر اعمقت وومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وقم٘م٤ٌمت أظمرة ُمـ اًمؼمزخ واًمٜمِمقر واحلنم 

٤م وأهقال اًمٜم٤مر وشمذيّمر أوص٤مف اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم ،واحل٤ًمب واًمٕمرض قمغم اهلل شمٕم٤ممم

لم قمغم شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم وـم٤مقمتف يٕم مم٤ّمذًمؽ  قمامل وٟمت٤مئجٝم٤م، وم٢منّ وضمحٞمٛمٝم٤م وآصم٤مر إ

 واًمتقىّمل قمـ اًمقىمقع ذم ُمٕمّمٞمتف وؾمخٓمف.

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

  أحكام العبادات



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 أحؽام الطفارة

 ٨م.ٌَ واخلَ  ثدَ دم٥م اًمٓمٝم٤مرة سم٠مُمريـ: احلَ 

٦م اًمتل شمقضمد ذم اإلٟم٤ًمن وم٘مط سم٠مطمد أؾم٤ٌمهب٤م أشمٞم٦م. اًم٘مذارة اعمٕمٜمقيّ  :واحلََدث هق 

 .ؾًامن: أصٖمر وأيمؼم، وم٤مٕصٖمر يقضم٥م اًمقوقء، وإيمؼم يقضم٥م اًمُٖمًوهق ىم

ًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٓم٤مرئ٦م قمغم اجلًؿ ُمـ سمدن اإلٟم٤ًمن وهمػمه. ويرشمٗمع سم٤مًمٖمَ  :واخل٨ٌََم هق 

 ات أشمٞم٦م.ٓمّٝمرأو سمٖمػمه ُمـ اعم

 

 الوضوء

 يؽميّم٥م اًمقوقء ُمـ أرسمٕم٦م أُمقر: 

همًؾ اًمقضمف، وطمّده ُم٤م سملم ىمّم٤مص اًمِمٕمر واًمذىمـ ـمقًٓ، وُم٤م دارت قمٚمٞمف  -9 

وإطمقط وضمقسم٤مً أن  .ُم٤م دظمؾ ذم هذا احلدّ  يمّؾ اإلهب٤مم واًمقؾمٓمك قمرو٤مً، ومٞمج٥م همًؾ 

اعم٤مء  يٙمقن اًمٖمًؾ ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ، ويٙمٗمل ذم ذًمؽ اًمّمدق اًمٕمرذم، ومٞمٙمٗمل ص٥ّم 

ُمـ اجل٤مٟمٌلم قمغم اًمٜمٝم٩م اعمتٕم٤مرف ُمـ يمقٟمف قمغم ٟمحق اخلط  يمّؾ إضمراؤه قمغم صُمؿَّ  ُمـ إقمغم

 اعمٜمحٜمل.



 
 

جمٛمع قمٔمٛمل اًمذراع  :همًؾ اًمٞمديـ ُمـ اعمرومؼ إمم أـمراف إص٤مسمع، واعمرومؼ هق -5 

 وجي٥م أن يٙمقن اًمٖمًؾ ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ قمروم٤مً. .واًمٕمْمد

اّمه وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن يٛمًح م اًمرأس، ويٙمٗمل ُمًُمًح ُم٘مدّ  -5 

إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن يٙمقن اعمًح ُمـ إقمغم إمم  سمٛم٘مدار صمالصم٦م أص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م، يمام أنّ 

 اًمٞمٛمٜمك. وسمٜمداوة اًمٙمّػ  ،وأن يٙمقن سم٤ٌمـمـ اًمٙمّػ  ،إؾمٗمؾ

اعمٗمّمؾ سملم اًم٤ًمق ُمًح اًمرضمٚملم، واًمقاضم٥م ُمًح ُم٤م سملم أـمراف إص٤مسمع إمم  -0 

 .قمرو٤مً  ًّٛمكويٙمٗمل اعم ،٦م اًم٘مدم قمغم إطمقط وضمقسم٤مً ل اعمًح إمم ىمٌّ واًم٘مدم، وٓ يٙمٗم

 .اًمٙمّػ  وإومم اعمًح سمٙمّؾ 

اًمقاضم٥م، ويمذًمؽ اعمًح إذا مل  وجي٥م همًؾ ُم٘مدار ُمـ إـمراف زائدًا قمغم احلدّ  

ّٓ اعم٠مُمقر سمف  تحّ٘مؼحيّمؾ اًمٞم٘ملم سم  سمذًمؽ.إ

ومٚمق ضمّٗم٧م حلرارة اًمٌدن أو  ذم اعمًح ُمـ أن يٙمقن سم٤مًمٌّٚم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم اًمٞمد،سُمدَّ وٓ  

اهلقاء أو همػم ذًمؽ أظمذ اًمٌّٚم٦م ُمـ حلٞمتف وُمًح هب٤م، وإطمقط إومم أن ي٠مظمذ اًمٌّٚم٦م ُمـ 

ّٓ اًمقضمف وإن ضم٤مز ًمف إظمذ ُمـ اعمًؽمؾمؾ أيْم٤مً  حلٞمتف اًمداظمٚم٦م ذم طمدّ  ُم٤م ظمرج قمـ إ

ف قمغم اعمٕمت٤مد، وم٢من مل يتٞمّن ًمف ذًمؽ أقم٤مد اًمقوقء، وٓ يٙمتٗمل سم٤مٕظمذ ُمـ سمّٚم٦م اًمقضم

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

سم٠من يٛمًح ُمـ اًمٙمٕم٥م إمم أـمراف  ،جيقز اًمٜمٙمس ذم ُمًح اًمرضمٚملم (:62)مسللة  

وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ُمًح اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك واًمٞمنى سم٤مًمٞمنى وإن  .إص٤مسمع

 ُمٜمٝمام. ُمٜمٝمام سمٙمّؾ  يمّؾ يم٤من جيقز ُمًح 

 

 



 
 

 

 ذوط الوضوء

 اًمقوقء أُمقر: صّح٦ميِمؽمط ذم  

 .، سم٠من يٙمقن اًمداقمل إًمٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م، وجي٥م اؾمتداُمتٝم٤م إمم آظمر اًمٕمٛمؾاًمٜمٞم٦ّم -9 

ىمٌؾ ومقات  إّولقم٤مد إمم ىمّمده صُمؿَّ  إمت٤مُمف ذموًمق ىمّمد أصمٜم٤مء اًمقوقء ىمٓمٕمف أو شمرّدد 

 اًم٘مٓمع أو اًمؽمّدد. اعمقآة ومل يٓمرأ قمٚمٞمف ُمٗمًد آظمر ضم٤مز ًمف إمت٤مم ووقئف ُمـ حمّؾ 

٦م سمٛمٕمٜمك قمدم شمٖمػّمه سم٤مًم٘مذارات اًمٕمرومٞمّ  -وذم اقمت٤ٌمر ٟمٔم٤مومتف  .ـمٝم٤مرة ُم٤مء اًمقوقء -5 

 ىمقل، وهق أطمقط وضمقسم٤مً. -يم٤معمٞمت٦م اًمٓم٤مهرة وأسمقال اًمدواب واًم٘مٞمح 

 ٙمقن ُمٖمّمقسم٤مً.سم٠من ٓ ي ،إسم٤مطم٦م ُم٤مء اًمقوقء -5 

وذم طمٙمؿ اعم٤مء اعمتٜمّجس واعمٖمّمقب اعمِمتٌف هبام إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م حمّمقرة،  

 يمّؾ ٦م ذم ًا يٙمقن ُمٕمف اطمتامل اًمٜمج٤مؾم٦م أو اًمٖمّمٌٞمّ أن ٓ شمٌٚمغ يمثرة إـمراف طمدّ  :وو٤مسمٓمٝم٤م

 ـمرف ُمقهقُم٤مً.

ٟم٧م إذا اٟمحٍم اعم٤مء اعم٤ٌمح سمام يم٤من ُمِمتٌٝم٤مً سمٖمػمه ومل يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز ويم٤م (:63)مسللة  

. وًمق اٟمحٍم اعم٤مء اًمٓم٤مهر سم٤معمِمتٌف سمٖمػمه سم٤مًمِمٌٝم٦م تٞمّٛمؿاًمِمٌٝم٦م حمّمقرة وضم٥م اًم

 تٞمّٛمؿاًم صّح٦مسمٕمد اًمتخّٚمص ُمٜمٝمام سم٤مإلراىم٦م أو ٟمحقه٤م، ويِمٙمؾ  تٞمّٛمؿاعمحّمقرة ضم٤مز اًم

صُمؿَّ  سم٠مطمدمه٤م ويّمكّم  تقّو٠موًمق سم٠من ي ٤مئٞم٦ّمُمـ حتّمٞمؾ اًمٓمٝم٤مرة اعم تٛمّٙمـىمٌؾ ذًمؽ ُمع اًم

 ُمٜمف ويٕمٞمد اًمّمالة. تقّو٠مإّول سم٤معم٤مء اًمث٤مين وي يٖمًؾ ُمقاوع إص٤مسم٦م اعم٤مء

وم٤مٟمٙمِمػ ًمف احل٤مل سمٕمد  -ٟمًٞم٤مٟم٤ًم أو ضمٝمالً  -سمامء ُمٖمّمقب  شمقّو٠مإذا  (:64)مسللة  

ُمٜمف اًمقوقء سم٤معم٤مء  يّمّح اًمٖم٤مص٥م ومال  وأُّم٤ماًمٗمراغ صّح ووقؤه إذا مل يٙمـ هق اًمٖم٤مص٥م. 

 اعمٖمّمقب وًمق يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.



 
 

اًمقوقء سم٤معم٤مء اعمتٜمّجس سم٤مـمؾ وًمق يم٤من ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اجلٝمؾ أو  (:65)مسللة  

 اًمٖمٗمٚم٦م أو اًمٜمًٞم٤من.

ُمٜمف  تقّو٠موٓ اإلٟم٤مء اًمذي ي تقّو١م ذم اًمقوقء إسم٤مطم٦م ُمٙم٤من اًمٓ يٕمتؼم (:52)مسللة  

 ،ًمق اٟمحٍم اعمٙم٤من أو اإلٟم٤مء ذم اعمٖمّمقب تٞمّٛمؿوإن ؾم٘مط وضمقب اًمقوقء ووضم٥م اًم

، ويمذا إذا شمقّو٠م ُمـ اإلٟم٤مء صّح اعمٙم٤من اعمٖمّمقب ذم  شمقّو٠موًمٙمـ ًمق ظم٤مًمػ اعمٙمّٚمػ و

ووقؤه، ُمـ دون ومرق سملم آهمؽماف ُمٜمف دومٕم٦م أو شمدرجي٤ًم واًمّم٥ّم  اعمٖمّمقب أصمؿ وصّح 

 ُمٜمف وآرمت٤مس ومٞمف.

٦م اًمتل حيرم اؾمتٕمامهل٤م ذم إيمؾ وجيري هذا احلٙمؿ ذم أواين اًمذه٥م واًمٗمّْم  

قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم،  -يم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ اخل٨ٌََم واحلََدث  -واًمنمب، سمؾ وذم همػممه٤م أيْم٤ًم 

أو  ؾمقاء أيم٤من سم٤مٓهمؽماف شمدرجي٤ًم أو سم٤مًمّم٥ّم  ،ووقؤه صّح ُمٜمٝم٤م  شمقّو٠مًمق  وم٢مّٟمف

 سم٤مٓرمت٤مس.

وذم طمٙمؿ اعمْم٤مف  .إـمالق ُم٤مء اًمقوقء، ومال يّمّح اًمقوقء سم٤معم٤مء اعمْم٤مف -0 

قوقء سم٤معم٤مء اعمْم٤مف سملم وٓ ومرق ذم سمٓمالن اًم .اعمِمتٌف سمف إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م حمّمقرة

 صقريت اًمٕمٛمد وهمػمه.

هبام ُمتٕم٤مىم٤ًٌم، وإذا مل  تقّو٠مإذا اؿمتٌف اعم٤مء اعمٓمٚمؼ سم٤معمْم٤مف ضم٤مز ًمف أن ي (:51)مسللة  

 .تٞمّٛمؿيٙمـ هٜم٤مك ُم٤مء ُمٓمٚمؼ آظمر وضم٥م ذًمؽ وٓ يًقغ ًمف اًم

قمْمق ـم٤مهرًا طملم همًٚمف أو  يمّؾ ـمٝم٤مرة أقمْم٤مء اًمقوقء، سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن  -3 

 يمّؾ ُمًحف. وٓ يٕمتؼم ـمٝم٤مرة مجٞمع إقمْم٤مء قمٜمد اًمنموع ومٞمف، ومٚمق يم٤مٟم٧م ٟمج٦ًم وهمًؾ 

 يمٗمك. -طمٞم٨م يٙمقن اعم٤مء ُمٕمتّماًم  -قمْمق سمٕمد شمٓمٝمػمه أو ـمّٝمره سمٖمًٚم٦م اًمقوقء ٟمٗمًٝم٤م 

ّٓ أن ٓ يٙمقن ُمريْم٤ًم سمام يتّير ُمٕمف ُمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء، و -4  ُمٜمف اًمقوقء  يّمّح مل إ



 
 

 .تٞمّٛمؿُمف اًموًمز

صُمؿَّ  يٛمًح اًمرأسصُمؿَّ  نىاًمٞمصُمؿَّ  اًمٞمد اًمٞمٛمٜمكصُمؿَّ  ًٓ اًمؽمشمٞم٥م، سم٠من يٖمًؾ اًمقضمف أوّ  -5 

م ُمًح اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك اًمرضمٚملم، وإطمقط إومم رقم٤مي٦م اًمؽمشمٞم٥م ذم ُمًح اًمرضمٚملم ومٞم٘مدّ 

قمغم ُمًح اًمرضمؾ اًمٞمنى وإن يم٤من جيقز ُمًحٝمام ُمٕم٤مً. ٟمٕمؿ، ٓ جيقز قمغم إطمقط 

 اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك.شم٘مديؿ 

   ويٙمٗمل ذم احل٤مٓت اًمٓم٤مرئ٦م  .اًمتت٤مسمع اًمٕمرذم ذم اًمٖمًؾ واعمًح :اعمقآة، وهل -6 

أن يٙمقن اًمنموع ذم همًؾ اًمٕمْمق اًمالطمؼ أو  -يمٜمٗم٤مد اعم٤مء وـمرّو احل٤مضم٦م واًمٜمًٞم٤من  -

ضمّٗم٧م مجٞمع إقمْم٤مء  طمتّكُمًحف ىمٌؾ أن دمّػ إقمْم٤مء اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمف، وم٢مذا أظّمره 

أو اًمريح أو اًمتجٗمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م  ٓمؾ اًمقوقء، وٓ سم٠مس سم٤مجلٗم٤مف ُمـ ضمٝم٦م احلرّ اًم٤ًمسم٘م٦م سم

 ٦م.تحّ٘م٘م٦م ُماعمقآة اًمٕمرومٞمّ 

اعم٤ٌمذة، سم٠من ي٤ٌمذ اعمٙمّٚمػ سمٜمٗمًف أومٕم٤مل اًمقوقء إذا أُمٙمٜمف ذًمؽ، وُمع  -7 

سمف، سم٠من يِم٤مريمف ومٞمام ٓ ي٘مدر قمغم  لمتٕمآوٓمرار إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٖمػم جيقز ًمف أن يً

وإن مل  .سمٜمٗمًف اًمٜمٞم٦ّم ف يتقمّم ٝم٤م، وًمٙمٜمّ سمف، ؾمقاء أيم٤من سمٕمض أومٕم٤مل اًمقوقء أم يمٚمّ آؾمت٘مالل 

ف، وإطمقط وضمقسم٤ًم قّوئـمٚم٥م ُمـ همػمه أن ي - وًمق قمغم هذا اًمقضمف -ُمـ اعم٤ٌمذة  تٛمّٙمـي

، وإن مل يٛمٙمـ قّوئًح سمٞمد ٟمٗمس اعمتُمٜمٝمام، ويٚمزم أن يٙمقن اعم يمّؾ  اًمٜمٞم٦ّم طمٞمٜمئٍذ أن يتقمّم 

 اًمرـمقسم٦م اًمتل ذم يده وُمًح هب٤م. ٕملمذًمؽ أظمذ اعمُ 

ُمـ شمٞمّ٘مـ اًمقوقء وؿمّؽ ذم احلدث سمٜمك قمغم اًمٓمٝم٤مرة، وُمـ شمٞمّ٘مـ  (:56)مسللة  

ر ُمٜمٝمام واعمت٠مظّم  ت٘مّدمذم اعم ٝمام وؿمّؽ ٜماًمقوقء سمٜمك قمغم احلدث، وُمـ شمٞم٘مّ  احلدث وؿمّؽ ذم

 وضم٥م قمٚمٞمف اًمقوقء.

وشمقّو٠م  صّحتٝم٤مُمـ ؿمّؽ ذم اًمقوقء سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة سمٜمك قمغم  (:55)مسللة  



 
 

قمغم اًمّمالة سمحٞم٨م ًمق اًمتٗم٧م إًمٞمف ىمٌٚمٝم٤م  ومٞمام إذا شم٘مّدم ُمٜمِم٠م اًمِمّؽ  طمتّكًمٚمّمٚمقات أشمٞم٦م، 

وًمق  .طم٤مل اًمٖمٗمٚم٦م ١مؿمّؽ سمٕمد اًمّمالة ذم اًمتقّو صُمؿَّ  غّم صصُمؿَّ  همٗمؾصُمؿَّ  ًمِمّؽ، يمام إذا أطمدث

 ة ىمٓمٕمٝم٤م وأقم٤مده٤م سمٕمد اًمقوقء.ؿمّؽ ذم اًمقوقء أصمٜم٤مء اًمّمال

 -ُمثالً  -إذا قمٚمؿ إمج٤مًٓ سمٕمد اًمّمالة سمٓمالن صالشمف ًمٜم٘مّم٤من ريمـ ومٞمٝم٤م (: 54)مسللة  

 أو سمٓمالن ووقئف وضم٧ٌم قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة وم٘مط دون اًمقوقء.

 

 كواقض الوضوء

 ٟمقاىمض اًمقوقء شمًٕم٦م: 

واًمٖم٤مئط، ؾمقاء  -راً اًمٌٚمؾ اعمِمتٌف سمف ىمٌؾ آؾمتؼماء وذم طمٙمٛمف فم٤مه -اًمٌقل  -9،5 

أم ُمـ  -اخلٚم٘م٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م  ًمٚمٜمقع أو ًمٗمرد ؿم٤مذّ  -أيم٤من ظمروضمٝمام ُمـ اعمقوع إصكم 

ّٓ ُمع قمدم اٟمًداده ومال يٙمقن ٟم٤مىمْم٤ًم  وأُّم٤مهمػمه ُمع اٟمًداد اعمقوع إصكم،  إذا يم٤من  إ

ُمٕمت٤مدًا ًمف أو يم٤من اخلروج سمدومع ـمٌٞمٕمل ٓ سم٤مًٔم٦م، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم آٟمت٘م٤مض 

 سمف ُمٓمٚم٘م٤مً.

أو اًمّمديد اخل٤مرج ُمـ أطمد اعمخرضملم ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمف  وٓ يٜمت٘مض اًمقوقء سم٤مًمدم 

اًمرـمقسم٦م اخل٤مرضم٦م قمٜمد ُمالقم٦ٌم اًمرضمؾ  :سمقل أو هم٤مئط، يمام ٓ يٜمت٘مض سمخروج اعمذي وهق

اًمرـمقسم٦م اخل٤مرضم٦م سمٕمد اًمٌقل، واًمقذي  :ٟمحق ذًمؽ مم٤ّم ُيثػم اًمِمٝمقة، واًمقدي وهقاعمرأة و

 .اًمرـمقسم٦م اخل٤مرضم٦م سمٕمد اعمٜمّل  :وهق

إذا صدق قمٚمٞمٝم٤م أطمد آؾمٛملم  -سمٞم٤مٟمف  ت٘مّدماعم -ظمروج اًمريح ُمـ خمرج اًمٖم٤مئط  -5 

 اعمٕمرووملم.

 اًمٜمقم اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمًٛمع. -0 



 
 

 ٧م.ٝمَ ء أو ؾُمْٙمر، دون ُمثؾ اًمٌَ ُم٤م يزيؾ اًمٕم٘مؾ ُمـ ضمٜمقن أو إهمام يمّؾ  -3 

 ٓم٦م واًم٘مٚمٞمٚم٦م.آؾمتح٤مو٦م اعمتقؾّم  -4 

ّٓ ٤م شمٜم٘مض اًمقوقء وإن يم٤مٟم٧م ٓ شمقضم٥م وم٢مهّن اجلٜم٤مسم٦م واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس،  -5-7  إ

 اًمٖمًؾ.

 

 وجوب الوضوءموارد 

 جي٥م اًمقوقء ًمثالصم٦م أُمقر: 

٦م ومٞمٕمتؼم اًمّمٚمقات اعمًتحٌّ  وأُّم٤م٧م. اًمّمٚمقات اًمقاضم٦ٌم ُم٤م قمدا صالة اعمٞمّ  -9 

 يمام يٕمتؼم ذم اًمّمٚمقات اًمقاضم٦ٌم. صّحتٝم٤ماًمقوقء ذم 

٦م ُمـ اًمّمالة اًمقاضم٦ٌم ويمذا صالة آطمتٞم٤مط. وٓ جي٥م اًمقوقء إضمزاء اعمٜمًٞمّ  -5 

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً.ًمًجديت اًمًٝمق وإن يم٤من أطمقط 

 ٦م أو قمٛمرة ُمٜمدوسم٦م.اًمٓمقاف اًمقاضم٥م وإن يم٤من ضمزءًا حلجّ  -5 

وإطمقط  .أن يٛمّس سمٌدٟمف يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن قّوئحيرم قمغم همػم اعمت (:51)مسللة  

٦م سمف شمٕم٤ممم، وإطمقط إومم إحل٤مق وضمقسم٤مً أن ٓ يٛمّس اؾمؿ اجلالًم٦م واًمّمٗم٤مت اعمختّّم 

 هب٤م.( قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)ي٘م٦م اًمٓم٤مهرة ٦م واًمّمدّ أؾمامء إٟمٌٞم٤مء وإئٛمّ 

  

 أحؽام التخّل  من

أن يًؽم قمقرشمف  وذم ؾم٤مئر إطمقال جي٥م قمغم اعمٙمّٚمػ طم٤مل اًمتخكّم  (:52)مسللة  

آؾمتٛمت٤مع  ، ويًتثٜمك ُمـ هذا احلٙمؿ ُمـ ًمف طمّؼ (زٞمّ اًمِمخص اعمٛم)قمـ اًمٜم٤مفمر اعمحؽمم 

 ُمٜمف ذقم٤مً ُمثؾ اًمزوج واًمزوضم٦م.



 
 

ل أو ٌقّ تإطمقط وضمقسم٤مً قمدم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م طم٤مل اًم (:53)مسللة  

ط، ويمذًمؽ آؾمت٘م٤ٌمل سمٜمٗمس اًمٌقل أو اًمٖم٤مئط وإن مل يٙمـ اًمِمخص ُمًت٘مٌالً أو اًمتٖمقّ 

 ُمًتدسمراً.

تف هق: اعمًح وإومم ذم يمٞمٗمٞمّ  .يًتح٥ّم ًمٚمرضمؾ آؾمتؼماء سمٕمد اًمٌقل (:54)مسللة  

ُمًح اًم٘مْمٞم٥م سم٢مصٌٕملم  ؿَّ صمُ ات، ٞم٥م صمالث ُمرّ سم٤مإلصٌع ُمـ خمرج اًمٖم٤مئط إمم أصؾ اًم٘مْم

قمٍم احلِمٗم٦م صمالث  ؿَّ صمُ ات، أطمدمه٤م ُمـ ومقىمف وأظمر ُمـ حتتف إمم احلِمٗم٦م صمالث ُمرّ 

 ات.ُمرّ 

ذم ٟمٗمًف،  -أي شمٓمٝمػم خمرج اًمٌقل واًمٖم٤مئط  -ٓ جي٥م آؾمتٜمج٤مء  (:55)مسللة  

خمرج اًمٌقل سم٤معم٤مء وٓ ء همًؾ ويٕمتؼم ذم آؾمتٜمج٤م .ف جي٥م عم٤م يٕمتؼم ومٞمف ـمٝم٤مرة اًمٌدنوًمٙمٜمّ 

ة اًمقاطمدة ُمٓمٚم٘م٤مً، وإن يم٤من إطمقط إومم ذم اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ أن همػمه، وشمٙمٗمل اعمرّ  ئجيز

همًٚمف  شمٕملّم ى اعمخرج ُمقوع اًمٖم٤مئط وم٢من شمٕمدّ  وأُّم٤م .شملم واًمثالث أومْمؾيٖمًؾ سمف ُمرّ 

يٜم٘مك، وُمًحف سمحجر أو ظمرىم٦م أو ىمرـم٤مس  طمتّك سملم همًٚمف سم٤معم٤مء ختػّم  سم٤معم٤مء، وإن مل يتٕمدّ 

 .أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ إضم٤ًمم اًم٘م٤مًمٕم٦م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م

ويٕمتؼم ذم اعمًح سم٤محلجر وٟمحقه أن ٓ يّمٞم٥م اعمخرج ٟمج٤مؾم٦م أظمرى ُمـ اخل٤مرج أو  

ؼم ومٞمف ـمٝم٤مرة اعمٛمًقح سمف ًف سم٤مًمٌقل ذم اًمٜم٤ًمء، يمام يٕمتشمٜمجّ  يّي اًمداظمؾ يم٤مًمدم. ٟمٕمؿ، ٓ 

٦م، وٓ يٕمتؼم ومٞمف ُمًح اعمخرج سم٘مٓمع صمالث إذا زاًم٧م ًاعمًح سم٤مٕضم٤ًمم اعمتٜمجّ  ئومال جيز

. ٟمٕمؿ، إذا مل شمزل هب٤م ًمزم اؾمتح٤ٌمسم٤مً وإن يم٤من ذًمؽ أطمقط  -ُمثالً  -اًمٜمج٤مؾم٦م سم٘مٓمٕم٦م واطمدة 

 ٦م.وحيرم آؾمتٜمج٤مء سمام هق حمؽمم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞمّ  .اعمًح إمم أن شمزول

 

 



 
 

 

 الغسل

 ٦م:ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ ؾمتّ  

 اجلٜم٤مسم٦م. -9 

 احلٞمض. -5 

 اًمٜمٗم٤مس. -5 

 آؾمتح٤مو٦م. -0 

 ٧م.ُمّس اعمٞمّ  -3 

 اعمقت. -4 

 

 اجلـابة غسل

 ؼ اجلٜم٤مسم٦م سم٠مُمريـ:شمتح٘مّ  

ذم اًمرضمؾ ُمـ اعمقوع اعمٕمت٤مد ُمٓمٚم٘م٤مً، ويمذا ُمـ همػمه إذا يم٤من  ظمروج اعمٜمّل  -9 

ّٓ ٤مً، واخلروج ـمٌٞمٕمٞمّ   وم٤مٕطمقط اجلٛمع سملم اًمٖمًؾ واًمقوقء إذا يم٤من حمدصم٤مً سم٤مٕصٖمر. إ

فم٤مهرًا اًمرـمقسم٦م اعمِمتٌٝم٦م سمف اخل٤مرضم٦م سمٕمد ظمروضمف وىمٌؾ آؾمتؼماء  وذم طمٙمؿ اعمٜمّل  

٧م ضم٤مُمٕم٦ًم ًمٚمّمٗم٤مت اًمثالصم٦م )اًمِمٝمقة، اًمرـمقسم٦م اعمِمتٌٝم٦م همػمه٤م وم٢من يم٤مٟم وأُّم٤مسم٤مًمٌقل، 

ّٓ و ،اًمدومؼ، اًمٗمتقر( ومٝمل سمحٙمؿ اعمٜمّل   د اًمِمٝمقة.ويٙمٗمل ذم اعمريض جمرّ  .ومال حيٙمؿ سمف إ

ّٓ سم٤معمٕمٜمك اعمٕمروف  اعمرأة ومٝمل وإن مل يٙمـ هل٤م ُمٜمّل  وأُّم٤م  أّن اًم٤ًمئؾ اخل٤مرج ُمٜمٝم٤م سمام إ

٩م صقهل٤م إمم ذروة اًمتٝمٞمّ ومٞمام إذا اىمؽمن ذًمؽ سمق يّمدق ُمٕمف اإلٟمزال قمروم٤ًم سمحٙمؿ اعمٜمّل 



 
 

سمؾ وإن مل ي٘مؽمن سمذًمؽ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، دون اًمٌٚمؾ اعمقوٕمل  ،اجلٜمز )اًمرقمِم٦م(

 ٓ يقضم٥م ؿمٞمئ٤مً. وم٢مّٟمف٦م اخلٗمٞمٗم٦م اًمذي ٓ يتج٤موز اًمٗمرج وحيّمؾ سم٤مإلصم٤مرة اجلٜمًٞمّ 

 ذم ىمٌؾ اعمرأة ودسمره٤م، وهق يقضم٥م اجلٜم٤مسم٦م ًمٚمرضمؾ واعمرأة. -وًمق مل يٜمزل  -اجلامع  -5 

وإطمقط وضمقسم٤ًم ذم وطء همػم اعمرأة اجلٛمع سملم اًمٖمًؾ واًمقوقء ًمٚمقاـمئ واعمقـمقء  

ّٓ إذا يم٤مٟم٤م حمدصملم سم٤مٕصٖمر، و  يمٗمك اًمٖمًؾ.إ

 جي٥م همًؾ اجلٜم٤مسم٦م ٕرسمٕم٦م أُمقر: (:42)مسللة  

 ٧م.اًمّمالة اًمقاضم٦ٌم ُم٤م قمدا صالة اعمٞمّ  -9 

ويمذا صالة آطمتٞم٤مط. وٓ شمٕمتؼم اًمٓمٝم٤مرة ذم  ،٦م ُمـ اًمّمالةإضمزاء اعمٜمًٞمّ  -5 

 ؾمجقد اًمًٝمق وإن يم٤من ذًمؽ أطمقط.

 ٦م أو قمٛمرة ُمٜمدوسم٦م.اًمٓمقاف اًمقاضم٥م وإن يم٤من ضمزءًا حلجّ  -5 

 اًمّمقم قمغم شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت. -0 

 حيرم قمغم اجلٜم٥م أُمقر: (:41)مسللة  

ويمذا ؾم٤مئر أؾمامئف شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف اعمختّّم٦م سمف قمغم إطمقط  ،ًمٗمظ اجلالًم٦م ُمّس  -9 

 قمغم إطمقط إومم.( قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)ويٚمحؼ سمف ُمّس أؾمامء اعمٕمّمقُملم  .وضمقسم٤مً 

 ُمّس يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن. -5 

اًمدظمقل ذم اعم٤ًمضمد وإن يم٤من ٕظمذ رء ُمٜمٝم٤م. ٟمٕمؿ، ٓ حيرم اضمتٞم٤مزه٤م  -5 

 سم٤مًمدظمقل ُمـ سم٤مب واخلروج ُمـ آظمر أو ٟمحقه.

 اعمٙم٨م ذم اعم٤ًمضمد. -0 

ووع رء ذم اعم٤ًمضمد قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم وإن يم٤من ذًمؽ ذم طم٤مل آضمتٞم٤مز أو  -3 

 ُمـ اخل٤مرج.



 
 

وإن يم٤من ( اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ صغّم ) اًمدظمقل ذم اعمًجد احلرام وُمًجد اًمٜمٌّل  -4 

 قمغم ٟمحق آضمتٞم٤مز.

٘مراءهت٤م، ىمراءة إطمدى اًمٕمزائؿ إرسمع، وهل أي٤مت اًمتل جي٥م اًمًجقد ًم -5 

، شاًمًجدة» :وإطمقط إومم أن ٓ ي٘مرأ ؿمٞمئ٤مً ُمـ اًمًقر اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٕمزائؿ، وهل

 .شاًمٕمٚمؼ»، شاًمٜمجؿ»، شٚم٧مّّم ومُ »

شمٚمحؼ سم٤معم٤ًمضمد قمغم  (قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)وم٦م ًمٚمٛمٕمّمقُملم اعمِم٤مهد اعمنّم  (:46)مسللة  

، -ومٞمام مل يث٧ٌم يمقٟمف ُمًجدًا يمام صم٧ٌم ذم سمٕمْمٝم٤م  -إطمقط وضمقسم٤مً، وٓ يٚمحؼ هب٤م أروىمتٝم٤م 

 يمام ٓ يٚمحؼ هب٤م اًمّمحـ اعمٓمّٝمر وإن يم٤من اإلحل٤مق أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.

 

 ة الغسلكقػقّ 

 اًمٖمًؾ ىمًامن: ارمت٤مد وشمرشمٞمٌل. 

وإّول: هق شمٖمٓمٞم٦م اعم٤مء عمجٛمقع  .آرمت٤مد، وهق قمغم ٟمحقيـ: دومٕمل وشمدرجيل -9 

 .ًمف ُم٘مّدُم٦ماًمٌدن وؾمؽمه جلٛمٞمع أضمزائف، وهق أُمر دومٕمل يٕمتؼم آٟمٖمامس اًمتدرجيل 

٦م، ومٞمٙمقن ظ ومٞمف قمغم اًمقطمدة اًمٕمرومٞمّ واًمث٤مين: هق همٛمس اًمٌدن ذم اعم٤مء شمدرجي٤مً ُمع اًمتحٗمّ 

 ًمف يمام ذم اًمٜمحق إّول، ويّمّح  ُم٘مّدُم٦مضمزء ُمـ اًمٌدن ضمزءًا ُمـ اًمٖمًؾ ٓ  يمّؾ همٛمس 

 اًمٖمًؾ سم٤مًمٜمحق اًمث٤مين يم٤مّٕول.

ضمزء ُمـ اًمٌدن ظم٤مرج اعم٤مء ىمٌؾ رُمًف سم٘مّمد اًمٖمًؾ،  يمّؾ ويٕمتؼم ذم اًمث٤مين أن يٙمقن  

 .رُمًف سم٘مّمد اًمٖمًؾصُمؿَّ  ويٙمٗمل ذم اًمٜمحق إّول ظمروج سمٕمض اًمٌدن ُمـ اعم٤مء

٦م سم٘مٞمّ صُمؿَّ  ًٓ مت٤مم اًمرأس واًمرىم٦ٌمتف أن يٖمًؾ أوّ اًمؽمشمٞمٌل، وإطمقط وضمقسم٤مً ذم يمٞمٗمٞمّ  -5

٦م أظمرى، وإن ٦م يمٞمٗمٞمّ وٓ جي٥م اًمؽمشمٞم٥م سملم اًمٓمروملم، ومٞمجقز همًٚمٝمام ُمٕم٤ًم أو سم٠ميّ  .اًمٌدن



 
 

 مت٤مم اًمٜمّمػ إين.صُمؿَّ  ًٓ مت٤مم اًمٜمّمػ إيٛمـيم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن يٖمًؾ أوّ 

ّمؾ سمف إذا مل حيّمؾ اًمٕمٚمؿ يتّ  مم٤ّمقمْمق إدظم٤مل رء ُمـ أظمر  يمّؾ ًؾ وجي٥م ذم هم 

ّٓ سم٢مشمٞم٤من اًمقاضم٥م   سمذًمؽ. إ

ًؾ سمتحريؽ اًمٌدن حت٧م اعم٤مء طمقط وضمقسم٤ًم قمدم آيمتٗم٤مء ذم اًمٖمإ(: 45)مسللة  

سم٘مّمد اًمٖمًؾ، يم٠من يٙمقن مجٞمع سمدٟمف حت٧م اعم٤مء ومٞم٘مّمد اًمٖمًؾ اًمؽمشمٞمٌل سمتحريؽ اًمرأس 

 .اجل٤مٟمٌلم، ويمذًمؽ حتريؽ سمٕمض إقمْم٤مء وهق ذم اعم٤مء سم٘مّمد همًٚمفصُمؿَّ  ًٓ واًمرىم٦ٌم أوّ 

وأيْم٤مً إطمقط وضمقسم٤ًم قمدم آيمتٗم٤مء ذم اًمٖمًؾ سم٢مظمراج اًمٌدن ُمـ اعم٤مء سم٘مّمد اًمٖمًؾ، 

 وُمثٚمف إظمراج سمٕمض إقمْم٤مء ُمـ اعم٤مء سم٘مّمد همًٚمف.

  

 ذوط الغسل

ف يٛمت٤مز قمـ اقمت٤ٌمره ذم اًمقوقء ُمـ اًمنموط، وًمٙمٜمّ  شم٘مّدميٕمتؼم ذم اًمٖمًؾ مجٞمع ُم٤م  

 اًمقوقء ُمـ وضمٝملم:

قمْمق هٜم٤م أن يٙمقن اًمٖمًؾ ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ،  ف ٓ يٕمتؼم ذم همًؾ أّي ٟمّ أ -9 

 اقمت٤ٌمر هذا ذم اًمقوقء ذم اجلٛمٚم٦م. شم٘مّدموىمد 

 ٤م همػم ُمٕمتؼمة ذم اًمٖمًؾ، وىمد يم٤مٟم٧م ُمٕمتؼمة ذم اًمقوقء.وم٢مهّن اعمقآة،  -5 

٦م إهم٤ًمل همًؾ اجلٜم٤مسم٦م جيزئ قمـ اًمقوقء، سمؾ جيزئ قمٜمف سم٘مٞمّ (: 44)مسللة  

ّٓ  ،اًمقاضم٦ٌم أو اًمث٤مسم٧م اؾمتح٤ٌمهب٤م أيْم٤مً  ُمٕمف ُمـ سُمدَّ ٓ  وم٢مّٟمفٓم٦م همًؾ آؾمتح٤مو٦م اعمتقؾّم  إ

 اًمقوقء يمام ؾمٞم٠ميت.

وجيقز اإلشمٞم٤من  .اًمقوقء إمم ؾم٤مئر إهم٤ًمل همػم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م وإطمقط إومم وؿّ  

. ٟمٕمؿ، ذم همًؾ آؾمتح٤مو٦م ٦مسمف ىمٌٚمٝم٤م أو سمٕمده٤م، ويمذا ذم أصمٜم٤مئٝم٤م إذا ضملء هب٤م شمرشمٞمٌٞمّ 



 
 

 اًمٙمثػمة ي١مشمك سمف ىمٌٚمف وم٘مط.

يمٖمًؾ اجلٜم٤مسم٦م واجلٛمٕم٦م  -دة ػ أهم٤ًمل ُمتٕمدّ إذا يم٤من قمغم اعمٙمٚمّ  (:41)مسللة  

ف ذًمؽ، يمام ئوجيزضم٤مز ًمف أن يٖمتًؾ همًالً واطمدًا سم٘مّمد اجلٛمٞمع  - واحلٞمض وهمػم ذًمؽ

 .جيقز ًمف أن يٜمقي ظمّمقص همًؾ اجلٜم٤مسم٦م وهق أيْم٤مً جيزئ قمـ همػمه

 ىمّمده، وذم إضمزائف قمـ وأُّم٤م إذا ٟمقى همػم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م ومال إؿمٙم٤مل ذم إضمزائف قماّم  

ُمـ دون ذم إضمزاء أّي همًؾ قمـ همًؾ اجلٛمٕم٦م  ،همػمه يمالم واًمّمحٞمح هق اإلضمزاء. ٟمٕمؿ

وُمثٚمف إهم٤ًمل  .ىمّمده وًمق إمج٤مًٓ إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ

 ظم٤مّص يم٤محلرم اعمٙمل أو ًمإلشمٞم٤من سمٗمٕمؾ  ظم٤مّص ٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ًمٚمدظمقل ذم ُمٙم٤من اًمٗمٕمٚمٞمّ 

 يم٤مإلطمرام.

دة جيري ذم مجٞمع إهم٤ًمل ُم٤م ذيمر ُمـ إضمزاء همًؾ واطمد قمـ أهم٤ًمل ُمتٕمدّ  إنّ صُمؿَّ  

وًمٙمـ ضمري٤مٟمف ذم إهم٤ًمل  ،-٦م أو ًمٖم٤مي٦م أظمرى ٦م أو زُم٤مٟمٞمّ ُمٙم٤مٟمٞمّ  -٦م حٌّ اًمقاضم٦ٌم واعمًت

 يًتح٥ّم سمٕمد همًٚمف اًمذي ٞم٧ّم يمٛمّس اعم -اعم٠مُمقر هب٤م سم٥ًٌم ارشمٙم٤مب سمٕمض إومٕم٤مل 

 د اًم٥ًٌم ٟمققم٤مً ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل.ُمع شمٕمدّ  -اًمٖمًؾ ًمف 

 ف، وإطمقطإذا أطمدث سم٤مٕصٖمر أصمٜم٤مء همًؾ اجلٜم٤مسم٦م ومٚمف أن يتٛمّ  (:42)مسللة  

وضمقسم٤مً وّؿ اًمقوقء إًمٞمف طمٞمٜمئٍذ، وًمف اًمٕمدول آؾمتئٜم٤مذم ُمـ اًمؽمشمٞمٌل إمم آرمت٤مد 

 اًمقوقء. وسم٤مًمٕمٙمس، وٓ طم٤مضم٦م طمٞمٜمئٍذ إمم وؿّ 

ومٞمف سمٕمد اًمٗمراغ  ذم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م سمٜمك قمغم قمدُمف، وإذا ؿمّؽ  إذا ؿمّؽ  (:43)مسللة  

ّٓ ُمـ اًمّمالة مل دم٥م إقم٤مدهت٤م،  اًمقىم٧م وصدر ُمٜمف ذم  ت٦م وطمدث اًمِمّؽ ىمّ ١مإذا يم٤مٟم٧م ُمإ

وجي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ  .إطمقط وضمقسم٤ًم إقم٤مدهت٤م طمٞمٜمئذٍ  احلدث إصٖمر سمٕمد اًمّمالة وم٢منّ 

أو ضمقازه قمغم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم ُمـ همػم ومرق سملم  صّحتف تقىّمػقمٛمؾ شم ًمٙمّؾ 



 
 

 يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن. ُمثؾ ُمّس  طمتّكاًمّمالة وهمػمه٤م 

 وهذا اًمٖمًؾ يٛمٙمـ أن ي٘مع قمغم ٟمحقيـ: 

يم٠من ي٘مّمد سمف همًؾ يقم  -وضمقسم٤مً أو اؾمتح٤ٌمسم٤مً  -أن ي٘مٓمع سمٙمقٟمف ُم٠مُمقراً سمف  :إّول 

 دة سمٕمد اًمّمالة، وطمٞمٜمئٍذ ومٚمف آيمتٗم٤مء سمف ذم اإلشمٞم٤من سمٙمّؾ اجلٛمٕم٦م أو همًؾ اجلٜم٤مسم٦م اعمتجدّ 

 ؾمقاء ؾمٌ٘مف احلدث إصٖمر أم ٓ. ،قمٛمؾ ُمنموط سم٤مًمٓمٝم٤مرة

ذم  ٤مء اجلٜم٤مسم٦م اًمتل يِمّؽ د اطمتامل سم٘مأن ٓ يٙمقن يمذًمؽ سم٠من أشمك سمف عمجرّ  :الثاين 

آهمت٤ًمل ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمّمالة، وطمٞمٜمئٍذ يٙمتٗمك سمف ذم اإلشمٞم٤من سمام هق ُمنموط سم٤مًمٓمٝم٤مرة قمـ 

  .يمؼم وم٘مط يمجقاز اعمٙم٨م ذم اعم٤ًمضمداحلدث إ

قمـ احلدث إصٖمر ومال يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مًمٖمًؾ سمؾ  طمتّكُم٤م هق ُمنموط سم٤مًمٓمٝم٤مرة  وأُّم٤م

 جي٥م وّؿ اًمقوقء إًمٞمف إن ؾمٌ٘مف صدور احلدث ُمٜمف دون ُم٤م مل يًٌ٘مف.

 

 

  



 
 

 

 احلقض

ة ذم اًمٖم٤مًم٥م، وىمد يٙمقن أيمثر ُمـ ذًمؽ أو ؿمٝمر ُمرّ  يمّؾ احلٞمض: دم شمٕمت٤مده اًمٜم٤ًمء ذم  

 .أىمّؾ 

اً قمٌٞمٓم٤مً خيرج اًمٖم٤مًم٥م ذم دم احلٞمض أن يٙمقن أؾمقد أو أمحر، طم٤مرّ  (:44)مسللة  

      . ويٕمتؼم ومٞمف آؾمتٛمرار أّي٤مم٘م٦م، وأيمثره قمنمة وًمق ُمٚمٗمّ  أّي٤ممف صمالصم٦م سمدومؼ وطمرىم٦م. وأىمٚمّ 

 ٓمٝم٤م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم، ومٚمق مل يًتٛمرّ ويمذا ومٞمام يتقؾّم  ،ذم اًمثالصم٦م إومم -وًمق ذم ومْم٤مء اًمٗمرج  -

اًمدم مل دمر قمٚمٞمف أطمٙم٤مم احلٞمض. ٟمٕمؿ، ومؽمات آٟم٘مٓم٤مع اًمٞمًػمة اعمتٕم٤مروم٦م وًمق ذم سمٕمض 

 سم٤مٓؾمتٛمرار اعمٕمتؼم ومٞمف. اًمٜم٤ًمء ٓ ختّؾ 

احلٞمض، ومٚمق رأت اًمدم  أىمّؾ  اًمثالصم٦م اًمتل هل ّي٤مميٕمتؼم اًمتقازم ذم إ (:45)مسللة  

ُمـ اسمتداء رؤي٦م اًمدم ومٝمق  أّي٤ممرأت يقُم٤ًم أو يقُملم ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء قمنمة صُمؿَّ  اٟم٘مٓمعصُمؿَّ  يقُملم

ًمٞمس سمحٞمض، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ذم ُمثؾ ذًمؽ اجلٛمع سملم شمروك احل٤مئض 

 .ٜم٘م٤مءاًم أّي٤مموأومٕم٤مل اعمًتح٤مو٦م ذم أّي٤مم اًمدم، واجلٛمع سملم أطمٙم٤مم احل٤مئض واًمٓم٤مهرة 

ذم ومّمؾ أطمٙم٤مم احل٤مئض، يمام ؾمٞم٠ميت  -أي ُم٤م يٚمزُمٝم٤م شمريمف  -وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من شمروك احل٤مئض 

 ذم ومّمؾ أىم٤ًمم اعمًتح٤مو٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م. -أي ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ومٕمٚمف  -أومٕم٤مل اعمًتح٤مو٦م 

ـّ اًمًتّ  (:12)مسللة   دم  لم، ومٙمّؾ يٕمتؼم ذم دم احلٞمض أن يٙمقن سمٕمد اًمٌٚمقغ وىمٌؾ ؾم

شمًع ؾمٜملم ٓ يٙمقن دم طمٞمض، ويمذا ُم٤م شمراه اعمرأة سمٕمد سمٚمقهمٝم٤م  ٦م ىمٌؾ سمٚمقهمٝم٤مشمراه اًمّمٌٞمّ 

٦م اجلٛمع سملم شمروك احل٤مئض وإطمقط إومم ذم همػم اًم٘مرؿمٞمّ  .لم ٓ شمٙمقن ًمف أطمٙم٤مُمفاًمًتّ 

لم ومٞمام إذا يم٤من اًمدم سمحٞم٨م ًمق رأشمف ىمٌؾ وأومٕم٤مل اعمًتح٤مو٦م ومٞمام سملم اخلٛمًلم واًمًتّ 

 قم٤مدهت٤م. أّي٤مماخلٛمًلم حلٙمؿ سمٙمقٟمف طمٞمْم٤مً يم٤مًمذي شمراه 



 
 

ـّ اًمٞم٠مس ًمدى اعمرأة   أي اًمذي إذا سمٚمٖمتف مل حيٙمؿ سمٙمقن ُم٤م شمراه ُمـ  -وسم٤مجلٛمٚم٦م: إّن ؾم

لم. ٟمٕمؿ، إذا سمٚمٖم٧م اخلٛمًلم وىمد اٟم٘مٓمع قمٜمٝم٤م اًمدم وٓ حمّدد سم٤مًمًتّ  -اًمدم سمٕمده طمٞمْم٤ًم 

ـّ ٓ ًمٕم٤مرض  -يرضمك قمقده  ة ذم اًمٓمالق يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعم٠ًمًم٦م شمً٘مط قمٜمٝم٤م اًمٕمدّ  -ًمٙمؼم اًمً

(9475.) 

جيتٛمع احلٞمض ُمع احلٛمؾ ىمٌؾ فمٝمقره وسمٕمد فمٝمقره. ٟمٕمؿ، إطمقط  (:11)مسللة  

٦م سملم شمروك احل٤مئض وأومٕم٤مل اعمًتح٤مو٦م ذم وضمقسم٤مً أن دمٛمع احل٤مُمؾ ذات اًمٕم٤مدة اًمقىمتٞمّ 

قمنميـ يقُم٤مً ُمـ أّول قم٤مدهت٤م ويم٤من اًمدم  صقرة واطمدة وهل ُم٤م إذا رأت اًمدم سمٕمد ُميّض 

 ؾمقاء. ة طمٙمؿ احل٤مُمؾ وهمػم احل٤مُمؾ قمغم طمدّ سمّمٗم٤مت احلٞمض، وذم همػم هذه اًمّمقر

ُمـ قمنمة  ف ٓ يٙمقن أىمّؾ وًمٙمٜمّ  ،ٓ طمّد ٕيمثر اًمٓمٝمر سملم احلٞمْمتلم (:16)مسللة  

ومٚمٞم٤ًم  أّي٤ممُمـ قمنمة  ٓم٦م سمٞمٜمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من اًمٜم٘م٤مء سملم اًمدُملم أىمّؾ وشمًع ًمٞم٤مل ُمتقؾّم  أّي٤مم

ة ورأت اًمدم سمٕمده ُمرّ  ـمٝمرت ؾمٌٕم٤مً صُمؿَّ  سمحٞمْمتلم ي٘مٞمٜم٤مً، ومٚمق رأت اًمدم صمالصم٤ًم أو أيمثر

 أظمرى مل يٕمتؼم اًمدم اًمث٤مين طمٞمْم٤مً.

د اًمدم اخل٤مرج ُمـ اعمرأة سملم احلٞمض ودم اًمٌٙم٤مرة اؾمتدظمٚم٧م إذا شمردّ  (:15)مسللة  

اؾمتخرضمتٝم٤م سمرومؼ، وم٢من ظمرضم٧م صُمؿَّ  ىمٓمٜم٦م ذم اًمٗمرج وصؼمت ومؽمة شمٕمٚمؿ سمٜمٗمقذ اًمدم ومٞمٝم٤م

 ق دم احلٞمض.ُمٓمّقىم٦م سم٤مًمدم ومٝمق دم اًمٌٙم٤مرة، وإن يم٤مٟم٧م ُمٜمٖمٛم٦ًم سمف ومٝم

  

  



 
 

 

 أقسام احلائض

 احل٤مئض ىمًامن: ذات قم٤مدة، وهمػم ذات قم٤مدة. 

 وذات اًمٕم٤مدة صمالصم٦م أىم٤ًمم: 

 ٦م.٦م وقمدديّ وىمتٞمّ  -9 

 ٦م وم٘مط.قمدديّ  -5 

 ٦م وم٘مط.وىمتٞمّ  -5 

 وهمػم ذات اًمٕم٤مدة: ُمٌتدئ٦م، وُمْمٓمرسم٦م، وٟم٤مؾمٞم٦م اًمٕمدد. 

شملم ُمتامصمٚمتلم ُمـ طمٞم٨م اعمرأة اًمتل شمرى اًمدم ُمرّ  :٦م هل٦م واًمٕمدديّ ذات اًمٕم٤مدة اًمقىمتٞمّ  

ًمف إمم اًمقىم٧م واًمٕمدد ُمـ همػم ومّمؾ سمٞمٜمٝمام سمحٞمْم٦م خم٤مًمٗم٦م، يم٠من شمرى اًمدم ذم ؿمٝمر ُمـ أوّ 

 اًمٞمقم اًم٤ًمسمع وشمرى ذم اًمِمٝمر اًمث٤مين ُمثؾ إّول.

شملم ُمتقاًمٞمتلم ُمتامصمٚمتلم ُمـ طمٞم٨م اًمتل شمرى اًمدم ُمرّ  :٦م وم٘مط هلت اًمٕم٤مدة اًمقىمتٞمّ ذا 

ًمف إمم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع، وذم اًمِمٝمر اًمقىم٧م دون اًمٕمدد، يم٠من شمرى اًمدم ذم اًمِمٝمر إّول ُمـ أوّ 

ًمف إمم اًمٞمقم اًم٤ًمدس، أو ُمـ صم٤مٟمٞمف إمم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع، أو شمرى اًمدم ذم اًمِمٝمر اًمث٤مين ُمـ أوّ 

 ًمف إمم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع.م اًمث٤مين إمم اًمٞمقم اًم٤ًمدس، وذم اًمِمٝمر اًمث٤مين ُمـ أوّ إّول ُمـ اًمٞمق

شملم ُمتقاًمٞمتلم ُمتامصمٚمتلم ُمـ طمٞم٨م اًمتل شمرى اًمدم ُمرّ  :٦م وم٘مط هلذات اًمٕم٤مدة اًمٕمدديّ  

ًمف إمم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع، وذم اًمِمٝمر اًمث٤مين اًمٕمدد دون اًمقىم٧م، يم٠من شمرى اًمدم ذم ؿمٝمر ُمـ أوّ 

  ُمثالً.ُمـ احل٤مدي قمنم إمم اًم٤ًمسمع قمنم

 ة.اًمتل شمرى اًمدم ّٕول ُمرّ  :اعمٌتدئ٦م هل 



 
 

ة ٓ ُمـ رت رؤيتٝم٤م ًمٚمدم وًمٙمـ ًمٞمس هل٤م ومٕمالً قم٤مدة ُمًت٘مرّ اًمتل شمٙمرّ  :هل اعمْمٓمرسم٦م

 طمٞم٨م اًمقىم٧م وٓ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد.

 اًمتل يم٤مٟم٧م هل٤م قم٤مدة وٟمًٞمتٝم٤م. :اًمٜم٤مؾمٞم٦م هل 

 

 أحؽام ذات العادة

شمتحٞمّض  -٦م أيْم٤مً أم ٓ ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمدديّ  -٦م ذات اًمٕم٤مدة اًمقىمتٞمّ  (:14)مسللة  

قم٤مدهت٤م ومتؽمك اًمٕم٤ٌمدة، ؾمقاء يم٤من اًمدم سمّمٗم٦م احلٞمض أم ٓ،  أّي٤ممد رؤي٦م اًمدم ذم سمٛمجرّ 

ويمذا إذا رأت اًمدم ىمٌؾ اًمٕم٤مدة سمٞمقم أو يقُملم أو أزيد ُم٤م دام يّمدق قمٚمٞمف شمٕمجٞمؾ اًمقىم٧م 

أو رأشمف  شم٘مّدم مم٤ّمىمٌؾ اًمٕم٤مدة سمزُم٤من أيمثر  إذا رأت اًمدم وأُّم٤مواًمٕم٤مدة سمح٥ًم قمرف اًمٜم٤ًمء. 

 ومحٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ همػمه٤م أيت ذم اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مًمٞم٦م. - وًمق ىمٚمٞمالً  - سمٕمده٤م

يم٤من قمٚمٞمٝم٤م  أّي٤ممإن اٟم٘مٓمع اًمدم ىمٌؾ أن متيض قمٚمٞمف صمالصم٦م  ت٘مّدمف ذم اًمٗمرض اعمإٟمّ صُمؿَّ  

 اًمدم ُمـ اًمّمالة. أّي٤ممىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت قمٜمٝم٤م ذم 

د رؤي٦م اًمدم إذا يم٤من سمّمٗم٤مت ض سمٛمجرّ ٦م وم٘مط شمتحٞمّ ذات اًمٕم٤مدة اًمٕمدديّ  (:11)مسللة  

ّٓ ُمع قمدُمٝم٤م ومال شمتحٞمّض  وأُّم٤ماحلٞمض،  وإن  - أّي٤ممُمـ طملم اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمتٛمراره إمم صمالصم٦م إ

ُمع اطمتامل آؾمتٛمرار وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً اجلٛمع سملم  وأُّم٤م، -يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ إيمامل اًمثالصم٦م 

 شمروك احل٤مئض وأقمامل اعمًتح٤مو٦م.

اًمٕمنمة ضمٕمٚم٧م اًمزائد طمٞمْم٤ًم أيْم٤ًم وإن  زاد اًمدم قمغم اًمثالصم٦م ومل يتج٤موزف إن إٟمّ صُمؿَّ  

 وأُّم٤م ، اًمٕمدد إمم قم٤مدهت٤ماًمٕمنمة ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمرضمع ذم إذا دم٤موز وأُّم٤ميم٤من أزيد ُمـ قم٤مدهت٤م، 

سمح٥ًم اًمقىم٧م وم٢من يم٤من هل٤م متٞمٞمز يقاومؼ قمدد اًمٕم٤مدة رضمٕم٧م إًمٞمف، وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤مً ًمف 

شمٌٚمغ اًمٕمدد وشمٜم٘مص  طمتّكرضمٕم٧م إًمٞمف أيْم٤ًم ًمٙمـ شمزيد قمٚمٞمف ُمع ٟم٘مّم٤مٟمف قمـ قمدد اًمٕم٤مدة 



 
 

 .شمٌٚمٖمف طمتّكقمٜمف ُمع زي٤مدشمف قمغم قمدد اًمٕم٤مدة 

دون اًمٕمدد، وُمع قمدم اًمتٛمٞمٞمز دمٕمؾ اًمٕمدد  د اًمقىم٧م وم٘مطاًمّمٗم٤مت حتدّ  نّ أوم٤مًمٜمتٞمج٦م:  

 اًمدم. أّي٤ممذم أّول 

ف واضمدًا ًمٌٕمض صٗم٤مت أّي٤مُماعم٘مّمقد سم٤مًمتٛمٞمٞمز أن يٙمقن اًمدم ذم سمٕمض (: 12)مسللة  

أؾمقد أو  أّي٤مماحلٞمض وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر واضمداً ًمّمٗم٦م آؾمتح٤مو٦م، يمام ًمق يم٤من ذم مخ٦ًم 

ُمتقاًمٞم٤مت،  أّي٤ممأمحر وذم ؾمٌٕم٦م ُمثالً أصٗمر، سمنمط أن يٙمقن ُم٤م سمّمٗم٦م احلٞمض صمالصم٦م 

 وهٙمذا ذم ؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت.

اًمٕم٤مدة  أّي٤ممسمٕمدد  أّي٤ممُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٕمدد أن يٙمقن اًمدم ذم ز واعم٘مّمقد سمٙمقن اًمتٛمٞمٞم 

 سمّمٗم٤مت احلٞمض.

٢من قمٚمٛم٧م وم ٝم٤مأّي٤مُمُمـ يم٤مٟم٧م قم٤مدهت٤م دون اًمٕمنمة ودم٤موز اًمدم  (:13)مسللة  

سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدم ىمٌؾ دم٤موز اًمٕمنمة طمٙمؿ سمٙمقٟمف طمٞمْم٤مً، وإن قمٚمٛم٧م سم٤مًمتج٤موز قمٜمٝم٤م وضم٥م 

اًمٕم٤مدة أن شمٖمتًؾ وشمٕمٛمؾ قمٛمؾ اعمًتح٤مو٦م، وإن مل شمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  أّي٤مم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُميّض 

وم٤مٕطمقط إومم أن شمًتٔمٝمر  - اطمتٛمٚم٧م آٟم٘مٓم٤مع ذم اًمٞمقم اًمٕم٤مذ أو ىمٌٚمف سم٠من -إُمريـ 

ًؾ ُمـ احلٞمض وشمٕمٛمؾ قمٛمؾ اعمًتح٤مو٦م، وهل٤م أن شمًتٔمٝمر أزيد ُمٜمف إمم مت٤مم شمٖمتصُمؿَّ  سمٞمقم

 .آطمتٞم٤مط سمؽمك اًمٕم٤ٌمدة :ؾمتٔمٝم٤مر هقوآ ،اًمدمل رؤي٦م اًمٕمنمة ُمـ أوّ 

 -اًمٙمالم  يمام هق حمّؾ  -ام صم٧ٌم ذم احل٤مئض اًمتل مت٤مدى هب٤م اًمدم وضمقاز آؾمتٔمٝم٤مر إٟمّ  

ٓ  وم٢مّٟمفوٓ يِمٛمؾ ُمـ اؾمتح٤مو٧م ىمٌؾ أّي٤مم قم٤مدهت٤م واؾمتٛمّر هب٤م اًمدم طمتّك دم٤موز اًمٕم٤مدة، 

 ّن قمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اعمًتح٤مو٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء أّي٤مم اًمٕم٤مدة.إينمع هل٤م آؾمتٔمٝم٤مر، سمؾ 

اًمٕم٤مدة وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ  أّي٤ممإذا اٟم٘مٓمع دم احلٞمض ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء  (:14)مسللة  

صُمؿَّ  ذا قم٤مد ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مئٝم٤م أو قم٤مد سمٕمدهقمقد اًمدم سمٕمد ذًمؽ، وم٢م إذا فمٜم٧ّم طمتّكواًمّمالة 



 
 

ل زُم٤من رؤي٦م اًمدم ومٝمق طمٞمض، وإذا دم٤موز اًمٕمنمة اٟم٘مٓمع ذم اًمٞمقم اًمٕم٤مذ أو دوٟمف ُمـ أوّ 

اًمٜم٘م٤مء  وأُّم٤م .طمٞمض واًم٤ٌمىمل اؾمتح٤مو٦م -وًمق سمٕمد اًمٜم٘م٤مء اعمذيمقر  -اًمٕم٤مدة  أّي٤ممومام رأشمف ذم 

وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم ومٞمف اجلٛمع سملم أطمٙم٤مم اًمٓم٤مهرة  ؾ سملم اًمدُملم ُمـ طمٞمض واطمداعمتخٚمّ 

 واحل٤مئض.

٦م إذا رأت ىمٌؾ اًمٕم٤مدة وومٞمٝم٤م وسمٕمده٤م دُم٤ًم ٦م واًمٕمدديّ ذات اًمٕم٤مدة اًمقىمتٞمّ  (:15)مسللة  

ًا وم٢من مل يٙمـ اعمجٛمقع أزيد ُمـ اًمٕمنمة وم٤مًمٙمؾ طمٞمض، وإن يم٤من أزيد ُمٜمٝم٤م ومام يم٤من ُمًتٛمرّ 

ومٞمام إذا رأت  طمتّكومٝمق اؾمتح٤مو٦م ُمٓمٚم٘م٤مً، اًمٕم٤مدة ومٝمق طمٞمض، وُم٤م يم٤من ذم ـمرومٞمٝم٤م  أّي٤ممذم 

اًمدم اًم٤ًمسمؼ ىمٌؾ اًمٕم٤مدة سمٞمقم أو يقُملم ُمـ دون أن يٙمقن اًمدم اًمالطمؼ واضمداً ًمّمٗم٦م 

أو أيمثر ويم٤من اًمدم  أّي٤مماحلٞمض، ويمذا قمٙمًف سم٠من رأت اًمدم ىمٌؾ زُم٤من قم٤مدهت٤م سمثالصم٦م 

 اًمالطمؼ واضمدًا ًمّمٗم٦م احلٞمض.

أو أيمثر  أّي٤ممًمٕم٤مدة أصالً ورأت اًمدم ىمٌٚمٝم٤م صمالصم٦م ا أّي٤ممإذا مل شمَر اًمدم ذم  (:22)مسللة  

وإذا رأت اًمدم  .أو أزيد أّي٤ممواٟم٘مٓمع حيٙمؿ سمٙمقٟمف طمٞمْم٤ًم، ويمذا إذا رأت سمٕمده٤م صمالصم٦م 

 .أّي٤ممُمـ اًمدُملم طمٞمض إذا يم٤من اًمٜم٘م٤مء سمٞمٜمٝمام ٓ ي٘مّؾ قمـ قمنمة  ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م ومٙمّؾ 

ًمٞمٝم٤م وزاد اعمجٛمقع قمغم إ رّ اًمٕم٤مدة واؾمتٛم أّي٤ممإذا رأت اًمدم ىمٌؾ  (:21)مسللة  

اًمٕم٤مدة ومٝمق طمٞمض وإن يم٤من سمّمٗم٤مت آؾمتح٤مو٦م، وُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م  أّي٤ممومام يم٤من ذم  اًمٕمنمة

 اؾمتح٤مو٦م وإن يم٤من سمّمٗم٦م احلٞمض.

يم٤من ُم٤م سمٕمد اًمٕم٤مدة  وُم٤م سمٕمده٤م ودم٤موز اعمجٛمقع اًمٕمنمةاًمٕم٤مدة  أّي٤مموإذا رأشمف  

 ومٞمام يم٤من ُمٜمف ذم اًمٕمنمة سمّمٗم٦م احلٞمض ومل يتج٤موزه٤م هبذه اًمّمٗم٦م. طمتّكاؾمتح٤مو٦م 

 ُم٤م زاد قمغم اًمٕمنمة وم٢منّ  اًمٕم٤مدة صمالصم٦م قمنم يقُم٤ًم أو أيمثر أّي٤مموإذا اؾمتٛمّر اًمدم سمٕمد  

ّٓ  ،يمام ىمٌٚمٝم٤م اؾمتح٤مو٦م ٤م شمٕمتؼم طمٞمْم٦م وم٢مهّن  صٗم٤مت اًمدم سمٕمد قمنمة اًمٓمٝمر  إذا اظمتٚمٗم٧مإ



 
 

سملم ُم٤م يٕمّد طمٞمْم٤مً ُمٜمف وسملم اًمٕم٤مدة  أّي٤ممُمـ ُمالطمٔم٦م ومّمؾ قمنمة سُمدَّ ٓ ًمٙمـ و ،أظمرى

 أشمٞم٦م.

إذا ؿمّٙم٧م اعمرأة ذم اٟم٘مٓم٤مع دم احلٞمض وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمحص ومل جيز  (:26)مسللة  

 هل٤م شمرك اًمٕم٤ٌمدة سمدوٟمف.

شمدظمؾ ىمٓمٜم٦م وشمؽميمٝم٤م ذم ُمقوع اًمدم وشمّمؼم أزيد ُمـ اًمٗمؽمة ٦م اًمٗمحص: أن ويمٞمٗمٞمّ 

خترضمٝم٤م، وم٢من صُمؿَّ  - شم٘مّدميمام  -اًمٞمًػمة اًمتل يتٕم٤مرف اٟم٘مٓم٤مع اًمدم ومٞمٝم٤م ُمع سم٘م٤مء احلٞمض 

ّٓ ٦م وم٘مد اٟم٘مٓمع طمٞمْمٝم٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م آهمت٤ًمل واإلشمٞم٤من سم٤مًمٕم٤ٌمدة، ويم٤مٟم٧م ٟم٘مٞمّ   ومال. إ

اعمرأة اًمتل جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمحص إذا اهمتًٚم٧م ُمـ دون ومحص طمٙمؿ  (:25)مسللة  

ّٓ سمٌٓمالن همًٚمٝم٤م،  إذا اٟمٙمِمػ أن اًمٖمًؾ يم٤من سمٕمد اًمٜم٘م٤مء وىمد اهمتًٚم٧م سمرضم٤مء أن شمٙمقن  إ

  ٦م.ٟم٘مٞمّ 
 

 

 ادبتدئة وادضطربةأحؽام 

ض سمرؤي٦م اًمدم هق ُم٤م شم٘مّدم ذم طمٙمؿ اعمٌتدئ٦م واعمْمٓمرسم٦م ذم اًمتحٞمّ  (:24)مسللة  

ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م  شم٘مّدمام شمِمؽميم٤من ُمٕمٝم٤م ومٞمام ٦م، يمام أهّن ( ذم ذات اًمٕم٤مدة اًمٕمدديّ 33اعم٠ًمًم٦م )

 ُمـ ضمٕمؾ جمٛمقع اًمدم طمٞمْم٤مً إذا مل يتج٤موز اًمٕمنمة.

٤م أن يٙمقن و اعمْمٓمرسم٦م ُمـ اًمدم إذا دم٤موز اًمٕمنمة وم٢مُمّ ُم٤م شمراه اعمٌتدئ٦م أ(: 21)مسللة  

سمٕمْمف سمّمٗم٦م احلٞمض وسمٕمْمف سمّمٗم٦م آؾمتح٤مو٦م،  واضمدًا ًمٚمتٛمٞمٞمز سم٠من يٙمقن اًمدم اعمًتٛمرّ 

 يمام إذا يم٤من اًمٙمّؾ  ،٤م أن يٙمقن وم٤مىمداً ًمف سم٠من يٙمقن ذا ًمقن واطمد وإن اظمتٚمٗم٧م ُمراشمٌفوإُمّ 

٤من اجلٛمٞمع سمّمٗم٦م دم سمّمٗم٦م دم احلٞمض وإن يم٤من سمٕمْمف أؾمقد وسمٕمْمف أمحر، أو يم

 وإن يم٤من ُمع اظمتالف درضم٤مت اًمّمٗمرة. -أي أصٗمر  -آؾمتح٤مو٦م 

ومٗمل اًم٘مًؿ إّول دمٕمؾ اًمدم اًمٗم٤مىمد ًمّمٗم٦م احلٞمض اؾمتح٤مو٦م، يمام دمٕمؾ اًمدم  



 
 

أي قمنمة  -اًمٓمٝمر  أىمّؾ اًمقاضمد هل٤م طمٞمْم٤مً ُمٓمٚم٘م٤مً إذا مل يٚمزم ُمـ ذًمؽ حمذور قمدم ومّمؾ 

ّٓ تلم، وسملم طمٞمْمتلم ُمًت٘مٚمّ  - أّي٤مم  .ضمٕمؾ اًمث٤مين اؾمتح٤مو٦م أيْم٤مً  ٕمٚمٞمٝم٤مومإ

 أىمّؾ ُمع يمقٟمف  وأُّم٤موٓ أيمثر ُمـ اًمٕمنمة،  أّي٤ممُمـ صمالصم٦م  أىمّؾ هذا إذا مل يٙمـ اًمقاضمد  

احلٞمض ُمـ اًمرضمقع إمم أطمد اًمٓمري٘ملم أشمٞملم ذم اًم٘مًؿ  أّي٤ممذم شمٕمٞملم قمدد سُمدَّ أو أيمثر ومال 

م اًمدم اًمٗم٤مىمد ًمّمٗم٦م احلٞمض، سمٕمض أّي٤م ُمـ صمالصم٦م سمْمؿّ  أىمّؾ اًمث٤مين سمتٙمٛمٞمؾ اًمٕمدد إذا يم٤من 

اًمدم اًمقاضمد ًمّمٗم٦م احلٞمض، وٓ  أّي٤مموشمٜم٘مٞمّمف إذا يم٤من أيمثر ُمـ اًمٕمنمة سمحذف سمٕمض 

 ٦م اًمزائد قمغم اًمٕمدد.حيٙمؿ سمحٞمْمٞمّ 

 وأُّم٤م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين وم٤معمٌتدئ٦م شم٘متدي سمٌٕمض ٟم٤ًمئٝم٤م ذم اًمٕمدد. 

 ويٕمتؼم ومٞمٛمـ شم٘متدي هب٤م أُمران: 

قمدم اًمٕمٚمؿ سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م ُمٕمٝم٤م ذم ُم٘مدار احلٞمض، ومال شم٘متدي اعمٌتدئ٦م سمٛمـ  :إّول 

ـّ   اًمٞم٠مس ُمثالً. يم٤مٟم٧م ىمري٦ٌم ُمـ ؾم

قمدم اًمٕمٚمؿ سمٛمخ٤مًمٗم٦م قم٤مدة ُمـ شمريد آىمتداء هب٤م ُمع قم٤مدة ُمـ يامصمٚمٝم٤م ُمـ ؾم٤مئر  الثاين: 

 ٟم٤ًمئٝم٤م.

ومٞمام سملم ض ؿمٝمر ذم اًمتحٞمّ  يمّؾ ة ذم خمػّم  يم٤مٟم٧موإذا مل يٛمٙمـ آىمتداء سمٌٕمض ٟم٤ًمئٝم٤م  

ـّ  وإطمقط  ،ٓ يٜم٤مؾمٌٝم٤م سم٠مّٟمف اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة، وًمٙمـ ًمٞمس هل٤م أن ختت٤مر قمدداً شمٓمٛمئ

 إذا مل يٙمـ همػم ُمٜم٤مؾم٥م هل٤م. ٦ماؾمتح٤ٌمسم٤مً اظمتٞم٤مر اًمًٌٕم

وم٢من مل يٛمٙمـ  ،ًٓ إمم سمٕمض ٟم٤ًمئٝم٤ماعمْمٓمرسم٦م وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أن شمرضمع أوّ  وأُّم٤م 

 .ومٞمٝمام ت٘مّدمق اعمرضمٕم٧م إمم اًمٕمدد قمغم اًمٜمح

إذا يم٤مٟم٧م ذات قم٤مدة ٟم٤مىمّم٦م  وأُّم٤مف ومٞمام إذا مل شمٙمـ اعمْمٓمرسم٦م ذات قم٤مدة أصالً، هذا يمٚمّ  

ُمـ  أىمّؾ دُمٝم٤م قمدد )ومقق اًمثالصم٦م( ٓ يٜم٘مص قمٜمف يم٠من مل شمٙمـ شمرى اًمدم  ّي٤ممسم٠من يم٤من ٕ



 
 

، أو يم٤من هل٤م قمدد )دون اًمٕمنمة( ٓ شمزيد قمٚمٞمف يم٠من مل شمٙمـ شمرى اًمدم أيمثر ُمـ أّي٤مممخ٦ًم 

ُمـ  أىمّؾ ، أو يم٤من هل٤م قمدد ُمـ يمال اجل٤مٟمٌلم )ىمٚم٦م ويمثرة( يم٠من مل شمٙمـ شمرى اًمدم أّي٤ممصمامٟمٞم٦م 

ومٚمٞمس هل٤م أن شم٠مظمذ سم٠مطمد اًمْمقاسمط اًمثالصم٦م ذم ُمقرد ُمٜم٤موم٤مهت٤م ُمع  ،مخ٦ًم وٓ أيمثر ُمـ صمامٟمٞم٦م

 شمٚمؽ اًمٕم٤مدة اًمٜم٤مىمّم٦م.
 

 

 

 أحؽام الـاشقة لؾعادة

رأت اًمدم صمالصم٦م صُمؿَّ  ٦م وم٘مط وٟمًٞم٧م قم٤مدهت٤مإذا يم٤مٟم٧م ذات قم٤مدة قمدديّ (: 22)مسللة  

إذا دم٤موزه٤م ومحٙمٛمٝم٤م ذم ذًمؽ  وأُّم٤مأو أيمثر ومل يتج٤موز اًمٕمنمة يم٤من مجٞمٕمف طمٞمْم٤ًم،  أّي٤مم

 ٝم٤م متت٤مز قمٜمٝم٤م ذم ُمقرديـ:ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وًمٙمٜمّ  ت٘مّدمف طمٙمؿ اعمٌتدئ٦م اعميمٚمّ 

ُمـ اعم٘مدار  أىمّؾ ٦م ت٘مّدُمُم٤م إذا يم٤من اًمٕمدد اًمذي ي٘متْمٞمف أطمد اًمْمقاسمط اًمثالصم٦م اعم -9

٤م ٦م إُمّ قم٤مدهت٤م اعمٜمًٞمّ  ـ ُمـ قم٤مدهت٤م، يمام إذا يم٤من اًمٕمدد اعمٗمروض ؾمٌٕم٦م وهل شمٕمٚمؿ أنّ اعمتٞم٘مّ 

وهق  ،ـ ُمـ قم٤مدهت٤م طمٞمْم٤مً أن دمٕمؾ اًم٘مدر اعمتٞم٘مّ سُمدَّ يم٤مٟم٧م صمامٟمٞم٦م أو شمًٕم٦م، ومٗمل ُمثؾ ذًمؽ ٓ 

 اًمثامٟمٞم٦م ذم اعمث٤مل.

 ُم٤م إذا يم٤من اًمٕمدد اعمٗمروض أيمؼم ُمـ قم٤مدهت٤م، يمام إذا يم٤من صمامٟمٞم٦م وهل شمٕمٚمؿ سم٠منّ  -5 

يم٤من قم٤مدة هل٤م  أّٟمفأن دمٕمؾ أيمؼم قمدد حتتٛمؾ سُمدَّ ٦م، ومٗمل ذًمؽ ٓ قم٤مدهت٤م يم٤مٟم٧م مخ٦ًم أو ؾمتّ 

 ٦م ذم اعمث٤مل.وهق اًمًتّ  ،طمٞمْم٤مً 

ٝم٤م إذا اطمتٛمٚم٧م اًمٕم٤مدة ومٞمام ، وًمٙمٜمّ ذم همػم هذيـ اعمقرديـ ومال قمؼمة سم٤مًمٕمدد اعمٜمّز  وأُّم٤م 

زاد قمغم اًمٕمدد اعمٗمروض وم٤مٕطمقط إومم أن شمٕمٛمؾ ومٞمف سم٤مٓطمتٞم٤مط سم٤مجلٛمع سملم شمروك 

 احل٤مئض وأقمامل اعمًتح٤مو٦م.

 ط ومٜمًٞمتٝم٤م ودم٤موز اًمدم قمـ اًمٕمنمة٦م وم٘مإذا يم٤مٟم٧م ذات قم٤مدة وىمتٞمّ  (:23)مسللة  



 
 

ذم اعمٌتدئ٦م ُمـ ًمزوم اًمرضمقع إمم اًمتٛمٞمٞمز أو اًمرضمقع إمم سمٕمض ٟم٤ًمئٝم٤م أو  شم٘مّدمومحٙمٛمٝم٤م ُم٤م 

ّٓ ٦م ًمٚمٛم٘م٤مم ، وٓ ظمّمقصٞمّ ت٘مّدماظمتٞم٤مر اًمٕمدد قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعم  ذم ُمقرديـ: إ

شمرى ومٞمف اًمدم ومٕمالً ضمزء  -ُمـ اًمثالصم٦م  أىمّؾ  -٤ًم ُم٤م إذا قمٚمٛم٧م سم٠من زُم٤مٟم٤مً ظم٤مّص  :إّول 

ٝم٤م ٟمًٞم٧م ُمٌدأ اًمقىم٧م وُمٜمتٝم٤مه، ومحٙمٛمٝم٤م طمٞمٜمئٍذ ًمزوم اًمتٛمٞمٞمز ٙمٜمّ ٦م وًمُمـ قم٤مدهت٤م اًمقىمتٞمّ 

ُمع قمدم آؿمتامل قمٚمٞمف ومتٕمتؼم  وأُّم٤مسم٤مًمدم اًمقاضمد ًمٚمّمٗم٤مت اعمِمتٛمؾ قمغم ذًمؽ اًمزُم٤من، 

 وم٤مىمدة ًمٚمتٛمٞمٞمز ومتخت٤مر اًمٕمدد اعمِمتٛمؾ قمٚمٞمف قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مّدم.

٤مدة ذم سمٕمض اًمِمٝمر ٝم٤م قمٚمٛم٧م سم٤مٟمحّم٤مر زُم٤من اًمٕمُم٤م إذا مل شمٕمٚمؿ سمذًمؽ وًمٙمٜمّ  :الثاين 

 أّٟمفوطمٞمٜمئٍذ ومال أصمر ًمٚمدم اًمقاضمد ًمٚمّمٗم٦م إذا يم٤من ظم٤مرضم٤ًم قمٜمف، يمام  ،ُمٜمف إّوليم٤مًمٜمّمػ 

 .ًمٞمس هل٤م اظمتٞم٤مر اًمٕمدد ذم همػمه

اًمدم ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤معمّم٤مدوم٦م ُمع وىمتٝم٤م  أّي٤ممهذا وإطمقط إومم هل٤م أن حتت٤مط ذم مجٞمع  

 إمج٤مًٓ.

 ٦م ومٜمًٞمتٝم٤م ومٗمٞمٝم٤م صقر:ووىمتٞمّ ٦م إذا يم٤مٟم٧م ذات قم٤مدة قمدديّ  (:24)مسللة  

أن شمٙمقن ٟم٤مؾمٞم٦م ًمٚمقىم٧م ُمع طمٗمظ اًمٕمدد، وم٢من مل يتج٤موز اًمدم اًمٕمنمة  :إوىل 

ومجٛمٞمٕمف طمٞمض، وإن دم٤موزه٤م وم٤محلٙمؿ ومٞمٝم٤م هق اًمرضمقع ذم اًمٕمدد إمم قم٤مدهت٤م وذم اًمقىم٧م 

ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمع قمدم إُمٙم٤من اًمرضمقع إًمٞمف دمٕمؾ  ت٘مّدمإمم اًمتٛمٞمٞمز قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعم

ّٓ اًمٕمدد ذم أّول رؤي٦م اًمدم إذا أُمٙمـ ضمٕمٚمف طمٞمْم٤مً، و ومتجٕمٚمف سمٕمده يمام إذا رأت اًمدم إ

 سمٞمٜمٝمام. أّي٤مماعمتج٤موز قمـ اًمٕمنمة سمٕمد مت٤مم احلٞمض اًم٤ًمسمؼ ُمـ دون ومّمؾ قمنمة 

ُمٌدأ  ره٤مشمذيمّ أن شمٙمقن طم٤مومٔم٦م ًمٚمقىم٧م وٟم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٕمدد، ومٗمل هذه اًمّمقرة ُمع  :كقةالثا 

طمٞمْم٤مً، وم٢من مل  -سمّمٗم٦م احلٞمض أو سمدوهن٤م  -وىمتٝم٤م اعمٕمت٤مد اًمقىم٧م دمٕمؾ ُم٤م شمراه ُمـ اًمدم ذم 

يتج٤موز اًمٕمنمة ومجٛمٞمٕمف طمٞمض، وإن دم٤موزه٤م ومٕمٚمٞمٝم٤م أن شمرضمع ذم شمٕمٞملم اًمٕمدد إمم اًمتٛمٞمٞمز 



 
 

ّٓ إن أُمٙمـ و وم٢ممم سمٕمض أىم٤مرهب٤م، وإن مل يٛمٙمـ اًمرضمقع إمم إىم٤مرب أيْم٤مً ومٕمٚمٞمٝم٤م أن إ

ة سملم اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة. ٟمٕمؿ، ٓ قمؼمة سمٌمء ُمـ اًمْمقاسمط اًمثالصم٦م ذم ختت٤مر قمددًا خمػّم 

 (.44سمٞم٤مهنام ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدمُمقرديـ 

أن شمٙمقن ٟم٤مؾمٞم٦م ًمٚمقىم٧م واًمٕمدد ُمٕم٤مً، واحلٙمؿ ذم هذه اًمّمقرة وإن يم٤من  :الثالثة 

ّٓ ؾمٌؼ  مم٤ّمئمٝمر   أّٟم٤م ٟمذيمر ومروقم٤مً ًمٚمتقوٞمح:  إ

قمـ صمالصم٦م وٓ شمزيد قمغم قمنمة يم٤من  ٤مً ٓ شم٘مّؾ أّي٤مُمإذا رأت اًمدم سمّمٗم٦م احلٞمض  -9 

قم٤مدهت٤م حتٞمّْم٧م سمف  ّي٤ممإذا يم٤من أزيد ُمـ قمنمة ومل شمٕمٚمؿ سمٛمّم٤مدومتف ٕ وأُّم٤ممجٞمٕمف طمٞمْم٤مً، 

ّٓ وشمرضمع ذم شمٕمٞملم قمدده إمم سمٕمض أىم٤مرهب٤م، و ومتخت٤مر قمددًا سملم اًمثالصم٦م واًمٕمنمة قمغم  إ

 اًمتٗمّمٞمؾ اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م.

 ٤مً أّي٤مُمقمـ صمالصم٦م وٓ شمزيد قمغم قمنمة، و ٤مً ٓ شم٘مّؾ أّي٤مُمًمدم سمّمٗم٦م احلٞمض إذا رأت ا -5 

قم٤مدهت٤م ضمٕمٚم٧م ُم٤م سمّمٗم٦م  أّي٤ممسمّمٗم٦م آؾمتح٤مو٦م ومل شمٕمٚمؿ سمٛمّم٤مدوم٦م ُم٤م رأشمف ُمـ اًمدم ُمع 

ّٓ احلٞمض طمٞمْم٤مً وُم٤م سمّمٗم٦م آؾمتح٤مو٦م اؾمتح٤مو٦م،  سمٞم٤مهنام ذم اعم٠ًمًم٦م  شم٘مّدمذم ُمقرديـ إ

(44.) 

قم٤مدهت٤م ومقفمٞمٗمتٝم٤م  ّي٤مموقمٚمٛم٧م سمٛمّم٤مدومتف ٕ أّي٤ممإذا رأت اًمدم ودم٤موز قمنمة  -5 

ّٓ اًمرضمقع إمم اًمتٛمٞمٞمز إن أُمٙمـ و ـّ إ أيْم٤ًم  وم٢ممم سمٕمض ٟم٤ًمئٝم٤م، وم٢من مل يٛمٙمـ اًمرضمقع إًمٞمٝم

ّٓ ومٕمٚمٞمٝم٤م أن ختت٤مر قمدداً سملم اًمثالصم٦م واًمٕمنمة، وٓ أصمر ًمٚمٕمٚمؿ سم٤معمّم٤مدوم٦م ُمع اًمقىم٧م  ذم إ

ام شمرضمع إمم اًمٕمدد اًمذي ي٘متْمٞمف أطمد (، وإٟمّ 45هلام ذم اعم٠ًمًم٦م ) ضاًمتٕمرّ  شم٘مّدمُمقرديـ 

وٓ أزيد  ـ ُمـ قمدده٤م اعمٜمّز ُمـ اًم٘مدر اعمتٞم٘مّ  أىمّؾ اًمْمقاسمط اًمثالصم٦م اعمت٘مّدُم٦م ومٞمام إذا مل يٙمـ 

ذم  شم٘مّدمُمـ أيمؼم قمدد حتتٛمؾ أن شمٙمقن قمٚمٞمف قم٤مدهت٤م، وأُّم٤م ذم هذيـ اعمقرديـ ومحٙمٛمٝم٤م ُم٤م 

   (.44اعم٠ًمًم٦م )
   

 



 
 

 

  

 أحؽام احلائض

٦م، وٓ ىمْم٤مء عم٤م يٗمقهت٤م ُمـ ٓ شمّمّح ُمـ احل٤مئض اًمّمالة اًمقاضم٦ٌم واعمًتحٌّ  

ُمٜمٝم٤م اًمّمقم  يّمّح ، وٓ ُمٕملّم أي٤مت واعمٜمذورة ذم وىم٧م  طمتّكاًمّمٚمقات طم٤مل احلٞمض 

ًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شم٘ميض ُم٤م يٗمقهت٤م ُمـ اًمّمقم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وإطمقط  ،أيْم٤مً 

ُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم آقمتٙم٤مف وٓ اًمٓمقاف  يّمّح ، وٓ ُمٕملّم وضمقسم٤مً ىمْم٤مء اعمٜمذور ذم وىم٧م 

 اًمقاضم٥م، وهٙمذا اًمٓمقاف اعمٜمدوب قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

ذم ُم٤م يم٤من حيرم قمغم اجلٜم٥م، وىمد شم٘مّدم ذًمؽ  يمّؾ حيرم قمغم احل٤مئض  (:25)مسللة  

 (.09اعم٠ًمًم٦م )

وجيقز وـم١مه٤م سمٕمد اٟم٘مٓم٤مقمف  ،اًمدم أّي٤ممحيرم وطء احل٤مئض ذم ىمٌٚمٝم٤م  (:32)مسللة  

وىمٌؾ اًمٖمًؾ، وإطمقط وضمقسم٤مً أن يٙمقن ذًمؽ سمٕمد همًؾ اًمٗمرج. وأُّم٤م اًمقطء ذم اًمدسمر 

ومٞمٙمره يمراه٦م ؿمديدة ذم احل٤مئض وهمػمه٤م ُمع رو٤مه٤م، وأُّم٤م ُمع قمدُمف وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً 

 شمريمف.

إطمقط إومم ًمٚمزوج أن يٙمٗم ر قمـ وطء زوضمتف طم٤مل احلٞمض ُمع  (:31)مسللة  

اًمدم شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م  أّي٤مم٤مرة ختتٚمػ سم٤مظمتالف زُم٤من اًمقطء، وم٢مّن قمٚمٛمف سمذًمؽ، واًمٙمٗمّ 

٦م ُمـ اًمذه٥م اعمًٙمقك، ٤مرشمف صمامين قمنمة طمٌّ أىم٤ًمم، وم٢مذا يم٤من اًمقطء ذم اًم٘مًؿ إّول ومٙمٗمّ 

٤مت ٤مت ُمٜمف، وإذا يم٤من ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م وم٠مرسمع طمٌّ وإذا يم٤من ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ومٝمل شمًع طمٌّ 

 ودمزئ ىمٞمٛم٦م اًمذه٥م قمٜمف. .وٟمّمػ

 ٓ يّمّح ـمالق احل٤مئض، وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ي٠ميت ذم حمّٚمف. (:36)مسللة  



 
 

همًؾ احلٞمض يمٖمًؾ اجلٜم٤مسم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمؽمشمٞم٥م وآرمت٤مس، واًمٔم٤مهر  (:35)مسللة  

 سمؾ إومْمؾ اًمقوقء ىمٌٚمف.إهمٜم٤مؤه قمـ اًمقوقء يمام شم٘مّدم، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً 

 

  



 
 

 

 الـػاس

اًمدم اًمذي ي٘مذومف اًمرطمؿ قمٜمد اًمقٓدة أو سمٕمده٤م قمغم ٟمحق يًتٜمد ظمروج  :اًمٜمٗم٤مس هق 

 .شَٗم٤ًمءاًمٜم  »ك اعمرأة ذم هذه احل٤مل سمـ اًمدم إًمٞمٝم٤م قمروم٤مً. وشمًٛمّ 

سمحٞم٨م ٓ  -أو رأشمف سمٕمد ومّمؾ ـمقيؾ  ،وٓ ٟمٗم٤مس عمـ مل شمر اًمدم ُمـ اًمقٓدة أصالً  

 ُمٜمٝم٤م. أّي٤مميمام إذا رأشمف سمٕمد قمنمة  -يًتٜمد إًمٞمٝم٤م قمروم٤مً 

ويٛمٙمـ أن يٙمقن سمٛم٘مدار حلٔم٦م وم٘مط، وأيمثره  ،اًمٜمٗم٤مس ٓ طمّد ٕىمّؾ  (:34)مسللة  

صمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤مً اجلٛمع سملم شمروك ، وإن يم٤من إطمقط إومم ومٞمام زاد قمٚمٞمٝم٤م إمم أّي٤ممقمنمة 

 .اًمٜمٗم٤ًمء وأقمامل اعمًتح٤مو٦م

 ويالطمظ ذم ُمٌدأ احل٤ًمب أُمقر: 

ف ظم٤مرج ّن ُمٌدأه اًمٞمقم، وم٢من وًمدت ذم اًمٚمٞمؾ ورأت اًمدم يم٤من ُمـ اًمٜمٗم٤مس وًمٙمٜمّ أ -9 

 قمـ اًمٕمنمة.

شم٠مظّمر ظمروضمف قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمؼمة ذم  ه ظمروج اًمدم ٓ ٟمٗمس اًمقٓدة، وم٢منّن ُمٌدأأ -5 

 سم٤مخلروج.احل٤ًمب 

 ّن ُمٌدأه اًمدم اخل٤مرج سمٕمد اًمقٓدة، وإن يم٤من اخل٤مرج طمٞمٜمٝم٤م ٟمٗم٤مؾم٤مً أيْم٤مً.أ -5 

 اًمٜمٗم٤ًمء إذا رأت دُم٤مً واطمدًا ومٝمل قمغم أىم٤ًمم: (:31)مسللة  

 اًمتل ٓ يتج٤موز دُمٝم٤م اًمٕمنمة، ومجٛمٞمع اًمدم ذم هذه اًمّمقرة ٟمٗم٤مس. -9 

حلٞمض وشمٕمٚمؿ ُم٘مدار ٦م ذم ااًمتل يتج٤موز دُمٝم٤م اًمٕمنمة وشمٙمقن ذات قم٤مدة قمدديّ  -5 

قم٤مدهت٤م، ومٗمل هذه اًمّمقرة يٙمقن ٟمٗم٤مؾمٝم٤م سمٛم٘مدار قم٤مدهت٤م واًم٤ٌمىمل اؾمتح٤مو٦م، ويمذًمؽ إذا 



 
 

 ٤م دمٕمؾ أيمؼم قمدد حمتٛمؾ قم٤مدة هل٤م ذم هذا اعم٘م٤مم.وم٢مهّن ٟمًٞم٧م ُم٘مدار قم٤مدهت٤م 

أي اعمٌتدئ٦م  -٦م ذم احلٞمض اًمتل يتج٤موز دُمٝم٤م اًمٕمنمة وٓ شمٙمقن ذات قم٤مدة قمدديّ  -5 

، وٓ شمرضمع إمم قم٤مدة أىم٤مرهب٤م ذم أّي٤مم، ومٗمل هذه اًمّمقرة يٙمقن ٟمٗم٤مؾمٝم٤م قمنمة -واعمْمٓمرسم٦م 

 احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس وٓ إمم قم٤مدة ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمٜمٗم٤مس.

إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٤ًمء ذات قم٤مدة ذم احلٞمض ودم٤موز دُمٝم٤م قمـ قمدده٤م  (:32)مسللة  

ي٦م اًمدم، اؾمتح٥ّم هل٤م آؾمتٔمٝم٤مر سمٞمقم، وضم٤مز هل٤م آؾمتٔمٝم٤مر إمم مت٤مم اًمٕمنمة ُمـ طملم رؤ

 (.35ُمٕمٜمك آؾمتٔمٝم٤مر ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدموىمد 

اًمٜمٗم٤ًمء إذا رأت ذم قمنمة اًمقٓدة أزيد ُمـ دم واطمد، يم٠من رأت  (:33)مسللة  

ؾ يم٤معمًتققم٥م ًم٘مٍم زُمـ ؾمقاء يم٤من اًمٜم٘م٤مء اعمتخٚمّ  -دُملم أو صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م وهٙمذا 

 ومٗمٞمٝم٤م صقرشم٤من: -اًمدُملم أو اًمدُم٤مء أم مل يٙمـ يمذًمؽ 

ُم٤م شمراه  يمّؾ ه اًمّمقرة يٙمقن ُمٜمٝم٤م اًمٕمنمة، ومٗمل هذ رءٓ يتج٤موز أن  :إوىل 

اًمٜم٘م٤مء اعمتخّٚمؾ وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اجلٛمع ومٞمف سملم أقمامل اًمٓم٤مهرة وشمروك  وأُّم٤م .ٟمٗم٤مؾم٤مً 

 اًمٜمٗم٤ًمء.

 أن يتج٤موز إظمػم ُمٜمٝم٤م اًمٞمقم اًمٕم٤مذ، وهل قمغم ىمًٛملم: :الثاكقة 

ذم اًمّمقرة  شم٘مّدم٦م ذم احلٞمض، وطمٙمٛمٝم٤م ُم٤م أن ٓ شمٙمقن اعمرأة ذات قم٤مدة قمدديّ  -9 

 إومم، ومام ظمرج قمـ اًمٕمنمة ُمـ اًمدم إظمػم حيٙمؿ سمٙمقٟمف اؾمتح٤مو٦م.

قم٤مدهت٤م ٟمٗم٤مس، وإطمقط  أّي٤مم٦م، ومام شمراه ذم ُم٘مدار أن شمٙمقن اعمرأة ذات قم٤مدة قمدديّ  -5

 وضمقسم٤ًم ذم اًمدم اخل٤مرج قمـ اًمٕم٤مدة إمم مت٤مم اًمٕمنمة اجلٛمع سملم شمروك اًمٜمٗم٤ًمء وأقمامل

 اعمًتح٤مو٦م.

ًمٚمٜمٗم٤ًمء  - (44ٗمح٦م )ّماًمذم  -شمث٧ٌم أطمٙم٤مم احل٤مئض اًمتل شم٘مّدم سمٞم٤مهن٤م  (:34)مسللة  



 
 

ُم٤مت احل٤مئض قمغم اًمٜمٗم٤ًمء شمٌتٜمل قمغم آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل، أيْم٤ًم. ٟمٕمؿ، طمرُم٦م مجٚم٦م ُمـ حمرّ 

 وهل: 

 ىمراءة أي٤مت اًمتل دم٥م ومٞمٝم٤م اًمًجدة. -9 

 اًمدظمقل ذم اعم٤ًمضمد سمٖمػم اضمتٞم٤مز. -5 

 ٨م ذم اعم٤ًمضمد.اعمٙم -5 

 ووع رء ومٞمٝم٤م. -0 

وًمق قمغم ٟمحق  )صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ( دظمقل اعمًجد احلرام وُمًجد اًمٜمٌّل  -3 

آضمتٞم٤مز.

 

  



 
 

 

 آشتحاضة

آؾمتح٤مو٦م هل: اًمدم اًمذي شمراه اعمرأة طم٥ًم ُم٤م ي٘متْمٞمف ـمٌٕمٝم٤م همػم احلٞمض  

دم ٓ يٙمقن طمٞمْم٤مً وٓ ٟمٗم٤مؾم٤مً وٓ يٙمقن ُمـ دم اًمٌٙم٤مرة أو اًم٘مروح أو  ومٙمّؾ  ،واًمٜمٗم٤مس

 .اجلروح ومٝمق اؾمتح٤مو٦م

ُم٤م ذيمرٟم٤مه ًمٚمحٞمض ُمـ اًمّمٗم٦م، وٓ  واًمٖم٤مًم٥م ذم آؾمتح٤مو٦م أن يٙمقن قمغم ظمالف 

ف حتّ٘م٘مىمٌؾ اًمٌٚمقغ، وذم  يتحّ٘مؼؾ سملم أومراده، وٓ ف وٓ ٕيمثره، وٓ ًمٚمٓمٝمر اعمتخٚمّ طمّد ٕىمٚمّ 

 لم إؿمٙم٤مل، وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً اًمٕمٛمؾ ُمٕمف سمقفم٤مئػ اعمًتح٤مو٦م.سمٕمد اًمًتّ 

 

 أقسام آشتحاضة وأحؽامفا

 وىمٚمٞمٚم٦م.ٓم٦م، آؾمتح٤مو٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: يمثػمة، وُمتقؾّم  

أن يٖمٛمس اًمدم اًم٘مٓمٜم٦م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م اعمرأة ويتج٤موزه٤م إمم اخلرىم٦م  :اًمٙمثػمة هل 

 ويٚمّقصمٝم٤م.

 أن يٖمٛمًٝم٤م اًمدم وٓ يتج٤موزه٤م إمم اخلرىم٦م اًمتل ومقىمٝم٤م. :ٓم٦م هلواعمتقؾّم  

 أن شمتٚمّقث اًم٘مٓمٜم٦م سم٤مًمدم وٓ يٖمٛمًٝم٤م. :واًم٘مٚمٞمٚم٦م هل 

 صمالصم٦م أهم٤ًمل: جي٥م قمغم اعمرأة ذم آؾمتح٤مو٦م اًمٙمثػمة  (:35)مسللة  

همًؾ ًمّمالة اًمّمٌح، وهمًؾ ًمٚمٔمٝمريـ دمٛمع سمٞمٜمٝمام، وهمًؾ ًمٚمٕمِم٤مءيـ يمذًمؽ.  

صالة،  وجيقز هل٤م اًمتٗمريؼ سملم اًمٔمٝمريـ أو اًمٕمِم٤مءيـ، وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م طمٞمٜمئٍذ اًمٖمًؾ ًمٙمّؾ 

 همًؾ. يمّؾ وإطمقط إومم أن شمتقّو٠م ىمٌؾ 



 
 

إذا يم٤من سمروزه قمٚمٞمٝم٤م  وأُّم٤مف إذا يم٤من اًمدم صٌٞم٤ٌمً ٓ يٜم٘مٓمع سمروزه قمغم اًم٘مٓمٜم٦م، هذا يمٚمّ  

ُمـ آهمت٤ًمل واإلشمٞم٤من سمّمالة واطمدة أو أزيد ىمٌؾ سمروز اًمدم  تٛمّٙمـٕم٤مً سمحٞم٨م شمُمت٘مٓمّ 

ة أظمرى وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم آهمت٤ًمل قمٜمد سمروز اًمدم، وقمغم ذًمؽ ومٚمق اهمتًٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمرّ 

سمرز اًمدم قمغم اًم٘مٓمٜم٦م ىمٌؾ اًمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م آهمت٤ًمل هل٤م، وًمق سمرز صُمؿَّ  وصّٚم٧م

، وًمٞمس هل٤م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم سمٖمًؾ آهمت٤ًملاًمدم ذم أصمٜم٤مئٝم٤م أقم٤مدت اًمّمالة سمٕمد 

ة واطمد، وًمق يم٤من اًمٗمّمؾ سملم اًمؼموزيـ سمٛم٘مدار شمتٛمّٙمـ ومٞمف ُمـ اإلشمٞم٤من سمّمالشملم أو قمدّ 

 مم دمديد اًمٖمًؾ.هل٤م ذًمؽ ُمـ دون طم٤مضم٦م إ يم٤من صٚمقات

صالة،  ًمٙمّؾ  تقّو٠مٓم٦م أن شمجي٥م قمغم اعمرأة ذم آؾمتح٤مو٦م اعمتقؾّم  (:42)مسللة  

صالة  ة واطمدة ُم٘مّدُم٤ًم قمغم اًمقوقء شم٠ميت سمف ًمٙمّؾ يقم ُمرّ  يمّؾ وإطمقط وضمقسم٤ًم أن شمٖمتًؾ 

 ٓم٦م ىمٌؾ أن شمّمكّم ٓم٦م ىمٌٚمٝم٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م آؾمتح٤مو٦م ُمتقؾّم طمدصم٧م آؾمتح٤مو٦م اعمتقؾّم 

ت وصّٚم٧م، ويٙمٗمل اًمقوقء ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات ذم شمقّو٠مصُمؿَّ  ٚم٧مصالة اًمٗمجر اهمتً

ذًمؽ اًمٞمقم، وإذا يم٤مٟم٧م ىمٌؾ صالة اًمٔمٝمر اهمتًٚم٧م وشمقّو٠مت هل٤م وصّٚم٧م همػمه٤م ُمـ 

إمم اًمقوقء همًالً واطمداً ًمٚمّمالة اًمتل  ٤م شمْمؿّ واًمْم٤مسمط أهّن  .اًمّمٚمقات سم٤مًمقوقء وهٙمذا

 ٓم٦م ىمٌٚمٝم٤م.حتدث آؾمتح٤مو٦م اعمتقؾّم 

 ف جي٥م ُمٕمٝم٤م اًمقوقء ًمٙمّؾ ٓ جي٥م اًمٖمًؾ ًمالؾمتح٤مو٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م، وًمٙمٜمّ  (:41)مسللة  

 صالة واضم٦ٌم أو ُمًتح٦ٌّم.

٤م إطمقط وضمقسم٤مً ًمٚمٛمًتح٤مو٦م أن ختتؼم طم٤مهل٤م ىمٌؾ اًمّمالة ًمتٕمرف أهّن  (:46)مسللة 

ّٓ وإذا صّٚم٧م ُمـ دون اظمت٤ٌمر سمٓمٚم٧م  .ىمًؿ ُمـ إىم٤ًمم اًمثالصم٦م ُمـ أّي  إذا ـم٤مسمؼ قمٛمٚمٝم٤م إ

ّٓ ٧م ُمـ آظمت٤ٌمر، ومتّٙمٜمهذا ومٞمام إذا  .٤مفمٞمٗم٦م اًمالزُم٦م هلاًمق ٤م ًمٞم٧ًم شمٌٜمل قمغم أهّن  إ

ّٓ ٓم٦م أو يمثػمة سمٛمتقؾّم   إذا يم٤مٟم٧م ُمًٌقىم٦م هب٤م ومت٠مظمذ سم٤محل٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م طمٞمٜمئٍذ. إ



 
 

ٓم٦م ضمرى قمٚمٞمٝم٤م إذا اٟمت٘مٚم٧م اعمرأة ُمـ آؾمتح٤مو٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م إمم اعمتقؾّم  (:45)مسللة  

يقم قمغم إطمقط يمام ُمّر،  يمّؾ ة ذم ُمرّ ٓم٦م سمٕمد آٟمت٘م٤مل، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ طمٙمؿ اعمتقؾّم 

ٓم٦م إمم اًمٙمثػمة ضمرى قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ اًمٙمثػمة، ومٚمق يم٤مٟم٧م وإذا اٟمت٘مٚم٧م ُمـ اًم٘مٚمٞمٚم٦م أو اعمتقؾّم 

صُمؿَّ  ٓم٦م وصّٚم٧م صالة اًمٗمجر سم٤مًمقوقء وطمده أو ُمع اًمٖمًؾآؾمتح٤مو٦م ىمٚمٞمٚم٦م أو ُمتقؾّم 

 ام، وًمٙمّؾ ٝمريـ إذا مجٕم٧م سمٞمٜمٝمصالة اًمٔمٝمر وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمًؾ ًمٚمٔم اٟم٘مٚم٧ٌم يمثػمة ىمٌؾ

 ُمٜمٝمام إذا ومّرىم٧م سمٞمٜمٝمام قمغم شمٗمّمٞمؾ ىمد ُمّر.

إطمقط وضمقسم٤مً ذم آؾمتح٤مو٦م اًمٙمثػمة شمٌديؾ اًم٘مٓمٜم٦م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م أو  (:44)مسللة  

صالة إذا متّٙمٜم٧م ُمـ ذًمؽ، ويمذًمؽ اخلرىم٦م اًمتل شمِمّده٤م ومقق اًم٘مٓمٜم٦م، وأُّم٤م  شمٓمٝمػمه٤م ًمٙمّؾ 

 ذًمؽ أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.ذم همػمه٤م ومال جي٥م شمٌديؾ اًم٘مٓمٜم٦م أو شمٓمٝمػمه٤م وإن يم٤من 

أو آهمت٤ًمل ُمـ دون  تقّو١م سمٕمد اًمجي٥م قمغم اعمًتح٤مو٦م أن شمّمكّم  (:41)مسللة  

وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤ًم أن شمتحّٗمظ ُمـ ظمروج اًمدم  .ومّمؾ ـمقيؾ ُمٓمٚم٘م٤مً قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 

إمم أن شمتّؿ  - قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  -ُمع إُمـ ُمـ اًمير ُمـ طملم اًمٗمراغ ُمـ اًمٖمًؾ 

 اًمّمالة.

ذم  وأُّم٤مٓم٦م، ٓ جي٥م اًمٖمًؾ ٟٓم٘مٓم٤مع اًمدم ذم اعمًتح٤مو٦م اعمتقؾّم  (:42)مسللة  

ُمٌٜمّل قمغم آطمتٞم٤مط ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٚم٦م اًمدم ومل يًتٛمّر دُمٝم٤م إمم ُم٤م سمٕمد اًمٙمثػمة ومقضمقسمف 

اًمّمالة اًمتل أشم٧م هب٤م ُمع ُم٤م هق وفمٞمٗمتٝم٤م، ويمذا ذم همػمه٤م إذا مل ئمٝمر اًمدم قمغم اًمُٙمْرؾُمػ 

 اًمٖمًؾ اًم٤ًمسمؼ. ُمـ طملم اًمنموع ذم

حيرم قمغم اعمًتح٤مو٦م ُمّس يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ىمٌؾ ـمٝم٤مرهت٤م سم٤مًمقوقء أو  (:43)مسللة  

 اًمٖمًؾ، وٓ يٌٕمد ضمقاز اعمّس هل٤م ىمٌؾ إمت٤مم اًمّمالة دون ُم٤م سمٕمده٤م.

 جيقز ـمالق اعمًتح٤مو٦م وٓ جيري قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء. (:44)مسللة  



 
 

 حيرم قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل ذم اعم٤ًمضمد وٓ ٓ حيرم وطء اعمًتح٤مو٦م، وٓ (:45)مسللة  

ووع رء ومٞمٝم٤م وٓ اعمٙم٨م ومٞمٝم٤م، وٓ ىمراءة آي٤مت اًمًجدة، وهل ُمـ إُمقر اعمحّرُم٦م قمغم 

 احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء يمام شم٘مّدم.

 

  



 
 

 

 تادقّ  جتفقز

طم٤مل اطمتْم٤مره إمم  -وُمـ سمحٙمٛمف  -إطمقط وضمقسم٤مً شمقضمٞمف اعم١مُمـ  (:52)مسللة  

اًم٘مٌٚم٦م، سم٠من يقوع قمغم ىمٗم٤مه ومتّد رضماله ٟمحقه٤م سمحٞم٨م ًمق ضمٚمس يم٤من وضمٝمف دم٤مهٝم٤م، 

 وإطمقط إومم ًمٚمٛمحتي ٟمٗمًف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ إن أُمٙمٜمف.

إن قمٚمؿ رو٤م اعمحتي ٟمٗمًف سمذًمؽ ُم٤م مل  اًمقزمّ إذن  اًمقزمّ شمقضمٞمف همػم وٓ يٕمتؼم ذم  

ّٓ و ،يٙمـ ىم٤مساً   .اقمتؼم إذٟمف قمغم إطمقط وضمقسم٤مً إ

 سملم اًمرضمؾ واعمرأة واًمٙمٌػم واًمّمٖمػم.ٞم٧ّم وٓ ومرق ذم اعم 

ّٓ  ،اإلهاع ذم دمٝمٞمزه ويًتح٥ّم    طمتّكجي٥م اًمت٠مظمػم طمٞمٜمئٍذ  وم٢مّٟمفأن يِمتٌف أُمر ُمقشمف إ

 ُمقشمف. يتٌلّم 

ؼ سمتجٝمٞمزه ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمتل ي٠ميت وؾم٤مئر ُم٤م يتٕمٚمّ ٞم٧ّم جي٥م شمٖمًٞمؾ اعم (:51)مسللة  

سمؾ  ،ي هل٤م ُم٤ٌمذة أو شمًٌٞم٤ًٌم، ويً٘مط ُمع ىمٞم٤مم همػمه هب٤م سم٢مذٟمفسمٞم٤مهن٤م قمغم وًمٞمّف، ومٕمٚمٞمف اًمتّمدّ 

قمغم ؾم٤مئر اعمٙمّٚمٗملم ٞم٧ّم ُمٓمٚم٘م٤مً ذم اًمدومـ وٟمحقه. ٟمٕمؿ، ُمع وم٘مدان اًمقزّم جي٥م دمٝمٞمز اعم

 ويمذا ُمع اُمتٜم٤مقمف قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف سم٠مطمد اًمقضمٝملم، ويً٘مط اقمت٤ٌمر إذٟمف طمٞمٜمئٍذ. يمٗم٤مي٦م،

اعمًٚمؿ وُمـ سمحٙمٛمف يم٠مـمٗم٤مل اعمًٚمٛملم وجم٤مٟمٞمٜمٝمؿ، ٞم٧ّم وخيتّص وضمقب اًمتٖمًٞمؾ سم٤معم 

 ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ صٜمٗم٤من:

           يٖمتًؾ وم٢مّٟمفأو ٟم٤مئٌف، ( قمٚمٞمف اًمًالم)ُمـ ىُمتؾ رمج٤ًم أو ىمّم٤مص٤ًم سم٠مُمر اإلُم٤مم  -9 

حيٜمّط ويٙمّٗمـ صُمؿَّ  -أيت شمٗمّمٞمٚمف ٞم٧ّم وإطمقط وضمقسم٤مً أن يٙمقن همًٚمف يمٖمًؾ اعم -

 دومـ سمال شمٖمًٞمؾ.قمٚمٞمف ويُ  ُي٘متؾ ومٞمُّمغّم صُمؿَّ  ٧م،يمتٙمٗملم اعمٞمّ 



 
 

ذم اًمدوم٤مع قمـ ، أو أو ٟم٤مئٌف اخل٤مّص ( قمٚمٞمف اًمًالم)ُمـ ىُمتؾ ذم اجلٝم٤مد ُمع اإلُم٤مم  -5 

 يدريمف اعمًٚمٛمقن، وإن أدريمقه وسمف ٦م طمٞم٤مة طملمٓ شمٙمقن ومٞمف سم٘مٞمّ  ويِمؽمط أن .اإلؾمالم

 رُمؼ وضم٥م شمٖمًٞمٚمف.

ؼ سمف ُمـ اًمتٙمٗملم واًمّمالة سمتٖمًٞمٚمف أو سم٤ًمئر ُم٤م يتٕمٚمّ ٞم٧ّم إذا أوص اعم (:56)مسللة  

  .ومٝمق أومم سمف ُمـ همػمه ظم٤مّص قمٚمٞمف واًمدومـ إمم ؿمخص 

ٞم٧ّم ذم همػم اًمزوضم٦م وم٤مٕومم سمٛمػماث اعم وأُّم٤م ،٦م وم٤مًمزوج أومم سمزوضمتفوُمع قمدم اًمقصٞمّ  

ـمٌ٘م٦م  يمّؾ أومم سم٠مطمٙم٤مُمف ُمـ همػمه، واًمذيمقر ذم  -طم٥ًم ـمٌ٘م٤مت اإلرث  -ُمـ أىمرسم٤مئف 

أومم ُمـ اإلٟم٤مث. وذم شم٘مديؿ إب قمغم إوٓد، واجلّد قمغم إخ، وإخ ُمـ إسمقيـ 

قمغم اخل٤مل إؿمٙم٤مل،  ، واًمٕمؿّ قمغم إخ ُمـ أطمدمه٤م، وإخ ُمـ إب قمغم إخ ُمـ إمّ 

 اًمٓمروملم ذم ذًمؽ. وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً آؾمتئذان ُمـ 

سم٠مطمد ٞم٧ّم يف ًمتجٝمٞمز اعم إقمالُمف وشمّمدّ وٓ وٓي٦م ًمٚم٘م٤مس، وٓ ًمٚمٖم٤مئ٥م اًمذي ٓ يتٞمّن 

وارث همػم اإلُم٤مم وم٤مٕطمقط إومم ٛمٞم٧ّم اًمقضمٝملم ُم٤ٌمذة أو شمًٌٞم٤ٌمً. وإذا مل يٙمـ ًمٚم

 احل٤ميمؿ ومٛمـ سمٕمض قمدول آؾمتئذان ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل ذم دمٝمٞمزه، وإن مل يتٞمّن 

 اعم١مُمٜملم.

٧م ًمف أرسمٕم٦م أؿمٝمر، سمؾ جي٥م شمٖمًٞمؾ اًمً٘مط وحتٜمٞمٓمف وشمٙمٗمٞمٜمف إذا متّ  (:55)مسللة  

 ،ًمف ذًمؽ إذا يم٤من ُمًتقي اخلٚم٘م٦م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. وٓ دم٥م اًمّمالة قمٚمٞمف وإن مل شمتؿّ 

تقي اخلٚم٘م٦م وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم ًمف أرسمٕم٦م أؿمٝمر ومل يٙمـ ُمً . وإذا مل شمتؿّ ٤م ٓ شمًتح٥ّم يمام أهّن 

 .ذم ظمرىم٦م ويدومـ ّػ أن يٚم

ًّ ٞم٧ّم حيرم اًمٜمٔمر إمم قمقرة اعم (:54)مسللة    ٝم٤م يمام حيرم اًمٜمٔمر إمم قمقرة احلّل وُم

 ًّ ـّ وُم  اًمٖمًؾ ٓ يٌٓمؾ سمذًمؽ. ٝم٤م، وًمٙم



 
 

إزاًم٦م قملم اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ سمدٟمف، وًمٙمـ ٓ يٕمتؼم ٞم٧ّم يٕمتؼم ذم همًؾ اعم (:51)مسللة  

ىمٌؾ قمْمق  يمّؾ إزاًمتٝم٤م قمـ مجٞمع ضمًده ىمٌؾ أن ينمع ذم اًمٖمًؾ سمؾ يٙمٗمل إزاًمتٝم٤م قمـ 

 ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م طم٤مل اًمٖمًؾ يم٤معمحتي.ٞم٧ّم أن يقوع اعم اًمنموع ومٞمف. ويًتح٥ّم 

 

 لس  غذوط اد

إطمقط أن يٙمقن قم٤مىمالً ُمًٚماًم سمؾ وُم١مُمٜم٤ًم أيْم٤ًم قمغم ٞم٧ّم يٕمتؼم ذم ُمـ ي٤ٌمذ همًؾ اعم 

ز إذا أشمك سمف قمغم اًمقضمف اعمٛمٞمّ  وضمقسم٤مً، وٓ يٕمتؼم أن يٙمقن سم٤مًمٖم٤مً، ومٞمٙمٗمل شمٖمًٞمؾ اًمّمٌّل 

 اًمّمحٞمح.

ؾ أيْم٤مً أن يٙمقن    ً ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م، ويًتثٜمك ُمـ ٛمٞم٧ّم صمالً ًمٚم٤مممويٕمتؼم ذم اعمُٖم

 ذًمؽ ُمقارد: 

دًا أم ٤من جمرّ ُمٜمٝمام شمٖمًٞمؾ أظمر اظمتٞم٤مرًا، ؾمقاء أيم اًمزوج واًمزوضم٦م، ومٞمجقز ًمٙمّؾ  -9 

 صمؾ أم ٓ.امُمـ وراء اًمثٞم٤مب، وؾمقاء وضمد اعم

اًمٓمٗمؾ همػم اعمٛمٞمّز، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن ٓ يزيد ؾمٜم ف قمغم صمالث ؾمٜملم، ومٞمجقز  -5 

 طمٞمٜمئٍذ ًمٚمذيمر وإٟمثك شمٖمًٞمٚمف، ؾمقاء أيم٤من ذيمرًا أم أٟمثك.

دون  - ُمّم٤مهرةداً سمٜم٥ًم أو رو٤مع أو ُمـ حيرم قمٚمٞمف ٟمٙم٤مطمف ُم١مسمّ  يمّؾ اعمَْحَرم، أي  -5 

ً   ،- م سمٖمػمه٤م يم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًمٚمٕم٤مناعمحرّ  ْ ومٞمجقز ًمف أن يٖم وإومم  .صمؾامُمف همػم اعمرَ ؾ حَم

صمؾ، وإن وضمد وم٤مٕطمقط امأن يٙمقن اًمتٖمًٞمؾ طمٞمٜمئٍذ ُمـ وراء اًمثقب، هذا إذا مل يقضمد اعم

 صمؾ ًمٚمتٖمًٞمؾ.امم همػم اعمرَ حْ ى اعمَ وضمقسم٤مً أن ٓ يتّمدّ 

ؾ اعمًٚمؿ همػم آصمٜمل قمنمي ُمـ يقاوم٘مف ذم اعمذه٥م مل جي٥م  (:52)مسللة   ًَّ إذا هم

ّٓ قمغم آصمٜمل قمنمي إقم٤مدة شمٖمًٞمٚمف  ًَّ  .أن يٙمقن وًمٞمّف إ ٚمف آصمٜم٤م قمنمي وضم٥م وإذا هم



 
 

  ً  ٦م.٦م ذم همػم ُمقارد اًمت٘مٞمّ قمنميّ  لٚمف قمغم اًمٓمري٘م٦م آصمٜمقمٚمٞمف أن يٖم

ْ ٛمٞم٧ّم صمؾ ًمٚم٤مممإذا مل يقضمد ُمًٚمؿ اصمٜم٤م قمنمي  (:53)مسللة   ً  رَ أو حَم ٚمف م ًمف ضم٤مز أن يٖم

ً   .قمنمي لصمؾ همػم آصمٜماماعمًٚمؿ اعم ٚمف اًمٙم٤مومر اًمٙمت٤ميب وإن مل يقضمد هذا أيْم٤مً ضم٤مز أن يٖم

ً  صُمؿَّ  ًٓ صمؾ سم٠من يٖمتًؾ هق أوّ اماعم اًمٙمت٤ميب ؾم٘مط  طمتّكصمؾ اموإن مل يقضمد اعم .صم٤مٟمٞم٤مً ٞم٧ّم ؾ اعميٖم

 ومـ سمال همًؾ. وضمقب اًمٖمًؾ ودُ 

 

 تة تغسقل ادقّ كقػقّ 

 قمغم اًمؽمشمٞم٥م أيت:ٞم٧ّم جي٥م شمٖمًٞمؾ اعم 

 سم٤معم٤مء اعمخٚمقط سم٤مًمًدر. -9 

 سم٤معم٤مء اعمخٚمقط سم٤مًمٙم٤مومقر. -5 

 سم٤معم٤مء اًم٘مراح )اخل٤مًمص(. -5 

صُمؿَّ  يٛمـاًمٓمرف إصُمؿَّ  ٤مً سم٠من يٖمًؾ اًمرأس واًمرىم٦ٌمُمـ أن يٙمقن اًمٖمًؾ شمرشمٞمٌٞمّ سُمدَّ وٓ  

 ُمـ اًمؽمشمٞمٌل قمغم إطمقط. تٛمّٙمـوٓ يٙمٗمل آرمت٤مد ُمع اًم ،اًمٓمرف إين

ّٓ ُم٤ًم ٓ جيٕمؾ اًمٙم٤مومقر ذم ُم٤مء همًٚمف، رِ حُمْ ٞم٧ّم وإذا يم٤من اعم  إذا ُم٤مت سمٕمد اًمٗمراغ  احل٤مّج إ

 ًمف اًمٓمٞم٥م سمٕمده٤م. حيّؾ ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ اًمتل 

اعم٤مء  ّمدق ُمٕمف قمروم٤ًم أنّ ُمـ أن يٙمقٟم٤م سمٛم٘مدار يسُمدَّ اًمًدر واًمٙم٤مومقر ٓ  (:54)مسللة  

 خيرج ُمٕمف اعم٤مء ُمـ اإلـمالق إمم اإلو٤موم٦م. خمٚمقط هبام، ويٕمتؼم أن ٓ يٙمقٟم٤م ذم اًمٙمثرة سمحدّ 

ًّ  (:55)مسللة   ؾ إذا مل يقضمد اًمًدر أو اًمٙم٤مومقر أو يمالمه٤م وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أن يٖم

٦م قمٜمف ُمراقمٞم٤ًم اًمٌدًمٞمّ طمٞمٜمئٍذ سم٤معم٤مء اًم٘مراح سمدًٓ قمـ اًمٖمًؾ سمام هق اعمٗم٘مقد ُمٜمٝمام ىم٤مصدًا سمف 

 واطمد أيْم٤مً. شمٞمّٛمؿ٦م، ويْم٤مف إمم ذًمؽ ًمٚمؽمشمٞم٥م سم٤مًمٜمٞمّ 



 
 

 ُم٤مء اًمًدر أو اًمٙم٤مومقر وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أن وإذا مل يقضمد اعم٤مء اًم٘مراح، وم٢من شمٞمّن  

ؾ سمف سمدًٓ قمـ اًمٖمًؾ سم٤معم٤مء اًم٘مراح ويْمؿّ  ًّ ّٓ ، وتٞمّٛمؿإًمٞمف اًم يٖم  .تٞمّٛمؿسم٤مًم لايْمُتٗمِ  إ

وم٢من مل يقضمد  ُمـ اعم٤مء ُم٤م يٙمٗمل ًمٖمًؾ واطمد وم٘مط إذا يم٤من قمٜمده (:122)مسللة  

 ًّ واطمد قمغم إطمقط وضمقسم٤مً، وإن  شمٞمّٛمؿإًمٞمف  ؾ سم٤معم٤مء اًم٘مراح ووؿّ اًمًدر واًمٙم٤مومقر هم

 ًّ ؿ ُمرّ صُمؿَّ  سمامء اًمًدرٞم٧ّم ؾ اعموضمد اًمًدر ُمع اًمٙم٤مومقر أو سمدوٟمف يٖم ة واطمدة قمغم ُيٞمَٛمَّ

ؾ سمامء  ًّ واطمد أيْم٤ًم  شمٞمّٛمؿإًمٞمف  اًمٙم٤مومقر ووؿّ إطمقط وضمقسم٤مً، وإن وضمد اًمٙم٤مومقر وم٘مط هم

 قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.

 شمٞمّٛمؿسمدًٓ قمـ اًمٖمًؾ، ويٙمٗمل ٞم٧ّم ؿ اعمٛمّ ٞمَ إذا مل يقضمد اعم٤مء أصالً يُ  (:121)مسللة  

٦م قمـ ات، وي٘مّمد ومٞمٝم٤م اًمٌدًمٞمّ ؿ صمالث ُمرّ وإن يم٤من إطمقط إومم أن ُيٞمَٛمّ واطمد، 

 إهم٤ًمل اًمثالصم٦م قمغم اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمتؼم ومٞمٝم٤م.

ضمرحي٤ًم أو حمروىم٤ًم أو جمدوراً وظمٞمػ ُمـ شمٜم٤مصمر حلٛمف إذا ٞم٧ّم إذا يم٤من اعم (:126لة )مسل 

، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً ُمع سمٞمد احلّل  تٞمّٛمؿ، ويٕمتؼم أن يٙمقن اًمؿُيٞمَٛمَّ همًؾ وضم٥م أن 

 ٧م.سمٞمد اعمٞمّ  تٞمّٛمؿاجلٛمع سمٞمٜمف وسملم اًم تٛمّٙمـاًم

ًّ ٞم٧ّم جيقز شمٖمًٞمؾ اعم (:125)مسللة   صمالً ًمف، سمؾ ٤مممؾ ُمـ وراء اًمثقب وإن يم٤من اعمٖم

ذم اًمزوج واًمزوضم٦م  طمتّكدًا ُمًتقر اًمٕمقرة ٓ يٌٕمد أن يٙمقن ذًمؽ أومْمؾ ُمـ شمٖمًٞمٚمف جمرّ 

 م.رَ حْ واعمَ 

 ـمٝم٤مرة اعم٤مء وإسم٤مطمتف وإسم٤مطم٦م اًمًدر واًمٙم٤مومقر.ٞم٧ّم يٕمتؼم ذم همًؾ اعم (:124)مسللة  

ٓ وٓ يٕمتؼم إسم٤مطم٦م اًمٗمْم٤مء اًمذي يِمٖمٚمف اًمٖمًؾ وفمرف اعم٤مء، وٓ جمرى اًمُٖم٤ًمًم٦م و 

  ً ؾ قمٚمٞمٝم٤مدّ اًم ًّ  ؿُيٞمَٛمَّ ُمٕمف ومٞمً٘مط اًمٖمًؾ و وأُّم٤مهذا ُمع قمدم آٟمحّم٤مر،  .ة اًمتل ُيٖم

ؾ اعمٞمّ  ًّ  اًمٖمًؾ. صّح ٧م، ًمٙمـ إذا هم



 
 

وٓ جيقز أظمذ إضمرة قمٚمٞمف قمغم  .يٕمتؼم ىمّمد اًم٘مرسم٦م ذم اًمتٖمًٞمؾ (:121)مسللة  

ٓ جي٥م  مم٤ّمُم٤مت يمٌذل اعم٤مء وٟمحقه إطمقط وضمقسم٤ًم، وٓ سم٠مس سم٠مظمذ إضمرة قمغم اعم٘مدّ 

 ٤مٟم٤مً.سمذًمف جمّ 

٦م أو ُمـ أصمٜم٤مء اًمٖمًؾ أو سمٕمده سمٜمج٤مؾم٦م ظم٤مرضمٞمّ ٞم٧ّم س سمدن اعمإذا شمٜمجّ  (:122)مسللة  

وًمق  ٦م وٓ هتؽـ سمال ُمِم٘مّ مل دم٥م إقم٤مدة اًمٖمًؾ، سمؾ وضم٥م شمٓمٝمػم اعمقوع إذا أُمٙمٞم٧ّم اعم

 يم٤من ذًمؽ سمٕمد ووٕمف ذم اًم٘مؼم قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.

 

 تتؽػني ادقّ 

 اعمًٚمؿ سم٘مٓمٕم٤مت صمالث: ُمئزر، وىمٛمٞمص، وإزار.ٞم٧ّم جي٥م شمٙمٗملم اعم 

ة إمم اًمريم٦ٌم، وإومْمؾ أن يٙمقن ُمـ وإطمقط وضمقسم٤مً ذم اعمئزر أن يٙمقن ُمـ اًمّن 

 اًمّمدر إمم اًم٘مدم.

وإطمقط وضمقسم٤مً ذم اًم٘مٛمٞمص أن يٙمقن ُمـ اعمٜمٙمٌلم إمم اًمٜمّمػ ُمـ اًم٤ًمىملم،  

 وإومْمؾ أن يٙمقن إمم اًم٘مدُملم.

 ٕطمقط وضمقسم٤ًم أن يٙمقن ـمقًٓ سمحٞم٨مل مجٞمع اًمٌدن، واأن يٖمٓمّ  اإلزارواًمقاضم٥م ذم  

 وقمرو٤مً سمحٞم٨م ي٘مع أطمد ضم٤مٟمٌٞمف قمغم أظمر. ،ـمروم٤مه يٛمٙمـ أن يِمدّ 

وإن يم٤من  ،عم٤م حتتف، ويٙمٗمل طمّمقل اًمًؽم سم٤معمجٛمقع ويٕمتؼم أن يٙمقن اًمٙمٗمـ ؾم٤مشمراً  

 ىمٓمٕم٦م أن يٙمقن وطمده ؾم٤مشمراً عم٤م حتتف.  يمّؾ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً ذم 

 ُمٜمٝم٤م. تٛمّٙمـسمام يٞم٧ّم  اًم٘مٓمٕم٤مت اًمثالث اىمتٍم ذم شمٙمٗملم اعموإذا مل شمتٞمّن 

شمريم٦م سمٛم٘مدار اًمٙمٗمـ مل يدومـ قم٤مري٤مً، سمؾ قمغم ٛمٞم٧ّم إذا مل يٙمـ ًمٚم (:123)مسللة  

 وجيقز اطمت٤ًمسمف ُمـ اًمزيم٤مة. ،اعمًٚمٛملم سمذل يمٗمٜمف قمغم إطمقط وضمقسم٤مً 



 
 

٤مت خيرج اعم٘مدار اًمقاضم٥م ُمـ اًمٙمٗمـ ويمذا اًمزائد قمٚمٞمف ُمـ اعمًتحٌّ  (:124)مسللة  

ام اًمالزُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمثٚمف ُمـ أصؾ اًمؽميم٦م، ويمذا اًمًدر واًمٙم٤مومقر واعم٤مء اعمتٕم٤مروم٦م وٓ ؾمٞمّ 

 مم٤ّموأضمرة طمٗمر اًم٘مؼم إمم همػم ذًمؽ ٞم٧ّم محؾ اعموىمٞمٛم٦م إرض اًمتل يدومـ ومٞمٝم٤م وأضمرة 

ذًمؽ خيرج ُمـ أصؾ اًمؽميم٦م وإن يم٤من  يمّؾ  ٧م، وم٢منّ قمٛمؾ ُمـ واضم٤ٌمت اعمٞمّ  يٍمف ذم أّي 

ّٓ و ،هذا ومٞمام إذا مل يقضمد ُمـ يتؼّمع سمٌمء ُمـ ذًمؽ .٦مُمديقٟم٤مً أو يم٤مٟم٧م ًمف وصٞمّ ٞم٧ّم اعم مل إ

 خيرج ُمـ اًمؽميم٦م.

ُم٤م يٍمف ومٞمام زاد قمغم اًم٘مدر اًمقاضم٥م وُم٤م يٚمحؼ سمف ومال جيقز إظمراضمف ُمـ  وأُّم٤م 

ٓ جيقز أن خيرج ُمـ  وم٢مّٟمفإصؾ، ويمذا احل٤مل ذم ىمٞمٛم٦م اعم٘مدار اًمقاضم٥م وُم٤م يٚمح٘مف 

ّٓ إصؾ  ُم٤م هق اعمتٕم٤مرف سمح٥ًم اًم٘مٞمٛم٦م، ومٚمق يم٤من اًمدومـ ذم سمٕمض اعمقاوع اًمالئ٘م٦م  إ

. ٟمٕمؿ، جيقز إّولم ًمٌٕمض أظمر حيت٤مج إًمٞمف ىمدّ ٓ حيت٤مج إمم سمذل ُم٤مل وذم اٞم٧ّم سمح٤مل اعم

تف سم٤مًمثٚم٨م ُمـ سمف أو وصٞمّ ٞم٧ّم ٦م اعمإظمراج اًمزائد قمغم اًم٘مدر اعمذيمقر ُمـ اًمثٚم٨م ُمع وصٞمّ 

 أو سمٕمْم٤مً، يمام جيقز إظمراضمف ُمـ طمّمص اًمقرصم٦م اًمٙم٤ٌمر ُمٜمٝمؿ دون شمٕمٞملم ُمٍمف ًمف يماّل 

ّٓ سمرو٤مهؿ، دون اًم٘م٤مسيـ   ٚمح٦م شمًّقغ ًمف ذًمؽ.قمغم شم٘مدير وضمقد ُمّم ُمع إذن اًمقزمّ إ

ُمع ي٤ًمره٤م أو يمقهن٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م أو  طمتّكيمٗمـ اًمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م  (:125)مسللة  

ّٓ ٟم٤مؿمزة، هذا إذا مل يتؼّمع همػم اًمزوج سم٤مًمٙمٗمـ و ؾم٘مط قمٜمف، ويمذًمؽ إذا أوص٧م سمف ُمـ  إ

٤مً قمغم اًمزوج، ومٚمق ٦م، أو شم٘م٤مرن ُمقهت٤م ُمع ُمقشمف، أو يم٤من اًمٌذل طمرضمٞمّ ُم٤مهل٤م وقمٛمؾ سم٤مًمقصٞمّ 

ّٓ ذًمؽ، و شمٕملّم ُم٤مًمف ُمـ اًمرهـ ومل يٙمـ ومٞمف طمرج قمٚمٞمف  قمغم آؾمت٘مراض أو ومّؽ  شمقىّمػ  إ

 مل جي٥م.

جيقز اًمتٙمٗملم سمام يمت٥م قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو سمٕمض إدقمٞم٦م  (:112)مسللة  

اعم٤ٌمريم٦م يم٤مجلقؿمـ اًمٙمٌػم أو اًمّمٖمػم، وًمٙمـ يٚمزم أن يٙمقن ذًمؽ سمٜمحق ٓ يتٜمّجس ُمقوع 



 
 

ن يٙمت٥م ذم طم٤مؿمٞم٦م اإلزار ُمـ ـمرف رأس ٠مج٤مؾم٤مت، يماًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمدم أو همػمه ُمـ اًمٜم

 ٧م، وجيقز أن يٙمت٥م قمغم ىمٓمٕم٦م ُمـ اًم٘مامش وشمقوع قمغم رأؾمف أو صدره.اعمٞمّ 

 

 ذوط الؽػن

 يٕمتؼم ذم اًمٙمٗمـ أُمقر: 

 اإلسم٤مطم٦م. -9 

 ٤ًمً.سم٠من ٓ يٙمقن ٟمج٤ًمً وٓ ُمتٜمجّ  ،اًمٓمٝم٤مرة -5 

أن ٓ يٙمقن ُمـ احلرير اخل٤مًمص، وٓ سم٠مس سمام يٙمقن ممزوضم٤ًم سمف سمنمط أن يٙمقن  -5 

٤ٌمً، وٓ ُمـ أضمزاء ُم٤م ٓ ُمـ ظمٚمٞمٓمف. وإطمقط وضمقسم٤مً أن ٓ يٙمقن اًمٙمٗمـ ُُمذهّ  أىمّؾ طمريره 

قن ُمّمٜمققم٤ًم ُمـ وسمر أو ي١ميمؾ حلٛمف، وٓ ُمـ ضمٚمد اعمٞمت٦م وإن يم٤من ـم٤مهرًا. وٓ سم٠مس أن يٙم

 ؿمٕمر ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ، سمؾ ٓ سم٠مس أن يٙمقن ُمـ ضمٚمده ُمع صدق اًمثقب قمٚمٞمف قمروم٤مً.

سمح٤مل آظمتٞم٤مر ويً٘مط ذم طم٤مل  خيتّص  -همػم اإلسم٤مطم٦م  -هذه اًمنموط  ويمّؾ 

ومـ قم٤مري٤مً، وًمق اٟمحٍم ذم همػمه ُمـ إٟمقاع اًمتل اًميورة، ومٚمق اٟمحٍم اًمٙمٗمـ ذم احلرام دُ 

د ودار ، وإذا شمٕمدّ شمٕملّم ـ سمف، وم٢مذا اٟمحٍم ذم واطمد ُمٜمٝم٤م ٗم  اظمتٞم٤مراً يمُ ٓ جيقز اًمتٙمٗملم هب٤م 

م إّول، وإذا دار إُمر سملم اًمٜمجس أو س وشمٙمٗمٞمٜمف سم٤مًمٜمجس ىمدّ إُمر سملم شمٙمٗمٞمٜمف سم٤معمتٜمجّ 

م اًمٖمػم، م اًمث٤مين، وًمق دار إُمر سملم أطمد اًمثالصم٦م وسملم همػمه٤م ىمدّ اعمتٜمّجس وسملم احلرير ىمدّ 

 ،اًمتٙمٗملم سم٤معمُذّه٥م واًمتٙمٗملم سم٠مضمزاء ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ختػّم سمٞمٜمٝمام وُمع دوران إُمر سملم

 وإن يم٤من آطمتٞم٤مط سم٤مجلٛمع طمًٜم٤مً.

ّٓ اًمِمٝمٞمد ٓ يٙمّٗمـ سمؾ يدومـ سمثٞم٤مسمف،  (:111)مسللة   إذا يم٤من سمدٟمف قم٤مري٤مً ومٞمج٥م  إ

 شمٙمٗمٞمٜمف.



 
 

٧م، ويٜمٌٖمل أن شمٙمقٟم٤م ووع ضمريدشملم ظمياويـ ُمع اعمٞمّ  يًتح٥ّم  (:116)مسللة  

ا ومٛمـ اخلالف ٤من، وإن مل يتٞمّن  ومٛمـ اًمًدر أو اًمرُمّ ، وم٢من مل يتٞمّن ُمـ اًمٜمخؾ

ْٗمَّم ) تف ضمٕمؾ إطمدامه٤م ُمـ اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ُمـ قمٜمد اًمؽمىمقة (. وإومم ذم يمٞمٗمٞمّ ٤مفاًمّمَّ

 ُمٚمّم٘م٦م سم٤مًمٌدن، وإظمرى ُمـ اجل٤مٟم٥م إين ُمـ قمٜمد اًمؽمىمقة سملم اًم٘مٛمٞمص واإلزار.

  

 احلـوط

اعمًٚمؿ، وهق: إُم٤ًمس ُمقاوع اًمًجقد اًمًٌٕم٦م سم٤مًمٙم٤مومقر ٞم٧ّم جي٥م حتٜمٞمط اعم 

 اعمًحقق همػم اًمزائٚم٦م رائحتف، ويٙمٗمل ومٞمف ووع اعمًّٛمك.

ويِمؽمط ومٞمف إسم٤مطمتف، ومٞمً٘مط وضمقب اًمتحٜمٞمط قمٜمد قمدم اًمتٛمّٙمـ ُمـ اًمٙم٤مومقر  

قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم. ٞم٧ّم س سمدن اعميمام يٕمتؼم ـمٝم٤مرشمف وإن مل يقضم٥م شمٜمجّ  اعم٤ٌمح،

وإومْمؾ أن يٙمقن اًمٙم٤مومقر اعمًتخدم ذم اًمتحٜمٞمط سمٛم٘مدار ؾمٌٕم٦م ُمث٤مىمٞمؾ، ويًتح٥ّم 

 ٦م، وًمٙمـ ٓ يٛمًح سمف اعمقاوع اعمٜم٤مومٞم٦م ًمالطمؽمام.ظمٚمٓمف سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞمّ 

ُمـ  ئإطمقط إومم أن يٙمقن اإلُم٤ًمس سم٤مًمٙمػ، وأن يٌتد (:115)مسللة  

سمؾ وهمػمه  ،اعمٛمٞمّز اجلٌٝم٦م، وٓ شمرشمٞم٥م ذم ؾم٤مئر إقمْم٤مء. وجيقز أن ي٤ٌمذ اًمتحٜمٞمط اًمّمٌّل 

 أيْم٤ًم.

، احل٩ّم ذم إطمرام اًمٕمٛمرة أو ٞم٧ّم يً٘مط اًمتحٜمٞمط ومٞمام إذا ُم٤مت اعم(: 114)مسللة  

سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ  ، إذا ُم٤مت احل٤مّج وَمٞمُجٜم٥َّم ُمـ اًمٙم٤مومقر سمؾ ُمـ ُمٓمٚمؼ اًمٓمٞم٥م. ٟمٕمؿ

 ًمف اًمٓمٞم٥م سمٕمده٤م وضم٥م حتٜمٞمٓمف يمٖمػمه ُمـ إُمقات. حيّؾ اًمتل 

وضمقب اًمتحٜمٞمط يمقضمقب اًمتٖمًٞمؾ، وىمد ُم٣م شمٗمّمٞمٚمف ذم اعم٠ًمًم٦م  (:111)مسللة  

(79.) 



 
 

 

 تالصالة عذ ادقّ  

وإن يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم، ووضمقهب٤م يمقضمقب اًمتٖمًٞمؾ، ُمٞم٧ّم ُمًٚمؿ  يمّؾ دم٥م اًمّمالة قمغم  

 (.79وىمد ُمّر ذم اعم٠ًمًم٦م )

ّٓ ٓ دم٥م اًمّمالة قمغم أـمٗم٤مل اعمًٚمٛملم  (:112)مسللة   ُمـ قم٘مؾ ُمٜمٝمؿ اًمّمالة، إ

ؾمٜملم. وذم اؾمتح٤ٌمب اًمّمالة قمغم ُمـ مل يٕم٘مؾ  ذم ذًمؽ وم٤مًمٕمؼمة سمٌٚمقهمف ؾم٧ّم  وُمع اًمِمّؽ 

ّٓ اًمّمالة إؿمٙم٤مل، وإطمقط وضمقسم٤مً قمدم اإلشمٞم٤من هب٤م   رضم٤مًء.إ

 ز، ودمزئ قمـ اًم٤ٌمًمٖملم.اعمٛمٞمّ  ُمـ اًمّمٌّل ٞم٧ّم شمّمّح اًمّمالة قمغم اعم (:113)مسللة  

ّٓ جي٥م شم٘مديؿ اًمّمالة قمغم اًمدومـ،  (:114)مسللة    قمٚمٞمف إذا دومـ ىمٌؾ أن ُيّمغّم  أّٟمفإ

٦م اًمّمالة قمٚمٞمف قمّمٞم٤مٟم٤ًم أو ًمٕمذر ومال جيقز أن يٜمٌش ىمؼمه ًمٚمّمالة قمٚمٞمف، ومل شمث٧ٌم ُمنموقمٞمّ 

 ٤من هب٤م رضم٤مًء.وهق ذم اًم٘مؼم، وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اإلشمٞم

  

 تقّ ة صالة ادكقػقّ 

قم٘مٞم٥م إطمدى ٛمٞم٧ّم مخس شمٙمٌػمات، واًمدقم٤مء ًمٚمٞم٧ّم جي٥م ذم اًمّمالة قمغم اعم 

)صغّم  ومٞمٝم٤م سملم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌّل  تخػّم اًمثالصم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ومٞم وأُّم٤م، لوَ إُ اًمتٙمٌػمات إرسمع 

ـّ  إطمقط  اهلل قمٚمٞمف وآًمف( واًمِمٝم٤مدشملم واًمدقم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمتٛمجٞمد هلل شمٕم٤ممم، وًمٙم

صُمؿَّ  وآًمف،  قمغم اًمٜمٌّل  صم٤مٟمٞم٤ًم ويّمكّم يٙمؼّم صُمؿَّ  ،د اًمِمٝم٤مدشملميتِمٝمّ ًٓ واؾمتح٤ٌمسم٤مً أن يٙمؼّم أوّ 

ٙمؼّم ظم٤مُم٤ًًم يصُمؿَّ   راسمٕم٤ًم ويدقمق ًمٚمٛمٞم٧م،يٙمؼّم صُمؿَّ   صم٤مًمث٤مً ويدقمق ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت،يٙمؼّم 

 ويٜمٍمف.



 
 

َٓ ُد أَ فَ ْص أَ »وإومْمؾ أن ي٘مقل سمٕمد اًمتٙمٌػمة إومم:   َٓ  اهللُ َٓ إِ َه ل   إِ ْن  َك يْ  َذِ َوْحَدُه 

 .«ةِ اعَ الَس  ِي دَ يَ  نْيَ راً بَ يْ ذِ كَ اً وَ ْر ِش بَ  ق  احلَ بِ  هُ ؾَ َش رْ ه، أَ لُ وْ ُش رَ وَ  هُ ُد بْ دًا عَ ؿَ ُمَ  نَ أَ  ُد فَ ْص أَ لَُه، وَ 

، دٍ ؿَ ُمَ  آَل داً وَ ؿَ ُمَ  مْ َح ارْ ، وَ دٍ ؿَ ُمَ  آلِ وَ  دٍ ؿَ ُمَ  َذ  ل  عَ َص  مَ فُ الؾ  »وسمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمث٤مٟمٞم٦م:  

  َذ  عَ  َت مَحْ رَ تَ وَ  َت كْ ارَ بَ وَ  َت قْ ؾَ ا َص مَ  لِ َض فْ لَ كَ 
  َك كَ ، إِ مَ قْ اهِ رَ بْ إِ  آلِ وَ  مَ قْ اهِ رَ بْ إِ

 ل  َص ، وَ ٌد قْ َمِ  دٌ قْ مَحِ

  َذ  عَ 
 َش رْ ادُ وَ  اءِ قَ بِ كْ إَ  عِ قْ َجِ

 وَ  نْيَ ؼِ يْ د  الص  وَ  اءِ دَ فَ الش  وَ  نْيَ ؾِ
 بَ عِ  عِ قْ َجِ

 .«نْيَ احلِِ اهلل الَص  ادِ

 ِت اَم ؾِ ْس ادُ وَ  نْيَ ؿِ ؾِ ْس ادُ وَ  اِت ـَ مِ مْ ادُ وَ  نْيَ ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ لِ  رْ ػِ اغْ  مَ فُ الؾ  »وسمٕمد اًمتٙمٌػمة اًمث٤مًمث٦م:  

 َك كَ ، إِ اِت وَ عَ الَد  ُب قْ ُمِ  َك كَ ، إِ اِت ْرَ اخلَ بِ  مْ فُ ـَ قْ بَ ا وَ ـَ ـَ قْ بَ  مَ فُ الؾ   عِ ابِ ، تَ اِت وَ مْ إَ وَ  مْ فُ ـْ مِ  اءِ قَ ْح إَ 

 .«رٍ يْ دِ قَ  ءٍ َرْ  ل  كُ  َذ  عَ 

 مَ أَ  نُ ابْ وَ  كَ دِ بْ عَ  نُ ابْ وَ  كَ ُد بْ ا عَ ـَ امَ دَ قُ  ى  َج َس ا ادُ ذَ هَ  نَ إِ  مَ فُ الؾ  »وسمٕمد اًمراسمٕم٦م:  
 َل زَ ، كَ َك تِ

َٓ كَ إِ  مَ فُ ، الؾ  هِ بِ  لٍ وْ زُ ـْ مَ  ْرُ َخ  َت كْ أَ وَ  َك بِ   انَ كَ  نْ إِ  مَ فُ ا، الؾ  ـَ مِ  هِ بِ  مُ ؾَ عْ أَ  َت كْ أَ ًا وَ ْرَ َخ  َٓ إِ  هُ ـْ مِ  مُ ؾَ عْ  كَ ا 

 ئَ ق  َش  نْ عَ  زْ اوَ َج تَ اً فَ ئَ قْ ِس مُ  انَ كَ  نْ إِ ، وَ هِ اكِ َس ْح  إِ ِف  دْ زِ اً فَ ـَ ِس ُمْ 
 كَ َد ـْ عِ  هُ ؾْ عَ اجْ  مَ فُ ، الؾ  هْ لَ  رْ ػِ اغْ ه وَ اتِ

 هْ أَ  َذ  عَ  ْف ؾُ اْخ وَ  نْيَ ق  ؾ  عِ  َذ  عْ  أَ ِف 
يٙمؼّم صُمؿَّ  ،«نْيَ امِحِ الرَ  مَ حَ رْ ا أَ يَ  َك تِ مْحَ رَ بِ  هُ مَحْ ارْ وَ  نَ يْ رِ ابِ  الغَ ِف  هِ ؾِ

 اًمّمالة. وهب٤م شمتؿّ 

 ٧م. وختتّص ُمـ رقم٤مي٦م شمذيمػم اًمْمامئر وشم٠مٟمٞمثٝم٤م طم٥ًم اظمتالف ضمٜمس اعمٞمّ سُمدَّ وٓ  

ُم١مُمٜم٤مً سم٤مًمٖم٤مً، وذم اًمّمالة قمغم أـمٗم٤مل اعم١مُمٜملم ي٘مقل سمٕمد ٞم٧ّم يم٤من اعم٦م سمام إذا هذه اًمٙمٞمٗمٞمّ 

َ  هُ ؾْ عَ اجْ  مَ فُ الؾ  »اًمتٙمٌػمة اًمراسمٕم٦م:   .«اً رَ ْج أَ اً وَ ضَ رَ فَ اً وَ ػَ ؾَ ا َش ـَ لَ وَ  هِ يْ وَ بَ ِٕ

 أُمقر:ٞم٧ّم يٕمتؼم ذم صالة اعم (:115)مسللة  

ّٓ أن شمٙمقن سمٕمد اًمٖمًؾ واًمتحٜمٞمط واًمتٙمٗملم، و -9 وإذا  .ُمـ إقم٤مدهت٤مسُمدَّ سمٓمٚم٧م وٓ  إ

مل شمً٘مط اًمّمالة  - ويمذًمؽ اًمتٙمٗملم واًمتحٜمٞمط -سمدًٓ قمٜمف  تٞمّٛمؿأو اًمٞم٧ّم ر همًؾ اعمشمٕمذّ 

 قمٚمٞمف.



 
 

 هب٤مم.قمغم ٟمحق يرومع اإلٞم٧ّم ُمع شمٕمٞملم اعم سم٠من ي٘مّمد هب٤م اًم٘مرسم٦م ،اًمٜمٞم٦ّم -5 

 اًم٘مٞم٤مم ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف. -5 

 .قمغم يٛملم اعمّمكّم ٞم٧ّم أن يٙمقن رأس اعم -0 

 أن يقوع قمغم ىمٗم٤مه قمٜمد اًمّمالة قمٚمٞمف. -3 

  ًمٚم٘مٌٚم٦م طم٤مل آظمتٞم٤مر.اؾمت٘م٤ٌمل اعمّمكّم  -4 

 .أُم٤مم اعمّمكّم ٞم٧ّم أن يٙمقن اعم -5 

أن ٓ يٙمقن طم٤مئؾ سمٞمٜمٝمام ُمـ ؾمؽم أو ضمدار قمغم ٟمحق ٓ يّمدق اًمقىمقف قمٚمٞمف،  -6 

 آظمر.ُمٞم٧ّم وٓ يّي اًمًؽم سمٛمثؾ اًمٜمٕمش أو 

سم٠من ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م سمٛم٘مدار شمٜمٛمحل سمف صقرة اعمقآة سملم اًمتٙمٌػمات وإذيم٤مر،  -7 

 اًمّمالة.

ّٓ  ،ُمٗمرط ٕمدٌ  سمُ واعمّمكّم ٞم٧ّم أن ٓ يٙمقن سملم اعم -94  ّم٤مل اًمّمٗمقف ذم ُمع اشمّ  إ

 د اجلٜم٤مئز ذم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م دومٕم٦م واطمدة.اًمّمالة مج٤مقم٦م أو ُمع شمٕمدّ 

 اً ُمٗمرـم٤مً.أن ٓ يٙمقن أطمدمه٤م أقمغم ُمـ أظمر قمٚمقّ  -99 

 ٦م.ٜمَ ٌِ وًمق سمحجر أو ًمَ  -ر اًمٙمٗمـ إذا شمٕمذّ  -ُمًتقر اًمٕمقرة ٞم٧ّم أن يٙمقن اعم -95 

  

 تدفن ادقّ 

ذم  ُمرّ وىمد  ،اعمًٚمؿ وُمـ سمحٙمٛمف، ووضمقسمف يمقضمقب اًمتٖمًٞمؾٞم٧ّم جي٥م دومـ اعم 

 (.79اعم٠ًمًم٦م )

اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف وٓ ووٕمف ذم  ئ٦م اًمدومـ: أن يقارى ذم طمٗمػمة ذم إرض، ومال جيزويمٞمٗمٞمّ  

سمٜم٤مء أو شم٤مسمقت ُمع اًم٘مدرة قمغم اعمقاراة ذم إرض، وشمٙمٗمل ُمقاراشمف ذم احلٗمػمة سمحٞم٨م 



 
 

ـ قمغم ضمًده ُمـ اًم٤ًٌمع وإيذاء رائحتف ًمٚمٜم٤مس وًمق ًمٕمدم وضمقد اًم٤ًٌمع أو ُمـ شم١مذيف ُمَ ١مْ يُ 

ـّ رائحتف ُمـ اًمٜم٤مس أو سمًٌ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن  ٥م اًمٌٜم٤مء قمغم ىمؼمه سمٕمد ُمقاراشمف، وًمٙم

ووصقل اًم٤ًٌمع إمم ضمًده. ٞم٧ّم ٦م متٜمع ُمـ اٟمتِم٤مر رائح٦م اعمشمٙمقن احلٗمػمة سمٜمٗمًٝم٤م قمغم يمٞمٗمٞمّ 

 وجي٥م أن يقوع ذم ىمؼمه قمغم ـمرومف إيٛمـ ُمقضّمٝم٤مً وضمٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م.

٤مً أو فمٗمراً قمغم راً أو ؾمٜمّ وإن يم٤من ؿمٕمٞم٧ّم جي٥م دومـ اجلزء اعم٤ٌمن ُمـ اعم (:162)مسللة  

 إطمقط وضمقسم٤مً. ٟمٕمؿ، ًمق قمثر قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ دومٜمف جي٥م ضمٕمٚمٝم٤م ذم يمٗمٜمف.

ُمـ ُم٤مت ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ومل يٛمٙمـ دومٜمف ذم اًمؼم وًمق سمت٠مظمػمه خلقف  (:161)مسللة  

ؾ ويٙمٗمّ  ًّ يقوع ذم ظم٤مسمٞم٦م وٟمحقه٤م صُمؿَّ   قمٚمٞمف،ط وُيّمغّم ـ وحيٜمّ وم٤ًمده أو همػم ذًمؽ، يٖم

 .يٚم٘مك ذم اًمٌحرصُمؿَّ  سمرضمٚمف ُم٤م يث٘مٚمف ُمـ طمجر أو طمديد، رأؾمٝم٤م سم٤مؾمتحٙم٤مم، أو يِمدّ  ويِمدّ 

ظمٞمػ ُمٞم٧ّم ُمع اإلُمٙم٤من، ويمذًمؽ احل٤مل ذم  إّولوإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم اظمتٞم٤مر اًمقضمف 

 قمٚمٞمف ُمـ أن خيرضمف اًمٕمدو ُمـ ىمؼمه وحيرىمف أو يٛمثّؾ سمف.

ُمتف يم٤مًم٤ٌمًمققم٦م ذم ُمٙم٤من يًتٚمزم هتؽ طمرٞم٧ّم : ٓ جيقز دومـ اعم(166)مسللة  

وٓ جيقز دومـ اًمٙم٤مومر ذم ُم٘مؼمة  .٤مرواعمقاوع اًم٘مذرة، يمام ٓ جيقز دومٜمف ذم ُم٘م٤مسمر اًمٙمٗمّ 

 اعمًٚمٛملم.

يٕمتؼم ذم ُمقوع اًمدومـ اإلسم٤مطم٦م، ومال جيقز اًمدومـ ذم ُمٙم٤من  (:165)مسللة  

وإن مل يٙمـ  - ٤مت وٟمحقمه٤ميم٤معمدارس واحلًٞمٜمٞمّ  -٦م ُمٖمّمقب، أو ومٞمام وىمػ جلٝم٦م ظم٤مّص 

 ىمػ أو ُمزامح٤مً جلٝمتف قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.ًا سم٤مًمقُمّي 

ذم ُمٙم٤من ٓ جيقز دومٜمف ومٞمف وضم٥م ٟمٌش ىمؼمه وإظمراضمف ٞم٧ّم إذا دومـ اعم (:164)مسللة  

ّٓ ودومٜمف ذم ُمقوع جيقز دومٜمف ومٞمف،   شاًمٕمروة اًمقصم٘مك»ذم سمٕمض اعمقارد اعمذيمقرة ذم إ

 وشمٕمٚمٞم٘متٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م.



 
 

ُمٜمٝم٤م وضم٥م  تٛمّٙمـطمٜمقط ُمع اًمسمال همًؾ أو يمٗمـ أو ٞم٧ّم إذا دومـ اعم (:161)مسللة  

إظمراضمف ُمع اًم٘مدرة إلضمراء اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ودومٜمف صم٤مٟمٞم٤مً سمنمط أن ٓ يًتٚمزم ذًمؽ هتٙم٤ًم 

ّٓ حلرُمتف، و  ومٗمٞمف إؿمٙم٤مل. إ

ّٓ ٓ جيقز ٟمٌش ىمؼم اعمًٚمؿ  (:162)مسللة   سمٕمْمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م  شم٘مّدم٦م ظم٤مّص ذم ُمقارد إ

ومـ قمّمٞم٤مٟم٤مً أو ضمٝمالً أو ٟمًٞم٤مٟم٤ًم ذم همػمه٤م، سمٜم٘مٚمف إمم اعمِم٤مهد اعمنموم٦م ومدُ ٞم٧ّم ُم٤م ًمق أوص اعم

جي٥م اًمٜمٌش واًمٜم٘مؾ ُم٤م مل يٗمًد سمدٟمف ومل يقضم٥م اًمٜم٘مؾ أيْم٤مً وم٤ًمد سمدٟمف وٓ حمذورًا  وم٢مّٟمف

تف وصٞمّ  صّح٦موم٦م ومٗمل إمم إُم٤ميمـ اعمنم ُمّدةًمق أوص سمٜمٌش ىمؼمه وٟم٘مٚمف سمٕمد  وأُّم٤م .آظمر

.إؿمٙم٤مل

يمام ًمق  ٧مسمدن اعمٞمّ  أّٟمفيّمدق قمٚمٞمف قمروم٤ًم ٞم٧ّم إذا يم٤من اعمقضمقد ُمـ اعم (:163)مسللة  

أو سمٕمْم٤مً، أو يم٤من اعمقضمقد مجٞمع  اف )اًمرأس واًمٞمديـ واًمرضمٚملم( يماّل يم٤من ُم٘مٓمقع إـمر

ومٗمل ُمثؾ  ،دة قمـ اًمٚمحؿ أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م سمنمط أن شمٙمقن ُمـ وٛمٜمٝم٤م قمٔم٤مم صدرهقمٔم٤مُمف جمرّ 

إن وضمد سمٕمض  ٝم٤م ُمـ اًمتٖمًٞمؾ واًمتحٜمٞمطت٘مّدُمُم٤م ي ذًمؽ دم٥م اًمّمالة قمٚمٞمف، ويمذا

 واًمتٙمٗملم سم٤مإلزار واًم٘مٛمٞمص سمؾ وسم٤معمئزر أيْم٤مً إن وضمد سمٕمض ُم٤م جي٥م ؾمؽمه سمف. ،ُم٤ًمضمده

سمدٟمف سمؾ سمٕمض سمدٟمف، ومٚمق يم٤من هق  أّٟمفٓ يّمدق قمٚمٞمف ٞم٧ّم وإذا يم٤من اعمقضمقد ُمـ اعم 

ؾمقاء يم٤من ُمٕمف همػمه أم ٓ  -أي اًمّمدر وُم٤م يقازيف ُمـ اًمٔمٝمر  -اًم٘مًؿ اًمٗمقىم٤مين ُمـ اًمٌدن 

ف وضم٧ٌم اًمّمالة قمٚمٞمف ويمذا اًمتٖمًٞمؾ واًمتٙمٗملم سم٤مإلزار واًم٘مٛمٞمص وسم٤معمئزر إن يم٤من حمٚمّ 

قمغم إطمقط وضمقسم٤مً، وًمق يم٤من ُمٕمف سمٕمض ُم٤ًمضمده وضم٥م حتٜمٞمٓمف  -وًمق سمٕمْم٤ًم  -ُمقضمقدًا 

ويٚمحؼ هبذا ذم احلٙمؿ ُم٤م إذا وضمد مجٞمع قمٔم٤مم هذا اًم٘مًؿ أو  .قمغم إطمقط وضمقسم٤مً 

 ُمٕمٔمٛمٝم٤م قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.

أو سمٕمْم٤مً  يم٠من وضمدت أـمراومف يماّل ٞم٧ّم وإذا مل يقضمد اًم٘مًؿ اًمٗمقىم٤مين ُمـ سمدن اعم 



 
 

 - وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م سمٕمض قمٔم٤مم اًمّمدر -دة قمـ اًمٚمحؿ أو ُمٕمف، أو وضمد سمٕمض قمٔم٤مُمف جمرّ 

 شمٙمٗمٞمٜمف وٓ حتٜمٞمٓمف. شمٖمًٞمٚمف وٓسمؾ وٓ  ،ومال جي٥م اًمّمالة قمٚمٞمف

جي٥م ومٞمف أيْم٤مً  مل - وًمق يم٤من ومٞمف اًم٘مٚم٥م - وإن وضمد ُمٜمف رء ٓ يِمتٛمؾ قمغم اًمٕمٔمؿ 

 .سمخرىم٦م قسم٤ًم أن يٙمقن ذًمؽ سمٕمد اًمٚمّػ قمدا اًمدومـ، وإطمقط وضم شم٘مّدم مم٤ّمرء 

 دفنصالة لقؾة ال

 نْ مِ  د  َص أَ  ةٌ اعَ َش  ِت ق  ادَ  َذ  عَ  ِتْ لْ  يَ َٓ »ىم٤مل:  أّٟمف (اهلل قمٚمٞمف وآًمف صغّم ) روي قمـ اًمٜمٌّل  

ْ  نْ نِ ، فِ ةِ قَ َد الَص بِ  مْ اكُ تَ وْ ا مَ وْ مَحُ ارْ فَ  ،ةٍ ؾَ قْ لَ  لِ وَ أَ    َل
 ىَل وْ إُ  ِفْ  أُ رَ ؼْ يَ  ،نْيِ تَ عَ كْ رَ  مْ كُ دُ َح أَ  ل  َص قُ ؾْ ا فَ وْ ُد جَتِ

 اِب تَ الؽِ  ةَ اِتَ فَ  ةِ قَ اكِ الثَ  ِفْ ، وَ نْيِ تَ رَ مَ  «ٌد حَ أَ  اهللُ  وَ هُ  ْل قُ »وَ  ةً رَ مَ  ِد  رْ الؽُ  ةَ آيَ وَ  ةً رَ مَ  اِب تَ الؽِ  ةَ اِتَ فَ 

 دٍ ؿَ ُمَ  آلِ وَ  دٍ ؿَ ُمَ  َذ  عَ  ل  َص  مَ فُ : الؾ  ُل وْ ؼُ يَ وَ  مْ ؾ  َس يُ ، وَ اٍت رَ مَ  رْشَ عَ  «رُ اثُ ؽَ التَ  مُ اكُ هلَْ أَ »وَ  ةً رَ مَ 

 ذَ  ْزِ قَ  ىَل   إِ اَم اَبُ وَ ثَ  ْث عَ ابْ وَ 
 .«...ناَل فُ  نِ بْ  نِ اَل فُ  ِت ق  ادَ  َك ل ِ

ي٘مرأ ذم إومم احلٛمد وآي٦م اًمٙمرد، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م احلٛمد واًم٘مدر  أّٟمفوذم رواي٦م أظمرى  

 ات.قمنم ُمرّ 

 

 تادقّ  مّس غسل   

ٚمِف، وٓ ومرق سملم أن يٙمقن ٞم٧ّم جي٥م اًمٖمًؾ قمغم ُمـ ُمّس اعم  ًْ سمٕمد سمرده وىمٌؾ إمت٤مم هُم

ف احلٞم٤مة حتٚمّ  مم٤ّمسملم أن يٙمقن  اعمّس ُمع اًمرـمقسم٦م أو سمدوهن٤م، يمام ٓ ومرق ذم اعمٛمًقس واعم٤مّس 

ـّ وُم٤م ٓ حتٚمّ  ٤مً أم واًمٔمٗمر. ٟمٕمؿ، ٓ يٌٕمد قمدم اًمٕمؼمة سم٤مًمِمٕمر ؾمقاء يم٤من ُم٤مؾّم  ف يم٤مًمً

 ممًقؾم٤مً.



 
 

اًمٙم٤مومر أيْم٤مً، ٞم٧ّم ُمًٚماًم، ومٞمج٥م ذم ُمّس اعمٞم٧ّم اًمقضمقب سمام إذا يم٤من اعم وٓ خيتّص  

سمؾ وٓ ومرق ذم اعمًٚمؿ سملم ُمـ جي٥م شمٖمًٞمٚمف وُمـ ٓ جي٥م يم٤معم٘متقل ذم اعمٕمريم٦م ذم ضمٝم٤مد أو 

قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم  آهمت٤ًمل٘مّم٤مص أو رضمؿ سمٕمد دوم٤مع قمـ اإلؾمالم، أو اعم٘متقل سم

 ومٞمٝمام.

جيقز عمـ قمٚمٞمف همًؾ اعمّس دظمقل اعم٤ًمضمد واعمِم٤مهد واعمٙم٨م ومٞمٝم٤م  (:164)مسللة  

ٓ جيقز ًمٚمٛمحدث، وٓ  مم٤ّموىمراءة اًمٕمزائؿ. ٟمٕمؿ، ٓ جيقز ًمف ُمّس يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن وٟمحقه٤م 

ّٓ قمٛمؾ ُمنموط سم٤مًمٓمٝم٤مرة يم٤مًمّمالة  يمّؾ ًمف  يّمّح   إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم وؿّ سم٤مًمٖمًؾ، وإ

 اًمقوقء إًمٞمف إذا يم٤من حمدصم٤مً سم٤مٕصٖمر.

وإن يم٤مٟم٧م  أو احلّل ٞم٧ّم ٓ جي٥م اًمٖمًؾ سمٛمّس اًم٘مٓمٕم٦م اعم٤ٌمٟم٦م ُمـ اعم (:165)مسللة  

 ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٕمٔمؿ واًمٚمحؿ ُمٕم٤ًم، وإن يم٤من اًمٖمًؾ أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.

َؿ اعم (:152)مسللة   وضمقب اًمٖمًؾ سمدًٓ قمـ شمٖمًٞمٚمف ًمٕمذر وم٤مًمٔم٤مهر ٞم٧ّم إذا ُيٛم 

ف. ًّ  سمٛم

 

  



 
 

 

 ةإغسال ادستحبّ   

ف مل يث٧ٌم وًمٙمٜمّ  ،٦مىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء )ىمّدس اهلل أهارهؿ( يمثػماً ُمـ إهم٤ًمل اعمًتحٌّ  

 اؾمتح٤ٌمب مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م، واًمث٤مسم٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:

ووىمتف ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم  .٤مت اعم١ميّمدةهمًؾ اجلٛمٕم٦م، وهق ُمـ اعمًتحٌّ  -9 

اًمٖمروب، وإومْمؾ اإلشمٞم٤من سمف ىمٌؾ اًمزوال، وإطمقط إومم أن ي١مشمك سمف ومٞمام سملم اًمزوال 

إمم اًمٖمروب ُمـ دون ىمّمد إداء واًم٘مْم٤مء، وجيقز ىمْم٤مؤه إمم همروب يقم اًم٧ًٌم، 

قاز اعم٤مء يقم اجلٛمٕم٦م، وشمًتح٥ّم إقم٤مدشمف إذا وجيقز شم٘مديٛمف يقم اخلٛمٞمس رضم٤مًء إذا ظمٞمػ إقم

 وضمد اعم٤مء ومٞمف.

همًؾ اًمٚمٞمٚم٦م إومم، واًمٚمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة، واًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة، واحل٤مدي٦م  -5-5 

 واًمٕمنميـ، واًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ، واًمراسمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك.

ووىمتف ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب  .همًؾ يقم اًمٕمٞمديـ اًمٗمٓمر وإوحك -6،7 

 اًمِمٛمس، وإومْمؾ أن ي١مشمك سمف ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد.

وإومْمؾ ذم اًمٞمقم  .٦م احلرامهمًؾ اًمٞمقم اًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع ُمـ ذي احلجّ  -99،94 

 اًمت٤مؾمع أن ي١مشمك سمف قمٜمد اًمزوال.

 همًؾ اإلطمرام. -95 

 ل.همًؾ دظمقل احلرم اعمٙمّ  -95 

 ٦م.همًؾ دظمقل ُمٙمّ  -90 

 ٙمٕم٦ٌم اعمنّموم٦م.همًؾ زي٤مرة اًم -93 

 همًؾ دظمقل اًمٙمٕم٦ٌم اعمنّموم٦م. -94 



 
 

 همًؾ اًمٜمحر واًمذسمح. -95 

 همًؾ احلٚمؼ. -96 

 رة.همًؾ دظمقل طمرم اعمديٜم٦م اعمٜمقّ  -97 

 رة.همًؾ دظمقل اعمديٜم٦م اعمٜمقّ  -54 

 (.وؾمّٚمؿ اهلل قمٚمٞمف وآًمف صغّم ) همًؾ دظمقل ُمًجد اًمٜمٌّل  -59 

 (.وؾمّٚمؿ اهلل قمٚمٞمف وآًمف صغّم ) اًمٖمًؾ ًمقداع ىمؼم اًمٜمٌّل  -55 

 همًؾ اعم٤ٌمهٚم٦م ُمع اخلّمؿ. -55 

 همًؾ صالة آؾمتخ٤مرة. -50 

 همًؾ صالة آؾمتً٘م٤مء. -53 

 سمٕمد شمٖمًٞمٚمف.ٞم٧ّم همًؾ ُمـ ُمّس اعم -54 

ُمٕمٝم٤م ُمـ سُمدَّ همػمه٤م ومٞم١مشمك هب٤م رضم٤مًء، وٓ  وأُّم٤موهذه إهم٤ًمل دمزئ قمـ اًمقوقء،  

 اًمقوقء، ومٜمذيمر مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م:

 ر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك، ومت٤مم ًمٞم٤مزم اًمٕمنمة إظمػمة.اًمٖمًؾ ذم ًمٞم٤مزم اإلومراد ُمـ ؿمٝم -9 

 همًؾ آظمر ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ىمري٤ًٌم ُمـ اًمٗمجر. -5 

 ٦م احلرام.همًؾ اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ ذي احلجّ  -5 

 اًمرسمٞمع(. أّي٤ممل همًؾ يقم اًمٜمػموز )أوّ  -0 

 همًؾ يقم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن. -3 

 .ويقم اعمٌٕم٨م وهق اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون ُمٜمفل رضم٥م وآظمره وٟمّمٗمف، اًمٖمًؾ ذم أوّ  -4 

 ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد.( قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)واطمد ُمـ اعمٕمّمقُملم  يمّؾ اًمٖمًؾ ًمزي٤مرة  -5 

 همًؾ اًمٞمقم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة. -6 



 
 

 

 اجلبائر

اجلٌػمة هل: ُم٤م يقوع قمغم اًمٕمْمق ُمـ إًمقاح أو اخلرق وٟمحقه٤م إذا طمدث ومٞمف  

 يمن أو ضمرح أو ىمرح، وذم ذًمؽ صقرشم٤من:

 يم٤مًمقضمف واًمٞمديـ. ،ًؾأن يٙمقن رء ُمـ ذًمؽ ذم ُمقاوع اًمٖمَ  -9 

 يم٤مًمرأس واًمرضمٚملم. ،أن يٙمقن ذم ُمقاوع اعمًح -5 

ضر أو طمرج وضم٥م  وم٢من مل يٙمـ ذم هَمًؾ اعمقوع أو ُمًحف :وقمغم اًمت٘مديريـ 

 إذا اؾمتٚمزم ؿمٞمئ٤مً ُمـ ذًمؽ ومٗمٞمف صقر: وأُّم٤م ،ًؾ ُم٤م جي٥م همًٚمف وُمًح ُم٤م جي٥م ُمًحفهم

ًؾ ومل شمٙمـ ذم أن يٙمقن اًمٙمن أو اجلرح أو اًم٘مرح ذم أطمد ُمقاوع اًمٖمَ  :إوىل 

اعمقوع ضمٌػمة سم٠من يم٤من ُمٙمِمقوم٤ًم، ومٗمل هذه اًمّمقرة جي٥م همًؾ ُم٤م طمقل اجلرح واًم٘مرح، 

وإطمقط إومم ُمع ذًمؽ أن يْمع ظمرىم٦م قمغم اعمقوع ويٛمًح قمٚمٞمٝم٤م، وأن يٛمًح قمغم 

اًمٙمن اعمٙمِمقف ُمـ همػم أن شمٙمقن ومٞمف  وأُّم٤مُمـ ذًمؽ.  متّٙمـٟمٗمس اعمقوع أيْم٤مً إذا 

 .ٞمّٛمؿتومٞمف اًم تٕملّم ضمراطم٦م وم٤معم

أن يٙمقن اًمٙمن أو اجلرح أو اًم٘مرح ذم أطمد ُمقاوع اًمٖمًؾ ويم٤مٟم٧م قمٚمٞمف  :الثاكقة 

٤ًم أن يٛمًح قمغم اجلٌػمة، وٓ ضمٌػمة، ومٗمل هذه اًمّمقرة يٖمًؾ ُم٤م طمقًمف، وإطمقط وضمقسم

 همًؾ اجلٌػمة قمـ ُمًحٝم٤م. ئجيز

أن يٙمقن رء ُمـ ذًمؽ ذم أطمد ُمقاوع اعمًح ويم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ضمٌػمة، ومٗمل  :الثالثة 

 اعمًح قمغم اجلٌػمة. يتٕملّم ًمّمقرة هذه ا

أن يٙمقن رء ُمـ ذًمؽ ذم أطمد ُمقاوع اعمًح ومل شمٙمـ قمٚمٞمف ضمٌػمة، وذم  :الرابعة 

 هذه اًمّمقرة يتٕملّم اًمتٞمّٛمؿ.



 
 

 يٕمتؼم ذم اجلٌػمة أُمران: (:151)مسللة  

ـمٝم٤مرة فم٤مهره٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اجلٌػمة ٟمج٦ًم مل يّمٚمح أن يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من أُمٙمـ  -9 

وضم٥م  - ضمزءاً ُمٜمٝم٤م وًمق سمقوع ظمرىم٦م ـم٤مهرة قمٚمٞمٝم٤م سمٜمحق شمٕمدّ  -يٚمٝم٤م شمٓمٝمػمه٤م أو شمٌد

 ذًمؽ، ومٞمٛمًح قمٚمٞمٝم٤م ويٖمًؾ أـمراومٝم٤م، وإن مل يٛمٙمـ ايمتٗمك سمٖمًؾ أـمراومٝم٤م.

ًمق زادت قمٚمٞمف  وأُّم٤مهذا إذا مل شمزد اجلٌػمة قمغم اجلرح سم٠مزيد ُمـ اعم٘مدار اعمتٕم٤مرف،  

ووع قمٚمٞمٝم٤م اجلٌػمة اًمٓم٤مهرة، أو صُمؿَّ  ٝم٤م َروَمَٕمٝم٤م وهمًؾ اعم٘مدار اًمّمحٞمحٕمُ وم٢من أُمٙمـ رومْ 

ـمّٝمره٤م وُمًح قمٚمٞمٝم٤م، وإن مل يٛمٙمـ ذًمؽ إلجي٤مسمف ضراً قمغم اجلرح ُمًح قمغم اجلٌػمة، 

إن مل شمٙمـ اجلٌػمة ذم  تٞمّٛمؿوإن يم٤من ُٕمر آظمر يم٤مإلضار سم٤معم٘مدار اًمّمحٞمح وضم٥م قمٚمٞمف اًم

ّٓ ُمقاوع اًمتٞمّٛمؿ، و  .تٞمّٛمؿوم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً اجلٛمع سملم اًمقوقء واًمإ

ووقؤه  يّمّح طمتٝم٤م، ومال جيقز اعمًح قمٚمٞمٝم٤م إذا مل شمٙمـ ُم٤ٌمطم٦م، وًمق ُمًح مل إسم٤م -5 

 قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.

 يٕمتؼم ذم ضمقاز اعمًح قمغم اجلٌػمة أُمقر:  (:156)مسللة  

أن يٙمقن ذم اًمٕمْمق يمن أو ضمرح أو ىمرح، وم٢مذا مل يتٛمّٙمـ ُمـ همًٚمف أو  :إّول 

ر إزاًمتٝم٤م أو ًمزوم اًمير ُمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء أو ًمّمقق يمٜمج٤مؾمتف ُمع شمٕمذّ  -ُمًحف ُٕمر آظمر 

ومٗمل مجٞمع ذًمؽ ٓ جيري طمٙمؿ  - ُمـ إزاًمتف سمٖمػم طمرج تٛمّٙمـسم٤مًمٕمْمق ومل ي يم٤مًم٘مػمرء 

اجلٌػمة سمؾ جي٥م اًمتٞمّٛمؿ. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اًمالصؼ سم٤مًمٕمْمق دواًء جيري قمٚمٞمف طمٙمؿ اجلٌػمة، 

 ع سمٞمٜمف وسملم اًمقوقء.ؿ شمٕملّم اجلٛموًمق يم٤من اًمالصؼ همػمه ويم٤من ذم ُمقاوع اًمتٞمٛمّ 

ّٓ أن ٓ شمزيد اجلٌػمة قمغم اعم٘مدار اعمتٕم٤مرف، و :الثاين  وضم٥م رومع اعم٘مدار اًمزائد إ

 تٛمّٙمـوإن مل ي .يٛمًح مم٤ّموُمًحف إذا يم٤من  ،يٖمًؾ مم٤ّموهمًؾ اعمقوع اًمًٚمٞمؿ حتتف إذا يم٤من 

ُمـ رومٕمف أو يم٤من ومٞمف طمرج أو ضر قمغم اعمقوع اًمًٚمٞمؿ ٟمٗمًف ؾم٘مط اًمقوقء ووضم٥م 



 
 

ّٓ إذا مل شمٙمـ اجلٌػمة ذم ُمقاوٕمف، و ؿتٞمٛمّ اًم  .وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اجلٛمع سمٞمٜمف وسملم اًمقوقءإ

وًمق يم٤من رومٕمف وهمًؾ اعمقوع اًمًٚمٞمؿ أو ُمًحف يًتٚمزم ضرًا قمغم ٟمٗمس اعمقوع 

 اعمّم٤مب مل يً٘مط اًمقوقء ومٞمٛمًح قمغم اجلٌػمة.

أن يٙمقن اجلرح أو ٟمحقه ذم ٟمٗمس ُمقاوع اًمقوقء، ومٚمق يم٤من ذم همػمه٤م  :الثالث 

ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام إذا يم٤من اجلرح أو ٟمحقه  .قمٚمٞمف اًمتٞمّٛمؿ شمٕملّم سمف اًمقوقء  يّي  مم٤ّميم٤من و

يمام إذا يم٤من اجلرح  ،ٗم٤مىم٤مً سمف همًؾ ضمزء آظمر اشمّ  يّي  مم٤ّم ذم ضمزء ُمـ أقمْم٤مء اًمقوقء ويم٤من

 اًمتٞمّٛمؿ ذم ُمثؾ ذًمؽ أيْم٤مً. يتٕملّم  وم٢مّٟمف ،يتير سمٖمًؾ اًمذراع أّٟمف اشّمٗمؼذم إصٌٕمف و

يمام إذا يم٤من مت٤مم اًمقضمف أو  -إذا يم٤مٟم٧م اجلٌػمة ُمًتققم٦ٌم ًمٚمٕمْمق  (:155)مسللة  

ًا   .عمخت٤مرضمرى قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ اجلٌػمة همػم اعمًتققم٦ٌم قمغم ا -إطمدى اًمٞمديـ أو اًمرضمٚملم جمؼمَّ

ُمع اؾمتٞمٕم٤مب اجلٌػمة ًمتامم إقمْم٤مء أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اجلٛمع سملم  وأُّم٤م

 .ؿتٞمٛمّ اًمقوقء ُمع اعمًح قمغم اجلٌػمة وسملم اًم

قمٚمٞمٝم٤م  قّوئعمتُمًتققم٦ٌم هل٤م وُمًح ا إذا يم٤مٟم٧م اجلٌػمة ذم اًمٙمّػ  (:154)مسللة  

وم٤مًمالزم أن يٛمًح رأؾمف ورضمٚمٞمف هبذه اًمرـمقسم٦م ٓ سمرـمقسم٦م  سمدًٓ قمـ همًؾ اًمٕمْمق

 ٦م. وإطمقط إومم ومٞمام إذا مل شمٙمـ ُمًتققم٦ٌم هل٤م أن يٛمًح سمٖمػم ُمقوع اجلٌػمة.ظم٤مرضمٞمّ 

إذا سمرئ ذو اجلٌػمة ذم وٞمؼ اًمقىم٧م أضمزأه ووقؤه، ؾمقاء سمرئ ذم  (:151)مسللة  

دم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدشمف ًمٖمػم  أصمٜم٤مء اًمقوقء أم سمٕمده، ىمٌؾ اًمّمالة أو ذم أصمٜم٤مئٝم٤م أو سمٕمده٤م، وٓ

ذم  وأُّم٤م .ذات اًمقىم٧م يم٤مًمّمٚمقات أشمٞم٦م ذم اعمقارد اًمتل يم٤من شمٙمٚمٞمٗمف ومٞمٝم٤م اًمقوقء ضمٌػمة

ُمـ إقم٤مدة اًمقوقء ًمألقمامل أشمٞم٦م، سُمدَّ ومال  تٞمّٛمؿاًماعمقارد اًمتل مجع ومٞمٝم٤م سملم اجلٌػمة و

إذا سمرئ ذم أصمٜم٤مئف ومال  وأُّم٤موهٙمذا احلٙمؿ ومٞمام ًمق سمرئ ذم ؾمٕم٦م اًمقىم٧م سمٕمد إمت٤مم اًمقوقء، 

ُمـ اؾمتئٜم٤مف اًمقوقء أو اًمٕمقد إمم همًؾ اًمٌنمة اًمتل ُمًح قمغم ضمٌػمهت٤م إن مل شمٗم٧م سُمدَّ 



 
 

 اعمقآة.

ًؾ اًمٕمْمق اًمذي ومٞمف ضمرح أو ٟمحقه ومٛمًح إذا اقمت٘مد اًمير ُمـ هم (:152)مسللة  

 وإذا اقمت٘مد قمدم اًمير ومٖمًؾ .ووقئف صّح٦م قمدم اًمير وم٤مًمٔم٤مهر شمٌلّم صُمؿَّ  قمغم اجلٌػمة

اً ويم٤مٟم٧م وفمٞمٗمتف اجلٌػمة وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً اإلقم٤مدة، ويمذا إذا اقمت٘مد يم٤من ُمّي  أّٟمفشمٌلّم صُمؿَّ 

 وأُّم٤م .أن وفمٞمٗمتف همًؾ اًمٌنمة قمدم اًمير وشمٌلّم صُمؿَّ  شمقّو٠ماًمير وًمٙمـ شمرك اجلٌػمة و

ومٞمف ىمرطم٤ًم أو ضمرطم٤مً أو يمنًا ومٕمٛمؾ  إذا اقمت٘مد اًمير ذم همًؾ اًمٕمْمق ٓقمت٘م٤مده أنّ 

  ؾمالُم٦م اًمٕمْمق وم٤مًمٔم٤مهر سمٓمالن ووقئف.شمٌلّم صُمؿَّ  سم٤مجلٌػمة

يمام يم٤من جيري  -ٞم٧ّم همػم همًؾ اعم -جيري طمٙمؿ اجلٌػمة ذم إهم٤ًمل  (:153)مسللة  

   اعم٤مٟمع قمـ اًمٖمًؾ إذا يم٤من ىمرطم٤ًم أو ضمرطم٤مً  قمٜمف ذم اجلٛمٚم٦م، وم٢منّ ف خيتٚمػ ذم اًمقوقء وًمٙمٜمّ 

، وإذا اظمت٤مر تٞمّٛمؿػ سملم اًمٖمًؾ واًم اعمٙمٚمّ ختػّم  -جمٌقراً أم ُمٙمِمقوم٤مً  ؾمقاء يم٤من اعمحّؾ  -

ُمٙمِمقوم٤مً ومٚمف آضمتزاء سمٖمًؾ أـمراومف، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن  اًمٖمًؾ ويم٤من اعمحّؾ 

 .رح ويٛمًح قمٚمٞمٝم٤ميْمع ظمرىم٦م قمغم ُمقوع اًم٘مرح أو اجل

قمٚمٞمف آهمت٤ًمل ُمع اعمًح  شمٕملّم اًمٙمن جمٌقراً  إذا يم٤من اعم٤مٟمع يمناً وم٢من يم٤من حمّؾ  وأُّم٤م 

.تٞمّٛمؿقمٚمٞمف اًم شمٕملّم إذا يم٤من ُمٙمِمقوم٤ًم أو مل يتٛمّٙمـ ُمـ اعمًح قمغم اجلٌػمة  وأُّم٤مقمغم اجلٌػمة، 

 

  



 
 

 

 تقّؿمال

 يّمّح اًمتٞمّٛمؿ سمدًٓ قمـ اًمٖمًؾ أو اًمقوقء ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع: 

٦م ُمـ همًؾ أو ووقء وًمق ًمٞمّ ُم٤م إذا مل جيد ُمـ اعم٤مء ُم٘مدار ُم٤م يٗمل سمقفمٞمٗمتف إوّ  :إّول 

وجي٥م اًمٗمحص قمٜمف قمغم احل٤مض  .ًمٙمقن اعمقضمقد ُمٜمف وم٤مىمداً ًمٌٕمض اًمنموط اعمٕمتؼمة ومٞمف

مل يٙمـ سمٕمٞمدًا قمٜمف سمحٞم٨م يّمدق إمم طملم طمّمقل اًمٞم٠مس ُمٜمف، ويمذًمؽ اًمًٕمل إًمٞمف ُم٤م 

 همػم واضمد ًمٚمامء. أّٟمفقمروم٤ًم 

ًمف ُمـ سُمدَّ د قمدم قمٚمٛمف سمقضمقد اعم٤مء ًمديف، سمؾ ٓ ؿ سمٛمجرّ وٓ يًقغ ًمٚمٛم٤ًمومر أن يتٞمٛمّ  

ف إمم أن حيّمؾ ًمف آـمٛمئٜم٤من سم٤مًمٕمدم، ومٚمق اطمتٛمؾ إطمراز قمدُمف سم٤مًمٗمحص قمٜمف ذم ُمٔم٤مٟمّ 

اعم٤مرة وضم٥م قمٚمٞمف اًمٗمحص قمٜمف، وًمق يم٤من وضمقد اعم٤مء ذم رطمٚمف أو ذم اًم٘م٤مومٚم٦م أو قمٜمد سمٕمض 

ذم ومالة وضم٥م قمٚمٞمف اًمٗمحص ومٞمام ي٘مرب ُمـ ُمٙم٤مٟمف وذم اًمٓمريؼ، وإطمقط وضمقسم٤ًم 

ةقَ ٚمْ اًمٗمحص ذم اعم٤ًمطم٦م اًمتل طمقًمف قمغم ٟمحق اًمدائرة همَ 
(1) 

٦م ٟمَ زْ ؾمٝمؿ ذم إرض احلَ 

ّٓ ة ؾمٝمٛملم ذم إرض اًمًٝمٚم٦م، وٓ جي٥م اًمٗمحص أيمثر ُمـ ذًمؽ قَ ٚمْ وهمَ  ،ة(رَ قمْ )اًمقَ  إذا  إ

همػم  أّٟمفاعمذيمقر سمحٞم٨م ٓ يٌٕمد قمٜمف سمٛم٘مدار يّمدق قمروم٤ًم  سمقضمقده ظم٤مرج احلدّ  اـمٛم٠منّ 

 واضمد ًمٚمامء.

ؼ ُمٜمف، ويمذا إذا ظم٤مف ؼ اًمقىم٧م سمٛم٘مدار ُم٤م يتْمٞمّ ويً٘مط وضمقب اًمٗمحص قمٜمد شمْمٞم   

 ؾ قم٤مدة.تحٛمّ سمف ُمـ ًمّص وٟمحقه، أو يم٤من ذم اًمٗمحص طمرج ٓ يُ  قمغم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف اعمٕمتدّ 

ذم ؾمٕم٦م  صغّم صُمؿَّ  -ومٞمام يٚمزم ومٞمف اًمٗمحص  -ؿ ُمـ همػم ومحص إذا شمٞمٛمّ  (:154)مسللة  

                                                

 ُمؽماً. 554( أيمثر ُم٤م طُمّددت سمف اًمَٖمْٚمَقة ُم٤م ي٘م٤مرب 9)



 
 

  قمدم اعم٤مء قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ف وصالشمف وإن شمٌلّم شمٞمّٛمٛم يّمّح ٦م مل اًمقىم٧م سمرضم٤مء اعمنموقمٞمّ 

ف ومٞمف يمام إذا يم٤من إذا اٟمحٍم اعم٤مء اعمقضمقد قمٜمده سمام حيرم اًمتٍّم  (:155)مسللة  

 ، واعم٤مء اعمقضمقد طمٞمٜمئٍذ سمحٙمؿ اعمٕمدوم.ؿتٞمٛمّ ُمٖمّمقسم٤ًم مل جي٥م اًمقوقء ووضم٥م اًم

٤م ًمٚمٕمجز قمٜمف شمٙمقيٜم٤ًم ًمٙمؼم وٟمحقه، أو قمدم شمٞمّن اًمقصقل إمم اعم٤مء اعمقضمقد، إُمّ  :الثاين 

ف ذم اإلٟم٤مء اعمٖمّمقب، أو خلقومف قمغم ٟمٗمًف أو ًمتقىّمٗمف قمغم ارشمٙم٤مب قمٛمؾ حمّرم يم٤مًمتٍّم 

 أو همػم ذًمؽ.قمروف أو ُم٤مًمف اعمٕمتّد سمف ُمـ ؾمٌع أو قمدّو أو ًمّص أو وٞم٤مع 

طمٞم٨م حيرم اؾمتٕمامهل٤م ذم  -٦م وًمق اٟمحٍم اعم٤مء اعم٤ٌمح سمام يم٤من ذم أواين اًمذه٥م واًمٗمّْم  

وم٢من أُمٙمـ  -( 54اًمٓمٝم٤مرة قمـ احلََدث واخل٨ٌََم قمغم إطمقط يمام شم٘مّدم ذم اعم٠ًمًم٦م )

ّٓ ختٚمٞمّمف ُمٜمٝم٤م سمام ٓ يٕمّد اؾمتٕمامًٓ ذم اًمٕمرف وضم٥م اًمقوقء، و ومٗمل ؾم٘مقط اًمقوقء إ

 اًمتٞمّٛمؿ إؿمٙم٤مل.ووضمقب 

ًا سمف، يمام إذا ظم٤مف طمدوث ُمرض أو اُمتداده أو يمقن اؾمتٕمامل اعم٤مء ُمّي  :الثالث 

ُمع اعمًح  ٤مئٞم٦ّمام ينمع اًمتٞمّٛمؿ ذم هذه اًمّمقرة إذا مل شمٙمـ وفمٞمٗمتف اًمٓمٝم٤مرة اعمؿمّدشمف، وإٟمّ 

ّٓ قمغم اجلٌػمة و  شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ. ُمرّ وضم٧ٌم، وىمد إ

ٟمف ـ يرشمٌط سمف ويٙمقن ُمـ ؿم٠مممّ ظمقف اًمٕمٓمش قمغم ٟمٗمًف أو قمغم همػمه  :الرابع 

وًمق  .وًمق ُمـ همػم اًمٜمٗمقس اعمحؽمُم٦م إٟم٤ًمٟم٤مً يم٤من أو طمٞمقاٟم٤مً  اًمتحّٗمظ قمٚمٞمف وآهتامم سمِم٠مٟمف

ظم٤مف اًمٕمٓمش قمغم همػمه ممّـ ٓ يّٛمف أُمره وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف طمٗمٔمف ذقم٤مً أو ي٘مع ذم احلرج 

 هباليمف قمٓمِم٤ًم اٟمدرج ذًمؽ ذم همػمه ُمـ اعمًّقهم٤مت.

ٚمف قمٚمٞمف، ؾمقاء يم٤من ذم حتّمٞمؾ يّمٕم٥م حتٛمّ  ٦م إمم طمد  اؾمتٚمزام احلرج واعمِم٘مّ  :اخلامس 

اعم٤مء يمام إذا شمقىّمػ قمغم آؾمتٞمٝم٤مب اعمقضم٥م ًمذًّمف وهقاٟمف، أو قمغم ذائف سمثٛمـ يّي سمح٤مًمف 

ّٓ و - ة سمرودشمف أو ، أم ذم ٟمٗمس اؾمتٕمامًمف ًمِمدّ -وضم٥م اًمنماء وإن يم٤من سم٠موٕم٤مف ىمٞمٛمتف  إ



 
 

ًمتّٖمػمه سمام يتٜمّٗمر ـمٌٕمف ُمٜمف، أم ومٞمام يالزم اؾمتٕمامًمف يمام ًمق يم٤من ىمٚمٞمالً ٓ يٙمٗمل ًمٚمجٛمع سملم 

          ة طمرارة اجلقّ اؾمتٕمامًمف ذم اًمقوقء وسملم شمٌٚمٞمؾ اًمرأس سمف ُمع ومرض طم٤مضمتف إًمٞمف ًمِمدّ 

 ٦م.ي٘مع ًمقٓه ذم احلرج واعمِم٘مّ  سمحٞم٨م -ُمثالً  -

ُم٤م إذا اؾمتٚمزم حتّمٞمؾ اعم٤مء أو اؾمتٕمامًمف وىمقع اًمّمالة أو سمٕمْمٝم٤م ظم٤مرج  :السادس 

 اًمقىم٧م.

أو ُم٤ًمٍو يًتدقمل سف اعم٤مء اعمقضمقد ومٞمف  أهؿّ أن يٙمقن ُمٙمّٚمٗم٤ًم سمقاضم٥م  :بعالسا 

يمذا إذا يم٤من جي٥م قمٚمٞمف اًمتٞمّٛمؿ وسف اعم٤مء ذم شمٓمٝمػمه، و وم٢مّٟمف٨م قمـ اعمًجد، ٌَ يم٢مزاًم٦م اخلَ 

 وم٢مّٟمف٦م ُمٕم٤ًم، ٞمّ ٦م واخلٌََثٞمّ ء اعمقضمقد قمٜمده ًمٚمٓمٝم٤مرة احلََدصماعم٤م سمدٟمف أو ًم٤ٌمؾمف ُمتٜمّج٤ًمً ومل يٙمِػ 

صُمؿَّ  ًٓ ٨م، وإن يم٤من إومم ومٞمف أن يٍمف اعم٤مء ذم إزاًم٦م اخل٨ٌََم أوّ ٌَ  سومف ذم إزاًم٦م اخلَ لّم يتٕم

 يتٞمّٛمؿ سمٕمد ذًمؽ.

 

 ما يصّح به التقّؿم

سمٛمٓمٚمؼ وضمف إرض ُمـ شمراب أو رُمؾ أو  تٞمّٛمؿاًم ٤مئٞم٦ّمجيقز قمٜمد شمٕمّذر اًمٓمٝم٤مرة اعم 

اعمٓمٌقخ وأضمر  وهٙمذا اجلّص  ،واًمٜمقرة طمجر أو ُمدر، وُمـ ذًمؽ أرض اجلّص 

 واخلزف، وإطمقط إومم شم٘مديؿ اًمؽماب قمغم همػمه ُمع اإلُمٙم٤من.

ّد شمراسم٤مً دىمٞم٘م٤ًم سم٠من يم٤من ًمف ضمرم وجيقز اًمتٞمّٛمؿ سم٤مًمٖم٤ٌمر اعمجتٛمع قمغم اًمثقب وٟمحقه إذا قمُ  

 سمٜمٔمر اًمٕمرف، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم شم٘مديؿ همػمه قمٚمٞمف.

ؿ سم٤مًمقطمؾ وهق اًمٓملم اًمذي يٚمّمؼ ر اًمتٞمّٛمؿ سم٤مٕرض وُم٤م يٚمحؼ هب٤م شمٞمٛمّ وإذا شمٕمذّ  

ّٓ سم٤مًمٞمد، وإطمقط وضمقسم٤مً قمدم إزاًم٦م رء ُمٜمف   قمغم إزاًمتف صدق اعمًح سم٤مًمٞمد. يتقىّمػُم٤م  إ

أي ُم٤م يٙمقن اًمٖم٤ٌمر  - ٖمؼمّ ؿ سم٤مًمقطمؾ أيْم٤ًم شمٕملّم اًمتٞمّٛمؿ سم٤مًمٌمء اعمُ ر اًمتٞمٛمّ وإذا شمٕمذّ  



 
 

 .أو ٓ يٙمقن ًمف ضمرم سمحٞم٨م يّمدق قمٚمٞمف اًمؽماب اًمدىمٞمؼ يمام شم٘مّدم -يم٤مُمٜم٤مً ومٞمف 

وإذا قمجز قمٜمف أيْم٤مً يم٤من وم٤مىمدًا ًمٚمٓمٝمقر، وطمٞمٜمئٍذ شمً٘مط قمٜمف اًمّمالة ذم اًمقىم٧م  

 ويٚمزُمف اًم٘مْم٤مء ظم٤مرضمف.

إمم  ُمـ دمٗمٞمٗمف وضم٥م ذًمؽ وٓ شمّمؾ ُمٕمف اًمٜمقسم٦م متّٙمـإذا يم٤من ـملم و (:142)مسللة  

٦م، وإن يم٤من إومم أن . وٓ سم٠مس سم٤مًمتٞمّٛمؿ سم٤مٕرض اًمٜمديّ ٖمؼمّ اًمتٞمّٛمؿ سم٤مًمٓملم أو اًمٌمء اعمُ 

 .تٛمّٙمـيتٞمّٛمؿ سم٤مًمٞم٤مسم٦ًم ُمع اًم

 ئؿ سمف سم٤مًمٞمد، ومال جيزُيتٞمٛمّ  مم٤ّمإطمقط وضمقسم٤ًم اقمت٤ٌمر قمٚمقق رء  (:141)مسللة  

 قمغم ُمثؾ احلجر إُمٚمس اًمذي ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف. تٞمّٛمؿاًم

سمام ٓ يّمدق قمٚمٞمف اؾمؿ إرض وإن يم٤من أصٚمف ُمٜمٝم٤م  تٞمّٛمؿٓ جيقز اًم (:146)مسللة  

٦م، ورُم٤مد همػم إرض وٟمحقه٤م. وإذا اؿمتٌف ُم٤م يم٤مًمٜم٤ٌمشم٤مت وسمٕمض اعمٕم٤مدن يم٤مًمذه٥م واًمٗمّْم 

 ـ ُمٕمف آُمتث٤مل.ًمٞمتٞم٘مّ  تٞمّٛمؿسمٌمء ُمـ ذًمؽ ًمزم شمٙمرار اًم تٞمّٛمؿسمف اًم يّمّح 

 

 ة التقّؿم وذوضهكقػقّ 

 جي٥م ذم اًمتٞمّٛمؿ أُمقر: (:145)مسللة  

ضب سم٤مـمـ اًمٞمديـ قمغم إرض، ويٙمٗمل ووٕمٝمام قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤مً، وإطمقط  -9 

 وضمقسم٤مً أن يٗمٕمؾ ذًمؽ دومٕم٦م واطمدة.

سم٤مًمٞمديـ ُمـ ىمّم٤مص اًمِمٕمر  -ويمذا اجلٌٞمٜملم قمغم إطمقط وضمقسم٤مً  -ُمًح اجلٌٝم٦م  -5 

 حٝمام أيْم٤مً.إمم ـمرف إٟمػ إقمغم وإمم احل٤مضمٌلم، وإطمقط إومم ُمً

اعمًح سم٤ٌمـمـ اًمٞمد اًمٞمنى مت٤مم فم٤مهر اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ُمـ اًمزٟمد إمم أـمراف إص٤مسمع،  -5 

وإطمقط وضمقسم٤ًم رقم٤مي٦م اًمؽمشمٞم٥م سملم ُمًح  .واعمًح سم٤ٌمـمـ اًمٞمٛمٜمك مت٤مم فم٤مهر اًمٞمنى



 
 

 اًمٞمٛمٜمك واًمٞمنى.

سميب اًمٞمديـ أو  - ؾمقاء يم٤من سمدًٓ قمـ اًمقوقء أم اًمٖمًؾ -وجيتزئ ذم اًمتٞمّٛمؿ  

ة ة واطمدة، وإطمقط إومم أن ييب هبام أو يْمٕمٝمام ُمرّ ٝمام قمغم إرض ُمرّ ووٕم

أظمرى قمغم إرض سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ ُمًح اًمقضمف واًمٞمديـ، ومٞمٛمًح فم٤مهر يده اًمٞمٛمٜمك 

 يٛمًح فم٤مهر اًمٞمنى سم٤ٌمـمـ اًمٞمٛمٜمك.صُمؿَّ  سم٤ٌمـمـ اًمٞمنى،

 ؿ أُمقر:يِمؽمط ذم اًمتٞمٛمّ  (:144)مسللة  

، ومال يّمّح اًمتٞمّٛمؿ ذم ُمقارد إُمر ٤مئٞم٦ّمقمـ اًمٓمٝم٤مرة اعمػ ُمٕمذورًا أن يٙمقن اعمٙمٚمّ  -9 

 سم٤مًمقوقء أو اًمٖمًؾ.

 ؿ سمف.إسم٤مطم٦م ُم٤م يتٞمٛمّ  -5 

أيْم٤مً،  ـمٝم٤مرة اًمؽماب وٟمحقه، وإطمقط وضمقسم٤ًم اقمت٤ٌمر اًمٓمٝم٤مرة ذم اًمٌمء اعمُٖمؼمّ  -5 

 إطمقط ًمزوُم٤ًم أن يٙمقن ُم٤م يتٞمّٛمؿ سمف ٟمٔمٞمٗم٤ًم قمروم٤مً. يمام أنّ 

سمف يم٤مًمتٌـ أو اًمرُم٤مد. ٟمٕمؿ، ٓسم٠مس سمذًمؽ  تٞمّٛمؿاًم يّمّح ٓ  ٤مممّ أن ٓ يٛمتزج سمٖمػمه  -0 

 إذا يم٤من اعمزي٩م ُمًتٝمٚمٙم٤مً.

ـّ  تٞمّٛمؿـمٝم٤مرة أقمْم٤مء اًم -3  اًمٔم٤مهر قمدم اقمت٤ٌمره٤م. ٟمٕمؿ، يٕمتؼم أن  قمغم اعمِمٝمقر، وًمٙم

 ؿ سمف.ي٦م إمم ُم٤م يتٞمٛمّ ٓ شمٙمقن اًمٜمج٤مؾم٦م طم٤مئٚم٦م أو ُمتٕمدّ 

 أن ٓ يٙمقن طم٤مئؾ سملم اعم٤مؾمح واعمٛمًقح. -4 

 أن يٙمقن اعمًح ُمـ إقمغم إمم إؾمٗمؾ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. -5 

ذم اًمقوقء، وإطمقط ًمزوُم٤مً أن شمٙمقن ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚميب أو  ٦م قمغم شمٗمّمٞمؾ ُمرّ اًمٜمٞمّ  -6 

 اًمقوع.

 اًمؽمشمٞم٥م سملم إقمْم٤مء قمغم ُم٤م ُمّر. -7 



 
 

 هبٞمئتف قمروم٤مً. اعمقآة، واعمٜم٤مط ومٞمٝم٤م أن ٓ يٗمّمؾ سملم إومٕم٤مل ُم٤م خيّؾ  -94 

 ذة ُمع اًمتٛمّٙمـ ُمٜمٝم٤م.اعم٤ٌم -99 

أن يٙمقن اًمتٞمّٛمؿ سمٕمد دظمقل وىم٧م اًمّمالة قمغم إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً، وإن يم٤من  -95 

ُمع رضم٤مء زواًمف ومال جيقز  وأُّم٤ميّمّح ىمٌٚمف أيْم٤ًم ُمع قمدم رضم٤مء زوال اًمٕمذر ذم اًمقىم٧م، 

 سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م يمام ؾمٞم٠ميت. طمتّكاًمتٞمّٛمؿ 

دظمؾ وىم٧م  طمتّكٛمف ٜمت٘مض شمٞمٛمّ ىمٌؾ اًمقىم٧م ومل ي وإذا شمٞمّٛمؿ ُٕمر واضم٥م أو ُمًتح٥ّم  

 اًمّمالة مل دم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمتٞمّٛمؿ، وضم٤مز أن يّمكّم ُمع ذًمؽ اًمتٞمّٛمؿ إذا يم٤من قمذره سم٤مىمٞم٤مً.

 تٛمّٙمـت٦م ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤مرشمٗم٤مع اًمٕمذر واًمىمّ ١مؿ ًمٚمّمالة اعمٓ جيقز اًمتٞمٛمّ  (:141)مسللة  

ؿ ُمع قمدم اًمٞم٠مس قمـ زوال ىمٌؾ ظمروج اًمقىم٧م، سمؾ ٓ جيقز اًمتٞمٛمّ  ٤مئٞم٦ّمُمـ اًمٓمٝم٤مرة اعم

ّٓ اًمٕمذر أيْم٤مً،  ُمع اًمٞم٠مس ُمٜمف ومال  وأُّم٤مُمع اًمت٠مظمػم،  تٞمّٛمؿاًمٕمجز قمـ اًم إذا اطمتٛمؾ ـمروّ إ

 ُمع زوال اًمٕمذر ذم اًمقىم٧م. طمتّكإؿمٙم٤مل ذم ضمقاز اًمٌدار، وًمق صغّم ُمٕمف مل دم٥م إقم٤مدهت٤م 

 دظمؾ وىم٧م صالة أظمرى ومٛمع قمدمصُمؿَّ  ه٤مإذا شمٞمّٛمؿ ًمّمالة ومّماّل  (:142)مسللة  

دمقز ًمف اعم٤ٌمدرة إًمٞمٝم٤م ذم ؾمٕم٦م وىمتٝم٤م، وٓ  ٤مئٞم٦ّمُمـ اًمٓمٝم٤مرة اعم تٛمّٙمـرضم٤مء زوال اًمٕمذر واًم

رضم٤مء زوال اًمٕمذر وقمدم اطمتامل  ُمع وأُّم٤مدم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدهت٤م ًمق ارشمٗمع قمذره سمٕمد ذًمؽ، 

 اًمٕمجز قمـ اًمّمالة ُمتٞمّٛماًم وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم اًمت٠مظمػم. وّ ـمر

صالشمف وصّح٧م ُمٓمٚم٘م٤ًم. ٟمٕمؿ، إطمقط وًمق وضمد اعم٤مء ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة ُم٣م ذم  

سمؾ أو سمٕمده ُم٤م مل يتّؿ  ،٦م إذا يم٤من اًمقضمدان ىمٌؾ اًمريمقعإومم آؾمتئٜم٤مف ُمع اًمٓمٝم٤مرة اعم٤مئٞمّ 

 اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

ارشمٗمع قمذره ذم اًمقىم٧م أو ذم صُمؿَّ  إذا صغّم ُمع اًمتٞمّٛمؿ اًمّمحٞمح ًمٕمذر (:143)مسللة  

 ظم٤مرضمف صّح٧م صالشمف وٓ دم٥م إقم٤مدهت٤م.



 
 

أطمدث سم٤محلََدث صُمؿَّ  إذا شمٞمّٛمؿ اعمحدث سم٤محلََدث إيمؼم ًمٕمذر (:144)مسللة  

ّٓ ومٞمتقّو٠م إن أُمٙمـ و ،إصٖمر مل يٜمت٘مض شمٞمّٛمٛمف ومٞمتٞمّٛمؿ سمدًٓ قمـ اًمقوقء، وإطمقط  إ

سمدًٓ قمـ اًمٖمًؾ وسملم اًمقوقء ُمع اًمتٛمّٙمـ، وأن ي٠ميت سمتٞمّٛمٛمف  تٞمّٛمؿإومم أن جيٛمع سملم اًم

 ـ ُمـ اًمقوقء.إذا مل يتٛمٙمّ  ذُّم٦مسم٘مّمد ُم٤م ذم اًم

 

  



 
 

 

 دائم احَلَدث

سمف اًمٌقل أو اًمٖم٤مئط أو اًمٜمقم وٟمحق ذًمؽ خيتٚمػ طمٙمٛمف سم٤مظمتالف اًمّمقر  ُمـ اؾمتٛمرّ  

 :أشمٞم٦م

أن جيد ومؽمة ذم ضمزء ُمـ اًمقىم٧م يٛمٙمٜمف أن ي٠ميت ومٞمف سم٤مًمّمالة ُمتٓمّٝمراً وًمق ُمع  :إوىل 

آىمتّم٤مر قمغم واضم٤ٌمهت٤م، ومٗمل هذه اًمّمقرة جي٥م ذًمؽ ويٚمزُمف اًمت٠مظمػم إن يم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة ذم 

 طمتّكأصمٜم٤مء اًمقىم٧م أو ذم آظمره. ٟمٕمؿ، إذا يم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة ذم أّول اًمقىم٧م أو ذم أصمٜم٤مئف ومل يّمّؾ 

 ٦م وإن أصمؿ سم٤مًمت٠مظمػم.صالشمف إذا قمٛمؾ سمقفمٞمٗمتف اًمٗمٕمٚمٞمّ  صّح٧مُم٣م زُم٤من اًمٗمؽمة 

أن ٓ جيد ومؽمة أصالً، أو شمٙمقن ًمف ومؽمة يًػمة ٓ شمًع اًمٓمٝم٤مرة وسمٕمض  :الثاكقة 

 ُم٤م ي٘متْمٞمف شمٙمٚمٞمٗمف اًمٗمٕمكم ؿ طم٥ًم٠م أو يٖمتًؾ أو يتٞمٛمّ اًمّمالة، ومٗمل هذه اًمّمقرة يتقّو 

أو ذم أصمٜم٤مئٝم٤م وهق سم٤مق قمغم يّمكّم، وٓ يٕمتٜمل سمام خيرج ُمٜمف سمٕمد ذًمؽ ىمٌؾ اًمّمالة صُمؿَّ 

ـمٝم٤مرشمف ُم٤م مل يّمدر ُمٜمف طَمَدث همػم طَمَدصمف اعمٌتغم سمف، أو ٟمٗمس هذا احلدث همػم ُمًتٜمد إمم 

 .٦مُمٜمف اًمّمٚمقات إظمرى أيْم٤مً اًمقاضم٦ٌم واعمًتحٌّ  ُمروف وًمق ىمٌؾ طمّمقل اًمؼمء، وشمّمّح 

 صالة وأن ي٤ٌمدر إًمٞمٝم٤م سمٕمد اًمٓمٝم٤مرة. ًمٙمّؾ  روإطمقط إومم أن يتٓمٝمّ 

أن شمٙمقن ًمف ومؽمة شمًع اًمٓمٝم٤مرة وسمٕمض اًمّمالة، وإطمقط وضمقسم٤ًم ذم هذه  :الثالثة 

اًمّمقرة حتّمٞمؾ اًمٓمٝم٤مرة واإلشمٞم٤من سم٤مًمّمالة ذم اًمٗمؽمة، وًمٙمـ ٓ جي٥م دمديد اًمٓمٝم٤مرة إذا 

ّٓ وم٤مضم٠مه احلََدث أصمٜم٤مء اًمّمالة أو سمٕمده٤م،  ذم  ت٘مّدمأن حيدث طمدصم٤مً آظمرًا سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعم إ

 اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م.

د اًمٓمٝم٤مرة يمّٚمام وم٤مضم٠مه احلدث أن جيدّ  -ام ًمٚمٛمٌٓمقن وٓ ؾمٞمّ  -٤ٌمسم٤مً وإطمقط اؾمتح 

أصمٜم٤مء صالشمف ويٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م مل يٙمـ اًمتٙمرار يمثػماً سمحٞم٨م يٙمقن ُمقضم٤ٌمً ًمٚمحرج ٟمققم٤مً، أو 



 
 

ًمٗمقات اعمقآة اعمٕمتؼمة سملم أضمزاء اًمّمالة سم٥ًٌم اؾمتٖمراق احلدث اعمٗم٤مضمئ أو دمديد 

إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم إذا أطمدث سمٕمد اًمّمالة أن  يمام أنّ اًمٓمٝم٤مرة أو مه٤م ُمٕم٤مً زُمٜم٤ًم ـمقيالً، 

 جيّدد اًمٓمٝم٤مرة ًمّمالة أظمرى.

جي٥م قمغم اعمًٚمقس واعمٌٓمقن أن يتحّٗمظ ُمـ شمٕمّدي اًمٜمج٤مؾم٦م إمم  (:145)مسللة  

صالة، وإن  سمدٟمف وًم٤ٌمؾمف ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف سمقوع يمٞمس أو ٟمحقه، وٓ جي٥م شمٌديٚمف ًمٙمّؾ 

ُمٜمف، يمام ذم همػم  تٛمّٙمـصالة ُمع اًم ًمٙمّؾ  س ُمـ سمدٟمفوضم٥م قمغم إطمقط شمٓمٝمػم ُم٤م شمٜمجّ 

 ٦م.ت٘مّدُماًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمّمقر اعم

رًا مل جي٥م إذا اطمتٛمؾ طمّمقل ومؽمة يٛمٙمٜمف اإلشمٞم٤من ومٞمٝم٤م سم٤مًمّمالة ُمتٓمٝمّ  (:112)مسللة  

شم٠مظمػمه٤م إمم أن يٜمٙمِمػ ًمف احل٤مل. ٟمٕمؿ، ًمق سم٤مدر إًمٞمٝم٤م واٟمٙمِمػ سمٕمد ذًمؽ وضمقد اًمٗمؽمة 

 وضمقسم٤مً.ًمزُمتف إقم٤مدهت٤م قمغم إطمقط 

٦م سمّمحّ  يّي اٟمٙمِمػ ظمالومف. ٟمٕمؿ، ٓ صُمؿَّ  ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام إذا اقمت٘مد قمدم اًمٗمؽمة 

 اًمّمالة وضمقد اًمٗمؽمة ظم٤مرج اًمقىم٧م أو سمرؤه ُمـ ُمروف ومٞمف.

 

  



 
 

 

 الـجاشات

 اًمٜمج٤مؾم٤مت قمنم: 

طمٞمقان ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م وٓ حيّؾ أيمؾ  واًمٖم٤مئط ُمـ اإلٟم٤ًمن وُمـ يمؾ  اًمٌقل  -9،5 

ؾ إيمؾ حمٚمَّ  وأُّم٤مل وُمقـمقء اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ. حلٛمف سم٤مٕصؾ أو سم٤مًمٕم٤مرض يم٤مجلاّل 

ومٌقًمف وظمرؤه ـم٤مهران، ويمذا ظمرء ُم٤م ًمٞم٧ًم ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م، وإطمقط ًمزوُم٤مً آضمتٜم٤مب 

 ّد ذا حلؿ قمروم٤مً.قمـ سمقًمف إذا قمُ 

سمقًمف وظمرءه ـم٤مهران، وإن يم٤من  احلٞمقان اعمحّرم أيمٚمف اًمٓم٤مئر، وم٢منّ ويًتثٜمك ُمـ  

 ام سمقل اخلّٗم٤مش.إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً آضمتٜم٤مب قمٜمٝمام وٓ ؾمٞمّ 

طمٞمقان ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م، وإن يم٤من ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ  يمّؾ ُمـ اًمرضمؾ وُمـ ذيمر  اعمٜمّل  -5 

اعم٤مء اًمذي يٜمزل ُمـ اعمرأة سمِمٝمقة ويقضم٥م ضمٜم٤مسمتٝم٤م،  وذم طمٙمؿ اعمٜمّل  .قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 

 طم٥ًم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم سم٤مب اجلٜم٤مسم٦م ومراضمع.

طمٞمقان ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م، ويًتثٜمك ُمٜمٝم٤م اًمِمٝمٞمد وُمـ اهمتًؾ  ُمٞمت٦م اإلٟم٤ًمن ويمّؾ  -0 

ف احلٞم٤مة ُمـ أضمزاء اعمٞمت٦م يم٤مًمقسمر قمٚمٞمف أو اًم٘مّم٤مص ُمٜمف. وٓ سم٠مس سمام ٓ حتٚمّ  إلضمراء احلدّ 

 .ًمٔمٗمر واًم٘مرن واًمٕمٔمؿ وٟمحق ذًمؽواًمّمقف واًمِمٕمر وا

ف احلٞم٤مة، وٓ سم٠مس سمام يٜمٗمّمؾ حتٚمّ  مم٤ّمإذا يم٤مٟم٧م  وذم طمٙمؿ اعمٞمت٦م اًم٘مٓمٕم٦م اعم٤ٌمٟم٦م ُمـ احلّل  

ُمـ إضمزاء اًمّمٖم٤مر اًمتل زاًم٧م قمٜمٝم٤م احلٞم٤مة وشمٜمٗمّمؾ سمًٝمقًم٦م يم٤مًمث٤مًمقل واًمٌثقر واجلٚمدة 

ٌـ ذم اًميع اًمتل شمٜمٗمّمؾ ُمـ اًمِمٗم٦م أو ُمـ سمدن إضمرب وٟمحق ذًمؽ، يمام ٓ سم٠مس سم٤مًمٚم

 .وإٟمٗمح٦م ُمـ احلٞمقان اعمٞمت٦م

وٓ يٜمجس اًمٚمٌـ سمٛمالىم٤مة اًميع اًمٜمجس، وإن يم٤من إطمقط إومم آضمتٜم٤مب قمٜمف  



 
 

إٟمٗمح٦م ومٞمج٥م همًؾ فم٤مهره٤م عمالىم٤مشمف أضمزاء  وأُّم٤م .ظمّمقص٤ًم ذم همػم ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ

ّٓ اعمٞمت٦م ُمع اًمرـمقسم٦م،  ٓ شم٘مٌؾ  أو ؿمٌف ؾم٤مئٚم٦م ذا صم٧ٌم أّن اعمتٕم٤مرف يمقهن٤م ُم٤مّدة ؾم٤مئٚم٦مإإ

 سم٤مًمٓمٝم٤مرة. اًمٖمًؾ ومٝمل حمٙمقُم٦م

س ُم٤م يالىمٞمف ُمع اًمرـمقسم٦م، اعمًٚمؿ سمتٖمًٞمٚمف، ومال يتٜمجّ ٞم٧ّم يٓمٝمر اعم (:111)مسللة  

سمٛمالىم٤مشمف سمٕمد سمرده وىمٌؾ إمت٤مم ٞم٧ّم ( وضمقب همًؾ ُمس اعم65)وىمد شم٘مّدم ذم اًمّمٗمح٦م 

 شمٖمًٞمٚمف، وإن يم٤مٟم٧م اعمالىم٤مة سمٖمػم رـمقسم٦م.

طمٞمقان ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ  يمّؾ اًمدم اخل٤مرج ُمـ اإلٟم٤ًمن وُمـ  -3 

حمٙمقم سم٤مًمٓمٝم٤مرة سمنمط أن يٙمقن  وم٢مّٟمفك سم٤مًمذسمح أو اًمٜمحر، ػ ذم احلٞمقان اعمذيمّ اًمدم اعمتخٚمّ 

 احلٞمقان ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

دم اًمٕمٚم٘م٦م اعمًتحٞمٚم٦م ُمـ  وأُّم٤من ذم صٗم٤مر اًمٌٞمض ـم٤مهر، قّ اًمدم اعمتٙم(: 116)مسللة  

 اًمٜمٓمٗم٦م ومٜمجس قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

 سمجٛمٞمع أضمزائٝمام. ٤منيّ اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير اًمؼمّ  -5،4 

ُمـ مل يٜمتحؾ ديٜم٤مً، أو اٟمتحؾ ديٜم٤مً همػم اإلؾمالم، أو اٟمتحؾ  :وهق ،اًمٙم٤مومر -6 

ؾمالُمل سمحٞم٨م رضمع ضمحده إمم إٟمٙم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًمديـ اإل أّٟمفم وضمحد ُم٤م يٕمٚمؿ اإلؾمال

ٖمف ؿ( ذم سمٕمض ُم٤م سمٚمّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمّ  صغّم )  اجلٛمٚم٦م، سم٠من يرضمع إمم شمٙمذي٥م اًمٜمٌّل وًمق ذم

ة ذي ٦م ُمثؾ اًمٗمرائض وُمقدّ قمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٘م٤مئد يم٤معمٕم٤مد أو ذم همػمه٤م يم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞمّ 

إذا مل يرضمع ضمحده إمم ذًمؽ سم٠من يم٤من سم٥ًٌم سمٕمده قمـ اًمٌٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم  وأُّم٤ماًم٘مرسمك، 

 حيٙمؿ سمٙمٗمره. وضمٝمٚمف سم٠مطمٙم٤مم هذا اًمديـ ومال

 ٦م اعمٜمتحٚم٦م ًمإلؾمالم ومتختٚمػ احل٤مل ومٞمٝمؿ:اًمٗمرق اًمْم٤مًمّ  وأُّم٤م 

ه قّ ًمٕم٘م٤مئد، ومٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ يذه٥م ذم همٚماًمٖمالة، وهؿ قمغم ـمقائػ خمتٚمٗم٦م ا فؿـفم: 



 
 

 ًمٚمٙم٤مومر طمٙمؿ سمٙمٗمره دون همػمه. ت٘مّدمتٕمريػ اعميٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًم إمم طمد  

وٓ  ،(قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)اعمٕمٚمٜمقن سمٕمداوة أهؾ اًمٌٞم٧م  :وهؿ ،اًمٜمقاص٥م ومـفم: 

 إؿمٙم٤مل ذم يمٗمرهؿ.

قمٚمٞمٝمؿ )اخلقارج، وهؿ قمغم ىمًٛملم: ومٗمٞمٝمؿ ُمـ يٕمٚمـ سمٖمْمف ٕهؾ اًمٌٞم٧م  ومـفم: 

٤ٌمقمف ٓشمّ  -ّد ُمٜمٝمؿ ومٞمٜمدرج ذم اًمٜمقاص٥م، وومٞمٝمؿ ُمـ ٓ يٙمقن يمذًمؽ وإن قمُ ( اًمًالم

 .ومال حيٙمؿ سمٙمٗمره -وم٘مٝمٝمؿ 

ٓ يٌٕمد  وم٢مّٟمفواًمٙم٤مومر ٟمجس سمجٛمٞمع أىم٤ًمُمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً همػم اًمٙم٤مومر اًمٙمت٤ميب  

ومٞمٚمح٘مف طمٙمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل حلؼ  اعمرشمدّ  وأُّم٤م .، وإن يم٤من آطمتٞم٤مط طمًٜم٤مً احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف

 هب٤م.

٧م، وٓ واعمٞمّ  ير سملم احلّل ٓ ومرق ذم ٟمج٤مؾم٦م اًمٙم٤مومر واًمٙمٚم٥م واخلٜمز (:115)مسللة  

 ف احلٞم٤مة ُمـ أضمزائف وهمػمه.سملم ُم٤م حتٚمّ 

همػمه ُمـ اعمًٙمر  وأُّم٤ماخلٛمر، واعمراد سمف: اعمًٙمر اعمتّخذ ُمـ اًمٕمّمػم اًمٕمٜمٌل.  -7 

ّٓ وُمٜمف اإلؾمؼمشمق سمجٛمٞمع أٟمقاقمف  -واًمٙمحقل اعم٤مئع سم٤مٕص٤مًم٦م  ُم٤م حيّمؾ ُمـ شمّمٕمٞمد  إ

 وإن يم٤من رقم٤مي٦م آطمتٞم٤مط أومم. ،ومٛمحٙمقم سم٤مًمٓمٝم٤مرة -اخلٛمر 

اًمٕمّمػم اًمٕمٜمٌل ٓ يٜمجس سمٖمٚمٞم٤مٟمف سمٜمٗمًف أو سم٤مًمٜم٤مر أو سمٖمػم ذًمؽ،  (:114)مسللة  

ف حيرم ذسمف ُم٤م مل يذه٥م صمٚمث٤مه سم٤مًمٜم٤مر أو سمٖمػمه٤م، وم٢مذا ذه٥م صمٚمث٤مه ص٤مر طمالًٓ إذا مل وًمٙمٜمّ 

ّٓ و -قمل ومٞمام إذا همغم سمٜمٗمًف يمام ادّ  -حيرز صػمورشمف ُمًٙمراً  ّٓ  حيّؾ ومال  إ  سم٤مًمتخٚمٞمؾ. إ

قمّمػم اًمتٛمر أو اًمزسمٞم٥م ومال يٜمجس سم٤مًمٖمٚمٞم٤من، يمام ٓ حيرم سمف ُم٤م مل حيرز  وأُّم٤م 

 صػمورشمف ُمًٙمرًا سم٤مًمٖمٚمٞم٤من، وٓ سم٠مس سمقوٕمٝمام ذم اعمٓمٌقظم٤مت ُمثؾ اعمرق واعمحٌّم 

 واًمٓمٌٞمخ وهمػمه٤م.



 
 

ؿ ٓ سم٠مس سم٠من جيٕمؾ ومٞمف اًمٕمٜم٥م ًمٚمتخٚمٞمؾ إذا مل يٕمٚمؿ ؾِم اًمدَّ  نّ اًمدَّ  (:111)مسللة  

وأُّم٤م  ،قمروم٤ًم ُمـ إضم٤ًمم إؾمٙم٤مره سمٕمد اًمٖمٚمٞم٤من، أو قمٚمؿ ويم٤مٟم٧م اًمدؾمقُم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ٓ شمٕمدّ 

يٌ٘مك قمغم ٟمج٤مؾمتف، وٓ يٓمٝمر  أّٟمفًا هب٤م وم٤مًمٔم٤مهر إذا قمٚمؿ إؾمٙم٤مره ويم٤مٟم٧م اًمدؾمقُم٦م ُمٕمتدّ 

 سم٤مًمتخٚمٞمؾ.

٤مع  (:112)مسللة   خذ ُمـ اًمِمٕمػم وٓ ئمٝمر ىمًؿ ُمـ اًمنماب ُيتّ  وهق -اًمُٗم٘مَّ

 ف سمال إؿمٙم٤مل، وإطمقط ًمزوُم٤ًم أن يٕم٤مُمؾ ُمٕمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمجس.حيرم ذسم - إؾمٙم٤مره

 ل قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.همػمه٤م ُمـ احلٞمقان اجلاّل و ًم٦مؾ اجلاّل قمرق اإلسمِ  -94 

ودمقز اًمّمالة ومٞمف، وإن يم٤من  ،قمرق اجلٜم٥م ُمـ احلرام ـم٤مهر (:113)مسللة  

إطمقط إومم آضمتٜم٤مب قمٜمف ومٞمام إذا يم٤من اًمتحريؿ صم٤مسمت٤مً عمقضم٥م اجلٜم٤مسم٦م سمٕمٜمقاٟمف يم٤مًمزٟم٤م 

دون ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م طمرُمتف ًمٕمٜمقان آظمر يم٤مإلومٓم٤مر ذم ؿمٝمر  ،واًمٚمقاط ووطء احل٤مئض

رُمْم٤من. وًمق أضمٜم٥م سم٤محلرام ُمع اجلٝمؾ سم٤محلرُم٦م أو اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمٝم٤م ومال إؿمٙم٤مل ذم ـمٝم٤مرة 

 قمرىمف وذم ضمقاز اًمّمالة ومٞمف.

يٜمجس اعمالىمل ًمٚمٜمجس ُمع اًمرـمقسم٦م اعمني٦م ذم أطمدمه٤م، ويمذًمؽ  (:114)مسللة  

س ومٞمام مل س سمٛمالىم٤مة اعمتٜمجّ س سمٛمالىم٤مة اًمٜمجس، سمؾ ويمذا اعمالىمل ًمٚمٛمتٜمجّ اعمالىمل ًمٚمٛمتٜمجّ 

ّٓ و ،شمتٕمّدد اًمقؾم٤مئط سمٞمٜمف وسملم قملم اًمٜمج٤مؾم٦م  ًف وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً ومال يٜمجّ إ

س، وم٢مذا ٓىمتٝم٤م اًمٞمد اًمٞمنى آضمتٜم٤مب قمٜمف، ُمثالً: إذا ٓىم٧م اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك اًمٌقل ومٝمل شمتٜمجّ 

ُمع اًمرـمقسم٦م حيٙمؿ سمٜمج٤مؾمتٝم٤م أيْم٤مً، ويمذا إذا ٓىم٧م اًمٞمد اًمٞمنى ُمع اًمرـمقسم٦م ؿمٞمئ٤مً آظمر 

ؾمقاء يم٤من  -حيٙمؿ سمٜمج٤مؾمتف، وًمٙمـ إذا ٓىمك اًمثقب ؿمٞمئ٤ًم آظمر ُمع اًمرـمقسم٦م  وم٢مّٟمفيم٤مًمثقب 

 ومال حيٙمؿ سمٜمج٤مؾمتف. - هُم٤مئٕم٤ًم أم همػم

 



 
 

 

 الطفارة أو الـجاشةما تثبت به 

ّؽ ذم ٟمج٤مؾمتف ُمع اًمٕمٚمؿ سمٓمٝم٤مرشمف ؾم٤مسم٘م٤مً ومٝمق ـم٤مهر، ويمذًمؽ ومٞمام إذا مل شمٕمٚمؿ ُم٤م ؿُم  يمّؾ  

ذم ـمٝم٤مرشمف وٟمج٤مؾمتف وإن يم٤من اًمٗمحص مل   ؿمّؽ وٓ جي٥م اًمٗمحص قماّم  .طم٤مًمتف اًم٤ًمسم٘م٦م

 ذم ـمٝم٤مرشمف سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمٜمج٤مؾمتف ؾم٤مسم٘م٤ًم ومٝمق حمٙمقم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م. إذا ؿمّؽ  وأُّم٤محيت٩م إمم ُم١مٟم٦م، 

٦م، وشمث٧ٌم اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمقضمداين، وسم٤مٓـمٛمئٜم٤من احل٤مصؾ ُمـ اعمٜم٤مؿمئ اًمٕم٘مالئٞمّ  

وذم  .وسم٢مظم٤ٌمر ذي اًمٞمد، -سمنمط أن يٙمقن ُمقرد اًمِمٝم٤مدة ٟمٗمس اًم٥ًٌم  -ٜم٦م اًمٕم٤مدًم٦م وسم٤مًمٌٞمّ 

صمٌقهت٤م سم٢مظم٤ٌمر اًمٕمدل اًمقاطمد ومْمالً قمـ ُمٓمٚمؼ اًمث٘م٦م إؿمٙم٤مل ُم٤م مل يقضم٥م آـمٛمئٜم٤من. وٓ 

ـّ   .شمث٧ٌم اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمٔم

وشمث٧ٌم اًمٓمٝم٤مرة سمام شمث٧ٌم سمف اًمٜمج٤مؾم٦م. ٟمٕمؿ، يٕمتؼم ذم صمٌقهت٤م سم٢مظم٤ٌمر ذي اًمٞمد أن ٓ  

 ٝماًم.يٙمقن ُمتّ 

 

  



 
 

 

 ّفراتادط

 قمنم: اصمٜم٤ماعمٓمّٝمرات  أهؿّ  

اًمذي يّمّح إـمالق اعم٤مء قمٚمٞمف ُمـ دون إو٤مومتف إمم رء.  :وهق ،اعم٤مء اعمٓمٚمؼ إّول: 

وُم٤م زاد(، اًمرايمد  وهق قمغم أىم٤ًمم: اجل٤مري، ُم٤مء اعمٓمر، ُم٤مء اًمٌئر، اًمرايمد اًمٙمثػم )اًمٙمرّ 

 (.اًم٘مٚمٞمؾ )ُم٤م دون اًمٙمرّ 

إـمالق اعم٤مء قمٚمٞمف ُمـ دون  يّمّح وهق اًمذي ٓ  -اعم٤مء اعمْم٤مف  (:115)مسللة  

ٓ يرومع طَمَدصم٤ًم وٓ ظَمٌَث٤مً،  - وُم٤مء اًمرُم٤من وُم٤مء اًمقرد وٟمحق ذًمؽإو٤موم٦م يمامء اًمٕمٜم٥م 

تف، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م إذا ضمرى تف ذم قم٤مصٛمٞمّ يّ س سمٛمالىم٤مة اًمٜمج٤مؾم٦م، وٓ أصمر ًمٙمرّ ويتٜمجّ 

ل ُمثؾ ذًمؽ يٜمجس اعم٘مدار ُمـ اًمٕم٤مزم إمم اًم٤ًمومؾ، أو ُمـ اًم٤ًمومؾ إمم اًمٕم٤مزم سمدومع، ومٗم

سمريؼ ُمـ ُم٤مء اًمقرد قمغم يد يم٤مومر حمٙمقم جس وم٘مط، ُمثالً: إذا ص٥ّم ُم٤م ذم اإلاعمالىمل ًمٚمٜم

 ّمالً سمام ذم يده.سمريؼ وإن يم٤من ُمتّ س ُم٤م ذم اإلسم٤مًمٜمج٤مؾم٦م مل يتٜمجّ 

ّٓ ٓ يٜمجس سمٛمالىم٤مة اًمٜمجس وإن يم٤من ىمٚمٞمالً،  اعم٤مء اجل٤مري (:122)مسللة   إذا شمٖمػّم إ

 سم٠موص٤مف اًمٜمجس، وٓ سم٠مس )اًمٚمقن واًمٓمٕمؿ واًمريح(، واًمٕمؼمة سم٤مًمتٖمػّم  أطمد أوص٤مومف

 س.سم٤مًمتٖمػّم سم٠موص٤مف اعمتٜمجّ 

٦م ًمف، واجلري٤من وًمق سمٕمالج، ة ـمٌٞمٕمٞمّ وضمقد ُم٤مدّ  ويٕمتؼم ذم صدق قمٜمقان اجل٤مري 

يٙمٗمل آؾمتٛمداد اًمٗمٕمكم  أّٟمفة سمٛمٕمٜمك ّم٤مًمف سم٤معم٤مدّ واًمدوام وًمق ذم اجلٛمٚم٦م، وٓ يٕمتؼم ومٞمف اشمّ 

 وم٢مّٟمف ة ُمـ ومقق شمؽمؿّمح وشمت٘م٤مـمرٟم٧م اعم٤مدّ ُمٜمٝم٤م ومال يّي آٟمٗمّم٤مل اًمٓمٌٞمٕمل، يمام ًمق يم٤م

 تف. ٟمٕمؿ، يّي آٟمٗمّم٤مل اًمٕم٤مريض يمام ًمق ـمرأ ُم٤مٟمع ُمـ اًمٜمٌع.يٙمٗمل ذم قم٤مصٛمٞمّ 

ّم٤مًمف سم٤معم٤مء سم٤مشمّ  -همػم اعمتٖمػّم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ومٕمالً  -س يٓمٝمر اعم٤مء اعمتٜمجّ  (:121)مسللة  



 
 

اجل٤مري أو سمٖمػمه ُمـ اعمٞم٤مه اعمٕمتّمٛم٦م يم٤معم٤مء اًم٤ٌمًمغ يمّراً وُم٤مء اًمٌئر واعمٓمر سمنمط اُمتزاضمف سمف 

ّٓ سمٛم٘مدار ُمٕمتّد سمف، هذا إذا مل يٙمـ ذم إٟم٤مء، و س قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم سمٕمد اٟمٗمّم٤مل شمٜمجّ إ

 يٕمتؼم ذم شمٓمٝمػم اإلٟم٤مء همًٚمف سم٤معم٤مء صمالصم٤مً وإن يم٤من أّٟمفاعم٤مء اعمٕمتّمؿ قمٜمف، عم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ 

 ُمٕمتّماًم قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.

د ُمالىم٤مة اًمٜمجس إذا ٟمزل قمٚمٞمف ُم٤م مل اعمٓمر ُمٕمتّمؿ ٓ يٜمجس سمٛمجرّ  (:126)مسللة  

ًٓ قمغم ُم٤م يٕمّد ، ويمذا ًمق ٟمزل أوّ -م آٟمٗم٤ًم ذم اعم٤مء اجل٤مري قمغم ُم٤م شم٘مدّ  - أطمد أوص٤مومف يتٖمػّم 

إذا ٟمزل قمغم ُم٤م ٓ  وأُّم٤ميمقرق اًمِمجر وٟمحقه،  -ة واًمتت٤مسمع وًمق ٕضمؾ اًمِمدّ  -ممّراً ًمف قمروم٤مً 

 وىمع قمغم اًمٜمجس يم٤من حمٙمقُم٤ًم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م.صُمؿَّ  اً وم٤مؾمت٘مّر قمٚمٞمف أو ٟمزا ُمٜمفممرّ  يٕمدّ 

 س ُم٤مء اًمٌئر سمٛمالىم٤مة اًمٜمج٤مؾم٦م وإن يم٤من ىمٚمٞمالً. ٟمٕمؿ، إذا شمٖمػّم ٓ يتٜمجّ  (:125)مسللة  

سمام ه سمٜمٗمًف سمنمط اُمتزاضمف ُم٦م حيٙمؿ سمٜمج٤مؾمتف، ويٓمٝمر سمزوال شمٖمػّم أطمد أوص٤مومف اعمت٘مدّ 

 .أو سمٜمزح ُم٘مدار يزول سمف اًمتٖمػّم  ،ة قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً خيرج ُمـ اعم٤مدّ 

قمغم اًمتٗمّمٞمؾ  -س اعم٤مء اًمرايمد يٜمجس سمٛمالىم٤مة اًمٜمجس ويمذا اعمتٜمجّ  (:124)مسللة  

ّٓ ، إذا يم٤من دون اًمٙمرّ  -( 936م ذم اعم٠ًمًم٦م )اعمت٘مدّ  أن يٙمقن ضم٤مري٤مً قمغم اًمٜمجس ُمـ  إ

ّٓ اًمٕم٤مزم إمم اًم٤ًمومؾ أو ُمـ اًم٤ًمومؾ إمم اًمٕم٤مزم سمدومع، ومال يٜمجس طمٞمٜمئٍذ  اعم٘مدار اعمالىمل  إ

اً ومام زاد ومٝمق ٓ يٜمجس سمٛمالىم٤مة إذا يم٤من يمرّ  وأُّم٤م .آٟمٗم٤ًم ذم اعم٤مء اعمْم٤مف شم٘مّدمًمٚمٜمجس يمام 

ّٓ س اًمٜمجس ومْمالً قمـ اعمتٜمجّ   .شم٘مّدم٤م  أطمد أوص٤مومف قمغم ُمإذا شمٖمػّم إ

( قان اهلل قمٚمٞمٝمؿسمح٥ًم احلجؿ أىمقال، واعمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء )رو وذم ُم٘مدار اًمٙمرّ  

ّٓ ٌف صمالصم٦م وأرسمٕملم ؿمؼماً اقمت٤ٌمر أن يٌٚمغ ُمٙمٕمّ  صمٛمـ ؿمؼم وهق إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً، وإن إ

شم٘مديره  وأُّم٤م( ًمؽماً شم٘مري٤ٌمً، ٦560م وصمالصملم ؿمؼماً وهق ُم٤م يٕم٤مدل )يم٤من يٙمٗمل سمٚمقهمف ؾمتّ 

 ومال خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل. سمح٥ًم اًمقزن



 
 

س سمٌقل اًمروٞمع اًمذي ذم همػم اعمتٜمجّ  -يٕمتؼم ذم اًمتٓمٝمػم سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ  (:121)مسللة  

ومٞمف اًم٘مذارة  س قمغم ٟمحق شمٜمحّؾ ُمْم٤موم٤مً إمم اؾمتٞمالء اعم٤مء قمغم اعمتٜمجّ  -ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من طمٙمٛمف 

ُمروره قمٚمٞمف ودم٤موزه قمٜمف قمغم اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف سم٠من ٓ يٌ٘مك ُمٜمف  -طم٘مٞم٘م٦م أو اقمت٤ٌمراً  -قمروم٤مً 

ّٓ ومٞمف   قمٜمف سمٚمزوم اٟمٗمّم٤مل اًمٖم٤ًمًم٦م، وم٢مذا يم٤من ُم٤م يٕمّد ُمـ شمقاسمع اعمٖمًقل، وهذا ُم٤م يٕمؼّم  إ

ذم شمٓمٝمػمه ُمـ سُمدَّ ـمالق ومال يٜمٗمذ ومٞمف اعم٤مء سمقصػ اإل مم٤ّم٤ًمً ويم٤من سم٤مـمـ اًمٌمء ُمتٜمجّ 

ٍم أو همٛمز أو ٟمحقمه٤م أو سم٥ًٌم شمداومع اعم٤مء أو شمقازم إظمراج اًمٖم٤ًمًم٦م ُمٜمف سم٤مًمْمٖمط قمٚمٞمف سمٕم

 اًمّم٥ّم.

حمٙمقُم٦م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م. ٟمٕمؿ، ٟمج٤مؾمتٝم٤م ذم  ت٘مّدماًمٖم٤ًمًم٦م سم٤معمٕمٜمك اعم (:122)مسللة  

٦م قمغم ُمٌٜمٞمّ  -أو ٓ  ؾمقاء ُم٤م شمتٕم٘مٌٝم٤م ـمٝم٤مرة اعمحّؾ  -اًمٖمًٚم٦م همػم اعمزيٚم٦م ًمٕملم اًمٜمج٤مؾم٦م 

 آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل. 

٤مء حمٙمقُم٦م سمحٙمؿ ؾم٤مئر اًمٖم٤ًمٓت، وًمٙمـ ٓ جي٥م هم٤ًمًم٦م آؾمتٜمج (:123)مسللة  

ّٓ آضمتٜم٤مب قمـ ُمالىمٞمٝم٤م   ذم صقر: إ

 ز ومٞمٝم٤م قملم اًمٜمج٤مؾم٦م.أن شمتٛمٞمّ  -9 

  سم٠مطمد أوص٤مف اًمٜمج٤مؾم٦م )اًمٚمقن واًمٓمٕمؿ واًمريح(.أن شمتٖمػّم  -5 

 ى اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اعمخرج قمغم ٟمحق ٓ يّمدق ُمٕمٝم٤م آؾمتٜمج٤مء.أن شمتٕمدّ  -5 

 اًمداظمؾ أو اخل٤مرج.أظمرى ُمـ أن شمّمٞمٌٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م  -0 

٧ًم سمف، ٤ًمت، وُم٤م شمٜمجّ ٦م اًمتٓمٝمػم سم٤مظمتالف اعمتٜمجّ ختتٚمػ يمٞمٗمٞمّ  (:124)مسللة  

 واعمٞم٤مه، وهذا شمٗمّمٞمٚمف:

ُمـ سُمدَّ وٓ  .ةس سم٤مًمٌقل يٓمٝمر سمٖمًٚمف ذم اعم٤مء اجل٤مري ُمرّ اًمٚم٤ٌمس أو اًمٌدن اعمتٜمجّ  -9 

أو  ذا همًؾ سمامء اًمٙمرّ إذا هُمًؾ سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ، وُمثٚمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً ُم٤م إشملم همًٚمف ُمرّ 



 
 

 (.943ذم اعم٠ًمًم٦م ) ُمرّ ويٕمتؼم ذم اًمٖمًؾ سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اٟمٗمّم٤مل اًمٖم٤ًمًم٦م قمٜمف يمام  ،سمامء اعمٓمر

ات، ؾمقاء ذم ذم ـمٝم٤مرهت٤م ُمـ اًمٖمًؾ صمالث ُمرّ سُمدَّ ٦ًم سم٤مخلٛمر ٓ إواين اعمتٜمجّ  -5 

 ذًمؽ اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ وهمػمه، وإومم أن شمٖمًؾ ؾمٌٕم٤مً.

 ُم٤م دام روٞمٕم٤مً مل يتٖمذّ  -٦م أو اًمّمٌٞمّ  س سمٌقل اًمّمٌّل يٙمٗمل ذم ـمٝم٤مرة اعمتٜمجّ  -5 

ة واطمدة سمٛم٘مدار حيٞمط سمف، وٓ طم٤مضم٦م ُمٕمف إمم اعم٤مء قمٚمٞمف وإن يم٤من ىمٚمٞمالً ُمرّ  ص٥ّم  -سم٤مًمٓمٕم٤مم 

 س ًم٤ٌمؾم٤ًم أو ٟمحقه.اًمٕمٍم أو ُم٤م سمحٙمٛمف ومٞمام إذا يم٤من اعمتٜمجّ 

ـّ أُ س سمقًمقغ اًمٙمٚم٥م يٖمًؾ صمالصم٤مً اإلٟم٤مء اعمتٜمجّ  -0  سم٤مًمؽماب وهمًٚمت٤من سمٕمده٤م  وٓه

ُم٤مئع آظمر سمٓمرف ًم٤ًمٟمف. وإذا ًمٓمع اإلٟم٤مء  سم٤معم٤مء، واعم٘مّمقد سمقًمقغ اًمٙمٚم٥م ذسمف اعم٤مء أو أّي 

٦م اًمتٓمٝمػم. وإطمقط وضمقسم٤ًم ذم ُمٓمٚمؼ ُم٤ٌمذشمف سمٖمػم يم٤من ذًمؽ سمحٙمؿ اًمقًمقغ ذم يمٞمٗمٞمّ 

 ات.صمالث ُمرّ ة وسم٤معم٤مء اًمٚم٤ًمن أو وىمقع ًمٕم٤مسمف أو ؿمٕمره أو قمرىمف اًمٖمًؾ سم٤مًمؽماب ُمرّ 

ذم ـمٝم٤مرشمف ُمـ همًٚمف سُمدَّ س سمقًمقغ اخلٜمزير أو سمٛمقت اجلرذ ومٞمف ٓ اإلٟم٤مء اعمتٜمجّ  -3 

 ات، ُمـ همػم ومرق سملم اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ وهمػمه.ؾمٌع ُمرّ 

سمٖمػم اخلٛمر ووًمقغ اًمٙمٚم٥م أو اخلٜمزير وُمقت اجلرذ  -س داظمؾ اإلٟم٤مء إذا شمٜمجّ  -4 

ات، وهٙمذا شمٓمٝمػمه همًٚمف صمالث ُمرّ وضم٥م ذم شمٓمٝمػمه سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ  -ومٞمف ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت 

س اإلٟم٤مء وجيري هذا احلٙمؿ ومٞمام إذا شمٜمجّ  .أو اعمٓمر قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  سم٤مجل٤مري أو اًمٙمرّ 

س سم٤مخلٛمر أو سمقًمقغ س سم٤معمتٜمجّ س أيْم٤مً، ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م إذا شمٜمجّ سمٛمالىم٤مة اعمتٜمجّ 

 اًمٙمٚم٥م أو اخلٜمزير أو ُمقت اجلرذ.

ة واطمدة وإن يم٤من أن يٖمًؾ سم٤معم٤مء ُمرّ  - شم٘مّدمهمػم ُم٤م  -س يٙمٗمل ذم ـمٝم٤مرة اعمتٜمجّ  -5 

ذم ـمٝم٤مرة اًمٚم٤ٌمس وٟمحقه ُمـ اٟمٗمّم٤مل سُمدَّ وٓ  .شملمىمٚمٞمالً، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم اًمٖمًؾ ُمرّ 

 (.943ذم اعم٠ًمًم٦م ) ُمرّ اًمٖم٤ًمًم٦م قمٜمد اًمٖمًؾ سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ يمام 



 
 

ّم٤مل سمقاؾمٓم٦م أٟمٌقب وإن يم٤من آشمّ  - ّمؾ سم٤مًمٙمرّ اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اعمتّ  (:125)مسللة  

ذم شمٓمٝمػم  ومال يٜمٗمٕمؾ سمٛمالىم٤مة اًمٜمج٤مؾم٦م، وي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٙمرّ  جيري قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمٙمرّ  -وٟمحقه 

 س سمف.اعمتٜمجّ 

ّمؾ سم٤مجل٤مري ومال يٙمقن ًمف طمٙمؿ اجل٤مري ذم قمدم اٟمٗمٕم٤مًمف سمٛمالىم٤مة اًمرايمد اعمتّ  وأُّم٤م 

 أىمّؾ اعمجٛمقع ّمؾ سم٤مًمٜمٝمر سم٤ًمىمٞم٦م يٜمجس سم٤معمالىم٤مة إذا يم٤من وم٤محلقض اعمتّ  س،اًمٜمجس واعمتٜمجّ 

 .ُمـ اًمٙمرّ 

س اًمٚم٤ٌمس اعمّمٌقغ يٖمًؾ يمام يٖمًؾ همػمه، ومٞمٓمٝمر سم٤مًمٖمًؾ إذا شمٜمجّ  (:132)مسللة  

ضمزائف ويًتقزم قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ أغم إـمالىمف إمم أن يٜمٗمذ إمم مجٞمع سم٤معم٤مء اًمٙمثػم إذا سم٘مل اعم٤مء قم

وٓ يٜم٤مذم ذم  .قمٍمه أو ُم٤م سمحٙمٛمف ىمف إمم أن يتؿّ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ أيْم٤ًم إذا يم٤من اعم٤مء سم٤مىمٞم٤ًم قمغم إـمال

 ىمٌؾ اًمٜمٗمقذ أو س ُم٤م مل يقضم٥م اإلو٤موم٦م، ؾمقاء أيم٤من اًمتٖمػّم  سمقصػ اعمتٜمجّ اًمٗمرولم اًمتٖمػّم 

 اًمٕمٍم أو سمٕمدمه٤م.

ُم٤م يٜمٗمذ اعم٤مء ومٞمف سمقصػ اإلـمالق وًمٙمـ ٓ خيرج قمـ سم٤مـمٜمف سم٤مًمٕمٍم  (:131)مسللة  

 -إن وصٚم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م إًمٞمٝم٤م  -قز وٟمحقمه٤م يٙمٗمل ذم ـمٝم٤مرة أقمامىمف واًمٙمُ  ٥ّم وؿمٌٝمف يم٤محلِ 

ػ أن يٖمًؾ سم٤معم٤مء اًمٙمثػم ويّمؾ اعم٤مء إمم ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م، وٓ طم٤مضم٦م إمم أن جيٗمّ 

شمٓمٝمػم سم٤مـمٜمف سم٤معم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ومٖمػم ممٙمـ قمغم  وأُّم٤م .أو اجل٤مري يقوع ذم اًمٙمرّ صُمؿَّ  ًٓ أوّ 

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

اًمّم٤مسمقن واًمٓملم ٓ  ُم٤م ٓ يٜمٗمذ ومٞمف اعم٤مء سمقصػ اإلـمالق ُمثؾ (:136)مسللة  

ػ ٓ سم٤معم٤مء اًمٙمثػم وٓ اًم٘مٚمٞمؾ وإن ضمٗمّ  -إن وصٚم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م إًمٞمف  -يٛمٙمـ شمٓمٝمػم سم٤مـمٜمف 

 ًٓ.أوّ 

ر سم٤مـمـ اًم٘مدم واًمٜمٕمؾ سم٤معمٌم قمٚمٞمٝم٤م أو إرض، وهل شمٓمٝم   :اتطّفرالثاين من اد 



 
 

 اعمًح هب٤م، سمنمط أن شمزول قملم اًمٜمج٤مؾم٦م هبام، وًمق زاًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ىمٌؾ ذًمؽ ومٗمل يمٗم٤مي٦م

 شمٓمٝمػم ُمقوٕمٝم٤م سم٤معمًح هب٤م أو اعمٌم قمٚمٞمٝم٤م إؿمٙم٤مل.

ويٕمتؼم ذم إرض اًمٓمٝم٤مرة واجلٗم٤مف. وإطمقط آىمتّم٤مر قمغم اًمٜمج٤مؾم٦م احل٤مدصم٦م ُمـ  

وٓ ومرق ذم إرض سملم اًمؽماب  .اعمٌم قمغم إرض اًمٜمج٦ًم أو اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م وٟمحقه

ٜمقرة أو اًمًٛمٜم٧م، أو اًم واًمرُمؾ واحلجر، سمؾ اًمٔم٤مهر يمٗم٤مي٦م اعمٗمروؿم٦م سم٤مٔضمر أو اجلّص 

 وٓ شمٙمٗمل اعمٗمروؿم٦م سم٤مًم٘مػم وٟمحقه قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٜم٤مء اًمِمٛمس، وهل شمٓمٝمر إرض وُم٤م يًت٘مرّ  :اتطّفرالثالث من اد 

ّمؾ هب٤م ُمـ إسمقاب وإظمِم٤مب وإوشم٤مد وإؿمج٤مر وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وذم إحل٤مق ُم٤م يتّ 

 ذًمؽ ذم يٚمحؼ سم٤مٕرض واًمٌٜم٤مءٕمؿ، إوراق واًمثامر واخليوات واًمٜم٤ٌمشم٤مت إؿمٙم٤مل. ٟم

 احلٍم واًمٌقاري ؾمقى اخلٞمقط اًمتل شمِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م.

ُمْم٤موم٤مً إمم زوال قملم اًمٜمج٤مؾم٦م وإمم رـمقسم٦م اعمقوع  -ويٕمتؼم ذم اًمتٓمٝمػم سم٤مًمِمٛمس  

اجلٗم٤مف اعمًتٜمد إمم اإلذاق قمروم٤مً وإن ؿم٤مريمٝم٤م همػمه٤م ذم اجلٛمٚم٦م  -رـمقسم٦م ُمني٦م 

 يم٤مًمريح.

ل رء إمم رء آظمر خي٤مًمٗمف ذم اًمّمقرة ؾمتح٤مًم٦م، وهل: شمٌدّ آ :اتطّفرالرابع من اد 

ق إضمزاء، ومٞمٓمٝمر ُم٤م أطم٤مًمتف ل آؾمؿ واًمّمٗم٦م ومْمالً قمـ شمٗمرّ وٓ أصمر ًمتٌدّ  .٦م قمروم٤مً اًمٜمققمٞمّ 

٦ًم، ويمذا ُم٤م ٤ًًم يم٤مخلِم٦ٌم اعمتٜمجّ ؾمقاء يم٤من ٟمج٤ًًم يم٤مًمٕمذرة أو ُمتٜمجّ  ،اًمٜم٤مر رُم٤مدًا أو دظم٤مٟم٤مً 

٦م ُم٘مقُم٤مت طم٘مٞم٘متف اًم٤ًمسم٘م٦م وظمقاصف ُمـ اًمٜم٤ٌمشمٞمّ  شمف ومحاًم إذا مل يٌؼ ومٞمف رء ُمـصػّم 

 ،٤مً أو ٟمقرة ومٗمٞمف إؿمٙم٤ملُم٤م أطم٤مًمتف اًمٜم٤مر ظمزوم٤مً أو آضمرًا أو ضمّّم  وأُّم٤م٦م وٟمحقمه٤م، واًمِمجريّ 

 وإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم ـمٝم٤مرشمف.

س سم٤مًمتٌخػم ومال يقضم٥م احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة ق أضمزاء اًمٜمجس أو اعمتٜمجّ د شمٗمرّ جمرّ  وأُّم٤م 



 
 

س سمخ٤مرمه٤م ُم٤م يالىمٞمف ُمـ اًمٌدن ٤ًمً. ٟمٕمؿ، ٓ يٜمج  وُمٜمجّ  د ومٞمٙمقن ٟمج٤ًمً اعم٤مئع اعمّمٕمَّ 

 واًمثقب وهمػممه٤م.

شمٓمٝمػمه سمٛمقرد واطمد وهق ُم٤م إذا اٟم٘مٚم٥م  آٟم٘مالب، وخيتّص  :اتطّفراخلامس من اد 

ذًمؽ اًمٕمّمػم ويٚمحؼ سمف ذم  .، ؾمقاء أيم٤من آٟم٘مالب سمٕمالج أم يم٤من سمٖمػمهاّل اخلٛمر ظم

 حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف ًمق ىمٚمٜم٤م سمٜمج٤مؾمتف سم٤مًمٖمٚمٞم٤من. وم٢مّٟمف اًمٕمٜمٌل إذا اٟم٘مٚم٥م ظماّل 

شمٓمٝمػمه سم٤مٟمت٘م٤مل دم اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان إمم  آٟمت٘م٤مل، وخيتّص  :اتطّفرالسادس من اد 

 واًم٘مٛمؾ واًمؼمهمقث. ضمقف ُم٤م ٓ دم ًمف قمروم٤ًم ُمـ احلنمات يم٤مًمٌّؼ 

ؾ إًمٞمف سمحٞم٨م ؾ ذم ضمقف اعمٜمت٘مَ اًمٜمجس اعمٜمت٘مِ  ٕمتؼم ومٞمف أن يٙمقن قمغم وضمف يًت٘مرّ ويُ  

ومٞمف مل حيٙمؿ  يمذًمؽ أو ؿمّؽ  إذا مل يٕمدّ  وأُّم٤مذم ُمٕمرض صػمورشمف ضمزءًا ُمـ ضمًٛمف،  يٙمقن

سمٓمٝم٤مرشمف، وذًمؽ يم٤مًمدم اًمذي يٛمّّمف اًمٕمٚمؼ ُمـ اإلٟم٤ًمن قمغم اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف ذم ُم٘م٤مم 

أو ٟمحقه  ف اًمٌّؼ  يٛمّّم ٓ يٓمٝمر سم٤مٟٓمت٘م٤مل، وإطمقط إومم آضمتٜم٤مب قماّم  وم٢مّٟمفاعمٕم٤مجل٦م 

 ف.طملم ُمّّم 

ر ًمٌدن اًمٙم٤مومر ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ ُمٓمٝم   وم٢مّٟمفاإلؾمالم،  ات:طّفرالسابع من اد 

ومٝمل ٓ شمزول  -يمام إذا ٓىمك سمدٟمف اًمٌقل ُمثالً  -٦م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمروٞمّ  وأُّم٤م، شم٘مّدميمٗمره قمغم ُم٤م 

 ُمـ إزاًمتٝم٤م سمٖمًؾ اًمٌدن.سُمدَّ سم٤مإلؾمالم سمؾ ٓ 

 ه، وم٢مذا شم٤مب اعمرشمدّ وٓ ومرق ذم ـمٝم٤مرة سمدن اًمٙم٤مومر سم٤مإلؾمالم سملم اًمٙم٤مومر إصكم وهمػم 

 حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف. -٤ًم وًمق يم٤من ومٓمريّ  -

 ة ُمقارد:٦م، وهل ذم قمدّ اًمتٌٕمٞمّ  :اتطّفرالثامن من اد 

إذا أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر يتٌٕمف وًمده اًمّمٖمػم ذم اًمٓمٝم٤مرة سمنمط يمقٟمف حمٙمقُم٤مً سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م  -9 

 .اإلؾمالمزاً واظمت٤مر اًمٙمٗمر أو يمام ًمق يم٤من ممٞمّ  ،وٓ سم٤مًمٓمٝم٤مرة يمذًمؽ ،شمٌٕم٤ًم ٓ هب٤م أص٤مًم٦م



 
 

ٓمٝم٤مرة اًمّمٖمػم احلٙمؿ سم وخيتّص . أو إمّ  اجلّدةأو  اجلدّ ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام إذا أؾمٚمؿ 

سمؾ وأن ٓ يٙمقن ُمٕمف  ،٦م سمام إذا يم٤من ُمع ُمـ أؾمٚمؿ سم٠من يٙمقن حت٧م يمٗم٤مًمتف أو رقم٤ميتفسم٤مًمتٌٕمٞمّ 

 يم٤مومر أىمرب ُمٜمف إًمٞمف.

مل يٙمـ ُمٕمف أسمقه  ه اعمًٚمؿ وًمد اًمٙم٤مومر همػم اًم٤ٌمًمغ ومٝمق يتٌٕمف ذم اًمٓمٝم٤مرة إذاأإذا  -5 

 ذم ؾم٤مسم٘مف. شم٘مّدمُمنموط سمام  -هٜم٤م أيْم٤مً  -ه، واحلٙمؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرة أو ضمدّ 

يتٌٕمف ذم اًمٓمٝم٤مرة اإلٟم٤مء اًمذي طمدث ومٞمف آٟم٘مالب سمنمط  إذا اٟم٘مٚم٥م اخلٛمر ظماّل  -5 

 ٤ًًم سمٜمج٤مؾم٦م أظمرى.أن ٓ يٙمقن اإلٟم٤مء ُمتٜمجّ 

ً  ٞم٧ّم ؾ اعمً  إذا همُ  -0  ًّ ة اًمتل يُ دّ شمتٌٕمف ذم اًمٓمٝم٤مرة يد اًمٖم٤مؾمؾ واًم ؾ قمٚمٞمٝم٤م، واًمثٞم٤مب ٖم

ًّ اًمتل يُ  ًم٤ٌمس اًمٖم٤مؾمؾ وسمدٟمف وؾم٤مئر آٓت  وأُّم٤مؾ ومٞمٝم٤م واخلرىم٦م اًمتل يًؽم هب٤م قمقرشمف، ٖم

 إؿمٙم٤مل. حمّؾ ٛمٞم٧ّم اًمتٖمًٞمؾ وم٤محلٙمؿ سمٓمٝم٤مرهت٤م شمٌٕم٤ًم ًمٚم

ه يٓمٝمر سمزوال شمٖمػّم  أّٟمف  ُم٤مء اًمٌئر سمٛمالىم٤مة اًمٜمج٤مؾم٦م وم٘مد ُمرّ إذا شمٖمػّم  (:135)مسللة  

( قان اهلل قمٚمٞمٝمؿآُمتزاج أو سمٜمزح ُم٘مدار ُمٜمف، وىمد ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء )روسمٜمٗمًف سمنمط 

ه شمتٌٕمف ذم اًمٓمٝم٤مرة أـمراف اًمٌئر واًمدًمق واحلٌؾ وصمٞم٤مب اًمٜم٤مزح زال شمٖمػّم  طمتّكإذا ٟمزح  أّٟمف

 ف ُمِمٙمؾ وإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم شمٌٕمٞمتٝم٤م ذم اًمٓمٝم٤مرة.، وًمٙمٜمّ إذا أص٤مهب٤م رء ُمـ اعم٤مء اعمتٖمػّم 

س سمدٟمف أو ًم٤ٌمؾمف ز، وم٢مذا شمٜمجّ همٞم٤مب اعمًٚمؿ اًم٤ٌمًمغ أو اعمٛمٞمّ  :اتطّفرالتاشع من اد 

س إذا اطمتٛمؾ شمٓمٝمػمه هم٤مب حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرة ذًمؽ اعمتٜمجّ صُمؿَّ  ذم طمٞم٤مزشمف مم٤ّموٟمحق ذًمؽ 

 ،ٝمٛم٦مض اعمتّ ٓ ي٤ٌمزم سم٤مًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م يمٌٕمض أومراد احل٤مئ أّٟمف٤ًم وإن قمٚمؿ اطمتامًٓ قم٘مالئٞمّ 

 ز أيْم٤مً سمٚمح٤مظ يمقٟمف ُمـ ؿم١مون ُمـ يتقمّم سمؾ يٛمٙمـ إضمراء احلٙمؿ ذم اًمٓمٗمؾ همػم اعمٛمٞمّ 

 أُمره.

س قم٤معم٤مً وٓ يِمؽمط ذم احلٙمؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرة ًمٚمٖمٞم٦ٌم أن يٙمقن ُمـ ذم طمٞم٤مزشمف اعمتٜمجّ  



 
 

ذم ًم٤ٌمؾمف اًمذي يم٤من  يّمكّم سمٜمج٤مؾمتف، وٓ أن يًتٕمٛمٚمف ومٞمام هق ُمنموط سم٤مًمٓمٝم٤مرة يم٠من 

  .د اطمتامل اًمتٓمٝمػم يمام ؾمٌؼة سمٛمجرّ ٤ًمً، سمؾ حيٙمؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرُمتٜمجّ 

س سمدن اعمًٚمؿ أو صمقسمف ومل ير شمٓمٝمػمه وذم طمٙمؿ اًمٖمٞم٤مب اًمٕمٛمك واًمٔمٚمٛم٦م، وم٢مذا شمٜمجّ 

 .ت٘مّدمًمٕمٛمك أو فمٚمٛم٦م حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف سم٤مًمنمط اعم

 اًمٓمٝم٤مرة سمذًمؽ ذم ُمقوٕملم: تحّ٘مؼزوال قملم اًمٜمج٤مؾم٦م، وشم :اتطّفرالعاذ من اد 

يم٤ٌمـمـ إٟمػ وإذن واًمٕملم وٟمحق ذًمؽ،  سمقاـمـ اإلٟم٤ًمن همػم اعمحْم٦م :إّول 

٦م ـمٝمر سمزوال قمٞمٜمٝم٤م، وًمق يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ٟمج٤مؾم٦م ظم٤مرضمٞمّ  -ُمثالً  -وم٢مذا أص٤مب داظمؾ اًمٗمؿ 

 مل يٜمجس هب٤م أصالً. - ٦مثَ اًمٚم  يمدم  -٦م داظمٚمٞمّ 

س سمٛمالىم٤مة اًمٜمج٤مؾم٦م وإن اًمٌقاـمـ اعمحْم٦م ًمإلٟم٤ًمن ويمذا احلٞمقان ومال شمتٜمجّ  وأُّم٤م 

 ٦م.يم٤مٟم٧م ظم٤مرضمٞمّ 

يٓمٝمر سمزوال  وم٢مّٟمف٦م ٦م أو داظمٚمٞمّ سمدن احلٞمقان، وم٢مذا أص٤مسمتف ٟمج٤مؾم٦م ظم٤مرضمٞمّ  اًمث٤مين: 

 قمٞمٜمٝم٤م.

 ٓمٌؼ اًمِمٗمتلم ُمـ اًم٤ٌمـمـ، ويمذا ُمٓمٌؼ اجلٗمٜملم.ُمَ  (:134)مسللة  

اعمالىمل ًمٚمٜمجس ذم اًمٌقاـمـ اعمحْم٦م ًمإلٟم٤ًمن أو احلٞمقان ٓ حيٙمؿ  (:131)مسللة  

أو ُم٤مء آطمت٘م٤من اخل٤مرج ُمـ  سمٜمج٤مؾمتف إذا ظمرج وهق همػم ُمٚمّقث سمف، وم٤مًمٜمقاة أو اًمدود

صم٤مً سم٤مًمٜمجس، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ اإلسمرة ذًمؽ ٓ حيٙمؿ سمٜمج٤مؾمتف إذا مل يٙمـ ُمٚمقّ  يمّؾ اإلٟم٤ًمن 

 صم٦م سم٤مًمدم.اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًمتزريؼ إذا ظمرضم٧م ُمـ سمدن اإلٟم٤ًمن وهل همػم ُمٚمقّ 

ُمـ سُمدَّ اعمالىمل ًمٚمٜمجس ذم سم٤مـمـ اًمٗمؿ وٟمحقه ُمـ اًمٌقاـمـ همػم اعمحْم٦م ومال  وأُّم٤م 

٦م إذا ٓىم٧م اًمٓمٕم٤مم لم يم٤مٕؾمٜم٤من اًمّمٜم٤مقمٞمّ واعمالىمك ظم٤مرضمٞمّ  لومٞمام إذا يم٤من اعمالىم شمٓمٝمػمه

 س.اعمتٜمجّ 



 
 

طمٞمقان ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ إذا ص٤مر  : اؾمتؼماء احلٞمقان، ومٙمّؾ اتطّفراحلادي عرش من اد 

د أيمؾ قمذرة اإلٟم٤ًمن  -ًٓ ضماّل   ،حيرم أيمؾ حلٛمف وًمٌٜمف ومٞمٜمجس سمقًمف وُمدومققمف -أي شمٕمقَّ

، وحيٙمؿ سمٓمٝم٤مرة اجلٛمٞمع سمٕمد آؾمتؼماء، وهق: أن يٛمٜمع احلٞمقان قمـ مشم٘مدّ ويمذا قمرىمف يمام 

 ل قمٚمٞمف.ة خيرج سمٕمده٤م قمـ صدق اجلاّل ؾم٦م عمدّ أيمؾ اًمٜمج٤م

هل٤م ذم سمٕمض  اعمٕمٞمّٜم٦مة اعمدّ  وإطمقط إومم ُمع ذًمؽ أن يراقمك ذم آؾمتؼماء ُميّض  

وًمٚمٌ٘مرة قمنمون، ٦م مخ٦ًم، وًمٚمٖمٜمؿ قمنمة، ، وًمٚمٌٓمّ أّي٤ممإظم٤ٌمر، وهل: ًمٚمدضم٤مضم٦م صمالصم٦م 

 وًمٚمٌٕمػم أرسمٕمقن يقُم٤مً.

سمذًمؽ حيٙمؿ  وم٢مّٟمفظمروج اًمدم قمٜمد شمذيمٞم٦م احلٞمقان،  :اتطّفرالثاين عرش من اد 

ػ ُمٜمف ذم ضمقومف، وإطمقط ًمزوُم٤ًم اظمتّم٤مص ذًمؽ سم٤محلٞمقان اعم٠ميمقل سمٓمٝم٤مرة ُم٤م يتخٚمّ 

 (.949سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمّمٗمح٦م ) ُمرّ يمام  ،اًمٚمحؿ

 

  



 
 

 

 

 الصالة أحؽام

مخ٦ًم ( قمجؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ)اًمّمٚمقات اًمقاضم٦ٌم ذم زُم٤من همٞم٦ٌم إُم٤مم اًمٕمٍم  

 أٟمقاع:

 ٦م وشمٜمدرج ومٞمٝم٤م صالة اجلٛمٕم٦م يمام ؾمٞم٠ميت.اًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞمّ  -9 

 صالة أي٤مت. -5 

 صالة اًمٓمقاف اًمقاضم٥م. -5 

 اًمّمالة اًمقاضم٦ٌم سم٤مإلضم٤مرة واًمٜمذر واًمٕمٝمد واًمٞمٛملم وٟمحق ذًمؽ. -0 

 ٧م.اًمّمالة قمغم اعمٞمّ  -3 

إطمقط وضمقسم٤مً أن ي٘مْمٞمٝم٤م قمٜمف  اًمّمالة اًمٗم٤مئت٦م قمـ اًمقاًمد، وم٢منّ  وشمْم٤مف إمم هذه 

 وًمده إيمؼم قمغم شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت ذم حمّٚمف.

 

  



 
 

 

 ة اجلؿعةصال

وهل ريمٕمت٤من يمّمالة اًمّمٌح، ودم٥م ىمٌٚمٝم٤م ظمٓمٌت٤من يٚم٘مٞمٝمام اإلُم٤مم، ومٗمل إومم  

ُمٜمٝمام ي٘مقم وحيٛمد اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف ويقيص سمت٘مقى اهلل وي٘مرأ ؾمقرة ىمّمػمة ُمـ اًمٙمت٤مب 

 صغّم )د  قمغم حمٛمّ جيٚمس ىمٚمٞمالً، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ي٘مقم وحيٛمد اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف ويّمكّم صُمؿَّ  اًمٕمزيز

إمم ذًمؽ آؾمتٖمٗم٤مر  ٦م اعمًٚمٛملم، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن يْمؿّ وقمغم أئٛمّ ( آًمفاهلل قمٚمٞمف و

 ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت.

٦م، إطمقط ًمزوُم٤ًم إشمٞم٤من احلٛمد واًمّمالة ُمـ اخلٓم٦ٌم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمّ  (:132)مسللة  

٦م ٦م سم٤مًمت٘مقى ومٞمجقز إشمٞم٤مهن٤م سمٖمػم اًمٕمرسمٞمّ همػممه٤م ُمـ أضمزائٝم٤م يم٤مًمثٜم٤مء قمغم اهلل واًمقصٞمّ  وأُّم٤م

٦م أن شمٙمقن أيْم٤ًم، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤ًم ومٞمام إذا يم٤من أيمثر احلْمقر همػم قم٤مروملم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمّ 

 ٦م سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتل يٗمٝمٛمقهن٤م.اًمقصٞمّ 

ػ يقم اجلٛمٕم٦م اعمٙمٚمّ  صالة اجلٛمٕم٦م واضم٦ٌم ختٞمػماً، وُمٕمٜمك ذًمؽ: أنّ  (:133)مسللة  

ر ومٞمف ذوـمٝم٤م أشمٞم٦م وسملم اإلشمٞم٤من  سملم اإلشمٞم٤من سمّمالة اجلٛمٕم٦م قمغم اًمٜمحق اًمذي شمتقومّ خمػّم 

ـّ   اإلشمٞم٤من سم٤مجلٛمٕم٦م أومْمؾ، وم٢مذا أشمك هب٤م سمنموـمٝم٤م أضمزأت قمـ اًمٔمٝمر. سمّمالة اًمٔمٝمر، وًمٙم

 ومرادى. صالة اجلٛمٕم٦م اجلامقم٦م، ومال شمّمّح  صّح٦مشمٕمتؼم ذم  (:134)مسللة  

وهق مخ٦ًم ٟمٗمر أطمدهؿ  ظم٤مّص يِمؽمط ذم مج٤مقم٦م اجلٛمٕم٦م قمدد  (:135)مسللة  

 اجلٛمٕم٦م ُم٤م مل يٙمـ اعمجتٛمٕمقن مخ٦ًم ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم أطمدهؿ اإلُم٤مم. اإلُم٤مم، ومال شمّمّح 

صالة اجلٛمٕم٦م اؾمتجامقمٝم٤م ًمألُمقر أشمٞم٦م اعمٕمتؼمة ذم  صّح٦ميِمؽمط ذم  (:142)مسللة  

صالة اجلامقم٦م، وُمٜمٝم٤م أن يٙمقن اإلُم٤مم ضم٤مُمٕم٤ًم ًمنموط اإلُم٤مُم٦م ُمـ اًمٕمداًم٦م وهمػمه٤م، ومال 

 اجلٛمٕم٦م إذا مل يٙمـ اإلُم٤مم ضم٤مُمٕم٤مً ًمٚمنموط. شمّمّح 



 
 

اجلٛمٕم٦م ذم سمٚمد أن ٓ شمٙمقن اعم٤ًموم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم مجٕم٦م  صّح٦مشمٕمتؼم ذم  (:141)مسللة  

يمؿ شم٘مري٤ٌمً(، ومٚمق أىمٞمٛم٧م مجٕم٦م أظمرى ومٞمام دون ومرؾمخ سمٓمٚمت٤م  3,3ُمـ ومرؾمخ ) أىمّؾ أظمرى 

إذا يم٤مٟم٧م إطمدامه٤م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم إظمرى وًمق سمتٙمٌػمة  وأُّم٤ممجٞمٕم٤مً إن يم٤مٟمت٤م ُم٘مؽمٟمتلم زُم٤مٟم٤مً، 

  اًم٤ًمسم٘م٦م دون اًمالطم٘م٦م. صّح٧ماإلطمرام 

ام شمٙمقن ُم٤مٟمٕم٦م قمـ مجٕم٦م أظمرى ذم شمٚمؽ اعم٤ًموم٦م إذا إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م إٟمّ  (:146)مسللة  

 إذا مل شمٙمـ واضمدة هل٤م ومال متٜمع قمـ ذًمؽ. وأُّم٤ميم٤مٟم٧م صحٞمح٦م وواضمدة ًمٚمنموط، 

ٕم٦م ذم سمٚمد واضمدة ًمٚمنموط وم٢من يم٤من ُمـ أىم٤مُمٝم٤م إذا أىمٞمٛم٧م اجلٛم (:145)مسللة  

ٚمف وضم٥م احلْمقر ومٞمٝم٤م شمٕمٞمٞمٜم٤ًم، وإن يم٤من همػمه مل جي٥م أو ُمـ يٛمثّ ( قمٚمٞمف اًمًالم)اإلُم٤مم 

 ل وىمتٝم٤م.احلْمقر، سمؾ جيقز اإلشمٞم٤من سمّمالة اًمٔمٝمر وًمق ذم أوّ 

وإن يم٤مٟم٧م وفمٞمٗمتف  -ٓ جي٥م احلْمقر قمغم اعمرأة، وٓ قمغم اعم٤ًمومر (: 144)مسللة  

، وٓ قمغم اعمريض، وٓ قمغم إقمٛمك، وٓ قمغم اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم، وٓ قمغم ُمـ يم٤من -اإلمت٤مم 

يمؿ شم٘مري٤ًٌم(، وٓ قمغم ُمـ يم٤من احلْمقر قمٚمٞمف  99سمٞمٜمف وسملم اجلٛمٕم٦م أيمثر ُمـ ومرؾمخلم )

ومٝم١مٓء مجٞمٕم٤مً ٓ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ احلْمقر ذم صالة  ،٤ًم عمٓمر أو سمرد ؿمديد أو ٟمحقمه٤مطمرضمٞمّ 

 سمٞم٤مٟمف ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. شم٘مّدمذم ومرض وضمقهب٤م شمٕمٞمٞمٜم٤ًم اًمذي  طمتّك٦م اجلٛمٕم

 

  



 
 

 

 ةالـوافل القومقّ 

ؾ ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م سم٠مرسمع وصمالصملم ريمٕم٦م: صمامن ريمٕم٤مت ًمّمالة اًمٔمٝمر اًمتٜمٗمّ  يًتح٥ّم  

ىمٌٚمٝم٤م، وصمامن ريمٕم٤مت ًمّمالة اًمٕمٍم يمذًمؽ، وأرسمع ريمٕم٤مت سمٕمد صالة اعمٖمرب، وريمٕمت٤من 

سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء ُمـ ضمٚمقس وحت٤ًٌمن سمريمٕم٦م، وصمامن ريمٕم٤مت ٟم٤مومٚم٦م اًمٚمٞمؾ، وإطمقط 

ه٤م ىمري٤ًٌم ُمـ اًمٗمجر اًمّم٤مدق، إومم اإلشمٞم٤من هب٤م سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ، وإومْمؾ أداؤ

وريمٕمت٤م اًمِمٗمع سمٕمد صالة اًمٚمٞمؾ، وريمٕم٦م اًمقشمر سمٕمد اًمِمٗمع، وريمٕمت٤من ٟم٤مومٚم٦م اًمٗمجر ىمٌؾ 

ُم٘مدار  سمٕمد ُميّض  -ومريْمتف، وٓ يٌٕمد أن يٙمقن ُمٌدأ وىمتٝم٤م ُمٌدأ وىم٧م صالة اًمٚمٞمؾ 

 إمم ىمٌٞمؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس. ويٛمتدّ  -ػ ُمـ اإلشمٞم٤من هب٤م اعمٙمٚمّ  تٛمّٙمـي

ّٓ  ،اًمٜمقاومؾ ريمٕمت٤من ريمٕمت٤من (:141)مسللة    ٤م ريمٕم٦م واطمدة وجيقزوم٢مهّن صالة اًمقشمر إ

ومٞمٝم٤م اًم٘مٜمقت وًمٙمـ ي١مشمك سمف ذم صالة اًمِمٗمع  ، ويًتح٥ّم ّمٚم٦م سم٤مًمِمٗمع أيْم٤مً اإلشمٞم٤من هب٤م ُمتّ 

 .رضم٤مءً 

وجيقز آيمتٗم٤مء ومٞمٝم٤م سم٘مراءة احلٛمد ُمـ دون ؾمقرة، يمام جيقز آيمتٗم٤مء سمٌٕمض أٟمقاقمٝم٤م  

٦م،  ٟمقاومؾ اًمٚمٞمؾ قمغم اًمِمٗمع واًمقشمر، سمؾ قمغم اًمقشمر ظم٤مّص دون سمٕمض، سمؾ جيقز آىمتّم٤مر ذم

وذم ٟم٤مومٚم٦م اًمٕمٍم قمغم أرسمع ريمٕم٤مت سمؾ ريمٕمتلم، وإذا أريد اًمتٌٕمٞمض ذم همػم هذه اعمقارد 

ذم آىمتّم٤مر ذم ٟم٤مومٚم٦م اعمٖمرب قمغم  طمتّكوم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم اإلشمٞم٤من سمف سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م 

 ريمٕمتلم.

َٓ مُ يْ ُم الَؽرِ قْ اهللُ احَلؾِ  َٓ إِ َه ل   إِ َٓ »: ا اًمدقم٤مءذ أن ي٘مٜم٧م ذم صالة اًمقشمر هبوإومم   هَ ل   إِ ، 

ا ، َومَ عِ بْ  الَس نْيَ ِض رَ إَ  ب  ، َورَ بْعِ اِت الَس وَ ؿ  َرب  الَس  اَن اهلل، ُشبَْح مُ قْ الَعظِ  اهللُ الَعِل   َٓ إِ 

ِ َرب  العَ  هللُد ، واحَلؿْ مِ قْ الَعظِ  شِ ، َوَرب  الَعرْ ا َبقْـَُفنَ مَ وَ  نَ فِ قْ فِ  ٍد ؿَ ُمَ  َذ  عَ  اهللُ َذ  َص ، وَ نْيَ ادَ



 
 

ْ »، وأن يدقمق ٕرسمٕملم ُم١مُمٜم٤ًم، وأن ي٘مقل: «نَ يْ اِهرِ ِه الطَ آلِ وَ   «هِ قْ لَ ُب إِ وْ َوأَتُ  َأْشتَْغِػُر اهللَ َرّب 

 «وَ ػْ العَ »ات، وأن ي٘مقل: ؾمٌع ُمرّ  «ارِ ائِِذ بَِك ِمَن الـَ اُم العَ ا َمؼَ ذَ هَ »ة، وأن ي٘مقل: ؾمٌٕملم ُمرّ 

 ة.صمالصمامئ٦م ُمرّ 

شمً٘مط ذم اًمًٗمر ٟمقاومؾ اًمٔمٝمر واًمٕمٍم سمؾ واًمٕمِم٤مء أيْم٤مً، وٓ  (:142)مسللة  

 ٦م اًمٜمقاومؾ، وجيقز أن ي٠ميت سمٜم٤مومٚم٦م اًمٕمِم٤مء رضم٤مًء.شمً٘مط سم٘مٞمّ 

صالة اًمٖمٗمٞمٚم٦م ريمٕمت٤من ُم٤م سملم ومريض اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، ي٘مرأ ذم  (:143)مسللة  

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّ: اًمريمٕم٦م إومم سمٕمد ؾمقرة احلٛمد

 ݙني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
، وي٘مرأ ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م َّخب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي

 حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّسمٕمد ؾمقرة احلٛمد: 

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 .َّٰه مه

ْ ُفَم إِ الؾ  »ي٘مٜم٧م ومٞم٘مقل: صُمؿَّ   ْن َأْكَت أَ  َٓ إِ ا  َيْعَؾُؿفَ َٓ  يْ تِ ِب الَ َأْشلَلَُك بَِؿػاتِِح الَغقْ  ين 

َ ُتَص  اِدُر الؼَ وَ  يْ كِْعَؿتِ  َوِل   َت كْ أَ  مَ فُ الؾ  »، ويٓمٚم٥م طم٤مضمتف وي٘مقل: «دٍ ؿَ ُمَ  َوآلِ  دٍ ؿَ ُمَ  َعَذ   ل 

 وَ  دٍ ؿَ ُمَ  ق  َح بِ  َك لُ لَ ْش َفلَ  يْ اَجتِ َتْعَؾُم حَ  يْ َضؾِبَتِ  َذ  عَ 
، «ا ِلْ فَ تَ قْ َض ا قَ دَ  مُ اَل الَس  مُ فِ قْ ؾَ عَ وَ  هِ قْ ؾَ عَ  هِ آلِ

 صُمؿَّ ي٠ًمل اهلل طم٤مضمتف.

 وجيقز أن ي٠ميت هب٤مشملم اًمريمٕمتلم سم٘مّمد ٟم٤مومٚم٦م اعمٖمرب أيْم٤مً ومتجزئ قمٜمٝمام مجٞمٕم٤مً. 

 

  



 
 

 

 الصالة مؼّدمات

 اًمّمالة مخس: ُم٘مّدُم٤مت 

 : الوقتإوىل 

 وىم٧م صالة اًمٔمٝمريـ ُمـ زوال اًمِمٛمس إمم اًمٖمروب، وختتّص  (:144)مسللة  

صالة اًمٕمٍم ُمـ آظمره سمٛم٘مدار أدائٝم٤م،  ًمف سمٛم٘مدار أدائٝم٤م، يمام ختتّص صالة اًمٔمٝمر ُمـ أوّ 

اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمزوال ُمٕمت٘مداً  صغّم وًمق  .ُمٜمٝمام إظمرى وىم٧م اظمتّم٤مصٝم٤م يمّؾ وٓ شمزاطمؿ 

صالشمف، وضم٤مز ًمف اإلشمٞم٤من سمّمالة  صّح٧مقمٚمؿ سمدظمقًمف وهق ذم اًمّمالة صُمؿَّ  دظمقل اًمقىم٧م

 اًمٕمٍم سمٕمده٤م وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً إمت٤مُمٝم٤م وإقم٤مدهت٤م.

يٕمتؼم اًمؽمشمٞم٥م سملم اًمّمالشملم، ومال جيقز شم٘مديؿ اًمٕمٍم قمغم اًمٔمٝمر  (:145)مسللة  

صالشمف، وم٢من  صّح٧مىمٌؾ أن ي٠ميت سم٤مًمٔمٝمر ًمٜمًٞم٤من وٟمحقه  اًمٕمٍم صغّم قمٛمداً. ٟمٕمؿ، إذا 

 صّح٧مصالشمف، وإن اًمتٗم٧م سمٕمد اًمٗمراغ  اًمتٗم٧م ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة قمدل هب٤م إمم اًمٔمٝمر وأشمؿّ 

 قمٍمًا وأشمك سم٤مًمٔمٝمر سمٕمده٤م.

إطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم شم٠مظمػم صالة اًمٔمٝمريـ إمم ؾم٘مقط ىمرص (: 152)مسللة  

امل اظمتٗم٤مئف سم٤مٕسمٜمٞم٦م وٟمحقه٤م جيقز ذم ؾم٘مقط اًم٘مرص واطمت اًمِمٛمس. ٟمٕمؿ، ُمع اًمِمّؽ 

 ٦م.اًمت٠مظمػم واإلشمٞم٤من هبام ىمٌؾ زوال احلٛمرة اعمنمىمٞمّ 

ل اعمٖمرب إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ وىم٧م صالة اًمٕمِم٤مءيـ ًمٚمٛمخت٤مر ُمـ أوّ  (:151)مسللة  

ًمف سمٛم٘مدار صالة اعمٖمرب ُمـ أوّ  )ُمٜمتّمػ ُم٤م سملم همروب اًمِمٛمس واًمٗمجر(، وختتّص 

 .ذم اًمٔمٝمريـ شم٘مّدماًمٕمِم٤مء ُمـ آظمره سمٛم٘مدار أدائٝم٤م ٟمٔمػم ُم٤م  أدائٝم٤م، يمام ختتّص 

 وىمتٝمام ًمف إمم اًمٗمجر، وختتّص  ًمٜمقم أو ٟمًٞم٤من أو طمٞمض أو همػمه٤م ومٞمٛمتدّ  اعمْمٓمرّ  وأُّم٤م 



 
 

اًمٕمِم٤مء ىمٌؾ أن  صغّم ف ًمق ويٕمتؼم اًمؽمشمٞم٥م سمٞمٜمٝمام، وًمٙمٜمّ  .اًمٕمِم٤مء ُمـ آظمره سمٛم٘مدار أدائٝم٤م

صالشمف وأشمك سمّمالة  صّح٧مومرغ ُمٜمٝم٤م  تّكطمر اعمٖمرب ًمٜمًٞم٤من وٟمحقه ومل يتذيمّ  يّمكّم 

 سم٤مًمٕمِم٤مء. اعمٖمرب سمٕمده٤م وًمق يم٤من ذم اًمقىم٧م اعمختّص 

 ٦م قمٜمد اًمِمّؽ ٓ جيقز شم٘مديؿ صالة اعمٖمرب قمغم زوال احلٛمرة اعمنمىمٞمّ  (:156)مسللة  

ذم ؾم٘مقط ىمرص اًمِمٛمس واطمتامل اؾمتت٤مره سمح٤مضم٥م يم٤مجل٤ٌمل وإسمٜمٞم٦م وإؿمج٤مر، سمؾ 

ُمع اًمٕمٚمؿ سمً٘مقط اًم٘مرص، وإومم قمدم  طمتّكإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم شم٘مديٛمٝم٤م قمٚمٞمف 

 ٦م.شم٠مظمػمه٤م قمـ ذه٤مب اًمِمٗمؼ وهق احلٛمرة اعمٖمرسمٞمّ 

ل هب٤م إمم مل يّمّؾ اعمٖمرب قمد أّٟمفر شمذيمّ صُمؿَّ  إذا دظمؾ ذم صالة اًمٕمِم٤مء (:155)مسللة  

ره ره ىمٌؾ أن يدظمؾ ذم ريمقع اًمريمٕم٦م اًمراسمٕم٦م، وإذا يم٤من شمذيمّ صالة اعمٖمرب إذا يم٤من شمذيمّ 

ر سمٕمد صالشمف قمِم٤مًء وي٠ميت سمٕمده٤م سمّمالة اعمٖمرب، وىمد ُمّر آٟمٗم٤مً طمٙمؿ اًمتذيمّ  صّح٧مسمٕمده 

 اًمّمالة.

اٟمتّمػ اًمٚمٞمؾ  طمتّكإذا مل يّمؾ  صالة اعمٖمرب أو اًمٕمِم٤مء اظمتٞم٤مراً  (:154)مسللة  

٦م إداء ُمـ دون ٟمٞمّ  ذُّم٦مٞمٝم٤م ىمٌؾ أن يٓمٚمع اًمٗمجر سم٘مّمد ُم٤م ذم اًمط وضمقسم٤ًم أن يّمٚمّ وم٤مٕطمق

ي٘مْمٞمٝم٤م سمٕمد ىمْم٤مء اعمٖمرب اطمتٞم٤مـم٤مً صُمؿَّ  أو اًم٘مْم٤مء، وُمع وٞمؼ اًمقىم٧م ي٠ميت سم٤مًمٕمِم٤مء

 ٤مً.وضمقسمٞمّ 

ويٕمرف اًمٗمجر  .وىم٧م صالة اًمٗمجر ُمـ اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس (:151)مسللة  

 ك سم٤مًمٗمجر اًمّم٤مدق.ايد ووقطم٤ًم وضمالًء، ويًٛمّ سم٤مقمؽماض اًمٌٞم٤مض ذم إومؼ اعمتز

ٝم٤م وًمق مل يّمٚمّ  .ل اًمزوال قمروم٤ًم ُمـ يقم اجلٛمٕم٦موىم٧م صالة اجلٛمٕم٦م أوّ  (:152)مسللة 

 ذم هذا اًمقىم٧م ًمزُمف اإلشمٞم٤من سمّمالة اًمٔمٝمر.

يٕمتؼم ذم ضمقاز اًمدظمقل ذم اًمّمالة أن يًتٞم٘مـ سمدظمقل اًمقىم٧م أو  (:153)مسللة  



 
 

سم٤مٓـمٛمئٜم٤من احل٤مصؾ ُمـ أذان اًمث٘م٦م اًمٕم٤مرف سم٤مًمقىم٧م أو ُمـ إظم٤ٌمره تزأ ٜم٦م، وجُي شم٘مقم سمف اًمٌٞمّ 

ـّ أو ُمـ ؾم٤مئر اعمٜم٤مؿمكء اًمٕم٘مالئٞمّ  ػ ُم٤مٟمع ؿمخيص قمـ وإن يم٤من ًمٚمٛمٙمٚمّ  ٦م، وٓ يٙمتٗمك سم٤مًمٔم

قمغم إطمقط  -يم٤مًمٖمٞمؿ  -٤ًم سمؾ وإن يم٤من اعم٤مٟمع ٟمققمٞمّ  ،ُمٕمروم٦م اًمقىم٧م يم٤مًمٕمٛمك واحلٌس

 اًمّمالة إمم طملم آـمٛمئٜم٤من ًمدظمقل اًمقىم٧م.ذم احل٤مًمتلم ُمـ شم٠مظمػم سُمدَّ ومال  ،ًمزوُم٤مً 

اٟمٙمِمػ صُمؿَّ  ُمٕمت٘مدًا دظمقل اًمقىم٧م سم٠مطمد إُمقر اعمذيمقرة صغّم إذا  (:154)مسللة  

ًمف أّن اًمّمالة وىمٕم٧م سمتامُمٝم٤م ظم٤مرج اًمقىم٧م سمٓمٚم٧م صالشمف. ٟمٕمؿ، إذا قمٚمؿ أّن اًمقىم٧م ىمد 

إصمٜم٤مء مل   دظمقل اًمقىم٧م ذمهم٤مومالً وشمٌلّم  صغّم وإذا  .صالشمف صّح٧مدظمؾ وهق ذم اًمّمالة 

 وًمزُمف إقم٤مدهت٤م. شمّمّح 

ُمـ اإلشمٞم٤من سُمدَّ وٓ  ،ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م اظمتٞم٤مراً  (:155)مسللة  

ُمـ  متّٙمـو٤مق اًمقىم٧م و طمتّكره٤م قمّمٞم٤مٟم٤مً أو ٟمًٞم٤مٟم٤ًم ف ًمق أظّم سمجٛمٞمٕمٝم٤م ذم اًمقىم٧م، وًمٙمٜمّ 

 اإلشمٞم٤من هب٤م ومٞمف وًمق سمريمٕم٦م وضم٧ٌم اعم٤ٌمدرة إًمٞمٝم٤م ويم٤مٟم٧م اًمّمالة أداًء.

جيقز اًمتٜمّٗمؾ ذم وىم٧م اًمٗمريْم٦م، وإطمقط إومم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمريْم٦م  (:622للة )مس 

 ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم اًمٗمريْم٦م.أّوًٓ ذم همػم اًمٜمقاومؾ اًمٞمقُمٞمّ 

 

 : الؼبؾة وأحؽامفاالثاكقة 

اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ُمع اإلُمٙم٤من ذم مجٞمع اًمٗمرائض وشمقاسمٕمٝم٤م ُمـ  جي٥م(: 621)مسللة  

اًمٜمقاومؾ ومال يٕمتؼم ومٞمٝم٤م  وأُّم٤م .٦م وصالة آطمتٞم٤مط دون ؾمجديت اًمًٝمقإضمزاء اعمٜمًٞمّ 

 .آؾمت٘م٤ٌمل طم٤مل اعمٌم أو اًمريمقب، وإطمقط وضمقسم٤ًم اقمت٤ٌمره ومٞمٝم٤م طم٤مل آؾمت٘مرار

اؾمت٘م٤ٌمًمف سمٛمح٤مذاة قمٞمٜمف ُمع  تحّ٘مؼاعمٙم٤من اًمقاىمع ومٞمف اًمٌٞم٧م اًمنميػ، وي :واًم٘مٌٚم٦م هل

 ُمـ ذًمؽ. تٛمّٙمـ٦م قمٜمد قمدم اًمواعمح٤مذاة اًمٕمرومٞمّ  ،ُمـ متٞمٞمزه٤م تٛمّٙمـاًم



 
 

       (قمٚمٞمف اًمًالم)ُم٤م يم٤من ُمـ اًمّمٚمقات واضم٦ٌم زُم٤من طمْمقر اإلُم٤مم  (:626)مسللة  

ُم٤م قمرض  وأُّم٤م٦م ومٕمالً، يٕمتؼم ومٞمٝم٤م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمًتحٌّ  - يمّمالة اًمٕمٞمديـ -

 ًمقضمقب سمٜمذر وؿمٌٝمف ومال يٕمتؼم ومٞمف آؾمت٘م٤ٌمل طم٤مل اعمٌم واًمريمقب.قمٚمٞمف ا

إذا يم٤مٟم٧م ُمًتٜمدة  ٜم٦م ُم٘م٤مُمف٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م، وشم٘مقم اًمٌٞمّ جي٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمت (:625)مسللة  

، ًمتٕمٞملم اًم٘مٌٚم٦م٦م أو ُم٤م سمحٙمٛمٝم٤م يم٤مٓقمتامد قمغم أٓت اعمًتحدصم٦م احلًٞمّ  اعم٤ٌمدئإمم 

ـّ ٞم٦ّم ىمقل اًمث٘م٦م ُمـ أهؾ اخلؼمة واًمٔم٤مهر طمجّ  ُمع  طمتّك ذم شمٕمٞملم اًم٘مٌٚم٦م وإن مل يٗمد اًمٔم

 ُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م. تٛمّٙمـاًم

ػ ضمٝمده ذم ُمـ حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ أو ُم٤م سمحٙمٛمف جي٥م أن يٌذل اعمٙمٚمّ  تٛمّٙمـوُمع قمدم اًم

ـّ  ف ُمٜمف أيْم٤مً جيزئ اًمتقضّم  تٛمّٙمـ، وُمع قمدم اًمُمٕمرومتٝم٤م، ويٕمٛمؾ قمغم ُم٤م حيّمؾ ًمف ُمـ اًمٔم

 إمم أرسمع ضمٝم٤مت. يّمكّم اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن  إمم ُم٤م حيتٛمؾ وضمقد اًم٘مٌٚم٦م ومٞمف، وإطمقط

اٟمٙمِمػ صُمؿَّ   إًمٞمٝم٤ماًم٘مٌٚم٦م ذم ضمٝم٦م ومّمغّم  إذا صم٧ٌم ًمف سمقضمف ذقمل أنّ  (:624)مسللة  

 ف إمم اًم٘مٌٚم٦م وأشمؿّ اًمٞمٛملم أو اًمٞم٤ًمر شمقضّم  ًمف اخلالف، وم٢من يم٤من اٟمحراومف قمٜمٝم٤م مل يٌٚمغ طمدّ 

 صالشمف ومٞمام إذا يم٤من آٟمٙمِم٤مف أصمٜم٤مء اًمّمالة، وإذا يم٤من سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م مل دم٥م اإلقم٤مدة.

وم٢من  ،اًمٞمٛملم أو اًمٞم٤ًمر أو يم٤مٟم٧م صالشمف إمم دسمر اًم٘مٌٚم٦م إذا سمٚمغ آٟمحراف طمدّ  وأُّم٤م 

 اًمقىم٧م أقم٤مده٤م، وٓ جي٥م اًم٘مْم٤مء إذا اٟمٙمِمػ احل٤مل سمٕمد ُميّض  يم٤من آٟمٙمِم٤مف ىمٌؾ ُميّض 

 ط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.اًمقىم٧م وإن يم٤من أطمق

 

 : الطفارة ف الصالةالثالثة 

وـمٝم٤مرة  ،اًمٔمٗمر واًمِمٕمر طمتّكشمٕمتؼم ذم اًمّمالة ـمٝم٤مرة فم٤مهر اًمٌدن  (:621)مسللة  

٦م ومٞمف اًمّمالة ُمـ اًمٚم٤ٌمس يم٤مًم٘مٚمٜمًقة واًمتٙمّ  اًمٚم٤ٌمس. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمٜمج٤مؾم٦م ُم٤م ٓ شمتؿّ 



 
 

خذًا ُمـ اعمٞمت٦م اًمٜمج٦ًم وٓ ٟمجس اًمٕملم يم٤مًمٙمٚم٥م قمغم واجلقرب، سمنمط أن ٓ يٙمقن ُمتّ 

ن يْمع ُمٜمديٚمف ٠مس ذم اًمّمالة يمإطمقط وضمقسم٤مً. وٓ سم٠مس سمحٛمؾ اًمٜمجس واعمتٜمجّ 

 س ذم ضمٞمٌف.اعمتٜمجّ 

وح أو اجلروح ىمٌؾ ٓ سم٠مس سمٜمج٤مؾم٦م اًمٌدن أو اًمٚم٤ٌمس ُمـ دم اًم٘مر (:622)مسللة  

٤مً ٟمققم٤ًم. ٟمٕمؿ، يٕمتؼم ذم اجلرح أن يٙمقن ام إذا يم٤من اًمتٓمٝمػم أو اًمتٌديؾ طمرضمٞمّ اًمؼمء، وٓ ؾمٞمّ 

ّٓ ٦م ومٞمج٥م شمٓمٝمػمه٤م اجلروح اجلزئٞمّ  وأُّم٤م ،سمف وًمف صم٤ٌمت واؾمت٘مرار يٕمتدّ  مم٤ّم  ومٞمام ؾمٞم٠ميت.إ

أي ُم٤م ي٤ًموي  -ُمـ اًمدرهؿ  أىمّؾ ٓ سم٠مس سم٤مًمّمالة ذم اًمدم إذا يم٤من  (:623)مسللة  

سمال ومرق سملم اًمٚم٤ٌمس واًمٌدن وٓ سملم أىم٤ًمم اًمدم، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ دم  -قم٘مد اإلهب٤مم 

احلٞمض، ويٚمحؼ سمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً دم ٟمجس اًمٕملم واعمٞمت٦م واًم٤ًٌمع سمؾ ُمٓمٚمؼ همػم 

 ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ، ودم اًمٜمٗم٤مس وآؾمتح٤مو٦م ومال يٕمٗمك قمـ ىمٚمٞمٚمٝم٤م أيْم٤مً.

ّٓ اًمدرهؿ أم ٓ سمٜمك قمغم اًمٕمٗمق قمٜمف ُمـ  أىمّؾ  أّٟمفذم دم  وإذا ؿمّؽ   إذا يم٤من ُمًٌقىم٤ًم إ

ذم يمقٟمف ُمـ اًمدُم٤مء  ُمـ اًمدرهؿ وؿمّؽ  أىمّؾ  أّٟمفقمٜمف. وإذا قمٚمؿ  ٦م قمـ اعم٘مدار اعمٕمٗمقّ سم٤مٕيمثريّ 

 اعمذيمقرة اعمًتثٜم٤مة ومال سم٠مس سم٤مًمّمالة ومٞمف.

قمٚمؿ هب٤م سمٕمد اًمٗمراغ صُمؿَّ  ضم٤مهالً سمٜمج٤مؾم٦م اًمٌدن أو اًمٚم٤ٌمس صغّم إذا  (:624)مسللة  

وومحص ومل حيّمؾ ًمف  أو ؿمّؽ  ،٤مً ومٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمّمالةصالشمف إذا مل يٙمـ ؿم٤ميمّ  صّح٧مُمٜمٝم٤م 

ص وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم ومٞمام إذا وضمد اًمٜمج٤مؾم٦م سمٕمد اًمّمالة همػم اعمتٗمحّ  اًمِم٤مكّ  وأُّم٤م .اًمٕمٚمؿ هب٤م

 أن يٕمٞمده٤م ذم اًمقىم٧م وي٘مْمٞمٝم٤م ذم ظم٤مرضمف.

 متّٙمـدوصمٝم٤م سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمّمالة ووإذا قمٚمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذم إصمٜم٤مء وم٢من اطمتٛمؾ طم 

ومٕمؾ ذًمؽ  - قمغم ٟمحق ٓ يٜم٤مذم اًمّمالة -٥م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٌديؾ أو اًمتٓمٝمػم أو اًمٜمزع ُمـ اًمتجٜمّ 

ُمٜمف وم٢من يم٤من اًمقىم٧م واؾمٕم٤ًم اؾمت٠مٟمػ اًمّمالة  تٛمّٙمـصالشمف وٓ رء قمٚمٞمف، وإن مل ي وأشمؿّ 



 
 

 قمٚمٞمف.ٝم٤م ُمع اًمٜمج٤مؾم٦م وٓ رء ٘م٤مً أمتّ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، وإن يم٤من وٞمّ 

اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م ىمٌؾ اًمّمالة وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم اؾمتئٜم٤مومٝم٤م ُمع ؾمٕم٦م  وإن قمٚمؿ أنّ  

٥م قمـ اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمتٌديؾ قمـ إدراك ريمٕم٦م وم٢من أُمٙمـ اًمتجٜمّ  طمتّكُمع وٞم٘مف  وأُّم٤ماًمقىم٧م، 

ّٓ اًمّمالة، و ومٕمؾ ذًمؽ وأشمؿّ  - ُمـ همػم ًمزوم اعمٜم٤مذم -أو اًمتٓمٝمػم أو اًمٜمزع  ُمٕمٝم٤م  صغّم إ

 صالشمف. وشمّمّح 

 وم٢من يم٤من ٟمًٞم٤مٟمف إذا قمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م اًمٌدن أو اًمٚم٤ٌمس ومٜمًٞمٝم٤م وصغّم  (:625)مسللة  

ر ذم أصمٜم٤مئٝم٤م شمذيمّ  طمقط ًمزوُم٤ًم أن يٕمٞمد اًمّمالة، ؾمقاءظ وم٤مٕٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ اإلمه٤مل وقمدم اًمتحٗمّ 

إذا مل يٙمـ ُمٜمِم٠م ٟمًٞم٤مٟمف  وأُّم٤ماًمقىم٧م،  ر سمٕمد ُميّض أم سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م، وهٙمذا ًمق شمذيمّ 

 ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. شم٘مّدماإلمه٤مل ومحٙمٛمف طمٙمؿ اجل٤مهؾ سم٤معمقوقع وىمد 

، تٞمّٛمؿدم٥م ذم اًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث سم٤مًمقوقء أو اًمٖمًؾ أو اًم (:612)مسللة  

 .تٞمّٛمؿوىمد ُمّر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ُم٤ًمئؾ اًمقوقء واًمٖمًؾ واًم

 

 : مؽان ادصّل الرابعة 

اًمّمالة ذم اعمٙم٤من اعمٖمّمقب قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً وإن يم٤من  ٓ شمّمّح  (:611)مسللة  

ذم اعمٖمّمقب  صغّم هذا احلٙمؿ سم٤مًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمد، ومٚمق  وخيتّص  .اًمريمقع واًمًجقد سم٤مإليامء

 صالشمف. صّح٧متف أو ٟم٤مؾمٞم٤ًم هل٤م ومل يٙمـ هق اًمٖم٤مص٥م هم٤مومالً أو ضم٤مهالً سمٖمّمٌٞمّ 

سمٍمف اًمثٚم٨م ُمـ شمريمتف ذم ُمٍمف ُم٤م وقملّم ٞم٧ّم إذا أوص اعم (:616)مسللة  

ف ومٞمف ىمٌؾ إظمراج اًمثٚم٨م، ومال ٤من وٟمحقه٤م مل جيز اًمتٍّم اًمثٚم٨م ُمـ دار أو سمًت٤من أو ديمّ 

 جيقز اًمقوقء أو اًمٖمًؾ أو اًمّمالة ذم ذًمؽ اعمٙم٤من.

سمديـ أو زيم٤مة أو ٟمحقمه٤م ُمـ احل٘مقق  ذُّم٦مُمِمٖمقل اًمٞم٧ّم إذا يم٤من اعم (:615)مسللة  



 
 

ُمٜمٝم٤م، ؾمقاء أيم٤من  ف ذم شمريمتف سمام يٜم٤مذم أداء احلّؼ مل جيز اًمتٍّم  -قمدا اخلٛمس  -٦م اعم٤مًمٞمّ 

ف سمٛمثؾ اًمّمالة ذم داره وم٤مًمٔم٤مهر ضمقازه سم٢مذن اًمقرصم٦م. وإذا اًمتٍّم  وأُّم٤م ،ُمًتققم٤ًٌم هل٤م أم ٓ

، وإن يم٤من شم٘مّدمف ُم٤م ـ يدومع اخلٛمس ضمرى قمٚمٞموم٢من يم٤من ممّ سم٤مخلٛمس  ذُّم٦ميم٤من ُمِمٖمقل اًم

تف مل جي٥م قمغم وارصمف اعم١مُمـ إسمراء ذُمّ  ٤مٟم٤ًم أو اقمت٘م٤مدًا ُمٜمف سمٕمدم وضمقسمفقمّمٞم ـ ٓ يدومٕمفممّ 

 ف ذم اًمؽميم٦م.وضم٤مز ًمف اًمتٍّم 

ّٓ وم٤مت ذم ُم٤مل اًمٖمػم ٓ دمقز اًمّمالة وٓ ؾم٤مئر اًمتٍّم  (:614)مسللة   سمرو٤مه إ

 سمقضمقه: وـمٞم٥م ٟمٗمًف، وهق يًتٙمِمػ

 اإلذن اًمٍميح ُمـ اعم٤مًمؽ. -9 

سم٤مجلٚمقس وإيمؾ  -ُمثالً  -ف ذم داره اإلذن سم٤مًمٗمحقى، ومٚمق أذن ًمف سم٤مًمتٍّم  -5 

ومٞمٝم٤م وإن مل  يّمكّم واًمنمب واًمٜمقم ومٞمٝم٤م، وىمٓمع سمٙمقٟمف ُمالزُم٤ًم ًمإلذن سم٤مًمّمالة ضم٤مز ًمف أن 

 ي٠مذن ًمٚمّمالة سحي٤مً.

ف ذم ُم٤مًمف وًمق مل عم٤مًمؽ سم٤مًمتٍّم اًم٘مرائـ قمغم رو٤م ا ؿم٤مهد احل٤مل، وذًمؽ سم٠من شمدّل  -5 

 سم٠مّٟمف ًمق اًمتٗم٧م ٕذن. ـّ ئًمٜمقم أو همٗمٚم٦م سمحٞم٨م يٕمٚمؿ أو يٓمٛم يٙمـ ُمٚمتٗمت٤مً إًمٞمف ومٕمالً 

٤ًمقم٤مً قمٔمٞماًم، يمام ٓ سم٠مس ًٕم٦م اشمّ ٓ سم٠مس سم٤مًمّمالة ذم إرايض اعمتّ  (:611)مسللة  

ؾمقاء أيم٤من يم٤مُمالً  ،سم٤مًمقوقء ُمـ ُم٤مئٝم٤م وإن مل يٕمٚمؿ رو٤م اعم٤مًمؽ سمف، سمؾ وإن قمٚمؿ يمراهتف

 .أم ىم٤مسًا، صٖمػمًا أم جمٜمقٟم٤مً 

 ،٦ٌم يم٤مًم٤ًٌمشملم اًمتل ٓ ؾمقر هل٤م وٓ طمج٤مبوسمحٙمٛمٝم٤م أيْم٤مً إرايض همػم اعمحجّ  

ومٞمجقز اًمدظمقل إًمٞمٝم٤م واًمّمالة ومٞمٝم٤م وإن مل يٕمٚمؿ رو٤م اعم٤مًمؽ. ٟمٕمؿ، إذا قمٚمؿ يمراهتف أو 

 يم٤من ىم٤مساً وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م.

وٓ سم٠مس أيْم٤مً سم٤مًمّمالة ذم اًمٌٞمقت اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن وإيمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل حيرز  



 
 

٦م واخل٤مل واًمٕمٛمّ  وإخ وإظم٧م واًمٕمؿّ  سمٞمقت إب وإمّ  :يمراه٦م اعم٤مًمؽ، وشمٚمؽ اًمٌٞمقت

 واخل٤مًم٦م واًمّمديؼ واًمٌٞم٧م اًمذي يٙمقن ُمٗمت٤مطمف سمٞمد اإلٟم٤ًمن.

إذا يم٤من اًمٗمرش أو إرض  إرض اعمٗمروؿم٦م ٓ دمقز اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م (:612)مسللة  

 سمٓمٚم٧م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. صغّم ُمٖمّمقسم٤ًم، وًمق 

وم٤مت إذا مل إرض اعمِمؽميم٦م ٓ دمقز ومٞمٝم٤م اًمّمالة وٓ ؾم٤مئر اًمتٍّم  (:613)مسللة  

 ي٠مذن مجٞمع اًمنميم٤مء، وًمق صغّم سمٓمٚم٧م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

 ر.١مضّم اًمٕمؼمة ذم إرض اعمًت٠مضمرة سم٢مضم٤مزة اعمًت٠مضمر دون اعم (:614)مسللة  

يٜم٤مومٞمف  مم٤ّم اًمٖمػم ويم٤من احلّؼ  ٘م٦م حلّؼ إذا يم٤مٟم٧م إرض اعمٛمٚمقيم٦م ُمتٕمٚمّ  (:615)مسللة  

ذم ضمقاز سُمدَّ ومال  -اًمًٙمٜمك  يمحّؼ  -سمٛمثؾ اًمّمالة ومٞمف  طمتّك٘مف ف ذم ُمتٕمٚمّ ُمٓمٚمؼ اًمتٍّم 

 ُمٕم٤مً. ف ومٞمٝم٤م ُمـ إضم٤مزة اعم٤مًمؽ وذي احلّؼ اًمتٍّم 

ص ُمـ دون ُمـ اًمتخٚمّ  تٛمّٙمـإذا مل ي اعمحٌقس ذم إرض اعمٖمّمقسم٦م (:662)مسللة  

وم٤مً زائداً قمغم  صالة اعمخت٤مر إذا مل شمًتٚمزم شمٍّم صالشمف ومٞمٝم٤م، ويّمكّم  شمّمّح  ضر أو طمرج

ّٓ اًمٙمقن ومٞمٝم٤م قمغم اًمقضمف اعمتٕم٤مرف، و  ف زائد.سمام يٛمٙمٜمف ُمـ دون شمٍّم  صغّم إ

اًمٜمج٤مؾم٦م  أن ٓ يٙمقن ٟمج٤ًًم قمغم ٟمحق شمني يٕمتؼم ذم ُمٙم٤من اعمّمكّم  (:661)مسللة  

قمٜمٝم٤م، وُمع قمدم اًمناي٦م يمذًمؽ ٓ سم٠مس  ُمٜمف إمم اًمٚم٤ٌمس أو اًمٌدن ٟمج٤مؾم٦م همػم ُمٕمٗمقّ 

 د اجلٌٝم٦م يمام ؾمٞم٠ميت.سم٤مًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م. ٟمٕمؿ، شمٕمتؼم اًمٓمٝم٤مرة ذم ُمًجَ 

ذم طم٤مل اًمّمالة  )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(ٓ جيقز اؾمتدسم٤مر ىمٌقر اعمٕمّمقُملم  (:666)مسللة  

 دب ُمٕمٝمؿ.ّد هتٙم٤ًم حلرُمتٝمؿ وإؾم٤مءة ًمألوهمػمه٤م إذا قمُ 

اعمرأة قمغم اًمرضمؾ وٓ حم٤مذاهتام ذم اًمّمالة  شم٘مّدمإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم  (:665)مسللة  

د ضمٌٝمتٝم٤م حم٤مذي٤ًم ًمريمٌتٞمف ذم ره٤م قمٜمف وًمق سمٛم٘مدار يٙمقن ُمًجَ ذم ُمٙم٤من واطمد، ومٞمٚمزم شم٠مظّم 



 
 

ُمؽمًا  0,3طم٤مل اًمًجقد أو يٙمقن سمٞمٜمٝمام طم٤مئؾ أو ُم٤ًموم٦م أيمثر ُمـ قمنمة أذرع سمذراع اًمٞمد )

 شم٘مري٤ًٌم(.

وإن يم٤من إومْمؾ  ،اًمّمالة ذم اعم٤ًمضمد ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء شمًتح٥ّم  (:664)مسللة  

 ذم سمٞمتٝم٤م. طمتّكًمٚمٛمرأة أن ختت٤مر اًمّمالة ذم اعمٙم٤من إؾمؽم 

 

 ادصّل : لباس اخلامسة 

اًمُ٘مٌُؾ )اًم٘مْمٞم٥م يٕمتؼم ذم اًمّمالة ؾمؽم اًمٕمقرة، وهل ذم اًمرضمؾ  (:661)مسللة  

سم٤معم٘مدار اًمذي ٓ يًؽمه اخلامر  -سُمر، وذم اعمرأة مجٞمع سمدهن٤م همػم اًمقضمف واًمٌٞمْمت٤من( واًمد

ل ضمزء ُمـ اًم٤ًمق. وٓ ، واًمٞمديـ إمم اًمزٟمد، واًمرضمٚملم إمم أوّ -قم٤مدة ُمع ضسمف قمغم اجلٞم٥م 

 رأس وؿمٕمره واًمرىم٦ٌم ذم صالة همػم اًم٤ٌمًمٖم٦م.يٕمتؼم ؾمؽم اًم

 يٙمٗمل ذم اًم٤ًمشمر اًمّماليت ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر ُمٓمٚمؼ ُم٤م خيرج اعمّمكّم  (:662)مسللة  

قمـ يمقٟمف قم٤مري٤مً يم٤مًمقرق واحلِمٞمش واًم٘مٓمـ واًمّمقف همػم اعمٜمًقضملم، سمؾ اًمٓملم إذا يم٤من 

ر ومٞمجزئ ذم طم٤مل آوٓمرا وأُّم٤م قم٤مري٤مً، ُمـ اًمٙمثرة سمحٞم٨م ٓ يّمدق ُمٕمف يمقن اعمّمكّم 

 خ سم٤مًمٓملم وٟمحقه.اًمتٚمٓمّ 

قمقرشمف مل شمًؽم ومٕمالً وضم٧ٌم اعم٤ٌمدرة  إذا اٟمٙمِمػ ًمف أصمٜم٤مء اًمّمالة أنّ  (:663)مسللة  

 ُمع قمدم آؿمتٖم٤مل سمٌمء ُمـ اًمّمالة ذم طم٤مل آٟمٙمِم٤مف قمغم إطمقط  -إمم ؾمؽمه٤م 

 أيْم٤مً إذا يم٤من آٟمٙمِم٤مف سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة. صالشمف، يمام شمّمّح  وشمّمّح  -ًمزوُم٤ًم 

ُمـ اًمّمالة ىم٤مئاًم ُمع  متّٙمـ ُمـ اًم٤ًمشمر سمقضمف وم٢من اعمّمكّم  تٛمّٙمـإذا مل ي (:664)مسللة  

٤م ًمٕمدم وضمقده أو ًمٔمٚمٛم٦م أو ز إُمّ سمحٞم٨م ٓ شمٌدو ؾمقأشمف ًمٚمٖمػم اعمٛمٞمّ اًمريمقع واًمًجقد 

اًم٘مٞم٤مم واًمريمقع  شمف شمركَ أؾمق ظ قمغم قمدم سمدوّ وًمق اىمت٣م اًمتحٗمّ  .ٟمحقه٤م أشمك هب٤م يمذًمؽ



 
 

 ،ُمـ اًمثالصم٦م شمريمف وأشمك سمٌدًمف واطمدٍ  ، وًمق اىمت٣م شمركَ ُمقُمئ٤مً ضم٤مًم٤ًًم  صغّم واًمًجقد 

سم٤مًمرأس سمدًٓ قمـ اًمريمقع واًمًجقد وجيٚمس سمدًٓ قمـ اًم٘مٞم٤مم. وإطمقط ًمزوُم٤مً  ئومٞمقُم

 ًمٚمٕم٤مري ؾمؽم اًمًقأشملم سمٌٕمض أقمْم٤مئف يم٤مًمٞمد ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم واًمٗمخذيـ ذم طم٤مل اجلٚمقس.

 

 ط لباس ادصّل وذ

  أُمقر:يِمؽمط ذم ًم٤ٌمس اعمّمكّم  

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.543اًمٓمٝم٤مرة، وىمد ُمّر شمٗمّمٞمٚمف ذم اعم٠ًمًم٦م ) :إّول 

 إسم٤مطمتف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً ومٞمام يم٤من ؾم٤مشمرًا ًمٚمٕمقرة ومٕمالً، واؾمتح٤ٌمسم٤مً ذم همػمه. :الثاين 

 صّح٧ماٟمٙمِمػ ًمف ذًمؽ صُمؿَّ  تفذم صمقب ضم٤مهالً سمٖمّمٌٞمّ  صغّم إذا  (:665)مسللة  

ّٓ ر سمٕمد اًمّمالة إذا مل يٙمـ هق اًمٖم٤مص٥م، وصالشمف، ويمذًمؽ إذا يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤مً وشمذيمّ   إ

 وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً إقم٤مدهت٤م.

 وأُّم٤مإذا اؿمؽمى صمقسم٤مً سمام ومٞمف اخلٛمس يم٤من طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمٖمّمقب،  (:652)مسللة  

 (.345اًمزيم٤مة ومال يٚمح٘مف طمٙمٛمف يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعم٠ًمًم٦م ) إذا اؿمؽمى سمام ومٞمف طمّؼ 

 ٝم٤م احلٞم٤مة، ُمـ دون ومرق سملم ُم٤م شمتؿّ أن ٓ يٙمقن ُمـ أضمزاء اعمٞمت٦م اًمتل حتٚمّ  :الثالث 

هذا احلٙمؿ سم٤معمٞمت٦م  وخيتّص  .ومٞمف اًمّمالة قمغم إطمقط وضمقسم٤مً  اًمّمالة ومٞمف وُم٤م ٓ شمتؿّ 

ف ُم٤م ٓ حتٚمّ  وأُّم٤ماًمٓم٤مهرة أيْم٤ًم.  وإن يم٤من إطمقط إومم آضمتٜم٤مب قمـ اعمٞمت٦م ،اًمٜمج٦ًم

 أيمؾ حلٛمف يم٤مًمِمٕمر واًمّمقف ومال سم٠مس سم٤مًمّمالة ومٞمف. حيّؾ احلٞم٤مة ُمـ ُمٞمت٦م طمٞمقان 

ف احلٞم٤مة ُمـ أضمزاء اعمٞمت٦م اًمٜمج٦ًم ذم اًمّمالة وإن جيقز محؾ ُم٤م حتٚمّ  (:651)مسللة  

 خذ ُمـ ضمٚمد اعمٞمت٦م ذم ضمٞمٌف.يم٤من ُمٚمٌقؾم٤ًم، يم٠من يْمع اًمثقب اعمتّ 

اًمٚمحؿ أو اجلٚمد وٟمحقمه٤م اعم٠مظمقذ ُمـ يد اعمًٚمؿ حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمتذيمٞم٦م  (:656)مسللة  



 
 

وذم طمٙمؿ  .وم٤مً يٜم٤مؾم٥م اًمتذيمٞم٦مومف ومٞمف شمٍّم وجيقز أيمٚمف سمنمط اىمؽماهن٤م سمام ي٘متيض شمٍّم 

اعم٠مظمقذ ُمـ يد اعمًٚمؿ ُم٤م صٜمع ذم أرض همٚم٥م ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن، وُم٤م يقضمد ذم ؾمقق 

ُم٤م يقضمد ُمٓمروطم٤مً ذم أروٝمؿ  وأُّم٤م، اعم٠مظمقذ ُمٜمف همػم ُمًٚمؿ اعمًٚمٛملم إذا مل يٕمٚمؿ أنّ 

ّٓ تف قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم ومٞمحٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف وٓ حيٙمؿ سمحٚمٞمّ  ُمع آـمٛمئٜم٤من سمًٌؼ أطمد إ

 إُمقر اًمثالصم٦م.

اًمٚمحؿ أو اجلٚمد وٟمحقمه٤م اعم٠مظمقذ ُمـ يد اًمٙم٤مومر أو اعمجٝمقل  (:655)مسللة  

ىمد أظمذه ُمـ يد  ّٟمفأقمٚمؿ  مم٤ّمإؾمالُمف، وُم٤م وضمد ذم سمالد اًمٙمٗمر، وُم٤م أظمذ ُمـ يد اعمًٚمؿ 

اًمٙم٤مومر ومل حيرز شمذيمٞمتف ٓ جيقز أيمٚمف، وًمٙمـ جيقز سمٞمٕمف وحيٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف وسمجقاز اًمّمالة 

 ك.ومٞمف إذا اطمتٛمؾ أن يٙمقن ُم٠مظمقذًا ُمـ احلٞمقان اعمذيمّ 

 ضمٚمد طمٞمقان وإن ُأظمذ ُمـ يد اًمٙم٤مومر. أّٟمفدمقز اًمّمالة ذم ُم٤م مل حيرز  (:654)مسللة  

خذاً ُمـ اعمٞمت٦م يم٤من ُمتّ  أّٟمفقمٚمؿ سمٕمد اًمّمالة صُمؿَّ  ذم صمقب صغّم إذا  (:651)مسللة  

ّٓ صالشمف،  صّح٧ماًمٜمج٦ًم  ُم٤م  ٤مً ومل يٗمحص ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمّمالة طم٥ًمإذا يم٤من ؿم٤ميمّ إ

ره سمٕمد اًمّمالة وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً إقم٤مدهت٤م إذا ٟمز ذًمؽ وشمذيمّ  وأُّم٤م(. 546ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدم

إذا يم٤من ٟمًٞم٤مٟمف ٟم٤مؿمئ٤مً ُمـ إمه٤مًمف وقمدم  -ومٞمف اًمّمالة أم ٓ  شمتؿّ  مم٤ّمؾمقاء أيم٤من اًمثقب  -

ّٓ ٔمف، وحتٗمّ   ومال رء قمٚمٞمف.إ

أن ٓ يٙمقن ُمـ أضمزاء اًم٤ًٌمع سمؾ ُمٓمٚمؼ ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ُمـ احلٞمقان اًمذي  :الرابع 

وإن يم٤من  ،اًمّمالة ومٞمف اعمٜمع سمام شمتؿّ  ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م قمغم إطمقط وضمقسم٤مً، وخيتّص 

واًمًٜمج٤مب  آضمتٜم٤مب قمـ همػمه أيْم٤مً أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً. ودمقز اًمّمالة ذم ضمٚمد اخلزّ 

 ووسمرمه٤م وإن يم٤مٟم٤م ُمـ همػم ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ.

 أو ٓ سم٠مس سم٤مًمّمالة ذم ؿمٕمر اإلٟم٤ًمن، ؾمقاء أيم٤من ُمـ ٟمٗمس اعمّمكّم  (:652)مسللة  



 
 

 ُمـ همػمه.

ػم اخل٤مًمص، ودم ٓ سم٠مس سم٤مًمّمالة ذم اًمِمٛمع واًمٕمًؾ واحلرير هم (:653)مسللة  

 واًمؼمهمقث واًم٘مٛمؾ وٟمحقه٤م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت اًمتل ٓ حلؿ هل٤م. اًمٌّؼ 

ُمـ همػم ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ، ويمذًمؽ ُم٤م  أّٟمفٓ سم٠مس سم٤مًمّمالة ذم ُم٤م حيتٛمؾ (:654)مسللة  

 خذ ُمٜمف ذا حلؿ قمروم٤مً.ُمـ أضمزاء احلٞمقان، وُم٤م ٓ يٕمٚمؿ يمقن احلٞمقان اعمتّ  أّٟمفٓ يٕمٚمؿ 

ومرغ ُمـ اًمّمالة  طمتّك٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ضمٝمالً أو ٟمًٞم٤مٟم٤ًم ذم ُم صغّم إذا  (:655)مسللة  

ّٓ صالشمف،  صّح٧م  دم٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة. وم٢مّٟمفإذا يم٤من ضم٤مهالً سم٤محلٙمؿ قمـ شم٘مّمػم إ

ه أن ٓ يٙمقن ًم٤ٌمس اًمرضمؾ ُمـ اًمذه٥م اخل٤مًمص أو اعمٖمِمقش، دون اعمٛمقَّ  :اخلامس 

قمغم اؾمتٕمامًمف  ؼيٓمٚمُم٤م  يمّؾ واعمراد سم٤مًمٚم٤ٌمس هٜم٤م:  .اًمذه٥م ومٞمف ًمقٟم٤مً حمْم٤مً  واعمٓمكم اًمذي يٕمدّ 

٘م٦م واًم٤ًمقم٦م يم٤مخل٤مشمؿ واًمزٟم٤مضمػم اعمٕمٚمّ  ،قمٜمقان )اًمٚمٌس( قمروم٤ًم وإن مل يٙمـ ُمـ اًمثٞم٤مب

٦م ٦م. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمحٛمؾ اًمذه٥م ذم اًمّمالة، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ محؾ اًم٤ًمقم٦م اًمذهٌٞمّ اًمٞمدويّ 

 ٦م.اجلٞمٌٞمّ 

وإطمقط  .طم٤مل اًمّمالة أيْم٤مً حيرم ًمٌس اًمذه٥م ًمٚمرضم٤مل ذم همػم  (:642)مسللة  

يمجٕمؾ أزرار اًمٚم٤ٌمس  ،قمٚمٞمف اًمٚمٌس قمروم٤مً  ؼيٓمٚمومٞمام ٓ  طمتّكًمزوُم٤ًم شمرك اًمتزي ـ سمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

ه٤م سمف أو ضمٕمؾ إؾمٜم٤من م إؾمٜم٤من ُمٜمف. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمِمدّ ُمـ اًمذه٥م أو ضمٕمؾ ُم٘مدّ 

 ٦م ُمٜمف.اًمداظمٚمٞمّ 

ُمـ اًمذه٥م ضم٤مز ًمًٌف ذم ٟمٗمًف وٓ  أّٟمفومل يٕمٚمؿ  ظم٤مشمؿذم  إذا ؿمّؽ  (:641)مسللة  

 سم٤مًمّمالة. يّي 

ٓ ومرق ذم طمرُم٦م ًمٌس اًمذه٥م وإسمٓم٤مًمف اًمّمالة سملم أن يٙمقن فم٤مهراً  (:646)مسللة  

 أو ٓ.



 
 

اًمتٗم٧م إًمٞمف سمٕمد صُمؿَّ  ُمـ اًمذه٥م أو ٟمًٞمف أّٟمفمل يٕمٚمؿ  ظم٤مشمؿذم  صغّم إذا  (:645)مسللة  

 ٤مدة.صالشمف. ٟمٕمؿ، اجل٤مهؾ اعم٘مٍّم شمٚمزُمف اإلقم صّح٧ماًمّمالة 

 وأُّم٤مومٞمف اًمّمالة ُمـ احلرير اخل٤مًمص،  أن ٓ يٙمقن ًم٤ٌمس اًمرضمؾ اًمذي شمتؿّ  :السادس 

 إذا اُمتزج سمٖمػمه ومل يّمدق قمٚمٞمف احلرير اخل٤مًمص ضم٤مز ًمًٌف واًمّمالة ومٞمف.

ٓ سم٠مس سم٠من يٙمقن ؾمج٤مف اًمثقب وٟمحقه ُمـ احلرير اخل٤مًمص،  (:644)مسللة  

 أص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م.وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ٓ يزيد قمروف قمغم أرسمٕم٦م 

 اًمّمالة ومٞمف. شمتؿّ  مم٤ّمٓ سم٠مس سمحٛمؾ احلرير ذم اًمّمالة وإن يم٤من  (:641)مسللة  

ٓ جيقز ًمٚمرضم٤مل ًمٌس احلرير اخل٤مًمص ذم همػم طم٤مل اًمّمالة أيْم٤ًم.  (:642)مسللة  

ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمف ذم احلرب واًميورة واحلرج يم٤مًمؼمد واعمرض وٟمحقمه٤م، وذم هذه 

 اعمقارد دمقز اًمّمالة ومٞمف أيْم٤مً.

اٟمٙمِمػ ًمف احل٤مل سمٕمد اًمّمالة صُمؿَّ  ذم احلرير ضمٝمالً أو ٟمًٞم٤مٟم٤مً  صغّم إذا  (:643)مسللة  

 صالشمف. صّح٧م

 ُمـ احلرير ضم٤مز ًمًٌف واًمّمالة ومٞمف. أّٟمفذم ًم٤ٌمس ومل يٕمٚمؿ  إذا ؿمّؽ  (:644)مسللة  

، وٓ سم٠مس سمف شم٘مّدمطمرُم٦م ًمٌس اًمذه٥م واحلرير سم٤مًمرضم٤مل يمام  ختتّص  (:645)مسللة  

أن يٚمًٌٝمؿ  ومٞمجقز ًمٚمقزمّ  ،ًمٚمٜم٤ًمء ذم اًمّمالة وذم همػمه٤م، ويمذًمؽ إـمٗم٤مل اًمذيمقر

 صالهتؿ ومٞمٝمام. اًمذه٥م واحلرير، وشمّمّح 

اًمٚم٤ٌمس اًمذي ئمٝمر اعم١مُمـ ذم ؿمٜمٕم٦م  وهق -حيرم ًمٌس ًم٤ٌمس اًمِمٝمرة  (:612)مسللة  

 ٤مه٤م.حلرُم٦م هتؽ اعم١مُمـ ٟمٗمًف وإذًٓمف إيّ  -وىم٤ٌمطم٦م وومٔم٤مقم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس 

أظمر ذم  ُمـ اًمرضمؾ واعمرأة سمزي   أّي  ٤ميتزيّ  إطمقط وضمقسم٤ًم أن ٓ (:611)مسللة  

ومال سم٠مس  -ويمذا اًمٕمٙمس  -ًمٌس اًمرضمؾ سمٕمض ُمالسمس اعمرأة ًمٖمرض آظمر  وأُّم٤ماًمٚم٤ٌمس. 



 
 

 ٦م اًمّمالة ُمٓمٚم٘م٤مً وإن يم٤من ؾم٤مشمراً ًمف طم٤مهل٤م.سمّمحّ  يّي وومٞمام إذا طمرم اًمٚمٌس مل  .سمف

 سم٤معمٖمّمقب أو احلرير أو اًمذه٥م أو اًم٤ًٌمع إذا اٟمحٍم ًم٤ٌمس اعمّمكّم  (:616)مسللة  

 ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ ُمـ احلٞمقان وم٤مٕطمقط قم٤مري٤ًم. وإذا اٟمحٍم سمام قمدا اًم٤ًٌمع ُمـ همػم صغّم 

 وضمقسم٤مً اجلٛمع سملم اًمّمالة ومٞمف واًمّمالة قم٤مري٤ًم. وإذا اٟمحٍم ذم اًمٜمجس ضم٤مز اًمّمالة ومٞمف.

ل اًمقىم٧م إذا مل يٙمـ قمٜمده إطمقط ًمزوُم٤ًم شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ أوّ  (:615)مسللة  

 يّمكّم ٤م ًمق يئس قمـ طمّمقًمف قمٚمٞمف ومٚمف أن ؾم٤مشمر واطمتٛمؾ طمّمقًمف قمٚمٞمف ذم آظمر اًمقىم٧م، أُمّ 

 وٓ شمٚمزُمف إقم٤مدهت٤م ًمق ص٤مدف ومحّمؾ قمغم اًم٤ًمشمر ذم اًمقىم٧م. ،قم٤مري٤مً 

 

  



 
 

 

 ذان واإلقامةإ

 ٦م أداًء وىمْم٤مًء.ذان واإلىم٤مُم٦م ذم اًمٗمرائض اًمٞمقُمٞمّ إ يًتح٥ّم  

 ٦م إذان أن ي٘مقل:ويمٞمٗمٞمّ 

 ات.أرسمع ُمرّ  «َزُ كْ أَ  اهللُ » 

 شملم.ُمرّ  «اهللُ َٓ إِ  هَ ل   إِ َٓ  نْ أَ  دُ فَ ْص أَ » 

 شملم.ُمرّ  «اهلل وُل ُش داً رَ ؿَ ُمَ  نَ أَ  دَ فَ ْص أَ » 

 شملم.ُمرّ  «ةِ اَل الَص  َذ  عَ  يَ َح » 

 شملم.ُمرّ  «ِح اَل الػَ  َذ  عَ  يَ َح » 

 شملم.ُمرّ  «لِ ؿَ العَ  ْرِ َخ  َذ  عَ  يَ َح » 

 شملم.ُمرّ  «َزُ كْ أَ  اهللُ » 

 شملم.ُمرّ  «اهللُ َٓ إِ  هَ ل   إِ َٓ » 

 اإلىم٤مُم٦م أن ي٘مقل:٦م ويمٞمٗمٞمّ  

، وسمٕمد «لِ ؿَ العَ  ْرِ َخ  َذ  عَ  يَ َح »يٛميض قمغم شمرشمٞم٥م إذان إمم صُمؿَّ  شملمُمرّ  «َزُ كْ أَ  اهللُ » 

 ذًمؽ ي٘مقل:

 شملم.ُمرّ  «ةُ اَل الَص  ِت امَ قَ  دْ قَ » 

 شملم.ُمرّ  «َزُ كْ أَ  اهللُ » 

 ة واطمدة.ُمرّ  «اهللُ َٓ إِ  هَ ل   إِ َٓ » 

٦م ٚم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وُمًتحٌّ ُمٙمٛم  ( قمٚمٞمف اًمًالم)واًمِمٝم٤مدة سمقٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم  

د د وآل حمٛمّ ذان وٓ اإلىم٤مُم٦م، ويمذا اًمّمالة قمغم حمٛمّ ذم ٟمٗمًٝم٤م وإن مل شمٙمـ ضمزءاً ُمـ إ



 
 

 قمٜمد ذيمر اؾمٛمف اًمنميػ.

ذان واإلىم٤مُم٦م ذم ظمّمقص اعمٖمرب واًمّمٌح ُمـ د اؾمتح٤ٌمب إيت٠ميمّ  (:614)مسللة  

وأؿمّدمه٤م شم٠ميمٞمدًا هلؿ اإلىم٤مُم٦م، سمؾ إطمقط  ،دان ًمٚمرضم٤مل٦م، يمام يت٠ميمّ اًمٗمرائض اًمٞمقُمٞمّ 

 دان سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤ًمء.اؾمتح٤ٌمسم٤مً هلؿ قمدم شمريمٝم٤م، وٓ يت٠ميمّ 

 ذان واإلىم٤مُم٦م ذم ُمقارد ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:يً٘مط إ (:611)مسللة  

ُم٤م إذا دظمؾ ذم اجلامقم٦م اًمتل ُأّذن هل٤م وأىُمٞمؿ، ؾمقاء يم٤من اًمداظمؾ هق اإلُم٤مم أم  -9 

 اعم٠مُمقم.

ق صٗمقومٝم٤م ُم٤م إذا دظمؾ اعمًجد ًمٚمّمالة وىمد اٟمتٝم٧م صالة اجلامقم٦م وًمٙمـ مل شمتٗمرّ  -5 

د ًمف إذان واإلىم٤مُم٦م، سمؾ إطمقط إومم أن ٓ إذا أراد اًمّمالة ُمٜمٗمردًا مل يت٠ميمّ  وم٢مّٟمفسمٕمد، 

ّٓ ي٠ميت سم٤مٕذان   .ّهًا، وإذا أراد إىم٤مُم٦م مج٤مقم٦م أظمرى مل ينمع ًمف إذان واإلىم٤مُم٦مإ

٦م اجلامقم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وأن يٙمقٟمقا ىمد وطمدة اعمٙم٤من قمروم٤ًم، وصحّ  ويِمؽمط ذم اًمً٘مقط 

 أذٟمقا ًمّمالهتؿ وأىم٤مُمقا.

قمـ أذاٟمف وإىم٤مُمتف ومٞمام إذا مل  ئجيز وم٢مّٟمفوأذان همػمه ًمٚمّمالة، ُم٤م إذا ؾمٛمع إىم٤مُم٦م  -5 

ي٘مع سملم صالشمف وسملم ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ إذان واإلىم٤مُم٦م ومّمؾ يمثػم، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم أن 

 ٤مُم٤مً أو ُم٠مُمقُم٤مً أو ُمٜمٗمرداً.يٙمقن أيت هبام إُم

يً٘مط إذان ًمٚمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمِمؽميمتلم ذم اًمقىم٧م إذا مجع  (:612)مسللة  

يمام ذم اًمٔمٝمريـ يقم قمروم٦م ذم وىم٧م صالة اًمٔمٝمر وًمق ذم همػم  -سمٞمٜمٝمام قمٜمد اؾمتح٤ٌمب اجلٛمع 

 سمؾ ذم ُمٓمٚمؼ ُمقارده، -اعمقىمػ، واًمٕمِم٤مءيـ ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد سمٛمزدًمٗم٦م ذم وىم٧م صالة اًمٕمِم٤مء 

ومٛمتك مجع سملم اًمٗمرولم أداًء ؾم٘مط أذان اًمث٤مٟمٞم٦م، ويمذا إذا مجع سملم ىمْم٤مء اًمٗمقائ٧م ذم 

 قمدا إومم. وإطمقط وضمقسم٤مً شمريمف ذم اجلٛمٞمع سمداقمل يً٘مط إذان قماّم  وم٢مّٟمفجمٚمس واطمد 



 
 

 ًملم ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق رضم٤مًء.٦م، سمؾ ٓ ي١مشمك سمف ذم اعمقرديـ إوّ اعمنموقمٞمّ 

واًمؽمشمٞم٥م واعمقآة ودظمقل اًمقىم٧م.  اًمٜمٞم٦ّميٕمتؼم ذم إذان واإلىم٤مُم٦م  (:613)مسللة  

ؿ سمٕمد ؿ ذم أصمٜم٤مئٝمام، ويٙمره اًمتٙمٚمّ ويٕمتؼم ذم اإلىم٤مُم٦م اًمٓمٝم٤مرة واًم٘مٞم٤مم. ويٜمٌٖمل قمدم اًمتٙمٚمّ 

ّٓ ىمقًمف )ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة(   وٟمحقه. ؼ سم٤مًمّمالة يمتًقي٦م اًمّمّػ ومٞمام يتٕمٚمّ إ

 

  



 
 

 

 أجزاء الصالة وواجباهتا

 وهل أُمقر: 

 الـّقة: إّول 

 :اًمٜمٞم٦ّموُمٕمٜمك  .وهل ُمـ إريم٤من، ومتٌٓمؾ اًمّمالة سمٜم٘مّم٤مهن٤م وًمق يم٤من قمـ ؾمٝمق 

٦م يم٤مإلشمٞم٤من سمف سمداقمل ٚمٞمّ دًا سمف، أي سم٢مو٤مومتف إمم اهلل شمٕم٤ممم إو٤موم٦م شمذًمّ اًم٘مّمد إمم اًمٕمٛمؾ ُمتٕمٌّ 

 اُمتث٤مل أُمره.

سمؾ يٙمٗمل وضمقد اًمداقمل اًم٘مٚمٌل. ٟمٕمؿ،  ،ظ هب٤م وٓ اإلظمٓم٤مر سم٤مًم٤ٌملوٓ يٕمتؼم اًمتٚمٗمّ  

ُمـ وىمقع مجٞمع أضمزاء اًمّمالة سم٤مًم٘مّمد اعمذيمقر، سُمدَّ ٓ  أّٟمفيٕمتؼم ومٞمٝم٤م آؾمتٛمرار سمٛمٕمٜمك 

قمـ ىمّمد ىمريب، يمام يٕمتؼم ومٞمٝم٤م اإلظمالص، وم٢مذا  يّمكّم  أّٟمفسمحٞم٨م ًمق اًمتٗم٧م إمم ٟمٗمًف ًمرأى 

 اًمري٤مء إمم اًمداقمل اإلهلل سمٓمٚم٧م اًمّمالة. اٟمْمؿّ 

اًمْمامئؿ إظمرى همػم اًمري٤مء وم٢من يم٤مٟم٧م راضمح٦م أو ُم٤ٌمطم٦م ويم٤من اًمداقمل إًمٞمٝم٤م  وأُّم٤م

 مل شمّي  -يمام إذا أشمك سم٤مًمّمالة ىم٤مصدًا شمٕمٚمٞمؿ اًمٖمػم أيْم٤ًم ىمرسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم  -ىمّمد اًم٘مرسم٦م 

ٓمالن اًمّمالة إذا مل يٙمـ اًمداقمل إمم اًمْمٛمٞمٛم٦م ىمّمد اًم٘مرسم٦م أّدى ذًمؽ إمم سم وأُّم٤م، ٦مسم٤مًمّمحّ 

يم٤مً وداقمٞم٤مً سم٤مٓؾمت٘مالل، سمؾ وإن يم٤من يمذًمؽ قمغم إطمقط هلل حمرّ إن مل يٙمـ اًمداقمل اإل

 ًمزوُم٤مً.

 ذم إمت٤مم صالشمف، أو قمزم قمغم ىمٓمٕمٝم٤م وًمق سمٕمد ذًمؽ، د اعمّمكّم إذا شمردّ  (:614)مسللة  

وم٢من مل ي٠مت سمٌمء ُمـ أضمزائٝم٤م ذم  ،سم٤مًم٘م٤مـمع ُمع آًمتٗم٤مت إمم يمقٟمف ُمٌٓمالً أو ٟمقى اإلشمٞم٤من 

إذا أشمك  وأُّم٤متف إومم وإمت٤مم صالشمف، احل٤مل ومل ي٠مت سمٛمٌٓمؾ آظمر ضم٤مز ًمف اًمرضمقع إمم ٟمٞمّ 

٦م ٦م اًمقاضم٥م ويم٤من وم٤مىمدًا ًمٚمٜمٞمّ إومم وم٢من ىمّمد سمف ضمزئٞمّ  اًمٜمٞم٦ّمقم٤مد إمم صُمؿَّ  سمٌٕمض إضمزاء



 
 

سمٓمٚم٧م صالشمف، وإن مل ي٘مّمد سمف  -٦م إُمر اًمتنميٕمل ك سمف سمداقمقيّ يمام إذا أشم -اعمٕمتؼمة 

شمٙمقن زي٤مدشمف  مم٤ّم٦م وم٤مًمٌٓمالن ُمقىمقف قمغم يمقٟمف ومٕمالً يمثػماً ُم٤مطمٞم٤مً ًمّمقرة اًمّمالة أو اجلزئٞمّ 

 ٦م ُمٌٓمٚم٦م، وؾمٞم٠ميت و٤مسمٓمف ذم أطمٙم٤مم اخلٚمؾ.وًمق سمٖمػم ىمّمد اجلزئٞمّ 

ىمّمد سم٤ًمئر إضمزاء صالة أظمرى همٗمٚم٦م صُمؿَّ  ٜم٦مإذا دظمؾ ذم صالة ُمٕمٞمّ  (:615)مسللة  

ًٓ، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم أن يٚمتٗم٧م إمم ذًمؽ سمٕمد صالشمف قمغم ُم٤م ٟمقاه أوّ  صّح٧مواؿمت٤ٌمه٤ًم 

ذم ٟم٤مومٚم٦م  أّٟمفؾ ختٞمّ صُمؿَّ  اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة أو ذم أصمٜم٤مئٝم٤م، ُمثالً: إذا ذع ذم ومريْم٦م اًمٗمجر

 صّح٧مإومم  اًمٜمٞم٦ّمٝم٤م قمغم ٠ممتّ اًمتٗم٧م إمم ذًمؽ ىمٌؾ اًمٗمراغ وم أّٟمفٝم٤م يمذًمؽ، أو اًمٗمجر وم٠ممتّ 

 صالشمف.

ف ذم تف ومٕمالً ويم٤من ؿمٙمّ وم٢من قمٚمؿ سمٜمٞمّ  وهق ذم اًمّمالة اًمٜمٞم٦ّمذم  إذا ؿمّؽ  (:622)مسللة  

٦م صالة اًمٗمجر طم٤مل اًمريمقع ُمع قمٚمٛمف ذم ٟمٞمّ  إضمزاء اًم٤ًمسم٘م٦م ُم٣م ذم صالشمف، يمٛمـ ؿمّؽ 

ًمف ُمـ سُمدَّ ومٕمالً ومال  طمتّكتف إذا مل يٕمٚمؿ سمٜمٞمّ  وأُّم٤م٦م صالة اًمٗمجر، ىمد أشمك سم٤مًمريمقع سمٜمٞمّ  سم٠مّٟمف

 إقم٤مدة اًمّمالة.

ذم إشمٞم٤مٟمف  ومٞمٝمام ومٚمق مل يٙمـ آشمٞم٤ًم سم٤مٕومم أو ؿمّؽ  وأُّم٤مهذا ذم همػم اعمؽمشمٌتلم احل٤مضشملم،  

 أشمك سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م.صُمؿَّ  ٝم٤مهب٤م ويم٤من ذم وىم٧م دم٥م قمٚمٞمف ضمٕمؾ ُم٤م سمٞمده إومم وأمتّ 

 

 : تؽبرة اإلحرامالثاين 

زي٤مدهت٤م  وأُّم٤موهل أيْم٤ًم ُمـ إريم٤من، ومتٌٓمؾ اًمّمالة سمٜم٘مّم٤مهن٤م قمٛمدًا أو ؾمٝمقًا،  

 ٦م ومال شمقضم٥م اًمٌٓمالن.اًمًٝمقيّ 

ة قمغم اًمٜمٝم٩م اًمٕمريب ُم٤مدّ  «اهللُ َأْكَز »اًمقاضم٥م ذم اًمتٙمٌػمة أن ي٘مقل:  (:621)مسللة  

د إًمػ، شمقًمّ  طمتّك٤مر( سم٢مؿم٤ٌمع ومتح٦م اًم٤ٌمء ٌَ يمْ أَ  )اهلُل( أو ىم٤مل: ؼَم وايمْ  وهٞمئ٦م، ومٚمق ىم٤مل: )اهلُل



 
 

 يمؼم( سمٓمؾ.أأو ؿمّدد راء )

وًمق ًمْمٞمؼ  -ؿ، وم٢من مل يٛمٙمـ ٜمف همػمه أو يتٕمٚمّ اجل٤مهؾ سم٤مًمتٙمٌػمة يٚم٘مّ  (:626)مسللة  

ًمٚمٛمٕمٜمك، وم٢من قمجز ضم٤مء ًا اضمتزأ سمام أُمٙمٜمف ُمٜمٝم٤م وإن يم٤من همٚمٓم٤مً ُم٤م مل يٙمـ ُمٖمػّم  - اًمقىم٧م

 سمٛمرادومٝم٤م، وإن قمجز ومٌؽممجتٝم٤م قمغم إطمقط وضمقسم٤مً ذم اًمّمقرشملم إظمػمشملم.

إظمرس ًمٕم٤مرض ُمع اًمتٗم٤مشمف إمم ًمٗمٔم٦م اًمتٙمٌػمة ي٠ميت هب٤م قمغم ىمدر ُم٤م  (:625)مسللة  

ك هب٤م ًم٤ًمٟمف وؿمٗمتٞمف طملم إظمٓم٤مره٤م سم٘مٚمٌف وأؿم٤مر سم٢مصٌٕمف إًمٞمٝم٤م قمغم يٛمٙمٜمف، وم٢من قمجز طمرّ 

ّٓ ُمٜمٝم٤م قمغم هذا اًمٜمحق، و متّٙمـٞمؾ ًمٗمٔمٝم٤م إذا ٟمحق يٜم٤مؾم٥م متث  وم٠ٌمي  وضمف ممٙمـ.إ

ظ هب٤م ُمع ك ًم٤ًمٟمف وؿمٗمتٞمف شمِمٌٞمٝم٤مً سمٛمـ يتٚمٗمّ ومٞمحرّ  إّولُمـ  إظمرس إصؿّ  وأُّم٤م 

 اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع إًمٞمٝم٤م أيْم٤ًم، ويمذًمؽ طم٤مهلام ذم اًم٘مراءة وؾم٤مئر أذيم٤مر اًمّمالة. وؿّ 

 يٕمتؼم ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام ذم اًمّمالة اًمٗمريْم٦م اًم٘مٞم٤مم اًمت٤ممّ  (:624)مسللة  

وإطمقط وضمقسم٤مً رقم٤مي٦م  .ُمٜمٝمام يً٘مط وضمقسمف ُمـ أي   تٛمّٙمـوآؾمت٘مرار، وُمع قمدم اًم

وإذا دار إُمر  .ُمـ شمريمف تٛمّٙمـٙمئ قمغم رء ُمثؾ اًمٕمّم٤م ُمع اًمآؾمت٘مالل أيْم٤ًم سم٠من ٓ يتّ 

  .ّٕولا شمٕملّم   اًم٘مٞم٤مم ُمًتٜمدًا واجلٚمقس ُمًت٘ماّل سملم

إذا يمؼّم وهق همػم ىم٤مئؿ سمٓمٚم٧م صالشمف وإن يم٤من قمـ ؾمٝمق، وٓ شمٌٓمؾ  (:621)مسللة  

 سمٕمدم آؾمت٘مرار إذا مل يٙمـ قمـ قمٛمد.

إطمقط وضمقسم٤مً أن يٙمقن اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘مدُملم مجٞمٕم٤ًم، وٓ سم٠مس سم٠من  (:622)مسللة  

د سملم اًمرضمٚملم جيٕمؾ صم٘مٚمف قمغم إطمدامه٤م أيمثر ُمٜمف قمغم إظمرى، ويٕمتؼم أن ٓ يٙمقن اًمت٤ٌمقم

وم٤مطمِم٤مً سمحٞم٨م ٓ يّمدق ُمٕمف اًم٘مٞم٤مم قمروم٤مً، سمؾ وإن مل خيرج قمـ صدىمف قمغم إطمقط 

 ًمزوُم٤مً.

وًمق  -إذا مل ي٘مدر قمغم ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم قمروم٤ًم سمٚمح٤مظ طم٤مًمف  (:623)مسللة  



 
 

 ُمْمٓمجٕم٤مً قمغم صغّم  تٛمّٙمـيمؼّم وصغّم ضم٤مًم٤ًمً، وم٢من مل ي - ُمٜمحٜمٞم٤مً أو ُمٜمٗمرج اًمرضمٚملم

وم٢من  ،إيٛمـ أو إين، وإطمقط ًمزوُم٤ًم شم٘مديؿ إيٛمـ قمغم إين ُمع اإلُمٙم٤مناجل٤مٟم٥م 

 ًمق ضمٚمس يم٤من وضمٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م. ُمٜمٝمام صغّم ُمًتٚم٘مٞم٤مً قمغم ىمٗم٤مه قمغم وضمفٍ  تٛمّٙمـمل ي

ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام سمٕمد اًمدظمقل ذم آؾمتٕم٤مذة أو اًم٘مراءة مل  إذا ؿمّؽ  (:624)مسللة  

سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م مل يٕمتـ سمف وإن مل  صّحتٝم٤مذم  ف. وإذا ؿمّؽ يٕمتـ سمف، وجي٥م آقمتٜم٤مء سمف ىمٌٚم

 يدظمؾ ومٞمام سمٕمده٤م.

اإلشمٞم٤من سمًٌع  ٓومتت٤مح اًمّمالة شمٙمٌػمة واطمدة، ويًتح٥ّم  ئجيز (:625)مسللة  

شمٙمٌػمات، وإطمقط إومم أن جيٕمؾ اًم٤ًمسمٕم٦م شمٙمٌػمة اإلطمرام ُمع اإلشمٞم٤من سمٖمػمه٤م سم٘مّمد 

 اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م.

 

 : الؼراءةالثالث 

ٝم٤م ًمٞم٧ًم سمريمـ، وهل قم٤ٌمرة قمـ ىمراءة ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م وهل واضم٦ٌم ذم اًمّمالة، وًمٙمٜمّ  

ّٓ وؾمقرة يم٤مُمٚم٦م سمٕمده٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً،  ذم اعمرض وآؾمتٕمج٤مل، ويمذا ذم وٞمؼ إ

جيقز آىمتّم٤مر  وم٢مّٟمف٦م، اًمقىم٧م واخلقف وٟمحقمه٤م ُمـ ُمقارد اًميورة وإن يم٤مٟم٧م قمرومٞمّ 

ومٞمٝم٤م قمغم ىمراءة احلٛمد وشمرك اًمًقرة، سمؾ جي٥م ذًمؽ ذم صقرة وٞمؼ اًمقىم٧م وسمٕمض 

 ُمقارد اخلقف.

م اًمًقرة قمغم ٦م، وإذا ىمدّ اًم٘مراءة اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٗمرائض اًمٞمقُمٞمّ  وحمّؾ  

دًا سمٓمٚم٧م صالشمف، وإن يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم وذيمر ىمٌؾ اًمريمقع أقم٤مده٤م سمٕمد احلٛمد وم٢من يم٤من ُمتٕمٛمّ 

 صالشمف. صّح٧ماحلٛمد، وإن يم٤من ىمد ذيمر سمٕمد اًمريمقع 

ؿ ُمع اإلُمٙم٤من، وُمـ جي٥م أن ي٠ميت سم٤مًم٘مراءة صحٞمح٦م، ومٞمج٥م اًمتٕمٚمّ  (:632)مسللة  



 
 

ّٓ ٓ ي٘مدر قمغم ىمراءة احلٛمد  ؿ أضمزأه ذًمؽ إذا قمغم اًمقضمف اعمٚمحقن وٓ يًتٓمٞمع أن يتٕمٚمّ إ

ّٓ اً سمف، ويم٤من حيًـ ُمٜمف ُم٘مداراً ُمٕمتدّ  إمم ىمراءشمف ُمٚمحقٟم٤مً ىمراءة  وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن يْمؿّ إ

ّٓ رء حيًٜمف ُمـ ؾم٤مئر اًم٘مرآن، و  وم٤مًمتًٌٞمح.إ

 ؿ سمٕمْمف سمٛم٘مدار ُمٕمتدّ ؿ مجٞمٕمف وم٢من شمٕمٚمّ ؿ إذا و٤مق وىمتف قمـ شمٕمٚمّ وأُّم٤م اًم٘م٤مدر قمغم اًمتٕمٚمّ  

ؿ اعم٘مدار اعمذيمقر ىمرأ ؽ، وإن مل يتٕمٚمّ قمروم٤مً أضمزأه ذًم سمف سمحٞم٨م يّمدق قمٚمٞمف ىمراءة اًم٘مرآن

، وذم يمٚمت٤م اًمّمقرشملم إذا يًٌّحُمـ ؾم٤مئر اًم٘مرآن سمذًمؽ اعم٘مدار، وإن مل يٕمرف أضمزأه أن 

 .آئتاممصالشمف وٓ جي٥م قمٚمٞمف  صّح٧مأشمك سمام ؾمٌؼ 

ُمٜمف اًمّمالة قمغم  صّح٧مؿ اًم٘مراءة ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف ومٝمق وإن ٟمٕمؿ، ُمـ هت٤مون ذم شمٕمٚمّ  

ّٓ  ت٘مّدماًمقضمف اعم ف ذم احلٛمد، هذا يمٚمّ  .ّم٤ًم ُمـ اًمٕم٘م٤مبأّٟمف جي٥م قمٚمٞمف قم٘مالً آئتامم ختٚمّ إ

 ٛمٝم٤م.اًمًقرة ومتً٘مط قمـ اجل٤مهؾ هب٤م ُمع اًمٕمجز قمـ شمٕمٚمّ  وأُّم٤م

إٟم٥ًم أن شمٙمقن اًم٘مراءة قمغم ـمٌؼ اعمتٕم٤مرف ُمـ اًم٘مراءات اًمًٌع، وشمٙمٗمل  إنّ صُمؿَّ  

ٜمٞم٦م أو إقمراب. ٟمٕمؿ، ٓ جيقز اًم٘مراءة قمغم اًمٜمٝم٩م اًمٕمريب وإن يم٤مٟم٧م خم٤مًمٗم٦م هل٤م ذم طمريم٦م سم

ؼ ومٞمام يتٕمٚمّ ( قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)٦م ي قمـ اًم٘مراءات اًمتل يم٤مٟم٧م ُمتداوًم٦م ذم قمٍم إئٛمّ اًمتٕمدّ 

سم٤محلروف واًمٙمٚمامت. وإطمقط إومم شمرك اًمقىمػ سم٤محلريم٦م واًمقصؾ سم٤مًمًٙمقن ذم 

 اًم٘مراءة ويمذا ذم ؾم٤مئر إذيم٤مر.

٣م ذم صالشمف وٓ رء ريمع ُم طمتّكإذا ٟمز اًم٘مراءة ذم اًمّمالة  (:631)مسللة  

 قمٚمٞمف، وإطمقط إومم أن يًجد ؾمجدشملم ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمّمالة.

وإطمقط  ٤م ضمزء ُمٜمٝم٤م،ذم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ٕهّن دم٥م ىمراءة اًمًٌٛمٚم٦م  (:636)مسللة  

٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمع قمدم شمرشمٞم٥م آصم٤مر اجلزئٞمّ  -همػم ؾمقرة اًمتقسم٦م  -ًمزوُم٤مً اإلشمٞم٤من هب٤م ذم ؾم٤مئر اًمًقر 

 سمٕمد احلٛمد ذم صالة أي٤مت ُمثالً.يم٤مٓىمتّم٤مر قمغم ىمراءهت٤م 



 
 

ٓ جيقز شمٗمقي٧م اًمقىم٧م سم٘مراءة اًمًقر اًمٓمقال، وم٢من ىمرأه٤م وًمق ؾمٝمقاً  (:635)مسللة  

سمٓمٚم٧م صالشمف إذا اؾمتٚمزم قمدم إدراك ريمٕم٦م ُمـ اًمقىم٧م، سمؾ وإن أدرك ريمٕم٦م ُمٜمف إذا أشمك 

أشمك سمف ؾمٝمقاً إن  وأُّم٤م .سمؾ وإن ذع ومٞمف قمٛمداً قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  ،سم٤معم٘مدار اعمٗمّقت قمٛمداً 

 وأدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمقىم٧م ومّمالشمف صحٞمح٦م.

آي٦م اًمًجدة وضم٥م قمٚمٞمف  طمتّكوُمـ ىمرأ ذم اًمّمالة اًمٗمريْم٦م إطمدى ؾمقر اًمٕمزائؿ  

ّٓ اًمًجقد ًمٚمتالوة، وم٢من ؾمجد أقم٤مد صالشمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  إذا أشمك سمف ؾم٤مهٞم٤ًم، وإن إ

ٙمؿ ومٞمام إذا ىمرأه٤م وهٙمذا احل .قمَم ومل يًجد ومٚمف إمت٤مم صالشمف وٓ دم٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة

٧م، صالشمف وصحّ  إن ؾمجد ٟمًٞم٤مٟم٤ًم أيْم٤مً أشمؿّ  وم٢مّٟمفر سمٕمد ىمراءة آي٦م اًمًجدة ٟمًٞم٤مٟم٤مً وشمذيمّ 

 ٦م.ذم اًم٘مراءة اًمٕمٛمديّ  شم٘مّدموإن اًمتٗم٧م ىمٌؾ اًمًجقد ضمرى قمٚمٞمف ُم٤م 

وُمـ ىمرأ إطمدى اًمٕمزائؿ ذم اًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م وضم٥م قمٚمٞمف اًمًجقد أصمٜم٤مءه٤م قمٜمد ىمراءة 

اًمٗمراغ  طمتّكٝم٤م، وٓ جيقز ًمف شم٠مظمػم اًمًجدة يٕمقد إمم صالشمف ومٞمتٛمّ صُمؿَّ  آي٦م اًمًجدة، ومٞمًجد

 ُمٜمٝم٤م.

جي٥م اًمًجقد ومقرًا قمغم ُمـ ىمرأ آي٦م اًمًجدة أو أصٖمك إمم ىمراءهت٤م،  (:634)مسللة  

 ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م سمٖمػم اظمتٞم٤مر ومال جي٥م قمٚمٞمف اًمًجقد. وأُّم٤م

إمم  ئأن يقُم ة اًمٗمريْم٦م وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً وًمق اؾمتٛمع إمم آي٦م اًمًجدة وهق ذم صال 

 ي٠ميت هب٤م سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م.صُمؿَّ  اًمًجدة وهق ذم اًمّمالة

جيقز ىمراءة أيمثر ُمـ ؾمقرة ذم اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة ُمـ اًمّمالة، وًمٙمـ  (:631)مسللة  

 يٙمره ذًمؽ ذم اًمٗمريْم٦م.

، ويمذا سملم ؾمقريت شاإليالف»و شاًمٗمٞمؾ»ٓ يٙمره اًمِ٘مران سملم ؾمقريت  (:632)مسللة  

، سمؾ إطمقط وضمقسم٤ًم قمدم آضمتزاء سمقاطمدة ُمٜمٝمام ذم اًمّمالة، شأمل ٟمنمح»و شاًمْمحك»



 
 

 ومٞمجٛمع سمٞمٜمٝمام ُمرشّم٦ٌم ُمع اًمًٌٛمٚم٦م اًمقاىمٕم٦م سمٞمٜمٝمام.

ؾمقرة، وًمٙمـ ًمق  ٤م ّٕي ٓ جي٥م شمٕمٞملم اًمًٌٛمٚم٦م طملم ىمراءهت٤م وأهّن  (:633)مسللة  

 أراد ىمراءة همػمه٤م وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً إقم٤مدهت٤م.صُمؿَّ  ٜمٝم٤م ًمًقرةقمٞمّ 

جيقز اًمٕمدول اظمتٞم٤مراً ُمـ ؾمقرة إمم ؾمقرة أظمرى ُم٤م مل يٌٚمغ ٟمّمٗمٝم٤م،  (:634)مسللة  

ّٓ و  قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. -ذم اًمٜمقاومؾ  طمتّك -مل جيز اًمٕمدول  إ

ومٞمٝمام ومال جيقز اًمٕمدول قمٜمٝمام إمم  وأُّم٤م، شاًمٙم٤مومرون»و شاًمتقطمٞمد»هذا ذم همػم ؾمقريت  

 ًمزوُم٤مً.ذم اًمٜمقاومؾ قمغم إطمقط  طمتّك ،ؾمقرة أظمرى وإن مل يٌٚمغ اًمٜمّمػ

 ذم يقم اجلٛمٕم٦م ىمراءة ويًتثٜمك ُمـ هذا احلٙمؿ ُمقرد واطمد وهق ُم٤م إذا ىمّمد اعمّمكّم  

ّٓ ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  شاعمٜم٤موم٘مقن»ذم اًمريمٕم٦م إومم وىمراءة ؾمقرة  شاجلٛمٕم٦م»ؾمقرة  أّٟمف ذهؾ إ

سمدل  شاًمٙم٤مومرون»أو  شاًمتقطمٞمد» ٟمقاه وم٘مرأ ؾمقرة أظمرى وسمٚمغ اًمٜمّمػ أو ىمرأ ؾمقرة قماّم 

 إمم ُم٤م ٟمقاه.  جيقز ًمف أن يٕمدل طمٞمٜمئذٍ  وم٢مّٟمفإطمدامه٤م، 

يقم اجلٛمٕم٦م ومٞمام  شاًمٙم٤مومرون»و شاًمتقطمٞمد»وإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم اًمٕمدول قمـ ؾمقريت 

 شاجلٛمٕم٦م»إطمقط ًمزوُم٤مً قمدم اًمٕمدول قمـ ؾمقريت  إذا ذع ومٞمٝمام قمٛمداً، يمام أنّ 

. ٟمٕمؿ، ٓ شوناًمٙم٤مومر»وش اًمتقطمٞمد»إمم ؾمقريت  طمتّكيقم اجلٛمٕم٦م إمم همػممه٤م  شاعمٜم٤موم٘مقن»و

 سم٠مس سم٤مًمٕمدول إمم إطمدامه٤م ُمع اًميورة، واحلٙمؿ ٟمٗمًف ذم اًمٜمقاومؾ أيْم٤مً.

 ُمـ إمت٤مم اًمًقرة ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م قمـ إمت٤مُمٝم٤م اعمّمكّم  تٛمّٙمـإذا مل ي (:635)مسللة  

إذا يم٤من  وأُّم٤موم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أن يٕمدل إمم ؾمقرة أظمرى وإن يم٤من ىمد سمٚمغ اًمٜمّمػ ُمٜمٝم٤م، 

ٞم٤من سمٕمض اًمًقرة ومٞمجقز ًمف آيمتٗم٤مء سمام ىمرأ يمام جيقز ًمف ف ُمـ اإلمت٤مم ًمٜمًمتّٙمٜمقمدم 

 وأش اًمتقطمٞمد»أو يم٤من ُم٤م ذع ومٞمف ؾمقرة  ،اًمٕمدول إمم ؾمقرة أظمرى وإن سمٚمغ اًمٜمّمػ

 .شاًمٙم٤مومرون»



 
 

 جي٥م اعمّد قمٜمد قمٚمامء اًمتجقيد ذم ُمقرديـ: (:642)مسللة  

أن ي٘مع سمٕمد اًمقاو اعمْمٛمقم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، أو اًمٞم٤مء اعمٙمًقر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، أو إًمػ  -9 

             وومقاشمح اًمًقر  َّٱمثٱٱُّ :ٓزم ذم يمٚمٛم٦م واطمدة ُمثؾ اعمٗمتقح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ؾمٙمقنٌ 

 .َّخل ُّٱيمـ 

لَء( َء( و)ضمِ ٤م)ضمَ  :زة ذم يمٚمٛم٦م واطمدة ُمثؾأن شم٘مع سمٕمد أطمد شمٚمؽ احلروف مه -5 

 (.و)ؾُمقء

اًم٘مراءة قمغم اعمّد ذم رء ُمـ اعمقرديـ، وإن يم٤من إطمقط  صّح٦م تقىّمػوٓ شم

قمٚمٞمف أداء اًمٙمٚمٛم٦م يمام ذم  شمقىّمػ. ٟمٕمؿ، إذا إّولام ذم اؾمتح٤ٌمسم٤مً رقم٤ميتف وٓ ؾمٞمّ 

وضم٥م  ظ قمغم اًمتِمديد وإًمػ قمغم ُم٘مدار ُمـ اعمدّ اًمتحٗمّ  يتقىّمػطمٞم٨م  ،َُّّّٰٱ

 هبذا اعم٘مدار ٓ أزيد.

٤من ذم يمٚمٛم٦م واطمدة وضم٥م إذا اضمتٛمع طمروم٤من ُمتج٤مٟم٤ًمن أصٚمٞمّ  (:641)مسللة  

ّٓ اإلدهم٤مم يمـ )ُمّد( و)رّد(،   ىن ُّٱومٞمام صم٧ٌم ومٞمف ضمقاز اًم٘مراءة سمقضمٝملم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: إ

 .َّزي ري ٰى ين

وإطمقط إومم اإلدهم٤مم ومٞمام إذا وىمٕم٧م اًمٜمقن اًم٤ًميمٜم٦م أو اًمتٜمقيـ ىمٌؾ طمروف  

 يرُمٚمقن )ي ر م ل و ن(.

ًّ ٓ جي (:646)مسللة    ٜم٤مت اًمتل ذيمره٤م قمٚمامء اًمتجقيد، سمؾ إنّ ٥م رء ُمـ اعمح

سم٢مدهم٤مم  َّ ري ُّو َّ هئٱٱُّسمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل، وهذا يم٤مإلدهم٤مم ذم يمٚمٛمتل 

 اًمٙم٤مف أو اًم٘م٤مف ذم اًمٙم٤مف.

ُمٜمٗمرداً أو يم٤من إُم٤مُم٤مً أن جيٝمر  صغّم ومٞمام إذا  إطمقط وضمقسم٤مً ًمٚمرضمؾ (:645)مسللة  

سم٤مًم٘مراءة ذم ومريْم٦م اًمٗمجر وذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ُمـ اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، وأن خي٤موم٧م هب٤م ذم 



 
 

وي٠ميت طمٙمؿ ىمراءة اعم٠مُمقم ذم أطمٙم٤مم صالة  .ًمف اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ومٞمٝمام اًمٔمٝمريـ، ويًتح٥ّم 

 اجلامقم٦م.

ػممه٤م ُمع قمدم ؾمامع  ذم همٚمٛمرأة أن ختٗم٧م ذم اًمٔمٝمريـ، وشمتخػّم إطمقط وضمقسم٤ًم ًمو

ـّ  وأُّم٤مإضمٜمٌل صقهت٤م،  ُم٤ًم يمام إذا ومٞمام إذا يم٤من اإلؾمامع حمرّ  ُمٕمف وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً ظمٗمقهت

 يم٤من ُمقضم٤ٌمً ًمٚمري٦ٌم.

 واًمٕمؼمة ذم اجلٝمر واخلٗمقت سم٤مًمّمدق اًمٕمرذم. 

ذًمؽ  إطمقط وضمقسم٤مً اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة ذم صالة اجلٛمٕم٦م، ويًتح٥ّم  (:644)مسللة  

 ٔمٝمر يقم اجلٛمٕم٦م.ذم إوًمٞملم ُمـ صالة اًم

إذا ضمٝمر ذم اًم٘مراءة ُمقوع اخلٗمقت أو ظمٗم٧م ُمقوع اجلٝمر ضمٝمالً  (:641)مسللة  

ُم٤م  صّح ر أصمٜم٤مء اًم٘مراءة صالشمف. وإذا قمٚمؿ سم٤محلٙمؿ أو شمذيمّ  صّح٧مُمٜمف سم٤محلٙمؿ أو ٟمًٞم٤مٟم٤مً 

 ُم٣م وي٠ميت سمقفمٞمٗمتف ذم اًم٤ٌمىمل.

ّمحػ ذم اًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ، ٓ سم٠مس سم٘مراءة احلٛمد واًمًقرة ذم اعم (:642)مسللة  

ُمـ ذًمؽ، وإن يم٤من  تٛمّٙمـئتامم أو اعمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘م٤مرئ أم مل يُمـ احلٗمظ أو آ متّٙمـؾمقاء 

وٓ سم٠مس سم٘مراءة إدقمٞم٦م  .إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً آىمتّم٤مر ذم ذًمؽ قمغم طم٤مل آوٓمرار

 وإذيم٤مر ذم اًم٘مٜمقت وهمػمه ذم اعمّمحػ وهمػمه.

ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمٖمرب  - إُم٤مُم٤مً يم٤من أم ُم٠مُمقُم٤مً  - اعمّمكّم  تخػّم ي (:643)مسللة  

وذم إظمػمشملم ُمـ اًمٔمٝمريـ واًمٕمِم٤مء سملم ىمراءة احلٛمد واًمتًٌٞمح، وإطمقط ًمزوُم٤ًم 

اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ومٞمام إذا اظمت٤مر  يًتح٥ّم اخلٗمقت هبام ذم هذه اًمريمٕم٤مت، وًمٙمـ جيقز سمؾ 

ّٓ ىمراءة احلٛمد،   ًمزوُم٤مً شمرك اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م. إطمقط وم٢منّ  ،ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤ممإ

ة ُمرّ  «َزُ كْ أَ  اهللُ وَ  اهللُ  َٓ إِ  هَ ل   إِ َٓ هلل وَ  دُ ؿْ احلَ اهلل وَ  انَ َح بْ ُش »ذم اًمتًٌٞمح أن ي٘مقل:  ئوجيز



 
 

ات. وإومم آؾمتٖمٗم٤مر سمٕمد اًمتًٌٞمح٤مت وًمق سم٠من واطمدة، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم صمالث ُمرّ 

 .«ِلْ  رْ ػِ اغْ  مَ فُ الؾ  »ي٘مقل: 

  قمٚمٞمف ىمراءة احلٛمد.لّم ُمـ اًمتًٌٞمح شمٕم تٛمّٙمـإذا مل ي (:644)مسللة  

جيقز اًمتٗمريؼ ذم اًمريمٕمتلم إظمػمشملم سم٠من ي٘مرأ ذم إطمدامه٤م وم٤محت٦م  (:645)مسللة  

 اًمٙمت٤مب وُيًٌّح ذم إظمرى.

ُمـ ٟمز ىمراءة احلٛمد ذم اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مٕطمقط إومم أن  (:652)مسللة  

 خيت٤مره٤م قمغم اًمتًٌٞمح٤مت ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م.

قمٚمٞمف، وإطمقط  ءريمع ومال ر طمتّكُمـ ٟمز اًم٘مراءة أو اًمتًٌٞمح٦م  (:651)مسللة  

 إومم أن يًجد ؾمجدشملم ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمّمالة.

ًمتًٌٞمح٤مت ُمـ ضمٝم٦م اقمت٤ٌمر اًم٘مٞم٤مم واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م طمٙمؿ اًم٘مراءة وا (:656)مسللة  

ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام، وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٗمروع هٜم٤مك جيري سمتامُمف  ُمرّ وآؾمت٘مالل ومٞمٝم٤م يمام 

 ام يٗمؽمىم٤من ُمـ ضمٝمتلم:هٜم٤م، همػم أهّن 

ره ىمٌؾ وم٢من شمذيمّ  ،ح ضم٤مًم٤ًمً إذا ٟمز اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًم٘مراءة أو اًمتًٌٞمح وم٘مرأ أو ؾمٌّ  -9 

 صّح٧مىم٤مم وريمع قمـ ىمٞم٤مم  سمٕمدُم٤مر أن يتداريمف، وإن شمذيمّ اًمريمقع وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً 

 صالشمف.

ُمـ اًم٘مٞم٤مم ذم مت٤مم اًم٘مراءة أو اًمتًٌٞمح وضم٥م اًم٘مٞم٤مم ومٞمٝمام سم٤معم٘مدار  تٛمّٙمـإذا مل ي -5 

ُمـ اجلٚمقس ذم مت٤مم اًم٘مراءة أو  تٛمّٙمـويمذًمؽ إذا مل ي .وم٢مذا قمجز ضمٚمس ،اعمٛمٙمـ

 (.545آوٓمج٤مع قمغم اجل٤مٟم٥م إيٛمـ أو إين قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ذيمرٟم٤مه ذم اعم٠ًمًم٦م )

سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م مل  صّحتٝم٤مف ذم ذم اًم٘مراءة وم٢من يم٤من ؿمٙمّ  إذا ؿمّؽ  (:655)مسللة  

هقى إمم اًمريمقع أو دظمؾ ذم  سمٕمدُم٤مذم ٟمٗمس اًم٘مراءة  ، ويمذًمؽ إذا ؿمّؽ يٕمتـ سم٤مًمِمّؽ 



 
 

 ومٞمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ًمزُم٧م قمٚمٞمف اًم٘مراءة. إذا ؿمّؽ  وأُّم٤ماًم٘مٜمقت، 

، دظمؾ ذم اًمًقرة مل يٕمتـ سم٤مًمِمّؽ  سمٕمدُم٤مذم ىمراءة احلٛمد  إذا ؿمّؽ  (:654)مسللة  

 ذم مجٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م. ويمذا إذا دظمؾ ذم مجٚم٦م وؿمّؽ 

 

 : الركوعالرابع 

وهق ُمـ إريم٤من أيْم٤مً، وشمٌٓمؾ اًمّمالة سمٜم٘مٞمّمتف قمٛمداً أو ؾمٝمقًا، ويمذًمؽ شمٌٓمؾ  

ّٓ اًمٗمريْم٦م سمزي٤مدشمف قمٛمدًا، سمؾ وؾمٝمقًا قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم،  ذم صالة اجلامقم٦م قمغم شمٗمّمٞمؾ إ

 شمٕم٤ممم.ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل 

ّٓ  ،ة واطمدةريمٕم٦م ُمرّ  يمّؾ وجي٥م اًمريمقع ذم   ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م  يمّؾ ومٗمل  ،ذم صالة أي٤متإ

 مخ٦ًم ريمققم٤مت، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 وجي٥م ذم اًمريمقع أُمقر: 

سمٛم٘مدار شمّمؾ أـمراف إص٤مسمع إمم اًمريم٦ٌم، ومال يٙمٗمل  آٟمحٜم٤مءأن يٙمقن  :إّول 

سمؾ  وإومْمؾ ،دون ذًمؽ ذم اًمرضمؾ، ويمذا ذم اعمرأة قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  آٟمحٜم٤مء

وُمـ يم٤مٟم٧م يده  .ًمٚمرضمؾ أن يٜمحٜمل سمٛم٘مدار شمّمؾ راطمتف إمم ريمٌتف إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً 

 إمم ُمًتقي اخلٚم٘م٦م. آٟمحٜم٤مءـمقيٚم٦م أو ىمّمػمة يرضمع ذم ُم٘مدار 

 ؾمٝمقاً صقرشم٤من:اًم٘مٞم٤مم ىمٌؾ اًمريمقع، وشمٌٓمؾ اًمّمالة سمؽميمف قمٛمداً، وذم شمريمف  :الثاين 

سمٕمد دظمقًمف ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م أو سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م، ومٗمل  ر اًم٘مٞم٤مم اعمٜمّز أن يتذيمّ  -9 

 هذه اًمّمقرة شمٌٓمؾ اًمّمالة أيْم٤ًم قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

اًمريمقع صُمؿَّ  ره ىمٌؾ دظمقًمف ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٞمج٥م قمٚمٞمف طمٞمٜمئٍذ اًم٘مٞم٤ممأن يتذيمّ  -5

ره سمٕمد دظمقًمف يًجد ؾمجديت اًمًٝمق إذا يم٤من شمذيمّ  صالشمف، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن وشمّمّح 



 
 

 ذم اًمًجدة إومم.

ويم٤مٟم٧م وفمٞمٗمتف اًمّمالة ىم٤مئاًم  ُمـ اًمريمقع قمـ ىمٞم٤مم تٛمّٙمـإذا مل ي (:651)مسللة  

ّٓ إًمٞمف سمرأؾمف إن أُمٙمـ، و ئيقُم  سمٕمٞمٜمٞمف شمٖمٛمٞمْم٤مً ًمف وومتح٤ًم ًمٚمرومع ُمٜمف. ئومٞمقُم إ

ف ذم طم٤مل يمقٟمف ُمٜمحٜمٞم٤مً ذم اًم٘مٞم٤مم ىمٌؾ اًمريمقع وم٢من يم٤من ؿمٙمّ  إذا ؿمّؽ  (:652)مسللة  

صُمؿَّ  سمٛم٘مدار اًمريمقع مل يٕمتـ سمف وُم٣م ذم صالشمف، وإن يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ًمزُمف آٟمتّم٤مب

 اًمريمقع.

طمقط إومم اظمتٞم٤مر اًمذيمر، ُمـ شمًٌٞمح أو حتٛمٞمد أو شمٙمٌػم أو هتٚمٞمؾ، وإ :الثالث 

َ رَ  انَ َح بْ ُش »ومٞمف  ئاًمتًٌٞمح، وجيز صمالث  «اهلل انَ َح بْ ُش »ة واطمدة، أو ُمرّ  «هِ دِ ؿْ َح بِ وَ  مِ قْ ظِ العَ  ّب 

ات. وًمق اظمت٤مر همػم اًمتًٌٞمح وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أن يٙمقن سم٘مدر اًمثالث اًمّمٖمري٤مت ُمـ ُمرّ 

 اًمتًٌٞمح.

يٕمتؼم اعمٙم٨م ذم طم٤مل اًمريمقع سمٛم٘مدار أداء اًمذيمر اًمقاضم٥م، يمام يٕمتؼم  (:653)مسللة  

اإلظمالل سمف ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف ىمٌؾ رومع اًمرأس ُمٜمف وًمق ، ومال جيقز ومٞمف اؾمت٘مرار سمدن اعمّمكّم 

 ذم طم٤مل قمدم آؿمتٖم٤مل سم٤مًمذيمر اًمقاضم٥م قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم.

صالشمف وٓ رء  صّح٧مرومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع  طمتّكوإذا ٟمز اًمذيمر أو آؾمت٘مرار  

 ر قمدم آؾمت٘مرار وهق ذم طم٤مل اًمريمقع أقم٤مد اًمذيمر قمغم إطمقط إومم.قمٚمٞمف، وإذا شمذيمّ 

ويمذا اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمغم إطمقط  ،اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع، ويٕمتؼم ومٞمف آٟمتّم٤مب :ابعالر 

وإن يم٤من ذًمؽ أطمقط  ،اًمريمقع مل يٚمزُمف اًمرضمقع ظمرج قمـ طمدّ  طمتّكوإذا ٟمًٞمف  .ًمزوُم٤مً 

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً ُم٤م مل يدظمؾ ذم اًمًجقد.

ذم اًمريمقع أو ذم اًم٘مٞم٤مم سمٕمده وىمد دظمؾ ذم اًمًجقد مل يٕمتـ  إذا ؿمّؽ  (:654)مسللة  

ذم اًم٘مٞم٤مم وىمد هقى  أو ؿمّؽ  ،ذم اًمريمقع وىمد هقى إمم اًمًجقد ف، ويمذًمؽ إذا ؿمّؽ سمِمٙمّ 



 
 

 إًمٞمف يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ومٞمف اًمرضمقع وشمدارك اًم٘مٞم٤مم اعمِمٙمقك ومٞمف.

صالشمف قمغم دظمؾ ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٓمٚم٧م  طمتّكإذا ٟمز اًمريمقع  (:655)مسللة  

وإطمقط إومم أن يًجد ؾمجديت  .ره ىمٌؾ ذًمؽ رضمع وشمداريمفإطمقط، وإن شمذيمّ 

 اًمًٝمق ًمزي٤مدة اًمًجدة اًمقاطمدة.

ُمـ  متّٙمـُمـ يم٤من قمغم هٞمئ٦م اًمرايمع ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م أو ًمٕم٤مرض وم٢من  (:522)مسللة  

ّٓ ٙمئ قمغم رء ًمزُمف ذًمؽ ىمٌؾ اًمريمقع، واًم٘مٞم٤مم ُمٜمتّم٤ٌمً وًمق سم٠من يتّ  ُمـ  متّٙمـوم٢من إ

 شمٕملّم ف آٟمتّم٤مب سمٛم٘مدار يّمدق قمروم٤ًم قمغم آٟمحٜم٤مء سمٕمده قمٜمقان اًمريمقع وًمق ذم طم٘مّ 

ّٓ ذًمؽ، و  أوُم٠م ًمٚمريمقع سمرأؾمف، وإن مل يٛمٙمـ ومٌٕمٞمٜمٞمف. إ

واًم٘مٞم٤مم اًمٜم٤مىمص ُمع قمدم  - وًمق سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م - وُم٤م ذيمر ُمـ وضمقب اًم٘مٞم٤مم اًمت٤ممّ 

 تٛمّٙمـقع أيْم٤مً، وُمع قمدم اًمجيري ذم طم٤مل اًمتٙمٌػمة واًم٘مراءة واًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريم تٛمّٙمـاًم

م اًم٘مٞم٤مم ىمٌؾ اًمريمقع قمغم همػمه، وُمع دوران إُمر سملم اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًمتٙمٌػمة ُمـ اجلٛمٞمع ي٘مدّ 

 .إّولم واًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًم٘مراءة أو سمٕمد اًمريمقع ي٘مدّ 

يٕمتؼم ذم آٟمحٜم٤مء أن يٙمقن سم٘مّمد اًمريمقع، ومٚمق اٟمحٜمك سمٛم٘مداره ٓ  (:521)مسللة  

 ٓ يٙمٗمل ذم ضمٕمٚمف ريمققم٤مً. -يمرومع رء ُمـ إرض  -ى سم٘مّمد اًمريمقع سمؾ ًمٖم٤مي٦م أظمر

 إذا اٟمحٜمك ًمٚمريمقع ومٝمقى إمم اًمًجقد ٟمًٞم٤مٟم٤ًم ومٗمٞمف صقر أرسمع: (:526)مسللة  

اًمريمقع، ويٚمزُمف طمٞمٜمئٍذ آٟمتّم٤مب ىم٤مئاًم  أن يٙمقن ٟمًٞم٤مٟمف ىمٌؾ أن يّمؾ إمم طمدّ  -9 

 وآٟمحٜم٤مء ًمٚمريمقع.

اًمريمقع طملم  ف مل خيرج قمـ طمدّ أن يٙمقن ٟمًٞم٤مٟمف سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمريمقع وًمٙمٜمّ  -5 

هقيف إمم اًمًجقد، ويٚمزُمف طمٞمٜمئٍذ أن يٌ٘مك قمغم طم٤مًمف وٓ يقي أيمثر ُمـ ذًمؽ وي٠ميت 

 سم٤مًمذيمر اًمقاضم٥م.



 
 

سم٠من ٟمز طم٤مًمف ومٝمقى  ،اًمريمقع سم٘مّمده ف ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م ذم طمدّ شمقىّمٗمأن يٙمقن ٟمًٞم٤مٟمف سمٕمد  -5 

ريمققمف، وجيري قمٚمٞمف  صّح اًمريمقع، ومٗمل هذه اًمّمقرة  ظمرج قمـ طمدّ  طمتّكإمم اًمًجقد 

 طمٙمؿ ٟم٤مد ذيمر اًمريمقع واًم٘مٞم٤مم سمٕمده.

هقى إمم اًمًجقد وظمرج قمـ  طمتّكاًمريمقع  ف ذم طمدّ شمقىّمٗمأن يٙمقن ٟمًٞم٤مٟمف ىمٌؾ  -0 

يٜمحٜمل إمم اًمريمقع صم٤مٟمٞم٤مً، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً صُمؿَّ  اًمريمقع، ومٞمٚمزُمف أن يرضمع إمم اًم٘مٞم٤مم طمدّ 

 ذم هذه اًمّمقرة إقم٤مدة اًمّمالة أيْم٤مً.

 

 : السجوداخلامس

وجي٥م ذم يمؾ  ريمٕم٦م ؾمجدشم٤من، ومه٤م ُمٕم٤مً ُمـ إريم٤من، ومتٌٓمؾ اًمّمالة سمٜم٘مٞمّمتٝمام  

قمٛمداً أو ؾمٝمقاً، يمام شمٌٓمؾ اًمٗمريْم٦م سمزي٤مدهتام قمٛمداً، سمؾ وؾمٝمقاً أيْم٤مً قمغم إطمقط 

 وؾمٞم٠ميت طمٙمؿ زي٤مدة اًمًجدة اًمقاطمدة وٟم٘مّم٤مهن٤م. .وضمقسم٤مً 

 وجي٥م ذم اًمًجقد أُمقر: 

واًمريمٌت٤من،  ،٤منووع اعم٤ًمضمد اًمًٌٕم٦م قمغم إرض، وهل: اجلٌٝم٦م، واًمٙمٗمّ  :إّول 

 واإلهب٤مُم٤من ُمـ اًمرضمٚملم.

قمغم  -أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م ُمـ اًمقضمف يمام ؾمٞم٠ميت  -وشمتّ٘مقم اًمًجدة سمقوع اجلٌٝم٦م  

غم ُم٤ًمضمده٤م ووع همػمه٤م ُمـ إقمْم٤مء اعمذيمقرة قم وأُّم٤م، اعمًَجد ُمع آٟمحٜم٤مء اخل٤مّص 

ّٓ ومٝمق وإن يم٤من واضم٤ًٌم طم٤مل اًمًجقد  سم٤مًمّمالة شمريمف ُمـ همػم  يّي ًمٞمس سمريمـ، ومال  أّٟمف إ

 قمٛمد وإن يم٤من اًمؽمك ذم يمٚمت٤م اًمًجدشملم.

ّم٤مل أضمزائٝم٤م، ومٞمجقز اًمًجقد قمغم ٓ يٕمتؼم ذم ُمًَجد اجلٌٝم٦م اشمّ  (:525)مسللة  

 اًمًجقد قمٚمٞمف. يّمّح  مم٤ّماًمًٌح٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمّمٜمققم٦م 



 
 

ه٤م وًمق سم٘مدر ـمرف اًمقاضم٥م ووٕمف قمغم اعمًَجد ُمـ اجلٌٝم٦م ُمًاّم  (:524)مسللة  

لم أي اًمًٓمح اعمح٤مط سمخٓمّ  -ُمـ وؾمط اجلٌٝم٦م  ًّٛمكضمقسم٤مً ووع اعمإٟمٛمٚم٦م، وإطمقط و

اؾمتٞمٕم٤مب  اًمٙمّٗملم، واًمقاضم٥م ووٕمف ُمـ - قازيلم سملم احل٤مضمٌلم إمم اًمٜم٤مصٞم٦مُمقهقُملم ُمت

، وُمـ ًّٛمكوُمـ اًمريمٌتلم سمٛم٘مدار اعم ُمٙم٤من قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم،سم٤مـمٜمٝمام قمروم٤مً ُمع اإل

وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ووع  ،وًمق ُمـ فم٤مهرمه٤م أو سم٤مـمٜمٝمام ًّٛمكاإلهب٤مُملم ووع اعم

 ـمرومٞمٝمام.

وٓ يٕمتؼم ذم ووع هذه اعمقاوع أن جيٕمؾ صم٘مٚمف قمٚمٞمٝم٤م أزيد ُمـ اعم٘مدار اًمذي يّمدق  

ٕم٤مرف، ومٚمق ووٕمٝم٤م ويٕمتؼم أن يٙمقن اًمًجقد قمغم اًمٜمحق اعمت .ُمٕمف اًمًجقد قمٚمٞمٝم٤م قمروم٤مً 

قمغم إرض وهق ٟم٤مئؿ قمغم وضمٝمف مل جيزه ذًمؽ. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سم٢مًمّم٤مق اًمّمدر واًمٌٓمـ 

 سم٤مٕرض طم٤مل اًمًجقد، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم شمريمف.

 ئام ُمع آظمتٞم٤مر، وُمع اًميورة جيزووع سم٤مـمٜمٝم اًمٙمّٗملميِمؽمط ذم  (:521)مسللة  

ف ًم٥ًٌم ُمـ ووع يمٗمّ  تٛمّٙمـياًمٔم٤مهر. وإطمقط وضمقسم٤ًم عمـ ىمٓمٕم٧م يده ُمـ اًمزٟمد أو مل 

وم٤مٕىمرب ُمـ اًمذراع واًمٕمْمد، وعمـ ىمٓمع إهب٤مم  آظمر أن يْمع ُم٤م هق إىمرب إمم اًمٙمّػ 

 رضمٚمف أن يْمع ؾم٤مئر أص٤مسمٕمٝم٤م.

أن ٓ يٙمقن ُمًَجد اجلٌٝم٦م أقمغم ُمـ ُمقوع اًمريمٌتلم واإلهب٤مُملم وٓ أؾمٗمؾ : الثاين 

سمٛمراقم٤مة ذًمؽ سملم اعمًَجد ُمٜمف سمام يزيد قمغم أرسمٕم٦م أص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م، وٓ يؽمك آطمتٞم٤مط 

واعمقىمػ أيْم٤ًم، ومٚمق ووع ضمٌٝمتف قمغم ُمٙم٤من ُمرشمٗمع ًمٕمذر ُمـ ؾمٝمق أو همػمه وم٢من مل يّمدق 

قمٚمٞمف اًمًجقد قمروم٤مً ًمزُمف أن يرومع رأؾمف ويًجد، وإن صدق قمٚمٞمف ذًمؽ وم٢من اًمتٗم٧م سمٕمد 

 إمم اعمقوع اعم٤ًموي، وإن اًمتٗم٧م ىمٌٚمف وضم٥م قمٚمٞمف اجلرّ  اًمذيمر اًمقاضم٥م مل جي٥م قمٚمٞمف اجلرّ 

 إًمٞمف أشمك سمف ذم هذا احل٤مل وُم٣م ذم صالشمف. اإلشمٞم٤من سم٤مًمذيمر سمٕمده، وإن مل يٛمٙمـ اجلرّ و



 
 

يٕمتؼم ذم ُمًَجد اجلٌٝم٦م أن يٙمقن ُمـ إرض أو ٟم٤ٌمهت٤م همػم ُم٤م ي١ميمؾ أو  :الثالث 

 اًمًجقد قمغم احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًم٘مٓمـ وٟمحق ذًمؽ. يّمّح يٚمٌس، ومال 

ًمٜم٤ٌمت، وقمغم اًمٜم٤ٌمت اًمذي ٓ ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سم٤مًمًجقد قمغم ُم٤م ي٠ميمٚمف احلٞمقان ُمـ ا 

يم٠مصؾ اًمًقس وقمٜم٥م اًمثٕمٚم٥م  ،ي١ميمؾ سمٜمٗمًف سمؾ ينمب اعم٤مء اًمذي يٜم٘مع أو يٓمٌخ ومٞمف

اًمًجقد قمغم ورق اًمٙمرم سمٕمد أوان أيمٚمف،  يّمّح وورد ًم٤ًمن اًمثقر وورق اًمِم٤مي، يمام 

، وقمغم ٟمقاة اًمتٛمر وؾم٤مئر اًمٜمقى طم٤مل وقمغم ىمنم اجلقز أو اًمٚمقز سمٕمد اٟمٗمّم٤مًمف قمـ اًمٚم٥ّم 

 ٤م قمـ اًمثٛمرة.اٟمٗمّم٤مهل

 يّمّح  مم٤ّمخذ ُمـ اخلِم٥م وٟمحقه اًمًجقد اظمتٞم٤مرًا قمغم اًم٘مرـم٤مس اعمتّ  ويّمّح  

٤من أيْم٤مً، دون خذ ُمـ اًم٘مٓمـ أو اًمٙمتّ اًمًجقد قمغم اًم٘مرـم٤مس اعمتّ  يّمّح اًمًجقد قمٚمٞمف، سمؾ 

 ٓ يّمّح اًمًجقد قمٚمٞمف يم٤محلرير. مم٤ّمخذ ُمـ همػممه٤م اعمتّ 

واًمًجقد قمغم اًمؽماب  واًمًجقد قمغم إرض أومْمؾ ُمـ اًمًجقد قمغم همػمه٤م، 

ف آٓومٝم٤م نَمّ ٦م )قمغم ُمُ أومْمؾ ُمـ اًمًجقد قمغم همػمه، وأومْمؾ ُمـ اجلٛمٞمع اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞمّ 

 ٦م واًمًالم(.اًمتحٞمّ 

قر، ات، وقمغم اًمزضم٤مج واًمٌٚمّ ٦م وؾم٤مئر اًمٗمٚمزّ اًمًجقد قمغم اًمذه٥م واًمٗمّْم  يّمّح وٓ  

ٓ يّمدق قمٚمٞمف إرض أو  مم٤ّموهمػم ذًمؽ  ،وقمغم ُم٤م يٜم٧ٌم قمغم وضمف اعم٤مء، وقمغم اًمرُم٤مد

ٟم٤ٌمهت٤م، وإطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم اًمًجقد قمغم اًم٘مػم واًمزوم٧م، وًمٙمـ ي٘مّدُم٤من قمغم همػممه٤م قمٜمد 

 آوٓمرار.

واًمٜمقرة وًمق سمٕمد  ويّمّح اًمًجقد قمغم اًمٗمحؿ واخلزف وأضمر، وقمغم اجلّص  

ـمٌخٝمام، وقمغم اعمرُمر واًمٕم٘مٞمؼ واًمٗمػموزج واًمٞم٤مىمقت واعم٤مس وٟمحقه٤م ُمـ إطمج٤مر 

 ٛم٦م.اًمٙمري



 
 

اًمًجقد قمغم ُم٤م ي١ميمؾ ذم سمٕمض اًمٌٚمدان إذا قُمّد ُم٠ميمقًٓ ذم  يّمّح ٓ  (:522)مسللة  

 همػمه وإن مل يتٕم٤مرف أيمٚمف.

اًمًجقد قمٚمٞمف ًمٗم٘مداٟمف أو  يّمّح ُمـ اًمًجقد قمغم ُم٤م  تٛمّٙمـإذا مل ي (:523)مسللة  

هذا  ًمف ؾم٘مط أو اًمؼمد أو همػم ذًمؽ ؾمجد قمغم اًم٘مػم أو اًمزوم٧م، وم٢من مل يتٞمّن  ُمـ ضمٝم٦م احلرّ 

 ًمف، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم شم٘مديؿ صمقسمف قمغم همػمه. ظم٤مّص اًمنمط ًمٕمدم صمٌقت سمدل 

اًمًجقد قمٚمٞمف واًمتٗم٧م ذم إصمٜم٤مء  يّمّح إذا ؾمجد ؾمٝمقًا قمغم ُم٤م ٓ  (:524)مسللة  

 متّٙمـوم٢من يم٤من ذًمؽ سمٕمد اإلشمٞم٤من سم٤مًمذيمر اًمقاضم٥م ُم٣م وٓ رء قمٚمٞمف، وإن يم٤من ىمٌٚمف وم٢من 

ؾمجدشمف  اًمًجقد قمٚمٞمف ومٕمؾ ذًمؽ، وُمع قمدم اإلُمٙم٤من يتؿّ  يّمّح ضمٌٝمتف إمم ُم٤م  ُمـ ضمرّ 

 صالشمف. وشمّمّح 

اًمًجقد قمٚمٞمف اظمتٞم٤مراً طم٤مل  يّمّح ٓ سم٠مس سم٤مًمًجقد قمغم ُم٤م ٓ  (:525)مسللة  

ص ُمٜمٝم٤م سم٤مًمذه٤مب إمم ُمٙم٤من آظمر، وٓ شم٠مظمػم اًمّمالة إمم زوال ٦م، وٓ جي٥م اًمتخٚمّ اًمت٘مٞمّ 

 ؾمٌٌٝم٤م.

ؾ واًمٓملم أو طمَ ووع اجلٌٝم٦م قمغم اًمقَ  ئجيز  آؾمت٘مرار ذم اعمًَجد، وماليٕمتؼم :الرابع 

٧م اجلٌٝم٦م متّٙمٜماجلٌٝم٦م قمٚمٞمف، وٓ سم٠مس سم٤مًمًجقد قمغم اًمٓملم إذا  تٛمّٙمـاًمؽماب اًمذي ٓ شم

قمٚمٞمف، وًمٙمـ إذا ًمّمؼ هب٤م رء ُمـ اًمٓملم أزاًمف ًمٚمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م إذا يم٤من ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ ُم٤ٌمذة 

 د.اجلٌٝم٦م ًمٚمٛمًجَ 

ويمذا اإلسم٤مطم٦م قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، د اجلٌٝم٦م اًمٓمٝم٤مرة، جَ يٕمتؼم ذم ُمً :اخلامس 

ٟمج٤مؾم٦م اًم٤ٌمـمـ أو اًمٓمرف أظمر،  ودمزئ ـمٝم٤مرة اًمٓمرف اًمذي يًجد قمٚمٞمف، وٓ شمّي 

واًمالزم ـمٝم٤مرة اعم٘مدار اًمذي يٕمتؼم وىمقع اجلٌٝم٦م قمٚمٞمف ذم اًمًجقد، ومال سم٠مس سمٜمج٤مؾم٦م 

 (.599 ذم اعم٠ًمًم٦م )اًمٙمالم ذم اقمت٤ٌمر اإلسم٤مطم٦م ذم ُمٙم٤من اعمّمكّم  شم٘مّدماًمزائد قمٚمٞمف، وىمد 



 
 

ّٓ جي٥م اًمذيمر ذم اًمًجقد، واحل٤مل ومٞمف يمام ذيمرٟم٤مه ذم ذيمر اًمريمقع،  :السادس   أنّ إ

َ رَ  انَ َح بْ ُش »اًمتًٌٞمح٦م اًمٙمؼمى هٜم٤م   وَ  َذ  عْ إَ  ّب 
 .«هِ دِ ؿْ َح بِ

ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م سمٕمد اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م  وأُّم٤م .جي٥م اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم :السابع 

 قمغم آطمتٞم٤مط. ومقضمقهب٤م ُمٌٜمّل 

يٕمتؼم اعمٙم٨م ذم طم٤مل اًمًجقد سمٛم٘مدار أداء اًمذيمر اًمقاضم٥م، يمام يٕمتؼم ومٞمف  :الثامن 

، ومال جيقز اإلظمالل سمف ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف ىمٌؾ رومع اًمرأس ُمٜمف وًمق ذم اؾمت٘مرار سمدن اعمّمكّم 

طم٤مل قمدم آؿمتٖم٤مل سم٤مًمذيمر اًمقاضم٥م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمتحريؽ سمٕمض 

ق آؾمت٘مرار قمروم٤ًم، وإطمقط إومم إقم٤مدة اًمذيمر سمّمد يّي إـمراف يم٠مص٤مسمع اًمٞمد ُم٤م مل 

 ك طم٤مًمف ُمـ همػم قمٛمد.ًمق حترّ 

 ًمٚمًجقد وم٢من أُمٙمٜمف آٟمحٜم٤مء سمحد   ُمـ آٟمحٜم٤مء اًمت٤ممّ  تٛمّٙمـُمـ مل ي (:512)مسللة  

ُمـ ووع  تٛمّٙمـي يّمدق ُمٕمف اًمًجقد قمروم٤ًم وضم٥م قمٚمٞمف أن يرومع ُم٤م يًجد قمٚمٞمف إمم طمد  

ُمـ آٟمحٜم٤مء سمذًمؽ اعم٘مدار أوُم٠م سمرأؾمف ًمٚمًجقد وضمٕمؾ إيامءه  تٛمّٙمـاجلٌٝم٦م قمٚمٞمف، وم٢من مل ي

اًمًجقد قمٚمٞمف إمم اجلٌٝم٦م وإن يم٤من  يّمّح ًمف أيمثر ُمـ إيامئف ًمٚمريمقع، وٓ يٚمزُمف رومع ُم٤م 

 أومم، وُمع اًمٕمجز قمٜمف أوُم٠م سمٕمٞمٜمٞمف همٛمْم٤مً ًمف وومتح٤ًم ًمٚمرومع ُمٜمف.

جدة إومم أشمك د ىمٝمراً وم٢من يم٤من ذم اًمًإذا ارشمٗمٕم٧م اجلٌٝم٦م ُمـ اعمًجَ  (:511)مسللة 

 سم٤مًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م، وإن يم٤من ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٣م ذم صالشمف وٓ رء قمٚمٞمف.

قم٤مدت يمذًمؽ مل حي٥ًم ؾمجدشملم. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من صُمؿَّ  وإذا ارشمٗمٕم٧م اجلٌٝم٦م ىمٝمراً  

 ٦م.آرشمٗم٤مع ىمٌؾ اإلشمٞم٤من سم٤مًمذيمر وم٤مٕطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ي٠ميت سمف سمٕمد اًمٕمقد ٓ سم٘مّمد اجلزئٞمّ 

ُمـ ووٕمف قمغم إرض  تٛمّٙمـٓ ي مم٤ّمؾ أو ٟمحقه ُمَّ ذا يم٤من سمجٌٝمتف دُ إ (:516)مسللة  

ر، وم٢من مل يًتٖمرق اجلٌٝم٦م ؾمجد قمغم اعمقوع ر أو شمٕمّن أو شمّي وًمق ُمـ همػم اقمتامد ًمتٕمذّ 



 
 

اًمًٚمٞمؿ وًمق سم٠من حيٗمر طمٗمػمة ًمٞم٘مع اًمًٚمٞمؿ قمغم إرض، وإطمقط وضمقسم٤مً شم٘مديؿ وؾمط 

، وإن اؾمتٖمرىمٝم٤م ووع ؿمٞمئ٤مً ُمـ وضمٝمف قمغم -( 540سمٞم٤مٟمف ذم اعم٠ًمًم٦م ) ُمرّ وىمد  -اجلٌٝم٦م 

 - أي ـمرذم اجلٌٝم٦م سم٤معمٕمٜمك إقمؿّ  -وإطمقط ًمزوُم٤مً شم٘مديؿ اًمذىمـ قمغم اجلٌٞمٜملم  .إرض

وًمق  -ُمـ ووع رء ُمـ اًمقضمف  تٛمّٙمـوشم٘مديٛمٝمام قمغم همػممه٤م ُمـ أضمزاء اًمقضمف، وم٢من مل ي

 .ت٘مّدمأوُم٠م سمرأؾمف أو سمٕمٞمٜمف قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعم - سمٕمالج

دظمؾ ذم اًمريمقع سمٕمدمه٤م سمٓمٚم٧م صالشمف  طمتّكُمـ ٟمز اًمًجدشملم  (:515)مسللة  

 رمه٤م ىمٌؾ ذًمؽ رضمع وشمداريمٝمام.قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، وإن شمذيمّ 

ره٤م ىمٌؾ اًمريمقع رضمع وشمداريمٝم٤م، وإن ذيمره٤م وُمـ ٟمز ؾمجدة واطمدة وم٢من شمذيمّ  

 دظمؾ ذم اًمريمقع ُم٣م ذم صالشمف وىمْم٤مه٤م سمٕمد اًمّمالة. سمٕمدُم٤م

وم٢من ذيمرمه٤م ىمٌؾ  ؿؾمٚمّ  طمتّكًجدشملم ُمـ اًمريمٕم٦م إظمػمة ُمـ ٟمز اًم (:514)مسللة  

صالشمف وؾمجد  رضمع وشمداريمٝمام وأشمؿّ  -ث دَ يم٤محلَ  -أن ي٠ميت سمام يٜم٤مذم اًمّمالة قمٛمدًا وؾمٝمقًا 

إذا ذيمرمه٤م سمٕمد اإلشمٞم٤من سمٌمء  وأُّم٤مؾمجدشملم ًمزي٤مدة اًمًالم ؾمٝمقاً قمغم إطمقط وضمقسم٤مً، 

 ُمـ اعمٜم٤مومٞم٤مت سمٓمٚم٧م صالشمف.

ُمـ ٟمز ؾمجدة ُمـ اًمريمٕم٦م إظمػمة وذيمره٤م سمٕمد اًمًالم ىمٌؾ  (:511)مسللة  

صالشمف، وؾمجد ؾمجديت  اإلشمٞم٤من سمام يٜم٤مذم اًمّمالة قمٛمداً وؾمٝمقاً رضمع وشمداريمٝم٤م وأشمؿّ 

اًمًٝمق ًمزي٤مدة اًمًالم ؾمٝمقًا قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم، وإذا ذيمره٤م سمٕمد اإلشمٞم٤من سم٤معمٜم٤مذم ىمْم٤مه٤م، 

 وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ي٠ميت سمًجديت اًمًٝمق.

قمغم  -همػم اجلٌٝم٦م  -ُمـ ٟمز ووع قمْمق ُمـ إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م  (:512للة )مس 

 صالشمف وٓ رء قمٚمٞمف. صّح٧مإرض وذيمره سمٕمد رومع اجلٌٝم٦م 

 يّمّح  مم٤ّمَجده مل يٙمـ ًُم إذا ذيمر سمٕمد رومع اًمرأس ُمـ اًمًجقد أنّ  (:513)مسللة  



 
 

زيد قمغم أرسمع سمام ي -ُمثالً  -يم٤من أقمغم أو أؾمٗمؾ ُمـ ُمقوع ريمٌتٞمف  أّٟمفاًمًجقد قمٚمٞمف، أو 

 أص٤مسمع ُمْمٛمقُم٦م ُم٣م ذم صالشمف وٓ رء قمٚمٞمف.

إذا ٟمز اًمذيمر أو اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م طم٤مل اًمًجقد وذيمره سمٕمد رومع اًمرأس  (:514)مسللة  

 صالشمف. صّح٧مُمـ اًمًجقد 

 صالشمف. صّح٧مؾمجد اًمث٤مٟمٞم٦م  طمتّكإذا ٟمز اجلٚم٦ًم سملم اًمًجدشملم  (:515)مسللة  

  

 د: التشفّ السادس

وهق واضم٥م ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم مجٞمع اًمّمٚمقات، وذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ صالة  

وإن يم٤مٟم٧م  -آطمتٞم٤مط  ُمـ صالةِ  اعمٖمرب، وذم اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٔمٝمريـ واًمٕمِم٤مء، وًمٙمّؾ 

 واطمد. دٌ شمِمٝمّ  -يمام هق إومْمؾ  إذا أشمك هب٤م ُمٜمٗمّمٚم٦م -اًمقشمر  وصالةِ  -ريمٕم٦م واطمدة 

، هُ لَ  َك يْ  َذِ َٓ  هُ َد حْ وَ  اهللُ  َٓ إِ  هَ ل   إِ َٓ  نْ أَ  ُد فَ ْص أَ »تف أن ي٘مقل: وإطمقط ًمزوُم٤مً ذم يمٞمٗمٞمّ  

 .«دٍ ؿَ ُمَ  آلِ وَ  دٍ ؿَ ُمَ  َذ  عَ  ل  َص  مَ فُ ، الؾ  هُ لُ وْ ُش رَ وَ  هُ ُد بْ داً عَ ؿَ ُمَ  نَ أَ  دُ فَ ْص أَ وَ 

ًمْمٞمؼ  تٛمّٙمـٜمف، وإذا مل يد ُمع اإلُمٙم٤من وًمق سم٠من يتٌع همػمه ومٞمٚم٘مّ ؿ اًمتِمٝمّ وجي٥م شمٕمٚمّ  

ؿ أشمك سمام ي٘مدر قمٚمٞمف ُمع صدق اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف وسمؽممج٦م اًم٤ٌمىمل قمغم اًمقىم٧م وٟمحقه ُمـ اًمتٕمٚمّ 

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

 د أُمقر:جي٥م ذم اًمتِمٝمّ  (:562)مسللة  

 أداؤه صحٞمح٤مً. -9 

 ٦م.٦م ظم٤مّص اجلٚمقس طم٤مًمف ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف، وٓ شمٕمتؼم ذم اجلٚمقس يمٞمٗمٞمّ  -5 

 اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمٜمد اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمذيمر. -5 

د، اعمقآة سملم أضمزائف، سم٠من ي٠ميت هب٤م ُمتٕم٤مىم٦ٌم قمغم ٟمحق يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان اًمتِمٝمّ  -0 



 
 

 اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م سم٤مٕذيم٤مر اعم٠مصمقرة. يّي وٓ 

وذيمره ىمٌؾ أن يدظمؾ ذم اًمريمقع اًمذي سمٕمده  إّولد إذا ٟمز اًمتِمٝمّ  (:561)مسللة  

ره سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمريمقع ُم٣م ذم صالشمف وي٠ميت ًمزُمف اًمرضمقع ًمتداريمف، وًمق شمذيمّ 

 د أيْم٤مً.سمًجديت اًمًٝمق سمٕمده٤م، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ي٘ميض اًمتِمٝمّ 

ره ىمٌؾ شمذيمّ شمداريمف ُمع اإلُمٙم٤من سم٠من يم٤من  إّولد وإذا ٟمز اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمّ  

ّٓ و ،اًمدظمقل ذم اًمريمقع ُم٣م ذم صالشمف، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ي٠ميت سمٕمده٤م سمًجديت  إ

 اًمًٝمق.

، وُمع قمدُمف ومال رء تٛمّٙمـوإذا ٟمز اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمف وم٤مٕطمقط إومم شمداريمٝم٤م ُمع اًم 

 قمٚمٞمف.

ؿ وم٢من ذيمره ىمٌؾ اإلشمٞم٤من سمام يٜم٤مذم اًمّمالة رضمع ؾمٚمّ  طمتّكد إظمػم وإذا ٟمز اًمتِمٝمّ  

أشمك سمًجديت اًمًٝمق ًمٚمًالم اًمزائد قمغم إطمقط وضمقسم٤مً، وإن ذيمره سمٕمد صُمؿَّ  وشمداريمف

 اإلشمٞم٤من سم٤معمٜم٤مذم ومٕمٚمٞمف ؾمجدشم٤م اًمًٝمق وم٘مط.

ذم اإلشمٞم٤من  ف، ويمذا إذا ؿمّؽ مل يٕمتـ سمِمٙمّ  صّحتفذم  د ومِمّؽ إذا شمِمٝمّ  (:566)مسللة  

د واًمّمالة قمغم ِمٝمّ ذم جمٛمقع اًمت د، أو ؿمّؽ د وآل حمٛمّ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم طم٤مل اًمّمالة قمغم حمٛمّ 

ىم٤مم أو ذم طم٤مل اًمٜمٝمقض أو طملم  سمٕمدُم٤مد وآًمف، أو ذم ظمّمقص اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ حمٛمّ 

 ف ذم ُمثؾ ذًمؽ.ٓ يٕمتٜمل سمِمٙمّ  وم٢مّٟمفاًمًالم، 

  

 : السالمالسابع 

ويٕمتؼم أداؤه صحٞمح٤ًم طم٤مل اجلٚمقس ُمع  .وآظمر أضمزائٝم٤م ،صالة يمّؾ وهق واضم٥م ذم  

 «نِيَ احلِ اهلل الَص  ادِ بَ عِ  َذ  عَ ا وَ ـَ قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس »وًمف صٞمٖمت٤من مه٤م:  .داًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م يمام ذم اًمتِمٝمّ 



 
 

 «مْ ؽُ قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس »، ويٙمٗمل ذم اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: «هُ اتُ كَ رَ بَ اهلل وَ  ةُ مْحَ رَ وَ  مْ ؽُ قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس »و

 ويًتح٥ّم  .سمحذف اًم٤ٌمىمل، وإطمقط وضمقسم٤ًم قمدم شمرك هذه اًمّمٞمٖم٦م وإن أشمك سم٤مٕومم

َ أَ  َك قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس »اجلٛمع سمٞمٜمٝمام، وأن ي٘مقل ىمٌٚمٝمام:   .«هُ اتُ كَ رَ بَ اهلل وَ  ةُ مْحَ رَ ي  وَ بِ ا الـَ ّي 

ُمـ ٟمز اًمًالم شمداريمف إذا ذيمره ىمٌؾ أن ي٠ميت سمٌمء ُمـ ُمٜم٤مومٞم٤مت  (:565)مسللة  

ث أو سمٕمد ومّمؾ ـمقيؾ دَ صدر ُمٜمف احلَ  سمٕمدُم٤ماًمّمالة، وإن ذيمره سمٕمد ذًمؽ يم٠من يذيمره 

 صالشمف وٓ رء قمٚمٞمف، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً إقم٤مدهت٤م. صّح٧مهبٞمئ٦م اًمّمالة  خمؾ  

، ويمذًمؽ اًمًالم سمٕمد اإلشمٞم٤من سمف مل يٕمتـ سم٤مًمِمّؽ  صّح٦مذم  إذا ؿمّؽ  (:564)مسللة  

دظمؾ ذم صالة أظمرى أو أشمك سمٌمء ُمـ اعمٜم٤مومٞم٤مت أو اؿمتٖمؾ  سمٕمدُم٤مذم أصٚمف  إذا ؿمّؽ 

ّٓ سم٤مًمتٕم٘مٞم٥م، و  ًمزُمف اًمتدارك.إ

 

 الستقب وادوآة

٦ٌم قمغم اًمٜمحق اًمذي ذيمرٟم٤مه، وم٢مذا ظم٤مًمػ اًمؽمشمٞم٥م جي٥م اإلشمٞم٤من سمقاضم٤ٌمت اًمّمالة ُمرشمّ  

 ٦م.ت٘مّدُمطمٙمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ؾمٝمقًا ذم اعم٤ًمئؾ اعم شم٘مّدمقمٛمداً سمٓمٚم٧م صالشمف، وىمد 

ودم٥م اعمقآة سملم أضمزاء اًمّمالة سم٠من ي١مشمك هب٤م ُمتقاًمٞم٦م قمغم ٟمحق يٜمٓمٌؼ قمغم  

سم٤معمقآة شمٓمقيؾ اًمريمقع أو اًمًجقد أو اًم٘مٜمقت، أو  يّي وٓ  .جمٛمققمٝم٤م قمٜمقان اًمّمالة

 اإليمث٤مر ُمـ إذيم٤مر، أو ىمراءة اًمًقر اًمٓمقال وٟمحق ذًمؽ.

 

 

 



 
 

 

 الؼـوت

٦م، ومريْم٦م يم٤مٟم٧م أو ٟم٤مومٚم٦م، سمؾ ّمٚمقات اًمٞمقُمٞمّ ة واطمدة ذم مجٞمع اًماًم٘مٜمقت ُمرّ  يًتح٥ّم  

اًم٘مٜمقت  إطمقط ًمزوُم٤ًم اإلشمٞم٤من سمف ومٞمٝم٤م رضم٤مًء، ويًتح٥ّم  ذم مجٞمع اًمٜمقاومؾ همػم اًمِمٗمع وم٢منّ 

ة ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمده، ة ذم اًمريمٕم٦م إومم ىمٌؾ اًمريمقع، وُمرّ شملم: ُمرّ ذم صالة اجلٛمٕم٦م ُمرّ 

٦م اًمّمٚمقات ىمٌؾ اًمريمقع ُمـ ف ذم سم٘مٞمّ وحمٚمّ  .د اًم٘مٜمقت ذم صٚمقات اًمٕمٞمديـ وأي٤متويتٕمدّ 

د اؾمتح٤ٌمب اًم٘مٜمقت ذم اًمّمٚمقات ويت٠ميمّ  .ام يريمعيمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وذم صالة اًمقشمر ىمٌٚماًمر

 .وصالة اعمٖمرب ام صالة اًمٗمجر وصالة اجلٛمٕم٦م٦م، وٓ ؾمٞمّ اجلٝمريّ 

دقم٤مء أو ذيمر.  يمّؾ ٓ يٕمتؼم ذم اًم٘مٜمقت ذيمر خمّمقص، ويٙمٗمل ومٞمف  (:561)مسللة  

٦م إؿمٙم٤مل، وإن يم٤من ٓ ي٘مدح ًم٘مٜمقت سم٤مًمدقم٤مء اعمٚمحقن أو سمٖمػم اًمٕمرسمٞمّ ؼ وفمٞمٗم٦م اوذم حت٘مّ 

 اًمّمالة. صّح٦مذًمؽ ذم 

وآًمف واًمدقم٤مء ًمٜمٗمًف  وإومم أن جيٛمع ومٞمف سملم اًمثٜم٤مء قمغم اهلل واًمّمالة قمغم اًمٜمٌّل  

 ٤م.٦م ذم سمٕمض اًمٜمقاومؾ ومٚمتٓمٚم٥م ُمـ ُمٔم٤مهّن وًمٚمٛم١مُمٜملم. ٟمٕمؿ، ىمد وردت أذيم٤مر ظم٤مّص 

ًمف أن ي٠ميت سمف سمٕمد اًمريمقع،  يًتح٥ّم ريمع  طمتّكُمـ ٟمز اًم٘مٜمقت  (:562)مسللة  

 أن ي٠ميت سمف سمٕمد اًمّمالة. يًتح٥ّم ؾمجد  سمٕمدُم٤موإن ذيمره 

 

  

  



 
 

 

 مبطالت الصالة

 ُمٌٓمالت اًمّمالة أطمد قمنم أُمراً: 

ذم اعم٤ًمئؾ  ت٘مّدمأن شمٗم٘مد اًمّمالة ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أضمزائٝم٤م أو ذوـمٝم٤م، قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعم -9 

 ٘م٦م هب٤م.اعمتٕمٚمّ 

وًمق  يقضم٥م سمٓمالهن٤م وم٢مّٟمف ،ٚم٦م أصمٜم٤مء صالشمف وًمق ذم أٟم٤مت اعمتخٚمّ أن حيدث اعمّمكّم  -5 

 شم٘مّدموىمد  .يم٤من وىمققمف ؾمٝمقًا أو اوٓمرارًا سمٕمد اًمًجدة إظمػمة قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 

أطمدث ذم اعم٠ًمًم٦م  طمتّكطمٙمؿ ٟم٤مد اًمًالم  ُمرّ احلدث ذم ُم٤ًمئؾ اًمٓمٝم٤مرة، يمام طمٙمؿ دائؿ 

(555.) 

، ٦م أم ٓؾمقاء ىمّمد سمف اجلزئٞمّ  -٦م ذم همػم طم٤مل اًمت٘مٞمّ  -اًمتٙمٗمػم قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم  -5 

سم٤مً. وٓ سم٠مس  إطمدى يديف قمغم إظمرى ظمْمققم٤مً وشم٠مدّ واًمتٙمٗمػم هق: أن يْمع اعمّمكّم 

 وٟمحقه. يم٤محلّؽ سم٤مًمقوع اعمزسمقر ًمٖمرض آظمر 

آًمتٗم٤مت قمـ اًم٘مٌٚم٦م ُمـ دون قمذر سمحٞم٨م يقضم٥م اإلظمالل سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل اعمٕمتؼم  -0 

 ذم اًمّمالة.

٤م أن يٙمقن ومٞمام سملم اًمٞمٛملم وم٢مُمّ  ،آًمتٗم٤مت قمـ قمذر يمًٝمق أو ىمٝمر يمريح وٟمحقه وأُّم٤م 

 آؾمتدسم٤مر. ٤م أن يٙمقن أزيد ُمـ ذًمؽ وُمٜمف ُم٤م يٌٚمغ طمدّ واًمٞم٤ًمر، وإُمّ 

وًمٙمـ إذا زال اًمٕمذر ذم إصمٜم٤مء  ،ومْمالً قمـ اًم٘مْم٤مءومال يقضم٥م اإلقم٤مدة  إّول٤م أُمّ  

 ف إمم اًم٘مٌٚم٦م ومقراً.ًمزم اًمتقضّم 

ًع ر ذم وىم٧م يتّ اًم٤ًمهل إذا شمذيمّ  ومٞمقضم٥م اًمٌٓمالن ذم اجلٛمٚم٦م، وم٢منّ  اًمث٤مين وأُّم٤م 

ّٓ ًمالؾمتئٜم٤مف وًمق سم٢مدراك ريمٕم٦م ُمـ اًمقىم٧م وضم٧ٌم قمٚمٞمف اإلقم٤مدة و ر سمٕمد ومال، وإن شمذيمّ  إ



 
 

 ٧م مل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء.ظمروج اًمقىم

ُمـ إدراك ريمٕم٦م سمال اًمتٗم٤مت وضم٥م قمٚمٞمف آؾمتئٜم٤مف، وإن مل  متّٙمـاعم٘مٝمقر وم٢من  وأُّم٤م 

 صالشمف وٓ جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه٤م. أشمؿّ  تٛمّٙمـي

اًمٌدن، ويِمؽمك ُمٕمف ذم احلٙمؿ آًمتٗم٤مت سم٤مًمقضمف  هذا ذم آًمتٗم٤مت قمـ اًم٘مٌٚم٦م سمٙمّؾ  

ٞم٨م يقضم٥م زّم اًمٕمٜمؼ ورؤي٦م ضمٝم٦م اخلٚمػ ذم إمم ضمٝم٦م اًمٞمٛملم أو اًمٞم٤ًمر اًمتٗم٤مشم٤مً وم٤مطمِم٤مً سمح

 قمـ يمقٟمف ُمًت٘مٌالً ًمٚم٘مٌٚم٦م ومٝمق ٓ آًمتٗم٤مت اًمٞمًػم اًمذي ٓ خيرج ُمٕمف اعمّمكّم  وأُّم٤ماجلٛمٚم٦م، 

 ٦م اًمّمالة وإن يم٤من ُمٙمروه٤مً.سمّمحّ  يّي 

ظ وًمق سمحرف واطمد إذا يم٤من ُمٗمٝماًم ؼ سم٤مًمتٚمٗمّ داً، ويتح٘مّ ؿ ذم اًمّمالة ُمتٕمٛمّ اًمتٙمٚمّ  -3 

ـ ظ سمـ )ب( ًمٚمتٚم٘ملم أو ضمقاسم٤مً قمٛمّ أُمراً ُمـ اًمقىم٤مي٦م، أو ًمٖمػمه يمام ًمق شمٚمٗمّ  ٤م عمٕمٜم٤مه ُمثؾ )ِق(إُمّ 

ظ سمٖمػم اعمٗمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤مً ومال يؽمك آطمتٞم٤مط اًمتٚمٗمّ  وأُّم٤مؾم٠مًمف قمـ صم٤مين طمروف اعمٕمجؿ. 

 ٤ًٌم ُمـ طمروملم ومام زاد.سم٤مٓضمتٜم٤مب قمٜمف إذا يم٤من ُمريمّ 

 وُم٤ًم، سمٛمٕمٜمك أنّ وٓ ومرق ومٞمام ذيمر سملم صقريت آظمتٞم٤مر وآوٓمرار قمغم إطمقط ًمز 

 ؿ آوٓمراري ومٞمام إذا مل يٙمـ ُم٤مطمٞم٤مً ًمّمقرة اًمّمالة شمٌتٜمل قمغم آطمتٞم٤مط.٦م اًمتٙمٚمّ ُمٌٓمٚمٞمّ 

جي٥م قمٚمٞمف أن  وم٢مّٟمف ؿ ُم٤م إذا ؾمٚمَّؿ ؿمخص قمغم اعمّمكّم ٦م اًمتٙمٚمّ وىمد اؾمتثٜمل ُمـ ُمٌٓمٚمٞمّ  

ًالم م اًمٔمرف إذا ؾمٚمَّؿ قمٚمٞمف ُمع شم٘مديؿ اًميرد ؾمالُمف سمٛمثٚمف سم٠من ٓ يزيد قمٚمٞمف، ويمذا ٓ ي٘مدّ 

صمالً ًمٚمًالم ذم مجٞمع ٤ممم قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم، سمؾ إطمقط إومم أن يٙمقن اًمردّ 

ذم اًمتٕمريػ واًمتٜمٙمػم واجلٛمع واإلومراد، وم٢مذا ىم٤مل: )اًمًالم قمٚمٞمؽ(  طمتّك٤مشمف ظمّمقصٞمّ 

رّده سمٛمثٚمف، ويمذًمؽ إذا ىم٤مل: )ؾمالم قمٚمٞمؽ( أو )ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ( أو )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ(. 

سم٤معمثؾ وشم٘مديؿ   سملم اًمردّ اجلقاب أي: )قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم( ختػّم ؿ قمٚمٞمف سمّمٞمٖم٦م ٟمٕمؿ، ًمق ؾمٚمّ 

 اًمًالم.



 
 

ومٞمام إذا مل جي٥م قمٚمٞمف  وأُّم٤م، قمغم اعمّمكّم  سمام إذا وضم٥م اًمردّ  هذا آؾمتثٜم٤مء خيتّص  إنّ صُمؿَّ  

ام ىمّمد سمف  وإٟمّ ٦م اعمّمكّم ه ُمٌٓمالً ًمّمالشمف، وهذا يمام إذا مل ي٘مّمد اعمًٚم ؿ سمًالُمف حتٞمّ يم٤من ردّ 

 ؾمتٝمزاء أو ُمزاح وٟمحقمه٤م، ويمام إذا ؾمٚمَّؿ اعمًٚم ؿ قمغم مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اعمّمكّم أُمرًا آظمر ُمـ ا

  قمٚمٞمف ؾمالُمف سمٓمٚم٧م صالشمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ًمق رّد اعمّمكّم  وم٢مّٟمف ،قمٚمٞمف واطمد ُمٜمٝمؿ ومردّ 

ـّ  (:563)مسللة   إطمقط ًمزوُم٤مً قمدم خم٤مـم٦ٌم  ٓ سم٠مس سم٤مًمدقم٤مء ذم اًمّمالة، وًمٙم

يمام ٓ سم٠مس سمذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وسم٘مراءة اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م، وٓ اًمٖمػم سمف يم٘مقًمف: )همٗمر اهلل ًمؽ(، 

 يٜمدرج رء ُمـ ذًمؽ ذم اًمٙمالم اعمٌٓمؾ.

ام دم٥م سمذًمؽ ؿ أو سم٤مًمًالم ومٞمٝم٤م ؾمٝمقًا، وإٟمّ ٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سم٤مًمتٙمٚمّ  (:564)مسللة  

 قمغم إطمقط ؾمجدشم٤من ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمّمالة.

ُمتٝم٤م اظمتٞم٤مر إذا يم٤مٟم٧م ُم٘مدّ داً، وهل شمٌٓمؾ اًمّمالة وإن يم٤مٟم٧م سمٖمػم اًم٘مٝم٘مٝم٦م ُمتٕمٛمّ  -4 

 ،٦م قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم إذا وؾمع اًمقىم٧م ًمإلقم٤مدةسمؾ وإن يم٤مٟم٧م همػم اظمتٞم٤مريّ  ،٦ماظمتٞم٤مريّ 

ّٓ و مل شمٌٓمؾ اًمّمالة، يمام ٓ شمٌٓمؾ هب٤م إذا يم٤مٟم٧م قمـ ؾمٝمق. واًم٘مٝم٘مٝم٦م هل: اًمْمحؽ إ

 اعمِمتٛمؾ قمغم اًمّمقت واعمّد واًمؽمضمٞمع.

يٌٓمؾ اًمّمالة قمغم إطمقط، ؾمقاء  فوم٢مٟمّ داً ُٕمر ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م، اًمٌٙم٤مء ُمتٕمٛمّ  -5 

اعمِمتٛمؾ ُمٜمف قمغم اًمّمقت وهمػم اعمِمتٛمؾ قمٚمٞمف، وؾمقاء ُم٤م يم٤من قمـ اظمتٞم٤مر وُم٤م يم٤من سمدوٟمف 

 ذم اًم٘مٝم٘مٝم٦م. ت٘مّدمقمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعم

وٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سمف إذا يم٤من قمـ ؾمٝمق، يمام ٓ سم٠مس سمف اظمتٞم٤مراً إذا يم٤من ُٕمر أظمروي  

أو يم٤من ظمْمققم٤مً هلل ؾمٌح٤مٟمف وًمق ٕضمؾ ـمٚم٥م  يم٤مخلقف ُمـ اًمٕمذاب أو اًمٓمٛمع ذم اجلٜم٦م،

أُمر دٟمٞمقي، ويمذًمؽ اًمٌٙم٤مء ًمٌمء ُمـ ُمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٌٞم٧م )ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ( ٕضمؾ 

 ب سمف إمم اهلل.اًمت٘مرّ 



 
 

قم٦م، وُمٜمف إيمؾ واًمنمب إذا يم٤من قمغم قمٛمؾ خيّؾ هبٞمئ٦م اًمّمالة قمٜمد اعمتنّم  يمّؾ  -6 

 .سمذًمؽ سملم اًمٕمٛمد واًمًٝمقٟمحق شمٜمٛمحل سمف صقرة اًمّمالة، وٓ ومرق ذم سمٓمالن اًمّمالة 

وإطمقط ًمزوُم٤مً آضمتٜم٤مب قمـ إيمؾ واًمنمب ذم اًمّمالة وإن مل يٙمقٟم٤م ُم٤مطمٞملم 

ػ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ذم ومْم٤مء ر اعمذاب ذم اًمٗمؿ وُم٤م ختٚمّ ًمٚمّمقرة. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سم٤مسمتالع اًمًٙمّ 

ؾمٜم٤من، يمام ٓ سم٠مس أيْم٤ًم سم٤مٕقمامل اًمٞمًػمة يم٤مإليامء سم٤مًمٞمد أو اًمتّمٗمٞمؼ الل إاًمٗمؿ أو ظِم 

 اًمريمٕم٤مت سم٤محلَم وٟمحقه٤م، وم٢منّ  تٜمٌٞمف قمغم أُمر ُم٤م، ويمحٛمؾ اًمٓمٗمؾ أو إرو٤مقمف، وقمدّ ًمٚم

 ٦م أو اًمٕم٘مرب.هب٤م ىمتؾ احلٞمّ  يّي سم٤مًمّمالة، يمام ٓ  يّي ذًمؽ ٓ  يمّؾ 

سم٤مًمدقم٤مء ذم صالة اًمقشمر قم٤مزُم٤مً قمغم اًمّمقم ضم٤مز ًمف  ُمـ يم٤من ُمِمتٖمالً  (:565)مسللة  

ث ًمٞمنمسمف إذا ظمٌم ُمٗم٤مضم٠مة اًمٗمجر وهق ك إمم اعم٤مء اًمذي أُم٤مُمف سمخٓمقشملم أو صمالأن يتخٓمّ 

 ٟم٤مومٚم٦م. يمّؾ سمؾ ذم  ،قمٓمِم٤من، سمؾ جيقز ذًمؽ ذم همػم طم٤مل اًمدقم٤مء

ىمقل )آُملم( سمٕمد ىمراءة ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وهق ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالة إذا أشمك  :اًمت٠مُملم، وهق -7 

 .٦م ومال سم٠مس سمفإذا أشمك سمف ؾمٝمقاً أو ذم طم٤مل اًمت٘مٞمّ  وأُّم٤م٦م، سمف اعم٠مُمقم قم٤مُمداً ذم همػم طم٤مل اًمت٘مٞمّ 

قمغم آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل. ٟمٕمؿ، ٓ إؿمٙم٤مل ذم  همػم اعم٠مُمقم ومٌٓمالن صالشمف سمف ُمٌٜمّل  وأُّم٤م

 ذقم٤مً. رة ذم اعمحّؾ طمرُمتف شمنميٕم٤ًم إذا أشمك سمف سمٕمٜمقان اًمقفمٞمٗم٦م اعم٘مرّ 

 ذم قمدد اًمريمٕم٤مت، قمغم شمٗمّمٞمؾ ؾمٞم٠ميت. اًمِمّؽ  -94 

م ٓ، وؾمقاء أيم٤من ٦م أ٤م شمٌٓمؾ اًمّمالة ؾمقاء ىمّمد هب٤م اجلزئٞمّ وم٢مهّن ٦م، اًمزي٤مدة اًمٕمٛمديّ  -99 

اهلل  صغّم ىمقًٓ أم ومٕمالً ُمـ أضمزاء اًمّمالة أم ُم٤ًمٟمخ٤مً هل٤م همػم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وذيمر رؾمقًمف )

 قمٚمٞمف وآًمف( واًم٘مرآن واًمدقم٤مء.

وشمٌٓمؾ اًمّمالة أيْم٤ًم سمزي٤مدة ضمزء ومٞمٝم٤م ؾمٝمقًا إذا يم٤من ريمٕم٦م، سمؾ وًمق يم٤من ريمققم٤ًم أو  

ّٓ ؾمجدشملم ُمـ ريمٕم٦م واطمدة قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، و  ال شمٌٓمؾ.ومإ



 
 

 

 ف الصالة الشّك 

ذم اإلشمٞم٤من سمّمالة ذم وىمتٝم٤م ًمزُمف اإلشمٞم٤من هب٤م، وٓ يٕمتٜمل  ُمـ ؿمّؽ  (:552)مسللة  

 فٓ يٕمتٜمل سمِمٙمّ  وم٢مّٟمفويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًمقؾمقاد  .إذا يم٤من سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م سم٤مًمِمّؽ 

 .وًمق ذم اًمقىم٧م، ويمذًمؽ يمثػم اًمِمّؽ 

ذم  اًمٕمٍم، أو ؿمّؽ  صغّم  سمٕمدُم٤مذم اإلشمٞم٤من سمّمالة اًمٔمٝمر  ُمـ ؿمّؽ  (:551)مسللة  

 اًمٕمِم٤مء ًمزُمف اإلشمٞم٤من هب٤م. صغّم  سمٕمدُم٤ماإلشمٞم٤من سمّمالة اعمٖمرب 

ّٓ ذم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٔمٝمريـ ومل يٌؼ ُمـ اًمقىم٧م  ُمـ ؿمّؽ  (:556)مسللة   ُم٘مدار ومريْم٦م  إ

اًمٕمٍم ًمزُمف اإلشمٞم٤من هب٤م، وإطمقط ًمزوُم٤مً ىمْم٤مء صالة اًمٔمٝمر أيْم٤مً، وًمق يم٤من قم٤معم٤مً سمٕمدم 

٤مل ذم أداء صالة اًمٕمٍم يمٗم٤مه اإلشمٞم٤من هب٤م ومل جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مء صالة اًمٔمٝمر، ويمذًمؽ احل

 ـ.ءياًمٕمِم٤م

ا ف، ويمذا إذصالشمف سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م مل يٕمتـ سمِمٙمّ  صّح٦مذم  ُمـ ؿمّؽ  (:555)مسللة  

 سمٕمدُم٤مذم أصؾ اإلشمٞم٤من سمف  ضمزء ُمـ اًمّمالة سمٕمد اإلشمٞم٤من سمف، ويمذا إذا ؿمّؽ  صّح٦مذم  ؿمّؽ 

إذا يم٤من  وأُّم٤مدظمؾ ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل اًمدظمقل ومٞمف ذقم٤مً ُمع اإلظمالل سم٤معمِمٙمقك ومٞمف قمٛمداً، 

شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ُم٤ًمئؾ  ىمٌؾ اًمدظمقل ومٞمف ًمزُمف اإلشمٞم٤من سم٤معمِمٙمقك ومٞمف، وىمد ُمرّ  اًمِمّؽ 

 )واضم٤ٌمت اًمّمالة(.

 

 ف عدد الركعات الشّك 

 ذم قمدد ريمٕم٤مت اًمّمالة ضم٤مز ًمف ىمٓمٕمٝم٤م واؾمتئٜم٤مومٝم٤م، وٓ يٚمزُمف اعمّمكّم  إذا ؿمّؽ  

ّٓ و ،قمالج ُم٤م هق ىم٤مسمؾ ًمٚمٕمالج إذا مل يًتٚمزم حمذور ومقات اًمقىم٧م  .مل جيز ًمف ذًمؽ إ



 
 

وُم٤م  .اًم٘مقاـمع يم٤مٓؾمتدسم٤مر ُمثالً وإطمقط وضمقسم٤ًم قمدم آؾمتئٜم٤مف ىمٌؾ اإلشمٞم٤من سم٠مطمد 

ام ٦م اًمٕمالج ومٞمام ي٘مٌؾ اًمٕمالج ُمـ اًمِمٙمقك إٟمّ يذيمر ذم اعم٤ًمئؾ اًمثالث أشمٞم٦م ذم سمٞم٤من يمٞمٗمٞمّ 

 اًمٕمٛمؾ سمف ذم ظمّمقص ُم٤م إذا اؾمتٚمزم اًم٘مٓمع وآؾمتئٜم٤مف ومقات اًمقىم٧م. يتٕملّم 

٦م أو ذم ذم صالة اًمٗمجر أو همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات اًمثٜم٤مئٞمّ  ُمـ ؿمّؽ  (:554)مسللة  

سمٜمك قمٚمٞمف،  ف قمغم أطمد ـمرذم اًمِمّؽ ة اعمٖمرب ومل حيٗمظ قمدد ريمٕم٤مهت٤م، وم٢من همٚم٥م فمٜمّ صال

ّٓ و  سمٓمٚم٧م صالشمف.إ

ف قمغم ٦م وم٢من همٚم٥م فمٜمّ ذم قمدد ريمٕم٤مت اًمّمٚمقات اًمرسم٤مقمٞمّ  ُمـ ؿمّؽ  (:551)مسللة  

ّٓ أطمد اًمٓمروملم سمٜمك قمٚمٞمف، و أو سملم آصمٜمتلم  ،ف سملم اًمقاطمدة وإزيدوم٢من يم٤من ؿمٙمّ  إ

ّٓ وإزيد ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٓمٚم٧م صالشمف، و ذم  قمٛمؾ سمقفمٞمٗم٦م اًمِم٤مكّ إ

 اعمقاوع اًمت٤مًمٞم٦م:

سمقوع اجلٌٝم٦م  -سملم آصمٜمتلم واًمثالث سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م  ُمـ ؿمّؽ  -9 

أشمك سمريمٕم٦م  صُمؿَّ  سمٜمك قمغم اًمثالث وأشمّؿ صالشمف، -د وًمق ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمذيمر قمغم اعمًجَ 

 ُمـ ىمٞم٤مم اطمتٞم٤مـم٤مً.

صُمؿَّ  سمٜمك قمغم إرسمع وأشمّؿ صالشمف، سملم اًمثالث وإرسمع أيٜمام يم٤من اًمِمّؽ  ُمـ ؿمّؽ  -5 

 أشمك سمريمٕمتلم ُمـ ضمٚمقس أو سمريمٕم٦م ُمـ ىمٞم٤مم.

 ،سملم آصمٜمتلم وإرسمع سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٜمك قمغم إرسمع ُمـ ؿمّؽ  -5 

 وأشمك سمريمٕمتلم ُمـ ىمٞم٤مم سمٕمد اًمّمالة.

سملم آصمٜمتلم واًمثالث وإرسمع سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٜمك قمغم  ُمـ ؿمّؽ  -0 

 سمريمٕمتلم ضم٤مًم٤ًمً.صُمؿَّ  أشمك سمريمٕمتلم ىم٤مئامً صُمؿَّ  ،إرسمع وأشمّؿ صالشمف

سملم إرسمع واخلٛمس سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٜمك قمغم إرسمع  ُمـ ؿمّؽ  -3 



 
 

ُمقرد  يمّؾ وجيري هذا احلٙمؿ ذم  .قمٚمٞمفوؾمجد ؾمجديت اًمًٝمق سمٕمد اًمّمالة وٓ رء 

 ُمقرد ؿمّؽ  يمّؾ ، يمام يٙمٗمل ذم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًم٧ًّم  هق إرسمع يم٤مًمِمّؽ  يٙمقن اًمٓمرف إىمّؾ 

ُمٜمٝم٤م وإزيد سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمُؾ سمٛمقضم٥م  ومٞمف سملم إرسمع وإىمّؾ 

سمًجديت صُمؿَّ  ،لم سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم إرسمع واإلشمٞم٤من سمّمالة آطمتٞم٤مط ٓطمتامل اًمٜم٘مٞمّم٦ماًمِمٙمّ 

 اًمًٝمق ٓطمتامل اًمزي٤مدة.

سملم  سملم إرسمع واخلٛمس طم٤مل اًم٘مٞم٤مم هدم ىمٞم٤مُمف وأشمك سمقفمٞمٗم٦م اًمِم٤مكّ  ُمـ ؿمّؽ  -4 

 اًمثالث وإرسمع.

سملم  سملم اًمثالث واخلٛمس طم٤مل اًم٘مٞم٤مم هدم ىمٞم٤مُمف وأشمك سمقفمٞمٗم٦م اًمِم٤مكّ  ُمـ ؿمّؽ  -5 

 آصمٜمتلم وإرسمع.

٤مل اًم٘مٞم٤مم هدم ىمٞم٤مُمف وأشمك سمقفمٞمٗم٦م سملم اًمثالث وإرسمع واخلٛمس طم ُمـ ؿمّؽ  -6 

 سملم آصمٜمتلم واًمثالث وإرسمع. اًمِم٤مكّ 

سملم  طم٤مل اًم٘مٞم٤مم هدم ىمٞم٤مُمف وأشمك سمقفمٞمٗم٦م اًمِم٤مكّ  سملم اخلٛمس واًم٧ًّم  ُمـ ؿمّؽ  -7 

 إرسمع واخلٛمس سمٕمد اًمدظمقل ذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م.

 وإطمقط إومم ذم اعمقاوع إرسمٕم٦م إظمػمة أن يًجد ؾمجديت اًمًٝمق سمٕمد صالة 

 آطمتٞم٤مط ٕضمؾ اًم٘مٞم٤مم اًمذي هدُمف.

ـّ اٟم٘مٚم٥م ؿمٙمّ صُمؿَّ  ذم صالشمف إذا ؿمّؽ  (:552)مسللة    -صالشمف  ىمٌؾ أن يتؿّ  - ف إمم اًمٔم

ـّ  ـّ إّولف وٓ يٕمتٜمل سمِمٙمّ  ًمزُمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم ًمزُمف شمرشمٞم٥م  اٟم٘مٚم٥م إمم اًمِمّؽ صُمؿَّ  ، وإذا فم

ـّ ، وإذا اٟم٘مٚم٥م فمٜمّ أصمر اًمِمّؽ  آظمر ًمزُمف اًمٕمٛمؾ قمغم  ف إمم ؿمّؽ آظمر أو اٟم٘مٚم٥م ؿمٙمّ  ف إمم فم

ـّ   اًمث٤مين. أو اًمِمّؽ  ـمٌؼ اًمٔم

٦م وٓ قمؼمة سمح٤مًمتف اًم٤ًمسم٘م٦م،  أن يراقمل طم٤مًمتف اًمٗمٕمٚمٞمّ وقمغم اجلٛمٚم٦م: جي٥م قمغم اعمّمكّم  



 
 

ـّ  ، ذم ذًمؽ ًمزُمف اًمٕمٛمؾ سمقفمٞمٗم٦م اًمِم٤مكّ  ؿمّؽ صُمؿَّ  اًمراسمٕم٦م ُم٤م سمٞمده هل اًمريمٕم٦م أنّ  ُمثالً: إذا فم

ـّ اٟم٘مٚم٥م ؿمٙمّ صُمؿَّ  سملم آصمٜمتلم واًمثالث ومٌٜمك قمغم اًمثالث وإذا ؿمّؽ  اًمث٤مٟمٞم٦م  سم٠مهّن٤م ف إمم اًمٔم

 سملم آصمٜمتلم وإرسمع ًمزُمف أن يٕمٛمؾ سمقفمٞمٗم٦م اًمِمّؽ  ف، وإذا اٟم٘مٚم٥م إمم اًمِمّؽ قمٛمؾ سمٔمٜمّ 

ـّ  ـّ ل فمٜمّ شمٌدّ صُمؿَّ  ُم٤م سمٞمده اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أنّ  اًمث٤مين، وإذا فم ٤م اًمث٤مًمث٦م سمٜمك قمغم أهّن  سم٠مهّن٤م ف سم٤مًمٔم

 صالشمف. اًمث٤مًمث٦م وأشمؿّ 

 

 الشؽوك التي ٓ ُيعتـى با

 ٦م ُمقاوع:ذم ؾمتّ  ٓ يٕمتٜمك سم٤مًمِمّؽ  

، أو صّحتٝم٤مسمٕمد اًم٘مراءة ذم  سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٕمٛمؾ، يمام إذا ؿمّؽ  ُم٤م إذا يم٤من اًمِمّؽ  -9 

 أو أيمثر. ٤م يم٤مٟم٧م ريمٕمتلم أو أىمّؾ اًمٗمجر ذم أهّن  صغّم  سمٕمدُم٤م ؿمّؽ 

ذم اإلشمٞم٤من سمّمالة اًمٗمجر  سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م، يمام إذا ؿمّؽ  ُم٤م إذا يم٤من اًمِمّؽ  -5 

 ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس. سمٕمدُم٤م

قم٤مً دظمؾ ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل اًمدظمقل ومٞمف ذ سمٕمدُم٤مذم اإلشمٞم٤من سمجزء  ُم٤م إذا يم٤من اًمِمّؽ  -5 

 ءًا أم همػمه.ؾمقاء أيم٤من ضمز ،ظمالل سم٤معمِمٙمقك ومٞمف قمٛمداً ُمع اإل

 ذم اإلشمٞم٤من سمقاضم٥م سمٜمك قمغم اإلشمٞم٤من سمف، يمام إذا ؿمّؽ  ، وم٢مذا ؿمّؽ ُم٤م إذا يمثر اًمِمّؽ  -0 

ذم  أشمك سمًجدشملم، وإذا ؿمّؽ  أّٟمفقمغم  -طمٞمٜمئٍذ  -يٌٜمل  وم٢مّٟمفسملم اًمًجدة واًمًجدشملم 

يمثػماً ذم صالة اًمٗمجر سملم آصمٜمتلم واًمثالث  اإلشمٞم٤من سمٛمٗمًد سمٜمك قمغم قمدُمف، يمٛمـ ؿمّؽ 

 .صالشمف وٓ رء قمٚمٞمف مل ي٠مت سم٤مًمث٤مًمث٦م ويتؿّ  أّٟمفيٌٜمل قمغم  وم٢مّٟمف

ؼ سم٤مًمريمٕم٤مت أو إضمزاء أو إذا يمثر سملم أن يتٕمٚمّ  وٓ ومرق ذم قمدم آقمتٜم٤مء سم٤مًمِمّؽ  

اًمٕمٛمؾ  صّح٦مويٌٜمل ُمٕمف قمغم  يمثػم اًمِمّؽ  وقمغم اجلٛمٚم٦م ٓ يٕمتٜمك سمِمّؽ  ،اًمنموط



 
 

 اعمِمٙمقك ومٞمف.

يتٕم٤مرف قمرووف ًمٚمٛمِم٤مريملم ُمع  ٤مممّ أزيد  سمٕمروض اًمِمّؽ  ؼ يمثرة اًمِمّؽ وشمتح٘مّ  

ًا هب٤م قمروم٤ًم، وم٢مذا يم٤من اًمِمخص ذم وقمدُمف زي٤مدة ُمٕمتدّ  ص٤مطمٌف ذم اهمتِم٤مش احلقاّس 

ّٓ ٦م ٓ متيض قمٚمٞمف صمالث صٚمقات احل٤مٓت اًمٕم٤مديّ  ذم واطمدة ُمٜمٝم٤م ومٝمق ُمـ أومراد  ويِمّؽ  إ

 .يمثػم اًمِمّؽ 

ُمـ سُمدَّ ومال  ف وؾمامشمف٧م سمٛمقوع سم٠من يم٤مٟم٧م ُمـ ظمقاّص إن اظمتّّم  يمثرة اًمِمّؽ  إنّ صُمؿَّ  

ف ذم ٗملم، ُمثالً: إذا يم٤مٟم٧م يمثرة ؿمٙمّ يمٖمػمه ُمـ اعمٙمٚمّ  أن يٕمٛمؾ ومٞمام قمداه سمقفمٞمٗم٦م اًمِم٤مكّ 

ذم اإلشمٞم٤من سم٤مًمريمقع أو اًمًجقد أو همػم  ف ومٞمٝم٤م، وم٢مذا ؿمّؽ ظمّمقص اًمريمٕم٤مت مل يٕمتـ سمِمٙمّ 

إذا مل  وأُّم٤م .ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمٖمػم ف ومٞمف ًمزُمف اإلشمٞم٤من سمف إذا يم٤من اًمِمّؽ مل يٙمثر ؿمٙمّ  مم٤ّمذًمؽ 

ذم ومٕمؾ آظمر  ؿمّؽ صُمؿَّ   يم٤مًمريمقعك اًمٙمثرة ذم ومٕمؾ ُمٕملّم ؼ ُمًٛمّ يٙمـ يمذًمؽ يمام إذا حت٘مّ 

 أيْم٤ًم يم٤مًمًجقد وم٤مًمٔم٤مهر قمدم آقمتٜم٤مء سمف أيْم٤مً.

اإلُم٤مم سملم اًمثالث  اإلُم٤مم وطمٗمظ قمٚمٞمف اعم٠مُمقم وسم٤مًمٕمٙمس، وم٢مذا ؿمّؽ  ُم٤م إذا ؿمّؽ  -3 

ف ورضمع إمم اعم٠مُمقم، ويمذًمؽ ُم٤مم سمِمٙمّ ويم٤من اعم٠مُمقم طم٤مومٔم٤ًم مل يٕمتـ اإل -ُمثالً  -وإرسمع 

اعم٠مُمقم  ذم إومٕم٤مل، وم٢مذا ؿمّؽ  ذم اًمريمٕم٤مت واًمِمّؽ  وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمِمّؽ  .اًمٕمٙمس

واإلُم٤مم يٕمٚمؿ سمذًمؽ رضمع اعم٠مُمقم إًمٞمف، ويمذًمؽ  -ُمثالً  -ذم اإلشمٞم٤من سم٤مًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م 

 اًمٕمٙمس.

ُمـ اإلُم٤مم أو اعم٠مُمقم إمم احل٤مومظ ُمٜمٝمام سملم  ٓ ومرق ذم رضمقع اًمِم٤مكّ  (:553)مسللة  

ـّ  ُمٜمٝمام يرضمع إمم  ، وم٤مًمِم٤مكّ أن يٙمقن طمٗمٔمف قمغم ٟمحق اًمٞم٘ملم وأن يٙمقن قمغم ٟمحق اًمٔم

ـّ يمام يرضمع إمم اعمتٞم٘مّ  اًمٔم٤منّ  ُمٜمٝمام سمقفمٞمٗمتف، ُمثالً:  يمّؾ واًمٞم٘ملم قمٛمؾ  ـ، وإذا اظمتٚمٗم٤م سم٤مًمٔم

ـّ  اًمراسمٕم٦م،  سم٠مهّن٤ماًمث٤مًمث٦م وضمزم اإلُم٤مم  ُم٤م سمٞمده هل ٦م أنّ اعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات اًمرسم٤مقمٞمّ  إذا فم



 
 

 ّمٚم٦م وٓ جيقز ًمف أن يرضمع إمم اإلُم٤مم.إًمٞمٝم٤م ريمٕم٦م ُمتّ  وضم٥م قمغم اعم٠مُمقم أن يْمؿّ 

وم٢من مل شمٙمـ سمٞمٜمٝمام ضمٝم٦م  إذا اظمتٚمػ اإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم ضمٝم٦م اًمِمّؽ  (:554)مسللة  

اإلُم٤مم  وؿمّؽ  اعم٠مُمقم سملم آصمٜمتلم واًمثالث ؿمّؽ ُمٜمٝمام سمقفمٞمٗمتف، يمام إذا  يمّؾ ُمِمؽميم٦م قمٛمؾ 

ّٓ سملم إرسمع واخلٛمس، و ُمٜمٝمام  يمّؾ أظمذ هب٤م وأًمٖمك  - سم٠من يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمام ضمٝم٦م ُمِمؽميم٦م -إ

اعم٠مُمقم  اإلُم٤مم سملم اًمثالث وإرسمع ويم٤من ؿمّؽ  ضمٝم٦م آُمتٞم٤مز ُمـ ـمرومف، ُمثالً: إذا ؿمّؽ 

ُم٤م سمٞمده ًمٞم٧ًم  اعم٠مُمقم يرضمع إمم اإلُم٤مم ذم أنّ  سملم آصمٜمتلم واًمثالث سمٜمٞم٤م قمغم اًمثالث، وم٢منّ 

٤م ًمٞم٧ًم سم٤مًمراسمٕم٦م، وٓ طم٤مضم٦م طمٞمٜمئٍذ إمم صالة سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م واإلُم٤مم يرضمع إمم اعم٠مُمقم ذم أهّن 

 آطمتٞم٤مط.

 ٓ يٕمتٜمك سمف، واعمّمكّم  هذا اًمِمّؽ  ذم قمدد ريمٕم٤مت اًمٜم٤مومٚم٦م، وم٢منّ  ُم٤م إذا يم٤من اًمِمّؽ  -4 

اًمٌٜم٤مء  تٕملّم ٌٓمالن، ويواًمٌٜم٤مء قمغم إيمثر ومٞمام إذا مل يًتٚمزم اًم  سملم اًمٌٜم٤مء قمغم إىمّؾ يتخػّم 

ٌٜم٤مء قمغم وإومْمؾ اًم .سملم آصمٜمتلم واًمثالث ومٞمام إذا اؾمتٚمزُمف، يمام إذا ؿمّؽ  قمغم إىمّؾ 

 ومٞمٝم٤م وم٤مٕطمقط إقم٤مدهت٤م إذا ؿمّؽ  وأُّم٤مهذا ذم همػم صالة اًمقشمر،  .ذم ُمقارد اًمتخٞمػم إىمّؾ 

 ومٞمٝم٤م.

ـّ  (:555)مسللة   ويمذًمؽ ذم اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم  ،ذم قمدد اًمريمٕم٤مت ُمـ اًمٗمريْم٦م يٕمتؼم اًمٔم

ـّ  .وإيمثر ُمٕمف ذم اًمٌٜم٤مء قمغم إىمّؾ  تخػّم ٓ ي أّٟمفإطمقط ًمزوُم٤ًم، سمٛمٕمٜمك   وٓ قمؼمة سم٤مًمٔم

 سم٤مٕومٕم٤مل ذم اًمٜم٤مومٚم٦م أو اًمٗمريْم٦م. شمٕمّٚمؼومٞمام إذا 

ضمرى قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ  -يمٜمذر وؿمٌٝمف  -إذا وضم٧ٌم اًمٜم٤مومٚم٦م ًمٕم٤مرض  (:542)مسللة  

 ذم اًمٜم٤مومٚم٦م. اًمِمّؽ 

ومل يٛمٙمـ شمداريمف سمٓمٚم٧م، وٓ  ؾمٝمقاً شمرك ذم صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ريمٜم٤مً  إذا (:541)مسللة  

 شمٌٓمؾ سمزي٤مدة اًمريمـ ومٞمٝم٤م ؾمٝمقاً.



 
 

 

 صالة آحتقاط

ُم٤م ي١مشمك هب٤م سمٕمد اًمّمالة شمداريم٤مً ًمٚمٜم٘مص اعمحتٛمؾ ومٞمٝم٤م. ويٕمتؼم  :صالة آطمتٞم٤مط هل 

 ومٞمٝم٤م أُمقر:

ّٓ أن ي١مشمك هب٤م سمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ اإلشمٞم٤من سمٌمء ُمـ ُمٜم٤مومٞم٤مهت٤م، و -9  مل شمّمّح قمغم إ

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

 ٦م إضمزاء واًمنموط قمغم اًمٜمحق اعمٕمتؼم ذم أصؾ اًمّمالة، همػم أنّ أن ي١مشمك هب٤م شم٤مُمّ  -5 

وٓ  -همػم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  -صالة آطمتٞم٤مط ًمٞمس هل٤م أذان وٓ إىم٤مُم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمقرة 

 ىمٜمقت.

٦م، ٦م ضمٝمريّ أن خيٗم٧م ذم ىمراءهت٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم وإن يم٤مٟم٧م اًمّمالة إصٚمٞمّ  -5 

 وإطمقط إومم اخلٗمقت ذم اًمًٌٛمٚم٦م أيْم٤مً.

زُمتف إقم٤مدة أصؾ ُمـ أشمك سمٌمء ُمـ اعمٜم٤مومٞم٤مت ىمٌؾ صالة آطمتٞم٤مط ًم (:546)مسللة  

 اًمّمالة قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، وٓ طم٤مضم٦م ُمٕمٝم٤م إمم صالة آطمتٞم٤مط.

ؾم٘مط  ٦مً صالشمف يم٤مٟم٧م شم٤مُمّ  إذا قمٚمؿ ىمٌؾ أن ي٠ميت سمّمالة آطمتٞم٤مط أنّ  (:545)مسللة  

صُمؿَّ  وقمٚمؿ ُم٘مدار اًمٜم٘مص ًمزُمف شمدارك ُم٤م ٟم٘مص، ٤م يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمّم٦مً وضمقهب٤م، وإذا قمٚمؿ أهّن 

 ًالم قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.اإلشمٞم٤من سمًجديت اًمًٝمق ًمزي٤مدة اًم

إذا قمٚمؿ سمٕمد صالة آطمتٞم٤مط ٟم٘مص صالشمف سم٤معم٘مدار اعمِمٙمقك ومٞمف مل  (:544)مسللة  

سملم اًمثالث وإرسمع  دم٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة وىم٤مُم٧م صالة آطمتٞم٤مط ُم٘م٤مُمف، ُمثالً: إذا ؿمّؽ 

صم٤ًم صالشمف يم٤مٟم٧م صمال  ًمف سمٕمد صالة آطمتٞم٤مط أنّ شمٌلّم صُمؿَّ  صالشمف، ومٌٜمك قمغم إرسمع وأشمؿّ 

٧م صالشمف، ويم٤مٟم٧م اًمريمٕم٦م ُمـ ىمٞم٤مم أو اًمريمٕمت٤من ُمـ ضمٚمقس سمدًٓ قمـ اًمريمٕم٦م صحّ 



 
 

 اًمٜم٤مىمّم٦م.

ف سمٕمد ظمروج ذم اإلشمٞم٤من سمّمالة آطمتٞم٤مط وم٢من يم٤من ؿمٙمّ  إذا ؿمّؽ  (:541)مسللة  

إذا يم٤من سمٕمد اإلشمٞم٤من سمام يٜم٤مذم اًمّمالة قمٛمداً وؾمٝمقًا وم٤مٕطمقط  وأُّم٤مف، اًمقىم٧م مل يٕمتـ سمِمٙمّ 

 ًمزوُم٤ًم اؾمتئٜم٤مف اًمّمالة.

ّٓ ذم قمدد اًمريمٕم٤مت ُمـ صالة آطمتٞم٤مط سمٜمك قمغم إيمثر،  إذا ؿمّؽ  (:542)مسللة   إ

 إذا اؾمتٚمزم اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف سمٓمالهن٤م ومٞمٌٜمل طمٞمٜمئٍذ قمغم إىمؾ، ُمثالً: إذا يم٤مٟم٧م وفمٞمٗم٦م اًمِم٤مكّ 

ومٞمٝم٤م سملم اًمقاطمدة وآصمٜمتلم سمٜمك قمغم آصمٜمتلم، وإذا يم٤مٟم٧م  اطمتٞم٤مـم٤مً ومِمّؽ  اإلشمٞم٤من سمريمٕمتلم

 ومٞمٝم٤م سملم اًمقاطمدة وآصمٜمتلم سمٜمك قمغم اًمقاطمدة. وفمٞمٗمتف اإلشمٞم٤من سمريمٕم٦م واطمدة وؿمّؽ 

ذم رء ُمـ أومٕم٤مل صالة آطمتٞم٤مط ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ  إذا ؿمّؽ  (:543)مسللة  

 ٦م.صٚمٞمّ ذم أومٕم٤مل اًمّمالة إ اًمِمّؽ 

أو زاده ومٞمٝم٤م  ،إذا ٟم٘مص ريمٜم٤مً ُمـ صالة آطمتٞم٤مط قمٛمدًا أو ؾمٝمقاً  (:544)مسللة  

إطمقط وهٙمذا ومٞمام إذا زاد ريمٜم٤ًم ومٞمٝم٤م ؾمٝمقًا قمغم  ،٦مقمٛمدًا سمٓمٚم٧م يمام ذم اًمّمالة إصٚمٞمّ 

وٓ دم٥م ؾمجدشم٤م اًمًٝمق سمزي٤مدة همػم إريم٤من  .طمٞمٜمئٍذ سم٢مقم٤مدة أصؾ اًمّمالة ئوجيتز .ًمزوُم٤مً 

 أو ٟم٘مّم٤مٟمف ومٞمٝم٤م ؾمٝمقاً.

 

 ةإجزاء ادـسقّ قضاء 

ُمـ شمرك ؾمجدة واطمدة ؾمٝمقًا ومل يٛمٙمـ شمداريمٝم٤م ذم اًمّمالة ىمْم٤مه٤م  (:545)مسللة  

سمٕمده٤م، وإطمقط إومم أن ي٠ميت سمًجديت اًمًٝمق أيْم٤مً، وجيري هذا احلٙمؿ ومٞمام إذا يم٤من 

ويٕمتؼم ذم ىمْم٤مء اًمًجدة ُم٤م يٕمتؼم ذم أدائٝم٤م ُمـ  .ؾمجدة واطمدة ذم أيمثر ُمـ ريمٕم٦م اعمٜمّز 

وُمـ شمرك اًمتِمّٝمد ذم اًمّمالة ؾمٝمقاً أشمك سمًجديت  .آؾمت٘م٤ٌمل وهمػم ذًمؽاًمٓمٝم٤مرة و



 
 

 اًمًٝمق، وإطمقط إومم ىمْم٤مؤه أيْم٤مً.

إطمقط وضمقسم٤ًم ذم ىمْم٤مء اًمًجدة أن ي١مشمك هب٤م سمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ  (:512)مسللة  

صدور ُم٤م يٜم٤مومٞمٝم٤م، وًمق صدر اعمٜم٤مذم ضم٤مز آيمتٗم٤مء سم٘مْم٤مئٝم٤م، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً 

 ّمالة أيْم٤مً.إقم٤مدة اًم

إطمقط ًمزوُم٤ًم شم٘مديؿ ىمْم٤مء اًمًجدة قمغم اإلشمٞم٤من سمًجديت اًمًٝمق  (:511)مسللة  

إطمقط ًمزوُم٤مً شم٘مديؿ صالة آطمتٞم٤مط قمغم ىمْم٤مء اًمًجدة ًمق  ؾم٥ٌم يم٤من، يمام أنّ  ّٕي 

 ػ.وضم٤ٌم مجٞمٕم٤مً قمغم اعمٙمٚمّ 

ذم اإلشمٞم٤من سم٘مْم٤مء اًمًجدة ىمٌؾ ظمروج وىم٧م اًمّمالة  ُمـ ؿمّؽ  (:516)مسللة  

 سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. ٞم٤من هب٤م، وهٙمذا إذا يم٤من اًمِمّؽ وضم٥م اإلشم

ر سمٕمد اًمدظمقل ذم صالة ومريْم٦م ختػّم إذا ٟمز ىمْم٤مء اًمًجدة وشمذيمّ  (:515)مسللة  

ر سمٕمد سملم ىمٓمع اًمّمالة وىمْم٤مء اًمًجدة وسملم شم٠مظمػم ىمْم٤مئٝم٤م إمم ُم٤م سمٕمد اًمّمالة، وإن شمذيمّ 

 اًمٌٜم٤مء قمغم صالشمف.اًمدظمقل ذم صالة ٟم٤مومٚم٦م ىمْم٤مه٤م ذم أصمٜم٤مئٝم٤م وًمف 

  

 شجود السفو

 .اًمّمالة قمغم اإلشمٞم٤من هبام صّح٦م تقىّمػدم٥م ؾمجدشم٤من ًمٚمًٝمق ذم ُمقارد، وًمٙمـ ٓ شم 

 وهذه اعمقارد هل:

 ًمزوُم٤مً.ؿ ذم اًمّمالة ؾمٝمقًا قمغم إطمقط ُم٤م إذا شمٙمٚمّ  -9 

ُم٤م سمٞمده هل  ُم٤م إذا ؾمّٚمؿ ذم همػم ُمقوٕمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، يمام إذا اقمت٘مد أنّ  -5 

 ٤م يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م.اٟمٙمِمػ أهّن صُمؿَّ  ؿاًمريمٕم٦م اًمراسمٕم٦م ومًٚمّ 

 مُ اَل الَس »أو مجٚم٦م  «نْيَ احلِ اهلل الَص  ادِ بَ عِ  َذ  عَ ا وَ ـَ قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس »مجٚم٦م  :واعمراد سم٤مًمًالم هق 



 
 

َ أَ  َك قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس »أو سمدوهن٤م، وأُّم٤م مجٚم٦م  «هاتُ كَ رَ بَ اهلل وَ  ةُ مْحَ رَ وَ »ُمع إو٤موم٦م  «مْ ؽُ قْ ؾَ عَ  ي  بِ ا الـَ ّي 

 ومزي٤مدهت٤م ؾمٝمقًا ٓ شمقضم٥م ؾمجديت اًمًٝمق. «هُ اتُ كَ رَ بَ اهلل وَ  ةُ مْحَ رَ وَ 

 (.507ذم اعم٠ًمًم٦م ) د ذم اًمّمالة، قمغم ُم٤م ُمرّ ُم٤م إذا ٟمز اًمتِمٝمّ  -5 

 (.553ذم اعم٠ًمًم٦م ) سملم إرسمع واخلٛمس أو ُم٤م سمحٙمٛمف، قمغم ُم٤م ُمرّ  ُم٤م إذا ؿمّؽ  -0 

زاد ومٞمٝم٤م أو ٟم٘مص ُمع يمقن صالشمف حمٙمقُم٦م  أّٟمفُم٤م إذا قمٚمؿ إمج٤مًٓ سمٕمد اًمّمالة  -3 

 يًجد ؾمجديت اًمًٝمق قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. وم٢مّٟمف٦م سم٤مًمّمحّ 

 ذم ُمرّ وإطمقط إومم أن ي٠ميت سمًجديت اًمًٝمق ومٞمام ًمق ٟمز ؾمجدة واطمدة يمام  

(، وومٞمام إذا ىم٤مم ذم ُمقوع اجلٚمقس أو ضمٚمس ذم ُمقوع اًم٘مٞم٤مم ؾمٝمقًا، سمؾ 507اعم٠ًمًم٦م )

 زي٤مدة وٟم٘مٞمّم٦م. إطمقط إومم أن يًجد ًمٙمّؾ 

إذا شمٕمّدد ُم٤م يقضم٥م ؾمجديت اًمًٝمق ًمزم اإلشمٞم٤من هبام سمتٕمداده. ٟمٕمؿ،  (:514)مسللة  

سمٙمالم ـمقيؾ مل جي٥م  ؿ ؾمٝمقاً تلم، أو شمٙمٚمّ ت٘مّدُمؿ ذم همػم ُمقوٕمف سمٙمٚمت٤م اجلٛمٚمتلم اعمإذا ؾمٚمّ 

ّٓ اإلشمٞم٤من سمًجديت اًمًٝمق   ة واطمدة.ُمرّ  إ

رمه٤م قمٛمدًا مل شمً٘مٓم٤م قمغم دم٥م اعم٤ٌمدرة إمم ؾمجديت اًمًٝمق، وًمق أظّم  (:511)مسللة  

 ر.رمه٤م ٟمًٞم٤مٟم٤مً أشمك هبام ُمتك شمذيمّ إطمقط وضمقسم٤مً ومٞم٠ميت هبام ومقراً ومٗمقرًا، وًمق أظّم 

وٓ طم٤مضم٦م إمم اًمتٙمٌػم  -يًجد صُمؿَّ  ٦م ؾمجديت اًمًٝمق: أن يٜمقييمٞمٗمٞمّ  (:512)مسللة  

يرومع رأؾمف صُمؿَّ  يًجدصُمؿَّ  يرومع رأؾمف وجيٚمسصُمؿَّ  -ىمٌؾ اًمًجقد وإن يم٤من أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم 

 ةُ مْحَ رَ وَ »إًمٞمف مجٚم٦م  وإومم أن يْمٞمػ ،«مؽُ قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس »ي٘مقل: صُمؿَّ  د اًمّمالةد شمِمٝمّ ويتِمٝمّ 

اهلل بِ اهلل وَ  مِ ْس بِ »ُمـ اًمًجدشملم:  يمّؾ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ي٘مقل ذم  ، يمام أنّ «هُ اتُ كَ رَ بَ اهلل وَ 

َ أَ  َك قْ ؾَ عَ  مُ اَل الَس   .«هُ اتُ كَ رَ بَ اهلل وَ  ةُ مْحَ رَ وَ  ي  بِ ا الـَ ّي 

اًمًجقد  إطمقط وضمقسم٤ًم ذم ؾمجقد اًمًٝمق أن يٙمقن قمغم ُم٤م يّمّح  (:513)مسللة  



 
 

أو اًمّمالة، وإن يم٤من إطمقط  ٦م ذوط اًمًجقدقمٚمٞمف ذم اًمّمالة، وٓ شمٕمتؼم ومٞمف سم٘مٞمّ 

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً رقم٤ميتٝم٤م.

 ؼ ُم٤م يقضم٥م ؾمجديت اًمًٝمق مل يٕمتـ سمف، وُمـ ؿمّؽ ذم حت٘مّ  ُمـ ؿمّؽ  (:514)مسللة  

ؼ ُمقضمٌٝمام وضم٥م قمٚمٞمف اإلشمٞم٤من هبام ُمع قمدم ومقات اعم٤ٌمدرة، ذم اإلشمٞم٤من هبام ُمع اًمٕمٚمؿ سمتح٘مّ 

 سمؾ إطمقط ًمزوُم٤مً اإلشمٞم٤من هبام ُمع ومقات اعم٤ٌمدرة أيْم٤مً.

وإيمثر  ذم إىمّؾ  ؼ ُم٤م يقضم٥م ؾمجديت اًمًٝمق وؿمّؽ إذا قمٚمؿ سمتح٘مّ  (:515مسللة ) 

ة واطمدة أو يم٤من ُمرّ  أّٟمفؾمّٚمؿ ذم همػم ُمقوٕمف ومل يدِر  أّٟمف، ُمثالً: إذا قمٚمؿ سمٜمك قمغم إىمّؾ 

ّٓ ؿ أيْم٤ًم مل جي٥م قمٚمٞمف شمٙمٚمّ  أّٟمفشملم أو اطمتٛمؾ ُمرّ   ة واطمدة.اإلشمٞم٤من سمًجديت اًمًٝمق ُمرّ  إ

ذم اإلشمٞم٤من سمٌمء ُمـ أضمزاء ؾمجديت اًمًٝمق وضم٥م اإلشمٞم٤من  إذا ؿمّؽ  (:522)مسللة  

ّٓ ف ىمٌؾ دم٤موز حمّٚمف وسمف إن يم٤من ؿمٙمّ  سمٕمد  مل يٕمتـ سمف، ويمذا ٓ يٕمتٜمل سمف إذا يم٤من اًمِمّؽ  إ

 اًمٗمراغ.

 أشمك سمًجدشملم أو صمالث مل يٕمتـ سمف، ؾمقاء ؿمّؽ  أّٟمفومل يدِر  إذا ؿمّؽ  (:521)مسللة  

 أشمك سمثالث أقم٤مد ؾمجديت اًمًٝمق. أّٟمفسمٕمده، وإذا قمٚمؿ  د أم ؿمّؽ ىمٌؾ دظمقًمف ذم اًمتِمٝمّ 

إذا ٟمز ؾمجدة واطمدة ُمـ ؾمجديت اًمًٝمق وم٢من أُمٙمٜمف اًمتدارك سم٠من  (:526)مسللة  

ّٓ ؼ ومّمؾ ـمقيؾ ًمزُمف اًمتدارك، وذيمره٤م ىمٌؾ أن يتح٘مّ   ًجديت اًمًٝمق ُمـ ضمديد.أشمك سم إ

 

  



 
 

 

 صالة اجلامعة

د اؾمتح٤ٌمهب٤م ذم صالة اًمٗمجر وذم ٦م، ويت٠ميمّ اجلامقم٦م ذم اًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞمّ  شمًتح٥ّم  

اهلل قمٚمٞمف وآًمف(:  صغّم ويٜمٌٖمل شم٘مديؿ إومْمؾ، ومٗمل احلدي٨م ىم٤مل رؾمقل اهلل ) .اًمٕمِم٤مءيـ

ام زاد قمدد اجلامقم٦م ويمٚمّ  .«مْ ؽُ ؾَ َض فْ أَ  مْ ؽُ تِ اَل  َص وا ِف مُ د  ؼَ ، فَ اىل  عَ اهلل تَ  ىَل  إِ  مْ هُ ُد افِ وَ  مِ وْ الؼَ  امُ مَ إِ »

 ذم سمٞم٤من ذوط صالة اجلٛمٕم٦م. شم٘مّدمودم٥م اجلامقم٦م ذم صالة اجلٛمٕم٦م يمام  .زاد ومْمٚمٝم٤م

 ٦م، وهق ذم ُمقارد:ىمد دم٥م اجلامقم٦م ذم اًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞمّ  (:525)مسللة  

ؿ و٤مق اًمقىم٧م قمـ اًمتٕمٚمّ  طمتّكػ شمّمحٞمح ىمراءشمف وشم٤ًمُمح ُم٤م إذا أُمٙمـ اعمٙمٚمّ  -9 

 (.554ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدمواًمّمالة، وىمد 

دومٕمف  شمقىّمػو صغّم  يمّٚمامػ سم٤مًمقؾمقاس حلّد شمٌٓمؾ ُمٕمف اًمّمالة ُم٤م إذا اسمتكم اعمٙمٚمّ  -5 

 مج٤مقم٦م. يّمكّم قمغم أن 

ػ سمٓمٞمئ٤ًم ومرادى ووؾمٕمٝم٤م مج٤مقم٦م، يمام إذا يم٤من اعمٙمٚمّ  يّمكّم ُم٤م إذا مل يًع اًمقىم٧م أن  -5 

 آظمر همػم ذًمؽ.ذم ىمراءشمف أو ُٕمر 

ؼ اًمٜمذر أو اًمٞمٛملم أو اًمٕمٝمد وٟمحق ذًمؽ سم٠مداء اًمّمالة مج٤مقم٦م. وإذا أُمر ُم٤م إذا شمٕمٚمّ  -0 

 أطمد اًمقاًمديـ وًمده سم٤مًمّمالة مج٤مقم٦م وم٤مٕطمقط إومم اُمتث٤مًمف.

 

 ة اجلامعةموارد مرشوعقّ 

٦م وإن اظمتٚمٗم٧م صالة اإلُم٤مم وصالة اعم٠مُمقم شمنمع اجلامقم٦م ذم مجٞمع اًمٗمرائض اًمٞمقُمٞمّ  

اجلٝمر واخلٗمقت، أو اًم٘مٍم واًمتامم، أو اًم٘مْم٤مء وإداء، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ أن ُمـ طمٞم٨م 



 
 

 شمٙمقن صالة اإلُم٤مم فمٝمراً وصالة اعم٠مُمقم قمٍماً وسم٤مًمٕمٙمس، ويمذًمؽ ذم اًمٕمِم٤مءيـ.

ٓ شمنمع اجلامقم٦م ومٞمام إذا اظمتٚمٗم٧م صالة اإلُم٤مم وصالة اعم٠مُمقم ذم  (:524)مسللة  

ذم صالة أي٤مت سمٛمـ  وإُمقات. ٟمٕمؿ، جيقز أن ي٠مشمؿّ ٦م وأي٤مت اًمٜمقع يم٤مًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞمّ 

شمٚمؽ اًمّمالة وإن اظمتٚمٗم٧م أيت٤من، سم٠من يم٤مٟم٧م إطمدى اًمّمالشملم ًمٚمٙمًقف أداًء  يّمكّم 

٦م آئتامم ذم صالة اًمٓمقاف ومل شمث٧ٌم ُمنموقمٞمّ  .وإظمرى ًمٚمخًقف ىمْم٤مًء أو سم٤مًمٕمٙمس

ة، ومال شمؽمك شمٚمؽ اًمّمال يّمكّم وٓ ذم صالة أي٤مت ذم همػم اًمٙمًقوملم وًمق يم٤من سمٛمـ 

 ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

 .صالة آطمتٞم٤مط يّمكّم ٦م سمٛمـ ٓ جيقز آئتامم ذم اًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞمّ  (:521)مسللة  

ٓطمتٞم٤مط وإن صالة ا يّمكّم سمٛمـ  طمتّكوإطمقط وضمقسم٤مً شمرك آئتامم ذم صالة آطمتٞم٤مط 

ُمـ اإلُم٤مم واعم٠مُمقم سملم  يمّؾ  اًمّمالشملم ُمـ ضمٝم٦م واطمدة، وم٢مذا ؿمّؽ  ٤ميم٤من آطمتٞم٤مط ذم يمٚمت

ُمٜمٝمام ذم صالة آطمتٞم٤مط قمغم إطمقط  يمّؾ اًمثالث وإرسمع وسمٜمٞم٤م قمغم إرسمع اٟمٗمرد 

 وضمقسم٤مً.

جيقز عمـ يريد إقم٤مدة صالشمف ُمـ ضمٝم٦م آطمتٞم٤مط اًمقضمقيب أو  (:522)مسللة  

٤م إذا ويًتثٜمك ُمـ هذا احلٙمؿ ُم .سمف ومٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م، وٓ جيقز ًمٖمػمه أن ي٠مشمؿّ  آؾمتح٤ٌميب أن ي٠مشمؿّ 

٦م ويم٤مٟم٧م ضمٝم٦م اطمتٞم٤مط اإلُم٤مم ضمٝم٦ًم ُمـ صاليت اإلُم٤مم واعم٠مُمقم اطمتٞم٤مـمٞمّ  يمّؾ يم٤مٟم٧م 

ٓطمتٞم٤مط اعم٠مُمقم أيْم٤مً، يمام إذا صّٚمٞم٤م قمـ ووقء سمامء ُمِمتٌف سم٤معمْم٤مف همٗمٚم٦م وًمزُمتٝمام إقم٤مدة 

اًمقوقء واًمّمالة ًمالطمتٞم٤مط اًمقضمقيب، أو صّٚمٞم٤م ُمع اعمحٛمقل اًمٜمجس اضمتٝم٤مدًا أو شم٘مٚمٞمداً 

 ًمّمالة ًمالطمتٞم٤مط آؾمتح٤ٌميب، ومٗمل ُمثؾ ذًمؽ جيقز ٕطمدمه٤م أن ي٠مشمؿّ وأرادا إقم٤مدة ا

 سم٤مٔظمر ذم صالشمف.

ذم سمٕمض  ٦م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً ٜمقاومؾ إصٚمٞمّ ٓ شمنمع اجلامقم٦م ذم اًم (:523)مسللة  



 
 

، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم ُم٤م وضم٧ٌم سمٜمذر أو ؿمٌٝمف وهمػمه، يمام ٓ ومرق سملم أن يٙمقن ه٤مُمقارد

وشمًتثٜمك ُمـ ذًمؽ صالة  .ُمـ صاليت اإلُم٤مم واعم٠مُمقم ٟم٤مومٚم٦م وأن شمٙمقن إطمدامه٤م ٟم٤مومٚم٦م يمّؾ 

 ،٤مً سم٤مًمٕم٤مرضويمذا ٓ سم٠مس هب٤م ومٞمام ص٤مر ُمًتحٌّ  .اجلامقم٦م ُمنموقم٦م ومٞمٝم٤م وم٢منّ  ،آؾمتً٘م٤مء

 ر ذوط اًمقضمقب.ومتجقز ذم صالة اًمٕمٞمديـ ُمع قمدم شمقومّ 

ومٞمٝم٤م  أن ي٠مشمؿّ  -قم٤ًم أو اؾمتئج٤مراً شمؼمّ  -قمـ همػمه  يّمكّم جيقز عمـ  (:524)مسللة  

 سمف إذا قمٚمؿ ومقت اًمّمالة قمـ اعمٜمقب قمٜمف. ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام جيقز ًمٖمػمه أن ي٠مشمؿّ 

ُم٤مُم٤ًم أو ُم٠مُمقُم٤مً، ًمف أن يٕمٞمد صالشمف مج٤مقم٦ًم إ ُمـ صغّم ُمٜمٗمردًا اؾمتح٥ّم  (:525)مسللة  

أرادا إقم٤مدهت٤م مج٤مقم٦م سم٤مئتامم أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ُمـ صُمؿَّ  ويِمٙمؾ ضمقازه ومٞمام إذا صّٚمٞم٤م ُمٜمٗمرديـ

           مج٤مقم٦م صغّم ومريْمتف، سمؾ يِمٙمؾ ذًمؽ أيْم٤مً عمـ  دون أن يٙمقن ذم اجلامقم٦م ُمـ مل ي١مدّ 

  وم٠مراد أن يٕمٞمده٤م مج٤مقم٦م. -إُم٤مُم٤مً أو ُم٠مُمقُم٤مً  -

 

 ط اإلمامةوذ

 شمٕمتؼم ذم اإلُم٤مُم٦م أُمقر: 

. ٟمٕمؿ، حيتٛمؾ ضمقاز آئتامم ٌّل ًمٚمّم طمتّك ٌّل ئتامم سم٤مًمّمسمٚمقغ اإلُم٤مم، ومال جيقز آ -9 

ـّ  ،سم٤مًم٤ٌمًمغ قمنماً   إطمقط ًمزوُم٤ًم شمريمف. وًمٙم

٤ًم. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سم٤مٓىمتداء سمف قم٘مٚمف، ومال جيقز آىمتداء سم٤معمجٜمقن وإن يم٤من أدواريّ  -5 

 طم٤مل إوم٤مىمتف.

ويٙمٗمل ذم إطمرازه٤م  .(54ف، وىمد ُمّر شمٗمًػم اًمٕمداًم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م )إيامٟمف وقمداًمت -5 

طمًـ اًمٔم٤مهر، وشمث٧ٌم سمِمٝم٤مدة قمدًملم وسم٤مًمِمٞم٤مع اعمٗمٞمد ًمٚمٞم٘ملم أو آـمٛمئٜم٤من، سمؾ شمث٧ٌم 

 ُمٜمِم٠م قم٘مالئل يمِمٝم٤مدة قمدل واطمد. سم٤مٓـمٛمئٜم٤من احل٤مصؾ ُمـ أّي 



 
 

 ـمٝم٤مرة اعمقًمد، ومال جيقز آئتامم سمقًمد اًمزٟم٤م. -0 

ىمراءشمف، ومال جيقز ائتامم ُمـ جيٞمد اًم٘مراءة سمٛمـ ٓ جيٞمده٤م وإن يم٤من ُمٕمذوراً  صّح٦م -3 

، سمؾ إطمقط ذم قمٛمٚمف، سمؾ ٓ جيقز ائتامم ُمـ ٓ جيٞمد اًم٘مراءة سمٛمثٚمف إذا اظمتٚمٗم٤م ذم اعمحّؾ 

أيْم٤مً. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سم٤مٓئتامم سمٛمـ ٓ جيٞمد اًم٘مراءة ذم همػم  ٤مد اعمحّؾ ًمزوُم٤مً شمريمف ُمع احّت 

سمف ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد أن يريمع أو ذم  ٚمف اإلُم٤مم قمـ اعم٠مُمقم، يم٠من ي٠مشمؿّ اًمذي يتحٛمّ  اعمحّؾ 

اًمريمٕمتلم إظمػمشملم، يمام ٓ سم٠مس سم٤مٓئتامم سمٛمـ ٓ جيٞمد إذيم٤مر يمذيمر اًمريمقع واًمًجقد 

 د واًمتًٌٞمح٤مت إرسمع إذا يم٤من ُمٕمذورًا ُمـ شمّمحٞمحٝم٤م.واًمتِمٝمّ 

م اعمرأة سم٤معمرأة، وإذا أُم٧ّم اعمرأة وٓ سم٠مس سم٤مئتام .إذا يم٤من اعم٠مُمقم ذيمراً  ذيمقرشمف -4 

ـّ اًمٜم٤ًمء وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أن شم٘مػ ذم صٗمّ  ـّ  ت٘مّدمدون أن شم ٝم  .قمٚمٞمٝم

 اًمنمقمل قمغم إطمقط وضمقسم٤مً. ـ ضمرى قمٚمٞمف احلدّ أن ٓ يٙمقن ممّ  -5 

وٓ سم٠مس سم٢مُم٤مُم٦م  .قمـ ىمٞم٤مم يّمكّم أن شمٙمقن صالشمف قمـ ىمٞم٤مم إذا يم٤من اعم٠مُمقم  -6 

اجل٤مًمس ًمٚمج٤مًمًلم، وإطمقط وضمقسم٤مً قمدم آئتامم سم٤معمًتٚم٘مل أو اعمْمٓمجع وإن يم٤من 

 اعم٠مُمقم ُمثٚمف، وقمدم ائتامُمٝمام سم٤مًم٘م٤مئؿ واًم٘م٤مقمد.

اًم٘مٌٚم٦م ذم ضمٝم٦م  ف إًمٞمٝم٤م اعم٠مُمقم، ومال جيقز عمـ يٕمت٘مد أنّ ٝمف إمم اجلٝم٦م اًمتل يتقضّم شمقضّم  -7 

أظمرى. ٟمٕمؿ، جيقز ذًمؽ إذا يم٤من آظمتالف سمٞمٜمٝمام يًػمًا ٤م ذم ضمٝم٦م سمٛمـ يٕمت٘مد أهّن  أن ي٠مشمؿّ 

 شمّمدق ُمٕمف اجلامقم٦م قمروم٤مً.

صالة اإلُم٤مم قمٜمد اعم٠مُمقم، ومال جيقز آئتامم سمٛمـ يم٤مٟم٧م صالشمف سم٤مـمٚم٦م  صّح٦م -94 

 سمٜمٔمر اعم٠مُمقم اضمتٝم٤مدًا أو شم٘مٚمٞمداً، ُمث٤مل ذًمؽ:

 ومال جيقز عمـ يٕمت٘مد أنّ  تٞمّٛمؿوفمٞمٗمتف اًم اإلُم٤مم ذم ُمقوع سم٤مقمت٘م٤مد أنّ  شمٞمّٛمؿإذا  -أ 

 سمف. اًمقفمٞمٗم٦م ذم ذًمؽ اعمقوع هل اًمقوقء أو اًمٖمًؾ أن ي٠مشمؿّ 



 
 

اإلُم٤مم ٟمز ريمٜم٤ًم ُمـ إريم٤من مل جيز آىمتداء سمف وإن مل يٕمٚمؿ اإلُم٤مم  إذا قمٚمؿ أنّ  -ب 

 ره.سمف ومل يتذيمّ 

٠م سمف اإلُم٤مم يم٤من ٟمج٤ًًم مل جيز ًمف آىمتداء سمف وإن يم٤من اعم٤مء اًمذي شمقّو  إذا قمٚمؿ أنّ  -ج 

اإلُم٤مم يٕمت٘مد ـمٝم٤مرشمف. ٟمٕمؿ، إذا قمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م سمدن اإلُم٤مم أو ًم٤ٌمؾمف وهق ضم٤مهؾ سمف ضم٤مز 

 صالة اإلُم٤مم طمٞمٜمئٍذ صحٞمح٦م ذم اًمقاىمع. وٓ يٚمزُمف إظم٤ٌمره8 وذًمؽ ٕنّ ائتامُمف سمف 

وهبذا ئمٝمر احل٤مل ذم ؾم٤مئر ُمقارد آظمتالف سملم اإلُم٤مم واعم٠مُمقم ومٞمام إذا يم٤من اعم٠مُمقم  

٦م ُمع سم٤مًمّمحّ  يّي ٓ  مم٤ّمصالة اإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف8 ًمٙمقن اخلٚمؾ اًمقاىمع ومٞمٝم٤م  صّح٦ميٕمت٘مد 

 ، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:٦مذقمٞمّ ٦م آقمتامد ومٞمف قمغم طمجّ 

ة إذا رأى اإلُم٤مم ضمقاز آيمتٗم٤مء سم٤مًمتًٌٞمح٤مت إرسمع ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُمرّ  -أ 

 سمف. شمؿّ ٠مجيقز عمـ يرى وضمقب اًمثالث أن ي وم٢مّٟمفواطمدة، 

جيقز عمـ يرى وضمقهب٤م أن  وم٢مّٟمفإذا اقمت٘مد اإلُم٤مم قمدم وضمقب اًمًقرة ذم اًمّمالة  -ب 

٦م اعمقارد إذا يم٤من آظمتالف ُمـ هذا ع، ويمذًمؽ احل٤مل ذم سم٘مٞمّ دظمؾ ذم اًمريمق سمٕمدُم٤مسمف  ي٠مشمؿّ 

 اًم٘مٌٞمؾ.

 

 ط صالة اجلامعةوذ

 يٕمتؼم ذم صالة اجلامقم٦م أُمقر: 

وٓ يٕمتؼم ومٞمف أن يٙمقن آئتامم سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م، ومال  .ىمّمد اعم٠مُمقم آئتامم :إّول 

آظمر همػمه٤م يم٤مًمتخّٚمص ُمـ اًمقؾمقاس أو ؾمٝمقًم٦م إُمر قمٚمٞمف إذا ىمّمد  سم٠مس سم٤مٓئتامم سمداعٍ 

ّٓ سمذًمؽ اًم٘مرسم٦م، و  قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. مل شمّمّح  إ

ّٓ وٓ يٕمتؼم ىمّمد اإلُم٤مُم٦م    ذم صمالث صٚمقات: إ



 
 

 اًمّمالة اعمٕم٤مدة مج٤مقم٦م ومٞمام إذا يم٤من اعمٕمٞمد إُم٤مُم٤مً. -9 

 صالة اجلٛمٕم٦م. -5 

 صالة اًمٕمٞمديـ طملم وضمقهب٤م. -5 

ف إمج٤مًٓ، يمام ًمق ىمّمد آئتامم سم٤مإلُم٤مم ٜمشمٕمٞم  شمٕملم  اإلُم٤مم ًمدى اعم٠مُمقم، ويٙمٗمل  :الثاين 

 احل٤مض وإن مل يٕمرف ؿمخّمف.

 صّح٧مقمٛمرو  أّٟمفاإلُم٤مم زيد ومٔمٝمر سمٕمد اًمٗمراغ  سم٤مقمت٘م٤مد أنّ  إذا ائتؿّ  (:532)مسللة  

صالشمف ومج٤مقمتف، ؾمقاء اقمت٘مد قمداًم٦م قمٛمرو أيْم٤مً أم مل يٕمت٘مده٤م، وإذا فمٝمر ًمف ذًمؽ ذم 

 إصمٜم٤مء ومل حُيرز قمداًمتف اٟمٗمرد ذم صالشمف.

ّٓ ٓ جيقز ًمٚمٛم٠مُمقم أن يٕمدل ذم صالة اجلامقم٦م قمـ إُم٤مم إمم آظمر  (:531)مسللة   أن  إ

ُم٤م يٕمجز سمف قمـ إيمامل صالشمف أو آؾمتٛمرار ذم اإلُم٤مُم٦م، يمام ًمق ص٤مر  إّولحيدث ًمإلُم٤مم 

ومروف اجلٚمقس وهؿ ىمٞم٤مم، أو أيمٛمؾ صالشمف دوهنؿ ًمٙمقن ومروف اًم٘مٍم وومروٝمؿ اًمتامم، 

وذم ُمثٚمف جيقز ًمٚمٛم٠مُمقُملم شم٘مديؿ همػمه وإمت٤مم اًمّمالة ُمٕمف، وإطمقط إومم أن يٙمقن 

 اإلُم٤مم أطمدهؿ.

ذم صالشمف سمِمخص  ٤ًم، ومال جيقز آئتامم سمٛمـ ائتؿّ قمدم يمقن اإلُم٤مم ُم٠مُمقُم :الثالث 

 آظمر.

ل اًمّمالة، ومال جيقز عمـ ذع ذم صالة ومرادى أن أن يٙمقن آئتامم ُمـ أوّ  :الرابع 

 ذم أصمٜم٤مئٝم٤م. ي٠مشمؿّ 

ّٓ أن ٓ يٜمٗمرد اعم٠مُمقم ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة ُمـ همػم قمذر، و :اخلامس   ٦م مج٤مقمتف حمّؾ ومّمحّ  إ

 يّي ف ٓ ل إُمر أم سمدا ًمف ذًمؽ ذم إصمٜم٤مء، وًمٙمٜمّ وّ إؿمٙم٤مل، ؾمقاء أٟمقى آٟمٗمراد ُمـ أ

ّٓ ٦م اًمّمالة سمّمحّ  إطمقط ًمزوُم٤ًم طمٞمٜمئٍذ إقم٤مدة اًمّمالة.  ُمع اإلظمالل سمقفمٞمٗم٦م اعمٜمٗمرد وم٢منّ  إ



 
 

سمام يٖمتٗمر اإلظمالل سمف قمـ قمذر ومال طم٤مضم٦م إمم اإلقم٤مدة، وهذا ومٞمام إذا سمدا ًمف  ٟمٕمؿ، إذا أظمّؾ 

 اًم٘مراءة أو سمٕمد زي٤مدة ؾمجدة واطمدة ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م ُمثالً. اًمٕمدول سمٕمد ومقات حمّؾ 

طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ىمٌؾ اًمريمقع أو ذم اًمريمقع وإن يم٤من سمٕمد  اإلُم٤ممَ  إدراك اعم٠مُمقمِ  :السادس 

 رومع اإلُم٤مم رأؾمف ُمـ اًمريمقع مل شمٜمٕم٘مد ًمف اجلامقم٦م. طمتّكاًمذيمر، وًمق مل يدريمف 

رايمٕم٤مً سم٠من رومع اإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم طم٤مل ريمققمف وريمع ومل يدريمف  ًمق ائتؿّ  (:536)مسللة  

ذم  رأؾمف ىمٌؾ أن يّمؾ اعم٠مُمقم إمم طمّد اًمريمقع ضم٤مز ًمف إمت٤مم صالشمف ومرادى، ويمذا ًمق ؿمّؽ 

ذم ذًمؽ سمٕمد  ُمع اًمتج٤موز قمٜمف يمام ًمق ؿمّؽ  وأُّم٤م، إدرايمف اإلُم٤مم رايمٕم٤ًم ُمع قمدم دم٤موز اعمحّؾ 

 صالشمف مج٤مقم٦م. اًمريمقع ومتّمّح 

ًمق يمؼّم سم٘مّمد آئتامم واإلُم٤مم رايمع ورومع اإلُم٤مم رأؾمف ُمـ اًمريمقع  (:535)مسللة  

صالشمف، وجيقز ًمف أيْم٤مً ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم  ىمٌؾ أن يريمع اعم٠مُمقم ومٚمف أن ي٘مّمد آٟمٗمراد ويتؿّ 

ُمـ آومتت٤مح  دمديد اًمتٙمٌػم سمٕمد اًم٘مٞم٤مم سم٘مّمد إقمؿّ صُمؿَّ  اًمًجقد سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م

 واًمذيمر اعمٓمٚمؼ.

د ُمـ اًمريمٕم٦م إظمػمة ضم٤مز ًمف أن يٙمؼّم ًمق أدرك اإلُم٤مم وهق ذم اًمتِمٝمّ  (:534)مسللة  

٦م اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وًمٙمـ ٓ د سمٜمٞمّ ٦م، وجيقز ًمف أن يتِمٝمّ ٦م اجلامقم٦م وجيٚمس ىم٤مصدًا سمف اًمتٌٕمٞمّ سمٜمٞمّ 

٦م صالشمف ُمـ همػم اؾمتئٜم٤مف ًمٚمٜمٞمّ  ؿ اإلُم٤مم ىم٤مم وأشمؿّ يًّٚمؿ قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم، وم٢مذا ؾمٚمّ 

 قاب اجلامقم٦م.واًمتٙمٌػم، ويٙمت٥م ًمف صم

سمح٤مئؾ يٛمٜمع قمـ  -إذا يم٤من اعم٠مُمقم رضمالً  -أن ٓ يٜمٗمّمؾ اإلُم٤مم قمـ اعم٠مُمقم  :السابع 

ُمِم٤مهدشمف، سمؾ ُمٓمٚمؼ احل٤مئؾ وإن مل يٛمٜمع قمٜمٝم٤م يم٤مًمزضم٤مج، ويمذا سملم سمٕمض اعم٠مُمقُملم ُمع 

اُمف إذا مل ف ُمـ ـمرف اإلُم٤مم أو ىمدّ ّم٤مًمف سم٤مإلُم٤مم يمٛمـ ذم صٗمّ ـ يٙمقن واؾمٓم٦م ذم اشمّ أظمر ممّ 

 ّمؾ سم٤مإلُم٤مم.ف ُمـ يتّ ذم صٗمّ يٙمـ 



 
 

سم٤معم٘مدار  أن ٓ يٙمقن ُمقىمػ اإلُم٤مم أقمغم ُمـ ُمقىمػ اعم٠مُمقم، وٓ سم٠مس :الثامن 

 اًمتنحيل )اًمتدرجيل( إذا مل يٜم٤مِف  قّ ًا قمروم٤ًم، يمام ٓ سم٠مس سم٤مًمٕمٚمقّ قمٚم اًمٞمًػم اًمذي ٓ يٕمدّ 

ّٓ صدق اٟم٤ًٌمط إرض قمروم٤ًم، و أقمغم ُمـ ُمالطمٔم٦م أن ٓ يٙمقن ُمقىمػ اإلُم٤مم سُمدَّ ومال  إ

سمف، وٓ سم٠مس سم٠من يٙمقن ُمقىمػ اعم٠مُمقم أقمغم ُمـ ُمقىمػ  ُمـ ُمقىمػ اعم٠مُمقم سمٛم٘مدار ُمٕمتدّ 

 اً ٓ يّمدق ُمٕمف اجلامقم٦م.٤ًم ُم٤م مل يٌٚمغ طمدّ دومٕمٞمّ  قّ ُم٤مم سمٙمثػم وإن يم٤من اًمٕمٚماإل

أن ٓ يٙمقن اًمٗمّمؾ سملم اعم٠مُمقم واإلُم٤مم أو سمٞمٜمف وسملم ُمـ هق ؾم٥ٌم  :التاشع 

وإطمقط ًمزوُم٤مً أن ٓ يٙمقن سملم ُمقىمػ اإلُم٤مم  .يمثػماً ذم اًمٕم٤مدة سم٤مإلُم٤ممّم٤مل آشمّ 

وُمًجد اعم٠مُمقم أو سملم ُمقىمػ اًم٤ًمسمؼ وُمًجد اًمالطمؼ أزيد ُمـ أىمَم ُمراشم٥م اخلٓمقة، 

يِمٖمٚمف إٟم٤ًمن ُمتٕم٤مرف  مم٤ّموإومْمؾ سمؾ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ٓ يٙمقن سملم اعمقىمٗملم أزيد 

 طم٤مل ؾمجقده.

رأى اإلُم٤مم رايمٕم٤ًم ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسملم اجلامقم٦م ُمـ طمي اجلامقم٦م وم (:531)مسللة  

ٝم٤م ضم٤مز ًمف أن يدظمؾ ذم اًمّمالة وهق ذم ُمٙم٤مٟمف ُم٤ًموم٦م حيتٛمؾ أن ٓ يدرك اإلُم٤مم رايمٕم٤مً سمٓمٞم  

ريمققمف وؾمجقده  يٚمحؼ سم٤مجلامقم٦م، أو يّمؼم ومٞمتؿّ  طمتّكيٛمٌم طم٤مًمف صُمؿَّ  ويقي إمم اًمريمقع

اًمت٤مًمٞم٦م، وجيقز اعمٌم ًمالًمتح٤مق هب٤م يٚمحؼ هب٤م طملم ي٘مقم اإلُم٤مم إمم اًمريمٕم٦م صُمؿَّ  ذم ُمقوٕمف

 .ذم اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع أيْم٤مً 

ّٓ هذا احلٙمؿ سمام إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ آئتامم  وخيتّص   اًمٌٕمد، ويٕمتؼم أن ٓ  إ

ويٚمزم اعم٠مُمقم أن ٓ يٜمحرف أصمٜم٤مء ُمِمٞمف قمـ  .يٙمقن سمٛم٘مدار ٓ يّمدق ُمٕمف آىمتداء قمروم٤مً 

 اًم٘مٌٚم٦م، وإطمقط وضمقسم٤ًم أن ٓ يِمتٖمؾ طم٤مل ُمِمٞمف سم٤مًم٘مراءة.

 حي٤مذيف ذم اعمقىمػ اعم٠مُمقم قمغم اإلُم٤مم، وإطمقط وضمقسم٤ًم أن ٓ ت٘مّدمأن ٓ ي :العاذ 

ّٓ راً قمٜمف، أيْم٤ًم سمؾ ي٘مػ ُمت٠مظّم  جيقز ًمف اًمقىمقف  وم٢مّٟمفومٞمام إذا يم٤من اعم٠مُمقم رضمالً واطمدًا  إ



 
 

 سمحذاء اإلُم٤مم.

ويمذا ُمع  - ُمقىمٗمٝم٤م ُمـ اإلُم٤مم إذا يم٤من رضمالً  اعمرأة ومؽماقمل ذم وأُّم٤مهذا ذم اًمرضمؾ،  

 .( ُمـ ُمٙم٤من اعمّمكّم 555ذم اعم٠ًمًم٦م ) ُم٤م ُمرّ  - همػمه ُمـ اًمرضم٤مل

إذا أىمٞمٛم٧م اجلامقم٦م ذم اعمًجد احلرام ًمزم وىمقف اعم٠مُمقُملم سم٠ممجٕمٝمؿ  (:532)مسللة  

 ظمٚمػ اإلُم٤مم، وشمِمٙمؾ إىم٤مُمتٝم٤م ُمًتديرة.

 

 أحؽام صالة اجلامعة من

ذم اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ  اًم٘مراءةَ  إطمقط ًمزوُم٤مً شمرك اعم٠مُمقمِ  (:533)مسللة  

ًمف أن يِمتٖمؾ سم٤مًمتًٌٞمح أو اًمتحٛمٞمد أو همػم ذًمؽ ُمـ إذيم٤مر، وجي٥م  اًمٔمٝمريـ، ويًتح٥ّم 

قمٚمٞمف شمرك اًم٘مراءة ذم صالة اًمٗمجر، وذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ُمـ اًمٕمِم٤مءيـ إذا ؾمٛمع صقت 

وٓ  ،اإلُم٤مم وًمق مهٝمٛمتف، وإطمقط إومم طمٞمٜمئٍذ أن يٜمّم٧م ويًتٛمع ًم٘مراءة اإلُم٤مم

إذا مل يًٛمع ؿمٞمئ٤مً ُمـ اًم٘مراءة وٓ اهلٛمٝمٛم٦م  ٤موأُمّ يٜم٤مومٞمف آؿمتٖم٤مل سم٤مًمذيمر وٟمحقه ذم ٟمٗمًف، 

 ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء ىمرأ ُمع اخلٗمقت وإن ؿم٤مء شمرك، واًم٘مراءة أومْمؾ.

إذا يم٤من ذم  وأُّم٤مف ومٞمام إذا يم٤من اإلُم٤مم ذم اًمريمٕم٦م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ صالشمف، هذا يمٚمّ  

ًمٚمٛم٠مُمقم ُمـ أن يٕمٛمؾ سُمدَّ ؾ قمـ اعم٠مُمقم ؿمٞمئ٤مً، ومال اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م ومال يتحٛمّ 

سمقفمٞمٗمتف، وم٢من يم٤من ذم اًمريمٕم٦م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م ًمزُمتف اًم٘مراءة، وإن يم٤من ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م أو 

٦م إذيم٤مر سملم ُم٤م وٓ ومرق ذم سم٘مٞمّ  .سملم اًم٘مراءة واًمتًٌٞمح٤مت، واًمتًٌٞمح أومْمؾ ختػّم اًمراسمٕم٦م 

 إذا أشمك سم٤مًمّمالة مج٤مقم٦م وسملم ُم٤م إذا أشمك هب٤م ومرادى.

ؾم٘مقط اًم٘مراءة قمـ اعم٠مُمقم ذم اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م سمام إذا  خيتّص  (:534)مسللة  

ف ىمراءة ُم٤م سم٘مل ئهل٤م، وٓ دمزذم ائتامُمف، وم٢مذا اٟمٗمرد أصمٜم٤مء اًم٘مراءة ًمزُمتف اًم٘مراءة ُمـ أوّ  اؾمتٛمرّ 



 
 

 ،ُمٜمٝم٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، ويمذا إذا اٟمٗمرد ٓ ًمٕمذر سمٕمد اًم٘مراءة ىمٌؾ أن يريمع ُمع اإلُم٤مم

 ئٍذ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ومتٚمزُمف اًم٘مراءة طمٞمٜم

سم٤مإلُم٤مم وهق رايمع ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اًم٘مراءة وإن يم٤من آئتامم ذم  إذا ائتؿّ  (:535)مسللة  

 اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م ًمإلُم٤مم.

إذا يم٤من  -ًمزوم اًم٘مراءة قمغم اعم٠مُمقم ذم اًمريمٕم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ًمف  (:542)مسللة  

سمام إذا أُمٝمٚمف اإلُم٤مم ًمٚم٘مراءة، وم٢من مل يٛمٝمٚمف ضم٤مز  خيتّص  -اإلُم٤مم ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م 

 تٛمّٙمـسم٠من مل ي -ًمف أن يٙمتٗمل سم٘مراءة ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ويريمع ُمٕمف، وإن مل يٛمٝمٚمف ًمذًمؽ أيْم٤مً 

ضم٤مز ًمف ىمٓمع احلٛمد واًمريمقع ُمٕمف، وإن يم٤من  - ىمراءشمف ُمـ إدراك اإلُم٤مم رايمٕم٤مً إذا أشمؿّ 

 إطمقط إومم أن يٜمٗمرد ذم صالشمف.

 ت٘مّدمشمٕمتؼم ذم صالة اجلامقم٦م ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم إومٕم٤مل، ومال جيقز اًم (:541)مسللة  

وًمق شم٠مظمر يمثػماً سمحٞم٨م أظمّؾ سم٤معمت٤مسمٕم٦م ذم ضمزء  .قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م، سمؾ إومم اًمت٠مظمر قمٜمف يًػماً 

سمٓمؾ آئتامم ذم ذًمؽ اجلزء، سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم إذا مل يٙمـ اإلظمالل هب٤م قمـ 

ّٓ و ،قمذر م، يمام إذا أدرك اإلُم٤مم ىمٌؾ ريمققمف وُمٜمٕمف اًمزطم٤مم قمـ آًمتح٤مق مل يٌٓمؾ آئتامإ

جيقز ًمف أن يريمع ويًجد وطمده ويٚمتحؼ سم٤مإلُم٤مم سمٕمد  وم٢مّٟمفىم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م  طمتّكسمف 

 ذًمؽ.

اإلُم٤مم ىمد ريمع أو ؾمجد وم٤ٌمن  إذا ريمع اعم٠مُمقم أو ؾمجد سم٤مقمت٘م٤مد أنّ  (:546)مسللة  

يٚمزُمف قمغم إطمقط أن يرضمع ويت٤مسمع اإلُم٤مم ذم  صُمؿَّ  ظمالومف أشمك سم٤مًمذيمر اًمقاضم٥م ومٞمٝمام،

ريمققمف أو ؾمجقده، وإطمقط إومم أن ي٠ميت سمذيمر اًمريمقع أو اًمًجقد قمٜمد ُمت٤مسمٕم٦م 

اإلُم٤مم أيْم٤مً، وًمٞمس ًمف اإلظمالل سم٤مًمذيمر اًمقاضم٥م ٕضمؾ ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم ريمققمف 

 مج٤مقمتف. يٚمحؼ سم٤مإلُم٤مم وشمّمّح صُمؿَّ  وؾمجقده سمؾ ي٠ميت سمف



 
 

اإلُم٤مم ىمد رومع رأؾمف  إذا رومع اعم٠مُمقم رأؾمف ُمـ اًمريمقع سم٤مقمت٘م٤مد أنّ  (:545)مسللة  

ه زي٤مدة اًمريمـ، وم٢من مل يرضمع ومٗمل ًمزُمف قمغم إطمقط اًمٕمقد إًمٞمف عمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم وٓ شمّي 

داً سمٓمٚم٧م مج٤مقمتف ويٜمٗمرد ذم صالشمف مج٤مقم٦م إؿمٙم٤مل، وإذا رومع رأؾمف ىمٌؾ اإلُم٤مم ُمتٕمٛمّ  صّح٦م

 صالشمف، ويمذًمؽ احل٤مل ذم اًمًجقد.

ؾم٤مضمدًا واقمت٘مد أهّن٤م  إذا رومع اعم٠مُمقم رأؾمف ُمـ اًمًجقد ومرأى اإلُم٤ممَ  (:544مسللة ) 

اٟمٙمِمػ أهّن٤م اًمث٤مٟمٞم٦م طُم٧ًٌم ًمف ؾمجدة صم٤مٟمٞم٦م، وٓ صُمؿَّ  اًمًجدة إومم ومًجد ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م،

 دم٥م قمٚمٞمف اًمًجدة إظمرى.

إذا رومع اعم٠مُمقم رأؾمف ُمـ اًمًجدة ومرأى اإلُم٤مم ذم اًمًجدة واقمت٘مد  (:541)مسللة  

٤م يم٤مٟم٧م إومم مل حت٥ًم ًمف اًمث٤مٟمٞم٦م، وًمزُمتف ؾمجدة اٟمٙمِمػ أهّن صُمؿَّ  ٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومًجد،أهّن 

 أظمرى ُمع اإلُم٤مم.

ؾمقاء ذم  ،قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م ت٘مّدمٓ دم٥م ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم إىمقال وجيقز اًم (:542)مسللة  

 .٦م، ُمـ دون ومرق سملم طم٤مًمتل ؾمامع صقت اإلُم٤مم وقمدُمفذًمؽ إىمقال اًمقاضم٦ٌم واعمًتحٌّ 

ومٞمٝم٤م قمغم اإلُم٤مم سم٠من ينمع ومٞمٝم٤م ىمٌؾ  ت٘مّدمومال جيقز اًم ،وشمًتثٜمك ُمـ ذًمؽ شمٙمٌػمة اإلطمرام

 .اإلُم٤مم أو يٗمرغ ُمٜمٝم٤م ىمٌٚمف، سمؾ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن ي٠ميت هب٤م سمٕمد اٟمتٝم٤مء اإلُم٤مم ُمٜمٝم٤م

د ويًٚم ؿ ىمٌؾ اإلُم٤مم، ومٞمجقز أن يتِمٝمّ  ،د إظمػم ًمٕمذروجيقز شمرك اعمت٤مسمٕم٦م ذم اًمتِمٝمّ  

 رقم٤ميتٝم٤م ذم اًمتًٚمٞمؿ اًمقاضم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٞمجقز أن يًٚم ؿ ىمٌؾ اإلُم٤مم ويٜمٍمف.يمام ٓ دم٥م 

ًٓ يٙمؼّم أوّ  طمتّكٓ جي٥م قمغم ُمـ يريد اًمدظمقل ذم اجلامقم٦م أن يٜمتٔمر  (:543)مسللة  

ومٞمجقز أن يٙمؼّما مجٞمٕم٤ًم دومٕم٦م  ت٘مّدماعم ّم٤مًمف سم٤مإلُم٤مم يم٤مًمقاىمػ ذم اًمّمّػ ُمـ هق واؾمٓم٦م ذم اشمّ 

 ئ٤مً ًمف.إذا يم٤من ُمتٝمٞمّ  ت٘مّدم اعمر ىمٌؾ أن يٙمؼّم عمت٠مظّم  اواطمدة، سمؾ جيقز أن يٙمؼّم 

إذا يمؼّم اعم٠مُمقم ىمٌؾ اإلُم٤مم ؾمٝمقًا يم٤مٟم٧م صالشمف ومرادى وجيقز ًمف  (:544)مسللة  



 
 

٦م اًمٕمدول هب٤م إمم اًمٜم٤مومٚم٦م ُمع يمقٟمف سم٤مٟمٞم٤ًم قمغم ىمٓمٕمٝم٤م ىمٓمٕمٝم٤م واؾمتئٜم٤مومٝم٤م مج٤مقم٦م، وذم ُمنموقمٞمّ 

 إؿمٙم٤مل.

٦م ًمزُمف واإلُم٤مم ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمّمٚمقات اًمرسم٤مقمٞمّ  إذا ائتؿّ  (:545)مسللة  

 د ُم٘متٍماً ومٞمف قمغم اعم٘مدار اًمقاضم٥م ُمـ همػم شمقانٍ ػ قمـ اإلُم٤مم ٕداء وفمٞمٗم٦م اًمتِمٝمّ اًمتخٚمّ 

ة وحل٘مف ذم ُم٤مم وهق ىم٤مئؿ، وم٢من مل يٛمٝمٚمف ًمٚمتًٌٞمح٤مت إرسمع ايمتٗمك سم٤معمرّ يٚمتحؼ سم٤مإلصُمؿَّ 

  ًمف.ُم٤م يتٞمّن  اًمريمقع أو اًمًجقد طم٥ًم

ذم اًمريمٕم٦م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م ًمتً٘مط  أّٟمفواإلُم٤مم ىم٤مئؿ ومل يدر  إذا ائتؿّ  (:552سللة )م 

اإلُم٤مم ذم اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م ًمتج٥م قمٚمٞمف اًم٘مراءة، وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم ًمف  اًم٘مراءة قمٜمف، أو أنّ 

 اإلشمٞم٤من سم٤مًم٘مراءة ىم٤مصدًا هب٤م اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م.

ُمت٤مسمٕمتف ذم اًم٘مٜمقت  ٤مٟمٞم٦م شمًتح٥ّم واإلُم٤مم ذم اًمريمٕم٦م اًمث إذا ائتؿّ  (:551)مسللة  

د، وهق أن يْمع يديف قمغم إرض د، وإطمقط وضمقسم٤مً ًمف اًمتج٤مذم طم٤مل اًمتِمٝمّ واًمتِمٝمّ 

 ويرومع ريمٌتٞمف قمٜمٝم٤م ىمٚمٞمالً.

ٝم٤م أطمقط وًمٙمٜمّ  ،ٓ دم٥م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمغم اعم٠مُمقم طم٤مل ىمراءة اإلُم٤مم (:556)مسللة  

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً. 

صالشمف  صّح٧مإذا اٟمٙمِمػ ًمٚمٛم٠مُمقم سمٕمد اًمّمالة ومًؼ اإلُم٤مم  (:555)مسللة  

 ومج٤مقمتف، وإذا اٟمٙمِمػ ًمف ذًمؽ ذم إصمٜم٤مء اٟمٗمرد ذم صالشمف.

 

  



 
 

 

 صالة ادسافر

٦م، وهق أن ي٘متٍم قمغم اًمريمٕمتلم جي٥م قمغم اعم٤ًمومر اًمت٘مّمػم ذم اًمّمٚمقات اًمرسم٤مقمٞمّ  

 وًمٚمت٘مّمػم ذوط: .ؿ ذم اًمث٤مٟمٞم٦مإوًمٞملم ويًٚمّ 

ىمّمد اعم٤ًموم٦م، سمٛمٕمٜمك إطمراز ىمٓمٕمٝم٤م وًمق ُمـ همػم إرادة، وم٢مذا ظمرج  :إّولالرشط  

اعمجٛمقع   ذم ذه٤مسمف وإن يم٤من٦م أو همريؿ وٟمحقه مل ي٘مٍّم همػم ىم٤مصد ًمٚمٛم٤ًموم٦م ًمٓمٚم٥م و٤مًمّ 

ًمزُمف  - وًمق سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ ُمع ُم٤ًموم٦م اًمرضمقع -ُم٤ًموم٦م أو أزيد. ٟمٕمؿ، إذا ىمّمد اعم٤ًموم٦م سمٕمد ذًمؽ 

اًمت٘مّمػم ُمـ طملم اًمنموع ومٞمٝم٤م، وهٙمذا احلٙمؿ ذم اًمٜم٤مئؿ واعمٖمٛمك قمٚمٞمف إذا ؾمقومر هبام ُمـ 

 همػم ؾمٌؼ اًمتٗم٤مت.

صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ، واًمٗمرؾمخ صمالصم٦م أُمٞم٤مل، واعمٞمؾ أرسمٕم٦م أف ذراع سمذراع  :واعم٤ًموم٦م هل 

 ( يمٞمٚمقُمؽماً.00ؼ سمام ي٘م٤مرب )إٟم٤ًمن قم٤مدي، وقمٚمٞمف وم٤معم٤ًموم٦م شمتح٘مّ 

 اعم٤ًموم٦م سم٠مٟمح٤مء: ؼ ـمّل يتح٘مّ  (:554)مسللة  

 أن يًػم صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ ُمًت٘مٞماًم. -9 

 ُمٜمٙمن.أن يًػمه٤م همػم ُمًت٘مٞمؿ، سم٠من يٙمقن ؾمػمه ذم دائرة أو ظمط  -5 

وذم طمٙمٛمف ُم٤م إذا يم٤من اًمذه٤مب أو  .أن يًػم أرسمٕم٦م ومراؾمخ ويرضمع ُمثٚمٝم٤م -5 

ُمـ أرسمٕم٦م ومراؾمخ إذا سمٚمغ جمٛمققمٝمام صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ، وإن يم٤من إطمقط إومم  أىمّؾ اًمرضمقع 

 ذم ذًمؽ اجلٛمع سملم اًم٘مٍم واًمتامم.

م واطمد، ٘م٦م أن يٙمقن اًمذه٤مب واإلي٤مب ذم يقٓ يٕمتؼم ذم اعم٤ًموم٦م اعمٚمٗمّ  (:551)مسللة 

ومٚمق ؾم٤مومر أرسمٕم٦م ومراؾمخ ىم٤مصداً اًمرضمقع وضم٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم ُم٤م مل حتّمؾ اإلىم٤مُم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م 



 
 

ًمٚمًٗمر وٓ همػمه٤م ُمـ ىمقاـمٕمف، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً ذم همػم ُم٤م ىمّمد اًمرضمقع 

 ًمٞمقُمف اجلٛمع سملم اًم٘مٍم واإلمت٤مم.

٤مصؾ ُمـ وسم٤مٓـمٛمئٜم٤من احل ،وسمِمٝم٤مدة قمدًملم ،شمث٧ٌم اعم٤ًموم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ (:552)مسللة  

وإذا مل شمث٧ٌم  .٦م يم٤مًمِمٞم٤مع وظمؼم اًمٕم٤مدل اًمقاطمد أو ُمٓمٚمؼ اًمث٘م٦م وٟمحق ذًمؽاًمٕم٘مالئٞمّ  اعم٤ٌمدئ

 اعم٤ًموم٦م سمٌمء ُمـ هذه اًمٓمرق وضم٥م اًمتامم.

 أّٟمفُمًػمه ٓ يٌٚمغ اعم٤ًموم٦م أو  ٤مً واقمت٘مد أنّ ظم٤مّص  إذا ىمّمد اعم٤ًمومر حماّل  (:553)مسللة  

يم٤من ُم٤ًموم٦م أقم٤مده٤م ىمٍمًا ومٞمام إذا سم٘مل اًمقىم٧م،  أّٟمفاٟمٙمِمػ صُمؿَّ  صالشمف ذم ذًمؽ وم٠مشمؿّ  ؿمّؽ 

صُمؿَّ   صالشمفُم٤ًموم٦م وم٘مٍّم  أّٟمفوإذا اقمت٘مد  .ووضم٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم ومٞمام سم٘مل ُمـ ؾمٗمره

ٝم٤م ومٞمام اٟمٙمِمػ ظمالومف أقم٤مده٤م مت٤مُم٤مً، ؾمقاء يم٤من آٟمٙمِم٤مف ذم اًمقىم٧م أم ذم ظم٤مرضمف، ويتٛمّ 

 سم٘مل ُمـ ؾمٗمره ُم٤م مل يٜمِمئ ؾمٗمرًا ضمديداً.

اًمِمخص سمٕمد دم٤موزه ُم٤ًمومراً  اعم٤ًموم٦م ُمـ اعمقوع اًمذي يٕمدّ  حتت٥ًم (:554)مسللة  

٦م ذم سمٕمض اًمٌالد اًمٙمٌػمة أو اعمحٚمّ  ام يٙمقن آظمر احلّل وهق آظمر اًمٌٚمد هم٤مًم٤ٌمً، ورسمّ  ،قمروم٤مً 

 ًمف.اً، وآظمر اعم٤ًموم٦م عمـ ي٤ًمومر إمم سمٚمد همػم وـمٜمف هق ُم٘مّمده ذم ذًمؽ اًمٌٚمد، ٓ أوّ ضمدّ 

 ذم صالشمف وإن يم٤من سمٚمغ أصمٜم٤مءه٤م ىمٍّم صُمؿَّ  ُم٤ًموم٦م إذا ىمّمد اًمّمٌّل  (:555)مسللة  

 اًم٤ٌمىمل ُمـ ؾمٗمره ٓ يٌٚمغ اعم٤ًموم٦م.

 ٓ يٕمتؼم آؾمت٘مالل ذم ىمّمد اعم٤ًموم٦م، ومٛمـ ؾم٤مومر سمتٌع همػمه  (:422)مسللة  

ُمًػمه  ُمـ زوج أو واًمد أو همػممه٤م وضم٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم إذا قمٚمؿ أنّ  -سم٤مظمتٞم٤مر أو سم٢ميمراه  -

 ُمٜمف. متّٙمـُمف اإلمت٤مم، وٓ جي٥م آؾمتٕمالم وإن ذم ذًمؽ ًمز وإذا ؿمّؽ  .صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ

ذم ذًمؽ  ؿمّؽ  أّٟمفُمًػمه ٓ يٌٚمغ صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ أو  إذا اقمت٘مد اًمت٤مسمع أنّ  (:421)مسللة  

اٟمٙمِمػ ظمالومف مل دم٥م قمٚمٞمف اإلقم٤مدة، وجي٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم إذا يم٤من اًم٤ٌمىمل صُمؿَّ  صالشمف وم٠مشمؿّ 



 
 

ّٓ سمٜمٗمًف ُم٤ًموم٦م و ٓ يٌٚمغ  أّٟمف٤مً ُمٕمت٘مداً  ظم٤مّص ىم٤مصداً حماّل ًمزُمف اإلمت٤مم. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من إ

 (.575ذم اعم٠ًمًم٦م ) ت٘مّدماٟمٙمِمػ اخلالف ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ همػمه اعمصُمؿَّ  اعم٤ًموم٦م

ّٓ ٓ يٜم٤مومٞمف  أّٟمفاؾمتٛمرار اًم٘مّمد وًمق طمٙماًم، سمٛمٕمٜمك  :الرشط الثاين  اًمٕمدول قمٜمف أو  إ

صالشمف. ٟمٕمؿ، إذا  إرسمٕم٦م أشمؿّ د ىمٌؾ سمٚمقغ د ومٞمف، ومٚمق ىمّمد اعم٤ًموم٦م وقمدل قمٜمف أو شمردّ اًمؽمدّ 

يم٤من قم٤مزُم٤ًم قمغم اًمرضمقع ويم٤من ُم٤م ؾمٌؼ ُمٜمف ىمٌؾ اًمٕمدول ُمع ُم٤م ي٘مٓمٕمف ذم اًمرضمقع سمٛم٘مدار 

 اعم٤ًموم٦م سم٘مل قمغم شم٘مّمػمه.

سمدا ًمف ذم اًمًٗمر ومٗمل ذًمؽ صُمؿَّ  إذا ؾم٤مومر ىم٤مصدًا ًمٚمٛم٤ًموم٦م ومٕمدل قمٜمف (:426)مسللة  

 صقرشم٤من:

أن يٌٚمغ اًم٤ٌمىمل ُمـ ؾمٗمره ُم٘مدار اعم٤ًموم٦م وًمق يم٤من سمْمٛمٞمٛم٦م اًمرضمقع إًمٞمف، ومٗمل  -9 

 قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم. يتٕملّم هذه اًمّمقرة 

         إًمٞمف ىمٌؾ اًمؽمّدد  إّولُمًػمه  ف يٌٚمٖمٝم٤م سمْمؿّ أن ٓ يٙمقن اًم٤ٌمىمل ُم٤ًموم٦م وًمٙمٜمّ  -5 

ًم٘مٍم ذم هذه ، وٓ يٌٕمد وضمقب ا-سمٕمد إؾم٘م٤مط ُم٤م ختّٚمؾ سمٞمٜمٝمام مم٤ّم ىمٓمٕمف طم٤مل اًمؽمّدد  -

 اًمّمقرة أيْم٤ًم، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن جيٛمع سمٞمٜمف وسملم اإلمت٤مم.

قمدل قمـ ؾمٗمره وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً صُمؿَّ   ىمٍماً إذا ىمّمد اعم٤ًموم٦م وصغّم  (:425)مسللة  

 أن يٕمٞمده٤م أو ي٘مْمٞمٝم٤م مت٤مُم٤مً.

ؾم٤مومر ٜم٤مً، ومٚمق ٓ يٕمتؼم ذم ىمّمد اعم٤ًموم٦م أن ي٘مّمد اعم٤ًمومر ُمقوٕم٤مً ُمٕمٞمّ  (:424)مسللة  

داً ذم ُم٘مّمده وضم٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم، ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام إذا ىمّمد ىم٤مصدًا صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ ُمؽمدّ 

 ُمٜمٝمام ُم٤ًموم٦م. يمّؾ ٤ًم وقمدل ذم اًمٓمريؼ إمم ُمقوع آظمر ويم٤من اعمًػم إمم ُمقوٕم٤ًم ظم٤مّص 

٦م إمم اعمًػم ذم اعم٤ًموم٦م ًمق قمدل ُمـ اعمًػم ذم اعم٤ًموم٦م آُمتداديّ  (:421)مسللة  

 س سم٘مل قمغم اًمت٘مّمػم.٦م أو سم٤مًمٕمٙماًمتٚمٗمٞم٘مٞمّ 



 
 

ؼ أصمٜم٤مء اعم٤ًموم٦م رء ُمـ ىمقاـمع اًمًٗمر: اعمرور سم٤مًمقـمـ أن ٓ يتح٘مّ  :الرشط الثالث 

ٞم٠ميت داً وؾمُمؽمدّ  ػ صمالصملم يقُم٤مً ذم حمّؾ ، اًمتقىمّ أّي٤ممقمغم ُم٤م ؾمٞمجلء، ىمّمد اإلىم٤مُم٦م قمنمة 

سمقـمٜمف  يٛمرّ  أّٟمف٦م وقمٚمؿ ٦م أو اًمتٚمٗمٞم٘مٞمّ اعم٤ًموم٦م آُمتداديّ  ، ومٚمق ظمرج ىم٤مصداً ـمّل شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ

، إّولمل ينمع ًمف اًمت٘مّمػم ُمـ  أّي٤ممي٘مٞمؿ أصمٜم٤مءه٤م قمنمة  أّٟمفويٜمزل ومٞمف أصمٜم٤مء اعم٤ًموم٦م، أو 

يٛمّر سمقـمٜمف ويٜمزل ومٞمف، أو ي٘مٞمؿ  أّٟمفويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام إذا ظمرج ىم٤مصداً اعم٤ًموم٦م واطمتٛمؾ 

ذم مجٞمع ذًمؽ  وم٢مّٟمفدًا، صمالصملم يقُم٤ًم ُمؽمدّ  يٌ٘مك أصمٜم٤مءه٤م ذم حمّؾ  أّٟمفأصمٜم٤مء اعم٤ًموم٦م، أو  أّي٤ممقمنمة 

 رء ُمـ ذًمؽ ىمٍّم  يتحّ٘مؼٓ  أّٟمفُمـ ٟمٗمًف  ل ؾمٗمره. ٟمٕمؿ، إذا اـمٛم٠منّ صالشمف ُمـ أوّ  يتؿّ 

 ف وٕمٞمٗم٤مً.حتّ٘م٘مصالشمف وإن اطمتٛمؾ 

ُمّر سمقـمٜمف وٟمزل ومٞمف، أو ىمّمد  أّٟمف اشّمٗمؼإذا ظمرج ىم٤مصداً اعم٤ًموم٦م و (:422)مسللة  

ؽ أصمٜم٤مء اعم٤ًموم٦م اطمتٛمؾ ؿمٞمئ٤مً ُمـ ذًم أّٟمف داً، أو، أو أىم٤مم صمالصملم يقُم٤مً ُمؽمدّ أّي٤ممإىم٤مُم٦م قمنمة 

ه ىمٌؾ ذًمؽ ىمٍمًا وُم٤م صاّل  .صالشمف سمخالومف، ومٗمل مجٞمع هذه اًمّمقر يتؿّ  ـّ ئاطمتامًٓ ٓ يٓمٛم

ذم اًمت٘مّمػم سمٕمد ذًمؽ ُمـ إٟمِم٤مء اًمًٗمر سُمدَّ وٓ  .يٕمٞمده أو ي٘مْمٞمف مت٤مُم٤مً قمغم إطمقط وضمقسم٤مً 

ّٓ عم٤ًموم٦م ضمديدة و  ومٞمام سم٘مل ُمـ ؾمٗمره أيْم٤مً. أشمؿّ  إ

ذم ؾمٗمره سمٕمد أن اطمتٛمؾ ىمٓمٕمف سمٌٕمض  ٟمٕمؿ، ذم اًمّمقرة إظمػمة إذا قمزم قمغم اعميّض  

 (.045ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدماًم٘مقاـمع جيري قمٚمٞمف ُم٤م 

أن يٙمقن ؾمٗمره ؾم٤مئٖم٤ًم، وم٢من يم٤من اًمًٗمر سمٜمٗمًف طمراُم٤ًم أو ىمّمد احلرام  :الرشط الرابع 

اضم٥م يمًٗمر اًمٖمريؿ صالشمف، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م إذا ؾم٤مومر ىم٤مصداً سمف شمرك و سمًٗمره أشمؿّ 

٤مرة اعمٖمّمقسم٦م إذا ىمّمد اًمٗمرار هب٤م ومرارًا ُمـ أداء ديٜمف ُمع وضمقسمف قمٚمٞمف، وُمثٚمف اًمًٗمر ذم اًمًٞمّ 

 قمـ اعم٤مًمؽ، ويدظمؾ ومٞمف أيْم٤مً اًمًٗمر ذم إرض اعمٖمّمقسم٦م.

اًمٕم٤ميص سمًٗمره جي٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم ذم إي٤مسمف إذا مل يٙمـ اإلي٤مب سمٜمٗمًف  (:423)مسللة  



 
 

ذم ذًمؽ سملم ُمـ شم٤مب قمـ ُمٕمّمٞمتف وُمـ مل يت٥م، يمام ٓ ومرق ُمـ ؾمٗمر اعمٕمّمٞم٦م، وٓ ومرق 

 سملم يمقن اًمرضمقع سمٛم٘مدار اعم٤ًموم٦م أو ٓ.

صالشمف ُم٤م  ل ؾمٗمره إمم ؾمٗمر اعمٕمّمٞم٦م أشمؿّ شمٌدّ صُمؿَّ  إذا ؾم٤مومر ؾمٗمراً ؾم٤مئٖم٤مً  (:424)مسللة  

  ذم صالشمف ؾمقاء يم٤من اًم٤ٌمىمل ُم٤ًموم٦م أم ٓ.دام قم٤مصٞم٤مً، وم٢من قمدل قمٜمف إمم ؾمٗمر اًمٓم٤مقم٦م ىمٍّم 

 إذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ ؾمٗمره أُمريـ أطمدمه٤م ُم٤ٌمح وأظمر طمرام أشمؿّ  (:425)مسللة  

ّٓ صالشمف،   إذا يم٤من احلرام شم٤مسمٕم٤مً ويم٤من اًمداقمل إمم ؾمٗمره هق إُمر اعم٤ٌمح.إ

ز طمرُمتٝم٤م، ػ قمغم شمٜمجّ يتقىمّ  -ُم٦م إذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م حمرّ  -إمت٤مم اًمّمالة  (:412)مسللة  

ُم٦م ذم ٟمٗمس إُمر مل جي٥م اإلمت٤مم، ُمثالً: إذا ؾم٤مومر ًمٖم٤مي٦م رّ ز أو مل شمٙمـ اًمٖم٤مي٦م حموم٢من مل شمتٜمجّ 

 -أصمٜم٤مء ؾمٗمره أو سمٕمد اًمقصقل إمم اعم٘مّمد  -٤م ُمٖمّمقسم٦م وم٤مٟمٙمِمػ ذاء دار يٕمت٘مد أهّن 

صُمؿَّ  ظمالومف يم٤مٟم٧م وفمٞمٗمتف اًمت٘مّمػم، ويمذًمؽ إذا ؾم٤مومر ىم٤مصدًا ذاء دار يٕمت٘مد ضمقازه

 ُم٦م صدوم٦م.اًمٖم٤مي٦م اعمحرّ  حتّ٘مؼسم٤مإلمت٤مم قمدم  يّي ٤م ُمٖمّمقسم٦م. ٟمٕمؿ، ٓ اٟمٙمِمػ أهّن 

ّٓ أن ٓ يٙمقن ؾمٗمره ًمٚمّمٞمد هلقاً، و :الرشط اخلامس   ذم صالشمف ذم ذه٤مسمف وىمٍّم  أشمؿّ إ

هلقًا، وإذا يم٤من اًمّمٞمد ًم٘مقت ٟمٗمًف أو قمٞم٤مًمف وضم٥م  - يم٤مًمذه٤مب ًمٚمّمٞمد -إي٤مسمف إذا مل يٙمـ 

 اًمت٘مّمػم، ويمذًمؽ إذا يم٤من اًمّمٞمد ًمٚمتج٤مرة.

 ُم٘مّر ًمف يم٤مًم٤ًمئح اًمذي يرحتؾ ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد ـ ٓأن ٓ يٙمقن ممّ  :الرشط السادس

ـ يٙمقن سمٞمقهتؿ ُمٕمٝمؿ. وًمق يم٤مٟم٧م ًمف ؾ ممّ طمَّ ُمٜمٝم٤م، وُمثٚمف اًمٌدو اًمرُ  وًمٞمس ًمف ُم٘مّر ذم أّي 

ومٞمف، ورطمٚم٦م ذم اًمّمٞمػ يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمٕمِم٥م  ذم اًمِمت٤مء يًت٘مرّ  طم٤مًمت٤من يم٠من يٙمقن ًمف ُم٘مرّ 

 ًمق ُمٜمٝمام طمٙمٛمف، ومٞم٘مٍّم  يمام هق احل٤مل ذم سمٕمض أهؾ اًمٌقادي يم٤من ًمٙمّؾ  -ُمثالً  -واًمٙمأل 

 ذم اًمث٤مٟمٞم٦م. اعم٤ًموم٦م ذم احل٤مًم٦م إومم ويتؿّ  ظمرج إمم طمدّ 

٤مذ قمٛمؾ ؾمٗمري ُمٝمٜم٦م ًمف يم٤مًم٤ًمئؼ ٤م سم٤مخّت أن ٓ يٙمقن يمثػم اًمًٗمر إُمّ  :الرشط السابع 



 
 

سمؾ يم٤من ًمف همرض آظمر  عمٝمٜمتف، ُم٘مّدُم٦مر اًمًٗمر ُمٜمف ظم٤مرضم٤ًم وإن مل يٙمـ ح، أو سمتٙمرّ واعماّل 

 .إّوله واًمزي٤مرة، وم٤معمٕمٞم٤مر يمثرة اًمًٗمر وًمق شم٘مديراً يمام ذم اًم٘مًؿ ُمٜمف يم٤مًمتٜمزّ 

وًمق ؾم٤مومر اًم٤ًمئؼ أو ؿمٌٝمف ذم همػم قمٛمٚمف وضم٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم يمٖمػمه ُمـ اعم٤ًمومريـ،  

 ّٓ  ف، وؾمٞم٠ميت و٤مسمٓمٝم٤م.٦م ذم طم٘مّ اًمٙمثرة اًمٗمٕمٚمٞمّ  حتّ٘مؼُمع إ

أو اًم٤ًمئؼ أو ٟمحقهؿ إذا يم٤من قمٛمٚمف ومٞمام دون ٤مب أو اًمراقمل احلٓمّ  (:411)مسللة  

  ذم صالشمف.ؾم٤مومر وًمق ذم قمٛمٚمف ي٘مٍّم  أّٟمفٗمؼ اعم٤ًموم٦م واشمّ 

اًمًٜم٦م أو ذم سمٕمض ومّمقهل٤م، يمٛمـ  أّي٤ممُمـ يم٤من اًمًٗمر قمٛمٚمف ذم أيمثر  (:416)مسللة  

صالشمف طمٞمٜمام ي٤ًمومر  اًمّمٞمػ وم٘مط يتؿّ  أّي٤مميدور ذم دم٤مرشمف أو يِمتٖمؾ سم٤معمٙم٤مراة أو اعمالطم٦م 

 .ٛمٚمفذم قم

وإن زاد  -قم٤مم  يمّؾ يمثالصم٦م أؾم٤مسمٞمع ُمـ  -ُمـ يم٤من اًمًٗمر قمٛمٚمف ذم ومؽمة ىمّمػمة  وأُّم٤م 

أو خلدُم٦م احلج٤مج أو اًمزائريـ  أو زي٤مرة طم٩ّم ر ٟمٗمًف ًمٚمٜمٞم٤مسم٦م ذم يمٛمـ ي١مضمّ  ،ة واطمدةقمغم ُمرّ 

 ومٞمج٥م اًم٘مٍم قمٚمٞمٝمؿ. ،٦م٤مً ظم٤مّص أّي٤مُمهتؿ اًمٓمريؼ أو ًمٚمًٞم٤مىم٦م أو اعمالطم٦م وٟمحقمه٤م ءراأو إل

ذ اًمٕمٛمؾ اًمًٗمري ُمٝمٜم٦م ًمف، ومٛمتك ُم٤م د اًمًٗمر ذم ُمـ اخّت ٓ يٕمتؼم شمٕمدّ  (:415)مسللة  

صدىمف قمغم  شمقىّمػصدق قمٚمٞمف قمٜمقان اًم٤ًمئؼ أو ٟمحقه وضم٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مم. ٟمٕمؿ، إذا 

قمغم  -ُمثالً  - صدق قمٜمقان اًم٤ًمئؼ شمقىّمػواًمٔم٤مهر  .شمٙمرار اًمًٗمر وضم٥م اًمت٘مّمػم ىمٌٚمف

ظمرى قمغم ٟمحق ٓ شمٙمقن ًمف ومؽمة همػم ُمٕمت٤مدة عمـ ة سمٕمد أاًمٕمزم قمغم ُمزاوًم٦م ُمٝمٜم٦م اًمًٞم٤مىم٦م ُمرّ 

 خذ شمٚمؽ اعمٝمٜم٦م قمٛمالً ًمف، وختتٚمػ اًمٗمؽمة ـمقًٓ وىمٍمًا سمح٥ًم اظمتالف اعمقارد.يتّ 

ر ُمٜمف اًمًٗمر ظم٤مرضم٤مً ًمٙمقٟمف ُمـ يتٙمرّ  يمثرة اًمًٗمر ذم طمّؼ  تحّ٘مؼشم (:414)مسللة  

ات ُمـ قمـ قمنم ُمرّ  ؿمٝمر ُم٤م ٓ ي٘مّؾ  يمّؾ عمٝمٜمتف أو ًمٖمرض آظمر إذا يم٤من ي٤ًمومر ذم  ُم٘مّدُم٦م

اًمِمٝمر وًمق  ُمـ أّي٤ممقمـ قمنمة  ُمٜمف، أو يٙمقن ذم طم٤مل اًمًٗمر ومٞمام ٓ ي٘مّؾ  أّي٤ممقمنمة 



 
 

٦م أؿمٝمر ُمثالً ُمـ ؾمٜم٦م ؾمتّ  ُمّدةسمًٗمريـ أو صمالصم٦م، ُمع اًمٕمزم قمغم آؾمتٛمرار قمغم هذا اعمٜمقال 

  .صمالصم٦م أؿمٝمر ُمـ ؾمٜمتلم ومام زاد ُمّدةواطمدة، أو 

ُمٜمف  أّي٤ممات ُمثالً أو يٙمقن ُم٤ًمومراً ذم ؾمٌٕم٦م ؿمٝمر أرسمع ُمرّ  يمّؾ إذا يم٤من ي٤ًمومر ذم  وأُّم٤م

 .ومام دون ومحٙمٛمف اًم٘مٍم

ُمٜمف أو  أّي٤ممات ذم اًمِمٝمر اًمقاطمد أو يٙمقن ُم٤ًمومراً ذم صمامٟمٞم٦م وًمق يم٤من ي٤ًمومر صمامن ُمرّ  

 شمًٕم٦م وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن جيٛمع سملم اًم٘مٍم واًمتامم.

٦م اإلىم٤مُم٦م سمٜمٞمّ  أّي٤ممذم همػمه قمنمة  اًمًٗمر ذم سمٚمده أو ُٚمفٛمَ ـ قمَ إذا أىم٤مم ُمَ  (:411)مسللة  

وٓ يٌٕمد ضمري٤من  .إّولذم ؾمٗمره  طمتّكسمٕمده  اًمّمالةَ  ٦م اًمًٗمر ومٞمتؿّ مل يٜم٘مٓمع طمٙمؿ قمٛمٚمٞمّ 

وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً ًمف اجلٛمع سملم اًم٘مٍم واإلمت٤مم  ،ذم اعمٙم٤مري طمتّكهذا احلٙمؿ 

 .إّولذم ؾمٗمره 

 اًمؽمظّمصوطمّد  .جيقز اًمت٘مّمػم ىمٌٚمف، ومال اًمؽمظّمص أن يّمؾ إمم طمدّ  :الرشط الثامن 

اعمٙم٤من اًمذي يتقارى اعم٤ًمومر سم٤مًمقصقل إًمٞمف قمـ أٟمٔم٤مر أهؾ اًمٌٚمد سم٥ًٌم اسمتٕم٤مده  :هق

قمٜمٝمؿ، وقمالُم٦م ذًمؽ هم٤مًم٤ًٌم شمقاريؿ قمـ ٟمٔمره سمحٞم٨م ٓ يراهؿ، واًمٕمؼمة ذم قملم اًمرائل 

 ـ اًمٌٕمٞمدة.ُمع قمدم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مٔٓت اعمتداوًم٦م عمِم٤مهدة إُم٤ميم ،سم٤معمتٕم٤مرف وصٗم٤مء اجلقّ 

 يٕمتؼم ذم اًمذه٤مب، وم٤معم٤ًمومر ذم اإلي٤مب يمام اًمؽمظّمص ٓ يٕمتؼم طمدّ  (:412)مسللة  

، وإن يم٤من إومم اًمؽمظّمص يدظمؾ سمٚمده وٓ قمؼمة سمقصقًمف إمم طمدّ  طمتّك ذم صالشمف ي٘مٍّم 

أو اجلٛمع سملم اًم٘مٍم واًمتامم  ،رقم٤مي٦م آطمتٞم٤مط سمت٠مظمػم اًمّمالة إمم طملم اًمدظمقل ذم اًمٌٚمد

 .اًمؽمظّمص د اًمقصقل إمم طمدّ سمٕم صغّم إذا 

ذه٤مسم٤مً ومٞمام إذا يم٤من اًمًٗمر ُمـ سمٚمد اعم٤ًمومر،  اًمؽمظّمص ام يٕمتؼم طمدّ إٟمّ  (:413)مسللة  

داً وم٤مًمٔم٤مهر أو سم٘مل ومٞمف صمالصملم يقُم٤مً ُمؽمدّ  أّي٤ممإذا يم٤من ُمـ اعمٙم٤من اًمذي أىم٤مم ومٞمف قمنمة  وأُّم٤م



 
 

ـّ اًمؽمظّمص  ُمـ طملم ذوقمف ذم اًمًٗمر وٓ يٕمتؼم ومٞمف اًمقصقل إمم طمدّ ي٘مٍّم  أّٟمف  ، وًمٙم

 رقم٤مي٦م آطمتٞم٤مط أومم.

 سمٜمك قمغم قمدُمف وأشمؿّ  اًمؽمظّمص اعم٤ًمومر ذم وصقًمف إمم طمدّ  إذا ؿمّؽ  (:414)مسللة  

صالشمف، وم٢مذا اٟمٙمِمػ سمٕمد ذًمؽ ظمالومف ويم٤من اًمقىم٧م سم٤مىمٞم٤ًم أقم٤مده٤م ىمٍمًا، وٓ جي٥م 

سم٤من  صُمؿَّ  اًمؽمظّمص ويمذًمؽ احل٤مل ذم ُمـ اقمت٘مد قمدم وصقًمف طمدّ  .اًم٘مْم٤مء ًمق اٟمٙمِمػ سمٕمده

 ظمٓم١مه.
 

 قواضع السػر

٦م سم٘مل اعم٤ًمومر قمغم شم٘مّمػمه ذم اًمّمالة ت٘مّدُماًمًٗمر واضمداً ًمٚمنموط اًمثامٟمٞم٦م اعم حتّ٘مؼإذا  

 :شمٞم٦مأطمد إُمقر )اًم٘مقاـمع( أ يتحّ٘مؼُم٤م مل 

اعم٤ًمومر إذا ُمّر سمف ذم ؾمٗمره وٟمزل ومٞمف وضم٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مم  اعمرور سم٤مًمقـمـ، وم٢منّ  :إّول 

اعمرور اضمتٞم٤مزاً ُمـ همػم ٟمزول ومٗمل يمقٟمف ىم٤مـمٕم٤مً إؿمٙم٤مل،  وأُّم٤م .ؾمٗمراً ضمديداً  يٜمِمئُم٤م مل 

وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أن جيٛمع سمٕمده سملم اًم٘مٍم واًمتامم ُم٤م مل يٙمـ ىم٤مصداً ًمٚمٛم٤ًموم٦م وًمق 

 ًمرضمقع.سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ ُمع ُم٤م يٓمقيف ذم ا

 واعم٘مّمقد سم٤مًمقـمـ أطمد اعمقاوع اًمثالصم٦م: 

 ه إصكم اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف ويٙمقن ُمًٙمـ أسمقيف وُمً٘مط رأؾمف قم٤مدة.ُم٘مرّ  -9 

٦م ٤ًم ًمٜمٗمًف سمحٞم٨م يريد أن يٌ٘مك ومٞمف سم٘مٞمّ ًا وُمًٙمٜم٤مً دائٛمٞمّ ذه ُم٘مرّ اعمٙم٤من اًمذي اخّت  -5 

 قمٛمره.

ويراه  ُم٤ًمومر ومٞمف أّٟمف يّمدق قمٚمٞمف ًا ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م سمحٞم٨م ٓذه ُم٘مرّ اعمٙم٤من اًمذي اخّت  -5 

أو ٟمحقه٤م، يمام  أّي٤ممة قمنمة ت٤ًم ذم ُمٙم٤من آظمر عمدّ ىمّ ١مذ ُمًٙمٜم٤ًم ُمإذا اخّت  طمتّك ،ًا ًمفاًمٕمرف ُم٘مرّ 

  سمٕمد ؿمٝمريٚمح٘مف طمٙمؿ اًمقـمـ  وم٢مّٟمفًمق أراد اًمًٙمٜمك ذم ُمٙم٤من ؾمٜم٦م وٟمّمػ اًمًٜم٦م أو أيمثر 



 
 

 ىمٌٚمف ومٞمحت٤مط سم٤مجلٛمع سملم اًم٘مٍم واًمتامم. وأُّم٤م٦م اعمذيمقرة، ُمـ إىم٤مُمتف ومٞمف سم٤مًمٜمٞمّ  -ُمثالً  -

٤مذي )اًم٘مًٛملم إظمػميـ( سملم أن يٙمقن ذًمؽ ف ٓ ومرق ذم اًمقـمـ آخّت إٟمّ صُمؿَّ  

 .٦م ؿمخص آظمر ُمـ زوج أو همػمهسم٤مٓؾمت٘مالل أو يٙمقن سمتٌٕمٞمّ 

ويزول قمٜمقان اًمقـمـ ومٞمٝم٤م  .ُمـ إىم٤ًمم اًمثالصم٦م وٓ شمٕمتؼم إسم٤مطم٦م اعمًٙمـ ذم أّي  

 ٙمٜمك ذًمؽ اعمٙم٤من.سم٤مخلروج ُمٕمرو٤مً قمـ ؾم

 :سم٤مًمقـمـ اًمنمقمل، وي٘مّمد سمف يًّٛمكوىمد ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمحقًا آظمراً ُمـ اًمقـمـ  

٦م، وًمٙمـ مل ّمٚم٦م قمـ ىمّمد وٟمٞمّ ٦م أؿمٝمر ُمتّ اعمٙم٤من اًمذي يٛمٚمؽ ومٞمف ُمٜمزًٓ ىمد أىم٤مم ومٞمف ؾمتّ 

 يث٧ٌم قمٜمدٟم٤م هذا اًمٜمحق.

خذ اإلٟم٤ًمن قمغم اًمٜمحق ٤مذي، وذًمؽ يم٠من يتّ د اًمقـمـ آخّت ف يٛمٙمـ أن يتٕمدّ إٟمّ صُمؿَّ  

ويًٙمـ صم٤مٟمٞمٝم٤م أرسمٕم٦م  احلرّ  أّي٤ممأرسمٕم٦م أؿمٝمر  -ُمثالً  -اعمذيمقر ُم٤ًميمـ ًمٜمٗمًف يًٙمـ أطمده٤م 

 اًمؼمد ويًٙمـ اًمث٤مًم٨م سم٤مىمل اًمًٜم٦م. أّي٤ممأؿمٝمر 

ُمتقاًمٞم٦م، وسمذًمؽ يٜم٘مٓمع طمٙمؿ اًمًٗمر  أّي٤مم قمنمة ىمّمد اإلىم٤مُم٦م ذم ُمٙم٤من ُمٕملّم  :الثاين 

قمنمة  ُمٕملّم اـمٛمئٜم٤من اعم٤ًمومر سم٢مىم٤مُمتف ذم ُمٙم٤من  :٤مُم٦موجي٥م قمٚمٞمف اًمتامم، وٟمٕمٜمل سم٘مّمد اإلىم

٦م، ومٚمق طمٌس اعم٤ًمومر ذم ٦م أم إيمراهٞمّ ٦م أم يم٤مٟم٧م اوٓمراريّ ، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م اإلىم٤مُم٦م اظمتٞم٤مريّ أّي٤مم

 أّي٤مموًمق قمزم قمغم إىم٤مُم٦م قمنمة  .وضم٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مم أّي٤مميٌ٘مك ومٞمف قمنمة  أّٟمفُمٙم٤من وقمٚمؿ 

ـّ ف مل وًمٙمٜمّ  ف ذم اخل٤مرج سم٠من اطمتٛمؾ ؾمٗمره ىمٌؾ إمت٤مم إىم٤مُمتف ُٕمر ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف تحّ٘م٘مسم يٓمٛمئ

 .أّي٤ممأىم٤مم قمنمة  أّٟمف اشّمٗمؼاًمت٘مّمػم وإن 

ُمـ شم٤مسمع همػمه ذم اًمًٗمر واإلىم٤مُم٦م يم٤مًمزوضم٦م واخل٤مدم وٟمحقمه٤م إن  (:415)مسللة  

 ذم صالشمف، وم٢مذا اٟمٙمِمػ ًمف ذم ذًمؽ ىمٍّم  ؿمّؽ  أّٟمفُمتٌققمف مل ي٘مّمد اإلىم٤مُم٦م أو  اقمت٘مد أنّ 

ّٓ قمغم شم٘مّمػمه،  لل إُمر سم٘مُمتٌققمف يم٤من ىم٤مصداً هل٤م ُمـ أوّ  ٜم٤مء اإلىم٤مُم٦م أنّ أصم  أّٟمفإذا قمٚمؿ إ



 
 

ُمتٌققمف  وم٢مذا اقمت٘مد اًمت٤مسمع أنّ  ،، ويمذًمؽ احلٙمؿ ذم قمٙمس ذًمؽأّي٤ممي٘مٞمؿ سمٕمد ذًمؽ قمنمة 

 ي٤ًمومر. طمتّكصالشمف  مل يٙمـ ىم٤مصدًا هل٤م وم٤مًمت٤مسمع يتؿّ  أّٟمفاٟمٙمِمػ صُمؿَّ  ىمّمد اإلىم٤مُم٦م وم٠مشمؿّ 

٤م شمٌٚمغ قمنمة ذم أهّن  دة وؿمّؽ حمدّ  ُمّدةإذا ىمّمد اعم٤ًمومر اإلىم٤مُم٦م ذم سمٚمد  (:462)مسللة  

٤م شمٌٚمغ اًمٕمنمة، ُمث٤مل ذًمؽ: ُم٤م إذا  سمٕمد ذًمؽ أهّن أم ٓ يم٤من طمٙمٛمف اًم٘مٍم وإن شمٌلّم  أّي٤مم

ؾم٦م ذم اًمٞمقم احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من قم٤مزُم٤ًم دظمؾ اعم٤ًمومر سمٚمدة اًمٜمجػ اعم٘مدّ 

ي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م  أّٟمفذم ٟم٘مّم٤من اًمِمٝمر ومت٤مُمف ومٚمؿ يدر  ف ؿمّؽ اًمٕمٞمد، وًمٙمٜمّ قمغم اإلىم٤مُم٦م إمم يقم 

اًمِمٝمر مل يٜم٘مص، وهٙمذا احل٤مل ومٞمام إذا  أنّ  اشّمٗمؼ ذم صالشمف وإن أو قمنمة ىمٍّم  أّي٤ممشمًٕم٦م 

ذم اعمث٤مل  -اٟمٙمِمػ ظمٓم١مه، يمام إذا دظمؾ اًمٜمجػ صُمؿَّ  أّي٤ممُم٤م ىمّمده ٓ يٌٚمغ قمنمة  ؾ أنّ ختٞمّ 

قمنم ُمـ اًمِمٝمر وقمزم قمغم اإلىم٤مُم٦م إمم هن٤مي٦م ًمٞم٤مزم اًم٘مدر ُمٕمت٘مدًا  ذم اًمٞمقم اًمراسمع -اعمذيمقر 

 وم٢مّٟمف ،أّي٤ممإىم٤مُمتف شمٌٚمغ شمًٕم٦م  ُمّدة اًمٞمقم اًمذي دظمؾ ومٞمف هق اًمٞمقم اخل٤مُمس قمنم وأنّ  أنّ 

 دظمقًمف يم٤من ذم اًمٞمقم اًمراسمع قمنم ُمٜمف.  ذم صالشمف وإن اٟمٙمِمػ ًمف سمٕمد ذًمؽ أنّ ي٘مٍّم 

 ٓ يٕمتؼم ذم ىمّمد اإلىم٤مُم٦م وضمقب اًمّمالة قمغم اعم٤ًمومر، وم٤مًمّمٌّل  (:461)مسللة  

صالشمف وإن مل ي٘مؿ سمٕمد سمٚمقهمف قمنمة  اعم٤ًمومر إذا ىمّمد اإلىم٤مُم٦م ذم سمٚمد وسمٚمغ أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف أشمؿّ 

 ، ويمذًمؽ احل٤مل ذم احل٤مئض أو اًمٜمٗم٤ًمء إذا ـمٝمرت أصمٜم٤مء إىم٤مُمتٝم٤م.أّي٤مم

 ـ ىمّمده ومٗمٞمف صقر:قمدل قمصُمؿَّ  إذا ىمّمد اإلىم٤مُم٦م ذم سمٚمد (:466)مسللة  

٦م مت٤مُم٤مً، ومٗمل هذه اًمّمقرة يٌ٘مك قمغم صالة أدائٞمّ  صغّم  سمٕمدُم٤مأن يٙمقن قمدوًمف  -9 

 طمٙمؿ اًمتامم ُم٤م سم٘مل ذم ذًمؽ اًمٌٚمد.

 ٞمٝم٤م مت٤مُم٤مً، ومٗمل هذه اًمّمقرة جي٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم.أن يٙمقن قمدوًمف ىمٌؾ أن يّمٚمّ  -5 

يٕمدل هب٤م إمم اًم٘مٍم ُم٤م ٞمٝم٤م مت٤مُم٤مً، ومٗمل هذه اًمّمقرة أن يٙمقن قمدوًمف أصمٜم٤مء ُم٤م يّمٚمّ  -5 

صالشمف، وإطمقط إومم أن يٕمٞمده٤م سمٕمد ذًمؽ،  مل يدظمؾ ذم ريمقع اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ويتؿّ 



 
 

دظمؾ ذم ريمقع اًمث٤مًمث٦م سمٓمٚم٧م صالشمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم وًمزُمف  سمٕمدُم٤موإذا يم٤من اًمٕمدول 

 اؾمتئٜم٤مومٝم٤م ىمٍمًا.

اإلىم٤مُم٦م، ومال  ٓ يٕمتؼم ذم ىمّمد اإلىم٤مُم٦م أن ٓ يٜمقي اخلروج ُمـ حمّؾ  (:465)مسللة  

ج وهمػم ذًمؽ ُم٤م مل سم٠مس سم٠من ي٘مّمد اخلروج ًمتِمٞمٞمع ضمٜم٤مزة أو ًمزي٤مرة ىمٌقر اعم١مُمٜملم أو ًمٚمتٗمرّ 

ظمروضمف سمٛم٘مدار يٜم٤مذم صدق اإلىم٤مُم٦م ذم اًمٌٚمد  ُمّدة٘م٦م، ومل شمٓمؾ اعم٤ًموم٦م وًمق ُمٚمٗمّ  يٌٚمغ طمدّ 

 قمروم٤مً.

ُمف ومال إذا ٟمقى اخلروج أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف مت٤مم اًمٜمٝم٤مر أو ُم٤م ي٘م٤مرب مت٤م (:464)مسللة  

ؼ ىمّمد اإلىم٤مُم٦م ووضمقب اًمت٘مّمػم قمٚمٞمف، ويمذا ًمق ٟمقى اخلروج مت٤مم إؿمٙم٤مل ذم قمدم حت٘مّ 

ًمق ٟمقى اخلروج ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر واًمرضمقع وًمق ؾم٤مقم٦م سمٕمد دظمقل اًمٚمٞمؾ ومٝمق ٓ  وأُّم٤م .اًمٚمٞمؾ

 شمّمدق ُمٕمف اإلىم٤مُم٦م ذم أزيد ُمـ ُمٙم٤من واطمد. ر سمحدّ يٜم٤مذم ىمّمد اإلىم٤مُم٦م ُم٤م مل يتٙمرّ 

اًمٕمنمة، وٓ قمؼمة سم٤مًمٚمٞمٚم٦م إومم وإظمػمة،  ّي٤ممتقازم ذم إيِمؽمط اًم (:461)مسللة  

 ،ٓم٦م سمٞمٜمٝم٤م وضم٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مميم٤مُمٚم٦م ُمع اًمٚمٞم٤مزم اعمتقؾّم  أّي٤ممومٚمق ىمّمد اعم٤ًمومر إىم٤مُم٦م قمنمة 

واًمٔم٤مهر يمٗم٤مي٦م اًمتٚمٗمٞمؼ أيْم٤ًم سم٠من ي٘مّمد اإلىم٤مُم٦م ُمـ زوال يقم اًمدظمقل إمم زوال اًمٞمقم 

 احل٤مدي قمنم ُمثالً.

صُمؿَّ  مت٤مُم٤مً  صغّم  أّٟمفذم سمٚمد وأىم٤مم ومٞمٝم٤م أو  أّي٤ممإذا ىمّمد إىم٤مُم٦م قمنمة  (:462)مسللة  

 قمزم قمغم اخلروج إمم ُم٤م دون اعم٤ًموم٦م ومٗمل ذًمؽ صقر:

سمٕمد رضمققمف، ومٗمل هذه اًمّمقرة جي٥م  أّي٤ممأن يٙمقن قم٤مزُم٤ًم قمغم اإلىم٤مُم٦م قمنمة  -9 

 قمٚمٞمف اإلمت٤مم ذم ذه٤مسمف وإي٤مسمف وُم٘مّمده.

سمٕمد رضمققمف، ومٗمل هذه اًمّمقرة  أّي٤ممُمـ قمنمة  أىمّؾ  أن يٙمقن قم٤مزُم٤مً قمغم اإلىم٤مُم٦م -5 

 جي٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مم أيْم٤مً ذم اإلي٤مب واًمذه٤مب واعم٘مّمد.



 
 

أن ٓ يٙمقن ىم٤مصداً ًمٚمرضمقع ويم٤من ٟم٤موي٤ًم ًمٚمًٗمر ُمـ ُم٘مّمده، ومٗمل هذه اًمّمقرة  -5

 جي٥م قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم ُمـ طملم ظمروضمف ُمـ سمٚمد اإلىم٤مُم٦م.

إىم٤مُمتف ذم ـمري٘مف،  ضمع ومٞم٘مع حمّؾ ف يرأن يٙمقن ٟم٤موي٤مً ًمٚمًٗمر ُمـ ُم٘مّمده وًمٙمٜمّ  -0 

 اإلىم٤مُم٦م. وطمٙمٛمف ذم هذه اًمّمقرة وضمقب اًم٘مٍم أيْم٤مً ذم اًمذه٤مب واعم٘مّمد وحمّؾ 

ي٤ًمومر ُمـ ُم٘مّمده  أّٟمفد ذم ذًمؽ ومال يدري أن يٖمٗمؾ قمـ رضمققمف وؾمٗمره أو يؽمدّ  -3 

اإلىم٤مُم٦م، وقمغم شم٘مدير رضمققمف ٓ يدري سم٢مىم٤مُمتف ومٞمف وقمدُمٝم٤م، ومٗمل هذه  أو يرضمع إمم حمّؾ 

 اًمّمقرة جي٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مم ُم٤م مل يٜمِمئ ؾمٗمراً ضمديداً.

ٓ  أّٟمفصمالصملم يقُم٤ًم، وم٢مذا دظمؾ اعم٤ًمومر سمٚمدة اقمت٘مد  ظم٤مّص  سم٘م٤مء اعم٤ًمومر ذم حمّؾ  :الثالث 

ًمف صمالصمقن يقُم٤ًم وضم٥م  ؿّ شم طمتّكف سم٘مل ومٞمٝم٤م د ذم ذًمؽ وًمٙمٜمّ أو شمردّ  أّي٤ممي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م قمنمة 

ذم  شم٘مّدمقمٚمٞمف اإلمت٤مم سمٕمد ذًمؽ ُم٤م مل يٜمِمئ ؾمٗمرًا ضمديداً، واًمٔم٤مهر يمٗم٤مي٦م اًمتٚمٗمٞمؼ هٜم٤م يمام 

                      دة، ومٚمق سم٘مل اعم٤ًمومر ذم سمٚمديـوٓ يٙمٗمل اًمٌ٘م٤مء ذم أُمٙمٜم٦م ُمتٕمدّ  .أّي٤ممإىم٤مُم٦م قمنمة 

 اإلمت٤مم. ٥م قمٚمٞمف طمٙمؿصمالصملم يقُم٤مً مل يؽمشمّ  - يم٤مًمٙمقوم٦م واًمٜمجػ -

اخلروج ُمـ اًمٌٚمد ًمٖمرض ُم٤م أصمٜم٤مء اًمٌ٘م٤مء صمالصملم يقُم٤مً سمٛم٘مدار  يّي ٓ  (:463)مسللة  

ًمف صمالصمقن  ، وإذا شمؿّ - أّي٤ممذم إىم٤مُم٦م قمنمة  شم٘مّدميمام  -ٓ يٜم٤مذم صدق اًمٌ٘م٤مء ذم ذًمؽ اًمٌٚمد 

واًمّمقر يقُم٤ًم وأراد اخلروج إمم ُم٤م دون اعم٤ًموم٦م وم٤محلٙمؿ ومٞمف يمام ذيمرٟم٤مه ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، 

 اعمذيمقرة هٜم٤مك ضم٤مري٦م هٜم٤م أيْم٤مً.

 

 أحؽام الصالة ف السػر

ومٞمف اًمت٘مّمػم قم٤معم٤ًم قم٤مُمدًا سمٓمٚم٧م  يتٕملّم صالشمف ذم ُمقوع  ُمـ أشمؿّ  (:464)مسللة  

 صالشمف، وذم همػم ذًمؽ صقر:



 
 

٦م اًمت٘مّمػم ًمٚمٛم٤ًمومر أو يمقٟمف واضم٤ًٌم، ومٗمل أن يٙمقن ذًمؽ جلٝمٚمف سم٠مصؾ ُمنموقمٞمّ  -9 

 صالشمف وٓ دم٥م إقم٤مدهت٤م. هذه اًمّمقرة شمّمّح 

أن يٙمقن ذًمؽ جلٝمٚمف سم٤محلٙمؿ ذم ظمّمقص اعمقرد وإن قمٚمؿ سمف ذم اجلٛمٚم٦م، وذًمؽ  -5 

٤ًموم٦م ٦م جلٝمٚمف سمقضمقب اًم٘مٍم ومٞمٝم٤م وإن قمٚمؿ سمف ذم اعمصالشمف ذم اعم٤ًموم٦م اًمتٚمٗمٞم٘مٞمّ  يمٛمـ أشمؿّ 

 ،٦م، وذم هذه اًمّمقرة إطمقط وضمقسم٤ًم إقم٤مدة اًمّمالة إذا قمٚمؿ سم٤محلٙمؿ ذم اًمقىم٧مآُمتداديّ 

 وٓ جي٥م ىمْم٤مؤه٤م إذا قمٚمؿ سمف سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م.

أن يٙمقن ذًمؽ خلٓمئف واؿمت٤ٌمهف ذم اًمتٓمٌٞمؼ ُمع قمٚمٛمف سم٤محلٙمؿ، ومٗمل هذه اًمّمقرة  -5 

 اًمقىم٧م. سمٕمد ُميّض وٓ جي٥م اًم٘مْم٤مء إذا اٟمٙمِمػ ًمف احل٤مل  ،دم٥م اإلقم٤مدة ذم اًمقىم٧م

أن يٙمقن ذًمؽ ًمٜمًٞم٤مٟمف ؾمٗمره أو وضمقب اًم٘مٍم قمغم اعم٤ًمومر، ومٗمل هذه اًمّمقرة  -0 

 اًمقىم٧م. ر سمٕمد ُميّض وٓ جي٥م اًم٘مْم٤مء إذا شمذيمّ  ،دم٥م اإلقم٤مدة ذم اًمقىم٧م

أن يٙمقن ذًمؽ ٕضمؾ اًمًٝمق أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ ُمع قمٚمٛمف سم٤محلٙمؿ واعمقوقع ومٕمالً،  -3 

ظمرج اًمقىم٧م وم٤مٕطمقط  طمتّكر وم٢من مل يتذيمّ  ،ومٗمل هذه اًمّمقرة دم٥م اإلقم٤مدة ذم اًمقىم٧م

 وضمقسم٤مً ىمْم٤مؤه٤م.

 ذم صالشمف ذم ُمقوع جي٥م ومٞمف اإلمت٤مم سمٓمٚم٧م وًمزُمتف إذا ىمٍّم  (:465)مسللة  

اإلقم٤مدة أو اًم٘مْم٤مء، ُمـ دون ومرق سملم اًمٕم٤مُمد واجل٤مهؾ واًمٜم٤مد واخل٤مـمئ. ٟمٕمؿ، إذا ىمّمد 

قمٚمؿ سمف يم٤من احلٙمؿ صُمؿَّ  إلمت٤ممطمٙمٛمف ا  ذم صالشمف جلٝمٚمف سم٠منّ اعم٤ًمومر اإلىم٤مُم٦م ذم ُمٙم٤من وىمٍّم 

 ٤مً قمغم آطمتٞم٤مط اًمقضمقيب.سمقضمقب اإلقم٤مدة قمٚمٞمف ُمٌٜمٞمّ 

وم٤مٕطمقط ؾم٤مومر  طمتّكر صالشمف ل اًمقىم٧م طم٤مضًا وم٠مظّم إذا يم٤من ذم أوّ  (:452)مسللة  

أشمك سمٚمده  طمتّكر صالشمف ل اًمقىم٧م ُم٤ًمومرًا وم٠مظّم ، وًمق يم٤من أوّ ي٤م ىمٍمًا ٓ مت٤مُم٤مً وضمقسم٤مً أن ي١مدّ 

، وم٤مًمٕمؼمة ذم اًمت٘مّمػم ي٤م مت٤مُم٤مً ٓ ىمٍماً وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أن ي١مدّ  ُمٙم٤من أو ىمّمد اإلىم٤مُم٦م ذم



 
 

وؾمٞم٠ميت طمٙمؿ اًم٘مْم٤مء  .قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  واإلمت٤مم سمقىم٧م اًمٕمٛمؾ دون وىم٧م اًمقضمقب

 (.056ذم ه٤مشملم اًمّمقرشملم ذم اعم٠ًمًم٦م )

 

 التخقر بني الؼرص واإلمتام

ٛم٦م، واعمديٜم٦م ٦م اعمٕمٔمّ  اعم٤ًمومر سملم اًمت٘مّمػم واإلمت٤مم ذم ُمقاوع أرسمٕم٦م: ُمٙمّ يتخػّم  

 رة، واًمٙمقوم٦م، وطمرم احلًلم )قمٚمٞمف اًمًالم(، ومٚمٚمٛم٤ًمومر اًم٤ًمئغ ًمف اًمت٘مّمػم أن يتؿّ اعمٜمقّ 

 صالشمف ذم هذه اعمقاوع سمؾ هق أومْمؾ وإن يم٤من اًمت٘مّمػم أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.

وإن يم٤من سمؾ هق صم٤مسم٧م ذم مجٞمٕمٝم٤م  ذم اًمٌالد اًمثالصم٦م سمٛم٤ًمضمده٤م اًمتخٞمػم وٓ خيتّص  

 ومٝمق صم٤مسم٧م (قمٚمٞمف اًمًالم)ذم طمرم احلًلم  اًمتخٞمػم وأُّم٤م .آظمتّم٤مص أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً 

ُمؽمًا( ُمـ  99,3وقمنميـ ذراقم٤مً )أي ُم٤م ي٘م٤مرب ومٞمام حيٞمط سم٤مًم٘مؼم اًمنميػ سمٛم٘مدار مخ٦ًم 

 اعمذيمقر وخيرج قمٜمف سمٕمض اعمًجد اخلٚمٗمل. ضم٤مٟم٥م، ومتدظمؾ سمٕمض إروىم٦م ذم احلدّ  يمّؾ 

إذا ذع اعم٤ًمومر ذم اًمّمالة ذم ُمقاوع اًمتخٞمػم ىم٤مصداً هب٤م اًمت٘مّمػم  (:451)مسللة  

 ضم٤مز ًمف أن يٕمدل هب٤م إمم اإلمت٤مم، ويمذًمؽ اًمٕمٙمس.

 

  



 
 

 

 الؼضاء صالة

ىمتٝم٤م جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه٤م ذه٥م و طمتّك٦م أو أشمك هب٤م وم٤مؾمدة اًمٗمريْم٦م اًمٞمقُمٞمّ  ُمـ مل ي١مدّ  

ّٓ  ،ظم٤مرج اًمقىم٧م وٓ  .وىمتٝم٤م يٚمزم اإلشمٞم٤من سمّمالة اًمٔمٝمر إذا ظمرج وم٢مّٟمفصالة اجلٛمٕم٦م إ

 ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمٕم٤مُمد واًمٜم٤مد واجل٤مهؾ وهمػمهؿ، ويًتثٜمك ُمـ هذا احلٙمؿ ُمقارد: 

 أو اعمجٜمقن. اًمّمٌّل ُم٤م وم٤مت ُمـ اًمّمٚمقات ُمـ  -9 

ّٓ ُم٤م وم٤مت ُمـ اعمٖمٛمك قمٚمٞمف إذا مل يٙمـ اإلهمامء سمٗمٕمٚمف واظمتٞم٤مره، و -5  وضم٥م قمٚمٞمف إ

 اًم٘مْم٤مء قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

 اعمرشمدّ  وأُّم٤مُم٤م وم٤مت ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم، ومال جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء سمٕمد إؾمالُمف،  -5 

 ومٞمٚمزُمف اًم٘مْم٤مء.

 جي٥م ىمْم٤مؤه٤م سمٕمد اًمٓمٝمر. اًمّمٚمقات اًمٗم٤مئت٦م ُمـ احل٤مئض أو اًمٜمٗم٤ًمء، ومال -0 

أو أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر أو أوم٤مق اعمجٜمقن أو اعمٖمٛمك قمٚمٞمف أو  إذا سمٚمغ اًمّمٌّل  (:456)مسللة  

ًع ٕداء اًمّمالة وًمق سم٢مدراك ريمٕم٦م ـمٝمرت احل٤مئض أو اًمٜمٗم٤ًمء ذم أصمٜم٤مء اًمقىم٧م، وم٢من مل يتّ 

أداؤه٤م، ًع وًمق ًمريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م ومٞمج٥م إن اشمّ  وأُّم٤مُمـ اًمقىم٧م ومال رء قمٚمٞمف أداًء وٓ ىمْم٤مًء، 

 ٝم٤م وضم٥م اًم٘مْم٤مء ذم ظم٤مرج اًمقىم٧م.وإن مل يّمٚمّ 

ّٓ ٟمٕمؿ، وضمقب إداء ُمع قمدم ؾمٕم٦م اًمقىم٧م   أو ُمع  ؽماسمٞم٦ّمًمٚمّمالة ُمع اًمٓمٝم٤مرة اًمإ

قمغم آطمتٞم٤مط، ويمذًمؽ وضمقب اًم٘مْم٤مء ذم  قمدم ؾمٕمتف ًمتحّمٞمؾ ؾم٤مئر اًمنموط ُمٌٜمّل 

 وم٤مت اًمقىم٧م. طمتّكُمثؾ ذًمؽ إذا مل يّمّؾ 

ل وىمتٝم٤م ُمع اًمٓمٝم٤مرة وًمق يم٤مٟم٧م ء اًمّمالة ذم أوّ ُمـ أدا متّٙمـُمـ  (:455)مسللة  



 
 

ـّ أو أهمٛمل قمٚمٞمف صُمؿَّ  ٦م ومل ي٠مت هب٤مشمراسمٞمّ  وهٙمذا  .ظمرج اًمقىم٧م وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء طمتّكضم

وأداء اًمٗمريْم٦م  - ٦موًمق اًمؽماسمٞمّ  -٧م سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م ُمـ حتّمٞمؾ اًمٓمٝم٤مرة متّٙمٜماعمرأة إذا 

 .طم٤مو٧م وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء طمتّكومل شمٗمٕمؾ 

٦م اًمنموط ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م ُمـ حتّمٞمؾ سم٘مٞمّ  تٛمّٙمـوٓ ومرق ذم اعمقرديـ سملم اًم 

 وقمدُمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم ذم اًمّمقرة إظمػمة.

ًم٘مْم٤مء ويً٘مط قمٜمف جي٥م قمٚمٞمف ا( اعم٤مء واًمؽماب) وم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ (:454)مسللة  

 اجلٛمع سمٞمٜمٝمام. إداء، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً 

ذهٌٜم٤م ُمـ ؾم٤مئر اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦ّم ٓ جي٥م قمٚمٞمف أن ُمـ رضمع إمم ُم (:451)مسللة  

 ىمّمد ه٤م صحٞمح٦م ذم ُمذهٌف أو قمغم وومؼ ُمذهٌٜم٤م ُمع متٌّم ي٘ميض اًمّمٚمقات اًمتل صاّل 

 اًم٘مرسم٦م ُمٜمف، سمؾ ٓ دم٥م إقم٤مدهت٤م إذا رضمع وىمد سم٘مل ُمـ اًمقىم٧م ُم٤م يًع إقم٤مدهت٤م.

ٝم٤مر ذم وىم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ أو اًمٜم اًمٗمرائض اًمٗم٤مئت٦م جيقز ىمْم٤مؤه٤م ذم أّي  (:452)مسللة  

ـّ  ُم٤م يٗمقت ذم احلي جي٥م ىمْم٤مؤه مت٤مُم٤مً وإن يم٤من ذم اًمًٗمر، وُم٤م  اًمًٗمر أو ذم احلي، وًمٙم

وُم٤م وم٤مت اعم٤ًمومر ذم ُمقاوع  .يٗمقت ذم اًمًٗمر جي٥م ىمْم٤مؤه ىمٍمًا وإن يم٤من ذم احلي

 وأُّم٤م .اًمتخٞمػم جي٥م ىمْم٤مؤه ىمٍمًا قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً وإن يم٤من اًم٘مْم٤مء ذم شمٚمؽ اعمقاوع

٦م يمّمالة اعمْمٓمجع واجل٤مًمس ومٞمج٥م ىمْم٤مؤه ُمـ اًمّمٚمقات آوٓمراريّ ػ ُم٤م يٗمقت اعمٙمٚمّ 

 شمف.قمغم ٟمحق صالة اعمخت٤مر، ويمذا احلٙمؿ ذم صالة اخلقف وؿمدّ 

ٕضمؾ  -ػ سم٤مجلٛمع سملم اًم٘مٍم واًمتامم ُمـ وم٤مشمتف اًمّمالة وهق ُمٙمٚمّ  (:453)مسللة  

 وضم٥م قمٚمٞمف اجلٛمع ذم اًم٘مْم٤مء أيْم٤مً. -آطمتٞم٤مط اًمقضمقيب 

ل وىمتٝم٤م وُم٤ًمومراً ذم آظمره اًمّمالة وىمد يم٤من طم٤مضًا ذم أوّ  ُمـ وم٤مشمتف (:454)مسللة  

أو سمٕمٙمس ذًمؽ وضم٥م قمٚمٞمف ذم اًم٘مْم٤مء رقم٤مي٦م آظمر اًمقىم٧م، ومٞم٘ميض ىمٍمًا ذم اًمٗمرض 



 
 

 ومت٤مُم٤ًم ذم اًمٗمرض اًمث٤مين، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً اجلٛمع ذم يمال اًمٗمرولم. إّول

قشم٤مً ىمٌؾ ىمْم٤مء ر ومٓ شمرشمٞم٥م ذم ىمْم٤مء اًمٗمرائض، ومٞمجقز ىمْم٤مء اعمت٠مظّم  (:455)مسللة  

٤ٌمً ُمـ أصٚمف م قمٚمٞمف، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم رقم٤مي٦م اًمؽمشمٞم٥م. ٟمٕمؿ، ُم٤م يم٤من ُمرشمّ اعمت٘مدّ 

 يم٤مًمٔمٝمريـ أو اًمٕمِم٤مءيـ ُمـ يقم واطمد وضم٥م اًمؽمشمٞم٥م ذم ىمْم٤مئف.

وإيمثر ضم٤مز أن  إذا مل يٕمٚمؿ سمٕمدد اًمٗمقائ٧م ودار أُمره٤م سملم إىمّؾ  (:442)مسللة  

 وٓ جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مء اعم٘مدار اعمِمٙمقك ومٞمف.ـ، ي٘متٍم قمغم اعم٘مدار اعمتٞم٘مّ 

يمام  - صالشملم خمتٚمٗمتل اًمٕمدددت سملم إذا وم٤مشمتف صالة واطمدة وشمردّ  (:441)مسللة  

وضم٥م قمٚمٞمف اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ذم اًم٘مْم٤مء، وإن  - دت سملم صالة اًمٗمجر وصالة اعمٖمربإذا شمردّ 

 - اًمٔمٝمر واًمٕمِم٤مءدت سملم صاليت يمام إذا شمردّ  - دت سملم صالشملم ُمت٤ًمويتلم ذم اًمٕمددشمردّ 

 سملم اجلٝمر واخلٗمقت إذا يم٤مٟم٧م ويتخػّم  .ذُّم٦م ذم اًمضم٤مز ًمف أن ي٠ميت سمّمالة واطمدة قماّم 

 ٦م دون إظمرى.إطمدامه٤م إظمٗم٤مشمٞمّ 

وضمقب اًم٘مْم٤مء ُمقؾّمع ومال سم٠مس سمت٠مظمػمه ُم٤م مل يٜمتف إمم اعم٤ًمحم٦م ذم  (:446)مسللة  

 أداء اًمقفمٞمٗم٦م.

ومٛمـ يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وم٤مئت٦م ودظمؾ قمٚمٞمف  ٓ شمرشمٞم٥م سملم احل٤مضة واًمٗم٤مئت٦م، (:445)مسللة  

ام ؿم٤مء إذا وؾمٕمٝمام اًمقىم٧م، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً شم٘مديؿ  ذم شم٘مديؿ أّي وىم٧م احل٤مضة ختػّم 

احل٤مضة وٓ شمزامحٝم٤م  تٕملّم ام إذا يم٤مٟم٧م وم٤مئت٦م ذًمؽ اًمٞمقم، وذم وٞمؼ اًمقىم٧م شماًمٗم٤مئت٦م وٓ ؾمٞمّ 

 اًمٗم٤مئت٦م.

قمٚمٞمف وم٤مئت٦م ضم٤مز ًمف أن يٕمدل هب٤م  ر أنّ إذا ذع ذم صالة طم٤مضة وشمذيمّ  (:444)مسللة  

 إمم اًمٗم٤مئت٦م إذا أُمٙمٜمف اًمٕمدول.

٦ٌم جيقز اًمتٜمّٗمؾ عمـ يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وم٤مئت٦م، ؾمقاء ذم ذًمؽ اًمٜمقاومؾ اعمرشمّ  (:441)مسللة  



 
 

 وهمػمه٤م.

٦م وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أن ٓ ُمـ يم٤من ُمٕمذورًا قمـ حتّمٞمؾ اًمٓمٝم٤مرة اعم٤مئٞمّ  (:442)مسللة  

 تٛمّٙمـق زوال قمذره ومٞمام سمٕمد ذًمؽ، وهٙمذا ُمـ ٓ يإذا يم٤من يرضم تٞمّٛمؿي٘ميض ومقائتف ُمع اًم

ٓ جيقز ًمف قمغم إطمقط أن ي٠ميت سم٘مْم٤مء اًمٗمقائ٧م إذا قمٚمؿ  وم٢مّٟمف٦م ًمٕمذر ُمـ اًمّمالة اًمت٤مُمّ 

سمٌ٘م٤مء قمذره وقمدم ارشمٗم٤مقمف، سمؾ ٓ سم٠مس سمف  سم٤مرشمٗم٤مع قمذره ومٞمام سمٕمد، وٓ سم٠مس سمف إذا اـمٛم٠منّ 

ّٓ أيْم٤ًم،  ُمع اًمِمّؽ  ويًتثٜمك  .ًم٘مْم٤مء صم٤مٟمٞم٤ًم قمغم إطمقط وضمقسم٤مً إذا ارشمٗمع قمذره ًمزُمف ا أّٟمفإ

ُم٤م  ُمـ ذًمؽ ُم٤م إذا يم٤من قمذره ذم همػم إريم٤من، ومٗمل ُمثؾ ذًمؽ ٓ جي٥م اًم٘مْم٤مء صم٤مٟمٞم٤مً وصّح 

 ًٓ.أشمك سمف أوّ 

سمٌ٘م٤مئف إمم  ػ ُمـ اًمريمقع أو اًمًجقد عم٤مٟمع واـمٛم٠منّ اعمٙمٚمّ  تٛمّٙمـُمث٤مل ذًمؽ: إذا مل ي

ذم ذًمؽ وم٘م٣م ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمّمٚمقات ُمع اإليامء سمدًٓ قمـ اًمريمقع  ؿمّؽ  أّٟمفآظمر قمٛمره أو 

ُمـ اًم٘مراءة  تٛمّٙمـإذا مل ي وأُّم٤مارشمٗمع قمذره وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء صم٤مٟمٞم٤ًم، صُمؿَّ  أو اًمًجقد

صُمؿَّ  ذم ذًمؽ وم٘م٣م ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمقائ٧م سمٌ٘م٤مئف أو ؿمّؽ  اًمّمحٞمح٦م ًمٕمٞم٥م ذم ًم٤ًمٟمف واـمٛم٠منّ 

 ٤مً.ارشمٗمع قمذره مل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء صم٤مٟمٞم

ُم٤م  يمّؾ ٦م سمؾ جي٥م ىمْم٤مء وضمقب اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٗمرائض اًمٞمقُمٞمّ  ٓ خيتّص  (:443)مسللة  

وؾمٞم٠ميت  .قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  ُمٕملّم اعمٜمذورة ذم وىم٧م  طمتّكوم٤مت ُمـ اًمّمٚمقات اًمقاضم٦ٌم، 

 ف.طمٙمؿ ىمْم٤مء صالة أي٤مت ذم حمٚمّ 

 طمتّكُمٜمف  تٛمّٙمـاعم١مُمـ إذا وم٤مشمتف اًمٗمريْم٦م ًمٕمذر ومل ي٘مْمٝم٤م ُمع اًم (:444)مسللة  

ًمّمٖمر  -ُم٤مت وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أن ي٘مْمٞمٝم٤م قمٜمف وًمده إيمؼم إن مل يٙمـ ىم٤مساً طملم ُمقشمف 

ّٓ ومل يٙمـ ممٜمققم٤مً ُمـ إرصمف سمٌٕمض أؾم٤ٌمسمف يم٤مًم٘متؾ واًمٙمٗمر، و -أو ضمٜمقن  مل جي٥م قمٚمٞمف إ

 ّم أيْم٤مً.ْم٤مء قمـ إذًمؽ، وإطمقط إومم اًم٘م



 
 

ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف سم٤مؾمتئج٤مر ٟمٗمًف، وأُّم٤م ٞم٧ّم وضمقب اًم٘مْم٤مء سمام وضم٥م قمغم اعم وخيتّص  

ُمـ ٞم٧ّم وٟمحق ذًمؽ ومال جي٥م قمغم اًمقًمد إيمؼم ىمْم٤مؤه، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م وضم٥م قمغم اعم

 ٓ جي٥م ىمْم٤مء ذًمؽ قمغم وًمده. وم٢مّٟمف ،ُم٤مت طمتّكه ومقائ٧م أسمٞمف ومل ي١مدّ 

اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمام  - قمغم إطمقط -د اًمقًمد إيمؼم وضم٥م إذا شمٕمدّ  (:445)مسللة  

 أطمدمه٤م ؾم٘مط قمـ أظمر.٤ًم، ومٚمق ىم٣م وضمقسم٤مً يمٗم٤مئٞمّ 

ٓ جي٥م قمغم اًمقًمد إيمؼم أن ي٤ٌمذ ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت أسم٤مه ُمـ  (:412)مسللة  

ؾم٘مط ٞم٧ّم ع أطمد وم٘م٣م قمـ اعماًمّمٚمقات، سمؾ جيقز أن يًت٠مضمر همػمه ًمٚم٘مْم٤مء، سمؾ ًمق شمؼمّ 

سم٤مؾمتئج٤مر ؿمخص ًم٘مْم٤مء ومقائتف ٞم٧ّم ويمذًمؽ إذا أوص اعم ،اًمقضمقب قمـ اًمقًمد إيمؼم

 ٤مً.تف ٟم٤مومذة ذقميم٤مٟم٧م وصٞمّ 

اًمقًمد إيمؼم ذم ومقت اًمٗمريْم٦م قمـ أسمٞمف مل جي٥م قمٚمٞمف  إذا ؿمّؽ  (:411)مسللة  

، وإذا قمٚمؿ سمٗمقهت٤م وإيمثر اىمتٍم قمغم إىمّؾ  اًم٘مْم٤مء، وإذا دار أُمر اًمٗم٤مئت٦م سملم إىمّؾ 

 ذم ىمْم٤مء أسمٞمف هل٤م وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. وؿمّؽ 

ُمـ اًمّمٚمقات ُمـ أصؾ اًمؽميم٦م، ٧م ٞمّ ٓ خترج أضمرة ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت اعم (:416)مسللة  

 ومٚمق مل يٙمـ ًمف وًمد ومل يقِص سمذًمؽ مل جي٥م آؾمتئج٤مر قمغم ؾم٤مئر اًمقرصم٦م.

د آؾمتئج٤مر سمٛمجرّ ٞم٧ّم اعم ذُّم٦ماًمقًمد إيمؼم وٓ  ذُّم٦مٓ حيٙمؿ سمٗمراغ  (:415)مسللة  

ؼ اًمٕمٛمؾ ذم اخل٤مرج، وم٢مذا ُم٤مت إضمػم ىمٌؾ اإلشمٞم٤من سم٤مًمٕمٛمؾ أو ُمٜمٕمف ُم٤مٟمع قمٜمف ُم٤م مل يتح٘مّ 

 .ُمرّ اًم٘مْم٤مء سمٜمٗمًف أو سم٤مؾمتئج٤مر همػمه قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم يمام  اًمقزمّ وضم٥م قمغم 

 

  



 
 

 

 جارئصالة آشت

ػ أن ي٘ميض سمٜمٗمًف ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمّمٚمقات يمام ُمّر، وم٢من مل يٗمٕمؾ ذًمؽ جي٥م قمغم اعمٙمٚمّ  

 .ظم٤ٌمره وًمده إيمؼم أو سمٖمػم ذًمؽ٢ماًم٘مْم٤مء قمٜمف سم٤مإليّم٤مء أو سم إممؾ وضم٥م قمٚمٞمف أن يتقؾّم 

 ع.وٓ جيقز اًم٘مْم٤مء قمٜمف طم٤مل طمٞم٤مشمف سم٤مؾمتئج٤مر أو شمؼمّ 

ٓ شمٕمتؼم اًمٕمداًم٦م ذم إضمػم، سمؾ يٙمٗمل اًمقصمقق سمّمدور اًمٕمٛمؾ ُمٜمف  (:414)مسللة  

صمٚم٦م سملم اًم٘م٤ميض اموٓ شمٕمتؼم اعم .وإطمقط ًمزوُم٤مً اقمت٤ٌمر اًمٌٚمقغ ومٞمف .صّحتفٟمٞم٤مسم٦م ُمع اطمتامل 

 .واعم٘ميض قمٜمف، وم٤مًمرضمؾ ي٘ميض قمـ اعمرأة وسم٤مًمٕمٙمس

٦م واًمٕمؼمة ذم اجلٝمر واخلٗمقت سمح٤مل اًم٘م٤ميض، ومٞمجٝمر ذم اًم٘مراءة ذم اًمّمٚمقات اجلٝمريّ  

 اعمرأة ومٞمٝم٤م سملم اجلٝمر ومٞمام إذا يم٤من اًم٘م٤ميض رضمالً وإن يم٤من اًم٘مْم٤مء قمـ اعمرأة، وشمتخػّم 

 واخلٗمقت وإن يم٤من اًم٘مْم٤مء قمـ اًمرضمؾ.

جي٥م قمغم إضمػم أن ي٠ميت سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف إذا مل شمِمؽمط  (:411)مسللة  

ّٓ ٦م، و٦م ظم٤مّص ذم قم٘مد اإلضم٤مرة يمٞمٗمٞمّ   ًمزُمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط.إ

 

  



 
 

 

 صالة أيات

دم٥م صالة أي٤مت سم٤مًمٙمًقف واخلًقف، ويمذا سم٤مًمزًمزًم٦م قمغم إطمقط وضمقسم٤مً،  

٦م طم٤مدصم٦م ؾمامويّ  وإطمقط إومم اإلشمٞم٤من هب٤م ًمٙمّؾ  .وإن مل حيّمؾ اخلقف سمٌمء ُمـ ذًمؽ

اخل٤مرىم٦م  وم٦م ٕهمٚم٥م اًمٜم٤مس يمٝمٌقب اًمريح اًمًقداء أو احلٛمراء أو اًمّمٗمراء وفمٚمٛم٦م اجلقّ خمقّ 

يمخًػ  ،وم٦م يمذًمؽ٦م اعمخقّ  احلقادث إروٞمّ ًمٚمٕم٤مدة واًمّم٤مقم٘م٦م وٟمحق ذًمؽ، ويمذا ذم

د د صالة أي٤مت سمتٕمدّ وشمتٕمدّ  .إرض وؾم٘مقط اجلٌؾ وهمقر ُم٤مء اًمٌحر وٟمحق ذًمؽ

 ُمقضمٌٝم٤م.

وىم٧م صالة أي٤مت ذم اًمٙمًقف واخلًقف ُمـ اسمتداء طمدوصمٝمام إمم  (:412)مسللة  

ذم همػممه٤م  وأُّم٤ممت٤مم آٟمجالء، وإطمقط إومم قمدم شم٠مظمػمه٤م قمـ اًمنموع ذم آٟمجالء، 

 .ُمع ؾمٕمتف ومال جي٥م اًمٌدار وأُّم٤مد طمّمقل أي٦م ُمع وٞمؼ زُم٤مهن٤م، ومتج٥م اعم٤ٌمدرة سمٛمجرّ 

 ّمؾ سم٤مٔي٦م ؾم٘مط وضمقهب٤م.ُم٣م اًمزُم٤من اعمتّ  طمتّكوإن مل يّمّؾ 

٦م ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م مخ٦ًم ريمققم٤مت، ويمٞمٗمٞمّ  يمّؾ صالة أي٤مت ريمٕمت٤من، وذم  (:413)مسللة  

يريمع وم٢مذا رومع رأؾمف ُمـ صُمؿَّ  ٦م همػمه٤م،قرة شم٤مُمّ ذًمؽ: أن يٙمؼّم وي٘مرأ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م وؾم

يريمع، وهٙمذا إمم أن يريمع اًمريمقع اخل٤مُمس، صُمؿَّ  ٦ماًمريمقع ىمرأ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة شم٤مُمّ 

ي٘مقم صُمؿَّ  ٦م،وم٢مذا رومع رأؾمف ُمٜمف هقى إمم اًمًجقد وؾمجد ؾمجدشملم يمام ذم اًمٗمرائض اًمٞمقُمٞمّ 

ؿ يمام ذم ؾم٤مئر د ويًٚمّ يتِمٝمّ صُمؿَّ  إومم،ومٞم٠ميت ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٛمثؾ ُم٤م أشمك سمف ذم اًمريمٕم٦م 

 اًمّمٚمقات.

ة وىمراءة ؾمقرة أظمرى، ريمٕم٦م قمغم ىمراءة ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ُمرّ  يمّؾ وجيقز آىمتّم٤مر ذم  



 
 

٦م قمغم سمنمط أن يٙمقن آي٦م يم٤مُمٚم٦م أو مجٚم٦م شم٤مُمّ  -سم٠من ي٘مرأ سمٕمد ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمًقرة 

ُمـ شمٚمؽ اًمًقرة  رأؾمف ُمـ اًمريمقع ي٘مرأ ضمزءاً آظمر يريمع وم٢مذا رومعصُمؿَّ  ،-إطمقط ًمزوُم٤مً 

يريمع، ويمذًمؽ صُمؿَّ  اًمًقرة سمٕمد اًمريمقع اًمراسمع يريمع وهٙمذا، ويتؿّ صُمؿَّ  ُمـ طمٞم٨م ىمٓمٕمٝم٤م

 ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

٦م إومم وي٠ميت سم٤مًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وجيقز ًمف اًمتٌٕمٞمض سم٠من ي٠ميت سم٤مًمريمٕم٦م إومم قمغم اًمٙمٞمٗمٞمّ  

 طم٤مضم٦م إمم ذيمره٤م. ظمر ٓأ٤مت س، وهل٤م يمٞمٗمٞمّ ٦م إظمرى أو سم٤مًمٕمٙمقمغم اًمٙمٞمٗمٞمّ 

اًم٘مٜمقت ذم صالة أي٤مت ىمٌؾ اًمريمقع اًمث٤مين واًمراسمع  يًتح٥ّم  (:414)مسللة  

 واًم٤ًمدس واًمث٤مُمـ واًمٕم٤مذ، وجيقز آيمتٗم٤مء سم٘مٜمقت واطمد ىمٌؾ اًمريمقع اًمٕم٤مذ.

إطمقط وضمقسم٤مً قمدم آىمتّم٤مر قمغم ىمراءة اًمًٌٛمٚم٦م سمٕمد احلٛمد ذم  (:415)مسللة  

 (.555ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدمٔي٤مت يمام صالة ا

جيقز اإلشمٞم٤من سمّمالة أي٤مت ًمٚمخًقف واًمٙمًقف مج٤مقم٦م، يمام جيقز  (:422)مسللة  

ُمـ اًمريمٕم٦م إومم أو  إّولأن ي١مشمك هب٤م ومرادى، وًمٙمـ إذا مل يدرك اإلُم٤مم ذم اًمريمقع 

 اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أشمك هب٤م ومرادى.

٦م ُمـ اًمنموط واعمٜم٤مومٞم٤مت وأطمٙم٤مم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞمّ  (:421)مسللة  

 ذًمؽ جيري ذم صالة أي٤مت. يمّؾ واًمًٝمق  اًمِمّؽ 

ذم قمدد اًمريمٕم٤مت ذم صالة أي٤مت ومل يرضمح أطمد ـمرومٞمف  إذا ؿمّؽ  (:426)مسللة  

ذم قمدد اًمريمققم٤مت مل يٕمتـ سمف إذا يم٤من سمٕمد دم٤موز  قمغم أظمر سمٓمٚم٧م صالشمف، وإذا ؿمّؽ 

ّٓ ، واعمحّؾ   عمِمٙمقك ومٞمف.وأشمك سم٤م سمٜمك قمغم إىمّؾ إ

 طمتّكإذا قمٚمؿ سم٤مًمٙمًقف أو اخلًقف ومل يّمّؾ قمّمٞم٤مٟم٤مً أو ٟمًٞم٤مٟم٤مً  (:425)مسللة  

وإطمقط وضمقسم٤ًم  ، واجلزئل ُمٜمٝمامآٟمجالء وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء، سمال ومرق سملم اًمٙمكّم  شمؿّ 



 
 

 ٝم٤م قمّمٞم٤مٟم٤مً.٤مً ومل يّمٚمّ ٞمّ آهمت٤ًمل ىمٌؾ ىمْم٤مئٝم٤م ومٞمام إذا يم٤من يمٚمّ 

٤مً سم٠من اطمؽمق ٞمّ وم٢من يم٤من اًمٙمًقف أو اخلًقف يمٚمّ  آٟمجالء شمؿّ  طمتّكوإذا مل يٕمٚمؿ سمف  

ّٓ ف وضم٥م اًم٘مْم٤مء، واًم٘مرص يمٚمّ   ومال.إ

وإطمقط إومم اإلشمٞم٤من هب٤م ذم همػم اًمٙمًقوملم، ؾمقاء أقمٚمؿ سمحدوث اعمقضم٥م طمٞمٜمف  

 أم مل يٕمٚمؿ سمف.

صالة أي٤مت ُمـ احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء، وإطمقط إومم أن  ٓ شمّمّح  (:424)مسللة  

 ٕمد ـمٝمرمه٤م.شم٘مْمٞم٤مه٤م سم

 ذم ٦م ختػّم ػ سمّمالة أي٤مت وسم٤مًمٗمريْم٦م اًمٞمقُمٞمّ اعمٙمٚمّ  ذُّم٦مإذا اؿمتٖمٚم٧م  (:421)مسللة  

صُمؿَّ  تٝمام ؿم٤مء إن وؾمٕمٝمام اًمقىم٧م، وإن وؾمع إطمدامه٤م دون إظمرى ىمّدم اعمْمٞمَّؼشم٘مديؿ أيّ 

ع، وإن و٤مق وىمتٝمام ىمدّ   .٦مم اًمٞمقُمٞمّ أشمك سم٤معمقؾمَّ

٦م وم٤مٟمٙمِمػ وٞمؼ وىمتٝم٤م ىمٓمع وإذا اقمت٘مد ؾمٕم٦م وىم٧م صالة أي٤مت ومنمع ذم اًمٞمقُمٞمّ  

٦م ومنمع ذم صالة أي٤مت وم٤مٟمٙمِمػ ٦م وأشمك سم٤مٔي٤مت، وإذا اقمت٘مد ؾمٕم٦م وىم٧م اًمٞمقُمٞمّ اًمٞمقُمٞمّ 

اًم٘مٓمع إذا مل ي٘مع  ٦م، وقم٤مد إمم صالة أي٦م ُمـ حمّؾ ٦م ىمٓمٕمٝم٤م وأشمك سم٤مًمٞمقُمٞمّ وٞمؼ وىم٧م اًمٞمقُمٞمّ 

 ٦م.ُمٞمّ ُمٜمف ُمٜم٤مف همػم اًمٗمّمؾ سم٤مًمٞمق

 

  



 
 

 

 

 الصومأحؽام 

 هذه اًمنموط: حتّ٘مؼإٟم٤ًمن أن يّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من قمٜمد  يمّؾ جي٥م قمغم  

ل اًمٗمجر، وإن يم٤من إطمقط إومم اًمٌٚمقغ، ومال جي٥م قمغم همػم اًم٤ٌمًمغ ُمـ أوّ  -9 

 ًمٚمّمقم ٟمدسم٤مً ومٌٚمغ أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر.إمت٤مُمف إذا يم٤من ٟم٤موي٤مً 

ـّ أو أهمٛمل قمٚمٞمف سمحٞم٨م وم٤مشم٧م ُمٜمف  -5،5  اعمٕمتؼمة  اًمٜمٞم٦ّماًمٕم٘مؾ وقمدم اإلهمامء، ومٚمق ضم

 آطمتٞم٤مط يؽمك ٓ ٟمٕمؿ،ذم اًمّمقم وأوم٤مق أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر مل جي٥م قمٚمٞمف صقم ذًمؽ اًمٞمقم. 

 اًمّمقم سمتامم اًمٜمٝم٤مر أصمٜم٤مء وأوم٤مق سم٤مًمٜمٞم٦ّم ُمًٌقىم٤مً  يم٤من إذا اظمتٞم٤مر سمٖمػم قمٚمٞمف واعمٖمٛمك ًمٚمٛمجٜمقن

 سملم سم٤مجلٛمع اًمٜمٞم٦ّم ؾمٌؼ ُمع اظمتٞم٤مر قمـ قمٚمٞمف وًمٚمٛمٖمٛمك وًمٚمًٙمران وم٤مًم٘مْم٤مء، يٗمٕمؾ مل وإن

 .ذًمؽ سمٕمد واًم٘مْم٤مء اًمقىم٧م أصمٜم٤مء أوم٤مق إن اإلمت٤مم

 يّمّح وٓ  ،اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس، ومال جي٥م قمغم احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء -0 

 ُمٜمٝمام وًمق يم٤من احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس ذم ضمزء ُمـ اًمٜمٝم٤مر.

شمف أو ـمقل سمرئف أو ُمٕمف اًمّمقم إلجي٤مسمف ؿمدّ  يّي قمدم اًمير، ُمثؾ اعمرض اًمذي  -3 

وٓ ومرق سملم اًمٞم٘ملم  .ؾ ُمثٚمفسمف اًمذي مل دمر اًمٕم٤مدة سمتحٛمّ  ذًمؽ سم٤معم٘مدار اعمٕمتدّ  يمّؾ ة أعمف، ؿمدّ 

ـّ  ٦م، ومٗمل سمف وآطمتامل اعمقضم٥م ًمّمدق اخلقف اعمًتٜمد إمم اعمٜم٤مؿمئ اًمٕم٘مالئٞمّ  سمذًمؽ واًمٔم

 مجٞمع ذًمؽ ٓ جي٥م اًمّمقم. 



 
 

ف ظم٤مف ُمـ اًمير قمغم قمروف أو ُم٤مًمف ُمع وإذا أُمـ ُمـ اًمير قمغم ٟمٗمًف وًمٙمٜمّ 

يمام ًمق  أهؿّ ويمذًمؽ ومٞمام إذا زامحف واضم٥م ُم٤ًمٍو أو  .ٚمف مل جي٥م قمٚمٞمف اًمّمقماحلرج ذم حتٛمّ 

 ظم٤مف قمغم قمرض همػمه أو ُم٤مًمف ُمع وضمقب طمٗمٔمف قمٚمٞمف.

٘مٍم ومٞمف اًمّمالة مل جي٥م قمٚمٞمف اًمّمقم، احلي أو ُم٤م سمحٙمٛمف، ومٚمق يم٤من ذم ؾمٗمر شمُ  -4 

 ُمٜمف أيْم٤مً. ٟمٕمؿ، اًمًٗمر اًمذي جي٥م ومٞمف اًمتامم ٓ يً٘مط ومٞمف اًمّمقم. يّمّح سمؾ وٓ 

قمٚمٞمف  يتٕملّم  واإلمت٤مم اعم٤ًمومر ومٞمٝم٤م سملم اًمت٘مّمػم تخػّم إُم٤ميمـ اًمتل ي (:422)مسللة  

 ُمٜمف اًمّمقم. يّمّح ومٞمٝم٤م اإلومٓم٤مر وٓ 

اًمذي  اًمؽمظّمص يٕمتؼم ذم ضمقاز اإلومٓم٤مر ًمٚمٛم٤ًمومر أن يتج٤موز طمدّ  (:423)مسللة  

 (.975سمٞم٤مٟمف ذم اًمّمٗمح٦م ) ُمرّ يٕمتؼم ذم ىمٍم اًمّمالة، وىمد 

جيقز سمؾ جي٥م قمغم إطمقط إمت٤مم اًمّمقم قمغم ُمـ ؾم٤مومر سمٕمد اًمزوال  (:424)مسللة  

ُمـ ؾم٤مومر ىمٌؾ اًمزوال ضم٤مز ًمف اإلومٓم٤مر سمؾ وضم٥م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  وأُّم٤مئ سمف، وجيتز

 ًمٚمًٗمر ُمـ اًمٚمٞمؾ، ومٞمجقز ًمف اإلومٓم٤مر سمٕمد اًمتج٤موز قمـ طمدّ  ظمّمقص٤مً إذا يم٤من ٟم٤موي٤مً 

 ص، وقمٚمٞمف ىمْم٤مؤه.اًمؽمظّم 

ومٗمٞمف  أّي٤مميريد ومٞمف اإلىم٤مُم٦م قمنمة  إذا رضمع اعم٤ًمومر إمم وـمٜمف أو حمؾ   (:425)مسللة  

 صقر:

أن يرضمع إًمٞمف ىمٌؾ اًمزوال أو سمٕمده وىمد أومٓمر ذم ؾمٗمره، ومال صقم ًمف ذم هذه  -9 

 اًمّمقرة.

قمغم  - أن يرضمع ىمٌؾ اًمزوال ومل يٗمٓمر ذم ؾمٗمره، ومٗمل هذه اًمّمقرة جي٥م قمٚمٞمف -5 

 ٦م اًمٜمٝم٤مر ويّمح ُمٜمف.أن يٜمقي اًمّمقم ويّمقم سم٘مٞمّ  - إطمقط

ّمقم ذم هذه أن يرضمع سمٕمد اًمزوال ومل يٗمٓمر ذم ؾمٗمره، وٓ جي٥م قمٚمٞمف اًم -5 



 
 

 ُمٜمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. يّمّح سمؾ ٓ  ،اًمّمقرة

 صّح إذا ص٤مم اعم٤ًمومر ضمٝمالً سم٤محلٙمؿ وقمٚمؿ سمف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٜمٝم٤مر  (:432)مسللة  

 صقُمف ومل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء.

ُمـ سُمدَّ جيقز اًمًٗمر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وًمق ُمـ همػم ضورة، وٓ  (:431)مسللة  

 ومال جيقز اًمًٗمر إذا يم٤من واضم٤ٌمً سم٢مجي٤مر ذم همػمه ُمـ اًمقاضم٥م اعمٕملّم  وأُّم٤ماإلومٓم٤مر ومٞمف، 

وجيقز اًمًٗمر ومٞمام يم٤من واضم٤ٌمً سم٤مًمٜمذر، وذم  .آقمتٙم٤مف أّي٤مموٟمحقه، ويمذا اًمث٤مًم٨م ُمـ 

 إحل٤مق اًمٞمٛملم واًمٕمٝمد سمف إؿمٙم٤مل، وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً قمدم اًمًٗمر ومٞمٝمام.

ُمع  -شم٘مٍم اًمّمالة ومٞمف اًمّمقم اًمقاضم٥م ُمـ اعم٤ًمومر ؾمٗمراً  يّمّح ٓ  (:436)مسللة  

ّٓ  -اًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ   ذم صمالصم٦م ُمقاوع:إ

ع عمـ قمجز ، وهل ضمزء ُمـ اًمٕمنمة اًمتل شمٙمقن سمدل هدي اًمتٛمتّ أّي٤ممصقم اًمثالصم٦م  -9 

 قمٜمف.

٤مرة عمـ أوم٤مض ُمـ قمروم٤مت ىمٌؾ اًمتل هل سمدل اًمٌدٟم٦م يمٗمّ  صقم اًمثامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤مً  -5 

 اًمٖمروب قم٤مُمداً.

ُمـ اًمًٗمر  إي٘م٤مقمف ذم اًمًٗمر أو ذم إقمؿّ  اعمٜمذورُ  ُمٕملّم اًمٜم٤مومٚم٦م ذم وىم٧م  صقم -5 

 واحلي، دون اًمٜمذر اعمٓمٚمؼ.

 يّمّح اًمّمقم اًمقاضم٥م ذم اًمًٗمر ذم همػم اعمقاوع اعمذيمقرة، يمذًمؽ ٓ  يّمّح ويمام ٓ 

ّٓ اًمّمقم اعمٜمدوب ومٞمف  رة، وإطمقط ًمزوُم٤مً أن يٙمقن ًمٚمح٤مضم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقّ  أّي٤ممصمالصم٦م إ

 واجلٛمٕم٦م.ذم إرسمٕم٤مء واخلٛمٞمس 

ػ ُمِمٖمقًم٦م اعمٙمٚمّ  ذُّم٦مصقم اًمٜم٤مومٚم٦م أن ٓ شمٙمقن  صّح٦ميٕمتؼم ذم  (:435)مسللة  

تف أن يٙمقن قمٚمٞمف صقم واضم٥م إلضم٤مرة أو ىمْم٤مء سمّمحّ  وٓ يّي  .سم٘مْم٤مء ؿمٝمر رُمْم٤من



 
 

ُمٜمف صقم  يّمّح يمام  .ُمٜمف صقم اًمٜم٤مومٚم٦م ذم مجٞمع ذًمؽ ٤مرة أو ٟمحقه٤م، ومٞمّمّح ٟمذر ُمثالً أو يمٗمّ 

 قم٤مً أو سم٢مضم٤مرة وإن يم٤من قمٚمٞمف ىمْم٤مء ؿمٝمر رُمْم٤من.اًمٗمريْم٦م قمـ همػمه شمؼمّ 

ران  اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م إذا ؿمّؼ  (:434)مسللة   قمٚمٞمٝمام اًمّمقم ضم٤مز هلام اإلومٓم٤مر وُيٙمٗم 

اًمّمقم ؾم٘مط ر قمٚمٞمٝمام وإذا شمٕمذّ  .ّد ُمـ اًمٓمٕم٤مم، وٓ جي٥م قمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مءيقم سمٛمُ  قمـ يمّؾ 

  .٤مرة طمٞمٜمئٍذ أيْم٤مً قمٜمٝمام، وٓ يٌٕمد ؾم٘مقط اًمٙمٗمّ 

قمٚمٞمف  وجيري هذا احلٙمؿ قمغم ذي اًمٕمٓم٤مش )ُمـ سمف داء اًمٕمٓمش( أيْم٤ًم، وم٢مذا ؿمّؼ 

 ٤مرة أيْم٤مً.ر قمٚمٞمف اًمّمقم ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اًمٙمٗمّ ، وإذا شمٕمذّ دّ يقم سمٛمُ  يمّؾ اًمّمقم يمّٗمر قمـ 

أو قمغم ضمٜمٞمٜمٝم٤م ضم٤مز هل٤م ٤م ب إذا ظم٤موم٧م اًمير قمغم ٟمٗمًٝمرِ ٘مْ احل٤مُمؾ اعمُ  (:431)مسللة  

وشُمٙمٗم ر قمـ  ،م سم٠مطمدمه٤مُمًتٚمزُم٤مً ًمإلضار اعمحرّ سمؾ ىمد جي٥م يمام إذا يم٤من اًمّمقم  ،اإلومٓم٤مر

 ، وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء أيْم٤مً.دّ يقم سمٛمُ  يمّؾ 

غم اًمٓمٗمؾ اعمروع اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمٚمٌـ إذا ظم٤موم٧م اًمير قمغم ٟمٗمًٝم٤م أو قم (:432)مسللة  

وقمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء واًمتٙمٗمػم  ،ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمرّ سمؾ ىمد جي٥م يمام  ،اًمروٞمع ضم٤مز هل٤م اإلومٓم٤مر

 .دّ يقم سمٛمُ  يمّؾ قمـ 

قم٦م، وإطمقط ًمزوُم٤ًم آىمتّم٤مر ذم واعمًت٠مضمرة واعمتؼمّ  مّ وٓ ومرق ذم اعمروع سملم إ 

ذًمؽ قمغم ُم٤م إذا اٟمحٍم اإلرو٤مع هب٤م سم٠من مل يٙمـ هٜم٤مك ـمريؼ آظمر إلرو٤مع اًمٓمٗمؾ وًمق 

ّٓ سم٤مًمتٌٕمٞمض ُمـ دون ُم٤مٟمع، و  هل٤م اإلومٓم٤مر.مل جيز إ

همرام شم٘مري٤ٌمً، وإومم أن ّد إقمٓم٤مء صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٙمٞمٚمقيٙمٗمل ذم اعمُ  (:433)مسللة  

 اخلٌز. طمتّكيٙمقن ُمـ احلٜمٓم٦م أو دىمٞم٘مٝم٤م، وإن يم٤من جيزئ ُمٓمٚمؼ اًمٓمٕم٤مم 

  

 



 
 

 

 ثبوت اهلالل ضرق

 يٕمتؼم ذم وضمقب صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من صمٌقت اهلالل سم٠مطمد هذه اًمٓمرق: 

 ٟمٗمًف.ػ أن يراه اعمٙمٚمّ  -9 

ـّ ـ أو أن يتٞم٘مّ  -5  يمام  أو ومٞمام يٚمح٘مف طمٙمامً  ،ًمِمٞم٤مع أو ٟمحقه سمرؤيتف ذم سمٚمده يٓمٛمئ

 ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.

 صمالصملم يقُم٤ًم ُمـ ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن. ُميّض  -5 

وشمٕمتؼم  .(54)ُمّر ُمٕمٜمك اًمٕمداًم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م  وىمد ،ؿمٝم٤مدة رضمٚملم قم٤مدًملم سم٤مًمرؤي٦م -0 

قمك أظمر رؤيتف ذم ـمرف ذم ـمرف وادّ قمك أطمدمه٤م اًمرؤي٦م ومٞمٝم٤م وطمدة اعمِمٝمقد سمف، ومٚمق ادّ 

يمام يٕمتؼم ومٞمٝم٤م قمدم اًمٕمٚمؿ أو آـمٛمئٜم٤من سم٤مؿمت٤ٌمهٝمام وقمدم  ،آظمر مل يث٧ٌم اهلالل سمذًمؽ

قمك مج٤مقم٦م يمٌػمة ُمـ أهؾ اًمٌٚمد وم٤مدّ  يمام ًمق اؾمتٝمّؾ  ،وًمق طمٙمامً وضمقد ُمٕم٤مرض ًمِمٝم٤مدهتام 

ّٓ اًمرؤي٦م  مجع ومل يدعِ  اًمرؤي٦م ُمٜمٝمؿ قمدٓن وم٘مط، أو اؾمتٝمّؾ  ومل يره أظمرون قمدٓن إ

ة اًمٜمٔمر وقمدم  ُمع ومرض صٗم٤مء اجلقّ  ،وومٞمٝمؿ قمدٓن يامصمالهنام ذم ُمٕمروم٦م ُمٙم٤من اهلالل وطِمدَّ

ومٗمل ُمثؾ ذًمؽ ٓ قمؼمة سمِمٝم٤مدة اًمٕمدًملم.  ،وضمقد ُم٤م حيتٛمؾ أن يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤مً قمـ رؤيتٝمام

ّٓ وٓ يث٧ٌم اهلالل سمِمٝم٤مدة اًمٜم٤ًمء  ـّ إ  .إذا طمّمؾ اًمٞم٘ملم أو آـمٛمئٜم٤من سمف ُمـ ؿمٝم٤مدهت

   ح٦م، ومٚمق رئل اهلالل سم٤مًمتٚمًٙمقبهذا ويٕمتؼم ذم اًمرؤي٦م أن شمٙمقن سم٤مًمٕملم همػم اعمًٚمّ  

 د.ٟمف مل يٙمِػ ذم دظمقل اًمِمٝمر اجلديومل يٛمٙمـ رؤيتف سمدو -ُمثالً  -

ًمٚمٞمٚم٦م  أّٟمفقمغم  ٓ يث٧ٌم اهلالل سمحٙمؿ احل٤ميمؿ، وٓ سمتٓمّقىمف ًمٞمدّل  (:434)مسللة  

 ؿ وٟمحقه.اًم٤ًمسم٘م٦م، وٓ سم٘مقل اعمٜمجّ 



 
 

اٟمٙمِمػ صمٌقت اهلالل سم٠مطمد اًمٓمرق اعمزسمقرة صُمؿَّ  ػإذا أومٓمر اعمٙمٚمّ  (:435)مسللة  

وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء، وإذا سم٘مل ُمـ اًمٜمٝم٤مر رء وضم٥م قمٚمٞمف اإلُم٤ًمك ومٞمف قمغم إطمقط، 

ُمٜمف، وإن يم٤من سمٕمده  أومٓمر ويم٤من صمٌقشمف ًمف ىمٌؾ اًمزوال ٟمقى اًمّمقم وصّح  وإن مل يٙمـ ىمد

 وم٤مٕطمقط اجلٛمع سملم اإلُم٤ًمك سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م واًم٘مْم٤مء.

ذم سمٚمد اًمّم٤مئؿ إذا شمقاومؼ  رَ يٙمٗمل صمٌقت اهلالل ذم سمٚمد آظمر وإن مل يُ  (:442)مسللة  

ًمٌٚمد اًمث٤مين ًمقٓ اعم٤مٟمع ُمـ ُمالزُم٦م ًمٚمرؤي٦م ذم ا إّولأوم٘مٝمام، سمٛمٕمٜمك يمقن اًمرؤي٦م ذم اًمٌٚمد 

 ؾمح٤مب أو ضمٌؾ أو ٟمحقمه٤م.

٦م، ومٚمق مل ت٘مّدُمأطمد إُمقر اعم حتّ٘مؼال ُمـ ذم صمٌقت هالل ؿمقّ سُمدَّ ٓ  (:441)مسللة  

 يث٧ٌم سمٌمء ُمٜمٝم٤م مل جيز اإلومٓم٤مر.

صم٧ٌم صُمؿَّ  ال،ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من أو ؿمقّ  أّٟمف ذم إذا ص٤مم يقم اًمِمّؽ  (:446)مسللة  

 وضم٥م قمٚمٞمف اإلومٓم٤مر.اهلالل أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر 

ُمـ ؿمٕم٤ٌمن أو ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من  أّٟمف ذم ٓ جيقز أن يّمقم يقم اًمِمّؽ  (:445)مسللة  

 -طمٞمٜمئٍذ  -ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من. ٟمٕمؿ، جيقز صقُمف اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أو ىمْم٤مًء، وم٢مذا اٟمٙمِمػ  أّٟمف٦م سمٜمٞمّ 

اًمقىم٧م  صقُمف، وًمق اٟمٙمِمػ احل٤مل سمٕمد ُميّض  تف وأشمؿّ ُمـ رُمْم٤من قمدل سمٜمٞمّ  أّٟمفأصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر 

 ٥ًم ًمف صقُمف وٓ جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء.طُم 

ُمـ شمِمخٞمص ؿمٝمر رُمْم٤من  تٛمّٙمـاعمحٌقس أو إؾمػم إذا مل ي (:444)مسللة  

ف، وُمع شم٤ًموي ي طم٥ًم اإلُمٙم٤من ومٞمٕمٛمؾ سمام همٚم٥م قمٚمٞمف فمٜمّ وضم٥م قمٚمٞمف اًمتحرّ 

     ك ًمفآطمتامٓت خيت٤مر ؿمٝمرًا ومٞمّمقُمف، وجي٥م قمٚمٞمف أن حيٗمظ اًمِمٝمر اًمذي ص٤مُمف ًمٞمتًٜمّ 

ؿ سمتٓم٤مسم٘مف ُمع ؿمٝمر رُمْم٤من وقمدُمف، وم٢من اٟمٙمِمٗم٧م ًمف اعمٓم٤مسم٘م٦م ومٝمق، وإن اًمٕمٚم -ُمـ سمٕمد  -

 اٟمٙمِمػ ظمالومٝم٤م ومٗمٞمف صقرشم٤من:



 
 

صقُمف وىمع سمٕمد ؿمٝمر رُمْم٤من، ومال رء قمٚمٞمف ذم هذه  أن يٜمٙمِمػ أنّ  :إوىل 

 اًمّمقرة.

صقُمف يم٤من ىمٌؾ ؿمٝمر رُمْم٤من، ومٞمج٥م قمٚمٞمف ذم هذه اًمّمقرة  أن يٜمٙمِمػ أنّ  :الثاكقة 

 ٟمٙمِم٤مف سمٕمد ؿمٝمر رُمْم٤من.أن ي٘ميض صقُمف إذا يم٤من آ

  

 الصومة كقّ 

ل اًمٗمجر إمم ػ ىمّمد اإلُم٤ًمك قمـ اعمٗمٓمرات اعمٕمٝمقدة ُمـ أوّ جي٥م قمغم اعمٙمٚمّ  

ًمف، ومال وجيقز آيمتٗم٤مء سم٘مّمد صقم مت٤مم اًمِمٝمر ُمـ أوّ  .سم٤مً سمف إمم اهلل شمٕم٤ممماًمٖمروب ُمت٘مرّ 

وإن يم٤من يٕمتؼم وضمقده  ،ًمٞمٚم٦م أو قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر يمّؾ يٕمتؼم طمدوث اًم٘مّمد اعمذيمقر ذم 

 قمٜمده وًمق ارشمٙم٤مزاً.

ذم صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من شمٕمتؼم ذم همػمه ُمـ اًمّمقم  اًمٜمٞم٦ّميمام شمٕمتؼم  (:441)مسللة  

ػ وًمق يم٤من قمغم اعمٙمٚمّ  .واًمّمقم ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٖمػم٤مرة واًمٜمذر واًم٘مْم٤مء اًمقاضم٥م يمّمقم اًمٙمٗمّ 

أىم٤ًمم ُمـ اًمّمقم اًمقاضم٥م وضم٥م قمٚمٞمف اًمتٕمٞملم زائدًا قمغم ىمّمد اًم٘مرسم٦م. ٟمٕمؿ، ٓ طم٤مضم٦م إمم 

 سمٜمٗمًف. تٕملّم اًمّمقم ومٞمف ُم اًمتٕمٞملم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ٕنّ 

٦م اًمّمقم أن يٜمقي اإلُم٤ًمك قمـ اعمٗمٓمرات قمغم ٟمحق يٙمٗمل ذم ٟمٞمّ  (:442)مسللة  

 ضم٦م إمم شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م شمٗمّمٞمالً.اإلمج٤مل، وٓ طم٤م

     ٦م اًمّمقم ذم يقم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٜمًٞم٤من ُمٜمفُمٜمف ٟمٞمّ  تحّ٘مؼإذا مل شم (:443)مسللة  

 - قمغم إطمقط وضمقسم٤مً  -ر سمٕمد اًمزوال وضم٥م قمٚمٞمف ومل ي٠مِت سمٛمٗمٓمر، وم٢من شمذيمّ  -ُمثالً  -

ىمٌؾ ر ٦م اًمٜمٝم٤مر سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م واًم٘مْم٤مء سمٕمد ذًمؽ، وإن يم٤من اًمتذيمّ اإلُم٤ًمك سم٘مٞمّ 

اًمقاضم٥م  وأُّم٤م .اضم٥م اعمٕملّم اًمزوال ٟمقى اًمّمقم واضمتزأ سمف، ويمذا احل٤مل ذم همػمه ُمـ اًمق



 
 

 تف إمم اًمزوال، وإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم شم٠مظمػمه٤م قمٜمف.وىم٧م ٟمٞمّ   ومٞمٛمتدّ همػم اعمٕملّم 

ػ إذا مل يٙمـ ىمد اعمٙمٚمّ  تف إمم اًمٖمروب، سمٛمٕمٜمك أنّ وىم٧م ٟمٞمّ  صقم اًمٜم٤مومٚم٦م ومٞمٛمتدّ  وأُّم٤م 

وًمق يم٤من اًم٤ٌمىمل ؿمٞمئ٤ًم  -٦م اًمٜمٝم٤مر ي٘مّمد صقم اًمٜم٤مومٚم٦م ويٛمًؽ سم٘مٞمّ أشمك سمٛمٗمٓمر ضم٤مز ًمف أن 

 وحي٥ًم ًمف صقم هذا اًمٞمقم. - ىمٚمٞمالً 

 اًمٜمٞم٦ّمٟمقى اإلومٓم٤مر ذم وىم٧م ٓ جيقز شم٠مظمػم صُمؿَّ  ٦م اًمّمقمًمق قم٘مد ٟمٞمّ  (:444)مسللة  

 سمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. جيتزئمل  اًمٜمٞم٦ّمد ضمدّ صُمؿَّ  إًمٞمف قمٛمداً 

 ٟم٤مم ومل يًتٞم٘مظ ـمقل اًمٜمٝم٤مر صّح صُمؿَّ  إذا ٟمقى ًمٞمالً صقم اًمٖمد (:445)مسللة  

 صقُمف.

 

 ادػطرات

 وهل أُمقر: 

وٓ ومرق ذم اعم٠ميمقل واعمنموب سملم اعمتٕم٤مرف  .د إيمؾ واًمنمبشمٕمٛمّ  :والثاين إّول 

يمام ٓ ومرق ذم إيمؾ واًمنمب سملم أن يٙمقٟم٤م ُمـ اًمٓمريؼ  .وهمػمه، وٓ سملم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم

ويٌٓمؾ اًمّمقم سمٌٚمع إضمزاء  .ُمـ همػمه، ومٚمق ذب اعم٤مء ُمـ أٟمٗمف سمٓمؾ صقُمفاًمٕم٤مدي أو 

 اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مم سملم إؾمٜم٤من اظمتٞم٤مراً.

ٓ يٌٓمؾ اًمّمقم سم٤مٕيمؾ أو اًمنمب سمٖمػم قمٛمد، يمام إذا ٟمز صقُمف  (:452)مسللة  

 وم٠ميمؾ أو ذب، يمام ٓ يٌٓمؾ سمام إذا ُوضِمَر ذم طمٚم٘مف سمٖمػم اظمتٞم٤مره وٟمحق ذًمؽ.

ٓ يٌٓمؾ اًمّمقم سمزرق اًمدواء أو همػمه سم٤مإلسمرة ذم اًمٕمْمٚم٦م أو اًمقريد،  (:451)مسللة  

يمام ٓ يٌٓمؾ سم٤مًمت٘مٓمػم ذم إذن أو اًمٕملم وًمق فمٝمر أصمر ُمـ اًمٚمقن أو اًمٓمٕمؿ ذم احلٚمؼ، 

ٝم٤م ة اًمتل يٌثّ س إذا يم٤مٟم٧م اعم٤مدّ ٦م اًمتٜمٗمّ ؾ قمٛمٚمٞمّ ٤مخ اًمذي يًٝمّ ويمذًمؽ ٓ يٌٓمؾ سم٤مؾمتٕمامل اًمٌخّ 



 
 

  اعمريء.ز ٓشمدظمؾ اعمجرى اًمتٜمٗمّ 

جيقز ًمٚمّم٤مئؿ سمٚمع ري٘مف اظمتٞم٤مرًا ُم٤م مل خيرج ُمـ ومْم٤مء ومٛمف، سمؾ جيقز  (:456)مسللة  

 سمٚمٕمف.صُمؿَّ  ًمف مجٕمف ذم ومْم٤مئف

ٓ سم٠مس قمغم اًمّم٤مئؿ أن يٌٚمع ُم٤م خيرج ُمـ صدره أو يٜمزل ُمـ رأؾمف  (:455)مسللة  

ّٓ ُمـ إظمالط ُم٤م مل يّمؾ إمم ومْم٤مء اًمٗمؿ، و  وم٤مٕطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً شمريمف.إ

ه إمم ومٛمف جيقز ًمٚمّم٤مئؿ آؾمتٞم٤مك، ًمٙمـ إذا أظمرج اعمًقاك ٓ يردّ  (:454سللة )م 

ّٓ  وقمٚمٞمف رـمقسم٦م، أو شمًتٝمٚمؽ اًمرـمقسم٦م اًمتل قمٚمٞمف  أن يٌّمؼ ُم٤م ذم ومٛمف ُمـ اًمريؼ سمٕمد اًمردّ  إ

 ذم اًمريؼ.

جيقز عمـ يريد اًمّمقم شمرك ختٚمٞمؾ إؾمٜم٤من سمٕمد إيمؾ ُم٤م مل يٕمٚمؿ  (:451)مسللة  

ّٓ سمدظمقل رء ُمـ إضمزاء اًم٤ٌمىمٞم٦م سملم إؾمٜم٤من إمم اجلقف ذم اًمٜمٝم٤مر، و  وضم٥م اًمتخٚمٞمؾ. إ

ٓ سم٠مس قمغم اًمّم٤مئؿ أن يٛمْمغ اًمٓمٕم٤مم ًمٚمّمٌل أو احلٞمقان، وأن  (:452)مسللة  

دي رء ُمـ ذًمؽ إمم شمٕمّ  اشّمٗمؼوًمق ى إمم احلٚمؼ، ٓ يتٕمدّ  مم٤ّميذوق اعمرق وٟمحق ذًمؽ 

 ى ىمٝمرًا أو ٟمًٞم٤مٟم٤مً مل يٌٓمؾ صقُمف.يتٕمدّ  سم٠مّٟمفاحلٚمؼ ُمـ همػم ىمّمد وٓ قمٚمؿ 

جيقز ًمٚمّم٤مئؿ اعمْمٛمْم٦م سم٘مّمد اًمقوقء أو ًمٖمػمه ُم٤م مل يٌتٚمع ؿمٞمئ٤مً  (:453)مسللة  

 داً، ويٜمٌٖمل ًمف سمٕمد اعمْمٛمْم٦م أن يٌّمؼ ري٘مف صمالصم٤ًم.ُمـ اعم٤مء ُمتٕمٛمّ 

ؾ اًمّم٤مئؿ اعم٤مء ذم ومٛمف ًمٚمتٛمْمٛمض أو همػمه ومًٌؼ إمم ضمقومف دظمأإذا  (:454)مسللة  

ذم  وأُّم٤موضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء،  - يم٠من ىمّمد سمف اًمتؼميد -سمٖمػم اظمتٞم٤مره، وم٢من يم٤من قمـ قمٓمش 

يف إمم اجلقف سمٖمػم اظمتٞم٤مر ومال ذم اًمٗمؿ أو إٟمػ وشمٕمدّ  اعم٤مئعهمػم ذًمؽ ُمـ ُمقارد إدظم٤مل 

 ،يم٤من ذًمؽ ذم اًمقوقء ًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م جي٥م اًم٘مْم٤مء، وإن يم٤من هق إطمقط إومم ومٞمام إذا

 سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم إذا مل يٙمـ ًمقوقء صالة اًمٗمريْم٦م.



 
 

٦م أو قمغم أطمد إئٛمّ  اًمٙمذب قمغم اهلل أو قمغم رؾمقًمف ٕمّٛمدشم :الثالث من ادػطرات 

ي٘م٦م اًمّمدّ وإطمقط إومم إحل٤مق ، قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  (اعمٕمّمقُملم )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(.اًمٓم٤مهرة وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء وأوصٞم٤مئٝمؿ 

إذا اقمت٘مد اًمّم٤مئؿ صدق ظمؼمه قمـ اهلل أو قمـ أطمد اعمٕمّمقُملم  (:455)مسللة  

اٟمٙمِمػ ًمف يمذسمف مل يٌٓمؾ صقُمف. ٟمٕمؿ، إذا أظمؼم قمـ اهلل أو قمـ أطمد صُمؿَّ  (قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم)

ُمع اطمتامل  ذقمٞم٦ّم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم همػم ُمٕمتٛمد قمغم طمجّ  )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(اعمٕمّمقُملم 

 د.ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمتٕمٛمّ  - ويم٤من يمذسم٤مً ذم اًمقاىمع -يمذب اخلؼم 

ُمـ يٚمحـ ذم ىمراءة اًم٘مرآن اعمجٞمد دمقز ًمف ىمراءشمف ُمـ دون ىمّمد  (:122)مسللة  

 احلٙم٤مي٦م قمـ اًم٘مرآن اعمٜمزل، وٓ يٌٓمؾ سمذًمؽ صقُمف.

قان اهلل قمغم اعمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء )رو آرمت٤مس ذم اعم٤مء ٕمّٛمدشم :الرابع من ادػطرات 

ـّ (قمٚمٞمٝمؿ وٓ  ،٦م اًمّمقم، سمؾ هق ُمٙمروه يمراه٦م ؿمديدةسمّمحّ  يّي ٓ  أّٟمف اعمخت٤مر ، وًمٙم

ىمقف اًمّم٤مئؿ حت٧م وٓ سم٠مس سمق .ومرق ذم ذًمؽ سملم رُمس مت٤مم اًمٌدن ورُمس اًمرأس وم٘مط

 طم٤مط اعم٤مء سمتامم سمدٟمف.أاعمٓمر وٟمحقه وإن 

إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ًمٚمّم٤مئؿ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وذم همػمه قمدم  (:121)مسللة  

 آهمت٤ًمل سمرُمس اًمرأس ذم اعم٤مء.

اجلامع اعمقضم٥م ًمٚمجٜم٤مسم٦م، وٓ يٌٓمؾ اًمّمقم سمف إذا مل  ٕمّٛمدشم: اخلامس من ادػطرات 

 يٙمـ قمـ قمٛمد.

: آؾمتٛمٜم٤مء سمٛمالقم٦ٌم أو شم٘مٌٞمؾ أو ُمالُم٦ًم أو همػم ذًمؽ، سمؾ السادس من ادػطرات 

ـّ  إذا أشمك سمٌمء ُمـ ظمروضمف سمٓمؾ  ٤مشّمٗمؼوم ُمـ ٟمٗمًف سمٕمدم ظمروج اعمٜمّل  ذًمؽ ومل يٓمٛمئ

 صقُمف.



 
 

ـ إذا اطمتٚمؿ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ضم٤مز ًمف آؾمتؼماء سم٤مًمٌقل وإن شمٞم٘مّ  (:126)مسللة  

ذم اعمجرى، ُمـ همػم ومرق سملم يمقٟمف ىمٌؾ اًمٖمًؾ أو سمٕمده، وإن  سمخروج ُم٤م سم٘مل ُمـ اعمٜمّل 

 يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً اًمؽمك ذم اًمث٤مين.

ذًمؽ  وخيتّص  .يٓمٚمع اًمٗمجر طمتّكاًمٌ٘م٤مء قمغم اجلٜم٤مسم٦م  ٕمّٛمدشم :ع من ادػطراتالساب 

سمّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من
(1)
ذًمؽ، وإن  يّي ذم همػممه٤م ُمـ أىم٤ًمم اًمّمقم ومال  وأُّم٤موسم٘مْم٤مئف،  

إطمقط إومم  يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم شمريمف ذم ؾم٤مئر أىم٤ًمم اًمّمقم اًمقاضم٥م، يمام أنّ 

يٓمٚمع اًمٗمجر ُمـ همػم  طمتّكقمدم ىمْم٤مء ؿمٝمر رُمْم٤من ذم اًمٞمقم اًمذي يٌ٘مك ومٞمف قمغم اجلٜم٤مسم٦م 

 .ٕمّٛمدشم

ُمـ اًمٖمًؾ أو  تٛمّٙمـاًمٌ٘م٤مء قمغم طمدث احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس ُمع اًم (:125)مسللة  

 ُمٌٓمؾ ًمّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من، سمؾ وًم٘مْم٤مئف أيْم٤ًم قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، دون همػممه٤م. تٞمّٛمؿاًم

ٟم٤مم ىم٤مصداً شمرك اًمٖمًؾ صُمؿَّ  ُمـ أضمٜم٥م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٞمالً  :(124)مسللة  

اًمٌ٘م٤مء قمغم اجلٜم٤مسم٦م، وهٙمذا احلٙمؿ ومٞمام  ٕمّٛمدشموم٤مؾمتٞم٘مظ سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ 

  .دًا ذم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٖمًؾ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً ًمق ٟم٤مم ُمؽمدّ 

 -أو همػمه  ٓقمتٞم٤مدٍ  -٤مً سم٤مٟٓمت٤ٌمه ذم وىم٧م يًع ًمف إذا يم٤من ٟم٤موي٤مً ًمٚمٖمًؾ ُمٓمٛمئٜمّ  وأُّم٤م 

ّٓ مل يًتٞم٘مظ  أّٟمف ٤مشّمٗمؼوم ٟم٤مم صُمؿَّ  صقُمف. ٟمٕمؿ، إذا اؾمتٞم٘مظ سمٕمد اًمٗمجر ومال رء قمٚمٞمف وصّح  إ

ّٓ ـمٚمع اًمٗمجر وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء، ويمذًمؽ احل٤مل ذم اًمٜمقُم٦م اًمث٤مًمث٦م،  طمتّكومل يًتٞم٘مظ  إ

 ٤مرة أيْم٤مً.إطمقط إومم ومٞمف أداء اًمٙمٗمّ  أنّ 

                                                

د اًمٌ٘م٤مء قمغم اجلٜم٤مسم٦م إمم ـمٚمقع اًمٗمجر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من قم٘م٤مسم٤ًم ن يٙمقن وضمقب اًم٘مْم٤مء ذم شمٕمٛمّ أسم٤مًمٜمٔمر إمم اطمتامل ( 9)

٦م سم٠من يٛمًؽ قمـ اعمٗمٓمرات ذم ذًمؽ ن يراقمل آطمتٞم٤مط ذم اًمٜمٞمّ أوم٤مًمالزم  ،ُمٗمروو٤ًم قمغم اًمّم٤مئؿ ٓ ُمـ ضمٝم٦م سمٓمالن صٞم٤مُمف

 ب.د اًمت٠مدّ ٤ًم أو عمجرّ شمٕمٞملم يمقٟمف صقُم٤مً ذقمٞمّ اًمٞمقم سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ دون 



 
 

٤ًم وأراد اًمٜمقم ومل يٙمـ ُمٓمٛمئٜمّ  إذا أضمٜم٥م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٞمالً  (:121)مسللة  

سم٤مٓؾمتٞم٘م٤مظ ذم وىم٧م يًع آهمت٤ًمل ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن يٖمتًؾ ىمٌؾ 

ذم اًمٜمقُم٦م إومم،  طمتّكاًمٜمقم، وم٢من ٟم٤مم ٟم٤موي٤ًم ًمٚمٖمًؾ ومل يًتٞم٘مظ وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اًم٘مْم٤مء 

 ام ذم اًمٜمقُم٦م اًمث٤مًمث٦م.ؾمٞمّ  ٤مرة أيْم٤مً وٓسمؾ إطمقط إومم أداء اًمٙمٗمّ 

ـمٚمع اًمٗمجر ُمـ هن٤مر ؿمٝمر  طمتّكإذا قمٚمؿ سم٤مجلٜم٤مسم٦م وٟمز همًٚمٝم٤م  (:122)مسللة  

رُمْم٤من يم٤من قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه، وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف إُم٤ًمك ذًمؽ اًمٞمقم، وإطمقط ًمزوُم٤مً أن 

ىمْم٤مؤه  طمتّكوٓ يٚمحؼ صٞم٤مم همػم ؿمٝمر رُمْم٤من سمف ذم هذا احلٙمؿ  ،يٜمقي سمف اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م

 .ُمرّ يمام 

 صّح ـمٚمع اًمٗمجر  طمتّكإذا مل يٕمٚمؿ سم٤مجلٜم٤مسم٦م أو قمٚمؿ هب٤م وٟمز وضمقب صقم اًمٖمد و 

 صقُمف وٓ رء قمٚمٞمف.

اجلٜم٥م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ آهمت٤ًمل ًمٞمالً وضم٥م قمٚمٞمف  تٛمّٙمـإذا مل ي (:123)مسللة  

اًمٌ٘م٤مء قمغم اجلٜم٤مسم٦م،  ٕمّٛمدشمىمٌؾ اًمٗمجر سمدًٓ قمـ اًمٖمًؾ، وم٢من شمريمف يم٤من ذًمؽ ُمـ  تٞمّٛمؿأن ي

يٓمٚمع اًمٗمجر، وإن يم٤من ذًمؽ أطمقط  طمتّكف أن يٌ٘مك ُمًتٞم٘مٔم٤مً سمٕمده وٓ جي٥م قمٚمٞم

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً.

وهٙمذا ذم  .طمٙمؿ اعمرأة ذم آؾمتح٤مو٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م طمٙمؿ اًمٓم٤مهرة (:124)مسللة  

صقُمٝمام، وإن يم٤من إطمقط  صّح٦مومال يٕمتؼم اًمٖمًؾ ذم  ،ٓم٦م واًمٙمثػمةآؾمتح٤مو٦م اعمتقؾّم 

 ٦م اًمتل ًمٚمّمالة.اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن شمراقمٞم٤م ومٞمف اإلشمٞم٤من سم٤مٕهم٤ًمل اًمٜمٝم٤مريّ 

إدظم٤مل اًمٖم٤ٌمر أو اًمدظم٤من اًمٖمٚمٞمٔملم ذم احلٚمؼ قمغم  ٕمّٛمدشم :الثامن من ادػطرات 

ز قمٜمف قم٤مدة يم٤مًمٖم٤ٌمر  اًمتحرّ إطمقط ًمزوُم٤ًم، وٓ سم٠مس سمٖمػم اًمٖمٚمٞمظ ُمٜمٝمام، ويمذا سمام يتٕمّن 

 رة اهلقاء.اعمتّم٤مقمد سم٢مصم٤م



 
 

١م ًمٚمّم٤مئؿ وإن وجيقز اًمتجِّم  .اًم٘ملء وًمق ًمٚميورة ٕمّٛمدشم :التاشع من ادػطرات 

اطمتٛمؾ ظمروج رء ُمـ اًمٓمٕم٤مم أو اًمنماب ُمٕمف، وإطمقط ًمزوُم٤مً شمرك ذًمؽ ُمع اًمٞم٘ملم 

ّٓ و ،سمخروضمف ُم٤م مل يّمدق قمٚمٞمف اًمت٘مٞم١ّم  ومال جيقز. إ

أو سمٖمػمه إمم طمٚمؼ  ١مًمق ظمرج رء ُمـ اًمٓمٕم٤مم أو اًمنماب سم٤مًمتجِّم  (:125)مسللة  

 اًمّم٤مئؿ ىمٝمرًا وم٤مسمتٚمٕمف صم٤مٟمٞم٤ًم سمٓمؾ صقُمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

سم٤معم٤مء أو سمٖمػمه ُمـ اعم٤مئٕم٤مت وًمق ًمٚميورة،  آطمت٘م٤من ٕمّٛمدشم :العاذ من ادػطرات 

 وٓ سم٠مس سمٖمػم اعم٤مئع، يمام ٓ سم٠مس سمام شمًتدظمٚمف اعمرأة ُمـ اعم٤مئع أو اجل٤مُمد ذم ُمٝمٌٚمٝم٤م.

 

 تذيقل:

ام شمٌٓمؾ اًمّمقم إذا ارشمٙمٌٝم٤م إٟمّ  -قمدا إيمؾ واًمنمب واجلامع  -٦م ت٘مّدُماعمٗمٓمرات اعم 

داً، وٓ شمقضم٥م  إذا يم٤من ُمؽمدّ ، ويمذا همػم اعم٘مٍّم أو اجل٤مهؾ اعم٘مٍّم  تٝم٤ماًمٕم٤ممل سمٛمٗمٓمريّ 

، أو قمـ اجل٤مهؾ ذقمٞم٦ّم٦م تٝم٤م قمغم طمجّ اًمٌٓمالن إذا صدرت قمـ اعمٕمتٛمد ذم قمدم ُمٗمٓمريّ 

 ٥م إذا يم٤من ىم٤مساً.اعمريمّ 

 

 أحؽام ادػطرات 

دم٥م اًمٙمّٗم٤مرة قمغم ُمـ أومٓمر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من سم٤مٕيمؾ أو اًمنمب أو  (:112)مسللة  

اجلامع أو آؾمتٛمٜم٤مء أو اًمٌ٘م٤مء قمغم اجلٜم٤مسم٦م ُمع اًمٕمٛمد وآظمتٞم٤مر ُمـ همػم يمره وٓ إضم٤ٌمر، 

سمتحرير رىم٦ٌم أو صٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم أو  -ذم اإلومٓم٤مر سم٤معمحّرم  طمتّك -اًمتٙمٗمػم  تحّ٘مؼوي

 ٤مرات.لم ُمًٙمٞمٜم٤مً، سمتقوٞمح ؾمٞم٠ميت ذم أطمٙم٤مم اًمٙمٗمّ إـمٕم٤مم ؾمتّ 

إذا أيمره اًمّم٤مئؿ زوضمتف قمغم اجلامع ذم هن٤مر ؿمٝمر رُمْم٤من وهل  (:111)مسللة  



 
 

٤مرة قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، ويٕمّزر سمام يراه احل٤ميمؿ اًمنمقمل، ص٤مئٛم٦م شمْم٤مقمٗم٧م قمٚمٞمف اًمٙمٗمّ 

ران سمام يراه ٤مرة واطمدة، ويٕمزّ ُمٜمٝمام يمٗمّ  يمّؾ وُمع قمدم اإليمراه ورو٤م اًمزوضم٦م سمذًمؽ ومٕمغم 

 احل٤ميمؿ أيْم٤مً.

ُمـ ارشمٙم٥م ؿمٞمئ٤مً ُمـ اعمٗمٓمرات ذم هن٤مر ؿمٝمر رُمْم٤من ومٌٓمؾ صقُمف  (:116)مسللة  

، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤مً أن يٙمقن إُم٤ًميمف ٦م ذًمؽ اًمٜمٝم٤مروم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أن يٛمًؽ سم٘مٞمّ 

دظم٤مل اًمدظم٤من أو اًمٖم٤ٌمر اًمٖمٚمٞمٔملم ذم احلٚمؼ أو اًمٙمذب قمغم ٢م٦م ذم اإلومٓم٤مر سمسمرضم٤مء اعمٓمٚمقسمٞمّ 

ّٓ ٤مرة وٓ دم٥م اًمٙمٗمّ  .اهلل ورؾمقًمف ذم  طمتّكده د سمتٕمدّ ة ُمـ اإلومٓم٤مر، وٓ شمتٕمدّ ل ُمرّ سم٠موّ  إ

 وإن يم٤من ذًمؽ أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.رمه٤م ٤مرة سمتٙمرّ ر اًمٙمٗمّ ٓ شمتٙمرّ  وم٢مّٟمفاجلامع وآؾمتٛمٜم٤مء، 

ؾم٤مومر مل يً٘مط قمٜمف وضمقب صُمؿَّ  داً ُمـ أومٓمر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمتٕمٛمّ  (:115)مسللة  

 ٤مرة وإن يم٤من ؾمٗمره ىمٌؾ اًمزوال.اًمٙمٗمّ 

٤مرة قمغم اجل٤مهؾ ٤مرة سم٤مًمٕم٤ممل سم٤محلٙمؿ، وٓ يمٗمّ وضمقب اًمٙمٗمّ  خيتّص  (:114)مسللة  

ّٓ داً و إذا مل يٙمـ ُمؽمدّ اًم٘م٤مس، وُمثٚمف اجل٤مهؾ اعم٘مٍّم  ٤مرة قمغم إطمقط ًمزُمتف اًمٙمٗمّ  إ

وإن اقمت٘مد  ٤مرةاًمّمقم مل دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗمّ ٓ يٌٓمؾ  سم٠مّٟمفوضمقسم٤مً، ومٚمق اؾمتٕمٛمؾ ُمٗمٓمرًا واصم٘م٤ًم 

سمٕمدم  -وًمق ًمت٘مّمػم  -دًا قم٤معم٤ًم سمحرُمتف وًمٙمـ واصم٘م٤مً يمام ًمق اؾمتٛمٜمك ُمتٕمٛمّ  ،طمرُمتف ذم ٟمٗمًف

 ٤مرة اًمٕمٚمؿ سمقضمقهب٤م.ب اًمٙمٗمّ ٤مرة قمٚمٞمف. ٟمٕمؿ، ٓ يٕمتؼم ذم وضمقٓ يمٗمّ  وم٢مّٟمفسمٓمالن اًمّمقم سمف 

  

 موارد وجوب الؼضاء فؼط

ُمـ أومٓمر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٕمذر ُمـ ؾمٗمر أو ُمرض وٟمحقمه٤م وضم٥م  (:111)مسللة  

ّٓ اًمًٜم٦م  أّي٤ممقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ذم همػمه ُمـ  يقُمل اًمٕمٞمديـ )اًمٗمٓمر وإوحك(، ومال جيقز إ

 اًمٜم٤مومٚم٦م. طمتّكاًمّمقم ومٞمٝمام ىمْم٤مًء وهمػم ىمْم٤مء ُمـ ؾم٤مئر أىم٤ًمم اًمّمقم 



 
 

يمؾ أو اًمنمب أو اجلامع، أو ُأيمره ذم هن٤مر ؿمٝمر رُمْم٤من قمغم إ ُمـ (:112)مسللة  

       ضم٤مز ًمف اإلومٓم٤مر هب٤م  إًمٞمٝم٤م أو إمم اًم٘ملء أو آطمت٘م٤من اوٓمرّ ٦م ارشمٙم٤مهب٤م، أو اىمتْم٧م اًمت٘مٞمّ 

وًمٙمـ يٌٓمؾ صقُمف  ،- ُمع آىمتّم٤مر ومٞمف قمغم ُم٘مدار اًميورة قمغم إطمقط وضمقسم٤مً  -

ؾ إطمقط ًمزوُم٤مً اًم٘مْم٤مء ذم اإليمراه وآوٓمرار إمم اإلومٓم٤مر سمٖمػم وجي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء، سم

 اعمذيمقرات أيْم٤مً.

٦م يمام ٧م مجٚم٦م ُمـ اعمقارد اًمتل جي٥م ومٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء وم٘مط، واًمٌ٘مٞمّ شم٘مّدُم (:113)مسللة  

يكم:

 ُم٦م.ف مل يرشمٙم٥م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمٗمٓمرات اعمت٘مدّ ٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وًمٙمٜمّ ُم٤م إذا أظمّؾ سم٤مًمٜمٞمّ  -9 

ُم٤م إذا ارشمٙم٥م ؿمٞمئ٤مً ُمـ اعمٗمٓمرات ُمـ دون ومحص قمـ ـمٚمقع اًمٗمجر وم٤مٟمٙمِمػ  -5 

٦م قمغم ٦م يقُمف سمرضم٤مء اعمٓمٚمقسمٞمّ جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ُمع اإلُم٤ًمك سم٘مٞمّ  وم٢مّٟمفـمٚمققمف طملم اإلومٓم٤مر، 

اٟمٙمِمػ صُمؿَّ  إذا ومحص ومل ئمٝمر ًمف ـمٚمقع اًمٗمجر وم٠مشمك سمٛمٗمٓمر وأُّم٤م .إطمقط ًمزوُم٤مً 

 صقُمف وٓ رء قمٚمٞمف. صّح ـمٚمققمف 

صُمؿَّ  ُم٤م إذا أشمك سمٛمٗمٓمر ُمٕمتٛمداً قمغم ُمـ أظمؼمه سمٌ٘م٤مء اًمٚمٞمؾ أو قمغم اًم٤ًمقم٦م وٟمحقه٤م -5

٦م قمغم ٦م اًمٜمٝم٤مر سمرضم٤مء اعمٓمٚمقسمٞمّ جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ُمع اإلُم٤ًمك ذم سم٘مٞمّ  وم٢مّٟمفاٟمٙمِمػ ظمالومف، 

 وُم٤مً.إطمقط ًمز

صُمؿَّ  ظمؼم ُمزاطم٤مً ام أَ اعمخؼم إٟمّ  ُم٤م إذا ُأظمؼم سمٓمٚمقع اًمٗمجر وم٠مشمك سمٛمٗمٓمر سمزقمؿ أنّ  -0 

 (.5ذم اًمٗم٘مرة ) شم٘مّدماًمٗمجر يم٤من ـم٤مًمٕم٤ًم، وطمٙمٛمف ُم٤م  اٟمٙمِمػ أنّ 

قمـ دظمقل اًمٚمٞمؾ وم٠مومٓمر  -ٜم٦م يم٤مًمٌٞمّ  -ـ ُيٕمتٛمد قمغم ىمقًمف ذقم٤مً ظمؼم ُمَ ُم٤م إذا أَ  -3 

ـ ٓ ُيٕمتٛمد قمغم ىمقًمف وُمع ذًمؽ أومٓمر إمه٤مًٓ ممّ  إذا يم٤من اعمخؼِم  وأُّم٤مواٟمٙمِمػ ظمالومف، 

ّٓ ٤مرة أيْم٤مً، وشم٤ًمحم٤مً وضم٧ٌم اًمٙمٗمّ   اإلومٓم٤مر يم٤من سمٕمد دظمقل اًمٚمٞمؾ. إذا اٟمٙمِمػ أنّ  إ



 
 

ومٞمام إذا يم٤من  طمتّكاٟمٙمِمػ قمدُمف، صُمؿَّ  ُم٤م إذا أومٓمر اًمّم٤مئؿ سم٤مقمت٘م٤مد دظمقل اًمٚمٞمؾ -4 

 ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمٞمؿ ذم اًمًامء قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

 

 الصوم أحؽام قضاءمن 

ٓ ُيٕمتؼم اًمؽمشمٞم٥م وٓ اعمقآة ذم اًم٘مْم٤مء، ومٞمجقز اًمتٗمريؼ ومٞمف، يمام  (:114)مسللة  

 ًٓ.جيقز ىمْم٤مء ُم٤م وم٤مت صم٤مٟمٞم٤ًم ىمٌؾ أن ي٘ميض ُم٤م وم٤مشمف أوّ 

إطمقط إومم أن ي٘ميض ُم٤م وم٤مشمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٕمذر أو سمٖمػم  (:115)مسللة  

ر قمـ ره قمٛمداً وضم٥م أن يٙمٗم  ره قمٜمف، وًمق أظّم قمذر أصمٜم٤مء ؾمٜمتف إمم رُمْم٤من أيت وٓ ي١مظّم 

ّد ُمـ اًمٓمٕم٤مم، ؾمقاء وم٤مشمف صقم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٕمذر أم سمدوٟمف قمغم ق سمٛمُ يقم سم٤مًمتّمدّ  يمّؾ 

٤مرة ُمع اًمت٠مظمػم ذم إطمقط وضمقسم٤ًم أداء اًمٙمٗمّ  إطمقط ًمزوُم٤مً ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م، يمام أنّ 

 اًم٘مْم٤مء سمٖمػم قمٛمد ذم اًمّمقرشملم.

وًمق وم٤مشمف اًمّمقم عمرض واؾمتٜمد اًمت٠مظمػم ذم ىمْم٤مئف إمم اؾمتٛمرار اعمرض إمم رُمْم٤من  

ػ ُمـ اًم٘مْم٤مء ذم جمٛمقع اًمًٜم٦م ؾم٘مط وضمقب اًم٘مْم٤مء وًمزُمتف اعمٙمٚمّ  تٛمّٙمـأيت سمحٞم٨م مل ي

 ذيمقرة.٤مرة اعماًمٗمدي٦م وم٘مط، وهل سمٛم٘مدار اًمٙمٗمّ 

جيقز اإلومٓم٤مر ذم ىمْم٤مء ؿمٝمر رُمْم٤من ىمٌؾ اًمزوال وٓ جيقز سمٕمده،  (:162)مسللة  

ًا ُمـ دّ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمُ  يمّؾ ٤مرة، وهل إـمٕم٤مم قمنمة ُم٤ًميملم يٕمٓمل وًمق أومٓمر ًمزُمتف اًمٙمٗمّ 

٤مً تٕمٞمّٜمذًمؽ اًمٞمقم ُم ذمهذا إذا مل يٙمـ اًم٘مْم٤مء  .أّي٤مماًمٓمٕم٤مم، ومٚمق قمجز قمٜمف ص٤مم سمدًمف صمالصم٦م 

ّٓ قه، وقمٚمٞمف سمٜمذر أو ٟمح مل جيز اإلومٓم٤مر ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام هق احلٙمؿ ذم همػمه ُمـ اًمقاضم٥م  إ

 . سم٤مًمٜمذر٤مرة قمغم ذًمؽ يم٤مإلومٓم٤مر ذم اًمّمقم اعمٕملّم ٥م اًمٙمٗمّ ، سمؾ ىمد شمؽمشمّ اعمٕملّم 

ومٞمجقز اإلومٓم٤مر ومٞمف ىمٌؾ اًمزوال  -همػم اًم٘مْم٤مء قمـ اًمٜمٗمس  -اًمقاضم٥م اعمقؾّمع  وأُّم٤م 



 
 

ام إذا يم٤من اًمقاضم٥م هق ىمْم٤مء صقم ؿمٝمر ؾمٞمّ  وسمٕمده، وإومم أن ٓ يٗمٓمر سمٕمد اًمزوال وٓ

 رُمْم٤من قمـ همػمه سم٢مضم٤مرة أو همػم إضم٤مرة.

 تٛمّٙمـُمـ وم٤مشمف صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٕمذر أو همػمه ومل ي٘مْمف ُمع اًم (:161)مسللة  

ُملم ذم ُم٤مت وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أن ي٘مْمٞمف قمٜمف وًمده إيمؼم سم٤مًمنمـملم اعمت٘مدّ  طمتّكُمٜمف 

يقم، وإطمقط  يمّؾ ّد ُمـ اًمٓمٕم٤مم قمـ ق سمٛمُ وجيزئ قمـ اًم٘مْم٤مء اًمتّمدّ  .(006اعم٠ًمًم٦م )

( ُمـ إطمٙم٤مم 035( إمم اعم٠ًمًم٦م )006وُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اعم٠ًمًم٦م ) .أيْم٤مً  إومم ذًمؽ ذم إمّ 

 اًمراضمٕم٦م إمم ىمْم٤مء اًمّمٚمقات جيري ذم ىمْم٤مء اًمّمقم أيْم٤مً.

 تٛمّٙمـإذا وم٤مشمف صقم ؿمٝمر رُمْم٤من عمرض أو طمٞمض أو ٟمٗم٤مس ومل ي (:166)مسللة  

ُم٤مت ىمٌؾ اًمؼمء ُمـ اعمرض أو اًمٜم٘م٤مء ُمـ احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس أو سمٕمد ذًمؽ يم٠من  - ُمـ ىمْم٤مئف

 ٘مَض قمٜمف.مل يُ  - ُمٜمف ىمْم٤مؤه ومٞمف يّمّح زُم٤من  ىمٌؾ ُميّض 

 

  



 
 

 

 

 أحؽام احلّج 

 هب مب خب حب ُّٱ٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًمٗمرائض ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞمّ  أهؿّ ُمـ  احل٩ّم  

 .َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت

ْ ََيَُج َحَجَة َمْن َماَت وَ »ىم٤مل:  أّٟمف( قمٚمٞمف اًمًالم)قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  وذم اعمروّي   َل

ْ َيْؿـَْعُه ِمْن َذلَِك َحاَجٌة جُتِْحُف بِِه، أَْو َمَرٌض  ْشاَلِم، َل
َج، أَْو ُشْؾطَاٌن اإْلِ َٓ ُيطِقُق فِقِه احْلَ

اكِقّاً   .«َيْؿـَُعُه َفْؾقَُؿْت َّيُوِدّياً أَْو َكرْصَ

ر آؾمتٓم٤مقم٦م سمتقومّ  تحّ٘مؼوشم .قمغم اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ اعمًتٓمٞمع احل٩ّم جي٥م  (:165)مسللة  

 إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:

عمريض أو سمٜمٗمًف، وم٤م احل٩ّم ٤ًم ُمـ ُم٤ٌمذة تٛمّٙمٜمؾمالُم٦م اًمٌدن، سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن ُم -9 

إمم آظمر قمٛمره، أو يم٤مٟم٧م ُم٤ٌمذشمف  احل٩ّم ُمـ أداء  تٛمّٙمـاًمذي ٓ ي -أي يمٌػم اًمًـ  -م اهلرِ 

 سمٜمٗمًف. احل٩ّم ؾ قم٤مدة ٓ جي٥م قمٚمٞمف تحٛمّ ُمقضم٦ًٌم ًمقىمققمف ذم طمرج ؿمديد ٓ يُ  احل٩ّم ٕداء 

ختٚمٞم٦م اًمنب، وي٘مّمد هب٤م أن يٙمقن اًمٓمريؼ ُمٗمتقطم٤مً وُم٠مُمقٟم٤ًم، ومال يٙمقن ومٞمف  -5 

ُم٤مٟمع ٓ يٛمٙمـ ُمٕمف ُمـ اًمقصقل إمم أُم٤ميمـ أداء اعمٜم٤مؾمؽ، ويمذًمؽ ٓ يٙمقن ظمٓمراً قمغم 

ّٓ اًمٜمٗمس أو اعم٤مل أو اًمٕمرض، و  .احل٩ّم مل جي٥م  إ

ّٓ ُمٖمٚم٘م٤ًم أو همػم ُم٠مُمقن  احل٩ّم وإذا يم٤من ـمريؼ   عم٤مل وم٢من يم٤من سمذًمف عمـ يدومع ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ ا إ



 
 

ّٓ جُمِحٗم٤مً سمح٤مل اًمِمخص مل جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ، و  ًا سمف.وضم٥م وإن يم٤من اعمٌٚمغ ُمٕمتدّ  إ

ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ اًمذه٤مب  احل٩ّم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ذم ؾمٗمر  يمّؾ  :اًمٜمٗم٘م٦م، وي٘مّمد هب٤م -5

واإلي٤مب، أو اًمذه٤مب وم٘مط عمـ ٓ يريد اًمرضمقع إمم سمٚمده، وأضمقر اعمًٙمـ، وُم٤م يٍمف 

 ٦م وإدوي٦م وهمػم ذًمؽ.اًمٖمذائٞمّ ظمالل ذًمؽ ُمـ اعمقاد 

ة ُمـ إقم٤مؿم٦م ٟمٗمًف وقم٤مئٚمتف سم٤مًمٗمٕمؾ أو سم٤مًم٘مقّ  تٛمّٙمـاًمرضمقع إمم اًمٙمٗم٤مي٦م، وهق أن ي -0 

ػ وسف ُم٤م قمٜمده ذم ٟمٗم٘متف، سمحٞم٨م ٓ حيت٤مج إمم اًمتٙمٗمّ  احل٩ّم سمٕمد اًمرضمقع إذا ظمرج إمم 

 ؾمٌٞمٚمف. وسف ُم٤م قمٜمده ُمـ اعم٤مل ذم احل٩ّم ة واحلرج سم٥ًٌم اخلروج إمم وٓ ي٘مع ذم اًمِمدّ 

ؾم٦م ًع ُمـ اًمقىم٧م ًمٚمًٗمر إمم إُم٤ميمـ اعم٘مدّ اًمًٕم٦م ذم اًمقىم٧م، سم٠من يٙمقن ًمف ُمتّ  -3 

ًع ر ٓ يتّ ذم وىم٧م ُمت٠مظّم  احل٩ّم ، ومٚمق طمّمؾ ًمف اعم٤مل اًمٙم٤مذم ٕداء احل٩ّم وأداء ُمٜم٤مؾمؽ 

ُمـ حتّمٞمؾ اجلقاز واًمت٠مؿمػمة وٟمحق ذًمؽ، أو يم٤من يٛمٙمـ  احل٩ّم ًمتٝمٞمئ٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمًٗمر إمم 

 احل٩ّم ومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٓ جي٥م قمٚمٞمف  ،ؾ قم٤مدةتحٛمّ ٦م ؿمديدة ٓ شمُ ٘مّ ذًمؽ وًمٙمـ سمحرج وُمِم

ف ُمـ متّٙمٜمذم قم٤مم ٓطمؼ إذا يم٤من حمرزاً  احل٩ّم ذم هذا اًمٕم٤مم، وقمٚمٞمف أن حيتٗمظ سمامًمف ٕداء 

 ف ومٞمف خيرضمف قمـ آؾمتٓم٤مقم٦م سمحٞم٨م ٓ يتٞمّن ذًمؽ ُمـ دون قمقائؼ أظمرى ويم٤من اًمتٍّم 

 شمدارك اعم٤مل ومال ُمـ اًمذه٤مب ٓطم٘م٤ًم أو شمٞمّن  تٛمّٙمـُمع قمدم إطمراز اًم وأُّم٤مًمف اًمتدارك، 

 ظ قمٚمٞمف.سم٠مس سمٍمومف وقمدم اًمتحٗمّ 

ف يم٤من ُمديٜم٤ًم سمديـ وًمٙمٜمّ  احل٩ّم إذا يم٤من قمٜمده ُم٤م يٗمل سمٜمٗم٘م٤مت  (:164)مسللة  

سم٠من مل يٙمـ واومٞم٤ًم ًمٜمٗم٘م٤مشمف ًمق اىمتٓمع ُمٜمف  - ُمًتققم٥م عم٤م قمٜمده ُمـ اعم٤مل أو يم٤معمًتققم٥م

ّٓ ، احل٩ّم مل جي٥م قمٚمٞمف  -ُم٘مدار اًمديـ  اً يمخٛمًلم ؾمٜم٦م الً سم٠مضمؾ سمٕمٞمد ضمدّ إذا يم٤من ُم١مضّم  إ

 ُمثالً.

ويم٤من قمٚمٞمف مخس أو زيم٤مة أو همػمه٤م ُمـ  احل٩ّم إذا وضم٥م قمٚمٞمف  (:161)مسللة  



 
 

وًمق يم٤من ؾم٤مشمره  .احل٩ّم احل٘مقق اًمقاضم٦ٌم ًمزُمف أداؤه٤م ومل جيز ًمف شم٠مظمػمه٤م ٕضمؾ اًمًٗمر إمم 

خلٛمس أو ٟمحقه ُمـ احل٘مقق مل ؼ سمف اف ُمـ اعم٤مل اًمذي شمٕمٚمّ اذم اًمٓمقاف أو ذم صالة اًمٓمق

ّٓ ُمـ ذًمؽ اعم٤مل مل جيزئف  فوًمق يم٤من صمٛمـ هدي .٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً يّمحّ  إذا يم٤من اًمنماء إ

 واًمقوم٤مء ُمـ ذًمؽ اعم٤مل. ذُّم٦مسمثٛمـ ذم اًم

ذم  -قمـ همػمه  أي إرؾم٤مل ؿمخص ًمٚمح٩ّم  - احل٩ّم دم٥م آؾمتٜم٤مسم٦م ذم  (:162)مسللة  

 طم٤مٓت صمالث: 

ف يم٤من ذم طم٤مل ٓ يٛمٙمٜمف ُمٕمٝم٤م وًمٙمٜمّ  احل٩ّم قمغم شم٠مُملم ٟمٗم٘م٦م إذا يم٤من اًمِمخص ىم٤مدراً  -9 

 عمرض وٟمحقه. احل٩ّم ومٕمؾ 

وقمجز  احل٩ّم وٕمػ قمـ  طمتّك ٤مً ُمـ أدائف سمٜمٗمًف ومت٤ًمُمح ومل حي٩ّم تٛمّٙمٜمإذا يم٤من ُم -5 

 ُمٜمف ٓطم٘م٤مً. تٛمّٙمـقمٜمف سمحٞم٨م ٓ ي٠مُمؾ اًم

ُمـ شمريمتف ًت٠مضمر ُم٤مت ومٞمج٥م أن يُ  طمتّك ومل حي٩ّم  احل٩ّم ٤ًم ُمـ أداء تٛمّٙمٜمإذا يم٤من ُم -5 

 قمٜمف. ُمـ حي٩ّم 

 اًمِ٘مران. اإلومراد، وطم٩ّم  ع، وطم٩ّم اًمتٛمتّ  طم٩ّم قمغم صمالصم٦م أٟمقاع:  احل٩ّم  (:163)مسللة  

ُم٦م أيمثر ُمـ صمامٟمٞم٦م ٦م اعمٙمرّ ؾمٙمٜم٤مه يٌٕمد قمـ ُمٙمّ  ُمـ يم٤من حمّؾ  يمّؾ ل هق وفمٞمٗم٦م وإوّ 

 ٦م أو ُمـ يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سملم حمّؾ وصمامٟملم يمٞمٚمقُمؽماً، وأظمران وفمٞمٗم٦م ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ ُمٙمّ 

 ة.ُمـ اعم٘مدار اعمذيمقر، يم٤معم٘مٞمٛملم ذم ضمدّ  ٦م أىمّؾ ؾمٙمٜم٤مه وُمٙمّ 

 .احل٩ّم اًمث٤مٟمٞم٦م ، وع ُمـ قم٤ٌمدشملم: إومم اًمٕمٛمرةاًمتٛمتّ  طم٩ّم ػ يت٠مًمّ  (:164)مسللة  

 :أيتع مخ٦ًم أُمقر طم٥ًم اًمؽمشمٞم٥م ودم٥م ذم قمٛمرة اًمتٛمتّ 

 اإلطمرام سم٤مًمتٚمٌٞم٦م. -9 

 ات.ٛم٦م ؾمٌع ُمرّ اًمٓمقاف طمقل اًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمٔمّ  -5 



 
 

 .(قمٚمٞمف اًمًالم)صالة اًمٓمقاف ظمٚمػ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ  -5 

 ات.اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ؾمٌع ُمرّ  -0 

 رء ُمـ ؿمٕمر اًمرأس أو اًمٚمحٞم٦م أو اًمِم٤مرب. اًمت٘مّمػم سم٘مّص  -3 

 ع صمالصم٦م قمنم أُمراً:اًمتٛمتّ  طم٩ّم وجي٥م ذم  

 اإلطمرام سم٤مًمتٚمٌٞم٦م. -9 

 إمم همروهب٤م. ٦م ُمـ زوال اًمِمٛمساًمقىمقف ذم قمروم٤مت يقم اًمت٤مؾمع ُمـ ذي احلجّ  -5 

 اًمقىمقف ذم اعمزدًمٗم٦م ُم٘مداراً ُمـ ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس. -5 

 رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم يقم اًمٕمٞمد ؾمٌع طمّمٞم٤مت. -0 

 اًمتنميؼ ذم ُمٜمك. أّي٤مماًمذسمح أو اًمٜمحر ذم يقم اًمٕمٞمد وومٞمام سمٕمده إمم آظمر  -3 

 طمٚمؼ ؿمٕمر اًمرأس أو اًمت٘مّمػم ذم ُمٜمك. -4 

 .احل٩ّم اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م ـمقاف  -5 

 .(قمٚمٞمف اًمًالم)صالة اًمٓمقاف ظمٚمػ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ  -6 

 ات.اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ؾمٌع ُمرّ  -7 

 اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م ـمقاف اًمٜم٤ًمء. -94 

 صالة ـمقاف اًمٜم٤ًمء. -99 

 ٦م.اعمٌٞم٧م ذم ُمٜمك ًمٞمٚم٦م احل٤مدي قمنم وًمٞمٚم٦م اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلجّ  -95 

 رُمل اجلامر اًمثالث ذم اًمٞمقم احل٤مدي قمنم واًمث٤مين قمنم. -95 

ع اًمتٛمتّ  اإلومراد ُمـ إُمقر اًمثالصم٦م قمنم اعمذيمقر حل٩ّم  طم٩ّم ػ يت٠مًمّ  (:165)مسللة  

اإلومراد ذم  طم٩ّم اًمِ٘مران ُمع  طم٩ّم ًمٞمس ُمـ أقمامًمف، يمام يِمؽمك  وم٢مّٟمف سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمذسمح واًمٜمحر

اًمِ٘مران، وسمذًمؽ  اهلدي وىم٧م إطمراُمف حل٩ّم ػ يّمح٥م ُمٕمف اعمٙمٚمّ  مجٞمع إقمامل سم٤مؾمتثٜم٤مء أنّ 



 
 

أن يٙمقن سم٤مإلؿمٕم٤مر  يّمّح أن يٙمقن سم٤مًمتٚمٌٞم٦م  يّمّح واإلطمرام ًمف يمام  .جي٥م اهلدي قمٚمٞمف

 واًمت٘مٚمٞمد.

اًمِ٘مران جي٥م قمٚمٞمف أداء اًمٕمٛمرة اعمٗمردة  طم٩ّم ومراد أو اإل طم٩ّم ُمـ شمٙمقن وفمٞمٗمتف  إنّ صُمؿَّ  

وضم٥م قمٚمٞمف أداؤه٤م، وإذا  احل٩ّم ُمـ  تٛمّٙمـُمٜمٝم٤م ومل ي متّٙمـُمٜمٝم٤م، سمؾ إذا  متّٙمـأيْم٤ًم إذا 

 قمغم اًمٕمٛمرة اعمٗمردة. احل٩ّم ُمٜمٝمام ُمٕم٤مً ذم وىم٧م واطمد وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم شم٘مديؿ  متّٙمـ

ع ذم إُمقر اخلٛم٦ًم اعمذيمقرة، ويْم٤مف ٕمٛمرة اعمٗمردة ُمع قمٛمرة اًمتٛمتّ اًموشمِمؽمك  

 إًمٞمٝم٤م: اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م ـمقاف اًمٜم٤ًمء، وصالة هذا اًمٓمقاف ظمٚمػ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ، ويتخػّم 

 ع.قمٚمٞمف اًمت٘مّمػم يمام ذم قمٛمرة اًمتٛمتّ  يتٕملّم اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م سملم اًمت٘مّمػم واحلٚمؼ، وٓ 

سم٠مىم٤ًمُمٝمام اعمذيمقرة قمٛمؾ  واطمد ُمـ أومٕم٤مل اًمٕمٛمرة واحل٩ّم  يمّؾ  (:152)مسللة  

٤م ٤مت وإطمٙم٤مم ممّ ٕم٤ًم هلل شمٕم٤ممم، وهل٤م اًمٙمثػم ُمـ اخلّمقصٞمّ ُمـ أدائف ختّْم سُمدَّ قم٤ٌمدي ٓ 

ؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م سمّمقرة ه٤م أن يتٕمٚمّ ء، ومٕمغم ُمـ يروم أداشاحل٩ّم ُمٜم٤مؾمؽ »ٚم٧م ًمٌٞم٤مهن٤م رؾم٤مًم٦م شمٙمٗمّ 

  خي٤مًمػ وفمٞمٗمتف ومٞمٜم٘مص أو يٌٓمؾ طمّجف أو قمٛمرشمف.واومٞم٦م ًمئاّل 

  

  



 
 

 

 

 زكاةال أحؽام

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم س هب٤م، وىمد ىمرهن٤م اهلل اًمزيم٤مة ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمتل اهتّؿ اًمِم٤مرع اعم٘مدّ  

سم٤مًمّمالة ذم همػم واطمد ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م، وهل إطمدى اخلٛمس اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م 

ٚمٞمٛم٧م ُمـ ُمٜمع ىمػماـم٤مً ُمـ اًمزيم٤مة وم اًمّمالة ٓ شم٘مٌؾ ُمـ ُم٤مٟمٕمٝم٤م، وأنّ  أنّ  اإلؾمالم، وىمد ورد

 .٤مً ٤مً أو ٟمٍماٟمٞمّ إن ؿم٤مء يقديّ 

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من  .وهل قمغم ىمًٛملم: زيم٤مة إُمقال، وزيم٤مة إسمدان )زيم٤مة اًمٗمٓمرة( 

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين سمٕمد ذًمؽ.

 

 زكاة إموال: إّولالؼسم 

 دم٥م اًمزيم٤مة ذم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء: (:151)مسللة  

 ذم إٟمٕم٤مم: اًمٖمٜمؿ سم٘مًٛمٞمٝم٤م اعمٕمز واًمْم٠من، واإلسمؾ، واًمٌ٘مر وُمٜمف اجل٤مُمقس. -9 

 ٦م.ذم اًمٜم٘مديـ: اًمذه٥م واًمٗمّْم  -5 

 ت: احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م.ذم اًمٖماّل  -5 

 ذم ُم٤مل اًمتج٤مرة قمغم إطمقط وضمقسم٤مً. -0 



 
 

 ويٕمتؼم ذم وضمقهب٤م ذم اجلٛمٞمع أُمران: 

٦م، وٓ ذم اعم٤مل اًمذي أوص ٦م، ومال دم٥م ذم إوىم٤مف اًمٕم٤مُمّ ٦م اًمِمخّمٞمّ اعمٚمٙمٞمّ  :إّول 

 سم٠من يٍمف ذم اًمتٕم٤مزي أو اعم٤ًمضمد أو اعمدارس وٟمحقه٤م.

 أن ٓ يٙمقن حمٌقؾم٤مً قمـ ُم٤مًمٙمف ذقم٤مً، ومال دم٥م اًمزيم٤مة ذم اًمقىمػ اخل٤مّص  :الثاين 

ق سمف ومتج٥م ومٞمف اًمزيم٤مة، وًمٙمـ اعمٜمذور اًمتّمدّ  وأُّم٤م .اًمٖمرُم٤مء سمف طمّؼ  شمٕمّٚمؼواعمرهقن وُم٤م 

 يٚمزم أداؤه٤م ُمـ ُم٤مل آظمر ًمٙمل ٓ يٜم٤مذم اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر.

  

 زكاة احلقوان

ومال دم٥م سمٗم٘مدان رء  - ٟمٕم٤مم أُمقريِمؽمط ذم وضمقب اًمزيم٤مة ذم إ (:156)مسللة  

 :- ُمٜمٝم٤م

٦م ذم جمٛمقع احلقل، ومٚمق ظمرضم٧م قمـ ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمٝم٤م أصمٜم٤مء احلقل مل اؾمت٘مرار اعمٚمٙمٞمّ  -9 

أطمد قمنم ؿمٝمرًا واًمدظمقل ذم اًمِمٝمر اًمث٤مين  واعمراد سم٤محلقل هٜم٤م: ُميّض  .دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة

ٙمٝم٤م، اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ طملم متٚمّ  واسمتداءُ  .حلقل اًمث٤مين يٌدأ ُمـ سمٕمد اٟمتٝم٤مئفقمنم، وإن يم٤من ا

 وذم ٟمت٤مضمٝم٤م ُمـ طملم وٓدهت٤م.

٧م أو ف ومٞمٝم٤م ذم مت٤مم احلقل، ومٚمق همّم٧ٌم أو وٚمّ اعم٤مًمؽ أو وًمٞمّف ُمـ اًمتٍّم  متّٙمـ -5 

 هب٤م قمروم٤مً مل دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م. هىم٧م ومؽمة يٕمتدّ 

اًمًقم، ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقوم٦م وًمق ذم سمٕمض اًمًٜم٦م مل دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة. ٟمٕمؿ، ٓ  -5 

ة رو٤مع  صدق اًمًقم قمٚمٗمٝم٤م ىمٚمٞمالً، واًمٕمؼمة ومٞمف سم٤مًمّمدق اًمٕمرذم. وحت٥ًم ُمدّ ي٘مدح ذم

 ٝم٤مهت٤م ؾم٤مئٛم٦م.اًمٜمت٤مج ُمـ احلقل وإن مل شمٙمـ أُمّ 

 .ّم٤مب، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمفاًمٜم سمٚمقهمٝم٤م طمدّ  -0 



 
 

صدق اًم٤ًمئٛم٦م قمغم ُم٤م رقم٧م ُمـ إرض اعمًت٠مضمرة أو اعمِمؽماة  (:155)مسللة  

 قمغم آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل. ّل إؿمٙم٤مل، ومثٌقت اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م ُمٌٜم ًمٚمرقمل حمّؾ 

  زائدًا قمغم يمقهن٤م  -يِمؽمط ذم وضمقب اًمزيم٤مة ذم اًمٌ٘مر واإلسمؾ  (:154)مسللة  

أن ٓ شمٙمقن قمقاُمؾ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، ومٚمق اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اًمً٘مل أو احلرث أو  -ؾم٤مئٛم٦م 

٦م احلٛمؾ أو ٟمحق ذًمؽ ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سم٢مظمراج زيم٤مهت٤م، وإذا يم٤من اؾمتٕمامهل٤م ُمـ اًم٘مٚمّ 

 ٤م وم٤مرهم٦م وًمٞم٧ًم سمٕمقاُمؾ وضم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة سمال إؿمٙم٤مل.يّمدق قمٚمٞمٝم٤م أهّن  سمحدّ 

 ذم اًمٖمٜمؿ مخ٦ًم ٟمّم٥م: (:151)مسللة  

 أرسمٕمقن، وومٞمٝم٤م ؿم٤مة. -9 

 ُم٤مئ٦م وإطمدى وقمنمون، وومٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من. -5 

 ُم٤مئت٤من وواطمدة، وومٞمٝم٤م صمالث ؿمٞم٤مه. -5 

 صمالصمامئ٦م وواطمدة، وومٞمٝم٤م أرسمع ؿمٞم٤مه. -0 

ُم٤مئ٦م ؿم٤مة، وُم٤م سملم اًمٜمّم٤مسملم ذم طمٙمؿ اًمٜمّم٤مب  يمّؾ ل ومٗم ،أرسمٕمامئ٦م ومّم٤مقمداً  -3 

 اًم٤ًمسمؼ.

وإطمقط ًمزوُم٤مً ذم اًمِم٤مة اعمخرضم٦م زيم٤مًة أن شمٙمقن داظمٚم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م إن يم٤مٟم٧م  

 ُمٕمزاً، وأن شمٙمقن داظمٚم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إن يم٤مٟم٧م و٠مٟم٤مً.

 ذم اإلسمؾ اصمٜم٤م قمنم ٟمّم٤مسم٤مً: (:152)مسللة  

 مخس، وومٞمٝم٤م ؿم٤مة. -9 

 وومٞمٝم٤م ؿم٤مشم٤من. قمنمة، -5 

 مخس قمنمة، وومٞمٝم٤م صمالث ؿمٞم٤مه. -5 

 قمنمون، وومٞمٝم٤م أرسمع ؿمٞم٤مه. -0 



 
 

 مخس وقمنمون، وومٞمٝم٤م مخس ؿمٞم٤مه. -3 

 اًمداظمٚم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. وقمنمون، وومٞمٝم٤م سمٜم٧م خم٤مض، وهل ؾم٧ّم  -4 

 وصمالصمقن، وومٞمٝم٤م سمٜم٧م ًمٌقن، وهل اًمداظمٚم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م. ؾم٧ّم  -5 

 اًمداظمٚم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م. ٦م، وهل٘مَّ وأرسمٕمقن، وومٞمٝم٤م طمِ  ؾم٧ّم  -6 

 ٦م، وهل اًمتل دظمٚم٧م ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم.قمَ ذَ قن، وومٞمٝم٤م ضَم إطمدى وؾمتّ  -7 

 وؾمٌٕمقن، وومٞمٝم٤م سمٜمت٤م ًمٌقن. ؾم٧ّم  -94 

 ت٤من.٘مَّ إطمدى وشمًٕمقن وومٞمٝم٤م طمِ  -99 

 مخًلم، وسمٜم٧م ًمٌقن ًمٙمّؾ  ٦م ًمٙمّؾ ٘مَّ ُم٤مئ٦م وإطمدى وقمنمون ومّم٤مقمداً، وومٞمٝم٤م طمِ  -95 

قمّده٤م سم٤مٕرسمٕملم إذا يم٤من قم٤مّداً هل٤م سمحٞم٨م إذا طم٧ًٌم سمف مل شمٙمـ  يتٕملّم  أّٟمفأرسمٕملم، سمٛمٕمٜمك 

ه٤م سم٤مخلٛمًلم إذا يم٤من قم٤مّدًا  قمدّ لم رأؾم٤ًم، ويتٕملّم زي٤مدة وٓ ٟم٘مٞمّم٦م، يمام إذا يم٤مٟم٧م ُم٤مئ٦م وؾمتّ 

 ُمـ إرسمٕملم يمام إذا يم٤مٟم٧م ُم٤مئ٦م ومخًلم رأؾم٤مً، وإن يم٤من يمّؾ  - ت٘مّدمسم٤معمٕمٜمك اعم -هل٤م 

ُمٜمٝمام، وإن يم٤مٟم٤م ُمٕم٤ًم   اعم٤مًمؽ ذم اًمٕمّد سم٠مّي تل رأس ختػّم ٤مئذا يم٤مٟم٧م ُمواخلٛمًلم قم٤مّدًا يمام إ

لم رأؾم٤مً، ومٞمح٥ًم مخًٞمٜملم هبام يمذًمؽ يمام إذا يم٤مٟم٧م ُم٤مئتلم وؾمتّ  قم٤مّديـ هل٤م وضم٥م اًمٕمدّ 

 وأرسمع أرسمٕمٞمٜم٤مت.

 ذم اًمٌ٘مر ٟمّم٤مسم٤من:  (:153)مسللة  

أن يٙمقن  صمالصمقن، وزيم٤مهت٤م ُم٤م دظمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وإطمقط ًمزوُم٤مً  -9 

 ذيمراً.

 أرسمٕمقن، وزيم٤مهت٤م ُمًٜم٦ّم، وهل اًمداظمٚم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م. -5 

م، وُم٤م سملم سمثالصملم أو أرسمٕملم قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ  وذم ُم٤م زاد قمغم أرسمٕملم يٕمدّ  

 ذم اًمٖمٜمؿ. شم٘مّدماًمٜمّم٤مسملم ذم اًمٌ٘مر واإلسمؾ ذم طمٙمؿ اًمٜمّم٤مب اًم٤ًمسمؼ يمام 



 
 

زيم٤مة ُم٤مًمف مل جيز ًمف إظمراج اعمريض زيم٤مًة إذا  اعم٤مًمؽ إظمراج إذا شمقمّم (: 154)مسللة  

يم٤من مجٞمع اًمٜمّم٤مب ذم إٟمٕم٤مم صح٤مطم٤مً، يمام ٓ جيقز ًمف إظمراج اعمٕمٞم٥م إذا يم٤من اًمٜمّم٤مب 

م إذا يم٤من اجلٛمٞمع ؿم٤ٌمسم٤مً، سمؾ إُمر يمذًمؽ ُمع سم٠ممجٕمف ؾمٚمٞماًم، ويمذًمؽ ٓ جيقز ًمف إظمراج اهلرِ 

د اًمٜمّم٤مب ُمريْم٤ًم أو ُمٕمٞم٤ًٌم أو آظمتالف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من مجٞمع أومرا

 ُم٤مً ضم٤مز ًمف اإلظمراج ُمٜمٝم٤م.هرِ 

ُمٚمؽ ُم٘مدارًا آظمر سمٜمت٤مج أو صُمؿَّ  إذا ُمٚمؽ ُمـ إٟمٕم٤مم سمٛم٘مدار اًمٜمّم٤مب (:155)مسللة  

 ذاء أو همػم ذًمؽ ومٗمٞمف صقر:

ًٓ، ومٗمل هذه اًمّمقرة ٙمف أوّ ٙمف اجلديد سمٕمد مت٤مم احلقل عم٤م ُمٚمأن يٙمقن ُمٚم :إوىل 

، ُمثالً: إذا يم٤من قمٜمده ُمـ اإلسمؾ مخس وقمنمون، وسمٕمد اٟمتٝم٤مء يٌتدئ احلقل ًمٚمٛمجٛمقع

 وقمنميـ. احلقل ُمٚمؽ واطمدة ومحٞمٜمئٍذ يٌتدئ احلقل ًم٧ًّم 

أن يٙمقن ُمٚمٙمف اجلديد أصمٜم٤مء احلقل ويم٤من هق سمٜمٗمًف سمٛم٘مدار اًمٜمّم٤مب، ومٗمل  :الثاكقة 

وإن  ُمٜمٝمام طمقل سم٤مٟمٗمراده ، سمؾ يٕمتؼم ًمٙمّؾ إّولاجلديد إمم اعمٚمؽ  هذه اًمّمقرة ٓ يٜمْمؿّ 

الً ًمٚمٜمّم٤مب اًمالطمؼ قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، وم٢مذا يم٤من قمٜمده مخس ُمـ يم٤من اعمٚمؽ اجلديد ُمٙمٛمّ 

٦م أؿمٝمر ًمزم قمٚمٞمف إظمراج ؿم٤مة قمٜمد مت٤مم اًمًٜم٦م ؾمتّ  اإلسمؾ ومٛمٚمؽ مخ٤ًمً أظمرى سمٕمد ُميّض 

ٙمف اخلٛمس إظمرى، وإذا يم٤من إومم وإظمراج ؿم٤مة أظمرى قمٜمد مت٤مم اًمًٜم٦م ُمـ طملم متٚمّ 

٦م ذم أصمٜم٤مء طمقهل٤م وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أن يٕمتؼم ًمٚمٕمنميـ ٚمؽ ؾمتّ قمٜمده قمنمون ُمـ اإلسمؾ وُم

 طمقل ومريْمتف.  يمّؾ ٦م طمقًٓ آظمر ويدومع قمغم رأس طمقًٓ وًمٚمًتّ 

، ًت٘ماّل اًمالطمؼ وٓ يٕمتؼم ٟمّم٤مسم٤ًم ُمالً ًمٚمٜمّم٤مب أن يٙمقن ُمٚمٙمف اجلديد ُمٙمٛمّ  :الثالثة 

 قمٜمد اٟمتٝم٤مء ؾمٜمتف، وسمٕمده يْمؿّ  إّولومٗمل هذه اًمّمقرة جي٥م إظمراج اًمزيم٤مة ًمٚمٜمّم٤مب 

واطمداً، وم٢مذا ُمٚمؽ صمالصملم ُمـ اًمٌ٘مر وذم أصمٜم٤مء احلقل  اجلديد إمم اًم٤ًمسمؼ ويٕمتؼم هلام طمقًٓ 



 
 

ة ًمٚمثالصملم ُمٚمؽ أطمد قمنم رأؾم٤ًم ُمـ اًمٌ٘مر وضم٥م قمٚمٞمف سمٕمد اٟمتٝم٤مء احلقل إظمراج اًمزيم٤م

 ويٌتدئ احلقل ًمألرسمٕملم.

الً ًمٚمٜمّم٤مب اًمالطمؼ، وٓ ُمٙمٛمّ  اجلديد ٟمّم٤مسم٤ًم ُمًت٘ماّل  أن ٓ يٙمقن ُمٚمٙمف :الرابعة 

 أّٟمفومٗمل هذه اًمّمقرة ٓ جي٥م قمٚمٞمف رء عمٚمٙمف اجلديد وإن يم٤من هق سمٜمٗمًف ٟمّم٤مسم٤ًم ًمق ومرض 

ُمٚمؽ أصمٜم٤مء احلقل صُمؿَّ  مل يٙمـ ُم٤مًمٙم٤مً ًمٚمٜمّم٤مب اًم٤ًمسمؼ، وم٢مذا ُمٚمؽ أرسمٕملم رأؾم٤مً ُمـ اًمٖمٜمؿ

 أرسمٕملم همػمه٤م مل جي٥م رء ذم ُمٚمٙمف صم٤مٟمٞم٤مً ُم٤م مل يّمؾ إمم اًمٜمّم٤مب اًمث٤مين.

ومح٤مل قمٚمٞمف  -يم٠مرسمٕملم ؿم٤مة ُمثالً  -إذا يم٤من ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٜمّم٤مب ٓ أزيد  (:142)مسللة  

ًمٕمدم ٟم٘مّم٤مٟمف طمٞمٜمئٍذ قمـ اًمٜمّم٤مب،  8رتؾمٜم٦م ُمـ همػمه شمٙمرّ  يمّؾ أطمقال، وم٢من أظمرج زيم٤مشمف 

ّٓ وإن أظمرضمٝم٤م ُمٜمف أو مل خيرضمٝم٤م أصالً مل دم٥م  زيم٤مة ؾمٜم٦م واطمدة. وًمق يم٤من قمٜمده أزيد  إ

زيم٤مهت٤م وضم٧ٌم  وطم٤مل قمٚمٞمف أطمقال مل ي١مدّ  -يم٠من يم٤من قمٜمده مخًقن ؿم٤مة  -ُمـ اًمٜمّم٤مب 

 قمٚمٞمف اًمزيم٤مة سمٛم٘مدار ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمًٜملم إمم أن يٜم٘مص قمـ اًمٜمّم٤مب.

٘م٧م اًمزيم٤مة هب٤م، ٓ جي٥م إظمراج اًمزيم٤مة ُمـ ؿمخص إٟمٕم٤مم اًمتل شمٕمٚمّ  (:141)مسللة  

 ومٚمق ُمٚمؽ ُمـ اًمٖمٜمؿ أرسمٕملم ضم٤مز ًمف أن يٕمٓمل ؿم٤مة ُمـ همػمه٤م زيم٤مة.

  

 زكاة الـؼدين

 ٦م أُمقر:يٕمتؼم ذم وضمقب اًمزيم٤مة ذم اًمذه٥م واًمٗمّْم  

 يمامل اعم٤مًمؽ سم٤مًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ، ومال دم٥م اًمزيم٤مة ذم اًمٜم٘مديـ ُمـ أُمقال اًمّمٌّل  :إّول 

 واعمجٜمقن.

 إّولُمٜمٝمام ٟمّم٤مسم٤من، وٓ زيم٤مة ومٞمام مل يٌٚمغ اًمٜمّم٤مب  سمٚمقغ اًمٜمّم٤مب، وًمٙمّؾ  :الثاين 

 .حٙمؿ اًمٜمّم٤مب اًم٤ًمسمؼُمٜمٝمام، وُم٤م سملم اًمٜمّم٤مسملم سم



 
 

 ُم٤مئ٦م ٦مصمالصم٦م ومثالصم٦م، وٟمّم٤مسم٤م اًمٗمّْم صُمؿَّ  ٤مً،صػمومٞمّ  ُمث٘م٤مًٓ مخ٦ًم قمنم  ومٜمّم٤مسم٤م اًمذه٥م 

وهٙمذا. واعم٘مدار اًمقاضم٥م  ُمث٘م٤مًٓ واطمد وقمنمون ومقاطمد وقمنمون صُمؿَّ  ومخ٦ًم ُمث٤مىمٞمؾ،

 %(.5‚3ُمٜمٝمام رسمع اًمٕمنم ) يمّؾ إظمراضمف ذم 

٦م اًمتل يتداول اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م ؾمقاء ذم ذًمؽ أن يٙمقٟم٤م ُمـ اعمًٙمقيم٤مت اًمٜم٘مديّ  :الثالث 

خذة اعمتّ  كِمّ ٦م واحلُ ٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم وهمػمه٤م، ومال دم٥م اًمزيم٤مة ذم ؾم٤ٌمئؽ اًمذه٥م واًمٗمّْم اًمًٙمّ 

ٓ يٙمقن ُمًٙمقيم٤مً أو يٙمقن ُمـ اعمًٙمقيم٤مت اًم٘مديٛم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ  مم٤ّمُمٜمٝمام وذم همػم ذًمؽ 

 رواج اعمٕم٤مُمٚم٦م.

٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مض اًمذي ٓ ٓ ُمقوقع ًمزيم٤مة اًمذه٥م واًمٗمّْم  أّٟمفٕمٚمؿ وسمذًمؽ يُ  

 ٦م.ٞمّ ٦م واًمٗمّْم ٦م اًمذهٌٞمّ يتداول ومٞمف اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٕمٛمالت اًمٜم٘مديّ 

ذم ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف واضمداً ًمٚمنموط مت٤مم احلقل، ومٚمق احلقل، سم٠من يٌ٘مك  ُميّض  :الرابع 

   وًمق سمجٕمٚمف  -تف ًمٖمٞم٧م ؾمٙمّ أُ أو ظمرج قمـ ُمٚمٙمف أصمٜم٤مء احلقل أو ٟم٘مص قمـ اًمٜمّم٤مب 

 مل دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمف. -ؾمٌٞمٙم٦م 

٦م أو أسمدل اًمٗمّْم  ،٦م اعمًٙمقيم٦مًمق أسمدل اًمذه٥م اعمًٙمقك سمٛمثٚمف أو سم٤مًمٗمّْم  ،ٟمٕمؿ 

أو سمٕمْم٤مً سم٘مّمد اًمٗمرار ُمـ اًمزيم٤مة وسم٘مل  أو سم٤مًمذه٥م اعمًٙمقك يماّل  ،اعمًٙمقيم٦م سمٛمثٚمٝم٤م

 واضمداً ًم٤ًمئر اًمنموط إمم مت٤مم احلقل ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سم٢مظمراج زيم٤مشمف طمٞمٜمئٍذ.

 أطمد قمنم ؿمٝمرًا ودظمقل اًمِمٝمر اًمث٤مين قمنم. احلقل سمٛميّض  ويتؿّ  

ف ومٞمف ذم مت٤مم احلقل، ومال دم٥م اًمزيم٤مة ذم اعمٖمّمقب اعم٤مًمؽ ُمـ اًمتٍّم  متّٙمـ :اخلامس 

 هب٤م قمروم٤مً. واعم٤مل اًمْم٤مئع ومؽمة يٕمتدّ واعمنوق، 

  

 



 
 

 

 ت إربعزكاة الغاّل 

 ت إرسمع أُمران:يٕمتؼم ذم وضمقب اًمزيم٤مة ذم اًمٖماّل  

ومٞمام  -وهل٤م ٟمّم٤مب واطمد وهق صمالصمامئ٦م ص٤مع، وهذا ي٘م٤مرب  .سمٚمقغ اًمٜمّم٤مب :إّول 

 همراُم٤مً صمامٟمامئ٦م وؾمٌٕم٦م وأرسمٕملم يمٞمٚمق -ىمٞمؾ 
(1)

، وٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤م مل يٌٚمغ اًمٜمّم٤مب، وم٢مذا 

 سمٚمٖمف وضم٧ٌم ومٞمف وذم ُم٤م يزيد قمٚمٞمف وإن يم٤من اًمزائد ىمٚمٞمالً.

ؼ ٙمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سمٕمد شمٕمٚمّ ؼ اًمزيم٤مة هب٤م، ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م إذا متٚمّ ٦م طم٤مل شمٕمٚمّ اعمٚمٙمٞمّ  :الثاين 

 اًمزيم٤مة هب٤م.

ت طمٞمٜمام يّمدق قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ احلٜمٓم٦م أو اًمِمٕمػم ؼ اًمزيم٤مة سم٤مًمٖماّل شمتٕمٚمّ  (:146)مسللة  

ّٓ أو اًمتٛمر أو اًمٕمٜم٥م،  ه سمٕمد يًٌٝم٤م طملم شمّمٗمٞم٦م اعمٜم٤مط ذم اقمت٤ٌمر اًمٜمّم٤مب سمٚمقهمٝم٤م طمدّ  أنّ إ

٦م طمٞمٜمام اًمٖمٚمّ  احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم ُمـ اًمتٌـ واضمتذاذ اًمتٛمر واىمتٓم٤مف اًمزسمٞم٥م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م

ٝم٤م ٓ شمٌٚمٖمف طمٞمٜمذاك جلٗم٤مومٝم٤م مل دم٥م اًمٜمّم٤مب وًمٙمٜمّ  يّمدق قمٚمٞمٝم٤م أطمد هذه اًمٕمٜم٤مويـ سمحدّ 

 اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م.

                                                

ٕمرف ٦م سم٤معمٙم٤ميٞمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمتداوًم٦م ذم اًمٕمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م وٓ شمُ د ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞمّ دّ ت ىمد طُم ٟمّم٤مب اًمٖماّل  نّ ( إ9)

ٞمع رد ذم مجيٓمّ  ُم٘م٤مديره٤م اًمٞمقم سمح٥ًم اعمٙم٤ميٞمؾ اًم٤ًمئدة ذم هذا اًمٕمٍم، يمام ٓ يٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ اًمٙمٞمؾ قمغم اًمقزن سمْم٤مسمط قم٤ممّ 

 نّ أيمام  ،وزٟم٤ًم ُمـ احلٜمٓم٦م سمٙمثػم ظمّػ أظمرى، وم٤مًمِمٕمػم أوصم٘مالً سمح٥ًم ـمٌٞمٕمتٝم٤م وًمٕمقاُمؾ  ٦مً ٤م ختتٚمػ ظمٗمّ هّن ٕ 8تٟمقاع اًمٖماّل أ

٤م ومرادمه٤م ذم احلجؿ واًمِمٙمؾ ممّ أُم٤م يًتققمٌف اعمٙمٞم٤مل ُمـ اًمتٛمر همػم اعمٙمٌقس أىمّؾ وزٟم٤ًم مم٤ّم يًتققمٌف ُمـ احلٜمٓم٦م ٓظمتالف 

ومراد اًمٜمقع اًمقاطمد ختتٚمػ ذم اًمقزن أٟمٗمس  نّ إومراد احلٜمٓم٦م، سمؾ أزيد ُمٜمٝم٤م سملم ألم أومراد اًمتٛمر ٚمؾ واًمُٗمَرج اًمقاىمٕم٦م سمٕمؾ اخلجي

د جلٛمٞمع سمح٥ًم اظمتالومٝم٤م ذم اًمّمٜمػ وذم ٟم٦ًٌم ُم٤م حتٛمٚمٝم٤م ُمـ اًمرـمقسم٦م، وًمذًمؽ ٓ ؾمٌٞمؾ إمم حتديد اًمٜمّم٤مب سمقزن ُمقطّم 

ـّ ٟمقاع وإإ اًمٜمّم٤مب ٓ جي٥م قمٚمٞمف  ٦م طمدّ سمٚمقغ ُم٤م ُمٚمٙمف ُمـ اًمٖمٚمّ ذا مل حيرز إػ اعمٙمٚمّ  نّ أُمر ؾ إاًمذي يًٝمّ  صٜم٤مف، وًمٙم

 ٘مٓمع سمٌٚمقهمف اًمٜمّم٤مب قمغم مجٞمع اًمت٘م٤مدير واعمحتٛمالت.وُمع يمقٟمف سم٤معم٘مدار اعمذيمقر ذم اعمتـ يُ  ،ظمراج اًمزيم٤مة ُمٜمفإ



 
 

ؼ اًمزيم٤مة سمام ي١ميمؾ ويٍمف ُمـ صمٛمر اًمٜمخؾ طم٤مل يمقٟمف سُمنًا ٓ شمتٕمٚمّ  (:145)مسللة  

ي١ميمؾ ًٓ( أو رـم٤ٌمً وإن يم٤من يٌٚمغ ُم٘مدار اًمٜمّم٤مب ًمق سم٘مل وص٤مر متراً، وأُّم٤م ُم٤م اَل )ظَم 

م قمٜم٤ٌمً ومٞمج٥م إظمراج زيم٤مشمف ًمق يم٤من سمحٞم٨م ًمق سم٘مل وص٤مر زسمٞم٤ًٌم رْ ويٍمف ُمـ صمٛمر اًمٙمَ 

اًمٜمّم٤مب، وأُّم٤م ُم٤م ٓ يّمػم زسمٞم٤ًٌم سمؾ إن ضمّػ أصٌح همػم ىم٤مسمؾ ًمالٟمتٗم٤مع قمروم٤ًم ومال  ًمٌٚمغ طمدّ 

 زيم٤مة ومٞمف.

ّٓ ت إرسمع ٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم اًمٖماّل  (:144)مسللة   ى زيم٤مهت٤م ة واطمدة، وم٢مذا أدّ ُمرّ إ

 دم٥م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. وٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م احلقل اعمٕمتؼم ذم اًمٜم٘مديـ وإٟمٕم٤مم. مل

 ت سم٤مظمتالف اًمّمقر أشمٞم٦م:خيتٚمػ ُم٘مدار اًمزيم٤مة ذم اًمٖماّل  (:141)مسللة  

أن يٙمقن ؾم٘مٞمٝم٤م سم٤معمٓمر أو سمامء اًمٜمٝمر أو سمٛمّص قمروىمٝم٤م اعم٤مء ُمـ إرض  :إوىل 

، ومٗمل هذه اًمّمقرة جي٥م إظمراج قمنمه٤م ٓ حيت٤مج اًمً٘مل ومٞمف إمم اًمٕمالج مم٤ّموٟمحق ذًمؽ 

 %( زيم٤مة.94)

٤مت وٟمحق ذًمؽ، ومٗمل هذه ٤م واًمدوازم واعمْمخّ ؿَم أن يٙمقن ؾم٘مٞمٝم٤م سم٤مًمدًمق واًمر   :الثاكقة 

 %(.3اًمّمقرة جي٥م إظمراج ٟمّمػ اًمٕمنم )

أن يٙمقن ؾم٘مٞمٝم٤م سم٤معمٓمر أو ٟمحقه شم٤مرة وسم٤مًمدًمق أو ٟمحقه شم٤مرة أظمرى، وًمٙمـ  :الثالثة 

سم٤مٔظمر، ومٗمل هذه اًمّمقرة  ؾم٘مل سمف وٓ يٕمتدّ  أّٟمفّمدق قمروم٤مً ي يم٤من اًمٖم٤مًم٥م أطمدمه٤م سمحدّ 

 جيري قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمٖم٤مًم٥م.

أن يٙمقن ؾم٘مٞمٝم٤م سم٤مُٕمريـ قمغم ٟمحق آؿمؽماك، سم٠من ٓ يزيد أطمدمه٤م قمغم  :الرابعة

أظمر، أو يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة قمغم ٟمحق ٓ يً٘مط هب٤م أظمر قمـ آقمت٤ٌمر، ومٗمل هذه اًمّمقرة 

 %(. 7,5جي٥م إظمراج صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٕمنم )

م ذم اًمثٛمرة قمٚمٞمٝم٤م ٓ قمغم ؿمجرهت٤م، وم٢مذا يم٤من اعمدار ذم اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ  (:142)مسللة  



 
 

ز يْ زِ ُم٤مء اًمٜمَّ   سمٚمغ أوان إصمامره٤م ص٤مر يٛمّص ومٚماّم  - ُمثالً  -اًمِمجر طملم همرؾمف يً٘مك سم٤مًمدٓء 

 %(.94سمٕمروىمف وضم٥م ومٞمف اًمٕمنم )

٤مت أو ٟمحقه٤م، وؾم٘م٤مه٤م سم٤معمْمخّ  -ُمثالً  -إذا زرع إرض طمٜمٓم٦م  (:143)مسللة  

ومتّنب اعم٤مء إمم أرض جم٤مورة ومزرقمٝم٤م ؿمٕمػمًا ومٛمّص اعم٤مء سمٕمروىمف ومل حيت٩م إمم ؾم٘مل آظمر، 

 .%( قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 94وذم اًمزرع اًمث٤مين ) ،%(3) إّولومٛم٘مدار اًمزيم٤مة ذم اًمزرع 

         طمّمده وزرع ُمٙم٤مٟمف ؿمٕمػماً صُمؿَّ  وُمثؾ ذًمؽ ُم٤م إذا زرع إرض وؾم٘م٤مه٤م سمٕمالج 

إطمقط ًمزوُم٤ًم  ذم إرض ومل حيت٩م إمم ؾم٘مل ضمديد وم٢منّ  ػومٛمّص اعم٤مء اعمتخٚمّ  -ُمثالً  -

 %(.94صمٌقت اًمزيم٤مة ومٞمف سمٜم٦ًٌم )

ت طمّد اًمٜمّم٤مب اؾمتثٜم٤مء ُم٤م سومف اعم٤مًمؽ ذم ٓ يٕمتؼم ذم سمٚمقغ اًمٖماّل  (:144)مسللة  

ف إذا ووٕم٧م ًمٙمٜمّ اًمٜمّم٤مب و ؼ اًمزيم٤مة وسمٕمده، ومٚمق يم٤من احل٤مصؾ يٌٚمغ طمدّ اعم١من ىمٌؾ شمٕمٚمّ 

اعم١من مل يٌٚمٖمف وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ومٞمف، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤ًم إظمراج اًمزيم٤مة ُمـ جمٛمقع احل٤مصؾ 

ت ٓ دم٥م زيم٤مشمف قمغم ُمـ دون ووع اعم١من. ٟمٕمؿ، ُم٤م شم٠مظمذه احلٙمقُم٦م ُمـ أقمٞم٤من اًمٖماّل 

 اعم٤مًمؽ.

ؾ ُم١موٟمتٝم٤م إمم  قمغم اعم٤مًمؽ حتٛمّ ت ٓ يتٕملّم ٘م٧م اًمزيم٤مة سم٤مًمٖماّل إذا شمٕمٚمّ  (:145)مسللة  

ٝم٤م أو احل٤ميمؿ ٛمٝم٤م إمم ُمًتح٘مّ ًمف اعمخرج قمـ ذًمؽ سم٠من يًٚمّ  وان احلّم٤مد أو آضمتٜم٤مء، وم٢منّ أ

 يِمؽمك ُمٕمف ذم اعم١من.صُمؿَّ  اًمنمقمل وهل قمغم اًم٤ًمق أو قمغم اًمِمجر

٦م ذم ُمٙم٤من واطمد، ومٚمق يم٤من ٓ يٕمتؼم ذم وضمقب اًمزيم٤مة أن شمٙمقن اًمٖمٚمّ  (:112)مسللة  

اًمٜمّم٤مب ويم٤من ًمف ُمثؾ ذًمؽ ذم سمٚمد آظمر وسمٚمغ  ًمف ٟمخٞمؾ أو زرع ذم سمٚمد مل يٌٚمغ طم٤مصٚمف طمدّ 

 اًمٜمّم٤مب وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ومٞمف. جمٛمقع احل٤مصٚملم ذم ؾمٜم٦م طمدّ 

ُم٤مت وضم٥م قمغم صُمؿَّ  ٘م٧م سمف اًمزيم٤مةت وشمٕمٚمّ إذا ُمٚمؽ ؿمٞمئ٤مً ُمـ اًمٖماّل  (:111)مسللة  



 
 

٘مٝم٤م سمف اٟمت٘مؾ اعم٤مل سم٠ممجٕمف إمم اًمقرصم٦م، ومٛمـ سمٚمغ ٟمّمٞمٌف اًمقرصم٦م إظمراضمٝم٤م، وإذا ُم٤مت ىمٌؾ شمٕمٚمّ 

ه مل دم٥م وضم٧ٌم قمٚمٞمف، وُمـ مل يٌٚمغ ٟمّمٞمٌف طمدّ  -اًمزيم٤مة سمف  شمٕمّٚمؼطملم  -اًمٜمّم٤مب  طمدّ 

 قمٚمٞمف.

دة واًمرديئ٦م ضم٤مز ًمف ٦م واطمدة يم٤محلٜمٓم٦م اجلٞمّ ـ ُمٚمؽ ٟمققملم ُمـ همٚمّ ُمَ  (:116)مسللة  

إظمراج اًمزيم٤مة ُمٜمٝمام ُمراقمٞم٤مً ًمٚمٜم٦ًٌم، وٓ جيقز إظمراج مت٤مُمٝم٤م ُمـ اًم٘مًؿ اًمرديء قمغم 

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

مل يٙمِػ  -يمام ذم اعمزارقم٦م وهمػمه٤م  -٦م إذا اؿمؽمك اصمٜم٤من أو أيمثر ذم همٚمّ  (:115)مسللة  

اًمقضمقب سمٛمـ سمٚمغ  اًمٜمّم٤مب، سمؾ خيتّص  ذم وضمقب اًمزيم٤مة سمٚمقغ جمٛمقع احل٤مصؾ طمدّ 

 ه.ٟمّمٞمٌف طمدّ 

 

 زكاة مال التجارة

 ٕم٘مد اعمٕم٤موو٦م ىم٤مصداً سمف آيمت٤ًمبٙمف اًمِمخص سماعم٤مل اًمذي يتٛمٚمّ  :وهق 

ُمع اؾمتجامع  - %(5,3وهل رسمع اًمٕمنم ) - سم٤مح، ومٞمج٥م قمغم إطمقط أداء زيم٤مشمفوآؾمؽم

 اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م:

 يمامل اعم٤مًمؽ سم٤مًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ. :إّول 

اًمّمٗمح٦م م ذم اًمٜمّم٤مب، وهق ٟمّم٤مب أطمد اًمٜم٘مديـ اعمت٘مدّ  سمٚمقغ اعم٤مل طمدّ  :الثاين 

(555). 

 يّض احلقل قمٚمٞمف سمٕمٞمٜمف ُمـ طملم ىمّمد آؾمؽمسم٤مح.ُم :الثالث 

سم٘م٤مء ىمّمد آؾمؽمسم٤مح ـمقل احلقل، ومٚمق قمدل قمٜمف وٟمقى سمف اًمُ٘مٜمْٞم٦م أو اًمٍمف  :الرابع 

 ذم إصمٜم٤مء مل دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة. -ُمثالً  -ذم اعم١موٟم٦م 



 
 

 ف ومٞمف ذم مت٤مم احلقل.ًمؽ ُمـ اًمتٍّم اعم٤م متّٙمـ :امساخل 

أن ُيٓمٚم٥م سمرأس اعم٤مل أو سمزي٤مدة قمٚمٞمف ـمقل احلقل، ومٚمق ـُمٚم٥م سمٜم٘مٞمّم٦م  :السادس 

 أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م مل دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة.

  

 أحؽام الزكاة من

أو احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو  ّؼ جي٥م ىمّمد اًم٘مرسم٦م ذم أداء اًمزيم٤مة طملم شمًٚمٞمٛمٝم٤م إمم اعمًتحِ  

، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ّؼ اًمٕم٤مُمؾ اعمٜمّمقب ُمـ ىمٌٚمف أو اًمقيمٞمؾ ذم إيّم٤مهل٤م إمم اعمًتحِ 

يقصٚمٝم٤م اًمقيمٞمؾ، وإن أّدى ىم٤مصداً سمف اًمزيم٤مة ُمـ دون ىمّمد اًم٘مرسم٦م  طمتّك٦م اؾمتٛمرار اًمٜمٞمّ 

 وإن أصمؿ. وإومم شمًٚمٞمؿ اًمزيم٤مة إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل ًمٞمٍمومٝم٤م ذم ُمّم٤مرومٝم٤م. شمٕملّم وأضمزأ

٘م٧م سمف ومٞمجقز إقمٓم٤مء ىمٞمٛمتٝم٤م ٓ جي٥م إظمراج اًمزيم٤مة ُمـ قملم ُم٤م شمٕمٚمّ  (:114)مسللة  

 ُمـ اًمٜم٘مقد دون همػمه٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

ُمـ يم٤من ًمف قمغم اًمٗم٘مػم ديـ ضم٤مز ًمف أن حيتًٌف زيم٤مة ؾمقاء ذم ذًمؽ  (:111)مسللة  

ديٜمف، أو يٛمتٜمع  أن ٓ شمٗمل شمريمتف سم٠مداءٞم٧ّم ُمقت اعمديقن وطمٞم٤مشمف. ٟمٕمؿ، يٕمتؼم ذم اعمديقن اعم

 ر اؾمتٞمٗم٤مؤه ًم٥ًٌم آظمر.اًمقرصم٦م قمـ أدائف، أو يتٕمذّ 

 جيقز إقمٓم٤مء اًمٗم٘مػم اًمزيم٤مة ُمـ دون إقمالُمف سم٤محل٤مل. (:112)مسللة  

اٟمٙمِمػ ظمالومف صُمؿَّ  ى اًمزيم٤مة إمم ُمـ يٕمت٘مد يمقٟمف ُمٍموم٤ًم هل٤مإذا أدّ  (:113)مسللة  

شمٚمٗم٧م اًمٕملم وىمد قمٚمؿ أظمذ  ه٤م إذا يم٤مٟم٧م قمٞمٜمٝم٤م سم٤مىمٞم٦م، ويم٤من ًمف اؾمؽمداد سمدهل٤م إذااؾمؽمدّ 

٤م إذا مل يٙمـ أظمذ قم٤معم٤ًم سمذًمؽ ومال وامن قمٚمٞمف، وجي٥م قمغم اعم٤مًمؽ ُم٤م أظمذه زيم٤مة، وأُمّ  أنّ 

إظمراج سمدهل٤م. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من  - وقمٜمد قمدم إُمٙم٤من آؾمؽمداد ذم اًمّمقرة إومم -طمٞمٜمئٍذ 

ج اًمٌدل ٦م ومقضمقب إظمرا٦م اًمنمقمٞمّ أداؤه سمٕمد اًمٗمحص وآضمتٝم٤مد أو ُمًتٜمدًا إمم احلجّ 



 
 

قمغم آطمتٞم٤مط. وإذا ؾمٚمَّؿ اًمزيم٤مة إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل ومٍمومٝم٤م ذم همػم ُمٍمومٝم٤م  ُمٌٜمّل 

 ٦م اعم٤مًمؽ، وٓ جي٥م قمٚمٞمف إظمراضمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤مً.ف ُمٍمف هل٤م سمرئ٧م ذُمّ سم٤مقمت٘م٤مد أٟمّ 

جيقز ٟم٘مؾ اًمزيم٤مة ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد آظمر، وإذا يم٤من ذم سمٚمد اًمزيم٤مة  (:114)مسللة  

وإذا مل جيد  .يم٤مٟم٧م أضمرة اًمٜم٘مؾ قمغم اعم٤مًمؽ، وًمق شمٚمٗم٧م اًمزيم٤مة سمٕمد ذًمؽ وٛمٜمٝم٤م ُمًتحّؼ 

ف اؾمتج٤مز احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو ويمٞمٚمف ذم ذم سمٚمده ومٜم٘مٚمٝم٤م ًمٖم٤مي٦م اإليّم٤مل إمم ُمًتح٘مّ  اعمًتحّؼ 

 مل يْمٛمٜمٝم٤م إذا شمٚمٗم٧م سمٖمػم شمٗمريط.واطمت٤ًمب إضمرة قمغم اًمزيم٤مة، 

اعمٕمزول زيم٤مة  تٕملّم ـ ُم٤مل آظمر ومٞمجيقز قمزل اًمزيم٤مة ُمـ اًمٕملم أو ُم (:115)مسللة  

ّٓ ويٙمقن أُم٤مٟم٦م قمٜمده، وٓ يْمٛمٜمف طمٞمٜمئٍذ  ر أداءه ُمع وضمقد ط ذم طمٗمٔمف أو أظّم إذا ومرّ  إ

    ُمـ دون همرض صحٞمح. وذم صمٌقت اًمْمامن إذا يم٤من اًمت٠مظمػم ًمٖمرض صحٞمح  اعمًتحّؼ 

٤مل، ومال إؿمٙم -شمدرجي٤ًم   أو ًمإليّم٤مل إمم اعمًتحّؼ ُمٕملّم  يمام إذا أظّمره ٟٓمتٔم٤مر ُمًتحّؼ  -

 يؽمك ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

ُم٤م دومٕمف  -سمنمط أو سمدوٟمف  -ٓ جيقز ًمٚمامًمؽ أن يًؽمضمع ُمـ اًمٗم٘مػم  (:122)مسللة  

إًمٞمف ُمـ اًمزيم٤مة ُمع قمدم ـمٞم٥م ٟمٗمًف سمذًمؽ، يمام ٓ جيقز ًمٚمٗم٘مػم أن يّم٤مًمح اعم٤مًمؽ قمغم 

 ٛمٝم٤م.شمٕمقيض اًمزيم٤مة سمٌمء ىمٌؾ شمًٚم  

إٟمٕم٤مم أصمٜم٤مء احلقل وم٢من ٟم٘مص اًم٤ٌمىمل قمـ ٗمؼ شمٚمػ رء ُمـ إذا اشمّ  (:121)مسللة  

ّٓ اًمٜمّم٤مب مل دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمف، و ؼ وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ومٞمام سم٘مل ُمٜمٝم٤م. وًمق يم٤من اًمتٚمػ سمٕمد شمٕمٚمّ  إ

اًمزيم٤مة سمف وم٢من ٟم٘مص سمف اًمٜمّم٤مب طم٥ًم اًمت٤مًمػ ُمـ اًمزيم٤مة وُمـ ُم٤مل اعم٤مًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إذا مل 

اعم٤مًمؽ ومح٥ًم قمغم إطمقط يٙمـ سمتٗمريط ُمٜمف، وإن مل يٜم٘مص سمف اًمٜمّم٤مب يم٤من اًمتٚمػ ُمـ 

 ت أيْم٤مً.وجيري ٟمٔمػم هذا احلٙمؿ ذم اًمٜم٘مديـ واًمٖمالّ  .ًمزوُم٤مً 

اًمٌٞمع، ؾمقاء  ٘م٧م سمف اًمزيم٤مة ىمٌؾ إظمراضمٝم٤م صّح إذا سم٤مع اعم٤مًمؽ ُم٤م شمٕمٚمّ  (:126)مسللة  



 
 

وجي٥م قمغم اًم٤ٌمئع إظمراج  . أو اعمِم٤مع٦م أو قمغم سمٕمْمٝم٤م اعمٕملّم  اًمزيمقيّ وىمع قمغم مجٞمع اًمٕملم

اًم٤ٌمئع ىمد أظمرضمٝم٤م  ٤م اعمِمؽمي اًم٘م٤مسمض ًمٚمٛمٌٞمع وم٢من اقمت٘مد أنّ اًمزيم٤مة وًمق ُمـ ُم٤مل آظمر، وأُمّ 

ّٓ ىمٌؾ اًمٌٞمع أو اطمتٛمؾ ذًمؽ مل يٙمـ قمٚمٞمف رء، و ومٞمج٥م قمٚمٞمف إظمراضمٝم٤م، وم٢من أظمرضمٝم٤م  إ

 ويم٤من ُمٖمروراً ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمئع ضم٤مز ًمف اًمرضمقع هب٤م قمٚمٞمف.

  

 موارد رصف الزكاة

 شمٍمف اًمزيم٤مة ذم صمامٟمٞم٦م ُمقارد: 

واعمراد سم٤مًمٗم٘مػم: ُمـ ٓ يٛمٚمؽ ُم١موٟم٦م ؾمٜمتف اًمالئ٘م٦م  .اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم :والثاين إّول 

ومال جيقز إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة عمـ جيد ُمـ اعم٤مل ُم٤م  ة،سمح٤مًمف ًمٜمٗمًف وقم٤مئٚمتف ٓ سم٤مًمٗمٕمؾ وٓ سم٤مًم٘مقّ 

ة ؾمٜم٦م، أو يم٤مٟم٧م ًمف صٜمٕم٦م سمٛمٍمومف وُمٍمف قم٤مئٚمتف ُمدّ  -وًمق سم٤مًمتج٤مرة وآؾمتٜمامء  -يٗمل 

ٟم٦م ؾمٜمتف سم٤مًمٗمٕمؾ. هب٤م ُمـ إقم٤مؿم٦م ٟمٗمًف وقم٤مئٚمتف وإن مل يٛمٚمؽ ُم٤م يٗمل سمٛم١مو تٛمّٙمـأو طمروم٦م ي

 ُمـ اًمٗم٘مػم يمٛمـ ٓ يٛمٚمؽ ىمقشمف اًمٞمقُمل. ًٓ ٤مواعمًٙملم أؾمقأ طم

قمل اًمٗم٘مر إذا قمٚمؿ وم٘مره ؾم٤مسم٘م٤ًم ومل يٕمٚمؿ جيقز إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة عمـ يدّ  (:125)مسللة  

ّٓ ل أُمره وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم دومع اًمزيم٤مة إًمٞمف همٜم٤مه سمٕمد ذًمؽ، وًمق ضمٝمؾ طم٤مًمف ُمـ أوّ   إ

ٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م مل يث٧ٌم وم٘مره ُمع اًمقصمقق سمٗم٘مره، وإذا قمٚمؿ همٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤مً ومال جيقز أن يُ 

 ُمٕمتؼمة.٦م سمٕمٚمؿ أو سمحجّ 

ًّ  تٛمّٙمـاًم سمّمدق قمٜمقان اًمٗم٘مػم ٓ يّي  (:124)مسللة   ٥م ُمـ شم٠مُملم ُم١موٟمتف سم٤مًمتٙم

سمف يمقٟمف ُم٤مًمٙم٤ًم رأس ُم٤مل ٓ يٙمٗمل رسمحف  يّي سمٛمٝمٜم٦م أو صٜمٕم٦م ٓ شمٜم٤مؾم٥م ؿم٠مٟمف، يمام ٓ 

ٙمف داراً ًمًٙمٜم٤مه وأصم٤مصم٤مً عمٜمزًمف سمف متٚمّ  ٧م قمٞمٜمف شمٙمٗمل ًمذًمؽ، ويمذًمؽ ٓ يّي سمٛم١موٟمتف وإن يم٤مٟم

ج إًمٞمف ُمـ وؾم٤مئؾ احلٞم٤مة اًمالئ٘م٦م سمِم٠مٟمف. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من ًمف ُمـ ذًمؽ أيمثر ُمـ وؾم٤مئر ُم٤م حيت٤م



 
 

 -ُمثالً  -وم٘مػمًا، سمؾ ًمق يم٤من يٛمٚمؽ دارًا ومخٛم٦م  ُم٘مدار طم٤مضمتف ويم٤مٟم٧م شمٗمل سمٛم١موٟمتف مل يٕمدّ 

وم٘مػمًا إذا سمٚمٖم٧م  ُمٜمٝم٤م ىمٞمٛم٦م ويم٤من اًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمام يٙمٗمٞمف عم١موٟمتف مل يٕمدّ  شمٜمدومع طم٤مضمتف سم٠مىمّؾ 

ّٓ و - يٜم٤مؾم٥م طم٤مًمف يمثػماً سم٠من ظمرج قماّم  - اإلهاف اًمزي٤مدة طمدّ   مل يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ. إ

ؿ صٜمٕم٦م أو طمروم٦م يٗمل ُمدظمقهل٤م سمٛم١موٟمتف ٓ جيقز ًمف قمغم وُمـ يم٤من ىم٤مدراً قمغم شمٕمٚمّ  

ؿ، سمؾ ؿ وإظمذ ُمـ اًمزيم٤مة. ٟمٕمؿ، جيقز ًمف إظمذ ُمٜمٝم٤م ذم ومؽمة اًمتٕمٚمّ إطمقط شمرك اًمتٕمٚمّ 

 .ذم شمريمفًا ؿ وإن يم٤من ُم٘مٍّم جيقز ًمف إظمذ ُم٤م مل يتٕمٚمّ 

  ًّ وم٤مت قمٜمف  طمتّك٥م وشمريمف شمٙم٤مؾمالً وـمٚم٤ًٌم ًمٚمراطم٦م ويمذًمؽ ُمـ يم٤من ىم٤مدرًا قمغم اًمتٙم

جيقز ًمف أن ي٠مظمذ  وم٢مّٟمف ،أّي٤ممزُم٤من آيمت٤ًمب سمحٞم٨م ص٤مر حمت٤مضم٤ًم ومٕمالً إمم ُم١موٟم٦م يقم أو 

 ُمـ اًمزيم٤مة وإن يم٤من ذًمؽ اًمٕمجز ىمد طمّمؾ سمًقء اظمتٞم٤مره.

قمٚمٞمف )أو اإلُم٤مم  ( اهلل قمٚمٞمف وآًمفغّم ص) ٌؾ اًمٜمٌّل اًمٕم٤مُمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمِ  :الثالث 

 أو احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو ٟم٤مئٌف. (اًمًالم

ٜمقن ٞميٕمأو  ؾمالمٞمٚمقن إمم اإلٛمي٤مر ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٙمٗمّ  :ٗم٦م ىمٚمقهبؿ، وهؿاعم١مًمّ  :الرابع 

هؿ وومتٜمتٝمؿ، وـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم اعمًٚمٛملم سم٢مقمٓم٤مئٝمؿ اًمزيم٤مة، أو ُي١مَُمـ سمذًمؽ ُمـ ّذ 

ومٞمٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة ًمٞمحًـ ( اهلل قمٚمٞمف وآًمف صغّم ) ٤مك ذم سمٕمض ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌّل ٙمّ ؿُم 

إؾمالُمٝمؿ ويثٌتقا قمغم ديٜمٝمؿ، أو ىمقم ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ يديٜمقن سم٤مًمقٓي٦م ومٞمٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة 

 ًمػمهمٌقا ومٞمٝم٤م ويثٌتقا قمٚمٞمٝم٤م.

وٓ وٓي٦م ًمٚمامًمؽ ذم سف اًمزيم٤مة قمغم اعمذيمقريـ ذم اعمقرد اًمث٤مًم٨م واًمراسمع، سمؾ  

 أو ٟم٤مئٌف.( ف اًمًالمقمٚمٞم)ذًمؽ ُمٜمقط سمرأي اإلُم٤مم 

 ف.ؿ يٕمت٘مقن ُمـ اًمزيم٤مة قمغم شمٗمّمٞمؾ ُمذيمقر ذم حمٚمّ وم٢مهّن اًمٕمٌٞمد،  :اخلامس 

اًمٖم٤مرُمقن، ومٛمـ يم٤من قمٚمٞمف ديـ وقمجز قمـ أدائف ضم٤مز أداء ديٜمف ُمـ اًمزيم٤مة،  :السادس 



 
 

 ة.ٟمٗمًف وقم٤مئٚمتف ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ أو سم٤مًم٘مقّ  ـ إقم٤مؿم٦م٤ًم ُمتٛمّٙمٜموإن يم٤من ُم

ّٓ يٕمتؼم ذم اًمديـ أن ٓ يٙمقن ىمد سف ذم طمرام و (:121)مسللة   مل جيز أداؤه ُمـ  إ

ؾ مل وإطمقط ًمزوُم٤مً اقمت٤ٌمر اؾمتح٘م٤مق اًمدائـ عمٓم٤مًمٌتف، ومٚمق يم٤من قمٚمٞمف ديـ ُم١مضمّ  .اًمزيم٤مة

أضمٚمف ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سمٕمدم أدائف ُمـ اًمزيم٤مة، ويمذًمؽ ُم٤م إذا ىمٜمع اًمدائـ سم٠مدائف  حيّؾ 

 ُمـ دون طمرج.اعمديقن ُمـ ذًمؽ  متّٙمـشمدرجي٤مً و

ُمـ صمٌقشمف سمٕمٚمؿ أو سُمدَّ قمل اًمديـ، سمؾ ٓ ٓ جيقز إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة عمـ يدّ  (:122)مسللة  

 ٦م ُمٕمتؼمة.سمحجّ 

يمتٕمٌٞمد اًمٓمرق وسمٜم٤مء  ،٦م ًمٚمٛمًٚمٛملمؾمٌٞمؾ اهلل، وي٘مّمد سمف اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُمّ  :السابع 

٦م وٟمنم اًمٙمت٥م ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًمضمد واعمدارس اًمديٜمٞمّ  وُمالضمئاجلًقر واعمًتِمٗمٞم٤مت 

 حيت٤مج إًمٞمف اعمًٚمٛمقن. مم٤ّموهمػم ذًمؽ  ،اإلؾمالُمٞم٦ّم اعمٗمٞمدة

وذم صمٌقت وٓي٦م اعم٤مًمؽ قمغم سف اًمزيم٤مة ومٞمف إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك آطمتٞم٤مط  

 سم٤مٓؾمتئذان ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل.

 تٛمّٙمـاعم٤ًمومر اًمذي ٟمٗمدت ٟمٗم٘متف أو شمٚمٗم٧م راطمٚمتف وٓ ي :اسمـ اًمًٌٞمؾ، وهق :الثامن 

ويٕمتؼم ومٞمف أن ٓ جيد ُم٤م يٌٞمٕمف ويٍمف صمٛمٜمف . ٤مً ومٞمفن همٜمٞمّ ضمقع إمم سمٚمده وإن يم٤مُمٕمف ُمـ اًمر

ُمـ آؾمتداٟم٦م سمٖمػم طمرج، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤ًم اقمت٤ٌمر  تٛمّٙمـذم وصقًمف إمم سمٚمده، وأن ٓ ي

٤مً ُمـ سمٞمع أو إجي٤مر ُم٤مًمف اًمذي ذم سمٚمده، ويٕمتؼم ومٞمف أيْم٤مً أن ٓ يٙمقن تٛمّٙمٜمأن ٓ يٙمقن ُم

 جيز أن يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة.ؾمٗمره ذم ُمٕمّمٞم٦م، وم٢مذا يم٤من رء ُمـ ذًمؽ مل 

ٞمٝم٤م ُمع اؾمتجامع اًمنموط جيقز ًمٚمامًمؽ دومع اًمزيم٤مة إمم ُمًتح٘مّ  (:123)مسللة  

 أشمٞم٦م:

ويٍمومٝم٤م اعم٤مًمؽ قمغم همػم اًم٤ٌمًمغ  .ومرق ذم اعم١مُمـ سملم اًم٤ٌمًمغ وهمػمه اإليامن، وٓ -9



 
 

 ف.ط أُملم أو يٕمٓمٞمٝم٤م ًمقًمٞمّ سمٜمٗمًف أو سمتقؾّم 

أن ٓ يٍمومٝم٤م أظمذ ذم طمرام، ومال يٕمٓمٞمٝم٤م عمـ يٍمومٝم٤م ومٞمف، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤ًم  -5 

ٌٞمح وإن مل يٙمـ يٍمومٝم٤م ذم اقمت٤ٌمر أن ٓ يٙمقن ذم اًمدومع إًمٞمف إقم٤مٟم٦م قمغم اإلصمؿ وإهمراء سم٤مًم٘م

إطمقط ًمزوُم٤مً قمدم إقمٓم٤مئٝم٤م ًمت٤مرك اًمّمالة أو ؿم٤مرب اخلٛمر أو اعمتج٤مهر  يمام أنّ  .احلرام

 سم٤مًمٗمًؼ.

دم٥م ٟمٗم٘متف قمغم اعم٤مًمؽ، ومال يٕمٓمٞمٝم٤م عمـ دم٥م ٟمٗم٘متف قمٚمٞمف يم٤مًمقًمد وإسمقيـ أن ٓ  -5 

واًمزوضم٦م اًمدائٛم٦م، وٓ سم٠مس سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م عمـ دم٥م ٟمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ، وم٢مذا يم٤من اًمقاًمد وم٘مػماً 

 ويم٤مٟم٧م ًمف زوضم٦م دم٥م ٟمٗم٘متٝم٤م قمٚمٞمف ضم٤مز ًمٚمقًمد أن يٕمٓمل زيم٤مشمف هل٤م.

ـ دم٥م ٟمٗم٘متف قمٚمٞمف سمام إذا قمدم ضمقاز إقمٓم٤مء اعم٤مًمؽ اًمزيم٤مة عم خيتّص  (:124)مسللة  

يمام إذا يم٤من ُمديقٟم٤مً أو اسمـ  ،يم٤من اإلقمٓم٤مء سمٕمٜمقان اًمٗم٘مر، ومال سم٠مس سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م ًمف سمٕمٜمقان آظمر

 ؾمٌٞمؾ.

ٓ جيقز إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة ًمٚمزوضم٦م اًمٗم٘مػمة إذا يم٤من اًمزوج سم٤مذًٓ ًمٜمٗم٘متٝم٤م،  (:125)مسللة  

زوُم٤ًم قمدم إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة إطمقط ًم يمام أنّ  .ًا قمغم ذًمؽ ُمع إُمٙم٤من إضم٤ٌمره قمٚمٞمفأو يم٤من ىم٤مدر

ًمٚمٗم٘مػم اًمذي وضم٧ٌم ٟمٗم٘متف قمغم ؿمخص آظمر ُمع اؾمتٕمداده ًمٚم٘مٞم٤مم هب٤م ُمـ دون ُِمٜم٦ّم ٓ 

 ؾ قم٤مدة.تحٛمّ شمُ 

٤مً، ومال جيقز إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة ًمٚمٝم٤مؿمٛمل ُمـ ؾمٝمؿ اًمٗم٘مراء أو ُمـ أن ٓ يٙمقن ه٤مؿمٛمٞمّ  -0 

وٓ  .اًمنمقمل٤من اًمداومع إًمٞمف هق احل٤ميمؿ اًمزيم٤مة وإن يم ذم ُمًتحّؼ  همػمه، وهذا ذط قم٤ممّ 

 ٦م اعمٜمِم٠مة ُمـ ؾمٝمؿ ؾمٌٞمؾ اهلل.سم٠مس سم٠من يٜمتٗمع اهل٤مؿمٛمل يمٖمػمه ُمـ اعمِم٤مريع اخلػميّ 

 .ومال حترم قمغم اهل٤مؿمٛمل زيم٤مة ُمثٚمف ٤مً،ُم٤م إذا يم٤من اعمٕمٓمل ه٤مؿمٛمٞمّ  شم٘مّدم مم٤ّمويًتثٜمك  

ـّ  ،اهل٤مؿمٛمل إمم زيم٤مة همػم اهل٤مؿمٛمل ضم٤مز ًمف إظمذ ُمٜمٝم٤م اوٓمرّ ٤م إذا وأُمّ  إطمقط  وًمٙم



 
 

ًمزوُم٤ًم حتديده سمٕمدم يمٗم٤مي٦م اخلٛمس وٟمحقه وآىمتّم٤مر قمغم ىمدر اًميورة يقُم٤مً ومٞمقُم٤مً ُمع 

 اإلُمٙم٤من.

ُمـ اًمّمدىم٤مت اًمقاضم٦ٌم  -همػم اًمزيم٤مة  -ٓ سم٠مس سم٠من ُيٕمٓمك اهل٤مؿمٛمل  (:132)مسللة  

عمٕمٓمل همػم ه٤مؿمٛمل، وإطمقط إومم أن ٓ ُيٕمٓمك ُمـ اًمّمدىم٤مت ٦م وإن يم٤من اأو اعمًتحٌّ 

 ٤مرات.اًمقاضم٦ٌم يم٤معمٔم٤ممل واًمٙمٗمّ 

ٓ دم٥م قمغم اعم٤مًمؽ ىمًٛم٦م اًمزيم٤مة قمغم مجٞمع اعمقارد اًمتل جيقز ًمف  (:131)مسللة  

 سومٝم٤م ومٞمٝم٤م، سمؾ ًمف أن ي٘متٍم قمغم سومٝم٤م ذم ُمقرد واطمد ُمٜمٝم٤م وم٘مط.

يٗمل سمٛم١موٟمتف وُم١موٟم٦م قم٤مئٚمتف ؾمٜم٦م واطمدة، جيقز أن ُيٕمٓمك اًمٗم٘مػم ُم٤م  (:136)مسللة  

إذا ُأقمٓمل  وأُّم٤مٕمٓمك أيمثر ُمـ ذًمؽ دومٕم٦م واطمدة قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، وٓ جيقز أن يُ 

سمٚمغ ُم٘مدار ُم١موٟم٦م ؾمٜم٦م ٟمٗمًف وقم٤مئٚمتف ومال جيقز إقمٓم٤مؤه اًمزائد قمٚمٞمف سمال  طمتّكشمدرجي٤مً 

 إؿمٙم٤مل.

 

 زكاة الػطرة الؼسم الثاين:

 سمنموط:ػ ُمٙمٚمّ  يمّؾ دم٥م اًمٗمٓمرة قمغم  

 اًمٌٚمقغ. -9 

 اًمٕم٘مؾ وقمدم اإلهمامء. -5 

 (.503ُمٕمٜم٤مه ذم اًمّمٗمح٦م ) شم٘مّدماًمٖمٜمك، وهق ي٘م٤مسمؾ اًمٗم٘مر اًمذي  -5 

ل ضمزء ُمـ ًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمٗمٓمر قمغم ؼ هذه اًمنموط آٟم٤مً ُم٤م ىمٌؾ اًمٖمروب إمم أوّ ويٕمتؼم حت٘مّ  

سمٕمده  ٘م٧م اًمنموط ُم٘م٤مرٟم٤مً ًمٚمٖمروب سمؾاعمِمٝمقر، وًمٙمـ ٓ يؽمك آطمتٞم٤مط ذم ُم٤م إذا حت٘مّ 

 ،وجي٥م ذم أدائٝم٤م ىمّمد اًم٘مرسم٦م قمغم اًمٜمحق اعمٕمتؼم ذم زيم٤مة اعم٤مل .أيْم٤ًم ُم٤م دام وىمتٝم٤م سم٤مىمٞم٤مً 



 
 

 (.505ذم اًمّمٗمح٦م ) ُمرّ وىمد 

ـ يٕمقًمف ذم ػ إظمراج اًمٗمٓمرة قمـ ٟمٗمًف ويمذا قمٛمّ جي٥م قمغم اعمٙمٚمّ  (:135)مسللة  

وؾمقاء ومٞمف اعم٤ًمومر واحل٤مض  ،ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد، ؾمقاء ذم ذًمؽ ُمـ دم٥م ٟمٗم٘متف قمٚمٞمف وهمػمه

 واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم.

ـ يٕمقًمف قمروم٤ًم ممّ  ٓ جي٥م أداء زيم٤مة اًمٗمٓمرة قمـ اًمْمٞمػ إذا مل يٕمدّ  (:134)مسللة  

ّد إذا قمُ  وأُّم٤مؾمقاء أٟمزل سمٕمد دظمقل ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد أم ٟمزل ىمٌؾ دظمقهل٤م،  -ت٤ًم وًمق ُم١مىمّ  -ُمْمٞمٗمف 

قل ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد وسم٘مل قمٜمده، يمذًمؽ ومٞمج٥م إداء قمٜمف سمال إؿمٙم٤مل ومٞمام إذا ٟمزل ىمٌؾ دظم

 ويمذًمؽ ومٞمام إذا ٟمزل سمٕمده قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

ه٤م ف إذا مل ي١مدّ ٓ دم٥م اًمٗمٓمرة قمغم ُمـ دم٥م ومٓمرشمف قمغم همػمه، ًمٙمٜمّ  (:131)مسللة  

ُمـ وضم٧ٌم قمٚمٞمف وضم٥م قمغم إطمقط أداؤه٤م قمغم ٟمٗمًف إذا يم٤من ُمًتجٛمٕم٤مً ًمٚمنموط 

 ُم٦م.اعمت٘مدّ 

ػم دم٥م ومٓمرشمف قمغم ٟمٗمًف ُمع اؾمتجامقمف ًم٤ًمئر اًمذي يٕمٞمٚمف وم٘م اًمٖمٜمّل  (:132)مسللة  

اه٤م قمٜمف اعمٕمٞمؾ اًمٗم٘مػم مل شمً٘مط قمٜمف وًمزُمف إظمراضمٝم٤م قمغم إطمقط اًمنموط، وًمق أدّ 

 وضمقسم٤مً.

٤مر واخل٤مدم إذا يم٤مٟم٧م ٤مء واًمٜمجّ ٓ جي٥م أداء اًمٗمٓمرة قمـ إضمػم يم٤مًمٌٜمّ  (:133)مسللة  

ّٓ ـ يٕمقهلؿ اعمًت٠مضمر، ووا ممّ ُمٕمٞمِمتٝمؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ ومل يٕمدّ   ومٞمج٥م قمٚمٞمف أداء ومٓمرهتؿ. إ

واًمٕمؼمة سمح٤مل اعمٕمٓمل ٟمٗمًف  .ومٓمرة همػم اهل٤مؿمٛمل ًمٚمٝم٤مؿمٛمل ٓ حتّؾ  (:134)مسللة  

ومٓمرهت٤م هل٤مؿمٛمل،  ٦م وهق همػم ه٤مؿمٛمل مل حتّؾ ٓ سمٕمٞم٤مًمف، ومٚمق يم٤مٟم٧م زوضم٦م اًمرضمؾ ه٤مؿمٛمٞمّ 

 ٧م ومٓمرهت٤م ًمف.وًمق اٟمٕمٙمس إُمر طمٚمّ 

ـ يٕمقًمف، وم٢من مل جيد همػم ًمٚمٗم٘مػم إظمراج اًمٗمٓمرة قمٜمف وقمٛمّ  يًتح٥ّم  (:135)مسللة  



 
 

ص٤مع واطمد ضم٤مز ًمف أن يٕمٓمٞمف قمـ ٟمٗمًف ٕطمد قم٤مئٚمتف وهق يٕمٓمٞمف إمم آظمر ُمٜمٝمؿ، وهٙمذا 

 يٜمتٝمل إمم إظمػم ُمٜمٝمؿ وهق يٕمٓمٞمٝم٤م إمم وم٘مػم همػمهؿ. طمتّكيٗمٕمؾ مجٞمٕمٝمؿ 

 

 ومرصففا ػطرة وكوعفاال مؼدار

ٕم٤ًم ٕهؾ اًمٌٚمد يتٕم٤مرف قمٜمدهؿ ئٜمس زيم٤مة اًمٗمٓمرة أن يٙمقن ىمقشم٤ًم ؿم٤ماًمْم٤مسمط ذم ضم 

ي سمف وإن مل ي٘متٍموا قمٚمٞمف، ؾمقاء أيم٤من ُمـ إضمٜم٤مس إرسمٕم٦م )احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم اًمتٖمذّ 

٤م ُم٤م ٓ يٙمقن يمذًمؽ وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً واًمذرة، وأُمّ  واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م( أم ُمـ همػمه٤م يم٤مٕرزّ 

يمام أّن إطمقط ًمزوُم٤مً أن ٓ  .ُمٜمف وإن يم٤من ُمـ إضمٜم٤مس إرسمٕم٦م إظمراج اًمٗمٓمرة قمدم

 خترج اًمٗمٓمرة ُمـ اًم٘مًؿ اعمٕمٞم٥م.

وجيقز إظمراضمٝم٤م ُمـ اًمٜم٘مقد قمقو٤مً قمـ إضمٜم٤مس اعمذيمقرة، واًمٕمؼمة ذم اًم٘مٞمٛم٦م  

سمقىم٧م اإلظمراج وُمٙم٤مٟمف. وُم٘مدار اًمٗمٓمرة ص٤مع وهق أرسمٕم٦م أُمداد، ويٙمٗمل ومٞمٝم٤م إقمٓم٤مء 

 همراُم٤مت.يمٞمٚمق ٦مصمالصم

دم٥م زيم٤مة اًمٗمٓمرة سمدظمقل ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد قمغم اعمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء  (:142)مسللة  

صالة  (، وجيقز شم٠مظمػمه٤م إمم زوال ؿمٛمس يقم اًمٕمٞمد عمـ مل يّمّؾ قان اهلل قمٚمٞمٝمؿ)رو

ه٤م ٞمٝم٤م. وإذا قمزهل٤م ومل ي١مدّ اًمٕمٞمد، وإطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم شم٠مظمػمه٤م قمـ صالة اًمٕمٞمد عمـ يّمٚمّ 

ضم٤مز أداؤه٤م إًمٞمف سمٕمد ذًمؽ، وإذا مل يٕمزهل٤م  - ُمثالً  - ٟٓمتٔم٤مر وم٘مػم ُمٕملّم  إمم اًمٗم٘مػم ًمٜمًٞم٤من أو

ي٤م سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م زاًم٧م اًمِمٛمس مل شمً٘مط قمٜمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، وًمٙمـ ي١مدّ  طمتّك

 ٦م إداء واًم٘مْم٤مء.اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ دون ٟمٞمّ 

جيقز إقمٓم٤مء زيم٤مة اًمٗمٓمرة سمٕمد دظمقل ؿمٝمر رُمْم٤من، وإن يم٤من  (:141)مسللة  

 سم٤مً أن ٓ يٕمٓمٞمٝم٤م ىمٌؾ طمٚمقل ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد.إطمقط اؾمتح٤ٌم



 
 

ّٓ  زيم٤مة اًمٗمٓمرة سمٕمزهل٤م، ومال جيقز شمٌديٚمٝم٤م سمامل آظمر شمتٕملّم  (:146)مسللة   سم٢مذن  إ

٤مً هل٤م وأمهؾ ذم أدائٝم٤م احل٤ميمؿ اًمنمقمل، وإن شمٚمٗم٧م سمٕمد اًمٕمزل وٛمٜمٝم٤م إذا وضمد ُمًتح٘مّ 

 إًمٞمف.

جيقز ٟم٘مؾ زيم٤مة اًمٗمٓمرة إمم اإلُم٤مم )قمٚمٞمف اًمًالم( أو ٟم٤مئٌف وإن يم٤من  (:145)مسللة  

 ٝم٤م، وإطمقط قمدم اًمٜم٘مؾ إمم همػممه٤م ظم٤مرج اًمٌٚمد ُمع وضمقد اعمًتحّؼ ذم اًمٌٚمد ُمـ يًتح٘مّ 

ٝم٤م ٤م إذا مل يٙمـ ومٞمف ُمـ يًتح٘مّ وٛمٜمٝم٤م إن شمٚمٗم٧م، وأُمّ  -واحل٤مل هذه  -ومٞمف، وًمق ٟم٘مٚمٝم٤م 

وإذا ؾم٤مومر ُمـ سمٚمده إمم همػمه ضم٤مز  .ريط مل يْمٛمٜمٝم٤مٞمف ومتٚمٗم٧م ُمـ همػم شمٗموٟم٘مٚمٝم٤م ًمٞمقصٚمٝم٤م إًم

 دومٕمٝم٤م ومٞمف.

إطمقط ًمزوُم٤مً اظمتّم٤مص ُمٍمف زيم٤مة اًمٗمٓمرة سمٗم٘مراء اعم١مُمٜملم  (:144)مسللة  

(، وإذا مل يٙمـ ذم اًمٌٚمد ُمـ 345ُم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م )وُم٤ًميمٞمٜمٝمؿ ُمع اؾمتجامع اًمنموط اعمت٘مدّ 

 وٓ جيقز إقمٓم٤مؤه٤م ًمٚمٜم٤مص٥م. ،ٝم٤م ُمٜمٝمؿ ضم٤مز دومٕمٝم٤م إمم همػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملميًتح٘مّ 

ويمذًمؽ ًمت٤مرك اًمّمالة أو  ٕمٓمك زيم٤مة اًمٗمٓمرة ًمِم٤مرب اخلٛمرٓ شم (:141)مسللة  

 سم٤مًمٗمًؼ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. اعمتج٤مهر

ٓ شمٕمتؼم اعم٤ٌمذة ذم أداء زيم٤مة اًمٗمٓمرة ومٞمجقز إيّم٤مهل٤م إمم اًمٗم٘مػم ُمـ  (:142)مسللة  

 ٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م.همػم ُم٤ٌمذة، وإومم إقمٓم٤مؤه٤م ًمٚمح٤ميمؿ اًمنمقمل ًمٞمْمٕمٝم

ّٓ ُمـ ص٤مع  أىمّؾ وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ٓ يدومع ًمٚمٗم٘مػم ُمـ زيم٤مة اًمٗمٓمرة   إذا اضمتٛمع إ

 (.355مج٤مقم٦م ٓ شمًٕمٝمؿ، وأيمثر ُم٤م يدومع ًمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم زيم٤مة اعم٤مل ذم اعم٠ًمًم٦م )

إومم شم٘مديؿ وم٘مراء إرطم٤مم واجلػمان قمغم ؾم٤مئر اًمٗم٘مراء، ويٜمٌٖمل  (:143)مسللة  

 ٤مًمٕمٚمؿ واًمديـ واًمٗمْمؾ.اًمؽمضمٞمح سم

 



 
 

 

 

 أحؽام اخلؿس

دة اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمد ورد وهق ذم أصٚمف ُمـ اًمٗمرائض اعم١ميمّ  

، (ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ)آهتامم سمِم٠مٟمف ذم يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت اعم٠مصمقرة قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م 

 وقمغم ُمـ ي٠ميمٚمف سمٖمػم اؾمتح٘م٤مق. ،وذم سمٕمْمٝم٤م اًمٚمٕمـ قمغم ُمـ يٛمتٜمع قمـ أدائف

 ؼ اخلٛمس سم٠مٟمقاع ُمـ اعم٤مل:يتٕمٚمّ  (:144)مسللة  

٤مر ذم احلرب ُمـ إُمقال اعمٜم٘مقًم٦م وهمػمه٤م إذا ُم٤م يٖمٜمٛمف اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٙمٗمّ  :لإوّ  

ّٓ و ،(قمٚمٞمف اًمًالم)يم٤مٟم٧م احلرب سم٢مذن اإلُم٤مم  ومجٛمٞمع اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمف. ٟمٕمؿ، إرايض اًمتل إ

 ًمٞم٧ًم ُمـ إٟمٗم٤مل ذمء ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمٓمٚم٘م٤مً.

قط ؽ اعم١مُمـ ُم٤مل اًمٜم٤مص٥م وأداء مخًف إؿمٙم٤مل، وم٤مٕطمذم ضمقاز متٚمّ  (:145)مسللة  

 ًمزوُم٤ًم شمريمف.

ٓ يرشمٌط سم٤محلرب  مم٤ّم٤مر هىم٦م أو همٞمٚم٦م وٟمحق ذًمؽ ُم٤م ي١مظمذ ُمـ اًمٙمٗمّ  (:152)مسللة  

  - أيت سمٞم٤مهن٤م - ف يدظمؾ ذم أرسم٤مح اعمٙم٤مؾم٥موؿم١موهن٤م ٓ يدظمؾ حت٧م قمٜمقان اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وًمٙمٜمّ 

ّٓ هذا إذا يم٤من إظمذ ضم٤مئزاً، و ،وجيري قمٚمٞمف طمٙمٛمٝم٤م ًمألُم٤من يمام إذا يم٤من همدراً وٟم٘مْم٤مً  -إ

 ه إًمٞمٝمؿ.وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم ردّ  - اعمٛمٜمقح هلؿ

 ،ٓ دمري أطمٙم٤مم اًمٖمٜمٞمٛم٦م قمغم ُم٤م ذم يد اًمٙم٤مومر إذا يم٤من اعم٤مل حمؽمُم٤مً  (:151)مسللة  



 
 

 ل أودقمف قمٜمده.يم٠من يٙمقن عمًٚمؿ أو ًمذُمّ 

زات قمـ ؾم٤مئر ُم٤م صدق قمٚمٞمف اعمٕمدن قمروم٤ًم سم٠من شمٕمرف ًمف ممٞمّ  اعمٕم٤مدن، ومٙمّؾ  :الثاين 

٦م واًمٜمح٤مس واحلديد واًمٙمؼمي٧م يم٤مًمذه٥م واًمٗمّْم  -٦م ًمف ىمٞمٛم٦م ؾمقىمٞمّ أضمزاء إرض شمقضم٥م 

ومٝمق ُمـ  -واًمزئٌؼ واًمٗمػموزج واًمٞم٤مىمقت واعمٚمح واًمٜمٗمط واًمٗمحؿ احلجري وأُمث٤مل ذًمؽ 

إٟمٗم٤مل، أي أهّن٤م ممٚمقيم٦م ًمإلُم٤مم )قمٚمٞمف اًمًالم( وإن مل يٙمـ أروف ُمٜمٝم٤م، وًمٙمـ يث٧ٌم 

يم٤من ذم أرض ممٚمقيم٦م ًمف، أو يم٤من ذم  خرج إذااخلٛمس ذم اعمًتخرج ُمٜمف ويٙمقن اًم٤ٌمىمل ًمٚمٛمُ 

اعمًٚمٛملم، أو يم٤من ذم أرض إٟمٗم٤مل ومل يٛمٜمع قمٜمف ُم٤مٟمع  ٦م ُمع إذن وزمّ أرض ظمراضمٞمّ 

ذقمل، وإن اؾمتخرضمف ُمـ أرض ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم سمدون إذٟمف وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أن يؽماوٞم٤م 

 سمِم٠من ُم٤م زاد قمغم اخلٛمس ُمٜمف.

يٕمتؼم ذم وضمقب اخلٛمس ومٞمام يًتخرج ُمـ اعمٕم٤مدن سمٚمقهمف طم٤مل  (:156)مسللة  

أي مخ٦ًم قمنم  -ذم زيم٤مة اًمذه٥م  لىمٞمٛم٦م اًمٜمّم٤مب إوّ  -سمٕمد اؾمتثٜم٤مء ُم١موٟمتف  -اإلظمراج 

ُمـ ذًمؽ ٓ جي٥م اخلٛمس  ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف أىمّؾ - ـ اًمذه٥م اعمًٙمقك٤ًم ُمصػمومٞمّ  ًٓ ٤مُمث٘م

 ام يدظمؾ ذم أرسم٤مح اًمًٜم٦م.ومٞمف سمٕمٜمقان اعمٕمدن، وإٟمّ 

ام جي٥م اخلٛمس ذم اعمًتخرج ُمـ اعمٕم٤مدن سمٕمد اؾمتثٜم٤مء ُم١موٟم٦م إٟمّ  (:155)مسللة  

ُمـ اًمذه٥م  ًٓ ٤م٦م اعمًتخرج شم٤ًموي صمالصملم ُمث٘ماإلظمراج وشمّمٗمٞمتف، ُمثالً: إذا يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم

وضم٥م اخلٛمس ذم اًم٤ٌمىمل وهق  ًٓ ٤مسف قمٚمٞمف ُم٤م ي٤ًموي مخ٦ًم قمنم ُمث٘م اعمًٙمقك وىمد

 مخ٦ًم قمنم ُمث٘م٤مًٓ.

وٓ ومرق ومٞمف سملم اًمذه٥م  . ُمـ ُمٚمٙمف سم٤محلٞم٤مزة أن خيرج مخًفاًمٙمٜمز، ومٕمغم :الثالث 

ويٕمتؼم ومٞمف سمٚمقهمف ٟمّم٤مب أطمد اًمٜم٘مديـ ذم اًمزيم٤مة، وشمًتثٜمك  .٦م اعمًٙمقيملم وهمػممه٤مواًمٗمّْم 

 م ذم اعمٕم٤مدن.ُمٜمف أيْم٤ًم ُم١موٟم٦م اإلظمراج قمغم اًمٜمحق اعمت٘مدّ 



 
 

ويم٤من ذا يٍد  -ُم٤مًمؽ ىمٌٚمف إذا ُمٚمؽ أرو٤مً ووضمد ومٞمٝم٤م يمٜمزاً وم٢من يم٤من هل٤م  (:154)مسللة 

ّٓ و ،قم٤مه دومٕمف إًمٞمفوم٢من ادّ  ،راضمٕمف - اً سمفقمٚمٞمٝم٤م واطمتٛمؾ يمقٟمف ًمف اطمتامًٓ ُمٕمتدّ  راضمع ُمـ إ

 ٙمف وأظمرج مخًف.ُمٚمٙمٝم٤م ىمٌٚمف يمذًمؽ وهٙمذا، وم٢من ٟمٗم٤مه اجلٛمٞمع ضم٤مز ًمف متٚمّ 

ن ومٞمٝم٤م يتٙمقّ  مم٤ّماًمٖمقص، ومٛمـ أظمرج ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٌحر أو إهن٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م  :الرابع 

عمث٘م٤مل اًمّمػمذم أي صمالصم٦م أرسم٤مع ا -اًمٞمن سمٖمقص وسمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتف ديٜم٤مرًا ًم١م واعمرضم٤من ويم٤مًمٚم١م

٦م قمغم وضم٥م قمٚمٞمف إظمراج مخًف، ويمذًمؽ إذا يم٤من سمآًم٦م ظم٤مرضمٞمّ  - ُمـ اًمذه٥م اعمًٙمقك

 إطمقط.

وُم٤م ي١مظمذ ُمـ ؾمٓمح اعم٤مء أو يٚم٘مٞمف اًمٌحر إمم اًم٤ًمطمؾ ٓ يدظمؾ حت٧م قمٜمقان  

وجيري قمٚمٞمف طمٙمؿ أرسم٤مح اعمٙم٤مؾم٥م. ٟمٕمؿ، جي٥م إظمراج اخلٛمس ُمـ اًمٕمٜمؼم  ،اًمٖمقص

 اعم٠مظمقذ ُمـ ؾمٓمح اعم٤مء.

ٓ يدظمؾ حت٧م قمٜمقان  -يم٤مًمًٛمؽ  -احلٞمقان اعمًتخرج ُمـ اًمٌحر  (:151)مسللة  

اًمٖمقص، ويمذًمؽ إذا اؾمتخرج ؾمٛمٙم٦م ووضمد ذم سمٓمٜمٝم٤م ًم١مًم١مًا أو ُمرضم٤مٟم٤ًم، ويمذًمؽ ُم٤م 

ٟم٦م ومٞمف، يمام إذا همرىم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م وشمريمٝم٤م أرسم٤مهب٤م عمتٙمقّ يًتخرج ُمـ اًمٌحر ُمـ إُمقال همػم ا

ذًمؽ يدظمؾ ذم  يمّؾ  وأسم٤مطمقا ُم٤م ومٞمٝم٤م عمًتخرضمف وم٤مؾمتخرج ؿمخص ًمٜمٗمًف ؿمٞمئ٤مً ُمٜمٝم٤م، وم٢منّ 

 إرسم٤مح.

 احلالل اعمخٚمقط سم٤محلرام ذم سمٕمض صقره، وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م أّٟمف: :اخلامس 

ذم وٛمـ  وًمق إمج٤مًٓ  - ًمف ُمٕمروم٦م ُم٤مًمٙمف إذا قمٚمؿ ُم٘مدار احلرام ومل شمتٞمّن  -9 

ق سمذًمؽ اعم٘مدار قمـ ُم٤مًمٙمف ىمّؾ أو يمثر، وإطمقط جي٥م اًمتّمدّ  -أؿمخ٤مص ُمٕمدوديـ 

 وضمقسم٤مً آؾمتج٤مزة ذم ذًمؽ ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل.

 ًمف ُمٕمروم٦م ُم٘مدار احلرام وقمٚمؿ ُم٤مًمٙمف، وم٢من أُمٙمـ اًمؽمايض ُمٕمف سمّمٚمح إذا مل شمتٞمّن  -5 



 
 

ّٓ أو ٟمحقه ومٝمق، و ّٓ يٙمـ اخلٚمط سمت٘مّمػم ُمٜمف، و اعم٘مدار اعمٕمٚمقم إًمٞمف إذا مل ايمتٗمك سمردّ إ ًمزم إ

ّٓ و ،اعم٘مدار اًمزائد إًمٞمف أيْم٤ًم قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، هذا إذا مل يتخ٤مصام ردّ  حت٤ميمام إمم إ

 احل٤ميمؿ اًمنمقمل.

ف ٓ يٌٚمغ مخس اعم٤مل  ًمف ُمٕمروم٦م ُم٘مدار احلرام وٓ ُم٤مًمٙمف وقمٚمؿ أٟمّ إذا مل شمتٞمّن  -5 

ف طمرام إذا مل يٙمـ اخلٚمط سمت٘مّمػم ُمٜمف، ق قمـ اعم٤مًمؽ سم٤معم٘مدار اًمذي يٕمٚمؿ أٟمّ وضم٥م اًمتّمدّ 

ّٓ و ف إمم اًمٗم٘مػم ق سم٤معم٘مدار اعمحتٛمؾ أيْم٤ًم وًمق سمتًٚمٞمؿ اعم٤مل يمٚمّ وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اًمتّمدّ إ

 ٦م يمؾ  يتّم٤مًمح هق واًمٗم٘مػم ذم شمٕمٞملم طمّّم صُمؿَّ  ق سم٤معم٘مدار اعمجٝمقل ُم٤مًمٙمف،ىم٤مصدًا سمف اًمتّمدّ 

 يمؿ اًمنمقمل.ق سم٢مذن ُمـ احل٤مُمٜمٝمام، وإطمقط ًمزوُم٤مً أن يٙمقن اًمتّمدّ 

يزيد قمغم اخلٛمس  أّٟمف ًمف ُمٕمروم٦م ُم٘مدار احلرام وٓ ُم٤مًمٙمف وقمٚمؿ إذا مل شمتٞمّن  -0 

 ومحٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م، وٓ جيزئ إظمراج اخلٛمس ُمـ اعم٤مل.

 ًمف ُمٕمروم٦م ُم٘مدار احلرام وٓ ُم٤مًمٙمف واطمتٛمؾ زي٤مدشمف قمغم اخلٛمس إذا مل شمتٞمّن  -3 

٦م اعم٤مل، وإطمقط وضمقسم٤مً إقمٓم٤مؤه سم٘مّمد سم٘مٞمّ ًمف  وٟم٘مٞمّمتف قمٜمف جيزئ إظمراج اخلٛمس وحتّؾ 

ُمـ اخلٛمس واًمّمدىم٦م قمـ اعم٤مًمؽ إمم ُمـ يٙمقن ُمٍموم٤ًم ًمٚمخٛمس وجمٝمقل اعم٤مًمؽ  إقمؿّ 

 ُمٕم٤ًم.

ٙمٝم٤م اًمٙم٤مومر ُمـ ُمًٚمؿ سمٌٞمع أو ه٦ٌم وٟمحق ذًمؽ قمغم إرض اًمتل متٚمّ  :السادس 

ـّ قان اهلل قمٚمٞمٝمؿاعمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء )رو صمٌقت اخلٛمس ومٞمٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه اعمٕمروف ٓ  (، وًمٙم

 خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل.

ُم٤م يًتٗمٞمده اإلٟم٤ًمن سمتج٤مرة أو صٜم٤مقم٦م أو  يمّؾ  :أرسم٤مح اعمٙم٤مؾم٥م، وهل :السابع 

٦م، وُمثٚمٝمام قمغم ٦م أو وصٞمّ يم٥ًم آظمر، ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م يٛمٚمٙمف هبديّ  طمٞم٤مزة أو أّي 

رات وجمٝمقل ٤م٦م ُمـ اًمٙمٗمّ إطمقط ًمزوُم٤مً ُم٤م ي٠مظمذه ُمـ اًمّمدىم٤مت اًمقاضم٦ٌم واعمًتحٌّ 



 
 

 اعمٔم٤ممل وهمػمه٤م قمدا اخلٛمس واًمزيم٤مة. اعم٤مًمؽ وردّ 

وٓ جي٥م اخلٛمس ذم اعمٝمر وقمقض اخلٚمع ودي٤مت إقمْم٤مء، وٓ ذم ُم٤م يٛمٚمؽ  

قمدا ُم٤م جيقز أظمذه ًمٚمٛم١مُمـ سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي  -وذم طمٙمٛمف دي٦م اًمٜمٗمس  – سم٤مإلرث

ب وإطمقط وضمقسم٤ًم إظمراج مخس اعمػماث اًمذي ٓ حيت٥ًم ُمـ همػم إ ،يم٤مًمتٕمّمٞم٥م

 وآسمـ.

سمٕمد اؾمتثٜم٤مء ُم٤م سومف ُمـ ُم٤مل  -وضمقب اخلٛمس ذم إرسم٤مح  خيتّص  (:152)مسللة  

يد قمغم ُم١موٟم٦م ؾمٜمتف ًمٜمٗمًف سمام يز -خمّٛمس أو مم٤ّم مل يتٕمّٚمؼ سمف اخلٛمس ذم ؾمٌٞمؾ حتّمٞمٚمٝم٤م 

ويدظمؾ ذم اعم١موٟم٦م اعم٠ميمقل واعمنموب واعمًٙمـ واعمريمقب وأصم٤مث اًمٌٞم٧م وُم٤م  .وقم٤مئٚمتف

ؼ سمف وذم اًمزي٤مرات وإؾمٗم٤مر واهلداي٤م واإلـمٕم٤مم وٟمحق ف أو ُمـ يتٕمٚمّ يٍمومف ذم شمزوي٩م ٟمٗمً

 ذًمؽ سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص. يمّؾ ذًمؽ، وخيتٚمػ 

تف سمام يٜم٤مؾم٥م ؿم٠من اًمِمخص ٟمٗمًف، وم٢مذا يم٤من ؿم٠مٟمف ٦م اًمٍمف ويمٛمٞمّ واًمٕمؼمة ذم يمٞمٗمٞمّ  

ؾمٗمٝم٤ًم  ف سف أزيد ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمحق يٕمدّ ي٘متيض أن يٍمف ذم ُم١موٟم٦م ؾمٜمتف ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ًمٙمٜمّ 

٤م إذا ىمؽّم قمغم ٟمٗمًف ومٍمف وأُمّ  .اخلٛمس ومٞمام زاد قمغم اعم٤مئ٦موإهاوم٤مً ُمٜمف قمروم٤ًم وضم٥م قمٚمٞمف 

 .قمٚمٞمف اخلٛمس ومٞمام زاد قمغم اخلٛمًلممخًلم ديٜم٤مرًا وضم٥م 

وذًمؽ يمام إذا  ،ف همػم ُمتٕم٤مرف ُمـ ُمثؾ اعم٤مًمؽوًمق يم٤من اعمٍمف راضمح٤مً ذقم٤ًم وًمٙمٜمّ  

ٟمٗم٤مق قمغم اًمٗم٘مراء ٤ًمضمد أو اًمزي٤مرات أو اإلقمامرة اعمسف مجٞمع أرسم٤مطمف أصمٜم٤مء ؾمٜمتف ذم 

 وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أن يدومع مخس اًمزائد قمغم اعم٘مدار اعمتٕم٤مرف. ،وٟمحق ذًمؽ

اًمٕمؼمة ذم اعم١موٟم٦م اعمًتثٜم٤مة قمـ اخلٛمس سمٛم١موٟم٦م ؾمٜم٦م طمّمقل اًمرسمح،  (:153)مسللة  

٦م وم٤مؿمؽمى ذم اًمًٜم٦م ومال ُيًتثٜمك ُم١من اًمًٜملم اًمالطم٘م٦م، ومٛمـ طمّمؾ ًمديف أرسم٤مح شمدرجيٞمّ 

٦م أظمرى وهٙمذا، ٓ إومم قمرص٦م ًمٌٜم٤مء دار، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م طمديدًا، وذم اًمث٤مًمث٦م ُمقاد إٟمِم٤مئٞمّ 



 
 

ف ُم١موٟم٦م ًمٚمًٜملم أشمٞم٦م اًمتل حيّمؾ ومٞمٝم٤م اًمًٙمٜمك ٕٟمّ  8يٙمقن ُم٤م اؿمؽماه ُمـ اعم١من اعمًتثٜم٤مة

 ومٕمٚمٞمف ختٛمٞمس شمٚمؽ إقمٞم٤من.

اًمدار حتّمٞمؾ  -سمح٥ًم اًمٕمرف اًمذي يٕمٞمش ومٞمف  -إذا يم٤من اعمتٕم٤مرف عمثٚمف  ،ٟمٕمؿ 

قم٤مئٚمتف وُمتٝم٤موٟم٤مً  ًا ذم طمّؼ ّد ُم٘مٍّم ّٟمف ًمق مل يٗمٕمؾ ذًمؽ ًمٕمُ إم سمحٞم٨م شمدرجي٤ًم قمغم اًمٜمحق اعمت٘مدّ 

ؾمٜم٦م ُمـ ُم١موٟمتف ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م. وُمثؾ  ّد ُم٤م اؿمؽماه ذم يمّؾ ٤م يٜم٤مذم ذًمؽ ؿم٠مٟمف قمُ سمٛمًت٘مٌٚمٝمؿ ممّ 

ة ؾمٜمقات إذا يم٤من شمريمف ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمِم٠من ذًمؽ ُم٤م يتٕم٤مرف إقمداده ًمزواج إوٓد ظمالل قمدّ 

 وًمق ًمٕمجزمه٤م قمـ حتّمٞمٚمف هلؿ ذم أواٟمف. إمّ إب أو 

ومٞمج٥م إظمراج مخًف  ،رأس ُم٤مل اًمتج٤مرة ًمٞمس ُمـ اعم١موٟم٦م اعمًتثٜم٤مة (:154)مسللة  

٤مر ذه ُمـ أرسم٤مطمف وإن يم٤من ُم٤ًموي٤ًم عم١موٟم٦م ؾمٜمتف. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من سمحٞم٨م ٓ يٗمل آدّم إذا اخّت 

ّٓ اخلٛمس ومٞمف،  مل يث٧ٌمسمٛم١موٟمتف اًمالئ٘م٦م سمح٤مًمف  -راج اخلٛمس سمٕمد إظم -سم٤مًم٤ٌمىمل  إذا أُمٙمٜمف إ

ف ٓ ُيٕمٗمك قمـ وم٢مٟمّ  -٦م سمٛمراضمٕم٦م احل٤ميمؿ اًمنمقمل سمٕمد ٟم٘مٚمف إمم اًمذُمّ  -دومٕمف شمدرجي٤مً 

 اًمتخٛمٞمس ذم هذه اًمّمقرة.

إذا آضمر ٟمٗمًف ؾمٜملم يم٤مٟم٧م إضمرة اًمقاىمٕم٦م سم٢مزاء قمٛمٚمف ذم ؾمٜم٦م  (:155)مسللة  

 اإلضم٤مرة ُمـ أرسم٤مطمٝم٤م، وُم٤م ي٘مع سم٢مزاء اًمٕمٛمؾ ذم اًمًٜملم أشمٞم٦م ُمـ أرسم٤مح شمٚمؽ اًمًٜملم.

إذا سم٤مع صمٛمرة سمًت٤مٟمف ؾمٜملم يم٤من اًمثٛمـ سمتامُمف ُمـ أرسم٤مح ؾمٜم٦م اًمٌٞمع ووضم٥م ومٞمف  وأُّم٤م 

اخلٛمس سمٕمد اعم١موٟم٦م وسمٕمد اؾمتثٜم٤مء ُم٤م جيؼم سمف اًمٜم٘مص اًمقارد قمغم اًمًٌت٤من ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف 

 ة اًم٤ٌمىمٞم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمًٜم٦م.ُمًٚمقب اعمٜمٗمٕم٦م ذم اعمدّ 

ّمٚم٦م وًمق ًمزي٤مدة ُمتّ  إذا اؿمؽمى سمرسمحف ؿمٞمئ٤مً ُمـ اعم١من ومزادت ىمٞمٛمتف (:222)مسللة  

شمًتقضمٌٝم٤م مل جي٥م ومٞمف اخلٛمس. ٟمٕمؿ، إذا سم٤مقمف ظمالل ؾمٜمتف أو اؾمتٖمٜمك قمٜمف ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم 

٦م، ُمثالً: إذا اؿمؽمى سمٌمء ُمـ وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أداء مخًف إذا زاد قمغم ُم١موٟمتف اًمًٜمقيّ 



 
 

٦م مل جي٥م اخلٛمس ومٞمف ُم٤م مل أرسم٤مطمف ومرؾم٤مً ًمريمقسمف واؾمتخدُمف ذم ذًمؽ ومزادت ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞمّ 

ّٓ و ،ةٌٕمف ظمالل ؾمٜمتف أو يًتٖمـ قمٜمف ومٞمٝم٤م سم٤معمرّ ي وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أداء مخًف ُمع زي٤مدشمف إ

قمغم ُم١موٟمتف. وًمق سم٤مقمف ظمالل ؾمٜمتف أو سمٕمده٤م ورسمح ومٞمف ومال إؿمٙم٤مل ذم صمٌقت اخلٛمس ذم 

 اًمرسمح إذا يم٤من زائدًا قمغم ُم١موٟم٦م ؾمٜم٦م طمّمقًمف.

اخلٛمس إن مل شمٍمف  اًمزي٤مدات اعمٜمٗمّمٚم٦م ومٝمل داظمٚم٦م ذم إرسم٤مح، ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م وأُّم٤م 

يم٤من اًمٜمت٤مج ُمـ إرسم٤مح، وُمـ هذا  -ذم ُمٗمروض اعمث٤مل  -ذم اعم١موٟم٦م، وم٢مذا وًمد اًمٗمرس 

ة ًمٚم٘مٓمع وصقف احلٞمقان ووسمره وطمٚمٞمٌف وهمػم اًم٘مٌٞمؾ صمٛمر إؿمج٤مر وأهمّم٤مهن٤م اعمٕمدّ 

 يمام ،ت قمروم٤ًم ُمّمداىم٤ًم ًمزي٤مدة اعم٤ملّمٚم٦م إذا قمدّ ذًمؽ. وذم طمٙمؿ اًمزي٤مدة اعمٜمٗمّمٚم٦م اًمزي٤مدة اعمتّ 

 ك سمـ )دضم٤مج اًمٚمحؿ(.ًمق ؾمٛمـ احلٞمقان اعمٕمّد ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ حلٛمف يم٤معمًٛمّ 

ي٘متٜمك ًماليمت٤ًمب سمٛمٜم٤مومٕمف ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم  مم٤ّمذ رأس ُم٤مًمف ُمـ اخّت  (:221)مسللة  

٦م واعمٕم٤مُمؾ ٤مرات إضمرة واحل٘مقل اًمزراقمٞمّ ٦م وؾمٞمّ ت اًمتج٤مريّ يم٤مًمٗمٜم٤مدق واعمحاّل  -قمٞمٜمف 

مل جي٥م اخلٛمس ذم  -سم٘م٤مر اًمتل يٙمت٥ًم سمحٚمٞمٌٝم٤م ٦م وسمٕمض أىم٤ًمم احلٞمقان يم٤مٕاإلٟمت٤مضمٞمّ 

 ؼ ًمٚمخٛمس.س أو همػم ُمتٕمٚمّ خذاً ُمـ ُم٤مل خمٛمّ ٦م إذا يم٤من ُمتّ زي٤مدة ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞمّ 

ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من ىمد ُمٚمٙمف سم٤معمٕم٤موو٦م يم٤مًمنماء وم٤ٌمقمف سم٤مًمزائد شمدظمؾ اًمزي٤مدة ذم أرسم٤مح ؾمٜم٦م  

اعمٚمح٘م٦م هب٤م طمٙماًم ومٞمام ّمٚم٦م شمدظمؾ ذم إرسم٤مح زي٤مدشمف اعمٜمٗمّمٚم٦م، ويمذا اعمتّ  أّٟمفاًمٌٞمع، يمام 

 يٗمرض ًمف ُمثٚمٝم٤م.

زي٤مدة  ٤مر سمٕمٞمٜمٝم٤م يم٤مًمٌْم٤مئع اعمٕمروو٦م ًمٚمٌٞمع شمٕمدّ ة ًمالدّم إُمقال اعمٕمدّ  (:226)مسللة  

سمٞمٕمٝم٤م سمٕمُد سم٤مًمزي٤مدة، ويمذًمؽ ُم٤م يٗمرض هل٤م ُمـ زي٤مدة  ٦م رسمح٤مً وإن مل يتؿّ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞمّ 

٦م ُمـ احلٜمٓم٦م ىم٤مصدًا ّمٚم٦م، ومٚمق اؿمؽمى يمٛمٞمّ ُمٜمٗمّمٚم٦م أو ُم٤م سمحٙمٛمٝم٤م ُمـ اًمزي٤مدة اعمتّ 

 اؿمؽماه٤م سمف وضم٥م ٦م وىمد زادت ىمٞمٛمتٝم٤م قماّم آيمت٤ًمب سمٌٞمٕمٝم٤م ومحّؾ رأس ؾمٜمتف اخلٛمًٞمّ 



 
 

 إظمراج مخس اًمزي٤مدة إذا يم٤من سمٛم٘مدوره سمٞمٕمٝم٤م وأظمذ ىمٞمٛمتٝم٤م أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م.

٦م أو اؾمتدان ُمٌٚمٖم٤ًم إلو٤مومتف إمم إذا اؿمؽمى ُم٤م ًمٞمس ُمـ اعم١موٟم٦م سم٤مًمذُمّ  (:225)مسللة  

ديٜمف، وم٢من أّداه ُمـ أرسم٤مح ؾمٜمتف ويم٤من  مل جي٥م ومٞمف اخلٛمس ُم٤م مل ي١مدّ رأس ُم٤مًمف وٟمحق ذًمؽ 

سمدًمف ُمقضمقدًا قمّد اًمٌدل ُمـ أرسم٤مح هذه اًمًٜم٦م ومٞمج٥م ختٛمٞمًف سمٕمد اٟم٘مْم٤مئٝم٤م إذا يم٤من زائدًا 

 قمغم ُم١موٟمتٝم٤م.

يم٤مًمذي  -ُمـ ٓ ُمٝمٜم٦م ًمف يتٕم٤مـمٝم٤م ذم ُمٕم٤مؿمف  رأس ؾمٜم٦م اعم١موٟم٦م ذم (:224)مسللة  

ل زُم٤من طمّمقهل٤م، ومٛمتك طمّمٚم٧م ضم٤مز ًمف ٗم٤مىم٤مً أوّ ئدة اشمّ وطمّمؾ ًمف وم٤م -يٕمٞمٚمف ؿمخص آظمر 

سومٝم٤م ذم ُم١موٟمتف اًمالطم٘م٦م إمم قم٤مم يم٤مُمؾ، وٓ جيقز ًمف أن جيؼم هب٤م ُم٤م سومف ذم اعم١من ىمٌؾ 

 ذًمؽ ُمـ اعم٤مل اعمخّٛمس أو ُم٤م سمحٙمٛمف.

يم٤مًمت٤مضمر واًمٓمٌٞم٥م واعمقفمػ واًمٕم٤مُمؾ  -٤م ُمـ ًمف ُمٝمٜم٦م يتٕم٤مـم٤مه٤م ذم ُمٕم٤مؿمف وأُمّ  

ومرأس ؾمٜمتف طملم اًمنموع ذم آيمت٤ًمب، ومٞمجقز ًمف اطمت٤ًمب اعم١من  -وأضاهبؿ 

ًمف سف رء ُمـ اًمرسمح  اعمٍمووم٦م سمٕمده ُمـ اًمرسمح اًمالطمؼ إمم هن٤مي٦م اًمًٜم٦م، وٓ حيّؼ 

ّٓ احل٤مصؾ ىمٌؾ هن٤مي٦م اًمًٜم٦م ذم ُم١موٟم٦م اًمًٜم٦م اًمت٤مًمٞم٦م  سمٕمد ختٛمٞمًف، طمتّك إذا يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ إ

 اعم٤مل اعمقهقب.

يف ُم٤مل ٓ جي٥م ومٞمف اخلٛمس يمام ًمق يم٤من قمٜمده إرث ُمـ أسمٞمف إذا يم٤من ًمد (:221)مسللة  

مل جي٥م قمٚمٞمف سومف ذم ُم١موٟمتف وٓ شمقزيع اعم١موٟم٦م قمٚمٞمف وقمغم إرسم٤مح، سمؾ ضم٤مز ًمف أن 

يٍمف أرسم٤مطمف ذم ُم١موٟم٦م ؾمٜمتف وم٢مذا مل شمزد قمٜمٝم٤م مل جي٥م ومٞمٝم٤م اخلٛمس. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من قمٜمده 

ة مل جيز ًمف اطمت٤ًمب ومًٙمٜمٝم٤م ُمدّ ُم٤م يٖمٜمٞمف قمـ سف اًمرسمح يم٠من يم٤مٟم٧م قمٜمده دار ًمًٙمٜم٤مه 

أضمرهت٤م ُمـ اعم١موٟم٦م واؾمتثٜم٤مء ُم٘مداره٤م ُمـ اًمرسمح، يمام ًمٞمس ًمف أن يِمؽمي داراً أظمرى ُمـ 

 إرسم٤مح وحيًٌٝم٤م ُمـ اعم١من إذا يم٤مٟم٧م اًمدار إومم شمٗمل سمح٤مضمتف.



 
 

ة وم٢من يم٤من إذا اؿمؽمى سمرسمحف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعم١من وم٤مؾمتٖمٜمك قمٜمف سمٕمد ُمدّ  (:222)مسللة  

ّٓ ٕمد ؾمٜمتف مل جي٥م اخلٛمس ومٞمف آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف سم اًمزي٤مدة شمٕمّد  ٤م اؿمؽماه، وم٢منّ إذا سم٤مقمف سم٠مزيد ممّ  إ

 .إذا مل شمٍمف ذم ُم١موٟم٦م شمٚمؽ اًمًٜم٦م ُمـ أرسم٤مح ؾمٜم٦م اًمٌٞمع ومٞمج٥م إظمراج مخًٝم٤م

     يتٕم٤مرف إقمداده ًمٚمًٜملم أشمٞم٦م  مم٤ّموإن يم٤من آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف ذم أصمٜم٤مء ؾمٜمتف وم٢من يم٤من  

ّٓ مل جي٥م اخلٛمس ومٞمف أيْم٤مً، و -٦م ٦م واًمِمتقيّ يم٤مًمثٞم٤مب اًمّمٞمٗمٞمّ  - وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أداء إ

 مخًف.

ُم٤مت أصمٜم٤مء ؾمٜمتف وضم٥م أداء مخًف اًمزائد قمـ ُم١موٟمتف إمم صُمؿَّ  إذا رسمح (:223)مسللة  

 زُم٤من اعمقت وٓ يٜمتٔمر سمف إمم مت٤مم اًمًٜم٦م.

ضم٤مز ًمف  إذا رسمح واؾمتٓم٤مع أصمٜم٤مء ؾمٜمتف أو يم٤من ُمًتٓمٞمٕم٤ًم ىمٌٚمٝم٤م ومل حي٩ّم  (:224)مسللة  

 طمتّكسمٕمّمٞم٤من أو همػمه  ف إذا مل حي٩ّم وٓ جي٥م ومٞمف اخلٛمس، ًمٙمٜمّ  أن يٍمومف ذم ؾمٗمر احل٩ّم 

 اٟمتٝم٧م اًمًٜم٦م وضم٥م ومٞمف اخلٛمس.

سم٘م٤مؤه سمال ختٛمٞمس إف مل جيز ف مل يِػ سمتٙم٤مًمٞمػ طمجّ إذا رسمح وًمٙمٜمّ  (:225)مسللة  

ّٓ  ،ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمح٩ّم  ف ُمـ أدائٝم٤م ّٙمٜممتتف وقمدم ٦م اإلؾمالم ذم ذُمّ ُمع اؾمت٘مرار طمجّ  إ

ّٓ ٓطم٘م٤ًم  ٓ جي٥م قمٚمٞمف طمٞمٜمئٍذ إظمراج مخًف قمٜمد  وم٢مّٟمف ،ُمع إسم٘م٤مء اًمرسمح سمتامُمف عم١موٟمتٝم٤م إ

 ف.سمؾ جيقز ًمف إسم٘م٤مؤه ًمٞمٍمف ذم شمٙم٤مًمٞمػ طمجّ  ،اٟمتٝم٤مء ؾمٜمتف

٤مرة وٟمحقه٤م ؾمقاء تف ُمـ إُمقال سمٜمذر أو ديـ أو يمٗمّ ؼ سمذُمّ ُم٤م يتٕمٚمّ  (:212)مسللة  

 ٦م.يم٤من ُمـ اًمًٜملم اًم٤ًمسم٘م٦م جيقز أداؤه ُمـ رسمح اًمًٜم٦م احل٤مًمٞمّ ؼ ذم ؾمٜم٦م اًمرسمح أم يم٤من اًمتٕمٚمّ 

ديٜمف إمم أن اٟم٘مْم٧م اًمًٜم٦م وضم٥م اخلٛمس ُمـ دون اؾمتثٜم٤مء ُم٘مداره  إذا مل ي١مدّ  ،ٟمٕمؿ 

ّٓ ُمـ رسمحف،  أن يٙمقن ديٜم٤مً عم١موٟم٦م حتّمٞمؾ اًمرسمح ُمـ دون وضمقد سمدل ًمف، أو يٙمقن ديٜم٤ًم  إ



 
 

ـ اًمرسمحعم١موٟمتف ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م وم٢من ُم٘مداره يٙمقن ُمًتثٜمك ُم
(9)

. 

اه ُمـ إن أّدى ديٜمف ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ُمـ ٟمٗمس هذا اًمرسمح اعمًتثٜمك ومٝمق، وإن أدّ صُمؿَّ  

أرسم٤مح شمٚمؽ اًمًٜم٦م وم٢من يم٤من سمٕمد شمٚمػ هذا اعم٤مل أو سومف ذم ُم١موٟمتف ومال رء قمٚمٞمف، وإن 

وم٢من دومع ديٜمف ُمـ  - يمام ًمق اؿمؽمى سمف سمْم٤مقم٦م ًمٚمٌٞمع -يم٤من هذا اعم٤مل سم٤مىمٞم٤مً سمٜمٗمًف أو سمٌدًمف 

ّد هذا اعم٤مل ُمـ أرسم٤مح هذه اًمًٜم٦م ومٞمج٥م ختٛمٞمًف إن مل ُيٍمف ذم س قمُ سمح همػم خمٛمّ ر

 ُم١موٟمتٝم٤م.

ام هق ُمـ ضمٝم٦م اإلروم٤مق سم٤معم٤مًمؽ، اقمت٤ٌمر اًمًٜم٦م ذم وضمقب اخلٛمس إٟمّ  (:211)مسللة  

ّٓ و ؼ سم٤مًمرسمح ُمـ طملم فمٝمقره، وجيقز ًمٚمامًمؽ إقمٓم٤مء اخلٛمس ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء وم٤مخلٛمس يتٕمٚمّ  إ

وىم٧م ؿم٤مء  ي مخس أرسم٤مطمف ذم أّي ضمقاز شمٌديؾ طمقًمف سم٠من ي١مدّ  ٥م قمغم ذًمؽويؽمشمّ  .اًمًٜم٦م

                                                

 ًٙمٜمكاًم ؾمٜم٦م أّول ذم إرسم٤مح ُمـ ًمف شمقوّمرت وم٢من ذُّمتف، قمغم ديٜم٤مً  ديٜم٤مر أًمػ سمخٛمًلم ًمًٙمٜم٤مه داراً  اؿمؽمى إذا: ( ُمثالً 9)

 ذم اعمًتثٜمك اًمرسمح سف وإذا هب٤م، ديٜمف ي١مدّ  مل وإن اًمًٜم٦م شمٚمؽ آظمر ذم مخًٝم٤م إظمراج جي٥م مل اًمديـ ذًمؽ سمتامم شمٗمل ُم٤م ومٞمٝم٤م

 يٙمـ مل ٟمحقه٤م أو سمنىم٦م شمٚمػ أو اعم١موٟم٦م همػم ذم سومف وإذا أرسم٤مطمٝم٤م، ُمـ سمٛم٘مداره يًتثٜمل أن ًمف يم٤من اًمالطم٘م٦م اًمًٜم٦م ُم١موٟم٦م

 .ذًمؽ ًمف

 ُم٘مدار اعمث٤مل ذم ًمف شمقوّمر ًمق يمام - هب٤م اعمتٕمٚم ؼ اًمديـ سمتامم يٗمل ُم٤م اًمدار ذم اًمًٙمٜمك ؾمٜم٦م أّول ذم إرسم٤مح ُمـ ًمف يتقوّمر مل وإن     

ّٓ  ومٞمٝم٤م، ًمف ُم١موٟم٦م اًمدار يمقن سمنمط اًمالطم٘م٦م اًمًٜملم أرسم٤مح ُمـ اًم٤ٌمىمل اؾمتثٜم٤مء ًمف يم٤من - وم٘مط ديٜم٤مر آٓف قمنمة  ًمف يٙمـ مل وإ

 .ذًمؽ

 إذا وهٙمذا مخًٝم٤م، إظمراج جي٥م مل إرسم٤مح ُمـ ديٜم٤مر أًمػ أرسمٕمقن - اًمدار ذم ؾم٤ميمـ وهق - اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ًمف شمقوّمر ومٚمق     

 ومٚمق ظمالهل٤م، اًمدار ذم ؾم٤ميمٜم٤مً  يمقٟمف سمنمط شمدرجي٤ًم، أرسم٤مطمٝم٤م ُمـ شمًتثٜمك وم٢مهّن٤م ؾمٜمقات قمّدة ظمالل أًمٗم٤مً  إرسمٕمقن شمقوّمرت

 .أرسم٤مطمٝم٤م ُمـ اًمديـ سم٤مىمل يًتثـ مل - ُمثالً  - اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ُمٜمٝم٤م ظمرج

ّٓ  ؾم٤مسم٘م٦م ؾمٜم٦م ذم ًمٚمٛم١موٟم٦م ديٜم٤مً  يم٤من ُم٤م اًمًٜم٦م أرسم٤مح ُمـ يًتثٜمك ٓ: وسم٤مجلٛمٚم٦م       ُمـ سمٛم٘مداره ًمف اؾمتثٜمل ىمد يٙمـ مل إذا إ

 اًمًٜم٦م ذم اعم١موٟم٦م ذم ُمًتخدُم٤مً  - اعمٜمزل وأصم٤مث اًمِمخّمٞم٦ّم واًمًٞم٤ّمرة اًمًٙمٜمك يمدار - اًمديـ سمف شمٕمّٚمؼ ُم٤م ويم٤من أرسم٤مطمٝم٤م

 .اًمالطم٘م٦م



 
 

خذ ُمٌدأ ؾمٜمتف اًمنموع ذم آيمت٤ًمب سمٕمده أو طمّمقل اًمٗم٤مئدة اجلديدة عمـ ٓ يم٥ًم ويتّ 

 ًمف.

 ُم٤م يتٚمػ أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م ُمـ إُمقال قمغم أىم٤ًمم: (:216)مسللة  

٘مًؿ أن ٓ يٙمقن اًمت٤مًمػ ُمـ ُم٤مل دم٤مرشمف وٓ ُمـ ُم١مٟمف، ومال جيقز ذم هذا اًم -9 

 شمداريمف ُمـ أرسم٤مح ؾمٜم٦م اًمتٚمػ، أي ٓ شمًتثٜمك ُمٜمٝم٤م ىمٞمٛم٦م اًمت٤مًمػ ىمٌؾ إظمراج مخًٝم٤م.

أن يٙمقن اًمت٤مًمػ ُمـ ُم١مٟمف يم٤مًمدار اًمتل يًٙمٜمٝم٤م واًمٚم٤ٌمس اًمذي حيت٤مج إًمٞمف وهمػم  -5 

ذًمؽ، وذم هذا اًم٘مًؿ أيْم٤ًم ٓ يتدارك اًمت٤مًمػ ُمـ أرسم٤مح ؾمٜم٦م اًمتٚمػ. ٟمٕمؿ، جيقز ًمف 

ويٙمقن ذًمؽ ُمـ اًمٍمف ذم اعم١موٟم٦م  ،ٞمام سم٘مل ُمـ اًمًٜم٦مشمٕمقيْمف ُمٜمٝم٤م إذا اطمت٤مج إًمٞمف وم

 اعمًتثٜم٤مة ُمـ اخلٛمس.

ؼ ًمف رسمح ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم، وذم هذا اًم٘مًؿ أن يٙمقن اًمت٤مًمػ ُمـ أُمقال دم٤مرشمف ويتح٘مّ  -5 

ّٓ جيقز شمدارك اًمت٤مًمػ ُمـ أرسم٤مح ؾمٜمتف، أي ٓ يث٧ٌم اخلٛمس  ذم اًمزائد ُمٜمٝم٤م قمغم ىمٞمٛم٦م  إ

د، يمام إذا يم٤من ٍم دم٤مرشمف ذم ٟمقع واطمد أم شمتٕمدّ وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم أن شمٜمح .اًمت٤مًمػ

 .ٟمقع سمرسمح اًمٜمقع أظمر جيقز شمدارك اًمت٤مًمػ ُمـ أّي  وم٢مّٟمفجر سم٠مٟمقاع ُمـ إُمتٕم٦م يتّ 

وذم طمٙمؿ اًمت٤مًمػ ذم ضمقاز اًمتدارك ذم يمال اًمٗمرولم ُم٤م إذا ظمن ذم دم٤مرشمف أطمٞم٤مٟم٤ًم،  

 - سمٖمرق أو همػمه -شمٚمػ ىمًؿ ُمٜمف ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م  ٗمؼ أنر وم٤مشمّ جر سمٌٞمع اًمًٙمّ ُمثالً: إذا يم٤من يتّ 

ر جيقز ًمف شمدارك اًمت٤مًمػ أو اخلنان ُمـ أرسم٤مطمف ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٙمّ  وم٢مّٟمف ،ظمن ذم سمٞمٕمف أّٟمفأو 

أو همػمه٤م ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م، ؾمقاء أيم٤من اًمرسمح ؾم٤مسم٘م٤مً قمغم اخل٤ًمرة أو ٓطم٘م٤ًم هل٤م، وجي٥م 

 اخلٛمس ذم اًمزائد قمغم ُم١موٟم٦م ؾمٜمتف سمٕمد اًمتدارك.

٦م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض سم٠من مت٤ميزت ومٞمام دة ُمًت٘مٚمّ ؿ، إذا يم٤مٟم٧م ًمديف دم٤مرات ُمتٕمدّ ٟمٕم 

يرشمٌط سمِم١مون اًمتج٤مرة ُمـ رأس اعم٤مل واحل٤ًمسم٤مت وإرسم٤مح واخل٤ًمئر وٟمحقه٤م يم٤من 



 
 

 طمٙمؿ ُم٤م ي٘مع ذم سمٕمْمٝم٤م ُمـ اًمتٚمػ أو اخلنان طمٙمؿ اًم٘مًؿ اًمراسمع أيت.

أن يٙمقن اًمت٤مًمػ وُم٤م سمحٙمٛمف ُمـ ُم٤مل اًمتج٤مرة ويم٤من ًمف رسمح ذم همػم اًمتج٤مرة ُمـ  -0 

زراقم٦م أو همػمه٤م، ومال جيقز قمغم إطمقط ذم هذا اًم٘مًؿ شمدارك ظمنان اًمتج٤مرة سمرسمح 

 ويمذًمؽ اًمٕمٙمس. ،اًمزراقم٦م

 اعم٤مًمؽ سملم إظمراج اخلٛمس ُمـ اًمٕملم وإظمراضمف ُمـ اًمٜم٘مقد يتخػّم  (:215)مسللة  

 سم٘مٞمٛمتف.

 ه اعم٤مًمؽ ٓ ُمـ اًمٕملم وٓ ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤مؼ اخلٛمس سمامل ومل ي١مدّ إذا شمٕمٚمّ  (:214)مسللة  

٦م، وٓ ٦م ًمزُمف إظمراج اخلٛمس ُمـ اًمٕملم أو ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمٗمٕمٚمٞمّ ارشمٗمٕم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞمّ صُمؿَّ 

 يٙمٗمل إظمراضمف ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م ىمٌؾ آرشمٗم٤مع.

ّٓ ٦م أيْم٤ًم، وإذا ٟمزًم٧م اًم٘مٞمٛم٦م ىمٌؾ اإلظمراج جيزئ أداء اًم٘مٞمٛم٦م اًمٗمٕمٚمٞمّ   إذا يم٤من اعم٤مل  إ

٤مر سمٕمٞمٜمف ومزادت ىمٞمٛمتف ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م وأُمٙمٜمف سمٞمٕمف وأظمذ ىمٞمٛمتف ومٚمؿ يٗمٕمؾ اً ًمالدّم ُمٕمدّ 

 ف يْمٛمـ مخس اًمٜم٘مص قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.وسمٕمده٤م ٟم٘مّم٧م اًم٘مٞمٛم٦م وم٢مٟمّ 

ؼ سمف اخلٛمس سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمًٜم٦م ف ومٞمام شمٕمٚمّ ٓ جيقز ًمٚمامًمؽ أن يتٍّم  (:211)مسللة  

 اضمٕم٦م احل٤ميمؿ اًمنمقمل.وىمٌؾ أدائف، وجيقز ذًمؽ سمٛمر

ة وىمد طمّمؾ ظمالهل٤م قمغم أرسم٤مح إذا مل حي٤مؾم٥م اًمِمخص ٟمٗمًف ُمدّ  (:212)مسللة  

وم٤مًمقاضم٥م أن خيّٛمس ُم٤م  ،أراد إظمراج ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف ُمـ اخلٛمس ومٞمٝم٤مصُمؿَّ  واؿمؽمى أقمٞم٤مٟم٤مً 

ّٓ ٤م ُمـ قمٞمٜمف أو سم٘مٞمٛمتف طملم اًمتخٛمٞمس، اؿمؽماه ُمـ أرسم٤مح ٟمٗمس ؾمٜم٦م اًمنماء إُمّ  ُم٤م  إ

 ف يٕمٗمك قمـ اًمتخٛمٞمس.ٟمتف ذم ؾمٜم٦م طمّمقل اًمرسمح وم٢مٟمّ اؾمتخدُمف ذم ُم١مو

٦م ودومع اًمثٛمـ ُمـ أرسم٤مح ؾمٜم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ومٞمْمٛمـ مخس ُم٤م ٤م ُم٤م اؿمؽماه سمثٛمـ ذم اًمذُمّ وأُمّ  

ّٓ  ،دومٕمف، وٓ جي٥م قمٚمٞمف اخلٛمس ذم ارشمٗم٤مع ىمٞمٛم٦م اًمٕملم اعمِمؽماة ٤مر ة ًمالدّم إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمدّ  إ



 
 

 يث٧ٌم اخلٛمس ذم ارشمٗم٤مع ىمٞمٛمتٝم٤م أيْم٤مً.  وم٢مّٟمفسمٜمٗمًٝم٤م 

اعمرشمٗمع ىمٞمٛمتف قمغم  -ٜم٦م ًمٞمج٥م مخس ٟمٗمًف اؿمؽماه ذم أصمٜم٤مء اًمً أّٟمفذم ُمت٤مع  وإذا ؿمّؽ  

 جي٥م أّدى اًمثٛمـ ُمـ أرسم٤مح ؾمٜم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ًمئاّل صُمؿَّ  ٦ماؿمؽماه سمثٛمـ ذم اًمذُمّ  أّٟمفأو  -اًمٗمرض 

ّٓ اخلٛمس  اًمثٛمـ أُمٙمٜمف اًمرضمقع إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو اعم٠مذون ُمـ ىمٌٚمف  ُمـ ُم٘مدارإ

 إلضمراء اعمّم٤محل٦م ُمٕمف سمٜم٦ًٌم آطمتامل.

جي٥م قمغم اعمرأة إظمراج مخس ُم٤م شمرسمحف سمٙم٥ًم أو همػمه ذم آظمر  (:213)مسللة  

اًمًٜم٦م إذا مل شمٍمومف ذم ُم١موٟمتٝم٤م ًم٘مٞم٤مم زوضمٝم٤م أو همػمه هب٤م، سمؾ إذا قمٚمٛم٧م سمٕمدم احل٤مضم٦م إًمٞمف 

ًٜم٦م وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اعم٤ٌمدرة إمم إظمراج مخًف، ويمذًمؽ همػم اعمرأة إذا قمٚمؿ ذم أصمٜم٤مء اًم

 سمذًمؽ.

ٓ يِمؽمط ذم صمٌقت اخلٛمس يمامل اعم٤مًمؽ سم٤مًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ، ومٞمث٧ٌم ذم  (:214)مسللة  

إظمراضمف ُمٜمٝم٤م، وإن مل خيرضمف وضم٥م قمٚمٞمٝمام ذًمؽ سمٕمد  واعمجٜمقن، وقمغم اًمقزمّ  أرسم٤مح اًمّمٌّل 

داً عمـ ٓ يرى صمٌقت اخلٛمس ذم ُم٤مل همػم ز ُم٘مٚم  اعمٛمٞمّ  ٤من اًمّمٌّل اًمٌٚمقغ واإلوم٤مىم٦م. ٟمٕمؿ، إذا يم

 إظمراضمف ُمٜمف. اًم٤ٌمًمغ ومٚمٞمس ًمٚمقزمّ 

 

 اخلؿس مستحّق 

  ًّ ك )ؾمٝمؿ ويًٛمّ  ،٦مظم٤مّص ( قمٚمٞمف اًمًالم)ؿ اخلٛمس ٟمّمٗملم: ٟمّمػ ًمإلُم٤مم ي٘م

ك ويًٛمّ  ،اإلُم٤مم(، وٟمّمػ ًمأليت٤مم اًمٗم٘مراء ُمـ اهل٤مؿمٛمٞملم واعم٤ًميملم وأسمٜم٤مء اًمًٌٞمؾ ُمٜمٝمؿ

اهلل  صغّم )إيمرم  اًمٜمٌّل  ُمـ يٜمت٥ًم إمم ه٤مؿمؿ ضمدّ  :وٟمٕمٜمل سم٤مهل٤مؿمٛمل .٤ًمدة()ؾمٝمؿ اًم

 ويٜمٌٖمل شم٘مديؿ اًمٗم٤مـمٛمٞملم قمغم همػمهؿ. .ـ ضمٝم٦م إبُم( قمٚمٞمف وآًمف

ٜم٦م يث٧ٌم آٟمت٤ًمب إمم ه٤مؿمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وآـمٛمئٜم٤من اًمِمخيص وسم٤مًمٌٞمّ  (:215)مسللة  



 
 

 سمحٙمٛمف.قمل ًمف سمذًمؽ ذم سمٚمده إصكم أو ُم٤م اًمٕم٤مدًم٦م وسم٤مؿمتٝم٤مر اعمدّ 

ٞمف ُمـ اًمٓمقائػ اًمثالث جيقز ًمٚمامًمؽ دومع ؾمٝمؿ اًم٤ًمدة إمم ُمًتح٘مّ  (:262)مسللة  

 ( ُمـ اًمزيم٤مة.345ُم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م )ُمع اؾمتجامع ُم٤م قمدا اًمنمط اًمراسمع ُمـ اًمنموط اعمت٘مدّ 

ٓ جي٥م شم٘مًٞمؿ ٟمّمػ اخلٛمس قمغم هذه اًمٓمقائػ سمؾ جيقز إقمٓم٤مؤه  (:261)مسللة  

 يٕمٓمك ُم٤م يزيد قمغم ُم١موٟم٦م ؾمٜمتف دومٕم٦م واطمدة، ًمِمخص واطمد، وإطمقط ًمزوُم٤مً أن ٓ

طمتّك سمٚمغ ُم٘مدار ُم١موٟم٦م ؾمٜمتف ومال جيقز إقمٓم٤مؤه اًمزائد قمٚمٞمٝم٤م سمال  وأُّم٤م إذا ُأقمٓمل شمدرجي٤مً 

 إؿمٙم٤مل.

ػ ذًمؽ قمغم إذن د قمزل اعم٤مًمؽ، سمؾ يتقىمّ  اخلٛمس سمٛمجرّ ٓ يتٕملّم  (:266)مسللة  

 احل٤ميمؿ اًمنمقمل وٟمحقه.

، سمٚمده إمم سمٚمد آظمر ُمع قمدم وضمقد اعمًتحّؼ جيقز ٟم٘مؾ اخلٛمس ُمـ  (:265)مسللة  

 .شم٤ًمحم٤ًم وشم٤ًمهالً ذم أداء اخلٛمس سمؾ ُمع وضمقده أيْم٤مً إذا مل يٙمـ اًمٜم٘مؾ

ف وٛمٜمف إن يم٤من ذم سمٚمده ُمـ وإذا ٟم٘مؾ اخلٛمس ومتٚمػ ىمٌؾ أن يّمؾ إمم ُمًتح٘مّ  

وٟم٘مٚمف ًمإليّم٤مل إًمٞمف ومتٚمػ ُمـ همػم  ف قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، وإن مل يٙمـ ومٞمف ُمًتحّؼ يًتح٘مّ 

 (.336ٟمٔمػم هذا ذم اًمزيم٤مة ذم اعم٠ًمًم٦م ) يط مل يْمٛمٜمف، وىمد ُمرّ شمٗمر

جيقز ًمٚمدائـ أن حي٥ًم ديٜمف زيم٤مة، ويِمٙمؾ هذا ذم اخلٛمس  أّٟمفم شم٘مدّ  (:264)مسللة  

سمال إضم٤مزة ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل، وم٢من أراد اًمدائـ ذًمؽ وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أن يتقيّمؾ قمـ 

ؾ اًمٗم٘مػم ذم اؾمتٞمٗم٤مء ديٜمف يقيم   أّٟمفاًمٗم٘مػم اهل٤مؿمٛمل ذم ىمٌض اخلٛمس وذم إيٗم٤مئف ديٜمف، أو 

 وأظمذه ًمٜمٗمًف مخ٤ًمً.

 

 



 
 

 

 عؾقه السالم()شفم اإلمام 

ُمـ إضم٤مزة احل٤ميمؿ اًمنمقمل ذم سومف، أو  (قمٚمٞمف اًمًالم)ذم ؾمٝمؿ اإلُم٤مم سُمدَّ ٓ  

ّٓمٚمع ٤مه ًمٞمٍمومف ذم وضمقهف، وإطمقط ًمزوُم٤مً أن يٙمقن هق اعمرضمع إقمٚمؿ اعمشمًٚمٞمٛمف إيّ 

 .٦مقمغم اجلٝم٤مت اًمٕم٤مُمّ 

، يمدومع ضورات (قمٚمٞمف اًمًالم)ُمقرد أطمرز ومٞمف رو٤م اإلُم٤مم  يمّؾ سومف  وحمّؾ  

 اعم١مُمٜملم اعمتديٜملم سمال ومرق ذم ذًمؽ سملم اهل٤مؿمٛمٞملم وهمػمهؿ.

س وٟمنم ُمّم٤مرومف إىم٤مُم٦م دقم٤مئؿ اًمديـ ورومع أقمالُمف، وشمروي٩م اًمنمع اعم٘مدّ  أهؿّ وُمـ  

٤ٌمذًملم أٟمٗمًٝمؿ شمٕم٤مًمٞمٛمف وأطمٙم٤مُمف، ويٜمدرج ذم ذًمؽ شم٠مُملم ُم١موٟم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمّم٤محللم اًم

ذم شمٕمٚمٞمؿ اجل٤مهٚملم وٟمّمح اعم١مُمٜملم ووقمٔمٝمؿ وإرؿم٤مدهؿ وإصالح ذات سمٞمٜمٝمؿ وٟمحق 

 ٤م يرضمع إمم صالح ديٜمٝمؿ وشمٙمٛمٞمؾ ٟمٗمقؾمٝمؿ.ذًمؽ ممّ 

إطمقط ًمزوُم٤ًم اقمت٤ٌمر ىمّمد اًم٘مرسم٦م ذم أداء اخلٛمس، وًمٙمـ جيزئ  (:261)مسللة  

 داً قمٜمف أيْم٤مً.أداؤه جمرّ 

( ُمـ قمدم ضمقاز اؾمؽمضم٤مع اعم٤مًمؽ ُمـ 344ًم٦م )ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اعم٠ًم (:262)مسللة  

اًمٗم٘مػم ُم٤م دومٕمف زيم٤مة إًمٞمف ُمع قمدم ـمٞم٥م ٟمٗمًف سمذًمؽ، وقمدم ضمقاز ُمّم٤محل٦م اًمٗم٘مػم ُمع 

 جيري ذم اخلٛمس طمروم٤ًم سمحرف. ٛمٝم٤ماعم٤مًمؽ قمغم شمٕمقيض اًمزيم٤مة سمٌمء ىمٌؾ شمًٚمّ 

اه اٟمٙمِمػ ظمالومف أو أدّ صُمؿَّ  إذا أّدى اخلٛمس إمم ُمـ يٕمت٘مد اؾمتح٘م٤مىمف (:263)مسللة  

(، وًمٙمـ هٜم٤م ٓ 335إمم احل٤ميمؿ ومٍمومف يمذًمؽ ضمرى ومٞمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمزيم٤مة ذم اعم٠ًمًم٦م )

 سملم اؾمؽمداده٤م ُمع اه مخ٤ًمً، سمؾ يتخػّم  قمٚمٞمف ذم اًمّمقرة إومم اؾمؽمداد قملم ُم٤م أدّ يتٕملّم 

 اإلُمٙم٤من وأداء اخلٛمس صم٤مٟمٞم٤مً.



 
 

ر تف رء ُمـ اخلٛمس ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ ؾم٤مئإذا ُم٤مت وذم ذُمّ  (:264)مسللة  

٦م واإلرث، وإذا يم٤من اخلٛمس ُم٤مً قمغم اًمقصٞمّ اًمديقن، ومٞمٚمزم إظمراضمف ُمـ أصؾ اًمؽميم٦م ُم٘مدّ 

ـ ٓ يٕمت٘مد ممّ ٞم٧ّم ُم٤ًم قمغم ؾم٤مئر احل٘مقق. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اعمذم قملم ُم٤مًمف ًمزم إظمراضمف ُم٘مدّ 

 ـ ٓ يٕمٓمٞمف ومال يٌٕمد حتٚمٞمٚمف ًمٚمقارث اعم١مُمـ ذم يمٚمت٤م اًمّمقرشملم.اخلٛمس أو ممّ 

يم٦م اعم١مُمـ ُمع ُمـ ٓ خيّٛمس ًمٕمدم اقمت٘م٤مده سمقضمقسمف أو ٓ سم٠مس سمنم (:265)مسللة  

ف أن خيرج ئٓ يٚمح٘مف وزر ُمـ ىمٌؾ ذيٙمف، وجيزًمٕمّمٞم٤مٟمف وقمدم ُم٤ٌمٓشمف سم٠مُمر اًمديـ، و

 تف ُمـ اًمرسمح.مخًف ُمـ طمّّم 

  ُم٤م ي٠مظمذه اعم١مُمـ ُمـ اًمٙم٤مومر أو ُمـ اعمًٚمؿ اًمذي ٓ يٕمت٘مد سم٤مخلٛمس (:252)مسللة  

ف ومٞمف وًمق قمٚمؿ سم٢مرث أو ُمٕم٤مُمٚم٦م أو ه٦ٌم أو همػم ذًمؽ ٓ سم٠مس سم٤مًمتٍّم  - يم٤معمخ٤مًمػ -

، سمؾ احلٙمؿ (قمٚمٞمف اًمًالم)ًمف ُمـ ىمٌؾ اإلُم٤مم  صذًمؽ ُمرظّم  ومٞمف اخلٛمس، وم٢منّ  أظمذ أنّ 

يف قمّمٞم٤مٟم٤مً، وإومم أن حيت٤مط ف ٓ ي١مدّ ـ يٕمت٘مد سم٤مخلٛمس وًمٙمٜمّ يمذًمؽ ذم ُم٤م ي٠مظمذه اعم١مُمـ ممّ 

 ذم هذه اًمّمقرة سم٢مظمراج اخلٛمس.

 

  



 
 

 

 

 إمر بادعروف والـفي عن ادـؽرأحؽام 

٦م هق إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ىم٤مل اهلل ُمـ أقمٔمؿ اًمقاضم٤ٌمت اًمديٜمٞمّ  إنّ 

 مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱشمٕم٤ممم: 

 .َّني

ا وْ رُ مَ ا أَ مَ  ْرٍ َخ بِ  يْ تِ مَ أُ  اُل زَ  تَ َٓ »ىم٤مل:  أّٟمف( ؿ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمّ )صغّم  وقمـ اًمٜمٌّل  

ْ ذَ نِ ، فَ الِز   َذ  وا عَ كُ اوَ عَ تَ وَ  رِ ؽَ ـْ ادُ  نِ ا عَ وْ َنَ وَ  ِف وْ رُ عْ ادَ بِ   اِت كَ الَزَ  مُ فُ ـْ مِ  ْت عَ زِ كُ  َك لِ ا ذ  وْ ؾُ عَ ػْ يَ  ا َل

ْ وَ  ،ضٍ عْ بَ  َذ  عَ  مْ فُ ُض عْ بَ  طَ وُشؾ    .«ءِ اَم الَس   ِفْ َٓ وَ  ضِ رْ إَ  ِفْ  ارِصٌ كَ  مْ هلَُ  نْ ؽُ يَ  َل

 نِ عَ  يَ فْ الـَ وَ  ِف وْ رُ عْ ادَ بِ  رَ مْ وا إَ كُ ْسُ  تَ َٓ »ىم٤مل:  أّٟمفوقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم )قمٚمٞمف اًمًالم(  

 .«مْ ؽُ لَ  اُب َج تَ ْس  يُ اَل فَ  نَ وْ عُ ْد تَ ُثَم  مْ كُ ارُ ِذَ  مْ ؽُ قْ ؾَ عَ  ىَل  قُوَ فَ  رِ ؽَ ـْ ادُ 

جي٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر إذا يم٤من اعمٕمروف واضم٤ٌمً  (:251)مسللة  

يمٗم٤مئل يً٘مط سم٘مٞم٤مم اًمٌٕمض سمف. ٟمٕمؿ، وضمقب إفمٝم٤مر  واعمٜمٙمر طمراُم٤ًم، ووضمقسمف قمٜمدئذٍ 

ٓ يً٘مط سمٗمٕمؾ اًمٌٕمض،  ـ شمرك اًمقاضم٥م أو ومٕمؾ احلرام قمٞمٜملاًمٙمراه٦م ىمقًٓ أو ومٕمالً ُم

 وَ  هِ قْ ؾَ عَ  اهللُ  َذ  َص  -اهلل  ُل وْ ُش ا رَ كَ رَ مَ أَ »: ىم٤مل أّٟمف( اًمًالم قمٚمٞمف) اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ روي
 هِ آلِ

 .«ةٍ رَ فِ ػَ ؽْ مُ  هٍ وْ ُج وُ بِ  اِصْ عَ ادَ  َل هْ أَ  ى  ؼَ ؾْ كَ  نْ أَ  - مَ ؾَ َش وَ 

 .٤مً ٤مً يٙمقن إُمر سمف ُمًتحٌّ وإذا يم٤من اعمٕمروف ُمًتحٌّ  



 
 

سُمدَّ ويٚمزم أن يراقمل ومٞمف أن ٓ يٙمقن قمغم ٟمحق يًتٚمزم إيذاء اعم٠مُمقر أو إه٤مٟمتف، يمام ٓ  

ده ذم اًمديـ، وهٙمذا ذم اًمٜمٝمل ُمـ آىمتّم٤مر ومٞمف قمغم ُم٤م ٓ يٙمقن صم٘مٞمالً قمٚمٞمف سمحٞم٨م يزهّ 

 قمـ اعمٙمروه.

 يِمؽمط ذم وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أُمقر: (:256)مسللة  

ُمٕمروم٦م اعمٕمروف واعمٜمٙمر وًمق إمج٤مًٓ، ومال جي٥م إُمر سم٤معمٕمروف قمغم اجل٤مهؾ  :لإوّ  

ُم٦م ؿ ُم٘مدّ سم٤معمٕمروف، يمام ٓ جي٥م اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر قمغم اجل٤مهؾ سم٤معمٜمٙمر. ٟمٕمؿ، ىمد جي٥م اًمتٕمٚمّ 

 ل واًمٜمٝمل قمـ اًمث٤مين.ًمألُمر سم٤مٕوّ 

ر سم٤مًمٜمٝمل، ومٚمق اعم٠مُمقر سم٤معمٕمروف سم٤مُٕمر واٟمتٝم٤مء اعمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙم ائتامراطمتامل  :الثاين 

ٓ جي٥م  أّٟمف( قان اهلل قمٚمٞمٝمؿٓ ي٤ٌمزم وٓ يٙمؽمث هبام وم٤معمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء )رو أّٟمفقمٚمؿ 

رء دم٤مهف، وًمٙمـ ٓ يؽمك آطمتٞم٤مط سم٢مسمداء آٟمزقم٤مج واًمٙمراه٦م ًمؽميمف اعمٕمروف أو 

 ارشمٙم٤مسمف اعمٜمٙمر وإن قمٚمؿ قمدم شم٠مصمػمه ومٞمف.

ر سمّمدد آؾمتٛمرار ذم شمرك اعمٕمروف أن يٙمقن شم٤مرك اعمٕمروف أو وم٤مقمؾ اعمٜمٙم :الثالث 

وًمق  - سمّمدد ارشمٙم٤مب اعمٜمٙمر أو شمرك اعمٕمروف أّٟمفوومٕمؾ اعمٜمٙمر، وًمق قُمِرف ُمـ اًمِمخص 

 وضم٥م أُمره أو هنٞمف ىمٌؾ ذًمؽ. - ة واطمدةعمرّ 

أن ٓ يٙمقن وم٤مقمؾ اعمٜمٙمر أو شم٤مرك اعمٕمروف ُمٕمذورًا ذم ومٕمٚمف ًمٚمٛمٜمٙمر أو شمريمف  :الرابع 

ُم٤م شمريمف ًمٞمس سمقاضم٥م. ٟمٕمؿ، إذا  أو أنّ  ،ُم٤ٌمح وًمٞمس سمحرامُم٤م ومٕمٚمف  أنّ  ٓقمت٘م٤مدًمٚمٛمٕمروف 

ُمـ اًمردع سُمدَّ ٤م ٓ يرى اًمِم٤مرع سمقضمقده ُمٓمٚم٘م٤مً يم٘متؾ اًمٜمٗمس اعمحؽمُم٦م ومال يم٤من اعمٜمٙمر ممّ 

  إذا يم٤من ضم٤مهالً.ٗم٤مً ومْمالً قماّم قمٜمف وًمق مل يٙمـ اعم٤ٌمذ ُمٙمٚمّ 

قمٚمٞمف ذم ٟمٗمًف  ٥م ضرأن ٓ خي٤مف أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر شمرشمّ  :اخلامس 

ؾ تحٛمّ سمف، وٓ يًتٚمزم ذًمؽ وىمققمف ذم طمرج ؿمديد ٓ يُ  أو قمروف أو ُم٤مًمف سم٤معم٘مدار اعمٕمتدّ 



 
 

ّٓ قم٤مدة،  ٦م قمٜمد اًمِم٤مرع طمرز يمقن ومٕمؾ اعمٕمروف أو شمرك اعمٜمٙمر سمٛمث٤مسم٦م ُمـ إمهٞمّ أإذا  إ

 ؾ اًمير واحلرج.س يقن دوٟمف حتٛمّ اعم٘مدّ 

ٜمٙمر ظمقف اإلضار سمٌٕمض اعمًٚمٛملم وإذا يم٤من ذم إُمر سم٤معمٕمروف أو اًمٜمٝمل قمـ اعم 

ذم ٟمٗمًف أو قمروف أو ُم٤مًمف اعمٕمتّد سمف ؾم٘مط وضمقسمف. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اعمٕمروف واعمٜمٙمر ُمـ 

٦م ُمـ اعمقازٟم٦م سملم اجل٤مٟمٌلم ُمـ ضمٝم٦م درضم٦م آطمتامل وأمهٞمّ سُمدَّ ٦م ذقم٤مً ومال إُمقر اعمٝمٛمّ 

 ام ٓ حيٙمؿ سمً٘مقط اًمقضمقب.اعمحتٛمؾ، ومرسمّ 

 ة ُمراشم٥م:روف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر قمدّ ًمألُمر سم٤معمٕم (:255)مسللة  

شمرك اعمٕمروف أو  ػ سمٗمٕمؾ ئمٝمر سمف اٟمزضم٤مره اًم٘مٚمٌل وشمذُّمره ُمـأن ي٠ميت اعمٙمٚمّ  :إوىل 

 قمراض قمـ اًمٗم٤مقمؾ وشمرك اًمٙمالم ُمٕمف.ومٕمؾ اعمٜمٙمر، يم٤مإل

أن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر سم٘مقًمف وًم٤ًمٟمف، ؾمقاء أيم٤من سمّمقرة  :الثاكقة 

 اًمققمظ واإلرؿم٤مد أم سمٖمػممه٤م.

٦م ًمإلًمزام سمٗمٕمؾ اعمٕمروف وشمرك اعمٜمٙمر، يمٗمرك إذن خذ إضمراءات قمٛمٚمٞمّ أن يتّ  :الثالثة 

 واًميب واحلٌس وٟمحق ذًمؽ.

سمتداء سم٤معمرشم٦ٌم ة ووٕمٗم٤ًم، وجي٥م آُمرشم٦ٌم ُمـ هذه اعمراشم٥م درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ؿمدّ  وًمٙمّؾ  

 ج إمم ُم٤م هق أؿمدّ اًمتدرّ صُمؿَّ  ،يذاءً إ إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع ُمراقم٤مة ُم٤م هق أيمثر شم٠مصمػماً وأظمّػ 

 ُمٜمف.

وإطمقط ًمزوُم٤ًم  ،شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م وإذا مل شمٜمٗمع اعمرشمٌت٤من إومم واًمث٤مٟمٞم٦م 

إيذاًء  اإلضمراء إظمّػ  ج ومٞمٝم٤م ُمـاؾمتحّم٤مل اإلذن ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل ذم إقمامهل٤م، ويتدرّ 

 اجلرح أو اًمٙمن. وإىمقى ُمـ دون أن يّمؾ إمم طمدّ  إمم اإلضمراء إؿمدّ 

اعمٙمّٚمػ  د وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم طمّؼ يت٠ميمّ  (:254)مسللة  



 
 

يم٤مًمّمالة أو  -سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أهٚمف، ومٞمج٥م قمٚمٞمف إذا رأى ُمٜمٝمؿ اًمتٝم٤مون ذم سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت 

م، أن ي٠مُمرهؿ سم٤معمٕمروف قمغم اًمؽمشمٞم٥م اعمت٘مدّ  - ٦م اًمقاضم٤ٌمتأو سم٘مٞمّ اًمّمٞم٤مم أو اخلٛمس 

ف وم٢مٟمّ  ،- يم٤مًمٖمٞم٦ٌم واًمٙمذب وٟمحقمه٤م -ُم٤مت وهٙمذا إذا رأى ُمٜمٝمؿ اًمتٝم٤مون ذم سمٕمض اعمحرّ 

 ذيمره. جي٥م أن يٜمٝم٤مهؿ قمـ اعمٜمٙمر وومؼ اًمؽمشمٞم٥م اعم٤مرّ 

ٟمٕمؿ، ذم ضمقاز إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إسمقيـ سمٖمػم اًم٘مقل  

 ُم٦م إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ. وُم٤م جيري جمراه ُمـ اعمراشم٥م اعمت٘مدّ اًمٚملّم 

 

 

 الؼسم الثاين ف أحؽام ادعامالتويتؾوه  ،ل ف أحؽام العباداتقد تّم الؼسم إوّ 

 وآخراً  ًٓ واحلؿد هلل أوّ 

 

  



 
 

 

 

 

 

 أحكام املعامالت

  

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

    

 أحؽام التجارة

ؿ أطمٙم٤مم اًمتج٤مرة اًمتل يتٕم٤مـم٤مه٤م، سمؾ جي٥م ػ أن يتٕمٚمّ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٙمٚمّ  (:251)مسللة  

 .ؿاًمقىمقع ذم خم٤مًمٗم٦م شمٙمٚمٞمػ إًمزاُمل سم٥ًٌم شمرك اًمتٕمٚمّ قمٚمٞمف ذًمؽ إذا يم٤من ذم ُمٕمرض 

  ِفْ  هْ ؼَ ػَ تَ قَ ؾْ فَ  ةَ ارَ َج الت   ادَ رَ أَ  نْ مَ »: (قمٚمٞمف اًمًالم)قمـ اًمّم٤مدق  وذم اعمروّي  
 مَ ؾَ عْ قَ لِ  هِ ـِ يْ دِ

َ  هُ لَ  ل  ا ََيِ مَ  َك لِ ذ  بِ  ْ  نْ مَ ، وَ هِ قْ ؾَ عَ  مُ رُ ََيْ  اِم  يْ دِ  ِفْ  هْ ؼَ ػَ تَ يَ  َل
 .«اِت فَ بُ الش   ِفْ  طَ رَ وَ تَ  رَ اجَتَ ُثَم  هِ ـِ

٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ووم٤ًمده٤م سم٥ًم اجلٝمؾ سمحٙمٛمٝم٤م مل جيز ًمف ذم صحّ  إذا ؿمّؽ  (:252)مسللة  

ف ومٞمام أظمذه ُمـ ص٤مطمٌف وٓ ومٞمام ٦م واًمٗم٤ًمد، ومال جيقز ًمف اًمتٍّم شمرشمٞم٥م آصم٤مر أّي ُمـ اًمّمحّ 

. ٟمٕمؿ، إذا أطمرز ؿ أو آطمتٞم٤مط وًمق سم٤مًمّمٚمح وٟمحقه٤م اًمتٕمٚمّ  قمٚمٞمف إُمّ دومٕمف إًمٞمف، سمؾ يتٕملّم 

 قمغم شم٘مدير وم٤ًمد اعمٕم٤مُمٚم٦م ضم٤مز ًمف ذًمؽ. طمتّكف ذم اعم٤مل اعم٠مظمقذ ُمٜمف رو٤مه سم٤مًمتٍّم 

ًّ جي٥م قمغم اعمٙمٚمّ  (:253)مسللة   ٥م ًمتحّمٞمؾ ٟمٗم٘م٦م ُمـ دم٥م ٟمٗم٘متف قمٚمٞمف ػ اًمتٙم

٦م يم٤مًمتقؾمٕم٦م ذًمؽ ًمألُمقر اعمًتحٌّ  يم٤مًمزوضم٦م وإوٓد إذا مل يٙمـ واضمدًا هل٤م، ويًتح٥ّم 

 اًمٗم٘مراء.قمغم اًمٕمٞم٤مل وإقم٤مٟم٦م 

أُمقر  -ومٞمام ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  -ذم اًمتج٤مرة  يًتح٥ّم  (:254)مسللة  

 ُمٜمٝم٤م:

ّٓ اًمتًقي٦م سملم اعمٌت٤مقملم ذم اًمثٛمـ  -9   عمرضّمح يم٤مًمٗم٘مر.إ



 
 

ّٓ اًمت٤ًمهؾ ذم اًمثٛمـ  -5   إذا يم٤من ذم ُمٕمرض اًمٖمٌـ. إ

 اًمدومع راضمح٤ًم واًم٘مٌض ٟم٤مىمّم٤مً. -5 

 اإلىم٤مًم٦م قمٜمد آؾمت٘م٤مًم٦م. -0 

 أُمقر ُمٜمٝم٤م: -س اهلل أهارهؿ قمغم ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ىمدّ  -يٙمره ذم اعمٕم٤مُمالت و 

 اعمِمؽمي هل٤م. ُمدح اًم٤ٌمئع ؾمٚمٕمتف وذمّ  -9 

 اًمدظمقل ذم ؾمقم اعمًٚمؿ. -5 

 اًمرسمح قمغم اعم١مُمـ زائداً قمغم ُم٘مدار احل٤مضم٦م. -5 

ّٓ احلٚمػ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م إذا يم٤من ص٤مدىم٤ًم و -0   طمرم.إ

 اًمٌٞمع ذم ُمقوع يًتؽم ومٞمف اًمٕمٞم٥م. -3 

  

 مةادعامالت ادحّر 

 يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: -ووٕم٤مً أو شمٙمٚمٞمٗم٤مً  -ُم٦م اعمٕم٤مُمالت اعمحرّ  (:255)مسللة  

سمٞمع اعمًٙمر اعم٤مئع واًمٙمٚم٥م همػم اًمّمٞمقد واخلٜمزير، ويمذا اعمٞمت٦م اًمٜمج٦ًم قمغم  -9 

 .ًمٞمٚمحؼ سمٌدن همػمه قمدا ُم٤م ي٘مٓمع ُمـ سمدن احلّل  ،إطمقط ًمزوُم٤مً 

ٚم٦م يم٤مًمٕمذرة وجيقز سمٞمع همػم هذه إرسمٕم٦م ُمـ إقمٞم٤من اًمٜمج٦ًم إذا يم٤مٟم٧م ًمف ُمٜمٗمٕم٦م حمٚمّ  

 ًمٚمتًٛمٞمد واًمدم ًمٚمتزريؼ، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً شمريمف.

 سمٞمع اعم٤مل اعمٖمّمقب. -5 

ٚم٦م إذا مل شمٙمـ هل٤م ُمٜمٗمٕم٦م حمٚمّ  -يم٤مًم٤ًٌمع  -٦م ًمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً سمٞمع ُم٤م ٓ ُم٤مًمٞمّ  -5 

 هب٤م. ُمٕمتدّ 

 م.يمآٓت اًم٘مامر واًمٚمٝمق اعمحرّ  ،سمٞمع ُم٤م شمٜمحٍم ُمٜمٗمٕمتف اعمتٕم٤مروم٦م ذم احلرام -0 



 
 

 ٦م.اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسمقيّ  -3 

 :، وهق قمغم أٟمقاععمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٖمّش اعمٕم٤مُمٚم٦م ا -4 

يمٛمزج اًمدهـ  ،ُمـ دون إقمالم ٤م خيٗمكُمزج اعمٌٞمع اعمرهمقب ومٞمف سمٖمػمه ممّ  مـفا: 

 .سم٤مًمِمحؿ

اعم٤مء قمغم سمٕمض  يمرّش  ،٤م ُمٗم٘مقدة واىمٕم٤مً ٞمع ُمع أهّن دة ذم اعمٌإفمٝم٤مر اًمّمٗم٦م اجلٞمّ  ومـفا: 

 .٤م ضمديدةؿ أهّن اخليوات ًمٞمتقهّ 

  هُ َضَ  وْ  أَ اَمً ؾِ ْس مُ  َش غَ  نْ ا مَ ـَ مِ  َس قْ لَ »وذم اًمٜمٌقي:  
 َش غَ  نْ مَ »، وذم آظمر: «هُ رَ اكَ مَ  وْ أَ

 .«هِ ِس ػْ كَ  ىَل  إِ  هُ ؾَ كَ وَ وَ  هُ تَ َش قْ عِ مَ  هِ قْ ؾَ عَ  دَ َش وَ  هِ قِ زْ رِ  ةَ كَ رَ بَ  اهللُ  عَ زَ كَ  مَ ؾِ ْس ادُ  اهُ َخ أَ 

س اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتٓمٝمػم يم٤مًمٗمراش، ويمذا همػم اًم٘م٤مسمؾ ٓ سم٠مس سمٌٞمع اعمتٜمجّ  (:242)مسللة  

ٝم٤م شمقىّمٗمُمع  طمتّكُمٜم٤مومٕمف اعمتٕم٤مروم٦م اًم٤ًمئٖم٦م قمغم اًمٓمٝم٤مرة يم٤مًمٜمٗمط، سمؾ  شمقىّمػًمف ُمع قمدم 

 هب٤م. ٚم٦م ُمٕمتدّ قمٚمٞمٝم٤م يم٤مًمدسمس واًمٕمًؾ إذا يم٤مٟم٧م ًمف ُمٜمٗمٕم٦م حمٚمّ 

س إذا يم٤من ُمع قمدم جي٥م قمغم اًم٤ٌمئع إقمالم اعمِمؽمي سمٜمج٤مؾم٦م اعمتٜمجّ  (:241)مسللة  

اإلقمالم ذم ُمٕمرض خم٤مًمٗم٦م شمٙمٚمٞمػ إًمزاُمل حتريٛمل يم٤مؾمتٕمامًمف ذم إيمؾ واًمنمب، أو 

س ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ وإشمٞم٤من اًمٗمريْم٦م هبام، سمنمط اطمتامل وضمقيب يم٤مؾمتٕمامل اعم٤مء اعمتٜمجّ 

 سم٤مًمديـ ُمثالً.  ُُم٤ٌملٍ سم٠من مل حيرز يمقٟمف همػم ،فشم٠مصمػم اإلقمالم ذم طم٘مّ 

ويمذًمؽ  ،ٓ جيقز سمٞمع حلؿ احلٞمقان اعمذسمقح قمغم وضمف همػم ذقمل (:246)مسللة  

 ف ذم طمٙمؿ اعمٞمت٦م.ضمٚمده وؾم٤مئر أضمزائف اًمتل حتّٚمٝم٤م احلٞم٤مة وم٢مٟمّ 

 ٤مهت٤م إذا اطمتٛمؾ أنجيقز سمٞمع اجلٚمقد واًمٚمحقم واًمِمحقم وُمِمت٘مّ  (:245)مسللة  

مل جيز إيمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل حيرز ذًمؽ، وإطمقط ك وإن شمٙمقن ُم٠مظمقذة ُمـ احلٞمقان اعمذيمّ 

ًمزوُم٤ًم ُمع قمدم إطمراز شمذيمٞمتٝم٤م إقمالم اعمِمؽمي سم٤محل٤مل ومٞمام إذا اطمتٛمؾ اؾمتخداُمف هل٤م ومٞمام 



 
 

 ف.يِمؽمط ومٞمف اًمتذيمٞم٦م ُمع اطمتامل شم٠مصمػم اإلقمالم ذم طم٘مّ 

 ت اًمت٤مًمٞم٦م:اوحُترز شمذيمٞم٦م اًمٚمحؿ وٟمحقه ومٞمام إذا وضمدت قمٚمٞمف إطمدى إُم٤مر 

وم٤مً يٜم٤مؾم٥م اًمتذيمٞم٦م، يمَٕمرض ومف ومٞمف شمٍّم ُمع اىمؽماهن٤م سمام ي٘متيض شمٍّم  يد اعمًٚمؿ -9 

 اًمٚمحؿ ًمأليمؾ وإقمداد اجلٚمد ًمٚمٌس واًمٗمرش.

 ؾمقاء أيم٤من ومٞمٝم٤م سمٞمد اعمًٚمؿ أم جمٝمقل احل٤مل. ،ؾمقق اعمًٚمٛملم -5 

٦م ُمـ إطمذي٦م ٦ٌم واعمّمٜمققم٤مت اجلٚمديّ اًمّمٜمع ذم سمالد اإلؾمالم، يم٤مًمٚمحقم اعمٕمٚمّ  -5 

 وهمػمه٤م.

ُم٤م يًتقرد ُمـ اًمٌالد همػم اإلؾمالُمٞم٦ّم وؾم٤مئر ُم٤م ي١مظمذ ُمـ يد اًمٙم٤مومر  (:244)مسللة  

ك ُمع إقمالم ُمـ حلؿ وؿمحؿ وضمٚمد جيقز سمٞمٕمف إذا اطمتٛمؾ يمقٟمف ُم٠مظمقذاً ُمـ احلٞمقان اعمذيمّ 

اعمِمؽمي سم٤محل٤مل يمام ؾمٌؼ، وًمٙمـ ٓ جيقز إيمؾ ُمٜمف ُم٤م مل حيرز شمذيمٞمتف وًمق ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ 

وٓ جيدي ذم احلٙمؿ سمتذيمٞمتف إظم٤ٌمر  .٦مت٘مّدُماًمثالث اعم إُم٤مرات سم٢مطمدىسمٙمقٟمف ُمًٌقىم٤ًم 

ىمد  أّٟمفك، وهٙمذا احل٤مل ومٞمام ي١مظمذ ُمـ يد اعمًٚمؿ إذا قمٚمؿ ذي اًمٞمد اًمٙم٤مومر سمٙمقٟمف ُمذيمّ 

 أظمذه ُمـ يد اًمٙم٤مومر ُمـ همػم اؾمتٕمالم قمـ شمذيمٞمتف.

سمٞمع اعم٤مل اعمٖمّمقب سم٤مـمؾ، وجي٥م قمغم اًم٤ٌمئع رّد ُم٤م أظمذه ُمـ اًمثٛمـ  (:241)مسللة  

 ِمؽمي.إمم اعم

إذا مل يٙمـ ُمـ ىمّمد اعمِمؽمي إقمٓم٤مء اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئع أو ىمّمد قمدُمف مل  (:242)مسللة  

اً، ويٚمزُمف إقمٓم٤مؤه سمٕمد اًمنماء، ويمذًمؽ إذا ىمّمد يٌٓمؾ اًمٌٞمع إذا يم٤من ىم٤مصداً ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م ضمدّ 

  ُمـ احلرام.أن يٕمٓمل اًمثٛمـ اًمٙمكّم 

واعمزُم٤مر، م ُمثؾ اًمٕمقد واًمٓمٜمٌقر حيرم سمٞمع آٓت اًمٚمٝمق اعمحرّ  (:243)مسللة  

 وإطمقط ًمزوُم٤مً آضمتٜم٤مب قمـ سمٞمع اعمزاُمػم اًمتل شمّمٜمع ًمٚمٕم٥م إـمٗم٤مل.



 
 

ظمرى وٓ شمٜم٤مؾم٥م ٕمٛمؾ ذم احلرام شم٤مرة وذم احلالل أأٓت اعمِمؽميم٦م اًمتل شمًت وأُّم٤م 

               ٦م تٝم٤م قمٜمد اًمٕمرف أن شمًتخدم ذم احلرام ظم٤مّص ٦م اًمتل هب٤م ىمقام ُم٤مًمٞمّ صقرهت٤م اًمّمٜم٤مقمٞمّ 

ومال سم٠مس سمٌٞمٕمٝم٤م وذائٝم٤م، يمام ٓ سم٠مس  - ؾ واًمٗمٞمديق واًمتٚمٗمزيقنواعمًجّ يم٤مًمراديق  -

٦م. ٟمٕمؿ، ٓ جيقز اىمتٜم٤مؤه٤م عمـ ٓ ي٠مُمـ ُمـ اٟمجرار ٚمٝم٤م واؾمتٕمامهل٤م ذم ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اعمحٚمّ سم٤مىمتٜم٤مئ

 ٟمٗمًف أو سمٕمض أهٚمف إمم اؾمتخداُمٝم٤م ذم احلرام.

ٜمع اعمًٙمر، سمٞمع اًمٕمٜم٥م واًمتٛمر إذا ىمّمد سمٌٞمٕمٝمام ص يّمّح حيرم وٓ  (:244)مسللة  

 اعمِمؽمي يٍمومٝمام ومٞمف. وٓ سم٠مس سمف ُمع قمدم اًم٘مّمد وإن قمٚمؿ اًم٤ٌمئع أنّ 

حيرم قمغم إطمقط شمّمقير ذوات إرواح ُمـ إٟم٤ًمن وهمػمه إن يم٤من  (:245)مسللة  

 ًّ ًّ  وأُّم٤مات، اًم يم٤مًمتامصمٞمؾ اعمٕمٛمقًم٦م ُمـ احلجر واًمِمٛمع واًمٗمٚمزّ جم ؿ ومال سم٠مس سمف، همػم اعمج

ًّ يمام ٓ سم٠مس سم٤مىمتٜم٤مء اًمّمقر ا  ٛم٦م وسمٞمٕمٝم٤م وذائٝم٤م وإن يم٤من يٙمره ذًمؽ.عمج

ذاء اعم٠مظمقذ سم٤مًم٘مامر أو اًمنىم٦م أو اعمٕم٤مُمالت اًم٤ٌمـمٚم٦م، وإن  ٓ يّمّح  (:212)مسللة  

 شمًّٚمٛمف اعمِمؽمي وضم٥م قمٚمٞمف أن يرّده إمم ُم٤مًمٙمف.

سمٞمع أوراق اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م وذاؤه٤م، يمام ٓ جيقز إقمٓم٤مء اعم٤مل  يّمّح ٓ  (:211)مسللة  

٤مٟم٤ًم ومال سم٠مس سمف، إذا يم٤من اإلقمٓم٤مء جمّ  وأُّم٤م .٦م قمـ اًمٗم٤مئدة اعمحتٛمٚم٦مقمٜمد أظمذه٤م سم٘مّمد اًمٌدًمٞمّ 

 يمام إذا يم٤من سم٘مّمد اإلقم٤مٟم٦م قمغم ُمنموع ظمػمي يمٌٜم٤مء ُمدرؾم٦م أو ضمن أو ٟمحق ذًمؽ.

أص٤مسم٧م اًم٘مرقم٦م سم٤مؾمٛمف ُمـ  ـٓمك عمف ذم اعم٤مل اعمٕمشم٘مدير ٓ جيقز اًمتٍّم  وقمغم يمّؾ  

 وأُّم٤م٦م، ؾمالُمٞمّ ٦م ذم اًمدول اإلي هل٤م ذيم٦م طمٙمقُمٞمّ دون إذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل إذا يم٤من اعمتّمدّ 

 ف ذم اعم٤مل اعمُٕمٓمك ُم٤م مل يٕمٚمؿ سم٤مؿمتامًمف قمغم احلرام.٦م ومال سم٠مس سم٤مًمتٍّم إذا يم٤من ذيم٦م أهٚمٞمّ 

اخلٞم٤مر ًمٚمٛمٖمِمقش وإن طمرم ٓ شمٗمًد اعمٕم٤مُمٚم٦م سمف، ًمٙمـ يث٧ٌم  اًمٖمّش  (:216)مسللة  

ّٓ الع، سمٕمد آـمّ  ٦م سمامء اًمذه٥م أو اًمٗمّْم  ذم إفمٝم٤مر اًمٌمء قمغم ظمالف ضمٜمًف يمٌٞمع اعمٓمكمّ إ



 
 

ٕم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم يٌٓمؾ ومٞمف اًمٌٞمع وحيرم اًمثٛمـ قمغم اًم٤ٌمئع، هذا إذا وىم وم٢مّٟمفُمٜمٝمام،  أّٟمفقمغم 

ُمرطمٚم٦م  ذم ٦م وطمّمؾ اًمٖمّش  ذم اًمذُمّ إذا وىمٕم٧م قمغم اًمٙمكّم  وأُّم٤م ،ؿمخص ُم٤م ومٞمف اًمٖمّش 

 ومٞمف. اًمقوم٤مء ومٚمٚمٛمٖمِمقش أن يٓمٚم٥م شمٌديٚمف سمٗمرد آظمر ٓ همّش 

ُمـ احلٜمٓم٦م  ٤مً حيرم سمٞمع اعمٙمٞمؾ واعمقزون سم٠ميمثر ُمٜمف يم٠من يٌٞمع يمٞمٚمقهمراُم (:215)مسللة  

هذا احلٙمؿ ُم٤م إذا يم٤من أطمد اًمٕمقولم صحٞمح٤مً وأظمر ُمٕمٞم٤ًٌم،  همراُملم ُمٜمٝم٤م، ويٕمؿّ سمٙمٞمٚمق

يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتٝمام خمتٚمٗم٦م ُٕمر آظمر، ومٚمق أقمٓمك داً وأظمر رديئ٤ًم، أو أو يم٤من أطمدمه٤م ضمٞمّ 

 اًمذه٥م اعمّمقغ وأظمذ أيمثر ُمٜمف ُمـ همػم اعمّمقغ ومٝمق رسم٤مً وطمرام.

وم٢مذا سم٤مع ٓ يٕمتؼم ذم اًمزي٤مدة أن يٙمقن اًمزائد ُمـ ضمٜمس اًمٕمقولم،  (:214)مسللة  

ُمٜمٝم٤م ودرهؿ ومٝمق أيْم٤ًم رسم٤ًم وطمرام، سمؾ ًمق يم٤من اًمزائد  همرامٍ ُمـ احلٜمٓم٦م سمٙمٞمٚمق ٤مً همراُميمٞمٚمق

ٕقمامل يم٠من ذط أطمد اعمت٤ٌميٕملم قمغم أظمر أن يٕمٛمؾ ًمف قمٛمالً ومٝمق أيْم٤مً رسم٤مً وطمرام، ُمـ ا

ُمٜمٝم٤م  همرامٍ ُمـ احلٜمٓم٦م ٟم٘مداً سمٙمٞمٚمق ٤مً يم٠من سم٤مع يمٞمٚمقهمراُم ،٦ميم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة طمٙمٛمٞمّ ويمذًمؽ إذا 

 ٟمًٞمئ٦م.

ٓ سم٠مس سم٤مًمزي٤مدة ذم أطمد اًمٓمروملم إذا أوٞمػ إمم أظمر رء، يم٠من  (:211)مسللة  

سمنمط أن شمٙمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م  ُمـ احلٜمٓم٦م ُمع ُمٜمديؾ سمٙمٞمٚمقهمراُملم ُمـ احلٜمٓم٦م ٤مً يٌٞمع يمٞمٚمقهمراُم

٦م وي٘مّمد اعمت٤ٌميٕم٤من يمقن اعمٜمديؾ سم٢مزاء اعم٘مدار اًمزائد ُمـ احلٜمٓم٦م. ويمذًمؽ ٓ سم٠مس ٟم٘مديّ 

ُمـ احلٜمٓم٦م ُمع ُمٜمديؾ  ٤مً قهمراُمسم٤مًمزي٤مدة إذا يم٤مٟم٧م اإلو٤موم٦م ذم اًمٓمروملم يم٠من سم٤مع يمٞمٚم

 همراُملم وُمٜمديؾ.سمٙمٞمٚمق

ـمرف سم٢مزاء احلٜمٓم٦م ذم  يمّؾ ٟم٘مداً وٟمًٞمئ٦ًم إذا ىمّمدا يمقن اعمٜمديؾ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م  وشمّمّح  

رف اًمٜم٤مىمص سم٢مزاء اعمٜمديؾ ٟم٘مدًا إذا ىمّمدا يمقن اعمٜمديؾ ذم ـم اًمٓمرف أظمر، ويمذا شمّمّح 

 همرام اًمزائد ُمـ احلٜمٓم٦م ذم اًمٓمرف أظمر.واًمٙمٞمٚمق



 
 

يمثر ُمٜمف يم٤مٕىمٛمِم٦م واًمٙمت٥م سمٞمٕمف سم٠م جيقز ذم ُم٤م ي٤ٌمع سم٤معم٤ًمطم٦م أو اًمٕمدّ  (:212)مسللة  

٤مد ذم اجلٜمس وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً شمرك سمٞمٕمف ُمع آحّت  وأُّم٤مٟم٘مداً وٟمًٞمئ٦م ُمع اظمتالومٝمام ضمٜم٤ًمً، 

 يم٠من يٌٞمع ُمؽمًا ُمـ احلرير سمٛمؽميـ ُمٜمف إمم ؿمٝمر واطمد. ،سم٤مٕيمثر

٤م ُمـ اعمٕمدود جيقز سمٞمع سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ٦م سمام أهّن إوراق اًمٜم٘مديّ  (:213)مسللة  

٦م سمٕمنمة دٟم٤مٟمػم وٟمًٞمئ٦م، ومٞمجقز سمٞمع مخ٦ًم دٟم٤مٟمػم يمقيتٞمّ  ُمتٗم٤موالً ُمع اظمتالومٝمام ضمٜم٤ًمً ٟم٘مداً 

ٟمًٞمئ٦م  وأُّم٤م٤مد ذم اجلٜمس ومٞمجقز اًمتٗم٤موؾ ذم اًمٌٞمع هب٤م ٟم٘مداً، ُمع آحّت  وأُّم٤م٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم. قمراىمٞمّ 

 وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً شمريمف.

اعمٌٚمغ اعمذيمقر ومٞمٝم٤م إذا يم٤من اًمِمخص  سمٛمٕمٜمك أنّ  ،وٓ سم٠مس سمتٜمزيؾ اًمّمٙمقك ٟم٘مداً  

ويٙمقن  ّلًاُمٜمف طم٤م ُمديٜم٤ًم سمف واىمٕم٤مً ضم٤مز ظمّمٛمٝم٤م ذم اعمّم٤مرف وهمػمه٤م سم٠من يٌٞمٕمف اًمدائـ سم٠مىمّؾ 

 اًمثٛمـ ٟم٘مداً.

ُم٤م ي٤ٌمع ذم هم٤مًم٥م اًمٌٚمدان سم٤مًمٙمٞمؾ أو اًمقزن جيقز سمٞمٕمف ٟم٘مداً سم٠ميمثر ُمٜمف  (:214)مسللة  

سمٚمد  يمّؾ ًمف ذم اًمٌالد ُمـ همػم همٚم٦ٌم ومحٙمٛمف ذم . وُم٤م خيتٚمػ طم٤مذم اًمٌٚمد اًمذي ي٤ٌمع ومٞمف سم٤مًمٕمدّ 

يتٌع ُم٤م شمٕم٤مرف ومٞمف، ومال جيقز سمٞمٕمف سم٤مًمزي٤مدة ذم سمٚمد ي٤ٌمع ومٞمف سم٤مًمٙمٞمؾ واًمقزن، وجيقز ٟم٘مدًا 

إذا اظمتٚمػ طم٤مًمف ذم سمٚمد واطمد وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم قمدم سمٞمٕمف ومٞمف  وأُّم٤م .ومٞمام ي٤ٌمع ومٞمف سم٤مًمٕمدّ 

 سم٤مًمتٗم٤موؾ.

ٙمٞمؾ أو اعمقزون ومل يٙمقٟم٤م ُمـ ضمٜمس واطمد إذا يم٤من اًمٕمقو٤من ُمـ اعم (:215)مسللة  

يم٠من  ،ذم اًمٜمًٞمئ٦م وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم شمريمف وأُّم٤م٦م، ضم٤مز أظمذ اًمزي٤مدة إن يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟم٘مديّ 

 همراُملم ُمـ احلٜمٓم٦م إمم ؿمٝمر واطمد.ُمـ إرز سمٙمٞمٚمق ٤مً همراُميٌٞمع يمٞمٚمق

ٓ جيقز اًمتٗم٤موؾ سملم  أّٟمف( قان اهلل قمٚمٞمٝمؿاعمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء )رو (:222)مسللة  

همراُملم ُمـ سمٙمٞمٚمق سْمدُمـ اًمزُ  همرامٍ ُمـ أصؾ واطمد، ومال جيقز سمٞمع يمٞمٚمق اًمٕمقولم اعم٠مظمقذيـ



 
 

ـّ  قمغم آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل. وٓ جيقز اًمتٗم٤موؾ ذم  إـمالق هذا احلٙمؿ ُمٌٜمّل  اجلٌـ، وًمٙم

 ُمٜمٝم٤م. سمٞمع اًمرـم٥م ُمـ وم٤ميمٝم٦م سم٤مجل٤مّف 

اًمرسم٤م، ومال جيقز سمٞمع د ذم سم٤مب شمٕمتؼم احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم ُمـ ضمٜمس واطم (:221)مسللة  

ُمـ اًمِمٕمػم  همرامٍ ُمـ أظمر، ويمذا ٓ جيقز سمٞمع يمٞمٚمقهمراُملم ُمـ أطمدمه٤م سمٙمٞمٚمق همرامٍ يمٞمٚمق

 ُمـ احلٜمٓم٦م ٟمًٞمئ٦م. همرامٍ ٟم٘مداً سمٙمٞمٚمق

 ٓ رسم٤م سملم اًمقاًمد واًمقًمد وٓ سملم اًمرضمؾ وزوضمتف، ومٞمجقز ًمٙمّؾ  (:226)مسللة  

ل إذا أظمذ اعمًٚمؿ  اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر همػم اًمذُمّ ُمٜمٝمام أظمذ اًمزي٤مدة ُمـ أظمر. ويمذا ٓ رسم٤م سملم

 اًمزي٤مدة.

 

 ط ادتبايعنيوذ

 ٦م أُمقر:يِمؽمط ذم اعمت٤ٌميٕملم ؾمتّ  (:225)مسللة  

 اًمٌٚمقغ. -9 

 اًمٕم٘مؾ. -5 

 اًمرؿمد. -5 

 اًم٘مّمد. -0 

 آظمتٞم٤مر. -3 

 ُمٚمؽ اًمٕم٘مد. -4 

ه واًمٗمْمقزم، قمغم واعمجٜمقن واًمًٗمٞمف واهل٤مزل واعمٙمرَ  ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمّمٌّل  ومال شمّمّح  

 شمٗمّمٞمؾ ذم سمٕمض ذًمؽ ي٠ميت ذم اعم٤ًمئؾ أشمٞم٦م.

ٓ جيقز اؾمت٘مالل همػم اًم٤ٌمًمغ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم أُمقاًمف وإن أذن ًمف  (:224)مسللة  



 
 

ّٓ ، اًمقزمّ  ف ز عمٕم٤مُمٚمتٝم٤م وم٢مٟمّ اعمٛمٞمّ  ي اًمّمٌّل ًمٕم٤مدة سمتّمدّ ذم إؿمٞم٤مء اًمٞمًػمة اًمتل ضمرت ا إ

ز ويمٞمالً قمٜمف ذم ويم٤من اعمٛمٞمّ  . وإذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمقزمّ سم٢مذن وًمٞمّف ُمٕم٤مُمٚمتف ومٞمٝم٤م شمّمّح 

. د إٟمِم٤مء اًمّمٞمٖم٦م ضم٤مزت. ويمذا دمقز ُمٕم٤مُمٚمتف سمامل اًمٖمػم سم٢مذٟمف وإن مل يٙمـ سم٢مذن اًمقزمّ جمرّ 

 أو اعمٌٞمع إمم اًم٤ٌمئع أو اعمِمؽمي. ذم إيّم٤مل اًمثٛمـ يمام ٓ ُم٤مٟمع ُمـ وؾم٤مـم٦م اًمّمٌّل 

ذم همػم اعمقرد اًمذي  -إذا اؿمؽمى ُمـ همػم اًم٤ٌمًمغ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمقاًمف  (:221)مسللة  

ه إمم اًمٓمٗمؾ ٟمٗمًف. وإذا ف، وٓ جيقز ردّ ُم٤م اؿمؽماه إمم وًمٞمّ  وضم٥م ردّ  -ُمٕم٤مُمٚمتف ومٞمف  شمّمّح 

اؾمؽمو٤مؤه، وم٢من مل ه إًمٞمف أو اؿمؽمى ُمٜمف ُم٤مًٓ ًمٖمػمه ُمـ دون إضم٤مزة اعم٤مًمؽ وضم٥م ردّ 

ق سم٤معم٤مل قمٜمف، وإطمقط وضمقسم٤مً أن يٙمقن ذًمؽ سم٢مذن ُمـ ُمٕمروم٦م اعم٤مًمؽ شمّمدّ  تٛمّٙمـي

 احل٤ميمؿ اًمنمقمل.

٧م، وٓ ريض هب٤م صحّ صُمؿَّ  ًمق ُأيمره أطمد اعمتٕم٤مُمٚملم قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م (:222)مسللة  

 طم٤مضم٦م إمم إقم٤مدة اًمّمٞمٖم٦م.

أضم٤مزه سمٕمد ذًمؽ صُمؿَّ  -ٟمف أي ُمـ دون إذ -إذا سم٤مع ُم٤مل اًمٖمػم ومْمقًٓ  (:223)مسللة  

 ُمـ طملم اًمٕم٘مد. صّح 

ُمـ ـمرف إب أن يٌٞمع ُم٤مل همػم اًم٤ٌمًمغ  ُمـ إب واجلدّ  جيقز ًمٙمّؾ  (:224)مسللة  

وُمـ سمٚمغ جمٜمقٟم٤مً أو ؾمٗمٞمٝم٤مً أو يِمؽمي سم٠مُمقاهلؿ إذا مل يٙمـ ومٞمف ُمٗمًدة هلؿ. وجيقز ذًمؽ 

 ل قمدم اعمٗمًدة.، وًمٙمـ قمٚمٞمف أن يراقمل ُمّمٚمحتٝمؿ وٓ يٙمٗمأيْم٤ًم ًمقيّص إب واجلدّ 

        وُمع وم٘مد اجلٛمٞمع جيقز ًمٚمٛمجتٝمد اًمٕم٤مدل وويمٞمٚمف ذم ذًمؽ وًمٚمٕمدل ُمـ اعم١مُمٜملم  

أن يٌٞمع أُمقال ه١مٓء وُم٤مل اًمٖم٤مئ٥م أو يِمؽمي  -ُمـ اًمقصقل إًمٞمٝمام  تٛمّٙمـقمٜمد قمدم اًم -

سم٠مُمقاهلؿ إذا اىمتْم٧م ُمّمٚمحتٝمؿ ذًمؽ، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً آىمتّم٤مر قمغم ُم٤م إذا 

 يمف اًمير واًمٗم٤ًمد.يم٤من ذم شمر



 
 

، ويم٤من اعم٤مل وُمٜم٤مومٕمف أضم٤مزه اعم٤مًمؽ صّح صُمؿَّ  إذا سمٞمع اعم٤مل اعمٖمّمقب (:225)مسللة  

وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم  .ُمـ طملم اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمِمؽمي، واًمٕمقض وُمٜم٤مومٕمف ًمٚمامًمؽ إصٞمؾ

 أن يٌٞمٕمف اًمٖم٤مص٥م ًمٜمٗمًف أو ًمٚمامًمؽ.

  

 ذوط العوضني

 يِمؽمط ذم اًمٕمقولم مخ٦ًم أُمقر: (:232)مسللة  

ُمٜمٝمام سمام يتٕم٤مرف شم٘مديره سمف قمٜمد اًمٌٞمع ُمـ اًمقزن أو اًمٙمٞمؾ أو  اًمٕمٚمؿ سمٛم٘مدار يمّؾ  -9 

 اًمٕمّد أو اعم٤ًمطم٦م.

ّٓ سمٓمؾ اًمٌٞمع، إاًم٘مدرة قم -5  ُمـ شمًٚمٞمٛمف،  تٛمّٙمـإًمٞمف ُم٤م ي أن يْمؿّ  ّٓ غم إىم٤ٌموف، وإ

٦م اًمِم٤مردة ويم٤من ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف اًمٕمقض ُمـ آؾمتٞمالء قمٚمٞمف، وم٢مذا سم٤مع اًمداسمّ  متّٙمـويٙمٗمل 

 اًمٌٞمع. اعمِمؽمي ىم٤مدراً قمغم أظمذه٤م صّح 

 ٤مشمف اًمتل ختتٚمػ هب٤م اًم٘مٞمؿ.ُمٕمروم٦م ضمٜمًف وظمّمقصٞمّ  -5 

ومقت ٦م ُم٤مًمٙمف، واًمْم٤مسمط ٘مف ذم ُمٚمٙمٞمّ ي٘متيض سم٘م٤مء ُمتٕمٚمّ  ؼ سمف ٕطمٍد طمّؼ أن ٓ يتٕمٚمّ  -0 

ّٓ سمٞمع اًمٕملم اعمرهقٟم٦م  يّمّح اًمره٤مٟم٦م، ومال  سم٤مٟمت٘م٤مًمف إمم همػمه، وذًمؽ يمحّؼ  احلّؼ  سمٛمقاوم٘م٦م  إ

 اًمرهـ. اعمرهتـ أو ُمع ومّؽ 

سمٞمع اعمٜم٤مومع، ومٚمق سم٤مع  ّمّح ي٦م، ومال أن يٙمقن اعمٌٞمع ُمـ إقمٞم٤من وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمذُمّ  -3 

 . ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمجٕمؾ اعمٜمٗمٕم٦م صمٛمٜم٤مً.ُمٜمٗمٕم٦م اًمدار ؾمٜم٦م مل يّمّح 

ّٓ سمٞمٕمف ذم ذًمؽ اًمٌٚمد  ُم٤م ي٤ٌمع ذم سمٚمد سم٤مًمقزن أو اًمٙمٞمؾ ٓ يّمّح  (:231)مسللة    إ

 سم٤مًمقزن أو اًمٙمٞمؾ، وجيقز سمٞمٕمف سم٤معمِم٤مهدة ذم اًمٌٚمد اًمذي ي٤ٌمع ومٞمف سم٤معمِم٤مهدة.

ُم٤م ي٤ٌمع سم٤مًمقزن جيقز سمٞمٕمف سم٤مًمٙمٞمؾ إذا يم٤من اًمٙمٞمؾ ـمري٘م٤ًم إمم اًمقزن،  (:236)مسللة  



 
 

 ُمـ احلٜمٓم٦م ومت٤ٌمع احلٜمٓم٦م سمذًمؽ اعمٙمٞم٤مل. ٤مً همراُمحيقي يمٞمٚمق وذًمؽ يم٠من جيٕمؾ ُمٙمٞم٤مًٓ 

قمدا اًمنمط  -٦م ت٘مّدُمإذا سمٓمٚم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٗم٘مداهن٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمنموط اعم (:235)مسللة  

ف أظمر ذم ُم٤مًمف ُمـ اًمٕمقولم ضم٤مز ًمف ُمـ اعمت٤ٌميٕملم سمتٍّم  يمّؾ وُمع ذًمؽ ريض  -اًمراسمع 

 ف ومٞمف.اًمتٍّم 

ؾم٘مط قمـ آٟمتٗم٤مع سمف ذم ضمٝم٦م جيقز سمٞمع اًمقىمػ إذا ظمرب سمحٞم٨م  (:234)مسللة  

وذًمؽ يم٤محلّمػم اعمقىمقف قمغم اعمًجد  ،اًمقىمػ، أو ص٤مر ذا ُمٜمٗمٕم٦م يًػمة ُمٚمح٘م٦م سم٤معمٕمدوم

جيقز قمٜمدئذ سمٞمٕمف  وم٢مّٟمف ،هب٤م ق سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمتدّ إذا ظمٚمؼ ومتزّ 

 . وُمـ سمحٙمٛمفًمٚمٛمتقزّم 

سم٘م٤مؤه إمم اخلراب اعمً٘مط ي وُمثؾ ذًمؽ ُم٤م إذا ـمرأ قمغم اًمقىمػ ُم٤م يًتقضم٥م أن ي١مدّ  

ـّ  ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اعمٕمتدّ   شم٠مظمػم اًمٌٞمع إمم آظمر أزُمٜم٦م إُمٙم٤من آٟمتٗم٤مع سمف. اًمالزم طمٞمٜمئذٍ  هب٤م، وًمٙم

ويقىمػ قمغم هن٩م  ذًمؽ أن يِمؽمى سمثٛمـ اًمقىمػ ُمٚمٌؽ  يمّؾ وإطمقط ًمزوُم٤مً ذم  

ل ، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤ًم أن يٙمقن اًمقىمػ اجلديد ُمٕمٜمقٟم٤مً سمٕمٜمقان اًمقىمػ إوّ إّولاًمقىمػ 

 ُمع اإلُمٙم٤من.

ـّ  (:231)مسللة   أو سمتٚمػ اعم٤مل  ًمق وىمع اخلالف سملم اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ قمغم وضمف ئم

ومٗمل ضمقاز سمٞمٕمف وسومف ومٞمام هق أىمرب إمم ُم٘مّمقد  اًمٜمٗمس إذا سم٘مل اًمقىمػ قمغم طم٤مًمف

 اًمقاىمػ إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمف.

٦م اعمٜمٗمٕم٦م أو عمّمٚمح٦م يم٘مٚمّ ًمق ذط اًمقاىمػ سمٞمع اًمقىمػ إذا اىمتْم٧م ا (:232)مسللة  

 وىمقع اخلالف سملم اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ وٟمحق ذًمؽ ضم٤مز سمٞمٕمف.

وإذا يم٤من اًمٌٞمع ًمٖمػم  .جيقز سمٞمع اًمٕملم اعمًت٠مضمرة ُمـ اعمًت٠مضمر وهمػمه (:233)مسللة  

اعمًت٠مضمر مل يٙمـ ًمف اٟمتزاع اًمٕملم ُمـ اعمًت٠مضمر، وًمٙمـ يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر إذا يم٤من ضم٤مهالً 



 
 

 شمف ومٔمٝمر ظمالومف.ف اقمت٘مد ىمٍم ُمدّ سم٤مإلجي٤مر ًمٙمٜمّ  سم٤محل٤مل، ويمذا احل٤مل ًمق قمٚمؿ

 

 عؼد البقع

٦م ًمٖم٦م يم٤مٟم٧م، ٦م ذم صٞمٖم٦م اًمٌٞمع، سمؾ جيقز إٟمِم٤مؤه سم٠ميّ ٓ شمِمؽمط اًمٕمرسمٞمّ  (:234)مسللة  

 سم٤مٕظمذ واإلقمٓم٤مء سم٘مّمده ُمـ دون صٞمٖم٦م أصالً. سمؾ يّمّح 

 

 بقع الثامر

سمٞمع اًمٗمقايمف واًمثامر ىمٌؾ آىمتٓم٤مف ُمـ إؿمج٤مر إذا اؾمت٤ٌمن  يّمّح  (:235)مسللة  

 سمحٞم٨م أُمٙمـ شمٕمٞملم ُم٘مداره٤م سم٤مخلرص. ،طم٤مهل٤م وأّن هب٤م آوم٦م أم ٓ

 وجيقز سمٞمٕمٝم٤م سمٕمد فمٝمقره٤م وإن يم٤من ىمٌؾ أن يًتٌلم طم٤مهل٤م ذم اًمّمقر اًمت٤مًمٞم٦م: 

 أن يٙمقن اعمٌٞمع صمٛمر قم٤مُملم ومام زاد. -9 

 ٦م ُمٕمتدّ سمنمط أن شمٙمقن ًمف ُم٤مًمٞمّ  -أن يٙمقن اعمٌٞمع ٟمٗمس ُم٤م هق ظم٤مرج ُمٜمٝم٤م ومٕمالً  -5 

 وإن مل يِمؽمط قمغم اعمِمؽمي أن ي٘متٓمٗمٝم٤م ذم احل٤مل. -هب٤م 

إًمٞمٝم٤م سمٕمض ٟم٤ٌمشم٤مت إرض أو همػمه، وإطمقط وضمقسم٤مً ذم اًمْمٛمٞمٛم٦م أن  أن يْمؿّ  -5 

 ٤م قمغم رأس ُم٤مل اعمِمؽمي إن مل خترج اًمثٛمرة.ظ ُمٕمٝمشمٙمقن سمحٞم٨م يتحٗمّ 

إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م  ذم همػم هذه اًمّمقر اًمثالث ومجقاز اًمٌٞمع حمّؾ  وأُّم٤م 

 آطمتٞم٤مط ومٞمف.

٤م سمٞمٕمٝم٤م ىمٌؾ فمٝمقره٤م ومال جيقز إذا يم٤من ًمٕم٤مٍم واطمد وسمٖمػم وٛمٞمٛم٦م، وٓ سم٠مس سمف وأُمّ  

 إذا يم٤من ُمع اًمْمٛمٞمٛم٦م أو ًمٕم٤مُملم ومام زاد.



 
 

جيقز سمٞمع اًمتٛمر قمغم اًمٜمخؾ، ويٚمزم أن ٓ جيٕمؾ قمقوف متراً ُمـ ذًمؽ  (:242)مسللة  

ّٓ اًمٜمخؾ أو همػمه،   وم٢مّٟمفدظمقًمف إًمٞمٝم٤م،  أن يٙمقن ًمِمخص ٟمخٚم٦م ذم دار ؿمخص آظمر يِمّؼ  إ

جيقز ختٛملم ُم٘مدار متره٤م وسمٞمٕمف ُمـ ص٤مطم٥م اًمدار سمذًمؽ اعم٘مدار ُمـ اًمتٛمر. وٓ جيقز سمٞمع 

 صمٛمر همػم اًمٜمخؾ سمثٛمره أيْم٤مً، وجيقز سمٞمٕمف سمثٛمر همػمه.

جيقز سمٞمع اخلٞم٤مر واًم٤ٌمذٟمج٤من وٟمحقمه٤م ُمـ اخليوات اًمتل شمٚمت٘مط  (:241)مسللة  

٤مت ذم أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م، وٓ جيقز  قمدد اًمٚم٘مٓملّم ات قمديدة ومٞمام ًمق فمٝمرت وقمُ ؾمٜم٦م ُمرّ  يمّؾ ودّمز 

 سمٞمٕمٝم٤م ىمٌؾ فمٝمقره٤م قمغم إطمقط وضمقسم٤مً.

ٓ جيقز سمٞمع ؾمٜمٌؾ احلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م وًمق ُمـ همػمه، يمام ٓ جيقز سمٞمع  (:246)مسللة  

ؾمٜمٌؾ همػم احلٜمٓم٦م ُمـ احلٌقب سمح٥ّم ُمٜمف، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم قمدم سمٞمع ؾمٜمٌؾ اًمِمٕمػم 

 سم٤مًمِمٕمػم ُمـ همػمه.

 

 الـؼد والـسقئة

 ٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم أظمر شمًٚمٞمؿُمـ اعمت٤ٌميٕملم ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٘مديّ  جيقز ًمٙمّؾ  (:245)مسللة  

اًمتخٚمٞم٦م  :واًمتًٚمٞمؿ اًمقاضم٥م ذم اعمٜم٘مقل وهمػمه هق .قمقض ُم٤مًمف سمٕمد اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم احل٤مل

ف ومٞمف، وخيتٚمػ صدىمٝم٤م سمح٥ًم ُمـ اًمتٍّم  تٛمّٙمـسمرومع يده قمٜمف ورومع اعمٜم٤مومٞم٤مت سمحٞم٨م ي

 اظمتالف اعمقارد واعم٘م٤مُم٤مت.

ق إًمٞمف اطمتامل اًمزي٤مدة يٕمتؼم ذم اًمٜمًٞمئ٦م وٌط إضمؾ سمحٞم٨م ٓ يتٓمرّ  (:244)مسللة  

 .واًمٜم٘مّم٤من، ومٚمق ضمٕمؾ إضمؾ وىم٧م احلّم٤مد ُمثالً مل يّمّح 

ٓ جيقز ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمثٛمـ ُمـ اعمِمؽمي ذم اًمٜمًٞمئ٦م ىمٌؾ إضمؾ. ٟمٕمؿ، ًمق  (:241)مسللة  

 ُم٤مت وشمرك ُم٤مًٓ ومٚمٚم٤ٌمئع ُمٓم٤مًمٌتف ُمـ ورصمتف ىمٌؾ إضمؾ.



 
 

جيقز ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمثٛمـ ُمـ اعمِمؽمي ذم اًمٜمًٞمئ٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء إضمؾ، وًمق  (:242)مسللة  

اعمِمؽمي ُمـ أدائف ومٚمٚم٤ٌمئع إُمٝم٤مًمف أو ومًخ اًمٌٞمع وإرضم٤مع ؿمخص اعمٌٞمع إذا يم٤من  تٛمّٙمـمل ي

 ٦م اعمِمؽمي سمدًمف ُمـ اعمثؾ أو اًم٘مٞمٛم٦م.ذم ذُمّ  ُمقضمقدًا، وإن يم٤من شم٤مًمٗم٤ًم اؾمت٘مرّ 

الً سم٠مزيد ُمٜمف ًمٌْم٤مقمتف صمٛمٜم٤مً ٟم٘مداً وآظمر ُم١مضّم  إذا قملّم قمٜمد اعم٘م٤موًم٦م (:243)مسللة  

الً ٤م ًمق سم٤مقمٝم٤م سمثٛمـ ٟم٘مداً وسم٠ميمثر ُمٜمف ُم١مضّم  صّح، وأُمّ وم٤مسمت٤مقمٝم٤م اعمِمؽمي سم٠مطمدمه٤م اعمٕملّم 

الً إمم ٟم٘مداً وسمٕمنميـ ُم١مضّم  سمٕمتؽ هذا اًمٙمت٤مب سمٕمنمةٍ )سم٠من ىم٤مل ُمثالً:  -سم٢مجي٤مب واطمد 

ـّ ٜملم ُم١مضّم ٦م اًمٌٞمع سم٠مىمّؾ اًمثٛموىَمٌِؾ اعمِمؽمي ومٞمحتٛمؾ صحّ  - (ؿمٝمر اعمِمٝمقر سملم  الً، وًمٙم

 ( سمٓمالٟمف، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمف.قان اهلل قمٚمٞمٝمؿاًمٗم٘مٝم٤مء )رو

ة ُمـ إضمؾ شمراوٞم٤م قمغم شمٜم٘مٞمص ُمدّ  إذا سم٤مع ؿمٞمئ٤مً ٟمًٞمئ٦م وسمٕمد ُميّض  (:244)مسللة  

 ُم٘مدار ُمـ اًمثٛمـ وأظمذه ٟم٘مدًا ومال سم٠مس سمف.

 

 فؾَ بقع الَس 

ًَّ سمٞمع  (:245)مسللة   ـٍ  ُم١مضّم هق: اسمتٞم٤مع يمكّم  ػٚمَ اًم ، -قمٙمس اًمٜمًٞمئ٦م  - طم٤مّل  ؾ سمثٛم

 ٦م أؿمٝمر(ٛمٜمل اعمت٤مع سمٕمد ؾمتّ ومٚمق ىم٤مل اعمِمؽمي ًمٚم٤ٌمئع: )أقمٓمٞمؽ هذا اًمثٛمـ قمغم أن شمًٚمّ 

اًم٤ٌمئع ىمٌض اًمثٛمـ ُمـ اعمِمؽمي وىم٤مل: )سمٕمتؽ ُمت٤مع يمذا قمغم  وىم٤مل اًم٤ٌمئع: )ىمٌٚم٧م(، أو أنّ 

 ٦م أؿمٝمر(، ومٝمذه اعمٕم٤مُمٚم٦م صحٞمح٦م.ٛمف ًمؽ سمٕمد ؾمتّ أن أؾمٚمّ 

٦م وجيقز ٦م ؾمٚمٗم٤مً سم٤مًمذه٥م أو اًمٗمّْم ٓ جيقز سمٞمع اًمذه٥م أو اًمٗمّْم  (:252)مسللة  

 قمغم -٦م أو سمٛمت٤مع آظمر سم٤مًمذه٥م أو اًمٗمّْم  ٤مً ٦م ؾمٚمٗمسمٖمػممه٤م، يمام جيقز سمٞمع همػم اًمذه٥م واًمٗمّْم 

ًَّ شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت ذم إُمر اًم٤ًمسمع ُمـ ذوط سمٞمع  ، وإطمقط إومم أن جيٕمؾ سمدل - ػٚمَ اًم

ًَّ اعمٌٞمع ذم   ُمـ اًمٜم٘مقد. ػٚمَ اًم



 
 

  

 فؾَ الَس ذوط 

ًَّ يٕمتؼم ذم سمٞمع  (:251)مسللة    ؾمٌٕم٦م أُمقر: ػٚمَ اًم

أن يٙمقن اعمٌٞمع ُمْمٌقـم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اًمّمٗم٤مت اعمقضم٦ٌم ٓظمتالف اًم٘مٞمٛم٦م، وٓ يٚمزم  -9 

٤م ومٞمام ٓ يٛمٙمـ وٌط أوص٤مومف ممّ  يّمّح آؾمت٘مّم٤مء واًمتدىمٞمؼ سمؾ يٙمٗمل اًمْمٌط قمروم٤مً، وٓ 

ّٓ ٓ شمرشمٗمع اجلٝم٤مًم٦م ومٞمف   سم٤معمِم٤مهدة.إ

ي سمٛم٘مدار ِمؽموًمق يم٤من اًم٤ٌمئع ُمديقٟم٤مً ًمٚمٛم .ىمٌض مت٤مم اًمثٛمـ ىمٌؾ اومؽماق اعمت٤ٌميٕملم -5 

وًمق ىمٌض اًم٤ٌمئع  .أو طمّؾ ىمٌؾ اومؽماىمٝمام وضمٕمؾ ذًمؽ صمٛمٜم٤مً يمٗمك ّلًاطم٤ماًمثٛمـ ويم٤من اًمديـ 

اًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعم٘مدار اعم٘مٌقض وم٘مط، وصم٧ٌم اخلٞم٤مر ًمف ذم ومًخ أصؾ  سمٕمض اًمثٛمـ صّح 

 اًمٌٞمع.

 ضمٕمٚمف وىم٧م احلّم٤مد ُمثالً. شمٕمٞملم زُم٤من شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع ُمْمٌقـم٤ًم، ومال يّمّح  -5 

ؾمقاء يم٤من ٟم٤مدر اًمقضمقد أم  ،اًم٤ٌمئع ُمـ شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع قمٜمد طمٚمقل إضمؾ تٛمّٙمـأن ي -0 

.ٓ 

قمغم  -شمٕمٞملم ُمٙم٤من شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع ُمْمٌقـم٤ًم ومٞمام خيتٚمػ سم٤مظمتالومف إهمراض  -3 

  قمٜمدمه٤م وًمق ٟٓمٍماف وٟمحقه.لّم إذا مل يٙمـ شمٕم - إطمقط ًمزوُم٤مً 

واعمت٤مع اًمذي ي٤ٌمع سم٤معمِم٤مهدة جيقز سمٞمٕمف ؾمٚمٗم٤مً،  .شمٕمٞملم وزن اعمٌٞمع أو يمٞمٚمف أو قمدده -4 

يمٌٕمض أىم٤ًمم  ،وًمٙمـ يٚمزم أن يٙمقن اًمتٗم٤موت سملم أومراده همػم ُمٕمتٜمك سمف قمٜمد اًمٕم٘مالء

 اجلقز واًمٌٞمض.

أن ٓ يٚمزم ُمٜمف اًمرسم٤م، وم٢مذا يم٤من اعمٌٞمع ؾمٚمٗم٤مً ُمـ اعمٙمٞمؾ أو اعمقزون مل جيز أن جيٕمؾ  -5 

، وإذا ٙمٞمؾ واعمقزون قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً سمؾ وٓ ُمـ همػم ضمٜمًف ُمـ اعم ،صمٛمٜمف ُمـ ضمٜمًف



 
 

 ٦م.يم٤من ُمـ اعمٕمدود وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم أن ٓ جيٕمؾ صمٛمٜمف ُمـ ضمٜمًف سمزي٤مدة قمٞمٜمٞمّ 

 

 فؾَ الَس أحؽام بقع 

ٓ جيقز سمٞمع ُم٤م اؿمؽماه ؾمٚمٗم٤ًم ُمـ همػم اًم٤ٌمئع ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء إضمؾ،  (:256)مسللة  

٤م ي٤ٌمع وجيقز سمٕمد اٟم٘مْم٤مئف وًمق مل ي٘مٌْمف. ٟمٕمؿ، ٓ جيقز سمٞمع احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم وهمػممه٤م ممّ 

ّٓ  ،ىمٌؾ اًم٘مٌض -قمدا اًمثامر  -سم٤مًمٙمٞمؾ أو اًمقزن  أن يٌٞمٕمف سمٛم٘مدار صمٛمٜمف اًمذي اؿمؽماه سمف أو  إ

 سمقوٞمٕم٦م ُمٜمف.

ر سمٞمٜمف وسملم اعمِمؽمي ذم سمٞمع ؿ اًم٤ٌمئع اعمٌٞمع قمغم ـمٌؼ ُم٤م ىُمرّ ق ؾمٚمّ ًم (:255)مسللة  

 ًَّ سمٕمد طمٚمقل إضمؾ وضم٥م قمغم اعمِمؽمي ىمٌقًمف، وُمٜمف ُم٤م إذا يم٤من واضمدًا ًمّمٗم٦م مل  ػٚمَ اًم

 يِمؽمط وضمقده٤م أو اٟمتٗم٤مؤه٤م ومٞمف.

إذا ؾمّٚمٛمف اعمٌٞمع ىمٌؾ إضمؾ أو وم٤مىمدًا ًمٚمّمٗم٦م اًمتل اؿمؽمـمٝم٤م مل جي٥م  (:254)مسللة  

 ر سمٞمٜمٝمام.ويمذا إذا أقمٓم٤مه زائدًا قمغم اعم٘مدار اعم٘مرّ اًم٘مٌقل، 

ؿ اعمٌٞمع ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ أو ريض سمام دومٕمف إذا ىمٌؾ اعمِمؽمي شمًٚمّ  (:251)مسللة  

 ضم٤مز ذًمؽ. - أو يمٞمٗم٤مً يماّمً  -ر سمٞمٜمٝمام إًمٞمف اًم٤ٌمئع وإن مل يٓم٤مسمؼ اعم٘مرّ 

إذا مل يقضمد اعمٌٞمع ؾمٚمٗم٤ًم ذم اًمزُم٤من اًمذي جي٥م شمًٚمٞمٛمف ومٞمف  (:252)مسللة  

ُمٜمف أو يٗمًخ اًمٌٞمع ويًؽمضمع اًمٕمقض أو سمدًمف، ويمذا  تٛمّٙمـومٚمٚمٛمِمؽمي أن يّمؼم إمم أن ي

اؿمؽماه سمف قمغم  مم٤ّموٓ جيقز ًمف أن يٌٞمٕمف ُمـ اًم٤ٌمئع أيمثر  .إذا َدوَمَع اًمٌٕمض وقمجز قمـ اًم٤ٌمىمل

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

 ؾ سمٓمؾ اًمٌٞمع.ة سمثٛمـ ُم١مضّم ال إمم ُمدّ ٦م ُم١مضّم ع ُمت٤مقم٤ًم ذم اًمذُمّ إذا سم٤م (:253)مسللة  

  



 
 

 

 ةبقع الذهب والػّض 

٦م ُمع اًمزي٤مدة، ؾمقاء ذم ٦م سم٤مًمٗمّْم ٓ جيقز سمٞمع اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م واًمٗمّْم  (:254)مسللة  

 ذًمؽ اعمًٙمقك وهمػمه.

٦م وسم٤مًمٕمٙمس ٟم٘مدًا، وٓ يٕمتؼم شم٤ًمويام ذم ٓ سم٠مس سمٌٞمع اًمذه٥م سم٤مًمٗمّْم  (:255)مسللة  

 سمٞمع أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ٟمًٞمئ٦م ومال جيقز ُمٓمٚم٘م٤مً. وأُّم٤ماًمقزن، 

٦م شم٘م٤مسمض ٦م سم٤مًمذه٥م أو اًمٗمّْم يِمؽمط ذم سمٞمع اًمذه٥م أو اًمٗمّْم  (:322)مسللة  

ّٓ و ،اًمٕمقولم ىمٌؾ آومؽماق سمٓمؾ اًمٌٞمع. وًمق ىمٌض اًم٤ٌمئع مت٤مم اًمثٛمـ وىمٌض اعمِمؽمي إ

اًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذًمؽ اًمٌٕمض ويٌٓمؾ اًمٌٞمع  واومؽمىم٤م صّح  - أو سم٤مًمٕمٙمس -سمٕمض اعمٌٞمع 

 ؿ اًمتامم.سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمىمل، ويث٧ٌم اخلٞم٤مر ذم أصؾ اًمٌٞمع عمـ مل يتًٚمّ 

ٓ جيقز أن يِمؽمي ُمـ اًمّم٤مئغ أو همػمه ظم٤ممت٤ًم أو همػمه ُمـ  (:321)مسللة  

٤م أن ُمع زي٤مدة سمٛمالطمٔم٦م أضمرة اًمّمٞم٤مهم٦م، سمؾ إُمّ  ٦م سمجٜمًف٦م أو اًمٗمْمٞمّ اعمّمقهم٤مت اًمذهٌٞمّ 

٦م ذم يمٞمٗمٞمّ  شم٘مّدم٤م قمغم ُم ،ُمـ ُم٘مداره ُمـ ضمٜمًف ُمع اًمْمٛمٞمٛم٦م ىمّؾ يف سمٖمػم ضمٜمًف أو سم٠ميِمؽم

 .ص ُمـ اًمرسم٤ماًمتخٚمّ 

هل٤م دٟم٤مٟمػم ذم ذُمّ إذا يم٤من ًمف دراهؿ ذم ذُمّ  (:326)مسللة   تؽ( ٦م همػمه وم٘م٤مل ًمف: )طمق 

ل ُم٤م ذم اًمذُمّ  ٦م إمم دٟم٤مٟمػم. وهٙمذا احلٙمؿ ذم همػممه٤م ُمـ وم٘مٌؾ اعمديقن صّح ذًمؽ، وحتقَّ

 ٦م، ومٞمجقز حتقيٚمٝم٤م ُمـ ضمٜمس إمم آظمر سمال ىمٌض.٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم اًمذُمّ اًمٕمٛمالت اًمٜم٘مديّ 

  

 



 
 

 

 اخلقارات

 ُمٚمؽ ومًخ اًمٕم٘مد.  اخلٞم٤مر هق: (:325)مسللة  

 وًمٚمٛمت٤ٌميٕملم اخلٞم٤مر ذم أطمد قمنم ُمقرداً:

ق، وًمق وم٤مرىم٤م جمٚمس ُمٜمٝمام ومًخ اًمٌٞمع ىمٌؾ اًمتٗمرّ  ق اعمتٕم٤مىمدان، ومٚمٙمؾ  ىمٌؾ أن يتٗمرّ  -9 

 .شظمٞم٤مر اعمجٚمس»ك هذا اخلٞم٤مر سمـ ويًٛمّ  .ىم٤ميٗمؽمّ  طمتّكاًمٌٞمع ُمّمٓمحٌلم سم٘مل اخلٞم٤مر هلام 

اٟمت٘مؾ قمٜمف  مم٤ّمىمٞمٛم٦م  أن يٙمقن أطمد اعمت٤ٌميٕملم ُمٖمٌقٟم٤مً، سم٠من يٙمقن ُم٤م اٟمت٘مؾ إًمٞمف أىمّؾ  -5 

اًمٗمًخ سمنمط وضمقد اًمٗمرق  ت٤ًمُمح سمف قمٜمد هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس، ومٚمٚمٛمٖمٌقن طمّؼ سمٛم٘مدار ٓ يُ 

إؿمٙم٤مل،  طملم اًمٗمًخ أيْم٤مً، وأُّم٤م ُمع زوال اًمٗمرق إمم ذًمؽ احللم ومثٌقت اخلٞم٤مر ًمف حمّؾ 

وجيري  .شظمٞم٤مر اًمٖمٌـ»سمـ  يًّٛمكومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ. وهذا اخلٞم٤مر 

ٜمل قمغم اهمتٗم٤مر اًمزي٤مدة واًمٜم٘مٞمّم٦م يم٤مإلضم٤مرة ذم همػم اًمٌٞمع ُمـ اعمٕم٤مُمالت اًمتل ٓ شمٌت

 .وهمػمه٤م

يمقن  - ُمثالً  –رض ، ومٚمق ومُ ام هق سمٛمٜم٤مط اًمنمط آرشمٙم٤مزي ذم اًمٕمرف اًمٕم٤ممّ وصمٌقشمف إٟمّ  

 هق اؿمؽماط طمّؼ  -ذم سمٕمض أٟمح٤مء اعمٕم٤مُمالت أو ُمٓمٚم٘م٤ًم  - اعمرشمٙمز ذم قمرف ظم٤مّص 

يٙمقن هذا اعمرشمٙمز  ،اؾمؽمداد ُم٤م ي٤ًموي ُم٘مدار اًمزي٤مدة وقمغم شم٘مدير قمدُمف صمٌقت اخلٞم٤مر

ظمٞم٤مر ُمٌٜم٤مه قمغم اًمنمط  وجيري ٟمٔمػم هذا اًمٙمالم ذم يمّؾ  .هق اعمُتٌَّع ذم ُمقرده اخل٤مّص 

 آرشمٙم٤مزي.

 .ٜم٦مة ُمٕمٞمّ اؿمؽماط اخلٞم٤مر ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمٓمروملم أو ٕطمدمه٤م أو ٕضمٜمٌل إمم ُمدّ  -5 

 .شظمٞم٤مر اًمنمط»ويًّٛمك سمـ 

هق ذم اًمقاىمع ًمػمهم٥م ومٞمف اًمٓمرف  مم٤ّمشمدًمٞمس أطمد اًمٓمروملم سم٢مراءة ُم٤مًمف أطمًـ  -0 



 
 

ظمٞم٤مر »ك سمـ ويًٛمّ  .يث٧ٌم اخلٞم٤مر طمٞمٜمئٍذ ًمٚمٓمرف إظمر فظمر أو يزيد رهم٦ٌم ومٞمف، وم٢مٟمّ أ

 .شاًمتدًمٞمس

إن  -أن يٚمتزم أطمد اًمٓمروملم ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٠من ي٠ميت سمٕمٛمؾ أو سم٠من يٙمقن ُم٤م يدومٕمف  -3 

ُم٤م دومٕمف سمتٚمؽ قمغم صٗم٦م خمّمقص٦م، وٓ ي٠ميت سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ أو ٓ يٙمقن  -٤ًم يم٤من ؿمخّمٞمّ 

 .شػ اًمنمطظمٞم٤مر ختٚمّ »ك سمـ ويًٛمّ  .اًمٗمًخ اًمّمٗم٦م، ومٚممظمر طمّؼ 

     كويًٛمّ  .٧ٌم اخلٞم٤مر عمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف اعمٕمٞم٥مأن يٙمقن أطمد اًمٕمقولم ُمٕمٞم٤ًٌم، ومٞمث -4 

 .شظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م»سمـ 

وٓ جيٞمز ُم٤مًمٙمف سمٞمٕمف، ومٚمٚمٛمِمؽمي طمٞمٜمئٍذ  سمٕمض اعمت٤مع ًمٖمػم اًم٤ٌمئع أن ئمٝمر أنّ  -5 

 .شض اًمّمٗم٘م٦مظمٞم٤مر شمٌٕمّ »ك هذا سمـ ويًٛمّ  .ومًخ اًمٌٞمع

 ٦م اًمٖم٤مئ٦ٌم طملم اًمٌٞمع ًمٌٕمض اًمّمٗم٤مت أن يٕمت٘مد اعمِمؽمي وضمدان اًمٕملم اًمِمخّمٞمّ  -6 

٤م همػم واضمدة هل٤م، يٜمٙمِمػ أهّن صُمؿَّ  -٤م إلظم٤ٌمر اًم٤ٌمئع أو اقمتامداً قمغم رؤي٦م ؾم٤مسم٘م٦م إُمّ  -

 .شظمٞم٤مر اًمرؤي٦م»ك هذا سمـ ويًٛمّ  .ومٚمٚمٛمِمؽمي اًمٗمًخ

ؿ اًم٤ٌمئع اعمت٤مع إمم ، وٓ يًٚمّ أّي٤ممٛمف إمم صمالصم٦م ـ وٓ يًٚمّ ر اعمِمؽمي اًمثٛمأن ي١مظّم  -7 

 .ومًخ اًمٌٞمع اعمِمؽمي، ومٚمٚم٤ٌمئع طمٞمٜمئذٍ 

سحي٤مً أو  -ة اإلُمٝم٤مل ع ذم شم٠مظمػم شمًٚمٞمؿ اًمثٛمـ ُمـ همػم شمٕمٞملم ُمدّ ئهذا إذا أُمٝمٚمف اًم٤ٌم 

ّٓ سمٛم٘مت٣م اًمٕمرف واًمٕم٤مدة، و - وٛمٜم٤مً  د ومًخ اًمٕم٘مد سمٛمجرّ  وم٢من مل يٛمٝمٚمف أصالً ومٚمف طمّؼ  إ

ٜم٦م أو اؿمؽمط اعمِمؽمي قمٚمٞمف ذًمؽ ذم ة ُمٕمٞمّ شم٠مظمػم اعمِمؽمي ذم شمًٚمٞمؿ اًمثٛمـ، وإن أُمٝمٚمف ُمدّ 

أو أزيد، وجيقز ًمف  أّي٤ممُمـ صمالصم٦م  ؾمقاء يم٤مٟم٧م أىمّؾ  ،وٛمـ اًمٕم٘مد مل يٙمـ ًمف اًمٗمًخ ظمالهل٤م

 سمٕمده٤م.

يمٌٕمض  -يتّنع إًمٞمف اًمٗم٤ًمد  مم٤ّمذم اعمٌٞمع اًمِمخيص إذا يم٤من  وُمـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ أنّ  



 
 

ض ُمـ اًمزُم٤من اًمذي ٓ يتٕمرّ  أّي٤ممُمـ صمالصم٦م  ُمٝم٤مل ومٞمف حمدود ـمٌٕم٤مً سم٠مىمّؾ إل٤موم -اًمٗمقايمف 

 .شظمٞم٤مر اًمت٠مظمػم»ك هذا سمـ ويًٛمّ  .زُم٤مٟمف ومٞمث٧ٌم ًمٚم٤ٌمئع اخلٞم٤مر سمٛميّض  ظمالًمف ًمٚمٗم٤ًمد،

، ويمذًمؽ احلٙمؿ إذا أّي٤ممإذا يم٤من اعمٌٞمع طمٞمقاٟم٤ًم، ومٚمٚمٛمِمؽمي ومًخ اًمٌٞمع إمم صمالصم٦م  -94 

 .شظمٞم٤مر احلٞمقان»ك هذا سمـ ويًٛمّ  .أّي٤مميم٤من اًمثٛمـ طمٞمقاٟم٤ًم، ومٚمٚم٤ٌمئع طمٞمٜمئٍذ اخلٞم٤مر إمم صمالصم٦م 

ًمذي سم٤مقمف، اًم٤ٌمئع ُمـ شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع، يمام إذا ذد اًمٗمرس ا تٛمّٙمـأن ٓ ي -99 

 .شر اًمتًٚمٞمؿظمٞم٤مر شمٕمذّ »ك هذا سمـ ويًٛمّ  .ومٚمٚمٛمِمؽمي ومًخ اعمٕم٤مُمٚم٦م

٦م ومال ٦م أو أروٞمّ اًم٤ٌمئع ُمـ شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع ًمتٚمٗمف سمآوم٦م ؾمامويّ  تٛمّٙمـي إذا مل (:324)مسللة  

وُمثٚمف ُم٤م إذا شمٚمػ  .ويرضمع اًمثٛمـ إمم اعمِمؽمي ،ظمٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي، سمؾ اًمٌٞمع سم٤مـمؾ ُمـ أصٚمف

 ف يٜمٗمًخ اًمٌٞمع ويرضمع اعمٌٞمع إمم اًم٤ٌمئع.اًمثٛمـ ىمٌؾ شمًٚمٞمٛمف إمم اًم٤ٌمئع وم٢مٟمّ 

ًمق اٟمٗمٚم٧م اًمٓم٤مئر اًمقطمٌم أو وىمع  ر اًمقصقل إًمٞمف قم٤مدة، يماموذم طمٙمؿ اًمتٚمػ شمٕمذّ  

 اًمًٛمؽ ذم اًمٌحر أو هق اعم٤مل اًمذي ٓ قمالُم٦م ًمف وٟمحق ذًمؽ.

اًمتل  -ُمثالً  -، وهق سمٞمع اًمدار شسمٞمع اًمنمط»سمـ  يًّٛمكٓ سم٠مس سمام  (:321)مسللة  

ىمٞمٛمتٝم٤م أًمػ ديٜم٤مر سمامئتل ديٜم٤مر ُمع اؿمؽماط اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع ًمق أرضمع ُمثؾ اًمثٛمـ ذم اًمقىم٧م 

ّٓ هذا إذا يم٤من اعمت٤ٌميٕم٤من ىم٤مصديـ ًمٚمٌٞمع واًمنماء طم٘مٞم٘م٦م، و .اعمِمؽمير إمم اعم٘مرّ  ؼ مل يتح٘مّ  إ

 اًمٌٞمع سمٞمٜمٝمام.

ًمق مل  طمتّكسمٞمع اًمنمط وإن قمٚمؿ اًم٤ٌمئع سمرضمقع اعمٌٞمع إًمٞمف،  يّمّح  (:322)مسللة  

اعمِمؽمي يًٛمح ًمف ذم ذًمؽ. ٟمٕمؿ، إذا مل يًٚم ؿ  ًمٕمٚمٛمف سم٠منّ  ًٚم ؿ اًمثٛمـ ذم وىمتف إمم اعمِمؽميي

ذم وىمتف ًمٞمس ًمف سمٕمد ذًمؽ أن يٓم٤مًم٥م اعمٌٞمع ُمـ اعمِمؽمي أو ُمـ ورصمتف قمغم شم٘مدير  اًمثٛمـ

 ُمقشمف.

يم٠من اؿمؽمى  - ٚمع اعمِمؽمي قمغم قمٞم٥م ذم اعمٌٞمع اًمِمخيصًمق اـمّ  (:323)مسللة  



 
 

 تٛمّٙمـومٚمف اًمٗمًخ إذا يم٤من اًمٕمٞم٥م صم٤مسمت٤ًم ىمٌؾ اًمٌٞمع. وًمق مل ي - يم٤من أقمٛمك أّٟمف طمٞمقاٟم٤ًم ومتٌلّم 

ومٚمف أن يًؽمضمع ُمـ  ف ومٞمف سمام يٛمٜمع ُمـ اًمردّ ُمـ اإلرضم٤مع حلدوث شمٖمٞمػم ومٞمف أو شمٍّم 

اًمثٛمـ سمٜم٦ًٌم اًمتٗم٤موت سملم ىمٞمٛمتل اًمّمحٞمح واعمٕمٞم٥م، ُمثالً: اعمت٤مع اعمٕمٞم٥م اعمِمؽمى سم٠مرسمٕم٦م 

٦م دٟم٤مٟمػم وم٤معمًؽمضمع ُمـ اًمثٛمـ دٟم٤مٟمػم إذا يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف ؾم٤معم٤مً صمامٟمٞم٦م دٟم٤مٟمػم وىمٞمٛم٦م ُمٕمٞمٌف ؾمتّ 

 ٦م واًمثامٟمٞم٦م.٦ٌم اًمتٗم٤موت سملم اًمًتّ رسمٕمف، وهق ٟمً

ٚمع اعمِمؽمي قمغم قمٞم٥م ذم اًمٗمرد اعمدومقع ًمف ُمٜمف مل يٙمـ ًمف ٤مً وم٤مـمّ ٞمّ وإذا يم٤من اعمٌٞمع يمٚمّ  

 ومًخ اًمٌٞمع أو اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٗم٤موت، سمؾ ًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٗمرد آظمر ُمـ اعمٌٞمع.

ٚمع اًم٤ٌمئع سمٕمد اًمٌٞمع قمغم قمٞم٥م ذم اًمثٛمـ اًمِمخيص ؾم٤مسمؼ قمغم ًمق اـمّ  (:324)مسللة  

ف ومٞمف اعم٤مٟمع  أو اًمتٍّم ًمٚمتٖمػّم  ًمٌٞمع ومٚمف اًمٗمًخ وإرضم٤مقمف إمم اعمِمؽمي. وًمق مل جيز ًمف اًمردّ ا

سم٤مًمٌٞم٤من  ُمـ ىمٞمٛم٦م اًم٤ًممل ُمـ اًمٕمقض وُمٕمٞمٌف ومٚمف أن ي٠مظمذ ُمـ اعمِمؽمي اًمتٗم٤موت ُمـ اًمردّ 

 م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.اعمت٘مدّ 

ع اًم٤ٌمئع قمغم قمٞم٥م ذم ٚموم٤مـمّ  -يمام هق اعمتٕم٤مرف ذم اعمٕم٤مُمالت  -٤مً ٞمّ وإذا يم٤من اًمثٛمـ يمٚمّ  

اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٗمرد آظمر  اًمٗمرد اعمدومقع ُمٜمف مل يٙمـ ًمف اًمٗمًخ وٓ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٗم٤موت، سمؾ يًتحّؼ 

 ُمـ اًمثٛمـ.

ًمق ـمرأ قمٞم٥م قمغم اعمٌٞمع سمٕمد اًمٕم٘مد وىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ صم٧ٌم اخلٞم٤مر  (:325)مسللة  

وًمق ـمرأ قمغم اًمثٛمـ قمٞم٥م سمٕمد اًمٕم٘مد وىمٌؾ  .اًمٕمٞم٥م سمٗمٕمٚمف ًمٚمٛمِمؽمي إذا مل يٙمـ ـمروّ 

ُمـ اإلرضم٤مع ضم٤مزت اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٗم٤موت  تٛمّٙمـوإذا مل ي .شمًٚمٞمٛمف صم٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع يمذًمؽ

 سملم ىمٞمٛمتل اًمّمحٞمح واعمٕمٞم٥م.

٦م ذم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م، سمٛمٕمٜمك قمدم اًمت٠مظمػم ومٞمف أزيد ٦م اًمٕمرومٞمّ اًمٗمقريّ  شمٕمتؼم (:312)مسللة  

 ارد. وٓ يٕمتؼم ذم ٟمٗمقذه طمْمقر ُمـ قمٚمٞمف اخلٞم٤مر.يتٕم٤مرف قم٤مدة طم٥ًم اظمتالف اعمق مم٤ّم



 
 

ٓ جيقز ًمٚمٛمِمؽمي ومًخ اًمٌٞمع سم٤مًمٕمٞم٥م وٓ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٗم٤موت ذم  (:311)مسللة  

 أرسمع صقر:

 أن يٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٞم٥م قمٜمد اًمنماء. -9 

 أن يرى سم٤معمٕمٞم٥م سمٕمد اًمٌٞمع. -5 

 ف قمٜمد اًمٌٞمع ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمًخ وُمٓم٤مًمٌتف سم٤مًمتٗم٤موت.أن ُيً٘مط طم٘مّ  -5 

ومٔمٝمر ومٞمف قمٞم٥م آظمر  أ ُمـ قمٞم٥م ظم٤مّص وًمق شمؼمّ  .أ اًم٤ٌمئع ُمـ اًمٕمٞم٥مأن يتؼمّ  -0 

 .شم٘مّدمأظمذ اًمتٗم٤موت قمغم ُم٤م  ُمـ اًمردّ  تٛمّٙمـومٚمٚمٛمِمؽمي اًمٗمًخ سمف، وإذا مل ي

ـمرأ قمٚمٞمف قمٞم٥م آظمر سمٕمد اًم٘مٌض ومٚمٞمس ًمف صُمؿَّ  إذا فمٝمر ذم اعمٌٞمع قمٞم٥م (:316)مسللة  

 ّي٤مموًمف أظمذ اًمتٗم٤موت. ٟمٕمؿ، ًمق اؿمؽمى طمٞمقاٟم٤ًم ُمٕمٞم٤ًٌم ومٓمرأ قمٚمٞمف قمٞم٥م ضمديد ذم إ اًمردّ 

ُمقرد ـمرأ قمغم  ويمذًمؽ احل٤مل ذم يمّؾ  .وإن ىمٌْمف اًمثالصم٦م اًمتل ًمف ومٞمٝم٤م اخلٞم٤مر ومٚمف اًمردّ 

 اعمٕمٞم٥م قمٞم٥م ضمديد ذم زُم٤من يم٤من ومٞمف ظمٞم٤مر آظمر ًمٚمٛمِمؽمي.

وم٤ٌمقمف  ًمف سمؾ أظمؼمه هب٤م همػمه٤مت ُم٤مٚمع اًم٤ٌمئع قمغم ظمّمقصٞمّ إذا مل يٓمّ  (:315)مسللة  

ف يم٤من أطمًـ ُمـ ذًمؽ ومٚمف فمٝمر أٟمّ صُمؿَّ  ف قمغم ُم٤م رآه ؾم٤مسم٘م٤ًم،قمغم ذًمؽ أو سم٤مقمف سم٤مقمت٘م٤مد أٟمّ 

 اًمٗمًخ.

طمذرًا  -أن خيؼمه أيْم٤مً سُمدَّ إذا أقمٚمؿ اًم٤ٌمئع اعمِمؽمي سمرأس اعم٤مل ومال  (:314)مسللة  

قمـ ذيمره ٟٓمٍماف  ٓ يًتٖمٜمك مم٤ّمُم٤م أوضم٥م ٟم٘مّم٤مٟمف أو زي٤مدشمف  سمٙمّؾ  -ُمـ اًمتدًمٞمس 

ٚمع اـمّ صُمؿَّ  - ٞمئ٦م أو ُمنموـم٤ًم سمنمطف اؿمؽماه ٟمًيم٠من مل خيؼمه سم٠مٟمّ  -وٟمحقه، وم٢من مل يٗمٕمؾ 

 اعمِمؽمي قمغم ذًمؽ يم٤من ًمف ومًخ اًمٌٞمع.

اؿمؽماه ٟمًٞمئ٦م يم٤من  أّٟمفومل يذيمر  -أي سمزي٤مدة قمغم رأس اعم٤مل  -وًمق سم٤مقمف ُمراسمح٦م  

 ومًخ اعمٕم٤مُمٚم٦م. ًمف طمّؼ  ًمٚمٛمِمؽمي ُمثؾ إضمؾ اًمذي يم٤من ًمف، يمام أنّ 



 
 

يمام  - يمذسمف ذم إظم٤ٌمره شمٌلّم صُمؿَّ  إذا أظمؼم اًم٤ٌمئع اعمِمؽمي سمرأس اعم٤مل (:311)مسللة  

وذم اًمقاىمع يم٤من رأس اعم٤مل  ،رأس ُم٤مًمف ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر وسم٤مع سمرسمح قمنمة دٟم٤مٟمػم إذا أظمؼم أنّ 

٘مد وهق  اعمِمؽمي سملم ومًخ اًمٌٞمع وإُمْم٤مئف سمتامم اًمثٛمـ اعمذيمقر ذم اًمٕمختػّم  -شمًٕملم ديٜم٤مرًا 

 ُم٤مئ٦م وقمنمة دٟم٤مٟمػم.

ؿ حلؿ حلؿ اخلروف ويًٚم   أّٟمف٤مب أن يٌٞمع حلاًم قمغم ٓ جيقز ًمٚم٘مّّم  (:312)مسللة  

٦م، وًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜمٕمج٦م، وم٢من ومٕمؾ ذًمؽ صم٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي إذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ؿمخّمٞمّ 

إذا سم٤مع صمقسم٤ًم يمام  ،ويمذًمؽ احل٤مل ذم ٟمٔم٤مئر ذًمؽ ،٦م٤مً ذم اًمذُمّ ٞمّ سمٚمحؿ اخلروف إذا يم٤من اعمٌٞمع يمٚمّ 

 ؿ إمم اعمِمؽمي ُم٤م يزول ًمقٟمف.قمغم أن يٙمقن ًمقٟمف صم٤مسمت٤مً ومًٚمَّ 

 

  



 
 

 

 اإلقالة

 وهل: ومًخ اًمٕم٘مد ُمـ أطمد اعمتٕم٤مُمٚملم سمٕمد ـمٚمٌف ُمـ أظمر. 

اهل٦ٌم اًمالزُم٦م. ٟمٕمؿ، ٓ دمري ذم اًمٜمٙم٤مح، وذم  طمتّك٦م اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م ذم قم٤مُمّ دمري و 

 ، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.ضمري٤مهن٤م ذم اًمْمامن واًمّمدىم٦م إؿمٙم٤مل

٤ًم، سمؾ شم٘مع سم٤مًمٗمٕمؾ يمام شم٘مع سم٤مًم٘مقل، قمغم اعمراد وإن مل يٙمـ قمرسمٞمّ  ًمٗمظ يدّل  وشم٘مع سمٙمّؾ  

ُم٤م أظمذه ُمٜمف يم٤من ومًخ٤ًم اًمٗمًخ ُمـ ص٤مطمٌف ومدومع إًمٞمف  - ُمثالً  –وم٢مذا ـمٚم٥م أطمد اعمت٤ٌميٕملم 

 وإىم٤مًم٦م، ووضم٥م قمغم اًمٓم٤مًم٥م إرضم٤مع ُم٤م ذم يده ُمـ اًمٕمقض إمم ص٤مطمٌف.

ٓ دمقز اإلىم٤مًم٦م سمزي٤مدة قمـ اًمثٛمـ أو اعمثٛمـ أو ٟم٘مّم٤من قمٜمٝمام، ومٚمق  (:313)مسللة  

 ُمـ اًمٕمقولم قمغم ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف. أىم٤مل يمذًمؽ سمٓمٚم٧م وسم٘مل يمّؾ 

٦م ًمٞم٘مٞمٚمف سم٠من ىم٤مل ًمف: )أىمٚمٜمل ذُمّ ٤ًم أو ذم اًمإذا ضمٕمؾ ًمف ُم٤مًٓ ظم٤مرضمٞمّ  (:314)مسللة  

 اعم٤مل سمٕمد اإلىم٤مًم٦م. وًمؽ هذا اعم٤مل(، أو )أىمٚمٜمل وًمؽ قمكّم يمذا( صّح ذًمؽ، ومٞمًتحّؼ 

ًمق أىم٤مل سمنمط ُم٤مل قملم أو قمٛمؾ يمام ًمق ىم٤مل ًمٚمٛمًت٘مٞمؾ: )أىمٚمتؽ  (:315)مسللة  

 .سمنمط أن شمٕمٓمٞمٜمل يمذا أو ختٞمط صمقيب( وم٘مٌؾ صّح 

٦م اإلىم٤مًم٦م، ومال يٜمٗمًخ ٓ ي٘مقم وارث اعمتٕم٤مىمديـ ُم٘م٤مُمٝمام ذم صحّ  (:362)مسللة  

 اًمٕم٘مد سمت٘م٤ميؾ اًمقارصملم.

 

 



 
 

 

 

 أحؽام الشػعة

ُمع اضمتامع  -تف قمغم صم٤مًم٨م يم٤من ًمنميٙمف إذا سم٤مع أطمد اًمنميٙملم طمّّم  (:361)مسللة  

         ك هذا احلّؼ ويًٛمّ  .ر ًمف ذم اًمٌٞمعؽ اعمٌٞمع سم٤مًمثٛمـ اعم٘مرّ أن يتٛمٚمّ  طمّؼ  -اًمنموط أشمٞم٦م 

 .شاًمِمٗمٞمع»ـ ، وص٤مطمٌف سمشاًمِمٗمٕم٦م»ـ سم

و٦م واًمّمٚمح شمث٧ٌم اًمِمٗمٕم٦م ذم اًمٌٞمع وُم٤م يٗمٞمد وم٤مئدشمف يم٤مهل٦ٌم اعمٕمقّ  (:366)مسللة  

سمٕمقض، يمام شمث٧ٌم ذم اعمٜم٘مقل وهمػم اعمٜم٘مقل ؾمقاء ىَمٌِؾ اًم٘مًٛم٦م أم مل ي٘مٌٚمٝم٤م، وشمث٧ٌم أيْم٤مً 

 ذم اًمقىمػ ومٞمام جيقز سمٞمٕمف.

يِمؽمط ذم صمٌقت اًمِمٗمٕم٦م أن شمٙمقن اًمٕملم اعمٌٞمٕم٦م ُمِمؽميم٦م سملم اصمٜملم،  (:365)مسللة  

وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمِمؽميم٦م سملم صمالصم٦م ومام زاد وسم٤مع أطمدهؿ مل شمٙمـ ٕطمدهؿ ؿمٗمٕم٦م، ويمذا إذا سم٤مقمقا 

ّٓ مجٞمٕم٤مً   واطمدًا ُمٜمٝمؿ. إ

ُمٜمٝمام سمِمخص ويم٤مٟم٤م ُمِمؽميملم ذم  يمّؾ  ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م داران خيتّص  شم٘مّدم مم٤ّمويًتثٜمك  

شمث٧ٌم  ٦م اعمِم٤مقم٦م ُمـ اًمٓمريؼ، ومٗمل ُمثؾ ذًمؽ٧م إطمدى اًمداريـ ُمع احلّّم ـمري٘مٝمام ومٌٞمٕم

د اًمدور وجيري هذا احلٙمؿ أيْم٤ًم ذم صقرة شمٕمدّ  .اًمِمٗمٕم٦م ًمّم٤مطم٥م اًمدار إظمرى

 م.واطمدة ُمٜمٝم٤م سمقاطمد قمغم اًمنمط اعمت٘مدّ  يمّؾ واظمتّم٤مص 

 يٕمتؼم ذم اًمِمٗمٞمع اإلؾمالم إذا يم٤من اعمِمؽمي ُمًٚماًم، ومال ؿمٗمٕم٦م ًمٚمٙم٤مومر (:364)مسللة  

 قمغم اعمًٚمؿ وإن اؿمؽمى ُمـ يم٤مومر، وشمث٧ٌم ًمٚمٛمًٚمؿ قمغم اًمٙم٤مومر، وًمٚمٙم٤مومر قمغم ُمثٚمف.



 
 

يِمؽمط ذم اًمِمٗمٞمع أن يٙمقن ىم٤مدرًا قمغم أداء اًمثٛمـ، ومال شمث٧ٌم  (:361)مسللة  

ـٌ ًمٚمٕم٤مضمز قمٜمف وإن سمذل اًمرهـ أو وُ  ّٓ  ،ضمد ًمف و٤مُم أن يرى اعمِمؽمي سمذًمؽ. ٟمٕمؿ، إذا  إ

، وم٢من مل حييه سمٓمٚم٧م ؿمٗمٕمتف، وم٢من ذيمر أّي٤ممؾ صمالصم٦م قمك همٞم٦ٌم اًمثٛمـ ُأضّم ٚم٥م اًمِمٗمٕم٦م وادّ ـم

، وم٢من اٟمتٝمك ومال أّي٤مماعم٤مل ذم سمٚمد آظمر ُأضّمؾ سمٛم٘مدار وصقل اعم٤مل إًمٞمف وزي٤مدة صمالصم٦م  أنّ 

 ؿمٗمٕم٦م.

ُمٌدأه٤م زُم٤من إظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م ٓ زُم٤من  اًمثالصم٦م اًمتٚمٗمٞمؼ، يمام أنّ  ّي٤ممويٙمٗمل ذم إ 

 اًمٌٞمع. 

، وٓ اعمٌٞمع سم٢مقمٓم٤مء ىمدر اًمثٛمـ ٓ سم٠ميمثر ُمٜمف وٓ سم٠مىمّؾ ؽ اًمِمٗمٞمع يتٛمٚمّ  (:362)مسللة  

 ٤مً.سمؾ ًمف أن يٕمٓمل ُمثٚمف إن يم٤من ُمثٚمٞمّ  ،ُمٜمٝم٤م تٛمّٙمـيٚمزم أن يٕمٓمل قملم اًمثٛمـ ذم ومرض اًم

 - سم٠من ي٠مظمذ اعمٌٞمع سم٘مٞمٛم٦م اًمثٛمـ -ذم صمٌقت اًمِمٗمٕم٦م ذم اًمثٛمـ اًم٘مٞمٛمل  (:363)مسللة  

 إؿمٙم٤مل.

ـمٚم٦م واًمت٠مظمػم سمال امِمٗمٕم٦م، ومٞمً٘مط ُمع اعمٚمزم اعم٤ٌمدرة إمم إظمذ سم٤مًمشم (:364)مسللة  

يمجٝمٚمف سم٤مًمٌٞمع أو ضمٝمٚمف  -٤مً وًمق يم٤من قمرومٞمّ  -قمذر، وٓ يً٘مط إذا يم٤من اًمت٠مظمػم قمـ قمذر 

ف يمثرة اًمثٛمـ وم٤ٌمن ىمٚمٞمالً، أو يمقن اعمِمؽمي زيدًا وم٤ٌمن قمٛمرًا، سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمِمٗمٕم٦م، أو شمقمّه 

واطمد وم٤ٌمن اصمٜملم أو اًمٕمٙمس، أو أن  أّٟمفاؿمؽماه ًمٜمٗمًف وم٤ٌمن ًمٖمػمه أو اًمٕمٙمس، أو  أّٟمفأو 

٦م، اًمرسمع سمخٛمًلم ديٜم٤مراً، أو يمقن اًمثٛمـ ذه٤ٌمً وم٤ٌمن ومّْم  أّٟمف اعمٌٞمع اًمٜمّمػ سمامئ٦م ديٜم٤مر ومتٌلّم 

 يٕمجز قمـ أدائف، وأُمث٤مل ذًمؽ ُمـ إقمذار. أو ًمٙمقٟمف حمٌقؾم٤ًم فمٚماًم أو سمحّؼ 

  



 
 

 

 

 أحؽام الرشكة

 شمٓمٚمؼ اًمنميم٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم: (:365)مسللة  

رث أو قم٘مد ٟم٤مىمؾ أو طمٞم٤مزة أو اُمتزاج أو همػم ٢ميمقن رء واطمٍد ٓصمٜملم أو أزيد سم -9 

 ذًمؽ.

اًمٕم٘مد اًمقاىمع سملم اصمٜملم أو أزيد قمغم آؿمؽماك ومٞمام حيّمؾ هلؿ ُمـ رسمح ووم٤مئدة  -5 

وشم٘مع قمغم أٟمح٤مء  .ش٦ماًمنميم٦م اًمٕم٘مديّ »ك سمـ ٤مر أو آيمت٤ًمب أو همػممه٤م، وشمًٛمّ ُمـ آدّم 

 سمٕمْمٝم٤م صحٞمح وسمٕمْمٝم٤م وم٤مؾمد يمام ي٠ميت.

ًّ قمغم آدّم  -ُمثالً  -ٗمؼ ؿمخّم٤من ًمق اشمّ  (:352)مسللة   ٥م سمٕملم أو أقمٞم٤من ٤مر واًمتٙم

ُمِم٤مقم٦م سمٞمٜمٝمام قمغم أن يٙمقن سمٞمٜمٝمام ُم٤م حيّمؾ ُمـ ذًمؽ ُمـ رسمح أو ظمنان يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م 

 . ش٦ماًمنميم٦م اإلذٟمٞمّ »ك هذه سمـ صحٞمح٦م، وشمًٛمّ 

٤مر اعمِم٤مريم٦م ذم رأس ُم٤مل ُمٙمّقن ُمـ ُم٤مهلام ًمالدّم  -ُمثالً  -وًمق أٟمِم٠م ؿمخّم٤من  

 ًّ اًمنميم٦م »ك سمـ ٜم٦م يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م صحٞمح٦م أيْم٤ًم، وشمًٛمّ ٥م سمف وومؼ ذوط ُمٕمٞمّ واًمتٙم

 ُمٜمٝمام إمم أظمر. يمّؾ ٦م ُمـ ُم٤مل ٜمٝم٤م اٟمت٘م٤مل طمّّم ًمتْمٛمّ  8ش٦ماعمٕم٤مووٞمّ 

آؿمؽماك ومٞمام يرسمح٤مٟمف ُمـ ُأضمرة قمٛمٚمٝمام،  -ُمثالً  -ر ؿمخّم٤من ًمق ىمرّ  (:351)مسللة  

ُم٤م ي٠مظمذاٟمف ُمـ أضمرة احلالىم٦م ُمِمؽميم٤مً سمٞمٜمٝمام يم٤مٟم٧م  ىم٤من أن يٙمقن يمّؾ ر طماّل يمام ًمق ىمرّ 



 
 

    يمًٜم٦م  -ٜم٦م ة ُمٕمٞمّ اًمنميم٦م سم٤مـمٚم٦م. ٟمٕمؿ، ًمق ص٤مًمح أطمدمه٤م أظمر سمٜمّمػ ُمٜمٗمٕمتف إمم ُمدّ 

ُمٜمٝمام ومٞمام  يمّؾ واؿمؽمك  ،صّح ة وىَمٌِؾ أظمر سم٢مزاء ٟمّمػ ُمٜمٗمٕم٦م أظمر إمم شمٚمؽ اعمدّ  -ُمثالً 

 ة ُمـ إضُمرة.ٚمف أظمر ذم شمٚمؽ اعمدّ حيّّم 

ُمٜمٝمام ُمت٤مقم٤مً  قمغم أن يِمؽمي يمّؾ  -ُمثالً  -ٓ جيقز اؿمؽماك ؿمخّملم  (:356)مسللة  

ي٤من اًمثٛمـ ويِمؽميم٤من ومٞمام ُمٜمٝمام سمٞمٜمٝمام ومٞمٌٞمٕم٤مٟمف وي١مدّ  يمّؾ ٟمًٞمئ٦م ًمٜمٗمًف ويٙمقن ُم٤م يٌت٤مقمف 

ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف ذم أن يِم٤مريمف ومٞمام اؿمؽماه سم٠من  ؾ يمّؾ يرسمح٤مٟمف ُمٜمف. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سم٠من يقيمّ 

ويٙمقن اًمرسمح واخلنان  ،تٝمام، وم٢مذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤مً يمذًمؽ يٙمقن هلاميِمؽمي هلام وذم ذُمّ 

 أيْم٤ًم سمٞمٜمٝمام.

 ُمْم٤موم٤ًم إمم ًمزوم إٟمِم٤مئٝم٤م سمٚمٗمظ أو ومٕمؾ يدّل  -يٕمتؼم ذم قم٘مد اًمنميم٦م  (:355)مسللة  

َٗمٍف  ر اًمنموط أشمٞم٦مشمقومّ  -قمٚمٞمٝم٤م  ًَ
ذم اًمٓمروملم: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مر وقمدم احلجر ًمِ

واًمًٗمٞمف اًمذي يٍمف أُمقاًمف ذم  ،هواعمجٜمقن واعمٙمرَ  ذيم٦م اًمّمٌّل  يّمّح ، ومال أو وَمَٚمس

 واعُمْٗمٚمِس ومٞمام طمجر قمٚمٞمف ُمـ أُمقاًمف. ،همػم ُمقىمٕمف

  شم٘متْمٞمف ٟم٦ًٌم اعم٤مًملم عمـ ي٘مقمٓ سم٠مس سم٤مؿمؽماط زي٤مدة اًمرسمح قماّم  (:354)مسللة  

ظمر، وجي٥م اًمقوم٤مء ُمـ قمٛمؾ أ سم٤مًمٕمٛمؾ ُمـ اًمنميٙملم أو اًمذي يٙمقن قمٛمٚمف أيمثر أو أهؿّ 

هبذا اًمنمط. وهٙمذا احل٤مل ًمق اؿمؽمـم٧م اًمزي٤مدة ًمٖمػم اًمٕم٤مُمؾ ُمٜمٝمام أو ًمٖمػم ُمـ يٙمقن 

ُمـ قمٛمؾ ص٤مطمٌف. وًمق اؿمؽمـم٤م أن يٙمقن مت٤مم اًمرسمح ٕطمدمه٤م أو يٙمقن  قمٛمٚمف أيمثر أو أهؿّ 

اًمٕم٘مد إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط  صّح٦مٗمل مت٤مم اخلنان قمغم أطمدمه٤م وم

 ذم ذًمؽ.

إذا مل يِمؽمـم٤م ٕطمدمه٤م زي٤مدة ذم اًمرسمح وم٢من شم٤ًموى اعم٤مٓن شم٤ًموي٤م ذم  (:351)مسللة  

ّٓ اًمرسمح واخلنان، و يم٤من اًمرسمح واخلنان سمٜم٦ًٌم اعم٤مًملم، ومٚمق يم٤من ُم٤مل أطمدمه٤م وٕمػ  إ



 
 

ؾمقاء شم٤ًموي٤م ذم اًمٕمٛمؾ أو اظمتٚمٗم٤م أو مل ُم٤مل أظمر يم٤من رسمحف وضره وٕمػ أظمر، 

 يٕمٛمؾ أطمدمه٤م أصالً.

 ُمٜمٝمام ُمًت٘ماّل  يمّؾ ًمق اؿمؽمـم٤م ذم قم٘مد اًمنميم٦م أن يِمؽميم٤م ذم اًمٕمٛمؾ  (:352)مسللة  

  ًت٠مضمر ًمذًمؽ وضم٥م اًمٕمٛمؾ قمغم ـمٌؼ اًمنمط.أو يٕمٛمؾ أطمدمه٤م وم٘مط أو يٕمٛمؾ صم٤مًم٨م يُ 

٦م مل جيز ّٕي ُمٜمٝمام ذٟمٞمّ إذا مل يٕمٞم ٜم٤م اًمٕم٤مُمؾ وم٢من يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م إ (:353)مسللة  

ًّ ف ذم رأس اعم٤مل سمٖمػم إضم٤مزة أظمر، وإن يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ُمٕم٤مووٞمّ اًمتٍّم   يمّؾ ٥م ٦م ضم٤مز شمٙم

 ُمٜمٝمام سمرأس اعم٤مل قمغم ٟمحق ٓ يّي سم٤مًمنميم٦م.

ر جي٥م قمغم ُمـ ًمف اًمٕمٛمؾ أن يٙمقن قمٛمٚمف قمغم ـمٌؼ ُم٤م هق اعم٘مرّ  (:354)مسللة  

وضم٥م  اخل٤مّص  أن يِمؽمي ٟمًٞمئ٦م ويٌٞمع ٟم٘مداً أو يِمؽمي ُمـ اعمحّؾ  -ُمثالً  -را سمٞمٜمٝمام، ومٚمق ىمرّ 

 رء ُمـ ذًمؽ ًمزم اًمٕمٛمؾ سمام هق اعمتٕم٤مرف قمغم وضمف ٓ يّي اًمٕمٛمؾ سمف، وًمق مل يٕملّم 

 سم٤مًمنميم٦م.

 ذـم٤مه أو قمٛمؾ قمغم ظمالف ُم٤م هق اعمتٕم٤مرف ًمق ختّٚمػ اًمٕم٤مُمؾ قماّم  (:355)مسللة  

وم٢من يم٤مٟم٧م راسمح٦م اؿمؽميم٤م ذم اًمرسمح، وإن  اعمٕم٤مُمٚم٦م، ذم صقرة قمدم اًمنمط أصمؿ وًمٙمـ شمّمّح 

 يم٤مٟم٧م ظم٤مهة أو شمٚمػ اعم٤مل وٛمـ اًمٕم٤مُمؾ اخل٤ًمرة أو اًمتٚمػ.

أو  اعم٤مل أُملم، ومال يْمٛمـ اًمت٤مًمػ يماّل اًمنميؽ اًمٕم٤مُمؾ ذم رأس  (:342)مسللة  

 سمٕمْم٤ًم ُمـ دون شمٕمد  أو شمٗمريط.

قمٜمد ص٤مطمٌف  قمك اًمٕم٤مُمؾ اًمتٚمػ ذم ُم٤مل اًمنميم٦م وم٢من يم٤من ُم٠مُمقٟم٤مً ًمق ادّ  (:341)مسللة  

ّٓ مل يٓم٤مًمٌف سمٌمء، و  ضم٤مز ًمف رومع أُمره إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل.  إ

 وشمٙمقن أن يٙمقن هل٤م أضمؾ ُمٕملّم سُمدَّ إذا يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ُمٕم٤مووٞم٦ّم ومال  (:346)مسللة  

، ٦م ومال يٚمزم أن جُيٕمؾ هل٤م أضمؾ ُمٕملّم ٤م إذا يم٤مٟم٧م إذٟمٞمّ وأُمّ  .ٓزُم٦م إمم طملم اٟم٘مْم٤مئف قمٜمدئذٍ 



 
 

ُمٜمٝمام اًمرضمقع ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مئف. ٟمٕمؿ، ًمق اؿمؽمـم٤م قمدم  ومٞمجقز ًمٙمّؾ وإن ضُمٕمؾ مل يٙمـ ٓزُم٤مً 

  صّح اًمنمط ووضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف، وًمٙمـ ُمع ذًمؽ شمٜمٗمًخ سمٗمًخ أي  ومًخٝم٤م إمم أضمؾ ُمٕملّم 

 ُمٜمٝمام وإن يم٤من اًمٗم٤مؾمخ آصماًم.

ف ذم ُم٤مل اًمنميم٦م، إذا ُم٤مت أطمد اًمنميم٤مء مل جيز ًممظمريـ اًمتٍّم  (:345)مسللة  

 امء واًمًٗمف.ويمذًمؽ احل٤مل ذم اجلٜمقن واإلهم

فمٝمر سمٓمالن قم٘مد اًمنميم٦م، صُمؿَّ  ر أطمد اًمنميٙملم سمامل اًمنميم٦مًمق ادّم  (:344)مسللة  

٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ويرضمع رسمحٝم٤م ٦م اًمنميم٦م صحّ داً سمّمحّ ف ُم٘مٞمّ ذن ذم اًمتٍّم ٢من مل يٙمـ اإلوم

وم٢من أضم٤مز  ،٤مً ٦م اًمٕم٘مد يم٤من اًمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أظمر ومْمقًمٞمّ داً سمّمحّ ذن ُم٘مٞمّ ، وإن يم٤من اإلإًمٞمٝمام

ّٓ و صّح   سمٓمؾ. إ

ّٓ ف ذم اعم٤مل اعمِمؽمك ٓ جيقز ًمٌٕمض اًمنميم٤مء اًمتٍّم  (:341)مسللة   سمرو٤م  إ

شمٕمديؾ اًمًٝم٤مم  يتقىّمػأي  -اًم٤ٌمىملم، وُمتك ـمٚم٥م أطمدهؿ اًم٘مًٛم٦م وم٢من يم٤مٟم٧م ىمًٛم٦م رّد 

أو يم٤مٟم٧م ُمًتٚمزُم٦م ًمٚمير مل  -ُم٘مدار ُمـ اعم٤مل إمم سمٕمْمٝم٤م ًمٞمٕم٤مدل اًمٌٕمض أظمر  قمغم وؿّ 

ّٓ ل، وجي٥م قمغم اًم٤ٌمىملم اًم٘مٌق ٥م قمغم وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ. وًمق ـمٚم٥م أطمدهؿ سمٞمع ُم٤م يؽمشمّ إ

 ًّ  وجيؼم قمٚمٞمف اعمٛمتٜمع. ،ؿ اًمثٛمـ دم٥م إضم٤مسمتفىمًٛمتف ضر ًمٞم٘م

 

  



 
 

 

 

 أحؽام الصؾح

اًمّمٚمح هق: اًمت٤ًممل سملم ؿمخّملم قمغم متٚمٞمؽ قملم أو ُمٜمٗمٕم٦م أو قمغم  (:342)مسللة  

 وٓ يِمؽمط يمقٟمف ُمًٌقىم٤ًم سم٤مًمٜمزاع. ،٤مٟم٤مً ي أو جمّ سمٕمقض ُم٤مدّ  إؾم٘م٤مط ديـ أو طمّؼ 

واًم٘مّمد، يمام يٕمتؼم  يٕمتؼم ذم اعمتّم٤محللم: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مر (:343)مسللة  

اًمٓمروملم أن ٓ يٙمقن حمجقرًا قمٚمٞمف ُمـ ف ذم ُم٤مًمف ُمـ تٍّم ومٞمٛمـ شم٘متيض اعمّم٤محل٦م أن يُ 

َٗمٍف أو وَمَٚمس. ًَ
 ذًمؽ ًمِ

ًمٗمظ أو ومٕمؾ  يمّؾ ٦م، سمؾ يٙمٗمل ومٞمف ٓ يٕمتؼم ذم اًمّمٚمح صٞمٖم٦م ظم٤مّص  (:344)مسللة  

 قمٚمٞمف. داّل 

ٓ يٕمتؼم ذم اًمّمٚمح اًمٕمٚمؿ سم٤معمّم٤مًمح سمف، وم٢مذا اظمتٚمط ُم٤مل أطمد  (:345)مسللة  

يم٦م سم٤مًمت٤ًموي أو سم٤مٓظمتالف، يمام اًمِمخّملم سمامل أظمر ضم٤مز هلام أن يتّم٤محل٤م قمغم اًمنم

وٓ يٗمرق ذم ذًمؽ سملم ُم٤م إذا يم٤من  ،جيقز ٕطمدمه٤م أن يّم٤مًمح أظمر سمامل ظم٤مرضمل ُمٕملّم 

 راً.راً وُم٤م إذا مل يٙمـ ُمتٕمذّ اًمتٛمٞمٞمز سملم اعم٤مًملم ُمتٕمذّ 

اعمّم٤محل٦م قمٚمٞمف ومال  وأُّم٤مأو اًمديـ ٓ حيت٤مج إمم ىمٌقل،  إؾم٘م٤مط احلّؼ  (:312)مسللة  

 اًم٘مٌقل.ومٞمٝم٤م ُمـ سُمدَّ 

ُمٜمف  ًمق قمٚمؿ اعمديقن سمٛم٘مدار اًمديـ ومل يٕمٚمؿ سمف اًمدائـ وص٤محلف سم٠مىمّؾ  (:311)مسللة  



 
 

ّٓ اًمزائد ًمٚمٛمديقن،  مل حيّؾ  ًمق قمٚمؿ سمٛم٘مدار اًمديـ  طمتّكأن يٕمٚمؿ سمرو٤م اًمدائـ سم٤معمّم٤محل٦م  إ

 أيْم٤ًم.

تف وقمٚمٛم٧م ُمٜمٝمام ُم٤مل ذم يد أظمر أو قمغم ذُمّ  إذا يم٤من ؿمخّم٤من ًمٙمّؾ  (:316)مسللة  

أطمدمه٤م قمغم أظمر، وم٢من يم٤من اعم٤مٓن سمحٞم٨م ٓ جيقز سمٞمع أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ٓؾمتٚمزاُمف  زي٤مدة

اًمّمٚمح قمغم هذا  طمرُم٦م اًمرسم٤م شمٕمؿّ  ٕنّ  8اًمرسم٤م مل جيز اًمتّم٤مًمح قمغم اعم٤ٌمدًم٦م سمٞمٜمٝمام أيْم٤مً 

 اًمٜمحق. وهٙمذا احلٙمؿ ذم صقرة اطمتامل اًمزي٤مدة وقمدم اًمٕمٚمؿ هب٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

سم٠من ي٘مقل  ،ًمّمٚمح سم٤معم٤ٌمدًم٦م سملم اعم٤مًملم سم٤مًمّمٚمح قمغم ٟمحق آظمرويٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمـ ا 

: )ص٤محلتؽ قمغم أن هت٥م زم ُم٤م ذم يدي وأه٥م ًمؽ ُم٤م إّولأطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف ذم اًمٗمرض 

ًمؽ ذم  مم٤ّمذم يدك( ومٞم٘مٌؾ أظمر، وي٘مقل ذم اًمٗمرض اًمث٤مين: )ص٤محلتؽ قمغم أن شمؼمأين 

 تؽ( ومٞم٘مٌؾ أظمر.ذُمتل وأسمرأك مم٤ّم زم ذم ذُمّ 

ٓ سم٠مس سم٤معمّم٤محل٦م قمغم ُم٤ٌمدًم٦م ديٜملم قمغم ؿمخص واطمد أو قمغم  (:315ة )مسلل 

ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ُمثالً: إذا يم٤من أطمد اًمديٜملم  ُمرّ ؿمخّملم ومٞمام إذا مل يًتٚمزم اًمرسم٤م قمغم ُم٤م 

احل٤مًّملم ُمـ احلٜمٓم٦م اجلٞمدة وأظمر ُمـ احلٜمٓم٦م اًمرديئ٦م ويم٤مٟم٤م ُمت٤ًمويلم ذم اعم٘مدار ضم٤مز 

 ٤م سم٤مٔظمر، وٓ جيقز ذًمؽ ذم صقرة قمدم اًمت٤ًموي.اًمتّم٤مًمح قمغم ُم٤ٌمدًم٦م أطمدمه

٦م ُمٜمف إذا يم٤من اعم٘مّمقد إسمراء ذُمّ  ؾ سم٠مىمّؾ اًمّمٚمح ذم اًمديـ اعم١مضمّ  يّمّح  (:314)مسللة  

 .اعمديقن ُمـ سمٕمض اًمديـ وأظمذ اًم٤ٌمىمل ُمٜمف ٟم٘مدًا ٓ اعمٕم٤موو٦م سملم اًمزائد واًمٜم٤مىمص

 ،اعمقزون  اعمٙمٞمؾ أو٦م أو همػممه٤م ذمهذا ومٞمام إذا يم٤من اًمديـ ُمـ ضمٜمس اًمذه٥م أو اًمٗمّْم  

ٟم٘مدًا،  سم٤مٕىمّؾ  -صٚمح٤ًم وسمٞمٕم٤ًم  -٦م ومتجقز اعمٕم٤موو٦م قمٜمف ٤م ذم همػم ذًمؽ يم٤مًمٕمٛمالت اًمقرىمٞمّ وأُمّ 

ؾمقاء ُمـ اعمديقن وهمػمه، وُمـ ذًمؽ ظمّمؿ اًمّمٙمقك وشمٜمزيؾ اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت ُمـ اعمّم٤مرف 

 (.435ذم اعم٠ًمًم٦م ) ُمرّ وهمػمه٤م يمام 



 
 

يٜمٗمًخ اًمّمٚمح سمؽمايض اعمتّم٤محللم سم٤مًمٗمًخ، ويمذا إذا ومًخ ُمـ  (:311)مسللة  

 اًمٗمًخ ُمٜمٝمام ذم وٛمـ اًمّمٚمح. ضمٕمؾ ًمف طمّؼ 

ٓ جيري ظمٞم٤مر اعمجٚمس وٓ ظمٞم٤مر احلٞمقان ذم اًمّمٚمح، يمام ٓ جيري  (:312)مسللة  

ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ ذم اًمّمٚمح اًمقاىمع ذم ُمقارد ىمٓمع اًمٜمزاع واخلّمقُم٤مت، سمؾ وٓ ذم همػمه قمغم 

ذم اًمٌٞمع.  ت٘مّدمويمذًمؽ ٓ جيري ذم اًمّمٚمح ظمٞم٤مر اًمت٠مظمػم قمغم اًمٜمحق اعم .إطمقط ًمزوُم٤مً 

اعمتٕم٤مرف أو اؿمؽمط شمًٚمٞمٛمف ٟم٘مداً ومٚمؿ يٕمٛمؾ سمف  ٟمٕمؿ، ًمق أظّمر شمًٚمٞمؿ اعمّم٤مًمح سمف قمـ احلدّ 

 ومٚممظمر أن يٗمًخ اعمّم٤محل٦م.

 ٦م اخلٞم٤مرات اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم اًمٌٞمع ومٝمل دمري ذم اًمّمٚمح أيْم٤مً.سم٘مٞمّ  وأُّم٤م 

ًمق فمٝمر اًمٕمٞم٥م ذم اعمّم٤مًمح سمف ضم٤مز اًمٗمًخ، وإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم  :(313)مسللة  

 .اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٗم٤موت سملم ىمٞمٛمتل اًمّمحٞمح واعمٕمٞم٥م قمٜمد قمدم إُمٙم٤من اًمردّ 

جيقز ًمٚمٛمتٜم٤مزقملم ذم ديـ أو قملم أو ُمٜمٗمٕم٦م أن يتّم٤محل٤م سمٌمء ُمـ  (:314)مسللة  

اًمدقمقى،  اًمّمٚمح طمّؼ  قمك قمٚمٞمف، ويً٘مط هبذاُمع إٟمٙم٤مر اعمدّ  طمتّكقمك سمف أو سمٌمء آظمر اعمدّ 

قمل سمٕمد ذًمؽ دمديد قمل قمغم اعمٜمٙمر، ومٚمٞمس ًمٚمٛمدّ اًمٞمٛملم اًمذي يم٤من ًمٚمٛمدّ  ويمذا يً٘مط طمّؼ 

ـّ  ّٓ ُم٤م ي٠مظمذه سم٤مًمّمٚمح  ًمٖمػم اعمحّؼ  هذا ىمٓمع ًمٚمٜمزاع فم٤مهرًا وٓ حيّؾ  اعمراومٕم٦م، وًمٙم ُمع  إ

ّم٤مً ُمـ اًمدقمقى ف أو ختٚمّ د اؾمتٜم٘م٤مذ سمٕمض طم٘مّ سمذًمؽ واىمٕم٤ًم ٓ عمجرّ  رو٤م ص٤مطم٥م احلّؼ 

 اًمٙم٤مذسم٦م.

  



 
 

   

 

 أحؽام اإلجارة

ل اإلضم٤مرة هل: اعمٕم٤موو٦م قمغم اعمٜمٗمٕم٦م قمٛمالً يم٤مٟم٧م أو همػمه. وإوّ  (:315)مسللة  

 ٤مط ًمٚمخٞم٤مـم٦م، واًمث٤مين ُمثؾ: إضم٤مرة اًمدار ًمٚمًٙمٜمك.ُمثؾ: إضم٤مرة اخلٞمّ 

إضم٤مرة  وٓ شمّمّح  ،واًمرؿمد واعمًت٠مضمر: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مرر ويٕمتؼم ذم اعم١مضّم  

 إضم٤مرشمف ٟمٗمًف. جر قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ شمّمّح اعمٗمٚمس أُمقاًمف اًمتل طُم 

ر ُم٤مًمٙم٤مً ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م أو سمحٙمٛمفاإلضم٤مرة إذا مل يٙمـ اعم١مضّم  ٓ شمّمّح  (:322)مسللة  
(9)

ومل  

 سم٤مإلضم٤مزة.٧ٌم إذا شمٕم٘مّ  ٤مً قمغم اعم٤مًمؽ وٓ ويمٞمالً قمٜمف. ٟمٕمؿ، شمّمّح يٙمـ وًمٞمّ 

٦م ة وسمٚمغ اًمٓمٗمؾ أصمٜم٤مءه٤م يم٤مٟم٧م صحّ ُم٤مل اًمٓمٗمؾ ُمدّ  إذا آضمر اًمقزمّ  (:321)مسللة  

ومٞمام إذا يم٤من قمدم ضمٕمؾ ُم٤م  طمتّكقمغم إضم٤مزشمف،  ٦مسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م سمٕمد سمٚمقهمف ُمقىمقوم اإلضم٤مرة

 ة اإلجي٤مر قمغم ظمالف ُمّمٚمح٦م اًمٓمٗمؾ.سمٕمد اًمٌٚمقغ ضمزءاً ُمـ ُمدّ 

ة ومٌٚمغ أصمٜم٤مءه٤م. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من ؾ ٟمٗمًف إمم ُمدّ اًمٓمٗم وهٙمذا احلٙمؿ ومٞمام إذا آضمر اًمقزمّ  

 سمحٞم٨م يٕمٚمؿ قمدم -ة اإلجي٤مر إمم ُم٤م سمٕمد اًمٌٚمقغ ُم٘مت٣م ُمّمٚمح٦م ُمٚمزُم٦م ذقم٤ًم اُمتداد ُمدّ 

اإلجي٤مر يمذًمؽ سم٢مذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل، ومل يٙمـ ًمٚمٓمٗمؾ أن  صّح  -رو٤م اًمِم٤مرع سمؽميمٝم٤م 

                                                

يٛمٚمؽ متٚمٞمؽ ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اعمًت٘مٌٚمٞم٦ّم وٓ يٛمٚمٙمٝم٤م هل ذم  -قمغم اًمّمحٞمح  -اعم٘مّمقد سمحٙمؿ اعم٤مًمؽ ُمـ يٛمٚمؽ اًمٕملم وم٢مّٟمف (9) 

 ضمٜم٥م ُمٚمٙمٞم٦ّم اًمٕملم.



 
 

 يٗمًخف سمٕمد سمٚمقهمف.

ُمـ  ُمـ إب أو اجلدّ  -ًمف  وزمّ ٓ جيقز اؾمتئج٤مر اًمٓمٗمؾ اًمذي ٓ  (:326)مسللة  

ّٓ  -ٕطمدمه٤م  ـمرومف أو اًمقيّص  ُمـ  تٛمّٙمـسم٢مضم٤مزة اعمجتٝمد اًمٕم٤مدل أو ويمٞمٚمف، وإذا مل يإ

 اًمقصقل إًمٞمف ضم٤مز اؾمتئج٤مره سم٢مضم٤مزة سمٕمض قمدول اعم١مُمٜملم.

تٝم٤م، ٦م ذم صٞمٖم٦م اإلضم٤مرة، سمؾ ٓ يٕمتؼم اًمٚمٗمظ ذم صحّ ٓ شمٕمتؼم اًمٕمرسمٞمّ  (:325)مسللة  

ُم٤مًمف ًمٚمٛمًت٠مضمر سم٘مّمد اإلجي٤مر وىمٌْمف اعمًت٠مضمر سم٘مّمد آؾمتئج٤مر ر ومٚمق ؾمّٚمؿ اعم١مضمّ 

 ٧م اإلضم٤مرة، وشمٙمٗمل ذم إظمرس اإلؿم٤مرة اعمٗمٝمٛم٦م ًمإلجي٤مر وآؾمتئج٤مر. صحّ 

٤مٟم٤مً أو دارًا أو سمٞمت٤ًم سمنمط أن يٜمتٗمع سمف هق سمٜمٗمًف مل جيز ًمق اؾمت٠مضمر ديمّ  (:324)مسللة  

قمغم ٟمحق يرضمع آٟمتٗم٤مع سمف ًمٜمٗمس  إجي٤مره ًمٚمٖمػم قمغم وضمف يٜمتٗمع سمف اًمٖمػم، وجيقز ًمق يم٤من

 ر اًمدار ًمزوضمٝم٤م ًمًٙمٜم٤مه٤م.ج ومت١مضمّ شمتزوّ صُمؿَّ  ، يم٠من شمًت٠مضمر اُمرأة داراً إّولاعمًت٠مضمر 

ّٓ ره٤م ُمـ همػمه، إذا اؾمت٠مضمر قمٞمٜم٤ًم ومٚمف أن ي١مضمّ  (:321)مسللة   إذا اؿمؽمط قمٚمٞمف قمدم  إ

اًمتٍميح  إجي٤مره٤م سحي٤مً أو يم٤من اإلجي٤مر همػم ُمتٕم٤مرف ظم٤مرضم٤مً سمحٞم٨م أهمٜمك ذًمؽ قمـ

ـّ  إطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم شمًٚمٞمؿ اًمٕملم إمم اعمًت٠مضمر اًمث٤مين ُمـ دون  سم٤مؿمؽماط قمدُمف، وًمٙم

 .ر اعمًتٙمِمػ وًمق ُمـ ىمرائـ احل٤ملضّم رو٤م اعم١م

ٜم٦م ومآضمره٤م ذم شمٚمؽ ُمٕمٞمّ  ُمّدة٤مرة ًمٚمريمقب أو حلٛمؾ اعمت٤مع وقمغم هذا ومٚمق اؾمت٠مضمر ؾمٞمّ  

أو ٓ يًٚم ٛمٝم٤م سمؾ  ،شمًٚمٞمٛمٝم٤م إًمٞمفة أو ذم سمٕمْمٝم٤م ُمـ آظمر صّح، وًمٙمـ يًت٠مذن اعم٤مًمؽ ذم اعمدّ 

 يٌ٘مك ومٞمٝم٤م وإن ريمٌٝم٤م ذًمؽ أظمر أو مَحَّٚمٝم٤م ُمت٤مقمف.

ره٤م ر اًمٕملم اعمًت٠مضمرة وأراد أن ي١مضّم ًمق ضم٤مز ًمٚمٛمًت٠مضمر أن ي١مضّم  (:322)مسللة  

أن حيدث ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً يم٤مًمؽمُمٞمؿ أو اًمتٌٞمٞمض أو يٖمرم ومٞمٝم٤م سُمدَّ اؾمت٠مضمره٤م سمف ومال  مم٤ّمسم٠مزيد 

سمنمط أن شمٙمقن اًمزي٤مدة ُمتٜم٤مؾم٦ٌم عم٤م أطمدث أو همرم قمغم  -صٞم٤مٟمتٝم٤م همراُم٦م وًمق حلٗمٔمٝم٤م و



 
 

ّٓ ، و-إطمقط ًمزوُم٤ًم   مل جيز ًمف ذًمؽ. إ

 طمتّكهذا ذم اًمدار واًمًٗمٞمٜم٦م واحل٤مٟمقت، ويمذا ذم همػمه٤م ُمـ إقمٞم٤من اعمًت٠مضمرة  

 ٦م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ايض اًمزراقمٞمّ إر

ه٤م سمٜمٗمس اجلٜمس اًمذي روٓ ومرق ذم قمدم ضمقاز اإلجي٤مر سم٤مٕزيد سملم أن ي١مضمّ  

 اؾمت٠مضمره٤م سمف أو سمٖمػم ذاك اجلٜمس، ؾمقاء يم٤من ُمـ اًمٜم٘مقد أم ُمـ همػمه٤م.

ًمق اؿمؽمط ذم اإلضم٤مرة أن يٙمقن قمٛمؾ إضمػم ًمِمخص اعمًت٠مضمر مل  (:323)مسللة  

، جيز ًمف إجي٤مره ًمٞمٕمٛمؾ ًمِمخص آظمر، وجيقز ذًمؽ ُمع قمدم آؿمؽماط أو ُم٤م سمحٙمٛمف يمام ُمرّ 

 ّٓ ؾمقاء أيم٤مٟم٧م إضمرشم٤من ُمـ ضمٜمس واطمد أم  ،اؾمت٠مضمره مم٤ّمسم٠مزيد  رهف ٓ جيقز أن ي١مضّم أٟمّ  إ

.ٓ 

إذا آضمر ٟمٗمًف ًمٕمٛمؾ ُمـ دون شم٘مٞمٞمد سم٤معم٤ٌمذة وٓ ُمع آٟمٍماف  (:324)مسللة  

ىمٞمٛم٦م ُمـ إضمرة ذم إضم٤مرة  إًمٞمٝم٤م مل جيز ًمف أن يًت٠مضمر همػمه ًمذًمؽ اًمٕمٛمؾ سمٕمٞمٜمف سم٤مٕىمّؾ 

 وم٤مؾمت٠مضمر همػمه ًمٚم٤ٌمىمل سم٤مٕىمّؾ  ٟمٗمًف. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمذًمؽ إذا أشمك سمٌٕمض اًمٕمٛمؾ وًمق ىمٚمٞمالً 

 ىمٞمٛم٦م ُمـ إضمرة.

ة مل جيز ًمف اًمٌ٘م٤مء ومٞمف ة واٟمتٝم٧م اعمدّ عمدّ  -ُمثالً  -٤من إذا اؾمت٠مضمر اًمديمّ  (:325)مسللة  

ّٓ ُمـ دون رو٤م اعم٤مًمؽ،  ٛمـ قم٘مد اإلضم٤مرة أو ذم قم٘مد ٓزم إذا يم٤من ىمد اؿمؽمط قمٚمٞمف ذم و إ

٤من وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف اؿمٖم٤مل اًمديمّ  طمّؼ  -ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م  -ٜمف آظمر أن يٙمقن ًمف أو عمـ يٕمٞمّ 

ذم هذه اًمّمقرة  وم٢مّٟمفؾمٜم٦م،  يمّؾ ٤ًم أو إزاء ُم٤م يٕم٤مدل أضمرشمف اعمتٕم٤مروم٦م ذم  ؾمٜمقيّ إزاء ُمٌٚمغ ُمٕملّم 

   ون رو٤م اعم٤مًمؽ، وٓ حيّؼ ٤من وًمق ُمـ دٜمف اًمٌ٘م٤مء ذم اًمديمّ جيقز ًمٚمٛمًت٠مضمر أو عمـ يٕمٞمّ 

ّٓ ًمٚمامًمؽ                 ذم  ًّٛمكاعمذيمقر اعم ٗم٘م٤م قمٚمٞمف إزاء احلّؼ أن يٓم٤مًم٥م سم٤معمٌٚمغ اًمذي اشمّ  إ

 .ش٦ماًمنىمٗمٚمٞمّ » سمـ قمرومٜم٤م



 
 

 :أُمقريٕمتؼم ذم اًمٕملم اعمًت٠مضمرة  (:332)مسللة  

 اإلضم٤مرة. اًمتٕمٞملم، ومٚمق ىم٤مل: )آضمرشمؽ إطمدى دوري( مل شمّمّح  -9 

تٝم٤م اًمتل ٦م، سم٠من يِم٤مهد اعمًت٠مضمر اًمٕملم اعمًت٠مضمرة أو شمقصػ ًمف ظمّمقصٞمّ اعمٕمٚمقُمٞمّ  -5 

 ٦م.ٞمّ ر، وهٙمذا ومٞمام ًمق يم٤مٟم٧م يمٚمّ ختتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمرهم٤ٌمت وًمق يم٤من ذًمؽ سمتقصٞمػ اعم١مضّم 

 اعمًت٠مضمر ُمـ آؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م، ومتّمّح  متّٙمـُمـ اًمتًٚمٞمؿ، ويٙمٗمل  تٛمّٙمـاًم -5 

 إذا يم٤من اعمًت٠مضمر ىم٤مدراً قمغم أظمذه٤م. -ُمثالً  -٦م اًمِم٤مردة إضم٤مرة اًمداسمّ 

 ٤مر هب٤م.إضم٤مرة اًمٜم٘مقد وٟمحقه٤م ًمالدّم  إُمٙم٤من آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م، ومال شمّمّح  -0 

إضم٤مرة إرض ًمٚمزراقم٦م إذا مل  ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمالٟمتٗم٤مع اعم٘مّمقد ُمـ اإلضم٤مرة، ومال شمّمّح  -3 

 يٙمـ اعمٓمر واومٞم٤ًم ومل يٛمٙمـ ؾم٘مٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٝمر أو همػمه.

إجي٤مر اًمِمجر ًمالٟمتٗم٤مع سمثٛمره٤م همػم اعمقضمقد ومٕمالً، ويمذًمؽ  يّمّح  (:331)مسللة  

 إجي٤مر احلٞمقان ًمالٟمتٗم٤مع سمٚمٌٜمف أو اًمٌئر ًمالؾمت٘م٤مء.

جيقز ًمٚمٛمرأة إجي٤مر ٟمٗمًٝم٤م ًمإلرو٤مع ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم إضم٤مزة  (:336)مسللة  

 ٦م اإلضم٤مرة قمغم إضم٤مزشمف.ٗم٧م صحّ ف شمقىمّ زوضمٝم٤م. ٟمٕمؿ، ًمق أوضم٥م ذًمؽ شمْمٞمٞمع طم٘مّ 

 أرسمٕم٦م: أُمقرشمٕمتؼم ذم اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل يًت٠مضمر اعم٤مل ٕضمٚمٝم٤م  (:335)مسللة  

ٚم٦م، ومٚمق اٟمحٍمت ُمٜم٤مومع اعم٤مل ذم احلرام، أو اؿمؽمط آٟمتٗم٤مع أن شمٙمقن حمٚمّ  -9 

٤مً قمغم ذًمؽ سمٓمٚم٧م اإلضم٤مرة، يمام ًمق آضمر سمخّمقص اعمحّرم ُمٜمٝم٤م، أو أوىمع اًمٕم٘مد ُمٌٜمٞمّ 

 ٤مرة سمنمط أن حيٛمؾ اخلٛمر قمٚمٞمٝم٤م.ٞمّ ٤من سمنمط أن ي٤ٌمع أو حيٗمظ ومٞمف اخلٛمر، أو آضمر اًمًاًمديمّ 

 ٦م يٌذل اعم٤مل سم٢مزائٝم٤م قمٜمد اًمٕم٘مالء قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.أن شمٙمقن هل٤م ُم٤مًمٞمّ  -5 

٤مرة شمّمٚمح ًمٚمريمقب وحلٛمؾ إصم٘م٤مل وضم٥م شمٕمٞملم شمٕمٞملم ٟمقع اعمٜمٗمٕم٦م، ومٚمق آضمر ؾمٞمّ  -5 

 اعمًت٠مضمر ُمـ اًمريمقب أو احلٛمؾ أو يمٚمٞمٝمام. طمّؼ 



 
 

٤من وٟمحقمه٤م، ة يمام ذم إضم٤مرة اًمدار واًمديمّ سمتٕمٞملم اعمدّ ٤م شمٕمٞملم ُم٘مدار اعمٜمٗمٕم٦م، وهق إُمّ  -0 

٤مرة إمم سمٚمد ٜم٦م أو ؾمٞم٤مىم٦م اًمًٞمّ ٦م ُمٕمٞمّ  قمغم يمٞمٗمٞمّ ٤م سمتٕمٞملم اًمٕمٛمؾ يمخٞم٤مـم٦م اًمثقب اعمٕملّم وإُمّ 

 ٤مرة عم٤ًموم٦م ُمٕمٚمقُم٦م.٤م سمتٕمٞملم اعم٤ًموم٦م يمريمقب اًمًٞمّ ، وإُمّ ُمٕمٚمقم ُمـ ـمريؼ ُمٕملّم 

ّٓ  إطمقط ًمزوُم٤ًم، ٦م وأظمذ إضمرة قمٚمٞمف قمغمحيرم طمٚمؼ اًمٚمحٞم (:334)مسللة   إذا إ

اً إًمٞمف ًمٕمالج أو ٟمحقه أو ظم٤مف اًمير ُمـ شمريمف أو يم٤من يم٤من ُمٙمره٤مً قمغم احلٚمؼ أو ُمْمٓمرّ 

ق ؾ قم٤مدًة، ومٗمل هذه اعمقارد جيقز احلٚمؼ، يمام جيقز ًمٚمحاّل تحٛمّ ٤ًم قمٚمٞمف سمحد  ٓ يُ شمريمف طمرضمٞمّ 

 أظمذ إضمرة قمٚمٞمف.

 ،ة يمًٙمٜمك اًمدارشمٕمٞملم اعمٜمٗمٕم٦م سم٤معمدّ  ُمـ شمٕمٞملم اًمزُم٤من ذم ُمقاردسُمدَّ ٓ  (:331)مسللة  

ّٓ أو سم٤معم٤ًموم٦م يمريمقب اًمًٞم٤مرة،  يم٤مإلـمالق اًمذي هق  ،إذا يم٤من هٜم٤مك ىمريٜم٦م قمغم اًمتٕمٞملم إ

 اسمتداءه٤م ُمـ طملم إضمراء اًمٕم٘مد. ىمريٜم٦م قمغم أنّ 

ّٓ ة ذم اإلضم٤مرة قمغم إقمامل يم٤مخلٞم٤مـم٦م، وٓ يٕمتؼم شمٕمٞملم اعمدّ   إذا اظمتٚمٗم٧م إهمراض  إ

ّٓ ُمـ شمٕمٞملم اًمزُم٤من ومٞمف أيْم٤ًم، سُمدَّ اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ ومال  سم٤مظمتالف إزُمٜم٦م إذا ُوضمدت إ

 ىمريٜم٦م قمٚمٞمف يم٤مإلـمالق اًمذي ي٘متيض اًمتٕمجٞمؾ قمغم اًمقضمف اًمٕمرذم.

ُمـ  -ُمثالً  -ؿمٝمر  ًمق آضمر داره ؾمٜم٦م وضمٕمؾ اسمتداءه٤م سمٕمد ُميّض  (:332)مسللة  

 ٦م ُمًت٠مضمرة ًمٚمٖمػم.اإلضم٤مرة وإن يم٤مٟم٧م اًمٕملم قمٜمد إضمراء اًمّمٞمٖم صّح٧مإضمراء اًمّمٞمٖم٦م 

ة اإلجي٤مر، ومٚمق ىم٤مل: )آضمرشمؽ اًمدار ُمدّ  تٕملّم اإلضم٤مرة إذا مل شم ٓ شمّمّح  (:333)مسللة  

 يمّٚمامٜم٤ًم سمديٜم٤مر وىم٤مل: )وإذا آضمره٤م ؿمٝمرًا ُمٕمٞمّ  .ؿمٝمر سمديٜم٤مر ُمٝمام أىمٛم٧م ومٞمٝم٤م( مل شمّمّح  يمّؾ 

 ٦م.ظم٤مّص  إّول٧م اإلضم٤مرة ذم اًمِمٝمر أىمٛم٧م سمٕمد ذًمؽ ومٌح٤ًمسمف( صحّ 

ار إذا مل يٕمٚمؿ ُم٘مدار ُمٙمثٝمؿ ومٞمٝم٤م ة إلىم٤مُم٦م اًمٖمرسم٤مء واًمزوّ اًمدور اعمٕمدّ  (:334)مسللة  

ف ومٞمٝم٤م، جيقز اًمتٍّم  -ُمثالً  -ًمٞمٚم٦م   قمـ إىم٤مُم٦م يمّؾ ٗم٤مق قمغم أداء ُم٘مدار ُمٕملّم وطمّمؾ آشمّ 



 
 

ة اإلجي٤مر، سمؾ يٙمقن ُمـ اإلسم٤مطم٦م اعمنموـم٦م طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ ُمدّ  8ذًمؽ إضم٤مرةً  يّمّح وًمٙمـ ٓ 

 ُم٤م أراد. ومٚمٚمامًمؽ إظمراضمٝمؿ ُمتك ،سم٤مًمٕمقض

٦م ٓ سم٠مس سم٠مظمذ إضمرة قمغم ذيمر ُمّمٞم٦ٌم ؾمٞمد اًمِمٝمداء وؾم٤مئر إئٛمّ  (:335)مسللة  

 )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( وذيمر ومْم٤مئٚمٝمؿ واخلٓم٥م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اعمقاقمظ وٟمحق ذًمؽ.

ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمف ٟمٔمػم اًمّمالة ٞم٧ّم دمقز اإلضم٤مرة قمـ اعم (:342)مسللة  

ّٓ  حلّل ، وٓ جيقز ذًمؽ قمـ اواًمّمٞم٤مم واحل٩ّم  قمـ اعمًتٓمٞمع اًمٕم٤مضمز قمـ اعم٤ٌمذة  ذم احل٩ّم  إ

 ُمـ اعم٤ٌمذة. تٛمّٙمـومل ي قمٚمٞمف احل٩ّم  أو ُمـ اؾمت٘مرّ 

اعمٜمدوب  ٦م يم٤محل٩ّم ٤مت اًمٕم٤ٌمديّ ذم سمٕمض اعمًتحٌّ ٞم٧ّم واعم ودمقز اإلضم٤مرة قمـ احلّل  

 ٦م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( وُم٤م يتٌٕمٝمام ُمـ اًمّمالة.وزي٤مرة إئٛمّ 

 وإهداء صمقاهب٤م إمم إطمٞم٤مء، يمام جيقز ذًمؽ ذم إُمقات.٤مت وٓ سم٠مس سم٢مشمٞم٤من اعمًتحٌّ  

ٓ دمقز قمغم إطمقط اإلضم٤مرة قمغم شمٕمٚمٞمؿ ُم٤ًمئؾ احلالل واحلرام  (:341)مسللة  

 آسمتالء دون همػمه. يم٤من حمّؾ  مم٤ّموشمٕمٚمٞمؿ اًمقاضم٤ٌمت ُمثؾ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم وٟمحقمه٤م 

ؿ ودومٜمٝمؿ. ٟمٕمؿ، وإطمقط ًمزوُم٤مً قمدم أظمذ إضمرة قمغم شمٖمًٞمؾ إُمقات وشمٙمٗمٞمٜمٝم 

 ٦م زائدة ومٞمٝم٤م قمغم اعم٘مدار اًمقاضم٥م.ٓ سم٠مس سم٠مظمذ إضمرة قمغم ظمّمقصٞمّ 

يٕمتؼم ذم إضمرة أن شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م، ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٙمٞمؾ أو  (:346)مسللة  

شمٕمتؼم  مم٤ّم، وإن يم٤مٟم٧م رت سم٤مًمٕمدّ رت هبام، وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٕمدود يم٤مًمٜم٘مقد ىمدّ اعمقزون ىمدّ 

 ٤مهت٤م ًمف. اعمًت٠مضمر ظمّمقصٞمّ ر أو يٌلّم ِم٤مهده٤م اعم١مضّم ُمِم٤مهدشمف ذم اعمٕم٤مُمالت ًمزم أن ي

جيقز ًمألضمػم قمغم اخلٞم٤مـم٦م وٟمحقه٤م أن حيٌس اًمٕملم اًمتل اؾمت١مضمر  (:345)مسللة  

ًمٚمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سمٕمد إمت٤مم اًمٕمٛمؾ إمم أن يًتقذم إضمرة، وإذا طمًٌٝم٤م ًمذًمؽ ومتٚمٗم٧م ُمـ همػم 

 شمٗمريط مل يْمٛمـ.



 
 

إضمرة ىمٌؾ شمًٚمٞمؿ اًمٕملم اعمًت٠مضمرة، ر ُمٓم٤مًم٦ٌم اعم١مضمّ  ٓ يًتحّؼ  (:344)مسللة  

ّٓ ُمٓم٤مًم٦ٌم إضمرة ىمٌؾ إشمٞم٤مٟمف سم٤مًمٕمٛمؾ،  ويمذًمؽ إضمػم ٓ يًتحّؼ  إذا ضمرت اًمٕم٤مدة  إ

 أو اؿمؽمط ذًمؽ. - يم٤مٕضمػم ًمٚمح٩ّم  -سمتًٚمٞمٛمٝم٤م ُمًٌ٘م٤مً 

ر اًمٕملم اعمًت٠مضمرة وضم٥م قمغم اعمًت٠مضمر شمًٚمٞمؿ إذا ؾمّٚمؿ اعم١مضّم  (:341)مسللة  

 ة أو مت٤مُمٝم٤م.عمًت٠مضمرة أو مل يٜمتٗمع هب٤م ذم سمٕمض اعمدّ إضمرة وإن مل يتًّٚمؿ اًمٕملم ا

 إذا آضمر ٟمٗمًف ًمٕمٛمؾ وؾمّٚمؿ ٟمٗمًف إمم اعمًت٠مضمر ًمٞمٕمٛمؾ ًمف اؾمتحّؼ  (:342)مسللة  

 وطمي إضمرة وإن مل يًتقومف اعمًت٠مضمر، ُمثالً: إذا آضمر ٟمٗمًف خلٞم٤مـم٦م صمقب ذم يقم ُمٕملّم 

ٛمف اًمثقب ًمٞمخٞمٓمف، مل يًٚمّ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ًمٚمٕمٛمؾ، وضم٥م قمغم اعمًت٠مضمر إقمٓم٤مء إضمرة وإن 

وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم أن يٙمقن إضمػم وم٤مرهم٤ًم ذم ذًمؽ اًمٞمقم أو ُمِمتٖمالً سمٕمٛمؾ آظمر ًمٜمٗمًف 

 أو ًمٖمػمه.

هت٤م وضم٥م قمغم اعمًت٠مضمر أداء ًمق فمٝمر سمٓمالن اإلضم٤مرة سمٕمد اٟم٘مْم٤مء ُمدّ  (:343)مسللة  

ة وم٢من يم٤مٟم٧م اعمدّ  أضمرة اعمثؾ، ومٚمق اؾمت٠مضمر دارًا ؾمٜم٦م سمامئ٦م ديٜم٤مر وفمٝمر سمٓمالهن٤م سمٕمد ُميّض 

أضمرشمف اعمتٕم٤مروم٦م مخًلم ديٜم٤مراً مل جي٥م قمغم اعمًت٠مضمر أزيد ُمـ مخًلم ديٜم٤مراً. ٟمٕمؿ، ًمق 

ض ر هق اعم٤مًمؽ أو ويمٞمٚمف اعمٗمقّ ويم٤من اعم١مضمّ  -ُمثالً  - يم٤مٟم٧م إضمرة اعمتٕم٤مروم٦م ُم٤مئتل ديٜم٤مر

إضمرة مل يٙمـ ًمف أظمذ اًمزائد قمغم  -ويم٤من قم٤معم٤مً سم٠مضمرة اعمثؾ  -إًمٞمف أُمر حتديد إضمرة 

 ة وهل اعم٤مئ٦م ديٜم٤مر.اعمًاّم 

ة ومحٙمٛمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ُم٣م طمٙمؿ فمٝمقر وًمق فمٝمر سمٓمالن اإلضم٤مرة أصمٜم٤مء اعمدّ  

 ة.اًمٌٓمالن سمٕمد مت٤مم اعمدّ 

 إذا شمٚمٗم٧م اًمٕملم اعمًت٠مضمرة مل يْمٛمٜمٝم٤م اعمًت٠مضمر إذا مل يتٕمّد ومل ي٘مٍّم  (:344)مسللة  

ٓ يْمٛمـ شمٚمػ اًمثقب  وم٢مّٟمف٤مط يم٤مخلٞمّ ذم طمٗمٔمٝم٤م، ويمذًمؽ احل٤مل ذم شمٚمػ اعم٤مل قمٜمد إضمػم 



 
 

٤من و٤مُمٜم٤ًم ًمف وإن مل يٙمـ قمـ إذا مل يٙمـ ُمٜمف شمٕمّد أو شمٗمريط. ٟمٕمؿ، إذا أومًده سمٕمٛمٚمف ومٞمف يم

 ُمـ آضمر ٟمٗمًف ًمٕمٛمؾ ذم ُم٤مل همػمه إذا أومًد ذًمؽ اعم٤مل. يمّؾ وُمثٚمف  .ىمّمد

٤مب طمٞمقاٟم٤مً سمٓمريؼ همػم ُمنموع ومٝمق و٤مُمـ ًمف، وٓ إذا ذسمح اًم٘مّّم  (:345)مسللة  

 ع سمٕمٛمٚمف. ذًمؽ سملم إضمػم واعمتؼمّ ومرق ذم

٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اعمت٤مع ومحّٛمٚمٝم٤م أيمثر ُمـ ٤مرة حلٛمؾ يمٛمٞمّ إذا اؾمت٠مضمر ؾمٞمّ  (:352)مسللة  

مّحٚمٝم٤م أيمثر ُمـ اعم٘مدار ٦م و اًمٙمٛمٞمّ ٕملّم ٦م ومٕم٤مسم٧م يم٤من قمٚمٞمف وامهن٤م، ويمذا إذا مل شمُ شمٚمؽ اًمٙمٛمٞمّ 

٤مرة أم ؾمقاء قم٤مسم٧م اًمًٞمّ وقمغم يمال اًمت٘مديريـ جي٥م قمٚمٞمف دومع أضمرة اًمزائد أيْم٤مً  .اعمتٕم٤مرف

.ٓ 

ومٕمثرت وم٤مٟمٙمن اًمزضم٤مج مل  -ُمثالً  -٦م حلٛمؾ اًمزضم٤مج ًمق آضمر داسمّ  (:351)مسللة  

ّٓ ر، يْمٛمٜمف اعم١مضمّ   يمام ًمق ضهب٤م ضسم٤ًم همػم ُمتٕم٤مرف ومٕمثرت. ،إذا يم٤مٟم٧م قمثرهت٤م سمًٌٌفإ

اعمتٕم٤مرف  اخلت٤َّمن إن ىمٍّم أو أظمٓم٠م ذم قمٛمٚمف يم٠من دم٤موز قمـ احلدّ  (:356)مسللة  

ت٤من مل يٙمـ قمٚمٞمف وامن ر أو ُم٤مت سم٠مصؾ اخلِ وإن شمّي  .ر اًمٓمٗمؾ أو ُم٤مت يم٤من و٤مُمٜم٤مً ومتّي 

ّٓ إذا مل يٕمٝمد إًمٞمف  ر هب٤م أم دون شمِمخٞمص ُم٤م إذا يم٤من اًمٓمٗمؾ يتّي  -ت٤من ٦م اخلِ إضمراء قمٛمٚمٞمّ  إ

 ره ُمًٌ٘م٤مً.ومل يٙمـ يٕمٚمؿ سمتّي  -ٓ 

صػ ًمف اًمدواء طم٥ًم ُم٤م ًمق قم٤مًم٩م اًمٓمٌٞم٥م اعمريض ُم٤ٌمذة أو و (:355)مسللة  

 اً.ر أو ُم٤مت يم٤من وامٟمف قمٚمٞمف وإن مل يٙمـ ُم٘مٍّم يراه، وم٤مؾمتٕمٛمٚمف اعمريض وشمّي 

ر سمٓم٤ٌمسمتف مل أ اًمٓمٌٞم٥م ُمـ اًمْمامن وُم٤مت اعمريض أو شمّي ًمق شمؼمّ  (:354)مسللة 

 تف واطمت٤مط ذم اعمٕم٤مجل٦م.يْمٛمـ إذا يم٤من طم٤مذىم٤ًم وىمد أقمٛمؾ دىمّ 

ر واعمًت٠مضمر إذا شمراوٞم٤م قمغم ذًمؽ، شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة سمٗمًخ اعم١مضمّ  (:351)مسللة  

ر أو اعمًت٠مضمر اًمٗمًخ ذم قم٘مد اإلضم٤مرة ُمـ اعم١مضمّ  ويمذًمؽ شمٜمٗمًخ سمٗمًخ ُمـ اؿمؽمط ًمف طمّؼ 



 
 

 أو يمٚمٞمٝمام.

قمغم شمٗمّمٞمؾ ، ر أو اعمًت٠مضمر يم٤من ًمف ظمٞم٤مر اًمٖمٌـإذا فمٝمر همٌـ اعم١مضمّ  (:352)مسللة  

 اًمٗمًخ. يًتحّؼ ف ذم وٛمـ اًمٕم٘مد أو سمٕمده مل وًمق أؾم٘مط طم٘مّ  .م ٟمٔمػمه ذم اًمٌٞمعشم٘مدّ 

إذا همّم٧ٌم اًمٕملم اعمًت٠مضمرة ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ إمم اعمًت٠مضمر ومٚمف ومًخ  (:353)مسللة  

اإلضم٤مرة واؾمؽمضم٤مع إضمرة، وًمف أن ٓ يٗمًخ ويٓم٤مًم٥م اًمٖم٤مص٥م سمٕمقض اعمٜمٗمٕم٦م اًمٗم٤مئت٦م، 

ويم٤مٟم٧م أضمرهت٤م اعمتٕم٤مروم٦م ذم  أّي٤مم٤مرة ؿمٝمرًا سمٕمنمة دٟم٤مٟمػم وهمّم٧ٌم قمنمة ومٚمق اؾمت٠مضمر ؾمٞمّ 

 ضم٤مز ًمٚمٛمًت٠مضمر أن يٓم٤مًم٥م اًمٖم٤مص٥م سمخٛم٦ًم قمنم ديٜم٤مراً. ،٦ًم قمنم ديٜم٤مراً مخ أّي٤مماًمٕمنمة 

إذا ُُمٜمَِع اعمًت٠مضمر ُمـ شمًّٚمؿ اًمٕملم اعمًت٠مضمرة أو هُمِّم٧ٌَم ُمٜمف سمٕمد  (:354)مسللة  

ُمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م مل جيز ًمف اًمٗمًخ، ويم٤مٟم٧م ًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ اًمٖم٤مص٥م سمٕمقض  عَ ٜمِ ٛمٝم٤م أو ُمُ شمًٚمّ 

 اعمٜمٗمٕم٦م اًمٗم٤مئت٦م.

ة ُمـ ر اًمٕملم اعمًت٠مضمرة ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اعمدّ ٓ شمٌٓمؾ اإلضم٤مرة سمٌٞمع اعم١مضمّ  :(355)مسللة  

 اعمًت٠مضمر أو ُمـ همػمه.

٦م آٟمتٗم٤مع ُمٜمٝم٤م شمٌٓمؾ اإلضم٤مرة سمً٘مقط اًمٕملم اعمًت٠مضمرة قمـ ىم٤مسمٚمٞمّ  (:422)مسللة  

وم٤مهندُم٧م ىمٌؾ دظمقل اًمًٜم٦م أو  -ُمثالً  -٦م اعمٛمٚمقيم٦م، وم٢مذا اؾمت٠مضمر دارًا ؾمٜم٦م سم٤معمٜمٗمٕم٦م اخل٤مّص 

سمٕمد دظمقهل٤م سمال ومّمؾ سمٓمٚم٧م اإلضم٤مرة، وإذا اهندُم٧م أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م شمٌٓمؾ اإلضم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ر ويم٤من ًمٚمٛمًت٠مضمر اخلٞم٤مر ذم ومًخ اإلجي٤مر، وم٢من ومًخ رضمع قمغم اعم١مضمّ  ،ة اًم٤ٌمىمٞم٦مإمم اعمدّ 

ًّ ة اعم٤موٞم٦م، ة وقمٚمٞمف ًمف أضمرة اعمثؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمدّ سمتامم إضمرة اعمًاّم  ٓم٧م وإن مل يٗمًخ ىم

 ة اعم٤موٞم٦م. ٦م ُمـ إضمرة سمٜم٦ًٌم اعمدّ ويم٤من ًمٚمامًمؽ طمّّم  ،إضمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم

إذا اؾمت٠مضمر داراً وم٤مهندم ىمًؿ ُمٜمٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م سمحٞم٨م ًمق ُأقمٞمد سمٜم٤مء  (:421)مسللة  

 ت سمٕمد اًمتٕمٛمػم ُمٖم٤ميرة عم٤م ىمٌٚمف ذم اًمٜمٔمر اًمٕمرذماًم٘مًؿ اعمٝمدوم قمغم اًمقضمف اعمتٕم٤مرف ًمٕمدّ 



 
 

ر قمغم شمٕمٛمػمه٤م يمذًمؽ وم٢من أىمدم اعم١مضمّ  م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وإن مل شُمٕمدّ دّ يم٤من طمٙمٛمف ُم٤م شم٘م

 ومقرًا قمغم وضمف ٓ يتٚمػ رء ُمـ ُمٜمٗمٕمتٝم٤م قمروم٤ًم مل شمٌٓمؾ اإلضم٤مرة ومل يٙمـ ًمٚمٛمًت٠مضمر طمّؼ 

اًمٗمًخ، وإن مل ُي٘مدم قمغم ذًمؽ ويم٤من ىم٤مدرًا قمٚمٞمف ومٚمٚمٛمًت٠مضمر إًمزاُمف سمف، وم٢من مل يٗمٕمؾ يم٤من 

وًمق ُمع  -ًمف اخلٞم٤مر ذم ومًخ اإلضم٤مرة رأؾم٤مً  ٜمٗمٕم٦م اًمٗم٤مئت٦م، يمام أنّ ًمف ُمٓم٤مًمٌتف سم٠مضمرة ُمثؾ اعم

ر أضمرة ُمثؾ ُم٤م اؾمتقوم٤مه ُمـ اعمٜم٤مومع وم٢من ومًخ يم٤من قمٚمٞمف ًمٚمٛم١مضمّ  -ُمـ إًمزاُمف  تٛمّٙمـاًم

ره ة، وإن مل ُي٘مدم قمغم شمٕمٛمػمه٤م قمغم اًمقضمف اعمذيمقر ًمتٕمذّ ويرضمع قمٚمٞمف سمتامم إضمرة اعمًاّم 

اًمدار سمٓمٚم٧م اإلضم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٜم٤مومع اًمٗم٤مئت٦م، ويم٤من ف ومتٚمػ ُم٘مدار ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م وًمق ذم طم٘مّ 

م ذم اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م وم٢من ومًخ ضمرى قمٚمٞمف ُم٤م شم٘مدّ  ،ومًخ أصؾ اإلضم٤مرة ًمٚمٛمًت٠مضمر طمّؼ 

 قمٜمد اًمٗمًخ.

ر أو اعمًت٠مضمر ٓ ي٘متيض سمٜمٗمًف سمٓمالن اإلضم٤مرة ُمقت اعم١مضّم  إنّ  (:426)مسللة  

ر ُم٤مًمٙم٤مً ًمٚمٕملم اعمًت٠مضمرة سمؾ يمام إذا مل يٙمـ اعم١مضّم  ،ُمٓمٚم٘م٤ًم. ٟمٕمؿ، ىمد ي٘متْمٞمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

٤م شمٌٓمؾ طمٞمٜمئٍذ وم٢مهّن ة اإلضم٤مرة ومامت أصمٜم٤مء ُمدّ  -٦م أو ٟمحقه٤م سمقصٞمّ  -٤مً ُم٤مًمٙم٤ًم عمٜمٗمٕمتٝم٤م ُم٤م دام طمٞمّ 

 ة اًم٤ٌمىمٞم٦م.سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمدّ 

 ٤م قملّم ممّ  ًٓ وم٤مؾمت٠مضمرهؿ سم٠مىمّؾ اّم ًمق ويّمؾ ؿمخّم٤مً ذم أن يًت٠مضمر ًمف قمُ  (:425)مسللة  

 ؾ.طمرُم٧م اًمزي٤مدة قمغم اًمقيمٞمؾ ووضم٥م إرضم٤مقمٝم٤م إمم اعمقيمّ  ؾاعمقيمّ 

ُمـ زُم٤من أو ُمٙم٤من أو آًم٦م  د سم٘مٞمد ظم٤مّص ُم٘مٞمّ  إذا اؾمت٠مضمره قمغم قمٛمؾ (:424)مسللة  

ؿمٞمئ٤مً قمغم قمٛمٚمف، وم٢من مل يٛمٙمـ اإلشمٞم٤من  ومج٤مء سمف قمغم ظمالف اًم٘مٞمد مل يًتحّؼ  أو وصػ

إضمػم سم٠مضمرة اعمثؾ ًمٚمٕمٛمؾ  سم٤مًمٕمٛمؾ صم٤مٟمٞم٤مً ختػّم اعمًت٠مضمر سملم ومًخ اإلضم٤مرة وسملم ُمٓم٤مًم٦ٌم

اعمًت٠مضمر قمٚمٞمف، وم٢من ـم٤مًمٌف هب٤م ًمزُمف إقمٓم٤مؤه أضمرة اعمثؾ، وإن أُمٙمـ أداء اًمٕمٛمؾ صم٤مٟمٞم٤ًم وضم٥م 

 اإلشمٞم٤من سمف قمغم اًمٜمٝم٩م اًمذي وىمٕم٧م قمٚمٞمف اإلضم٤مرة.



 
 

 

 

 أحؽام اجلعالة

قمغم قمٛمؾ  -وًمق ذم اجلٛمٚم٦م  -اجلٕم٤مًم٦م هل: آًمتزام سمٕمقض ُمٕمٚمقم  (:421)مسللة  

، شالً ضم٤مقم»ك اعمٚمتزم تف. ويًٛمّ ُمـ جيد و٤مًمّ  ُمٕمٚمقم يمذًمؽ، يم٠من يٚمتزم ؿمخص سمديٜم٤مر ًمٙمّؾ 

 .شقم٤مُمالً »وُمـ ي٠ميت سم٤مًمٕمٛمؾ 

٤م شمٗمؽمق سمف قمـ اإلضم٤مرة وضمقب اًمٕمٛمؾ قمغم إضمػم سمٕمد اًمٕم٘مد دون اًمٕم٤مُمؾ، يمام وممّ  

٦م اجل٤مقمؾ ًمٚمٕم٤مُمؾ ُم٤م مل اعمًت٠مضمر ًمألضمػم ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ سم٤مٕضمرة، وٓ شمِمتٖمؾ ذُمّ ٦م شمِمتٖمؾ ذُمّ 

 ي٠مِت سم٤مًمٕمٛمؾ.

ًَ  غ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مريٕمتؼم ذم اجل٤مقمؾ: اًمٌٚمق (:422)مسللة   أو  فٍ ٗمَ وقمدم احلجر ًم

اجلٕم٤مًم٦م ُمٜمف، ويمذا اعمٗمٚمس ومٞمام  س، وم٤مًمًٗمٞمف اًمذي يٍمف ُم٤مًمف ومٞمام ٓ جيدي ٓ شمّمّح ٚمَ ومَ 

 قاًمف.جر قمٚمٞمف ُمـ أُمطُم 

ُم٤ًم أو ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًمٗم٤مئدة، ومال يٕمتؼم ذم اجلٕم٤مًم٦م أن ٓ يٙمقن اًمٕمٛمؾ حمرّ  (:423)مسللة  

إذا مل يٙمـ ومٞمف  -ُمثالً  -ُمٔمٚمؿ  ضمٕمؾ اًمٕمقض ًمنمب اخلٛمر، أو اًمدظمقل ًمٞمالً ذم حمّؾ  يّمّح 

 همرض قم٘مالئل.

 ٤مشمف، سمؾ يٙمٗمل أنٞملم اًمٕمقض سمخّمقصٞمّ ٓ يٕمتؼم ذم اجلٕم٤مًم٦م شمٕم (:424)مسللة  

٤مً، ومٚمق ىم٤مل: )سمع ٓ يٙمقن ُمٕمف اإلىمدام قمغم اًمٕمٛمؾ ؾمٗمٝمٞمّ  ُمٕمٚمقُم٤مً ًمدى اًمٕم٤مُمؾ سمحد  يٙمقن 



 
 

ومرد ومٚمف  ، ويمذا ًمق ىم٤مل: )ُمـ ردّ هذا اعم٤مل سم٠مزيد ُمـ قمنمة دٟم٤مٟمػم واًمزائد ًمؽ( صّح 

 ٟمّمٗمٝم٤م أو ًمف يمذا ُم٘مدار ُمـ احلٜمٓم٦م( ومل يٕملّم ٟمققمٝم٤م.

يمام ًمق ىم٤مل: )ُمـ رّد ومرد  إذا يم٤من اًمٕمقض ذم اجلٕم٤مًم٦م جمٝمقًٓ حمْم٤مً  (:425)مسللة  

 ومٚمف رء( سمٓمٚم٧م، وًمٚمٕم٤مُمؾ أضمرة اعمثؾ.

اًمٕم٤مُمؾ ؿمٞمئ٤مً إذا أشمك سم٤مًمٕمٛمؾ ىمٌؾ اجلٕم٤مًم٦م أو سمٕمده٤م  ٓ يًتحّؼ  (:412)مسللة  

 قم٤مً.شمؼمّ 

٤م جيقز ًمٚمج٤مقمؾ اًمرضمقع قمـ اجلٕم٤مًم٦م ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمٕمٛمؾ، وأُمّ  (:411)مسللة  

ّٓ سمٕمد اًمنموع وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً قمدم اًمرضمقع   سم٤مًمتقاومؼ ُمع اًمٕم٤مُمؾ. إ

اجلٕم٤مًم٦م ٓ شم٘متيض وضمقب إمت٤مم اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕم٤مُمؾ إذا ذع ومٞمف.  (:416)مسللة  

ٟمٕمؿ، ىمد شم٘متْمٞمف جلٝم٦م أظمرى يمام إذا أوضم٥م شمريمف اإلضار سم٤مجل٤مقمؾ أو ُمـ يٙمقن ًمف 

  ٦م ذم قمٞمٜمفـ قم٤مًم٩م قمٞمٜمل ومٚمف يمذا( ومنمع اًمٓمٌٞم٥م سم٢مضمراء قمٛمٚمٞمّ ُمَ  اًمٕمٛمؾ، يم٠من ي٘مقل: )يمّؾ 

 ومٞمج٥م قمٚمٞمف اإلمت٤مم. -٧ٌم قمٞمٜمف ٝم٤م ًمتٕمٞمّ مل يتٛمّ سمحٞم٨م ًمق  -

اًمٕمٛمؾ اًمذي ضمٕمؾ  اًمٕم٤مُمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمقض إذا مل يتؿّ  ٓ يًتحّؼ  (:415)مسللة  

ومج٤مء هب٤م إمم اًمٌٚمد ومل يقصٚمٝم٤م  -ُمثالً  -٦م اًمِم٤مردة سم٢مزائف، وم٢مذا ضمٕمؾ اًمٕمقض قمغم رّد اًمداسمّ 

ؿمٞمئ٤ًم، ويمذا ًمق ضمٕمؾ اًمٕمقض قمغم ُمثؾ ظمٞم٤مـم٦م اًمثقب ومخ٤مط سمٕمْمف ومل  إًمٞمف مل يًتحّؼ 

 قم٤ًم قمغم أضمزاء اًمٕمٛمؾ ُمـ دون شمراسمط سمٞمٜمٝم٤م ذم اجلٕمؾ اؾمتحّؼ يٙمٛمٚمف. ٟمٕمؿ، ًمق ضمٕمٚمف ُمقزّ 

 اًمٕم٤مُمؾ ُمٜمف سمٜم٦ًٌم ُم٤م أشمك سمف ُمـ اًمٕمٛمؾ.

  



 
 

 

 

 ادزارعةأحؽام 

ف اًمتٍّم  ٗم٤مق سملم ُم٤مًمؽ إرض أو ُمـ ًمف طمّؼ اعمزارقم٦م هل: آشمّ  (:414)مسللة  

 ٦م ُمـ طم٤مصٚمٝم٤م.ومٞمٝم٤م وسملم اًمزارع قمغم زرع إرض سمحّّم 

 يٕمتؼم ذم اعمزارقم٦م أُمقر: (:411)مسللة  

يم٠من ي٘مقل  ،قمٚمٞمٝمام ُمـ ًمٗمظٍ  ُم٤م يدّل  اإلجي٤مب ُمـ اعم٤مًمؽ واًم٘مٌقل ُمـ اًمزارع سمٙمّؾ  -9 

 إًمٞمؽ إرض ًمتزرقمٝم٤م( ومٞم٘مقل اًمزارع: )ىمٌٚم٧م(، أو ومٕمٍؾ دال   ٛم٧ُم رع: )ؾمٚمّ اعم٤مًمؽ ًمٚمزا

 قمغم شمًٚمٞمؿ إرض ًمٚمزارع وىمٌقًمف هل٤م.

أن يٙمقٟم٤م سم٤مًمٖملم قم٤مىمٚملم خمت٤مريـ همػم حمجقريـ. ٟمٕمؿ، جيقز أن يٙمقن اًمزارع  -5 

 جر قمٚمٞمٝم٤م.ومف ذم أُمقاًمف اًمتل طُم ٍس إذا مل شم٘متِض اعمزارقم٦م شمٍّم حمجقراً قمٚمٞمف ًمَٗمٚمَ 

دًا سم٤مًمٙمًقر دّ واطمد ُمٜمٝمام ٟمّمٞم٥م ُمـ احل٤مصؾ وأن يٙمقن حُم  ٕمؾ ًمٙمّؾ أن جُي  -5 

ـ  لّم ًمف ُم٘مدار ُمٕملّم ٕمؾ ٕطمدمه٤م ٟمّمٞم٥م أصالً، أو قمُ يم٤مًمٜمّمػ واًمثٚم٨م، ومٚمق مل جُي    يمٓم

٦م ًممظمر مل اًمٕمنمة إومم ُمـ احلّم٤مد واًمٌ٘مٞمّ  ّي٤ممّمد ذم إأو ضمٕمؾ ٟمّمٞمٌف ُم٤م حُي  ،ُمثالً 

 اعمزارقم٦م. شمّمّح 

ِمؽمط ٕمؾ ُمِم٤مقم٤مً ذم مجٞمع طم٤مصؾ إرض، ومال سم٠مس أن يُ اًمٙمن أن جُي وٓ يٕمتؼم ذم  

اعم٤مًمؽ: ل وأظمر سمٜمقع آظمر، ومٚمق ىم٤م -ًٓ ّمد أوّ يم٤مًمذي حُي  -اظمتّم٤مص أطمدمه٤م سمٜمقع 



 
 

٦م( اًمٜمّمػ احل٤مصؾ ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م اًمٙمذائٞمّ )...أو  (ُمـ احل٤مصؾ إّول)ازرع وًمؽ اًمٜمّمػ 

 ٧م اعمزارقم٦م.صحّ 

ة وضمٕمال آظمره٤م ل اعمدّ ٜم٤م أوّ اًمزرع ومٞمف قم٤مدة، وًمق قمٞمّ ة سمٛم٘مدار يدرك شمٕمٞملم اعمدّ  -0 

 إدراك احل٤مصؾ يمٗمك.

 صالح.رض ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمزرع وًمق سم٤مًمٕمالج واإلأن شمٙمقن إ -3 

أو همػمه٤م، ويمذا شمٕمٞملم  ف طمٜمٓم٦م أو ؿمٕمػم أو رزّ وأٟمّ  شمٕمٞملم اعمزروع ُمـ طمٞم٨م ٟمققمف -4 

ٕمٞملم آٟمٍماف اًمت صٜمٗمف إذا يم٤من ًمٚمٜمقع صٜمٗم٤من وم٠ميمثر ختتٚمػ ومٞمٝم٤م إهمراض. ويٙمٗمل ذم

 ويٙمقن ًمٚمزارع طمّؼ  طم٤م سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ صّح ، وًمق ّس ٕم٤مرف أو همػمهًمت اعمٖمٜمل قمـ اًمتٍميح

 ٟمقع أو صٜمػ ؿم٤مء. اظمتٞم٤مر أّي 

شمٕمٞملم إرض ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمامًمؽ ىمٓمٕم٤مت خمتٚمٗم٦م ذم ُمًتٚمزُم٤مت اًمزراقم٦م  -5 

 ٤م ُمع اًمت٤ًموي ومال يٚمزم اًمتٕمٞملم.وؾم٤مئر ؿم١موهن٤م، وأُمّ 

 ُمٜمٝمام سم٤مًمتٕم٤مرف ظم٤مرضم٤مً. ُمٍمف يمّؾ  يتٕملّم  ُمـ اعمّم٤مرف إذا مل شمٕمٞملم ُم٤م قمٚمٞمٝمام -6 

اعم٤مًمؽ ُمع اًمزارع قمغم أن يٙمقن ُم٘مدار ُمـ احل٤مصؾ  اشّمٗمؼًمق  (:412)مسللة  

 ًَّ ٜم٦م سمٓمٚم٧م اعمزارقم٦م وإن قمٚمام سمٌ٘م٤مء رء ُمـ ؿ اًم٤ٌمىمل سمٞمٜمٝمام سمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمّ ٕطمدمه٤م وي٘م

قمغم اؾمتثٜم٤مء ُم٘مدار اخلراج  ٗم٤مقاحل٤مصؾ سمٕمد اؾمتثٜم٤مء ذًمؽ اعم٘مدار. ٟمٕمؿ، جيقز آشمّ 

 )اًميي٦ٌم( ويمذا ُم٘مدار اًمٌذر عمـ يم٤من ُمٜمف.

ٜم٤مً يدرك اًمزرع ظمالًمف قم٤مدة وم٤مٟم٘م٣م ومل دا ًمٚمٛمزارقم٦م أُمداً ُمٕمٞمّ إذا طمدّ  (:413)مسللة  

ٗمؼ قمٚمٞمف سمٞمٜمٝمام إـمالق يِمٛمؾ صقرة قمدم إدراك اًمزرع يدرك، وم٢من مل يٙمـ ًمٚمتحديد اعمتّ 

ء اًمزرع ذم إرض إمم طملم اإلدراك، وإن يم٤من ًمف قمغم ظمالف اًمٕم٤مدة ُأًمزم اعم٤مًمؽ سمٌ٘م٤م

ٓ  -٤مٟم٤ًم سمٕمقض أو جمّ  -إـمالق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ومٛمع شمرايض اعم٤مًمؽ واًمزارع قمغم سم٘م٤مء اًمزرع 



 
 

ر اًمزارع سمذًمؽ، ُم٤مٟمع ُمٜمف، وإن مل يرض اعم٤مًمؽ سمف ومٚمف أن جيؼم اًمزارع قمغم إزاًمتف وإن شمّي 

 ة.وًمٞمس ًمف إضم٤ٌمر اعم٤مًمؽ قمغم سم٘م٤مء اًمزرع وًمق سم٠مضمر

اٟم٘مْم٧م  طمتّكإذا شمرك اًمزارع إرض سمٕمد قم٘مد اعمزارقم٦م ومٚمؿ يزرع  (:414)مسللة  

ومف سمؾ ومف وٛمـ أضمرة ُمثٚمٝم٤م ًمٚمامًمؽ، وإن مل شمٙمـ ذم شمٍّم ة وم٢من يم٤مٟم٧م إرض ذم شمٍّم اعمدّ 

ّٓ ف اعم٤مًمؽ ومال وامن قمٚمٞمف ذم شمٍّم  ُمع ضمٝمؾ اعم٤مًمؽ سم٤محل٤مل، هذا إذا مل يٙمـ شمرك اًمزرع  إ

ّٓ و ،٤مء قمـ إرضيم٤مٟم٘مٓم٤مع اعم ًمٕمذر قم٤ممّ   يمِمػ ذًمؽ قمـ سمٓمالن اعمزارقم٦م. إ

ّٓ قم٘مد اعمزارقم٦م ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م وٓ يٜمٗمًخ  (:415)مسللة   سمرو٤م اًمٓمروملم.  إ

ٟمٕمؿ، ًمق اؿمؽمط ذم وٛمـ اًمٕم٘مد اؾمتح٘م٤مق اعم٤مًمؽ أو اًمزارع أو يمٚمٞمٝمام ًمٚمٗمًخ ضم٤مز اًمٗمًخ 

 طم٥ًم اًمنمط، ويمذا ًمق ظمقًمػ سمٕمض اًمنموط اعم٠مظمقذة ومٞمف ُمـ أطمدمه٤م قمغم أظمر.

ٓ شمٜمٗمًخ اعمزارقم٦م سمٛمقت اعم٤مًمؽ أو اًمزارع سمؾ ي٘مقم اًمقارث ُم٘م٤مم  (:462)مسللة  

ّٓ صمف، ُمقرّ  ٤م شمٜمٗمًخ سمٛمقشمف، دت سمٛم٤ٌمذة اًمزارع ًمٚمٕمٛمؾ ومامت ىمٌؾ اٟمتٝم٤مئف ُمٜمف وم٢مهّن إذا ىمٞمّ  إ

    ٤ًم ُمنموـم٤مً سمٛم٤ٌمذشمف مل شمٜمٗمًخ اعمزارقم٦م سمٛمقشمفٞمّ قمغم اًمزارع يمٚمّ  وإذا يم٤من اًمٕمٛمؾ اعمًتحّؼ 

٤م قمٚمٞمف ُمـ ، يمام ٓ شمٜمٗمًخ إذا ُم٤مت اًمزارع سمٕمد آٟمتٝم٤مء ممّ -ومًخٝم٤م  وإن يم٤من ًمٚمامًمؽ طمّؼ  -

ًمف ؾم٤مئر  يمام أنّ  تف ُمـ احل٤مصؾ ًمقارصمفومتٙمقن طمّّم  ،إدراك اًمزرع اًمٕمٛمؾ ُم٤ٌمذة وًمق ىمٌؾ

 ة اعمزارقم٦م.اٟمتٝم٤مء ُمدّ  طمتّكًمف أيْم٤ًم إضم٤ٌمر اعم٤مًمؽ قمغم سم٘م٤مء اًمزرع ذم أروف  وحيّؼ  .طم٘مقىمف

إذا فمٝمر سمٓمالن اعمزارقم٦م سمٕمد اًمزرع وم٢من يم٤من اًمٌذر ًمٚمامًمؽ وم٤محل٤مصؾ  (:461)مسللة  

 .قمٛمٚمف وأضمرة أٓت اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم إرضضمرة ويمذا أ ،ًمف، وقمٚمٞمف ًمٚمزارع ُم٤م سومف

ضمرة ٚمزارع وم٤مًمزرع ًمف، وقمٚمٞمف ًمٚمامًمؽ أضمرة إرض وُم٤م سومف اعم٤مًمؽ وأوإن يم٤من اًمٌذر ًم

 آٓشمف اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم ذًمؽ اًمزرع.

 إذا يم٤من اًمٌذر ًمٚمزارع ومٔمٝمر سمٓمالن اعمزارقم٦م سمٕمد اًمزرع وم٢من ريض (:466)مسللة  



 
 

ّٓ ٤مٟم٤ًم ضم٤مز، وذم إرض سم٠مضمرة أو جمّ  اعم٤مًمؽ واًمزارع قمغم إسم٘م٤مء اًمزرع وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم  إ

ًمٚمامًمؽ قمدم إضم٤ٌمر اًمزارع قمغم إزاًم٦م اًمزرع ًمق أراد إسم٘م٤مءه ذم إرض سم٠مضمرة، وًمق أراد 

 ٤مٟم٤مً.اًمزارع ىمٚمٕمف ومٚمٞمس ًمٚمامًمؽ إضم٤ٌمره قمغم إسم٘م٤مئف وًمق جمّ 

ة إذا اًم٤ٌمىمل ُمـ أصقل اًمزرع ذم إرض سمٕمد احلّم٤مد واٟم٘مْم٤مء اعمدّ  (:465)مسللة  

اظمّي ذم اًمًٜم٦م اجلديدة وأدرك ومح٤مصٚمف عم٤مًمؽ اًمٌذر إن مل يِمؽمط ذم اعمزارقم٦م اؿمؽمايمٝمام 

ّٓ ذم إصقل، و  يم٤من سمٞمٜمٝمام سم٤مًمٜم٦ًٌم. إ

  



 
 

 

 

 حؽام ادضاربةأ

اعمْم٤مرسم٦م هل: قم٘مد واىمع سملم ؿمخّملم قمغم أن يدومع أطمدمه٤م إمم  (:464)مسللة  

 أظمر ُم٤مًٓ ًمٞمتّجر سمف ويٙمقن اًمرسمح سمٞمٜمٝمام.

 ويٕمتؼم ومٞمٝم٤م أُمقر: 

 قمٚمٞمٝمام ُمـ ًمٗمظ أو ومٕمؾ. ُم٤م يدّل  يمّؾ اإلجي٤مب واًم٘مٌقل، ويٙمٗمل ومٞمٝمام  إّول: 

٤م قمدم وأُمّ ُمـ اعم٤مًمؽ واًمٕم٤مُمؾ.  اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًمرؿمد وآظمتٞم٤مر ذم يمؾ   الثاين: 

ومف ذم احلجر ُمـ ومٚمس ومٝمق إّٟمام يٕمتؼم ذم اعم٤مًمؽ دون اًمٕم٤مُمؾ إذا مل شم٘متِض اعمْم٤مرسم٦م شمٍّم 

 أُمقاًمف اًمتل طمجر قمٚمٞمٝم٤م.

ّٓ ُمٜمٝمام سم٤مًمٙمًقر ُمـ ٟمّمػ أو صمٚم٨م أو ٟمحق ذًمؽ،  ٦م يمّؾ شمٕمٞملم طمّّم  الثالث:  أن  إ

ُمٜمٝمام سمٖمػم  ٦م أي  يٙمقن هٜم٤مك شمٕم٤مرف ظم٤مرضمل يٜمٍمف إًمٞمف اإلـمالق. وٓ جيقز شمٕمٞملم طمّّم 

ؿمٝمر. ٟمٕمؿ، جيقز سمٕمد فمٝمقر اًمرسمح أن  ٦م اعم٤مًمؽ سمامئ٦م ديٜم٤مر ذم يمّؾ  طمّّم ٕملّم يم٠من شمُ  ،ذًمؽ

 د.تف ُمٜمف سمٛمٌٚمغ حمدّ يّم٤مًمح أطمدمه٤م أظمر قمـ طمّّم 

ّٓ اعمْم٤مرسم٦م،  أن يٙمقن اًمرسمح سمٞمٜمٝمام، ومٚمق ذط ُم٘مدار ُمٜمف ٕضمٜمٌل مل شمّمّح  الرابع:   إ

 . ؼ سم٤مًمتج٤مرةٚمٞمف قمٛمؾ ُمتٕمٚمّ إذا اؿمؽمط قم

أن يٙمقن اًمٕم٤مُمؾ ىم٤مدراً قمغم اًمتج٤مرة ومٞمام يم٤من اعم٘مّمقد ُم٤ٌمذشمف ًمٚمٕمٛمؾ،  امس:اخل



 
 

 .وم٢مذا يم٤من قم٤مضمزاً قمٜمف مل شمّمّح 

إذا يم٤مٟم٧م ذـم٤ًم مل شمٌٓمؾ اعمْم٤مرسم٦م وًمٙمـ يث٧ٌم  وأُّم٤مهذا إذا أظمذت اعم٤ٌمذة ىمٞمداً،  

 ػ اًمنمط.ًمٚمامًمؽ اخلٞم٤مر قمٜمد ختٚمّ 

سم٤مًمتًٌٞم٥م  طمتّكك ويم٤من اًمٕم٤مُمؾ قم٤مضمزًا ُمـ اًمتج٤مرة ٤م إذا مل يٙمـ ٓ هذا وٓ ذاوأُمّ  

ه سمٕمد طملم، ؼ اًمٕمجز ُمـ إّول وـمروّ سمٓمٚم٧م اعمْم٤مرسم٦م. وٓ ومرق ذم اًمٌٓمالن سملم حت٘مّ 

 اًمٕمجز. ومتٜمٗمًخ اعمْم٤مرسم٦م ُمـ طملم ـمروّ 

ّٓ  ،٥م حت٧م يدهاًمٕم٤مُمؾ أُملم ٓ وامن قمٚمٞمف ًمق شمٚمػ اعم٤مل أو شمٕمٞمّ  (:461)مسللة   ُمع  إ

سمؾ هل واردة  ،ف ٓ وامن قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م اخل٤ًمرة ذم اًمتج٤مرةام أٟمّ يم .ي أو اًمتٗمريطاًمتٕمدّ 

 قمغم ص٤مطم٥م اعم٤مل. 

وًمق اؿمؽمط اعم٤مًمؽ قمغم اًمٕم٤مُمؾ أن يٙمقن ذيٙم٤مً ُمٕمف ذم اخل٤ًمرة يمام يٙمقن ذيٙم٤ًم 

 ،تف صّح اًمنمطُمٕمف ذم اًمرسمح سمٓمؾ اًمنمط، وًمق اؿمؽمط أن يٙمقن مت٤مم اخل٤ًمرة قمغم ذُمّ 

ًمٚمٕم٤مُمؾ ُمـ دون ُمِم٤مريم٦م اعم٤مًمؽ ومٞمف، وًمق اؿمؽمط قمٚمٞمف أن  وًمٙمـ يٙمقن مت٤مم اًمرسمح أيْم٤مً 

صّح اًمنمط وًمزم اًمٕم٤مُمؾ  -أو سمٕمْم٤ًم  يماّل  - شم٘مع ُمـ اخل٤ًمرة ذم رأس اعم٤مل وف قماّم يٕمقّ 

  اًمقوم٤مء سمف.

ًمٚمامًمؽ أن  ٦م قم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملم سمٛمٕمٜمك أنّ ذٟمٞمّ اعمْم٤مرسم٦م اإل (:462)مسللة  

قمـ اًمٕمٛمؾ  ًمٚمٕم٤مُمؾ أن يٙمّػ  ؿم٤مء، يمام أنّ ف اًمٕم٤مُمؾ ذم ُم٤مًمف ُمتك يًح٥م إذٟمف ذم شمٍّم 

ؼ اًمرسمح أو ُمتك ُم٤م أراد، ؾمقاء أيم٤من ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمٕمٛمؾ أم سمٕمده، وؾمقاء يم٤من ىمٌؾ حت٘مّ 

. ٟمٕمؿ، ًمق اؿمؽمـم٤م قمدم ومًخف داً إمم أضمؾ ظم٤مّص سمٕمده، وؾمقاء يم٤من اًمٕم٘مد ُمٓمٚم٘م٤ًم أو ُم٘مٞمّ 

ُمٜمٝمام  خ أي  اًمنمط ووضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف، وًمٙمـ ُمع ذًمؽ يٜمٗمًخ سمٗمً  صّح إمم أضمؾ ُمٕملّم 

 وإن يم٤من اًمٗم٤مؾمخ آصماًم.



 
 

ف طم٥ًم ُم٤م يراه جيقز ًمٚمٕم٤مُمؾ ُمع إـمالق قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م اًمتٍّم (: 463)مسللة  

ُمّمٚمح٦م ُمـ طمٞم٨م اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي وٟمقع اجلٜمس. ٟمٕمؿ، ٓ جيقز ًمف أن ي٤ًمومر سمف إمم سمٚمٍد 

ّٓ آظمر   أو يًت٠مذن اعم٤مًمؽ ومٞمف -سمحٞم٨م يِمٛمٚمف اإلـمالق  -إذا يم٤من أُمراً ُمتٕم٤مروم٤مً إ

 سم٤مخلّمقص، وًمق ؾم٤مومر ُمـ دون إذٟمف وشمٚمػ اعم٤مل أو ظمن وٛمـ.

٤م قمغم ُمـ اعم٤مًمؽ واًمٕم٤مُمؾ، أُمّ  سمٛمقت يمؾ   ٦ماإلذٟمٞمّ شمٌٓمؾ اعمْم٤مرسم٦م  (:464)مسللة  

إّول ومٚمٗمرض اٟمت٘م٤مل اعم٤مل إمم وارصمف سمٕمد ُمقشمف وم٢مسم٘م٤مء اعم٤مل سمٞمد اًمٕم٤مُمؾ حيت٤مج إمم ُمْم٤مرسم٦م 

 ذن سمف.٤م قمغم اًمث٤مين ومٚمٗمرض اظمتّم٤مص اإلضمديدة، وأُمّ 

ُمـ اعم٤مًمؽ واًمٕم٤مُمؾ أن يِمؽمط قمغم أظمر ذم قم٘مد  جيقز ًمٙمؾ   (:465)مسللة  

يمخٞم٤مـم٦م صمقب وٟمحقه٤م، وجي٥م اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط ُم٤م دام اًمٕم٘مد سم٤مىمٞم٤ًم  ،اعمْم٤مرسم٦م ُم٤مًٓ أو قمٛمالً 

 ؼ رسمح أم ٓ.مل يٗمًخ ؾمقاء حت٘مّ 

ىم٦م أو سمحريؼ أو ه -ُم٤م يرد قمغم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م ُمـ ظم٤ًمرة أو شمٚمػ  (:452)مسللة  

ُمـ دون ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمرسمح اًمالطمؼ  ،جيؼم سم٤مًمرسمح ُم٤م داُم٧م اعمْم٤مرسم٦م سم٤مىمٞم٦م -همػممه٤م 

ٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م سمٕمروض تف ُمـ اًمرسمح اًم٤ًمسمؼ ُمتزًمزًم٦م يمٚمّ ٦م اًمٕم٤مُمؾ حلّّم واًم٤ًمسمؼ، ومٛمٚمٙمٞمّ 

ّٓ اخلنان أو اًمتٚمػ ومٞمام سمٕمد، وٓ حيّمؾ آؾمت٘مرار  سم٤مٟمتٝم٤مء أُمد اعمْم٤مرسم٦م أو طمّمقل  إ

ا اؿمؽمط اًمٕم٤مُمؾ قمغم اعم٤مًمؽ ذم وٛمـ اًمٕم٘مد قمدم يمقن اًمرسمح ضم٤مسمراً اًمٗمًخ. ٟمٕمؿ، إذ

 اًمنمط وقمٛمؾ سمف. ر قمٜمف صّح ًمٚمخنان أو اًمتٚمػ اعمت٘مّدم قمغم اًمرسمح أو اعمت٠مظّم 

جيقز إي٘م٤مع اجلٕم٤مًم٦م قمغم اؾمتثامر إُمقال سمٓمرىمف اعمنموقم٦م سمجزء ُمـ  (:451)مسللة  

اًمرسمح اًمٕم٤مئد ُمٜمف، سم٠من يدومع ُم٤مًٓ إمم ؿمخص وي٘مقل ًمف: )اؾمتثٛمر هذا اعم٤مل ذم اًمٕمٛمؾ 

 وًمؽ ٟمّمػ اًمرسمح( ومٞمٙمقن ضمٕم٤مًم٦م شمٗمٞمد وم٤مئدة اعمْم٤مرسم٦م. -يم٤مًمتج٤مرة  -اًمٙمذائل 

  



 
 

    

 

 أحؽام ادساقاة

ُمع آظمر قمغم رقم٤مي٦م أؿمج٤مر وٟمحقه٤م ٗم٤مق ؿمخص اعم٤ًمىم٤مة هل: اشمّ  (:456)مسللة  

 ٦م ُمـ طم٤مصٚمٝم٤م.ٜم٦م سمحّّم ة ُمٕمٞمّ صالح ؿم١موهن٤م إمم ُمدّ إو

 يٕمتؼم ذم اعم٤ًمىم٤مة أُمقر: (:455)مسللة  

أو ومٕمؾ، ومٞمٙمٗمل دومع اعم٤مًمؽ قمٚمٞمٝمام ُمـ ًمٗمظ  ُم٤م يدّل  اإلجي٤مب واًم٘مٌقل سمٙمّؾ  إّول: 

 هبذا اًم٘مّمد. ّي٤مه٤مإٛمف ح وشمًٚمّ ًمٚمٗماّل  -ُمثالً  - أؿمج٤مره

ًَ  الثاين:  ُمـ اعم٤مًمؽ  س ذم يمؾ  ٚمَ ف أو ومَ ٗمَ اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مر وقمدم احلجر ًم

 ومف ذمس إذا مل شم٘متِض اعم٤ًمىم٤مة شمٍّم ٚمَ ح حمجقرًا قمٚمٞمف ًمٗمَ ح. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمٙمقن اًمٗماّل واًمٗماّل 

 جر قمٚمٞمٝم٤م.أُمقاًمف اًمتل طُم 

أن شمٙمقن أصقل إؿمج٤مر ممٚمقيم٦م قمٞمٜم٤مً وُمٜمٗمٕم٦م، أو ُمٜمٗمٕم٦م وم٘مط، أو يٙمقن  الثالث: 

 ومف ومٞمٝم٤م ٟم٤مومذاً سمقٓي٦م أو ويم٤مًم٦م.شمٍّم 

هل٤م وضمٕمؾ  أوّ ة اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مدار شمٌٚمغ ومٞمٝم٤م اًمثٛمرة قم٤مدة، وًمق قملّم شمٕمٞملم ُمدّ  الرابع: 

 آظمره٤م إدراك اًمثٛمرة صّح٧م.

داً سم٠مطمد اًمٙمًقر يم٤مًمٜمّمػ ُمٜمٝمام ٟمّمٞم٥م ُمـ احل٤مصؾ حمدّ  أن جيٕمؾ ًمٙمؾ   اخلامس: 

واًمثٚم٨م، وٓ يٕمتؼم ذم اًمٙمن أن يٙمقن ُمِم٤مقم٤مً ذم مجٞمع احل٤مصؾ يمام شم٘مّدم ٟمٔمػمه ذم 



 
 

ـّ اشّمٗم٘ماعمزارقم٦م. وإن   ح سمٓمٚم٧م اعم٤ًمىم٤مة.ُمـ اًمثٛمرة ًمٚمامًمؽ واًم٤ٌمىمل ًمٚمٗماّل  ٤م قمغم أن يٙمقن ـم

 ح ُمـ إقمامل، ويٙمٗملشمٕمٞملم ُم٤م قمغم اعم٤مًمؽ ُمـ إُمقر وُم٤م قمغم اًمٗماّل  السادس: 

 آٟمٍماف إذا يم٤من ىمريٜم٦م قمغم اًمتٕمٞملم.

إذا  ٓ يٕمتؼم ذم اعم٤ًمىم٤مة أن يٙمقن اًمٕم٘مد ىمٌؾ فمٝمقر اًمثٛمرة، ومتّمّح  (:454)مسللة  

اًمثٛمرة أو يمثرهت٤م أو  ػ قمٚمٞمف ايمتامل ٟمٛمقّ يم٤من اًمٕم٘مد سمٕمده أيْم٤ًم إذا يم٤من ىمد سم٘مل قمٛمؾ يتقىمّ 

وإن  -ضمقدهت٤م أو وىم٤ميتٝم٤م قمـ أوم٤مت وٟمحق ذًمؽ، وأُّم٤م إذا مل يٌؼ قمٛمؾ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ 

ػ قمٚمٞمف شمرسمٞم٦م أو ُم٤م يتقىمّ  - اطمتٞم٩م إمم قمٛمؾ ُمـ ٟمحق آظمر يم٤مىمتٓم٤مف اًمثٛمرة وطمراؾمتٝم٤م

 ٦م إؿمٙم٤مل.إؿمج٤مر ومٗمل اًمّمحّ 

 ٞمخ واخلٞم٤مر، يمام شمّمّح اعم٤ًمىم٤مة ذم إصقل همػم اًمث٤مسمت٦م يم٤مًمٌٓمّ  شمّمّح  (:451)مسللة  

٦م ٤م ًمف ُم٤مًمٞمّ هل٤م طم٤مصؾ آظمر ُمـ ورد أو ورق وٟمحقمه٤م ممّ  ذم إؿمج٤مر همػم اعمثٛمرة إذا يم٤من

 ٤مء اًمذي يًتٗم٤مد ُمـ ورىمف.ٜمَّ هب٤م قمروم٤مً يمِمجر احلِ  يٕمتدّ 

 اعم٤ًمىم٤مة ذم إؿمج٤مر اعمًتٖمٜمٞم٦م قمـ اًمً٘مل سم٤معمٓمر أو سمٛمّص  شمّمّح  (:452)مسللة  

 (.650شم٘مّدم ذم اعم٠ًمًم٦م ) مم٤ّمامل أظمرى رـمقسم٦م إرض إن اطمت٤مضم٧م إمم أقم

ّٓ قم٘مد اعم٤ًمىم٤مة ٓزم ٓ يٌٓمؾ وٓ يٜمٗمًخ  (:453)مسللة   سم٤مًمت٘م٤ميؾ واًمؽمايض، أو إ

ػ سمٕمض اًمنموط اًمتل ضمٕماله٤م ذم وٛمـ اًمٕم٘مد، ـ ًمف اخلٞم٤مر وًمق ُمـ ضمٝم٦م ختٚمّ اًمٗمًخ ممّ 

 أو سمٕمروض ُم٤مٟمع يقضم٥م اًمٌٓمالن.

 عم٤مًمؽ، وي٘مقم ورصمتف ُم٘م٤مُمف.ٓ شمٜمٗمًخ اعم٤ًمىم٤مة سمٛمقت ا (:454)مسللة  

ح ىم٤مم وارصمف ُم٘م٤مُمف إن مل شم١مظمذ اعم٤ٌمذة ذم اًمٕمٛمؾ ىمٞمدًا إذا ُم٤مت اًمٗماّل  (:455)مسللة  

 وٓ ذـم٤مً، وم٢من مل ي٘مؿ اًمقارث سم٤مًمٕمٛمؾ وٓ اؾمت٠مضمر ُمـ ي٘مقم سمف ومٚمٚمح٤ميمؿ اًمنمقمل أن

ًّ يًت٠مضمر ُمـ ُم٤مل اًمٗماّل   ح.ث اًمٗماّل ارؽ ووؿ احل٤مصؾ سملم اعم٤مًمح ُمـ ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ، وي٘م



 
 

٤م إذا أظمذت ذـم٤مً ظمذت اعم٤ٌمذة ذم اًمٕمٛمؾ ىمٞمدًا اٟمٗمًخ٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م، يمام أهّن ٤م إذا أُ وأُمّ  

 يم٤من اعم٤مًمؽ سم٤مخلٞم٤مر سملم ومًخ اعمٕم٤مُمٚم٦م واًمرو٤م سم٘مٞم٤مم اًمقارث سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤ٌمذًة أو شمًٌٞم٤ٌمً.

ح قمغم أن يٙمقن مت٤مم احل٤مصؾ ًمٚمامًمؽ وطمده إذا اشّمٗمؼ اعم٤مًمؽ واًمٗماّل  (:442)مسللة  

ح ًمٕم٘مد ومل يٙمـ ُم٤ًمىم٤مة وُمع ذًمؽ يٙمقن مت٤مم احل٤مصؾ ًمٚمامًمؽ، وًمٞمس ًمٚمٗماّل ا مل يّمّح 

٤مٟم٤مً. وًمق سمٓمٚم٧م اعم٤ًمىم٤مة ًمٗم٘مد ذط آظمر وضم٥م ف أىمدم قمغم اًمٕمٛمؾ جمّ ٕٟمّ  8ُمٓم٤مًمٌتف سم٤مٕضمرة

 ح أضمرة ُم٤م قمٛمٚمف قمغم اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف.قمغم اعم٤مًمؽ أن يدومع ًمٚمٗماّل 

ُمٜمٝمام  ٦م يمؾ  ٤مُمؾ إذا سمٚمٖم٧م طمّّم ُمـ اعم٤مًمؽ واًمٕم دم٥م اًمزيم٤مة قمغم يمؾ   (:441)مسللة  

ّٓ و ،اًمٜمّم٤مب ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م ىمٌؾ زُم٤من اًمقضمقب طمدّ   وم٤مًمزيم٤مة قمغم اعم٤مًمؽ وم٘مط.إ

اعمٖم٤مرؾم٦م ضم٤مئزة، وهل: أن يدومع أرو٤ًم إمم اًمٖمػم ًمٞمٖمرس ومٞمف  (:446)مسللة  

٦م ُمـ إرض أيْم٤ًم ًمٚمٕم٤مُمؾ أؿمج٤مرًا قمغم أن يٙمقن احل٤مصؾ هلام، ؾمقاء اؿمؽمط يمقن طمّّم 

ٓ، وؾمقاء يم٤مٟم٧م إصقل ُمـ اعم٤مًمؽ أم ُمـ اًمٕم٤مُمؾ. وإطمقط إومم شمرك هذه أم 

 اعمٕم٤مُمٚم٦م.

يم٢مي٘م٤مع اًمّمٚمح سملم  ،تٝم٤مؾ إمم ٟمتٞمجتٝم٤م سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ٓ إؿمٙم٤مل ذم صحّ ويٛمٙمـ اًمتقّص  

إضم٤مرة صُمؿَّ  اًمٓمروملم قمغم اًمٜمحق اعمذيمقر، أو آؿمؽماك ذم إصقل سمنمائٝم٤م سم٤مًمنميم٦م

ٜم٦م سمٜمّمػ ة ُمٕمٞمّ ٕرض وؾم٘مٞمٝم٤م وظمدُمتٝم٤م ذم ُمدّ ٦م ص٤مطم٥م ااًمٖم٤مرس ٟمٗمًف ًمٖمرس طمّّم 

 ة أو سمٜمّمػ قمٞمٜمٝم٤م ُمثالً.ُمٜمٗمٕم٦م أروف إمم شمٚمؽ اعمدّ 

  



 
 

 

 

 أحؽام احلجر

ف ذم ُم٤مًمف سم٥ًٌم ُمـ واعم٘مّمقد سمف: يمقن اًمِمخص ممٜمققم٤مً ذم اًمنمع ُمـ اًمتٍّم  

ًَّ إؾم٤ٌمب، يم٤مًمّمٖمر   ف وُمرض اعمقت.ٗمَ واجلٜمقن واًم

وًمق يم٤من ذم  تف ُمًت٘ماّل ف همػم اًم٤ٌمًمغ ذم ُم٤مًمف وٓ ذم ذُمّ ٓ يٜمٗمذ شمٍّم  (:445)مسللة  

 ف، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُمقارد:٦م إذن وًمٞمّ يمامل اًمتٛمٞمٞمز واًمرؿمد، وٓ جيدي ذم اًمّمحّ 

يمام ُمّر ذم ز عمٕم٤مُمٚمتٝم٤م اعمٛمٞمّ  ي اًمّمٌّل إؿمٞم٤مء اًمٞمًػمة اًمتل ضمرت اًمٕم٤مدة سمتّمدّ  مـفا: 

 (.440اعم٠ًمًم٦م )

٦م يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعم٠ًمًم٦م تف ًمذوي أرطم٤مُمف وذم اعمؼّمات واخلػمات اًمٕم٤مُمّ وصٞمّ  ومـفا: 

(9574.) 

وذم اًمذيمر أطمد  ،٦مقمالُم٦م اًمٌٚمقغ ذم إٟمثك: إيمامل شمًع ؾمٜملم هالًمٞمّ  (:444)مسللة  

 إُمقر اًمثالصم٦م:

أو  أو قمغم اخلدّ  -قرة وهل سملم اًمٌٓمـ واًمٕم -ٟم٤ٌمت اًمِمٕمر اخلِمـ قمغم اًمٕم٤مٟم٦م  -9 

هَم٥م واًمِمٕمر اًمْمٕمٞمػ.اًمِم٤مرب  ، وٓ اقمت٤ٌمر سم٤مًمزَّ

 .ظمروج اعمٜمّل  -5 

 ٦م.إيمامل مخس قمنمة ؾمٜم٦م هالًمٞمّ  -5 



 
 

ٟم٤ٌمت اًمِمٕمر اخلِمـ ذم اًمّمدر وحت٧م اإلسمط ويمذا همٚمٔم٦م اًمّمقت وٟمحقمه٤م ٤م وأُمّ  

 ٚمٞم٧ًم قمالُم٦م ًمٚمٌٚمقغ.وم

طم٤مل ضمٜمقٟمف ذم ُم٤مًمف وٓ  ٤مً ف اعمجٜمقن وًمق يم٤من أدواريّ ٓ يٜمٗمذ شمٍّم  (:441)مسللة  

ّٓ تف ف اًمًٗمٞمف ذم ُم٤مًمف أو ذُمّ تف، ويمذا ٓ يٜمٗمذ شمٍّم ذم ذُمّ  ف أو إضم٤مزشمف، وهٙمذا سم٢مذن وًمٞمّ  إ

ّٓ وم٤مشمف ذم أُمقاًمف اًمتل طمجر قمٚمٞمٝم٤م إذا طمجر قمٚمٞمف احل٤ميمؿ مل شمٜمٗمذ شمٍّم  اعُمْٗمِٚمس سم٢مذن إ

 همرُم٤مئف أو إضم٤مزهتؿ.

جٜمقن واًمًٗمٞمف إذا سمٚمٖم٤م يمذًمؽ اًمقٓي٦م ذم ُم٤مل اًمٓمٗمؾ ويمذًمؽ ذم اعم (:442)مسللة  

٘مد أيْم٤ًم وم٤مًمقٓي٦م ًمٚمح٤ميمؿ ؾ أطمدمه٤م، وم٢من ومُ ٌَ ؿ ُمـ ىمِ ٘مدا ومٚمٚم٘مٞمّ ًمف، وم٢من ومُ  ًمألب واجلدّ 

 اًمنمقمل. 

ف واجلٜمقن سمٕمد اًمٌٚمقغ ومٗمل يمقن اًمًٗمٞمف واعمجٜمقن اًمٚمذان قمرض قمٚمٞمٝمام اًمًٗمَ  وأُّم٤م 

وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً شمقاوم٘مٝمام ٦م إؿمٙم٤مل، وإب أيْم٤مً أو ًمٚمح٤ميمؿ ظم٤مّص  اًمقٓي٦م قمٚمٞمٝمام ًمٚمجدّ 

ومٚمٚمح٤ميمؿ اًمقٓي٦م قمٚمٞمف ذم سمٞمع أُمقاًمف اًمتل طمجر قمٚمٞمٝم٤م ًمتًديد ديقٟمف إن  اعُمْٗمٚمِس٤م ُمٕم٤مً. وأُمّ 

 هق أسمك سمٞمٕمٝم٤م.

جيقز ًمٚمامًمؽ سف ُم٤مًمف ذم ُمرض ُمقشمف ذم اإلٟمٗم٤مق قمغم ٟمٗمًف وُمـ  (:443)مسللة  

قم٤مومٞمتف وؿمٗم٤مئف ق ٕضمؾ يٕمقًمف واًمٍمف قمغم وٞمقومف وذم طمٗمظ ؿم٠مٟمف واقمت٤ٌمره واًمتّمدّ 

٤م يٚمٞمؼ سمف وٓ يٕمّد هوم٤مً وشمٌذيراً، ويمذا جيقز ًمف سمٞمع ُم٤مًمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اعمتٕم٤مروم٦م وهمػم ذًمؽ ممّ 

 وإضم٤مرهت٤م يمذًمؽ.

ومف ذم ُم٤مًمف سمٛمثؾ اهل٦ٌم واًمقىمػ واإلسمراء واًمّمٚمح سمال قمقض وٟمحقه٤م ُمـ شمٍّم  وأُّم٤م 

ٙمٛمف طمٙمؿ وص٤مي٤مه ُمـ اعمتٕم٤مرف ومح ٦م، ويمذا سمٞمع ُم٤مًمف وإضم٤مرشمف سم٤مٕىمّؾ قمٞمّ وم٤مت اًمتؼمّ اًمتٍّم 

ّٓ  ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إيمثر ُمٜمف ومال يّمّح ذم ٟمٗمقذه سمٛم٘مدار اًمثٚم٨م ومام دوٟمف، وأُمّ  ُمع إضم٤مزة  إ



 
 

 ورصمتف.

وي٘متٍم ذم اعمرض اًمذي يٓمقل سمّم٤مطمٌف ومؽمة ـمقيٚم٦م قمغم أواظمره اًم٘مري٦ٌم ُمـ اعمقت،  

 ٦م اًمّم٤مدرة ىمٌؾ ذًمؽ ٟم٤مومذة ُمـ إصؾ.قمٞمّ وم٤مت اًمتؼمّ وم٤مًمتٍّم 

 

 

 

  



 
 

 

 

 أحؽام الوكالة

اًمقيم٤مًم٦م هل: شمًٚمٞمط اًمِمخص همػمه قمغم ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ قم٘مد أو إي٘م٤مع  (:444)مسللة  

ؾ ؿمخّم٤ًم ذم سمٞمع داره أو ىمٌض أو ُم٤م هق ُمـ ؿم١موهنام يم٤مًم٘مٌض واإلىم٤ٌمض، يم٠من يقيمّ 

 اًمثٛمـ ًمف.

قمٚمٞمٝم٤م،  ُم٤م دّل  ٓ شمٕمتؼم اًمّمٞمٖم٦م ذم اًمقيم٤مًم٦م، سمؾ يّمّح إٟمِم٤مؤه٤م سمٙمّؾ  (:445)مسللة  

٧م اًمقيم٤مًم٦م، وهٙمذا ًمق ومٚمق دومع ُم٤مًمف إمم ؿمخص ًمٌٞمٕمف وىمٌْمف اًمقيمٞمؾ هبذا اًمٕمٜمقان صحّ 

اًمقيم٤مًم٦م وإن يم٤من اًمقيمٞمؾ  ف شمّمّح ف ذم سمٞمع ُم٤مًمف وم٘مٌؾ ذًمؽ وم٢مٟمّ ٚمف ىمد ويمّ يمت٥م إمم ؿمخص سم٠مٟمّ 

 .ر وصقل اًمٙمت٤مب إًمٞمفذم سمٚمد آظمر وشم٠مظّم 

ويٕمتؼم ذم  ،يٕمتؼم ذم اعمقيّمؾ واًمقيمٞمؾ: اًمٕم٘مؾ واًم٘مّمد وآظمتٞم٤مر (:412)مسللة  

ّٓ  ،اعمقيّمؾ أيْم٤ًم اًمٌٚمقغ يمام يٕمتؼم ومٞمف أن يٙمقن  ،زاعمٛمٞمّ  ُم٤ٌمذشمف ُمـ اًمّمٌّل  ومٞمام شمّمّح إ

ًَ  يّمؾ ومٞمف، ومال يّمّح ف ومٞمام وُ ضم٤مئز اًمتٍّم  س ومٞمام طمجر ٚمَ ف أو ومَ ٗمَ شمقيمٞمؾ اعمحجقر قمٚمٞمف ًم

قم٘مالً  ٤مً تٛمّٙمٜمون همػمه يم٤مًمٓمالق وٟمحقه. ويٕمتؼم ذم اًمقيمٞمؾ أيْم٤ًم يمقٟمف ُمقمٚمٞمٝمام ومٞمف د

 ف حيرمٕٟمّ  8ؾ ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤محن يتقيمّ ِرم ٓ جيقز أومٞمف، وم٤معمُحْ  ؾيمّ وذقم٤ًم ُمـ ُم٤ٌمذة ُم٤م وُ 

 .ٚمٞمف إضمراء اًمٕم٘مدقم

٤م يٕمتؼم إي٘م٤مقمف ُم٤ٌمذة ؼ اًمقيم٤مًم٦م أن ٓ يٙمقن ممّ يٕمتؼم ذم ُمتٕمٚمَّ  (:411)مسللة  



 
 

واًمٜمذر واًمٕمٝمد واًمِمٝم٤مدة واإلىمرار. يمام يٕمتؼم أن يٙمقن أُمرًا ؾم٤مئٖم٤مً ذم ٟمٗمًف، ومال يم٤مًمٞمٛملم 

 ٦م.اًمقيم٤مًم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اًمٗم٤مؾمدة يم٤مًمٌٞمع اًمرسمقي واًمٓمالق اًمٗم٤مىمد ًمٚمنموط اًمنمقمٞمّ  شمّمّح 

ذم مجٞمع إقمامل اًمتل شمرضمع إمم اعمقيّمؾ، وٓ  اًمتقيمٞمؾ اًمٕم٤ممّ  يّمّح  (:416)مسللة  

 ُمٜمٝم٤م. ٟمٕمؿ، جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم اجل٤مُمع سملم أُمريـ أو أيمثر  ُمٕملّم اًمتقيمٞمؾ ذم قمٛمؾ همػم يّمّح 

 ٚمتؽ ذم سمٞمع داري أو إضم٤مرهت٤م(.يم٠من ي٘مقل: )ويمّ 

واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مدر ُمٜمف ىمٌؾ  .شمٌٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م سمٌٚمقغ اًمٕمزل إمم اًمقيمٞمؾ (:415)مسللة  

 سمٚمقغ اًمٕمزل إًمٞمف سمٓمريؼ ُمٕمتؼم ذقم٤مً صحٞمح.

 ن اعمقيّمؾ هم٤مئ٤ًٌم.ًمٚمقيمٞمؾ أن يٕمزل ٟمٗمًف وإن يم٤م (:414)مسللة  

ؾ ومٞمف ٓ قمـ ٟمٗمًف وٓ ًمٞمس ًمٚمقيمٞمؾ أن يقيّمؾ همػمه ذم إي٘م٤مع ُم٤م شمقيمّ  (:411)مسللة  

ّٓ ؾ، قمـ اعمقيمّ  ؾ ذم طمدود إذٟمف، وم٢مذا ىم٤مل ًمف: )اظمؽم أن ي٠مذن ًمف اعمقيّمؾ ذم ذًمؽ ومٞمقيمّ  إ

 ؾ ؿمخّم٤مً قمٜمف ٓ قمـ ٟمٗمًف.أن يقيمّ سُمدَّ ويمٞمالً قمٜمل( ومال 

     ٓ يٕمتؼم اًمتٜمجٞمز ذم اًمقيم٤مًم٦م، ومٞمجقز شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م قمغم رء يم٠من ي٘مقل (:412)مسللة  

 : )إذا ضم٤مء رأس اًمِمٝمر وم٠مٟم٧م ويمٞمكم ذم سمٞمع داري(.-ُمثالً  -

ح سمٙمقن اًمٌٞمع أو أو ذاء ُمت٤مع ومل يٍّم  ٚمف ذم سمٞمع ؾمٚمٕم٦مإذا ويمّ  (:413)مسللة  

ٟمٗمًف أو يِمؽمي اعمت٤مع ٟمٗمًف، ضم٤مز ًمٚمقيمٞمؾ أن يٌٞمع اًمًٚمٕم٦م ُمـ  ٤م يٕمؿّ اًمنماء ُمـ همػمه أو ممّ 

ّٓ  ،ُمـ ٟمٗمًف  ُمع اٟمٍماف اإلـمالق إمم همػمه.إ

ُمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم  ؾ ؿمخص مج٤مقم٦م ذم قمٛمؾ قمغم أن يٙمقن ًمٙمّؾ إذا ويمّ  (:414)مسللة  

ُمٜمٝمؿ أن يٜمٗمرد سمف، وإن ُم٤مت أطمدهؿ مل شمٌٓمؾ ويم٤مًم٦م  سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ وطمده ضم٤مز ًمٙمّؾ 

سم٤مًمٕمٛمؾ سمٕمد ُمقاوم٘م٦م أظمريـ  واطمد ُمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم ٚمٝمؿ قمغم أن يٙمقن ًمٙمّؾ اًم٤ٌمىملم. وإن ويمّ 

 مل جيز ًمقاطمد ُمٜمٝمؿ أن يٜمٗمرد سمف، وإن ُم٤مت أطمدهؿ سمٓمٚم٧م ويم٤مًم٦م اًم٤ٌمىملم.



 
 

 ،سمٛمقت اًمقيمٞمؾ أو اعمقيّمؾ -ذم ُمقرد ًمزوُمٝم٤م  طمتّك -شمٌٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م  (:415)مسللة  

٤مً ومٌٓمالهن٤م ذم زُم٤من ٤م إن يم٤من أدواريّ ويمذا سمجٜمقن أطمدمه٤م أو إهمامئف إن يم٤من ُمٓمٌ٘م٤مً، وأُمّ 

إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم ُمثؾ  حمّؾ  - سمٕمده ومْمالً قماّم  -اجلٜمقن أو اإلهمامء 

 ؾ ذم سمٞمٕمف.يمّ وشمٌٓمؾ أيْم٤ًم سمتٚمػ ُمقرد اًمقيم٤مًم٦م يم٤محلٞمقان اًمذي وُ  .ذًمؽ

ًمق ضمٕمؾ اعمقيّمؾ قمقو٤مً ًمٚمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مقم سمف اًمقيمٞمؾ وضم٥م دومٕمف  (:422)مسللة  

 إًمٞمف سمٕمد إشمٞم٤مٟمف سمف.

إذا مل ي٘مٍّم اًمقيمٞمؾ ذم طمٗمظ اعم٤مل اًمذي دومٕمف اعمقيّمؾ إًمٞمف ومل  (:421)مسللة  

٤م ًمق ىمٍّم ذم طمٗمٔمف أو ٗم٤مىم٤ًم مل يْمٛمٜمف. وأُمّ ؾ ومٞمف ومتٚمػ اشمّ ف ومٞمف سمٖمػم ُم٤م أضم٤مزه اعمقيمّ يتٍّم 

ؾ ذم سمٞمٕمف يمّ ؾ ومٞمف وشمٚمػ وٛمٜمف، ومٚمق ًمٌس اًمثقب اًمذي وُ ف ومٞمف سمٖمػم ُم٤م أضم٤مزه اعمقيمّ شمٍّم 

 قمقوف. وشمٚمػ طمٞمٜمذاك ًمزُمف

ؾ إًمٞمف سمٖمػم ُم٤م أضم٤مزه مل ف اًمقيمٞمؾ ذم اعم٤مل اًمذي دومٕمف اعمقيمّ ًمق شمٍّم  (:426)مسللة  

سم٤مقمف صُمؿَّ  ؾ ذم سمٞمع صمقب ومٚمًٌفُمٜمف اإلشمٞم٤من سمام هق ويمٞمؾ ومٞمف، ومٚمق شمقيمّ  شمٌٓمؾ ويم٤مًمتف، ومٞمّمّح 

 اًمٌٞمع. صّح 

 

 

 



 
 

 

 

 أحؽام الؼرض والدين

٤مً ٦م سمٛمثٚمف إن يم٤من ُمثٚمٞمّ اًم٘مرض هق: متٚمٞمؽ ُم٤مل ٔظمر سم٤مًمْمامن ذم اًمذُمّ  (:425)مسللة  

 ٤ًم. إن يم٤من ىمٞمٛمٞمّ  -طملم اإلىمراض  -وسم٘مٞمٛمتف 

 ام ًمذوي احل٤مضم٤مت ُمٜمٝمؿ. وٓ ؾمٞمّ  ،٤مت إيمٞمدةوإىمراض اعم١مُمٜملم ُمـ اعمًتحٌّ  

ام ظمّٗم٧م يمراهتف ُمع احل٤مضم٦م، ويمٚمّ  ٤م آىمؽماض ومٝمق ُمٙمروه ُمع قمدم احل٤مضم٦م، وختّػ وأُمّ 

 ت ظمّٗم٧م إمم أن شمزول.ام اؿمتدّ ويمٚمّ  ،ت اًمٙمراه٦ماحل٤مضم٦م اؿمتدّ 

ٓ شمٕمتؼم اًمّمٞمٖم٦م ذم اًم٘مرض، ومٚمق دومع ُم٤مًٓ إمم أطمد سم٘مّمد اًم٘مرض  (:424)مسللة  

. ويٕمتؼم ومٞمف اًم٘مٌض، ومٚمق ىم٤مل: )أىمروتؽ هذا اعم٤مل( وم٘م٤مل: وأظمذه ذاك هبذا اًم٘مّمد صّح 

ّٓ )ىمٌٚم٧م( مل يٛمٚمٙمف   سمٕمد ىمٌْمف. إ

واًم٘مّمد  ُمـ اعم٘مرض واعم٘مؽمض: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ يٕمتؼم ذم يمؾ   (:421)مسللة  

 ويٕمتؼم ذم اعم٘مرض قمدم احلجر ًمَٗمَٚمس. ،وآظمتٞم٤مر واًمرؿمد

يمام  ،اًم٘مرض ويٕمتؼم ذم اعم٤مل اعم٘مؽمض أن يٙمقن قمٞمٜم٤مً، ومٚمق يم٤من ديٜم٤ًم أو ُمٜمٗمٕم٦م مل يّمّح  

 إىمراض اخلٛمر واخلٜمزير.  يّمّح ٙمف ذقم٤مً، ومالمتٚمّ  ٤م يّمّح يٕمتؼم أن يٙمقن ممّ 

ٓ جيقز اؿمؽماط اًمزي٤مدة ذم اًم٘مرض ؾمقاء أيم٤من اًمنمط سحي٤ًم أم  (:422)مسللة  

 .(٧433م ذم اعم٠ًمًم٦م )شم٘مّدُمًمؽ ُمقارد ويًتثٜمك ُمـ ذ ،٤ًم قمٚمٞمفسم٠من وىمع اًمٕم٘مد ُمٌٜمٞمّ  ُمْمٛمراً 



 
 

دٟم٤مٟمػم ٦م يمام إذا أىمروف قمنمة وٓ ومرق ذم طمرُم٦م اؿمؽماط اًمزي٤مدة سملم أن شمٙمقن قمٞمٜمٞمّ  

ي اصمٜمل قمنم ديٜم٤مرًا، أو شمٙمقن ُمٜمٗمٕم٦م يمخٞم٤مـم٦م صمقب، أو اٟمتٗم٤مقم٤ًم يم٤مٟٓمتٗم٤مع قمغم أن ي١مدّ 

سم٤مًمٕملم اعمرهقٟم٦م قمٜمده، أو صٗم٦م يم٠من ي٘مروف ذه٤ًٌم همػم ُمّمقغ ويِمؽمط قمٚمٞمف اًمقوم٤مء 

 ،ًمٚمٛم٘مؽمض دومع اًمزي٤مدة سمال اؿمؽماطقز م. ٟمٕمؿ، جيف ُمـ اًمرسم٤م اعمحرّ ذًمؽ يمٚمّ  سم٤معمّمقغ، وم٢منّ 

 إن يم٤من يٙمره ًمٚمٛم٘مرض أظمذه٤م.و سمؾ هق ُمًتح٥ّم 

ُمـ  إذا أىمرض ُم٤مًٓ وذط قمغم اعم٘مؽمض أن يٌٞمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سم٠مىمّؾ  (:423)مسللة  

قمغم  -وُمثٚمف  .يم٤من داظمالً ذم ذط اًمزي٤مدة ومٞمحرم ،ضمرشمفأُمـ  ىمٞمٛمتف أو ي١ماضمره سم٠مىمّؾ 

أن يِمؽمي ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سم٠مىمّؾ ُمـ ىمٞمٛمتف ويِمؽمط قمٚمٞمف اًم٤ٌمئع أن ي٘مروف  - إطمقط ًمزوُم٤مً 

 ٜم٤مً.ٚمٖم٤ًم ُمٕمٞمّ ُمٌ

اعم٘مرض واعم٘مؽمض، وًمٙمـ ٓ يٌٓمؾ سمف  طمرُم٦م اؿمؽماط اًمزي٤مدة شمٕمؿّ  (:424)مسللة  

اًم٘مرض وإّٟمام يٌٓمؾ اًمنمط وم٘مط، ومٞمٛمٚمؽ اعم٘مؽمض ُم٤م ي٠مظمذه ىمرو٤ًم وٓ يٛمٚمؽ اعم٘مرض ُم٤م 

ومف ومٞمف ُمع ف ومٞمف. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اعمٕمٓمل راوٞم٤مً سمتٍّم ومال جيقز ًمف اًمتٍّم  ،ي٠مظمذه ُمـ اًمزي٤مدة

 ف ومٞمف.ف ذقم٤مً ضم٤مز ًمف اًمتٍّم ٓ يًتح٘مّ  سم٠مّٟمفقمٚمٛمف 

٤مت يم٤من ووم٤مؤه إذا اىمؽمض ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٜم٘مقد أو همػمه٤م ُمـ اعمثٚمٞمّ  (:425)مسللة  

 أظمذه ك ؾمٕمره قماّم سم٢مقمٓم٤مء ُمثٚمف، ومٚمٚمٛم٘مرض اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف وًمٞمس ًمٚمٛم٘مؽمض آُمتٜم٤مع وإن شمرىمّ 

ل ؾمٕمره ه وإن شمٜمزّ اعم٘مؽمض ًمق أقمٓم٤مه ًمٚمٛم٘مرض ًمٞمس ًمف آُمتٜم٤مع قمـ أظمذ سمٙمثػم، يمام أنّ 

 سمٙمثػم، وجيقز اًمؽمايض قمغم أداء همػمه ذم يمٚمت٤م اًمّمقرشملم.

يف ُمـ جيقز ذم ىمرض اعمثكم أن يِمؽمط اعم٘مرض قمغم اعم٘مؽمض أن ي١مدّ  (:432)مسللة  

قمقض اًمديٜم٤مر دوٓراً وسم٤مًمٕمٙمس، ويٚمزم قمٚمٞمف ذًمؽ  -ُمثالً  -ي همػم ضمٜمًف، سم٠من ي١مدّ 

 ٤مىمٞمٛم٦م ممّ  ًمقوم٤مء أو يم٤من ُم٤م ذط قمٚمٞمف أىمّؾ سمنمط أن يٙمقٟم٤م ُمت٤ًمويلم ذم اًم٘مٞمٛم٦م قمٜمد ا



 
 

 اىمؽموف.

ًمف إمم أو سمٜمؽ ىمرو٤مً ًمٞمحقّ  جيقز دومع ُمٌٚمغ ٟم٘مدي إمم ؿمخص (:431)مسللة  

 ف ُمـ اًمرسم٤م.٤م دومع إًمٞمف، وٓ جيقز أن يٙمقن سم٠ميمثر ُمـ ذًمؽ ٕٟمّ ممّ  ؿمخص أو سمٜمؽ آظمر سم٠مىمّؾ 

قمٚمؿ صُمؿَّ  ُمـ أظمذ اًمرسم٤م ويم٤من ضم٤مهالً سمحرُمتف أو سمٙمقٟمف ُمـ اًمرسم٤م (:436)مسللة  

 سم٤محل٤مل ومت٤مب طمّؾ ًمف ُم٤م أظمذه وقمٚمٞمف أن يؽميمف ومٞمام سمٕمد.

وًمق ورث ُم٤مًٓ ومٞمف اًمرسم٤م وم٢من يم٤من خمٚمقـم٤ًم سم٤معم٤مل احلالل ومال رء قمٚمٞمف، وإن يم٤من  

 اعم٤مًمؽ.ه إًمٞمف، وإن مل يٕمرومف ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ جمٝمقل زاً قمٜمف وقمرف ص٤مطمٌف ردّ ممٞمّ 

اًمديـ (:435)مسللة  
(9)
ؾ وإُّم٤م ُم١مضّم  ،دوهق: ُم٤م ًمٞمس ٕدائف وىم٧م حمدّ  ّل إُّم٤م طم٤م 

ًمٚمدائـ أن يٓم٤مًم٥م اعمديـ سم٠مدائف ىمٌؾ طمٚمقل  الً مل حيّؼ سمخالومف. وإذا يم٤من اًمديـ ُم١مضّم  وهق

ّٓ إضمؾ،  ومتجقز ًمف ذم هذه  -٤ًم ًمٚمٛمديـ أو هلام ُمٕم٤ًم ٓ طم٘مّ  -إذا يم٤من إضمؾ طمّ٘م٤ًم ًمف وم٘مط إ

 ؾ اًمديـ.وىم٧م أراد، يمام جيقز ًمف ذًمؽ ومٞمام إذا مل ي١مضّم  قرة اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف ذم أّي اًمّم

ّٓ وىم٧م يم٤من،  وإذا أراد اعمديـ ووم٤مء ديٜمف ومٚمٞمس ًمٚمدائـ آُمتٜم٤مع قمـ اًم٘مٌقل ذم أّي   إ

ًمف ذم هذه اًمّمقرة  وم٢منّ  ،٤ًم ًمٚمدائـ أو هلام ُمٕم٤مً الً ُمع يمقن اًمت٠مضمٞمؾ طم٘مّ إذا يم٤من اًمديـ ُم١مضّم 

 آُمتٜم٤مع قمـ اًم٘مٌقل ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ.

وُم٤م سمحٙمٛمف ومقراً قمٜمد ُمٓم٤مًم٦ٌم  جي٥م قمغم اعمديـ أداء اًمديـ احل٤مّل  (:434)مسللة  

اًمدائـ إن ىمدر قمٚمٞمف وًمق سمٌٞمع سمْم٤مقمتف وُمت٤مقمف وقم٘م٤مره وٟمحق ذًمؽ ُمـ ممتٚمٙم٤مشمف همػم دار 

٤م ًمقٓه ًمقىمع ذم قمن ٟمف ممّ ؾمٙمٜم٤مه وأصم٤مث ُمٜمزًمف وؾم٤مئر ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف سمح٥ًم طم٤مًمف وؿم٠م

 ف ٓ جي٥م قمٚمٞمف سمٞمٕمٝم٤م ٕداء اًمديـ.وم٢مٟمّ ، وؿمّدة أو طمزازة وُمٜم٘مّم٦م

هذا ذم همػم ُم٤م إذا يم٤من ؾم٥ٌم اًمديـ همّم٥م ُم٤مل اًمٖمػم وسومف ذم أداء صمٛمـ ُم٤م اؿمؽماه  

                                                

ًَّ  ،٦م ؿمخص ٔظمر اًمث٤مسم٧م ذم ذُمّ اعمٛمٚمقك اًمٙمكّم  :اًمديـ هق( 9)  .ػ وهمػم ذًمؽٚمَ وُمـ أؾم٤ٌمسمف اًم٘مرض واًمٌٞمع ٟمًٞمئ٦م واًم



 
 

ُمـ دار اًمًٙمٜمك وٟمحقه، وم٢مّٟمف يِمٙمؾ صمٌقت آؾمتثٜم٤مء اعمذيمقر ذم ُمثٚمف، ومال يؽمك ُمراقم٤مة 

 ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط.

ًّ وًمق شمقىمّ   ٥م اًمالئؼ سمح٤مل اعمديـ وضم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ إذا يم٤من ػ أداء اًمديـ قمغم اًمتٙم

ًّ ممّ   سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. ،٥مـ ؿمٖمٚمف اًمتٙم

إذا يم٤من اعمديـ ُمٕمنًا ٓ ي٘مدر قمغم اًمقوم٤مء طمرم قمغم اًمدائـ ُمٓم٤مًمٌتف  (:431)مسللة  

ديـ أن يٙمقن ُمـ ىمّمده إداء قمٜمد ة إمم اعمٞمنة. وجي٥م قمغم اعمرَ ٔمِ سمؾ قمٚمٞمف اًمّمؼم واًمٜمَّ  ،سمف

 ُمٜمف. تٛمّٙمـاًم

إذا وم٘مد اعمديـ دائٜمف ويئس ُمـ اًمقصقل إًمٞمف أو إمم ورصمتف ذم  (:432)مسللة  

يف إمم اًمٗم٘مػم صدىم٦م قمٜمف، وإطمقط ًمزوُم٤ًم أن يًتجٞمز ذم ذًمؽ اعمًت٘مٌؾ ًمزُمف أن ي١مدّ 

إُمؾ ذم ذًمؽ ًمزُمف  وأُّم٤م إذا اطمتٛمؾ اًمقصقل إًمٞمف أو إمم ورصمتف ومل يٗم٘مد احل٤ميمؿ اًمنمقمل.

 جيلء ًمف ـم٤مًمٌف. طمتّكوم٢من مل جيده أوص سمف قمٜمد اًمقوم٤مة  ،آٟمتٔم٤مر واًمٗمحص قمٜمف

وإذا يم٤من اًمدائـ ُمٗم٘مقداً قمـ أهٚمف وضم٥م شمًٚمٞمؿ ديٜمف إمم ورصمتف ُمع اٟم٘مٓم٤مع ظمؼمه سمٕمد  

أرسمع ؾمٜملم إذا ومحص قمٜمف ذم هذه  قمنم ؾمٜملم ُمـ همٞمٌتف، سمؾ جيقز ذًمؽ سمٕمد ُميّض  ُميّض 

 اعمّدة.

ُمـ أصؾ  -الً وإن يم٤من ُم١مضّم  -إذا ُم٤مت اعمديـ وضم٥م إظمراج اًمديـ  (:433)مسللة  

ّٓ شمريمتف، وإذا مل شمِػ اًمؽميم٦م  وًمٞمس ًمٚمدائـ  ،سمٛمّم٤مرف يمٗمٜمف ودومٜمف اًمقاضم٦ٌم سوم٧م ومٞمٝم٤مإ

 طمٞمٜمئٍذ رء ُمـ اًمؽميم٦م. -ومْمالً قمـ اًمقرصم٦م  -

قز شم٠مضمٞمؾ ؾ سمٜم٘مّم٤من ُمع اًمؽمايض. وٓ جيجيقز شمٕمجٞمؾ اًمديـ اعم١مضمّ  (:434)مسللة  

 ف رسم٤م.ؾ سمزي٤مدة ٕٟمّ ف رسم٤م، ويمذًمؽ زي٤مدة أضمؾ اعم١مضّم سمزي٤مدة ٕٟمّ  اًمديـ احل٤مّل 

  



 
 

 

 

 أحؽام احلوالة

٦م همػمه سم٢مطم٤مًم٦م تف ُمـ اًمديـ إمم ذُمّ احلقاًم٦م هل: حتقيؾ اعمديـ ُم٤م ذم ذُمّ  (:435)مسللة  

 اًمدائـ قمٚمٞمف.

، وهق اًمدائـ ش٤ملحَ اعمُ »وهق اعمديقن، و شٞمؾحِ اعمُ »ُم٦م سم٠مؿمخ٤مص صمالصم٦م: ومٝمل ُمت٘مقّ  

 .ش٤مل قمٚمٞمفحَ اعمُ »و

٦م ٦م اعمحٞمؾ واٟمت٘مؾ اًمديـ إمم ذُمّ ٦م سمرئ٧م ذُمّ ٘م٧م احلقاًم٦م وومؼ ذوـمٝم٤م اًمنمقمٞمّ وإذا حت٘مّ  

 سمٕمد ذًمؽ. إّولاعمح٤مل قمٚمٞمف، ومٚمٞمس ًمٚمدائـ ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمديقن 

يٕمتؼم ذم احلقاًم٦م اإلجي٤مب ُمـ اعمحٞمؾ واًم٘مٌقل ُمـ اعمح٤مل واعمح٤مل  (:442)مسللة  

 قمٚمٞمٝمام. ىمقل وومٕمؾ داّل  قمٚمٞمف ؾمقاء يم٤من سمريئ٤ًم أم ُمديٜم٤مً. ويٙمٗمل ذم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل يمّؾ 

ذم  ٦م اعمحٞمؾ، ومال شمّمّح يٕمتؼم ذم احلقاًم٦م أن يٙمقن اًمديـ صم٤مسمت٤ًم ذم ذُمّ  (:441)مسللة  

ومْمالً قماّم إذا مل يقضمد ؾمٌٌف  ،ٌف يمامِل اجلٕم٤مًم٦م ىمٌؾ اًمٕمٛمؾضمد ؾمٌتف وإن وُ همػم اًمث٤مسم٧م ذم ذُمّ 

 يم٤محلقاًم٦م سمام ؾمٞم٘مؽموف.

أن يٓم٤مًم٥م اعمحٞمؾ سم٤معمح٤مل سمف وًمق ىمٌؾ  ءاًمؼمياعمح٤مل قمٚمٞمف  يًتحّؼ  (:446)مسللة  

ّٓ أدائف. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اًمديـ اعمح٤مل سمف ُم١مضّمالً مل يٙمـ ًمف ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمحٞمؾ سمف  قمٜمد طمٚمقل إ

 أّداه ىمٌؾ ذًمؽ.أضمٚمف وإن يم٤من ىمد 



 
 

ُمـ اًمديـ مل جيز ًمف أن ي٠مظمذ ُمـ اعمحٞمؾ  وًمق شمّم٤مًمح اعمح٤مل ُمع اعمح٤مل قمٚمٞمف قمغم أىمّؾ  

 ّٓ  إىمّؾ.إ

احلقاًم٦م قم٘مد ٓزم ومٚمٞمس ًمٚمٛمحٞمؾ وٓ اعمح٤مل قمٚمٞمف ومًخٝم٤م،  (:445)مسللة  

هًا طملم احلقاًم٦م، سمؾ ٓ جيقز قيم٤من ُم سمٕمدُم٤مويمذًمؽ اعمح٤مل وإن ُأقمن اعمح٤مل قمٚمٞمف 

ع إقم٤ًمر اعمح٤مل قمٚمٞمف طملم احلقاًم٦م إذا يم٤من اعمح٤مل قم٤معم٤مً سمح٤مًمف. ٟمٕمؿ، ًمق مل يٕمٚمؿ ومًخٝم٤م ُم

ّٓ يم٤من ًمف اًمٗمًخ،  -طمٞمٜمذاك  -سمف  ٤ًم طملم اؾمتح٘م٤مق اعمح٤مل قمٚمٞمف إذا ص٤مر اعمح٤مل قمٚمٞمف همٜمٞمّ إ

اًمٗمًخ ًمف ذم هذه اًمّمقرة إؿمٙم٤مًٓ، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م  ذم صمٌقت طمّؼ  وم٢منّ  ،ًمٚمديـ

 آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

اًمٗمًخ ًمٚمٛمحٞمؾ واعمح٤مل واعمح٤مل قمٚمٞمف أو  جيقز اؿمؽماط طمّؼ  (:444)مسللة  

 ٕطمدهؿ.

ى اعمحٞمؾ اًمديـ وم٢من يم٤من سمٓمٚم٥م ُمـ اعمح٤مل قمٚمٞمف ويم٤من ُمديقٟم٤مً إذا أدّ  (:441)مسللة  

اه، وإن مل يٙمـ سمٓمٚمٌف أو مل يٙمـ ُمديقٟم٤ًم ومٚمٞمس ًمف ًمٚمٛمحٞمؾ ومٚمف أن يٓم٤مًم٥م اعمح٤مل قمٚمٞمف سمام أدّ 

 ذًمؽ.

٦م اعمحٞمؾ وسملم يمقٟمف ُمٜمٗمٕم٦م ٓ ومرق ذم اعمح٤مل سمف سملم يمقٟمف قمٞمٜم٤مً ذم ذُمّ  (:442)مسللة  

 ٤ًم يم٤مًمٜم٘مقد أو ىمٞمٛمٞم٤ّمً يم٤محلٞمقان.أو قمٛمالً ٓ يٕمتؼم ومٞمف اعم٤ٌمذة، يمام ٓ ومرق ومٞمف سملم يمقٟمف ُمثٚمٞمّ 

احلقاًم٦م ُمع اظمتالف اًمديـ اعمح٤مل سمف ُمع اًمديـ اًمذي قمغم  شمّمّح  (:443)مسللة  

تف ًمِمخص ٤مدمه٤م ذم ذًمؽ، ومٚمق يم٤من قمغم ذُمّ ُمع احّت  يمام شمّمّح اعمح٤مل قمٚمٞمف ضمٜم٤ًًم وٟمققم٤ًم 

 ٦م همػمه دراهؿ ضم٤مز أن حيٞمٚمف قمٚمٞمف سم٤مًمدراهؿ أو سم٤مًمدٟم٤مٟمػم.دٟم٤مٟمػم وًمف قمغم ذُمّ 

إذا أطم٤مل اًم٤ٌمئع دائٜمف قمغم اعمِمؽمي سمديٜمف وىمٌٚمٝم٤م اعمِمؽمي قمغم أؾم٤مس  (:444)مسللة  

 ٧م احلقاًم٦م، وهٙمذا إذا أطم٤مل اعمِمؽميشمٌلّم سمٓمالن اًمٌٞمع سمٓمٚمصُمؿَّ  يمقٟمف ُمديٜم٤ًم ًمٚم٤ٌمئع سم٤مًمثٛمـ



 
 

ف شمٌٓمؾ احلقاًم٦م أيْم٤ًم، سمخالف وم٢مٟمّ  ،فمٝمر سمٓمالن اًمٌٞمعصُمؿَّ  اًم٤ٌمئع سم٤مًمثٛمـ قمغم ؿمخص آظمر

 ف شمٌ٘مك احلقاًم٦م وٓ شمتٌع اًمٌٞمع ومٞمف.وم٢مٟمّ  ،ُم٤م إذا اٟمٗمًخ اًمٌٞمع سمخٞم٤مر أو سم٤مإلىم٤مًم٦م

 

  



 
 

 

 

 هنحؽام الرأ 

 اًمرهـ هق: ضمٕمؾ قملم وصمٞم٘م٦م ًمٚمت٠مُملم قمغم ديـ أو قملم ُمْمٛمقٟم٦م. (:445)مسللة  

 ٥م ُمـ إجي٤مب ُمـ اًمراهـ وىمٌقل ُمـ اعمرهتـ.اًمرهـ قم٘مد ُمريمّ  (:452)مسللة  

 سمؾ يّمّح  -وإن يم٤من هذا هق اًمٖم٤مًم٥م  -وٓ يٕمتؼم ومٞمف أن يٙمقن اعمديقن هق اًمراهـ  

يمام ٓ يٕمتؼم ومٞمف اًم٘مٌض. ٟمٕمؿ،  ،ؿمخص ُم٤مًمف رهٜم٤مً ًمديـ آظمر٠من جيٕمؾ سم ،أن يٙمقن همػمه

ّٓ ُم٘مت٣م إـمالىمف يمقن اًمٕملم اعمرهقٟم٦م سمٞمد اعمرهتـ  أن يِمؽمط يمقهن٤م سمٞمد صم٤مًم٨م أو سمٞمد  إ

 ُم٤م مل يٜم٤مِف اًمت٠مُملم اعم٘مّقم ًمف. ومٞمّمّح  ،اًمراهـ

ُم٤مًٓ  -ُمثالً  -ٓ شمٕمتؼم اًمّمٞمٖم٦م ذم اًمرهـ، سمؾ يٙمٗمل دومع اعمديقن  (:451)مسللة  

 ًمٚمدائـ سم٘مّمد اًمرهـ وأظمذ اًمدائـ ًمف هبذا اًم٘مّمد.

وقمدم يمقن  ،ٕمتؼم ذم اًمراهـ واعمرهتـ: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مري (:456)مسللة  

ّٓ  ،سٚمَ ٗمَ اًمراهـ ؾمٗمٞمٝم٤ًم وٓ حمجقراً قمٚمٞمف ًمِ  إذا مل شمٙمـ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ُمٚمٙم٤ًم ًمف أو مل شمٙمـ إ

 ُمـ أُمقاًمف اًمتل طمجر قمٚمٞمٝم٤م.

ف اًمراهـ ومٞمٝم٤م وًمق سم٤مًمرهـ  اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ضمقاز شمٍّم يٕمتؼم ذم (:455)مسللة  

 تف ُمقىمقوم٦م قمغم إضم٤مزة اعم٤مًمؽ.وم٘مط، وم٢مذا رهـ ُم٤مل اًمٖمػم ومّمحّ 

٦م ممٚمقيم٦م جيقز سمٞمٕمٝم٤م يٕمتؼم ذم اًمٕملم اعمرهقٟم٦م أن شمٙمقن قمٞمٜم٤مً ظم٤مرضمٞمّ  (:454)مسللة  



 
 

رهـ اخلٛمر وٟمحقه، وٓ رهـ اًمديـ ىمٌؾ ىمٌْمف، وٓ رهـ اًمقىمػ  وذاؤه٤م، ومال يّمّح 

ّٓ ٤مً وًمق يم٤من ظم٤مّص   هم٤مت سمٞمٕمف.ُمع وضمقد أطمد ُمًقّ إ

 -ؾمقاء أيم٤من هق اًمراهـ أم همػمه  -ُمٜم٤مومع اًمٕملم اعمرهقٟم٦م عم٤مًمٙمٝم٤م  (:451)مسللة  

 دون اعمرهتـ.

اًمره٤مٟم٦م،   طمّؼ ف ومٞمٝم٤م سمام ٓ يٜم٤مذمجيقز عم٤مًمؽ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م أن يتٍّم  (:452)مسللة  

سم٠من ٓ يٙمقن ُمتٚمٗم٤مً هل٤م أو ُمقضم٤ٌمً ًمٚمٜم٘مص ذم ُم٤مًمٞمّتٝم٤م أو خمرضم٤مً هل٤م قمـ ُمٚمٙمف، ومٞمجقز ًمف 

 آٟمتٗم٤مع ُمـ اًمٙمت٤مب سمٛمٓم٤مًمٕمتف وُمـ اًمدار سمًٙمٜم٤مه٤م وٟمحق ذًمؽ.

ّٓ تٝم٤م ومٖمػم ضم٤مئز ف اعمتٚمػ أو اعمٜم٘مص عم٤مًمٞمّ اًمتٍّم  وأُّم٤م  ويمذًمؽ  ،سم٢مذن اعمرهتـإ

ّٓ ٓ جيقز  وم٢مّٟمفأو ه٦ٌم أو ٟمحقمه٤م ف اًمٜم٤مىمؾ ومٞمٝم٤م سمٌٞمع اًمتٍّم  ٗم٧م سم٢مذٟمف، وإن وىمع شمقىمّ إ

 وم٢من أضم٤مز سمٓمؾ اًمرهـ. ،تف قمغم إضم٤مزشمفصحّ 

ًمق سم٤مع اعمرهتـ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ سم٢مذن اعم٤مًمؽ سمٓمؾ  (:453)مسللة  

 وٓ يٙمقن صمٛمٜمٝم٤م رهٜم٤ًم سمدًٓ قمـ إصؾ، ويمذًمؽ ًمق سم٤مقمٝم٤م وم٠مضم٤مزه اعم٤مًمؽ. ،اًمرهـ

ّٓ  ،اعم٤مًمؽ سم٢مذن اعمرهتـ قمغم أن جيٕمؾ صمٛمٜمف رهٜم٤ًم ومٚمؿ يٗمٕمؾ سمٓمؾ اًمٌٞمعوًمق سم٤مقمٝم٤م   أن إ

 جيٞمزه اعمرهتـ.

ه ضم٤مز ًمف سمٞمع إذا طم٤من زُم٤من ىمْم٤مء اًمديـ وـم٤مًمٌف اًمدائـ ومٚمؿ ي١مدّ  (:454)مسللة  

ّٓ ع واؾمتٞمٗم٤مء ديٜمف ُمٜمف، واًمٕملم اعمرهقٟم٦م واؾمتٞمٗم٤مء ديٜمف إذا يم٤من ويمٞمالً قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م ذم اًمٌٞم إ

ُمـ اًمقصقل إًمٞمف اؾمتج٤مز احل٤ميمؿ اًمنمقمل قمغم  تٛمّٙمـؾمتج٤مزشمف ومٞمٝمام، وم٢من مل ياًمزم 

 إطمقط وضمقسم٤مً.

ر قمغم ضم٤مزة رومع أُمره إمم احل٤ميمؿ ًمٞمٚمزُمف سم٤مًمقوم٤مء أو اًمٌٞمع، وم٢من شمٕمذّ ذا اُمتٜمع ُمـ اإلوإ 

 احل٤ميمؿ إًمزاُمف سم٤مقمٝم٤م قمٚمٞمف سمٜمٗمًف أو سمتقيمٞمؾ اًمٖمػم.



 
 

٦م يقصٚمٝم٤م ديـ يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة أُم٤مٟم٦م ذقمٞمّ وقمغم اًمت٘مديريـ ًمق سم٤مقمٝم٤م وزاد اًمثٛمـ قمغم اًم 

 إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م.

يمدار اًمًٙمٜمك  - إذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت اًمديـ (:455)مسللة  

 ضم٤مز ًمٚمٛمرهتـ سمٞمٕمٝم٤م واؾمتٞمٗم٤مء ديٜمف ُمـ صمٛمٜمٝم٤م يم٤ًمئر اًمرهقن. - وأصم٤مث اعمٜمزل

  



 
 

 

 

 أحؽام الضامن

 ٔظمر. د سماملٍ اًمْمامن هق: اًمتٕمٝمّ  (:522)مسللة  

 وهق قمغم ٟمحقيـ: 

٦م اًمْم٤مُمـ ًمٚمٛمْمٛمقن ًمف ٦م اعمْمٛمقن قمٜمف )اعمديـ( إمم ذُمّ ٟم٘مؾ اًمديـ ُمـ ذُمّ  -9 

ئف ٤مل اعمْمٛمقن، ومٚمق ُم٤مت ىمٌؾ ووم٤م٦م اًمْم٤مُمـ سمٜمٗمس اعم)اًمدائـ(، وُم٘متْم٤مه اؿمتٖم٤مل ذُمّ 

 يم٤ًمئر ديقٟمف.ُم٤ًم قمغم اإلرث ُأظمرج ُمـ شمريمتف ُم٘مدّ 

ٟمتٞمجتف وضمقب إداء شمٙمٚمٞمٗم٤مً اًمتزام اًمْم٤مُمـ ًمٚمٛمْمٛمقن ًمف سم٠مداء ُم٤مل إًمٞمف، و -5 

ّٓ ٦م ووٕم٤ًم، ومٚمق ُم٤مت ىمٌؾ إداء مل خيرج ُمـ شمريمتف ؿمتٖم٤مل اًمذُمّ ادون   إذا أوص سمذًمؽ.إ

يٕمتؼم ذم اًمْمامن اإلجي٤مب ُمـ اًمْم٤مُمـ واًم٘مٌقل ُمـ اعمْمٛمقن ًمف  (:521)مسللة  

د سم٤معم٤مل ُمـ إّول ورو٤م اًمث٤مين ًمٚمتٕمٝمّ  -وًمق سمْمٛمٞمٛم٦م اًم٘مرائـ  -سمٚمٗمظ أو ومٕمؾ ُمٗمٝمؿ 

 وٓ يٕمتؼم رو٤م اعمديقن ًمٚمٛمْمٛمقن قمٜمف. ،سمذًمؽ

ف، يمام وقمدم اًمًٗمَ  ط ذم اًمْم٤مُمـ واعمْمٛمقن ًمف: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مرويِمؽم 

س. وٓ يٕمتؼم رء ُمـ ذًمؽ ذم ٚمَ يٕمتؼم ذم اًمدائـ اعمْمٛمقن ًمف أن ٓ يٙمقن حمجقرًا قمٚمٞمف ًمٗمَ 

 .ديقن اعمْمٛمقن قمٜمف، ومٚمق وٛمـ ؿمخص ديـ اًمّمٖمػم أو اعمجٜمقن صّح اعم

يمٕمدم أداء  - ل وامٟمف قمغم أُمرؼ اًمْم٤مُمـ ذم اًمٜمحق إوّ إذا قمٚمّ  (:526)مسللة  



 
 

ذم اًمٜمحق اًمث٤مين ومال ُم٤مٟمع  وأُّم٤مقمغم إطمقط ًمزوُم٤مً،  مل يّمّح  - اعمْمٛمقن قمٜمف وٟمحق ذًمؽ

 ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ سمٛمثؾ ذًمؽ.

ل أن يٙمقن اًمديـ صم٤مسمت٤مً طملم يٕمتؼم ذم اًمْمامن قمغم اًمٜمحق إوّ  (:525)مسللة  

ّٓ اًمْمامن، و يم٠من يٓمٚم٥م ؿمخص ىمرو٤ًم ُمـ آظمر ومٞمْمٛمٜمف صم٤مًم٨م ىمٌؾ صمٌقشمف.  ،مل يّمّح إ

 اًمْمامن قمغم اًمٜمحق اًمث٤مين ذم ُمثؾ ذًمؽ. ويّمّح 

ذم اًمْمامن شمٕمٞملم اعمْمٛمقن ًمف واعمديـ اعمْمٛمقن قمٜمف واعم٤مل  يٕمتؼم (:524)مسللة  

وم٢مذا يم٤من أطمد ُمديقٟم٤ًم ًمِمخّملم ومْمٛمـ ؿمخص ٕطمدمه٤م ٓ قمغم اًمتٕمٞملم مل اعمْمٛمقن، 

اًمْمامن، وهٙمذا إذا يم٤من ؿمخّم٤من ُمديقٟملم ٕطمد ومْمٛمـ ؿمخص قمـ أطمدمه٤م ٓ  يّمّح 

ُمـ احلٜمٓم٦م وسمديٜم٤مر ومْمٛمـ  قمغم اًمتٕمٞملم، يمام أّٟمف إذا يم٤من ؿمخص ُمديقٟم٤مً ٕطمد سمٙمٞمٚمقهمرامٍ 

 ن.اًمْمام ؿمخص أطمد اًمديٜملم ٓ قمغم اًمتٕمٞملم مل يّمّح 

إذا أسمرأ اًمدائـ اعمْمٛمقن ًمف اًمْم٤مُمـ ومٚمٞمس ًمٚمْم٤مُمـ ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمديقن  (:521)مسللة  

 اعمْمٛمقن قمٜمف سمٌمء، وإذا أسمرأ سمٕمْمف ومٚمٞمس ًمف ُمٓم٤مًمٌتف سمذًمؽ اًمٌٕمض.

قم٘مد اًمْمامن قمغم اًمٜمحق إّول ٓزم ومال جيقز ًمٚمْم٤مُمـ ومًخف وٓ  (:522)مسللة  

قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، وًمق اؿمؽمط اًمٗمًخ ومٞمف  اعمْمٛمقن ًمف، يمام ٓ يّمّح اؿمؽماط طمّؼ 

 ُمـ ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.سُمدَّ ٕطمدمه٤م وومًخ ومال 

اًمْمامن قمغم اًمٜمحق اًمث٤مين ومٝمق ٓزم ُمـ ـمرف اًمْم٤مُمـ، وجيقز ًمٚمٛمْمٛمقن ًمف  وأُّم٤م 

 إسمراء اًمْم٤مُمـ ُمـ اًمْمامن ومٞمً٘مط.

إذا يم٤من اًمْم٤مُمـ طملم اًمْمامن ىم٤مدراً قمغم أداء اعم٤مل اعمْمٛمقن ومٚمٞمس  (:523)مسللة  

 ًمٚمدائـ اعمْمٛمقن ًمف ومًخ اًمْمامن وُمٓم٤مًم٦ٌم اعمديقن اعمْمٛمقن قمٜمف وًمق قمجز اًمْم٤مُمـ قمـ

قم٤معم٤مً سمٕمجز اًمْم٤مُمـ وريض  ويمذًمؽ إذا يم٤من اًمدائـ اعمْمٛمقن ًمف .إداء سمٕمد ذًمؽ



 
 

ومال يؽمك ُمراقم٤مة  ،اًمٗمًخ ًمف إؿمٙم٤مل إذا يم٤من ضم٤مهالً سمذًمؽ ومٗمل صمٌقت طمّؼ  وأُّم٤م ،سمْمامٟمف

 ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

ًمٞمس ًمٚمْم٤مُمـ ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمديقن اعمْمٛمقن قمٜمف سم٤مًمديـ إذا مل يٙمـ  (:524)مسللة  

ّٓ اًمْمامن سم٢مذن ُمٜمف وـمٚمٌف، و  ومٚمف ُمٓم٤مًمٌتف سمف وًمق ىمٌؾ ووم٤مئف.إ

ُمـ  ى اًمديـ ُمـ همػم ضمٜمًف مل يٙمـ ًمف إضم٤ٌمر اعمديقن اعمْمٛمقن قمٜمف سم٤مٕداءوإذا أدّ  

 ظمّمقص اجلٜمس اًمذي دومٕمف إمم اًمدائـ اعمْمٛمقن ًمف.

 

 

  



 
 

 

 

 أحؽام الؽػالة

قمٚمٞمف  د ًمِمخص سم٢مطمْم٤مر ؿمخص آظمر ًمف طمّؼ اًمٙمٗم٤مًم٦م هل: اًمتٕمٝمّ  (:525)مسللة  

 ، وُمـ قمٚمٞمف احلّؼ شُمٙمٗمقًٓ ًمف» ، وص٤مطم٥م احلّؼ شيمٗمٞمالً »د ك اعمتٕمٝم  قمٜمد ـمٚمٌف ذًمؽ. ويًٛمّ 

 .شُمٙمٗمقًٓ »

وًمق  -اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مإلجي٤مب ُمـ اًمٙمٗمٞمؾ سمٚمٗمظ أو سمٗمٕمؾ ُمٗمٝمؿ  شمّمّح  (:512)مسللة  

وإطمقط ًمزوُم٤ًم اقمت٤ٌمر  ،د اعمذيمقر وسم٤مًم٘مٌقل ُمـ اعمٙمٗمقل ًمفسم٤مًمتٕمٝمّ  -سمح٥ًم اًم٘مرائـ 

ٙمٗمٞمؾ ٤ٌمً ُمـ إجي٤مب ُمـ اًمرو٤م اعمٙمٗمقل سمؾ يمقٟمف ـمروم٤مً ًمٚمٕم٘مد سم٠من يٙمقن قم٘مده٤م ُمريمّ 

 وىمٌقًملم ُمـ اعمٙمٗمقل ًمف واعمٙمٗمقل.

 ،: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مريٕمتؼم ذم اًمٙمٗمٞمؾ واعمٙمٗمقل ًمف (:511)مسللة  

يمام يٕمتؼم ذم اًمٙمٗمٞمؾ اًم٘مدرة قمغم إطمْم٤مر  ،ُم٤مً اقمت٤ٌمر ذًمؽ ذم اعمٙمٗمقل أيْم٤مً وإطمقط ًمزو

ًَ  -ف ذم ُم٤مًمف اعمٙمٗمقل، وقمدم احلجر قمٚمٞمف ُمـ اًمتٍّم  إذا يم٤من إطمْم٤مر  -س ٚمَ ف أو ومَ ٗمَ ًم

 ف ومٞمف.ػ قمغم اًمتٍّم اعمٙمٗمقل يتقىمّ 

 شمٌٓمؾ اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٠مطمد أُمقر مخ٦ًم: (:516)مسللة  

أن يًٚم ؿ اًمٙمٗمٞمؾ اعمٙمٗمقل ًمٚمٛمٙمٗمقل ًمف، أو ي٤ٌمدر اعمٙمٗمقل إمم شمًٚمٞمؿ ٟمٗمًف إًمٞمف،  -9 

 ف أو إطمْم٤مره جمٚمسُمـ اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مّ  تٛمّٙمـسمحٞم٨م ي ،أو ي٘مقم اعمٙمٗمقل ًمف سم٠مظمذ اعمٙمٗمقل



 
 

 احلٙمؿ.

 اعمٙمٗمقل ًمف. ىمْم٤مء طمّؼ  -5 

ف قمغم اعمٙمٗمقل، أو ٟم٘مٚمف إمم همػمه إذا يم٤من ىم٤مسمالً ًمٚمٜم٘مؾ يمام إؾم٘م٤مط اعمٙمٗمقل ًمف حل٘مّ  -5 

 ذم اًمديـ.

٤م ُمقت اعمٙمٗمقل ًمف ومال يقضم٥م سمٓمالن اًمٙمٗم٤مًم٦م سمؾ وأُمّ  ،ُمقت اًمٙمٗمٞمؾ أو اعمٙمٗمقل -0 

 ف إمم ورصمتف. يٜمت٘مؾ طم٘مّ 

 إسمراء اعمٙمٗمقل ًمف اًمٙمٗمٞمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مًم٦م. -3 

ص همرياًم ُمـ يد ص٤مطمٌف ىمٝمراً أو طمٞمٚم٦ًم وضم٥م قمٚمٞمف شمًٚمٞمٛمف ُمـ ظمٚمّ  (:515ة )مسلل 

 ٤مه أو أداء ُم٤م قمٚمٞمف إن يم٤من ىم٤مسمالً ًمألداء يم٤مًمديـ.إيّ 

اًمدم ًمزُمف إطمْم٤مره وحيٌس ًمق اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ،  وًمق ظمغّم اًم٘م٤مشمؾ قمٛمداً ُمـ يد وزمّ  

 ٦م.طمْم٤مر عمقت أو همػمه دومع إًمٞمف اًمديوم٢من شمٕمّذر اإل

  

  



 
 

 

 

 الوديعةأحؽام 

 وصٞم٤مٟمتٝم٤م قمغم قمٝمدة همػمه. قملمٍ  طمٗمظَ  اًمِمخصِ  اًمقديٕم٦م هل: ضمٕمُؾ  (:514)مسللة  

 .شقملدَ اًمقَ »، وًمذًمؽ اًمٖمػم: شعقدِ اعمُ »وي٘م٤مل ًمذًمؽ اًمِمخص:  

وًمق سمح٥ًم  ُمٗمٝمؿ عمٕمٜم٤مه٤م أو ومٕمؾٍ  اعمقدع سمٚمٗمظٍ وحتّمؾ اًمقديٕم٦م سم٢مجي٤مب ُمـ  

 قمغم اًمتزاُمف سم٤محلٗمظ واًمّمٞم٤مٟم٦م. ُمـ اًمقدقمل داّل  وىمٌقلٍ  ،اًم٘مرائـ

ومال  ،واًم٘مّمد يٕمتؼم ذم اعمقدع واًمقدقمل: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مر (:511)مسللة  

ف ذم ذًمؽ، يمام ٓ زًا وأذن وًمٞمّ سم٢ميداع ُم٤مًمف قمٜمد آظمر وإن يم٤من ممٞمّ  جيقز اؾمت٘مالل اًمّمٌّل 

ٟمٔمػمه ذم  يمام ُمرّ ز ُم٤مل همػمه سم٢مذٟمف اؾمتٞمداقمف ُمٓمٚم٘م٤ًم. ٟمٕمؿ، جيقز أن يقدع اًمٓمٗمؾ اعمٛمٞمّ  يّمّح 

 اًمٌٞمع.

ّٓ ويٕمتؼم ذم اعمقدع أيْم٤ًم أن ٓ يٙمقن ؾمٗمٞمٝم٤ًم وٓ حمجقرًا قمٚمٞمف ًمٗمٚمس   إذا مل شمٙمـ إ

اًمقديٕم٦م ُمـ أُمقاًمف اًمتل طمجر قمٚمٞمٝم٤م. يمام يٕمتؼم ذم اًمقدقمل أن ٓ يٙمقن حمجقراً قمٚمٞمف ذم 

٤مىمٚم٦م أو وم٤مت اًمٜمقمغم اًمتٍّم  تقىّمػُم٤مًمف ًمًٗمف أو ومٚمس إذا يم٤مٟم٧م صٞم٤مٟم٦م اًمقديٕم٦م وطمٗمٔمٝم٤م شم

 اعمًتٝمٚمٙم٦م ومٞمف.

ُمـ أُمقاًمف وُمـ أُمقال همػمه سمدون  ؿ ُم٤م يقدقمف اًمّمٌّل ٓ جيقز شمًٚمّ  (:512)مسللة  

ف ورّد ُم٤مل اًمٖمػم إمم ٛمف اًمقدقمل وٛمٜمف ووضم٥م رّد ُم٤مل اًمٓمٗمؾ إمم وًمٞمّ إذن ُم٤مًمٙمف، وم٢من شمًٚمّ 



 
 

 ،ُم٤مًمٙمف. ٟمٕمؿ، ًمق ظمٞمػ قمغم ُم٤م ذم يد اًمٓمٗمؾ ُمـ اًمتٚمػ واهلالك ضم٤مز أظمذه ُمٜمف طم٦ًٌمً 

 وٓ شمٗمريط. وٓ يْمٛمٜمف أظمذ طمٞمٜمئٍذ ُمـ دون شمٕمد   ،أو اعم٤مًمؽ ه إمم اًمقزمّ ضم٥م ردّ وو

ٛمٝم٤م يم٤من ُمـ طمٗمظ اًمقديٕم٦م ٓ جيقز ًمف ىمٌقهل٤م، وًمق شمًٚمّ  تٛمّٙمـُمـ ٓ ي (:513)مسللة  

 و٤مُمٜم٤مً. ٟمٕمؿ، ُمع قمٚمؿ اعمقدع سمح٤مًمف جيقز ًمف اًم٘مٌقل وٓ وامن قمٚمٞمف.

إذا ـمٚم٥م ؿمخص ُمـ آظمر أن يٙمقن ُم٤مًمف وديٕم٦م ًمديف ومٚمؿ يقاومؼ قمغم  (:514)مسللة 

ٛمف ُمٜمف وُمع ذًمؽ شمريمف اعم٤مًمؽ قمٜمده وُم٣م ومتٚمػ اعم٤مل مل يٙمـ و٤مُمٜم٤مً، وإن ذًمؽ ومل يتًٚمّ 

 يم٤من إومم أن حيٗمٔمف سم٘مدر اإلُمٙم٤من.

ُمٜمٝمام  ٦م، ومٞمجقز ًمٙمّؾ ٚمضم٤مئزة ُمـ اًمٓمروملم وإن يم٤مٟم٧م ُم١مضّم  اًمقديٕم٦م (:515)مسللة  

 ٤مء.ومًخٝم٤م ُمتك ؿم

ًمق ومًخ اًمقدقمل اًمقديٕم٦م وضم٥م قمٚمٞمف أن يقصؾ اعم٤مل ومقرًا إمم  (:562)مسللة  

ف أو خيؼمه سمذًمؽ، وإذا مل يٗمٕمؾ ُمـ دون قمذر ذقمل وشمٚمػ ومٝمق ص٤مطمٌف أو ويمٞمٚمف أو وًمٞمّ 

 و٤مُمـ.

ُمٜم٤مؾم٥م حلٗمظ اًمقديٕم٦م وضم٧ٌم قمٚمٞمف هتٞمئتف  إذا مل يٙمـ ًمٚمقدقمل حمّؾ  (:561)مسللة  

  ذم ذًمؽ وٛمـ. ذم طمٗمٔمٝم٤م، ومٚمق أمهؾ وىمٍّم ىمٍّم  ف إٟمفقمغم وضمف ٓ ي٘م٤مل ذم طم٘مّ 

ّٓ ٓ يْمٛمـ اًمقدقمل اعم٤مل  (:566)مسللة   ي هق: أن ي أو اًمتٗمريط. واًمتٕمدّ سم٤مًمتٕمدّ إ

ف ومٞمف سمام مل ي٠مذن ًمف اعم٤مًمؽ، يم٠من يٚمٌس اًمثقب أو يٗمرش اًمٗمراش وٟمحق ذًمؽ إذا مل يتٍّم 

ذم  -ُمثالً  -سم٠من يْمٕمف  ذم طمٗمٔمف ف. واًمتٗمريط هق: أن ي٘مٍّم طمٗمٔمٝم٤م قمغم اًمتٍّم  يتقىّمػ

 ٓ ي٠مُمـ قمٚمٞمف ُمـ اًمنىم٦م. حمّؾ 

يف أو شمٗمريٓمف ارشمٗمع اًمْمامن. وُمٕمٜمك ط وٛمٜمف، وًمق رضمع قمـ شمٕمدّ ى أو ومرّ ومٚمق شمٕمدّ  

ي واًمتٗمريط يمقن سمدًمف قمٚمٞمف ًمق شمٚمػ وإن مل يٙمـ شمٚمٗمف ُمًتٜمداً يمقٟمف ُمْمٛمقٟم٤مً قمٚمٞمف سم٤مًمتٕمدّ 



 
 

 يف أو شمٗمريٓمف.إمم شمٕمدّ 

ًمق ُأظمذت اًمقديٕم٦م ُمـ يد اًمقدقمل ىمٝمراً سم٠من اٟمتزقم٧م ُمـ يده أو  (:565)مسللة  

ُمـ دومع اًمٔم٤ممل  متّٙمـره٤مً مل يْمٛمٜمٝم٤م، وًمق أُمره اًمٔم٤ممل سمدومٕمٝم٤م إًمٞمف سمٜمٗمًف ومدومٕمٝم٤م يمُ 

ػ دومٕمف قمٜمٝم٤م قمغم ف ًمق شمقىمّ أٟمّ  طمتّكسم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م اعمقضم٦ٌم ًمًالُم٦م اًمقديٕم٦م وضم٥م، 

وم٢من مل يٗمٕمؾ وٛمـ. وًمٙمـ ُمع  ،ضم٥مإٟمٙم٤مره٤م يم٤مذسم٤مً سمؾ احلٚمػ قمغم ذًمؽ ضم٤مز سمؾ و

 ه٤م ًمف وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم اظمتٞم٤مره٤م سمدًٓ قمـ اًمٙمذب.اًمتٗم٤مشمف إمم اًمتقري٦م وشمٞمّن 

وًمق سمح٥ًم  -ٜم٤ًم ويم٤من فم٤مهر يمالُمف ُمٕمٞمّ   اعمقدع ًمٚمقديٕم٦م حماّل إذا قملّم  (:564)مسللة  

أطمد ُمقارد  فقمٜمده وإّٟمام يم٤من شمٕمٞمٞمٜمف ٟمٔمراً إمم أٟمّ  ٦م ًمذًمؽ اعمحّؾ أّٟمف ٓ ظمّمقصٞمّ  -اًم٘مرائـ 

  ل أو ُمثٚمف، وًمق شمٚمػ اعم٤مل إوّ  آظمر أطمٗمظ ُمـ اعمحّؾ  طمٗمٔمف ومٚمٚمقدقمل أن يْمٕمف ذم حمّؾ 

 مل يْمٛمـ. -طمٞمٜمئٍذ  -

إذا أودع اًمٖم٤مص٥م ُم٤م همّمٌف قمٜمد أطمد ٓ جيقز ًمف رّده قمٚمٞمف ُمع  (:561)مسللة  

 ،سمؾ يٙمقن أُم٤مٟم٦م ذقمٞم٦ّم ذم يده ومٞمج٥م قمٚمٞمف إيّم٤مًمف إمم ص٤مطمٌف أو إقمالُمف سمف ،اإلُمٙم٤من

ّٓ ومف ورَ هذا إذا قمَ  س ُمـ اًمقصقل إًمٞمف شمّمّدق سمف قمٜمف ُمع آؾمتج٤مزة ذم ئوم٢من يف سمف، قمرَّ إ

 ذًمؽ ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

٤مل إمم وارصمف ُمـ إذا ُم٤مت اعم٤مًمؽ اعمقدع سمٓمٚم٧م اًمقديٕم٦م، وم٢من اٟمت٘مؾ اعم (:562)مسللة  

ف أو يّم٤مًمف إمم اًمقارث أو وًمٞمّ إاًمٖمػم وضم٥م قمغم اًمقدقمل  ٘م٤ًم حلّؼ ٕمٚمّ همػم أن يٙمقن ُمت

سمخالف ُم٤م إذا مل يٜمت٘مؾ إًمٞمف أصالً يمام ًمق أوص سمٍمومف ذم اخلػمات  -إقمالُمف سمذًمؽ 

ٗمؼ اًمراهـ اًمٖمػم يم٠من يٙمقن قمٞمٜم٤مً ُمرهقٟم٦م اشمّ  ٘م٤ًم حلّؼ ويم٤مٟم٧م وصٞمّتف ٟم٤مومذة، أو اٟمت٘مؾ ُمتٕمٚمّ 

 وم٢من أمهؾ ٓ ًمٕمذر ذقمل وٛمـ. -واعمرهتـ قمغم إيداقمٝم٤م قمٜمد صم٤مًم٨م 

 قمل اإلرث وارصم٤مً أو اٟمحّم٤مر اًمقارث ومٞمف، وم٢منّ وُمـ اًمٕمذر قمدم قمٚمٛمف سمٙمقن ُمـ يدّ  



 
 

وٓ  ،ي واًمٗمحص قمـ طم٘مٞم٘م٦م احل٤ملاعم٤مل ٕضمؾ اًمؽموّ  ذم ُمثؾ ذًمؽ جيقز ًمف اًمت٠مظمػم ذم ردّ 

 تٗمريط.ي واًميٙمقن قمٚمٞمف وامن ُمع قمدم اًمتٕمدّ 

اعم٤مل وضم٥م قمغم اًمقدقمل أن يدومٕمف  ًمق ُم٤مت اعمقدع وشمٕمّدد ُمًتحّؼ  (:563)مسللة  

إمم مجٞمٕمٝمؿ أو إمم ويمٞمٚمٝمؿ ذم ىمٌْمف، ومٚمق دومع مت٤مم اًمقديٕم٦م إمم أطمدهؿ ُمـ دون إضم٤مزة 

 اًم٤ٌمىملم وٛمـ ؾمٝم٤مُمٝمؿ.

ًمق ُم٤مت اًمقدقمل أو أهمٛمل قمٚمٞمف ُمٓمٌ٘م٤ًم سمٓمٚم٧م اًمقديٕم٦م، ووضم٥م قمغم  (:564)مسللة  

٤ًم ومٗمل سمٓمالن ُم١مىّمتًمق يم٤من إهمامؤه  وأُّم٤ماعم٤مل إقمالم اعمقدع سمف ومقرًا أو إيّم٤مًمف إًمٞمف. ُمـ سمٞمده 

 اًمقديٕم٦م سمف إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

اًمقدقمل سم٠مُم٤مرات اعمقت ذم ٟمٗمًف ومل يٙمـ ويمٞمالً ذم  إذا أطمّس  (:565)مسللة  

 ف أو إقمالُمف سمذًمؽ شمٕملّم و ويمٞمٚمف أو وًمٞمّ شمًٚمٞمٛمٝم٤م إمم همػمه وم٢من أُمٙمٜمف إيّم٤مهل٤م إمم ص٤مطمٌٝم٤م أ

قمٚمٞمف ذًمؽ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، وإن مل يٛمٙمٜمف ًمزُمف آؾمتٞمث٤مق ُمـ وصقهل٤م إمم ص٤مطمٌٝم٤م 

واًمِم٤مهد سم٤مؾمؿ  سمٕمد ووم٤مشمف وًمق سم٤مإليّم٤مء هب٤م وآؾمتِمٝم٤مد قمغم ذًمؽ وإقمالم اًمقيّص 

 ف.٤مشمف وحمٚمّ ص٤مطم٥م اًمقديٕم٦م وظمّمقصٞمّ 

ة ًمٚمقديٕم٦م، وإن سمرئ ُمـ اعمرض أو ٟمدم سمٕمد ُمدّ م يم٤من و٤مُمٜم٤ًم وًمق مل يٕمٛمؾ سمام شم٘مدّ  

 م ارشمٗمع قمٜمف اًمْمامن.وقمٛمؾ سمام شم٘مدّ 

 .٦م٦م وذقمٞمّ ُم٤مًمٙمٞمّ  :إُم٤مٟم٦م قمغم ىمًٛملم (:552)مسللة  

ْم٤مً ومٝمق ُم٤م يم٤من سم٤مؾمتئامن ُمـ اعم٤مًمؽ وإذٟمف، ؾمقاء أيم٤من قمٜمقان قمٛمٚمف ممحّ  أّما إّول: 

٘مّمقد سم٤مًمذات يمام ذم اًمرهـ ذم احلٗمظ واًمّمٞم٤مٟم٦م يم٤مًمقديٕم٦م، أم يم٤من سمتٌع قمٜمقان آظمر ُم

 واًمٕم٤مري٦م واإلضم٤مرة واعمْم٤مرسم٦م.

ومٝمق ُم٤م مل يٙمـ آؾمتٞمالء ومٞمف قمغم اًمٕملم سم٤مؾمتئامن ُمـ اعم٤مًمؽ وإذٟمف وىمد  وأّما الثاين: 



 
 

قب إمم ص٤مرت حت٧م اًمٞمد ٓ قمغم وضمف اًمٕمدوان، سمؾ إُّم٤م ىمٝمرًا يمام إذا أـم٤مرت اًمريح اًمث

ؿ اًم٤ٌمئع الع ُمٜمٝمام يمام إذا شمًٚمّ هل٤م ُمـ دون اـمّ  ٤م سمتًٚمٞمؿ اعم٤مًمؽُمّ إسمٞم٧م اجل٤مر ومّم٤مر ذم يده، و

٤م سمرظمّم٦م اًمِم٤مرع يم٤مًمٚم٘مٓم٦م أو اعمِمؽمي زائداً قمغم طمّ٘مٝمام ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمٚمط ذم احل٤ًمب، وإُمّ 

ًمإليّم٤مل إمم  ٦م وُم٤م يٜمتزع ُمـ يد اًم٤ًمرق أو اًمٖم٤مص٥م ُمـ ُم٤مل اًمٖمػم طم٦ًٌمً واًمْم٤مًمّ 

 ص٤مطمٌف.

٦م جي٥م قمٚمٞمف زم قمٚمٞمٝم٤م أُم٤مٟم٦م ذقمٞمّ اًمٕملم ذم مجٞمع هذه اعمقارد شمٙمقن حت٧م يد اعمًتق وم٢منّ  

    طمٗمٔمٝم٤م، وم٢من يم٤من يٕمرف ص٤مطمٌٝم٤م وم٤مٕطمقط إومم إيّم٤مهل٤م إًمٞمف ذم أّول أزُمٜم٦م اإلُمٙم٤من 

ف يٙمٗمل إقمالُمف سمٙمقهن٤م قمٜمده وحت٧م وم٢مٟمّ  ،وإن مل جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ -وًمق ُمع قمدم اعمٓم٤مًم٦ٌم  -

 يده واًمتخٚمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف سمحٞم٨م يمّٚمام أراد أن ي٠مظمذه٤م أظمذه٤م.

قمغم ُم٤م  ،ًمق يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م جمٝمقًٓ يمام ذم اًمٚم٘مٓم٦م ومٞمج٥م اًمٗمحص قمـ اعم٤مًمؽ وأُّم٤م 

 .ؾمٞم٠ميت ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ذًمؽ

  



 
 

 

 

 أحؽام العارية

 ٤مٟم٤مً.اًمٕم٤مري٦م: شمًٚمٞمط اًمِمخص همػمه قمغم قملم ًمٞمًتٗمٞمد ُمـ ُمٜم٤مومٕمٝم٤م جمّ  (:551)مسللة  

حتّمؾ اًمٕم٤مري٦م سم٤مإلجي٤مب ُمـ اعمٕمػم واًم٘مٌقل ُمـ اعمًتٕمػم، وٓ يٕمتؼم  (:556)مسللة  

لم، ومٚمق دومع صمقسمف ًمِمخص سم٘مّمد اإلقم٤مرة وىمّمد أظمذ سم٠مظمذه آؾمتٕم٤مرة أن يٙمقٟم٤م ًمٗمٔمٞمّ 

 ٧م اًمٕم٤مري٦م.صحّ 

 يٕمتؼم ذم اعمٕمػم أن يٙمقن ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م أو ُمـ سمحٙمٛمف، ومال شمّمّح  (:555)مسللة  

ّٓ  ،ٞمٜمف وٓ يٛمٚمؽ ُمٜمٗمٕمتفإقم٤مرة ُم٤م يٛمٚمؽ قم ُم٤مًمؽ اعمٜمٗمٕم٦م أو ُمع اًمٕمٚمؿ سمرو٤مه وًمق  سم٢مذن إ

 ُمـ ىمرائـ احل٤مل.

إقم٤مرة اعمًت٠مضمر ُم٤م اؾمت٠مضمره ُمـ إقمٞم٤من إذا مل يِمؽمط قمٚمٞمف  شمّمّح  (:554)مسللة  

اؾمتٞمٗم٤مء اعمٜمٗمٕم٦م سمٜمٗمًف، وًمٙمـ ًمٞمس ًمف شمًٚمٞمؿ اًمٕملم اعمًت٠مضمرة إمم اعمًتٕمػم ُمـ همػم إذن 

 زوُم٤مً.ُم٤مًمٙمٝم٤م قمغم إطمقط ًم

إقم٤مرة اًمًٗمٞمف  إقم٤مرة اًمٓمٗمؾ واعمجٜمقن ُم٤مهلام، يمام ٓ شمّمّح  ٓ شمّمّح  (:551)مسللة  

ّٓ ُم٤مًمف  ّٓ إقم٤مرة اعمٗمٚمس ُم٤مًمف اًمذي طمجر قمٚمٞمف  ، ويمذًمؽ ٓ شمّمّح سم٢مذن اًمقزمّ  إ سم٢مذن  إ

 اًمٖمرُم٤مء.

اًمٓمٗمؾ ُمّمٚمح٦م ذم إقم٤مرة ُم٤مًمف ضم٤مز أن يٙمقن اًمٓمٗمؾ وؾمٞمٓم٤ًم ذم إيّم٤مًمف  وإذا رأى وزمّ  



 
 

 اعمًتٕمػم.إمم 

ّٓ ٓ يْمٛمـ اعمًتٕمػم اًمٕم٤مري٦م  (:552)مسللة   ى ذم  ذم طمٗمٔمٝم٤م أو يتٕمدّ أن ي٘مٍّم إ

ّٓ ٦م وشمْمٛمـ قم٤مري٦م اًمذه٥م واًمٗمّْم  .آٟمتٗم٤مع هب٤م. ٟمٕمؿ، ًمق اؿمؽمط وامهن٤م وٛمٜمٝم٤م إذا إ

 اؿمؽمط قمدم وامهن٤م.

طمٙمؿ اًمٕم٤مري٦م ذم سمٓمالهن٤م سمٛمقت اعمٕمػم طمٙمؿ اًمقديٕم٦م ذم ذًمؽ، وىمد  (:553)مسللة  

 (.754م ذم اعم٠ًمًم٦م )شم٘مدّ 

ُمٜمٝمام ومًخٝم٤م  ٦م، ومٚمٙمؾ  ٚمضم٤مئزٌة ُمـ اًمٓمروملم وإن يم٤مٟم٧م ُم١مضّم اًمٕم٤مري٦م  (:554)مسللة  

اًمنمط وجي٥م اًمقوم٤مء سمف،  ُمتك ؿم٤مء. ٟمٕمؿ، ُمع اؿمؽماط قمدم ومًخٝم٤م إمم أضمؾ ُمٕملّم يّمّح 

 وًمٙمـ ُمع ذًمؽ شمٜمٗمًخ سم٤مًمٗمًخ وإن يم٤من اًمٗم٤مؾمخ آصماًم.

ٚم٦م ٤م يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمٜمٗمٕم٦م حمٚمّ ة أن شمٙمقن ممّ يٕمتؼم ذم اًمٕملم اعمًتٕم٤مر (:555)مسللة  

٤مر هب٤م، يمام ٓ إقم٤مرة إـمٕمٛم٦م ًمأليمؾ وٓ إقم٤مرة اًمٜم٘مقد ًمالدّم  ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م، ومال شمّمّح 

 إقم٤مرة ُم٤م شمٜمحٍم ُمٜم٤مومٕمف اعمتٕم٤مروم٦م ذم احلرام ًمٞمٜمتٗمع سمف ذم ذًمؽ يمآٓت اًم٘مامر. شمّمّح 

جي٥م قمغم اعمًتٕمػم آىمتّم٤مر ذم ٟمقع اعمٜمٗمٕم٦م قمغم ُم٤م قمٞمّٜمٝم٤م اعمٕمػم، ومال  (:542)مسللة  

٦م جيقز ًمف اًمتٕمّدي إمم همػمه٤م وًمق يم٤مٟم٧م أدٟمك ضرًا قمغم اعمٕمػم. يمام جي٥م أن ي٘متٍم ذم يمٞمٗمٞمّ 

ٚمٝم٤م  ّٓ آٟمتٗم٤مع قمغم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة، ومٚمق أقم٤مره ؾمٞم٤ّمرة ًمٚمحٛمؾ مل جيز ًمف أن حيٛم  اًم٘مدر  إ

 ٤مرة وذًمؽ اعمحٛمقل واًمزُم٤من واعمٙم٤من.إمم شمٚمؽ اًمًٞمّ اعمٕمت٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ّٓ اًمٕم٤مري٦م  ؼ ردّ ٓ يتح٘مّ  (:541)مسللة   ف، وًمق ه٤م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م أو ويمٞمٚمف أو وًمٞمّ سمردّ إ

٦م إمم اًمداسمّ  يمام إذا ردّ  -رّده٤م إمم طمرزه٤م اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف سمال يد ًمٚمامًمؽ وٓ إذن ُمٜمف 

 وٛمٜمٝم٤م.شمٚمٗمٝم٤م ُمتٚمػ أومتٚمٗم٧م أو  -ٝم٤م ومٞمف ٓمَ سمَ صٓمٌؾ ورَ اإل

 سطمٙمؿ اًمٕم٤مري٦م ذم وضمقب اإلقمالم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذم إقم٤مرة اعمتٜمجّ  (:546)مسللة  



 
 

 (.409طمٙمؿ اًمٌٞمع ذم ذًمؽ، وىمد شم٘مّدم ذم اعم٠ًمًم٦م )

ٓ جيقز ًمٚمٛمًتٕمػم إقم٤مرة اًمٕملم اعمًتٕم٤مرة ُمـ همػم إذن ُم٤مًمٙمٝم٤م  (:545)مسللة  

 ل.سمٛمقت اعمًتٕمػم إوّ  -طمٞمٜمئٍذ  -ُمع إذٟمف، وٓ شمٌٓمؾ اًمٕم٤مري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  وشمّمّح 

إذا قمٚمؿ اعمًتٕمػم سم٠من اًمٕم٤مري٦م ُمٖمّمقسم٦م وضم٥م قمٚمٞمف إرضم٤مقمٝم٤م إمم  (:544)مسللة  

 ُم٤مًمٙمٝم٤م، ومل جيز دومٕمٝم٤م إمم اعمٕمػم.

تف ومٚمٚمامًمؽ أن يٓم٤مًمٌف أو يٓم٤مًم٥م اًمٖم٤مص٥م إذا اؾمتٕم٤مر ُم٤م يٕمٚمؿ سمٖمّمٌٞمّ  (:541)مسللة  

ُم٤م اؾمتقوم٤مه اعمًتٕمػم أو شمٚمػ ذم ُمٜمٝمام سمٕمقض  ًمف أن يٓم٤مًم٥م يماّل  إذا شمٚمػ، يمام أنّ سمٕمقوف 

يده أو إي٤مدي اعمتٕم٤مىم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مومع. وإذا اؾمتقرم اعم٤مًمؽ اًمٕمقض ُمـ اعمًتٕمػم ومٚمٞمس 

 ًمٚمٛمًتٕمػم اًمرضمقع سمف قمغم اًمٖم٤مص٥م.

٦م اًمٕم٤مري٦م وشمٚمٗم٧م ذم يده ورضمع اعم٤مًمؽ إذا مل يٕمٚمؿ اعمًتٕمػم سمٖمّمٌٞمّ  (:542)مسللة  

ّٓ سمام همرُمف ًمٚمامًمؽ،  قمٚمٞمف سمٕمقوٝم٤م ومٚمف أن يرضمع قمغم اعمٕمػم إذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مري٦م ذه٤ٌمً أو إ

٦م أو اؿمؽمط اعمٕمػم وامن اًمٕم٤مري٦م قمٚمٞمف قمٜمد اًمتٚمػ. وإن رضمع اعم٤مًمؽ قمٚمٞمف سمٕمقض ومّْم 

 اعمٜم٤مومع ضم٤مز ًمف اًمرضمقع إمم اعمٕمػم سمام دومع.

  

  



 
 

 

 

 أحؽام اهلبة

 اهل٦ٌم هل: متٚمٞمؽ قملم ُمـ دون قمقض قمٜمٝم٤م. (:543)مسللة  

 وهل قم٘مد حيت٤مج إمم إجي٤مب ُمـ اًمقاه٥م وىمٌقل ُمـ اعمقهقب ًمف سمٚمٗمظ أو ومٕمؾ يدّل  

 قمغم ذًمؽ.

وقمدم احلجر  يٕمتؼم ذم اًمقاه٥م: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًم٘مّمد وآظمتٞم٤مر (:544)مسللة  

ًَ قمٚمٞمف ُمـ اًمتٍّم   اهل٦ٌم ُمـ اعمريض ذم ُمرض اعمقت وشمّمّح  ،سٚمَ ف أو ومَ ٗمَ ف ذم اعمقهقب ًم

 (.605ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدمقمغم شمٗمّمٞمؾ 

ه٦ٌم  اهل٦ٌم ذم إقمٞم٤من اعمٛمٚمقيم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمِم٤مقم٦م، وٓ شمّمّح  شمّمّح  (:545)مسللة  

٦م ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف ويٙمقن ىمٌْمف سم٘مٌض ُمّمداىمف، وًمق ه٦ٌم ُم٤م ذم اًمذُمّ  اعمٜم٤مومع، وشمّمّح 

 وٓ حيت٤مج إمم اًم٘مٌقل. ءً إسمرا ؾم٘م٤مـمف يم٤منإتف ىم٤مصدًا سمف وهٌف ُم٤م ذم ذُمّ 

ّٓ  ،ومٞمف ُمـ إذن اًمقاه٥مسُمدَّ ٦م اهل٦ٌم اًم٘مٌض، وٓ يِمؽمط ذم صحّ  (:512)مسللة   أن إ

وُم٤مً اقمت٤ٌمر اإلذن ذم وإن يم٤من إطمقط ًمز ،يٌف ُم٤م ذم يده ومال طم٤مضم٦م طمٞمٜمئٍذ إمم ىمٌض ضمديد

 .اًم٘مٌض سم٘م٤مءً 

ومٞمجقز ومٞمف اًمؽماظمل قمـ ٦م ذم اًم٘مٌض وٓ يمقٟمف ذم جمٚمس اًمٕم٘مد، وٓ شمٕمتؼم اًمٗمقريّ  

 ًمٚمٛمقهقب ٟمامء ٧م اهل٦ٌم ُمـ طمٞمٜمف، وم٢مذا يم٤منؼ اًم٘مٌض صحّ اًمٕم٘مد سمزُم٤من يمثػم، وُمتك حت٘مّ 

. وإن أوهٌف ؿمٞمئلم ؾم٤مسمؼ قمغم اًم٘مٌض ىمد طمّمؾ سمٕمد اهل٦ٌم يم٤من ًمٚمقاه٥م دون اعمقهقب ًمف



 
 

 ٧م اهل٦ٌم ذم اعم٘مٌقض دون همػمه.وم٘مٌض اعمقهقب ًمف أطمدمه٤م دون أظمر صحّ 

واجلّد وٓي٦م اًم٘مٌقل واًم٘مٌض قمـ اًمّمٖمػم واعمجٜمقن إذا سمٚمغ  ًمألب (:511)مسللة  

ـّ جمٜمقٟم٤مً، أُمّ  اًم٘مٌقل واًم٘مٌض سم٤مًمتقاومؼ ُمع  سمٕمد اًمٌٚمقغ وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن يتؿّ  ٤م ًمق ضم

اًمّمٖمػم أو اعمجٜمقن ُم٤م سمٞمده إمم أطمدمه٤م مل حيت٩م إمم ىمٌض  احل٤ميمؿ اًمنمقمل. وًمق وه٥م وزمّ 

 ضمديد.

ٜم٘مقل وهمػم اعمٜم٘مقل سم٤مؾمتٞمالء اعمقهقب ًمف قمغم ؼ اًم٘مٌض ذم اعميتح٘مّ  (:516)مسللة  

 اعمقهقب وصػمورشمف حت٧م يده وؾمٚمٓم٤مٟمف، وخيتٚمػ صدق ذًمؽ سمح٥ًم اظمتالف اعمقارد.

ًمٞمس ًمٚمقاه٥م اًمرضمقع ذم هٌتف سمٕمد اإلىم٤ٌمض إذا ىمّمد هب٤م اًم٘مرسم٦م  (:515)مسللة  

ف قمٜمٝم٤م ًمف اًمرضمقع ًمق قمّقوف اعمقهقب ًم ووضمف اهلل شمٕم٤ممم أو يم٤مٟم٧م ًمذي رطمؿ، يمام ٓ حيّؼ 

وم٤مً ُمٖمػّمًا ًمٚمٕملم يمام ًمق صٌغ اًمدار أو ف ومٞمف شمٍّم أو ٟم٘مؾ اعم٤مل اعمقهقب إمم همػمه أو شمٍّم 

اًم٘مامش ًمٚمخٞم٤مـم٦م، وًمف اًمرضمقع ذم همػم ذًمؽ يمام ذم ًمٌس اًمثقب وومرش اًمٗمراش،  ؾومّّم 

تٗم٤موت، وإن يم٤مٟم٧م هل٤م زي٤مدة وم٢من رضمع ويم٤مٟم٧م اًمٕملم ُمٕمٞم٦ٌم ومٚمٞمس ًمف أن يٓم٤مًم٥م سم٤مًم

يم٤مًمقًمد أو زي٤مدة ُمتّّمٚم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمالٟمٗمّم٤مل يم٤مًمّمقف واًمثٛمرة ومٝمل ًمٚمٛمقهقب ًمف،  ٦مُمٜمٗمّمٚم

 ّمٚم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمالٟمٗمّم٤مل يم٤مًمًٛمـ واًمٓمقل ومٝمل شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٕملم.وإن يم٤مٟم٧م زي٤مدة ُمتّ 

ُمـ أىم٤مرسمف قمروم٤مً، وٓ يٚمحؼ سمف  اعم٘مّمقد سمذي رطمؿ اًمقاه٥م ُمـ يٕمدّ  (:514)مسللة  

 هلام قمدم اًمرضمقع ومٞمٝم٤م وًمق ىمٌؾ اًم٘مٌض.اًمزوج واًمزوضم٦م، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم 

ًمق ُم٤مت اًمقاه٥م ىمٌؾ اًم٘مٌض سمٓمٚم٧م اهل٦ٌم واٟمت٘مؾ اعمقهقب إمم  (:511)مسللة  

ويٌ٘مك اعمقهقب ذم ُمٚمؽ  ،وارث اًمقاه٥م، ويمذا شمٌٓمؾ سمٛمقت اعمقهقب ًمف ىمٌؾ اًم٘مٌض

 اًمقاه٥م.

ًمق ُم٤مت اًمقاه٥م أو اعمقهقب ًمف سمٕمد اًم٘مٌض ًمزُم٧م اهل٦ٌم، ومٚمٞمس  (:512)مسللة  



 
 

ف ًمٞمس ًمقرصم٦م اًمقاه٥م سمٕمد ُمقشمف يمام أٟمّ  ،ه٥م اًمرضمقع إمم ورصم٦م اعمقهقب ًمف سمٕمد ُمقشمفًمٚمقا

 اًمرضمقع إمم اعمقهقب ًمف.

اًمرضمقع ُمـ  الع اعمقهقب ًمف، ومٞمّمّح ٦م اًمرضمقع اـمّ ٓ يٕمتؼم ذم صحّ  (:513)مسللة  

 دون قمٚمٛمف أيْم٤مً.

وه٥م  ذم اهل٦ٌم اعمنموـم٦م جي٥م قمغم اعمقهقب ًمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط، وم٢مذا (:514)مسللة  

ر أو اُمتٜمع ُمـ ؿمٞمئ٤مً سمنمط أن يٌف ؿمٞمئ٤مً وضم٥م قمغم اعمقهقب ًمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط، وم٢مذا شمٕمذّ 

اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط ضم٤مز ًمٚمقاه٥م اًمرضمقع ذم اهل٦ٌم وًمق مل يٙمـ اعمقهقب ىم٤مئاًم سمٕمٞمٜمف، سمؾ جيقز 

٤ًم وذع ومٞمف اًمرضمقع ذم اهل٦ٌم اعمنموـم٦م ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط أيْم٤ًم. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من شمدرجيٞمّ 

ّٓ ًمف مل يٙمـ ًمٚمقاه٥م اًمرضمقع اعمقهقب   ُمع قمدم اإليمامل ذم اعمّدة اعميوسم٦م أو اعمتٕم٤مروم٦م.إ

ذم اهل٦ٌم اعمٓمٚم٘م٦م ٓ جي٥م اًمتٕمقيض وإن يم٤من ُمـ إدٟمك إمم إقمغم،  (:515)مسللة  

يمام ٓ جي٥م قمغم اًمقاه٥م ىمٌقل اًمٕمقض ًمق سمذًمف اعمقهقب ًمف، وًمٙمـ ًمق ىمٌؾ وأظمذه ًمزُم٧م 

 يمام ٓ جيقز ًمٚمٛمقهقب ًمف اًمرضمقع ومٞمام أقمٓم٤مه. ، وهٌفاهل٦ٌم ومل جيز ًمف اًمرضمقع ومٞمام

ٗم٘م٤م  وم٢من اشمّ ، وإن يم٤من همػم ُمٕملّم ٜم٤مً شمٕملّم اًمٕمقض اعمنموط إن يم٤من ُمٕمٞمّ  (:522)مسللة  

ّٓ قمغم رء ومٝمق، و ّٓ  ،ض سم٤معم٤ًموي ُمـ ُمثؾ أو ىمٞمٛم٦موم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن يٕمقّ إ إذا يم٤مٟم٧م  إ

 ىمريٜم٦م ُمـ قم٤مدة أو همػمه٤م قمغم آضمتزاء سم٤مًمٞمًػم.

ٓ يٕمتؼم ذم اًمتٕمقيض أن يٙمقن اًمٕمقض ه٦ٌم سمؾ جيقز أن يٙمقن  (:521)مسللة  

تف ُمـ ديـ ًمف قمٚمٞمف سمراء ذُمّ إيمٌٞمع رء قمغم اًمقاه٥م أو  ،همػمه٤م ُمـ اًمٕم٘مقد أو اإلي٘م٤مقم٤مت

ؼ سمف همرض يتٕمٚمّ  -وًمق ذم اًمٕملم اعمقهقسم٦م  -٤مً وٟمحق ذًمؽ، سمؾ جيقز أن يٙمقن قمٛمالً ظم٤مرضمٞمّ 

 قب ًمف أن يٌٜمل ذم إرض اعمقهقسم٦م ُمدرؾم٦م أو ُمًجداً يم٠من يِمؽمط قمغم اعمقه ،اًمقاه٥م

 أو همػممه٤م.



 
 

  

 

 رأحؽام اإلقرا

ًمف،  صم٤مسم٧م قمٚمٞمف أو ٟمٗمل طمّؼ  اإلىمرار هق: إظم٤ٌمر اًمِمخص قمـ طمّؼ  (:526)مسللة  

 ؾمقاء يم٤من ُمـ طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم أم ُمـ طم٘مقق اًمٜم٤مس.

ًمٗمظ ُمٗمٝمؿ ًمف قمروم٤ًم، سمؾ ٓ يٕمتؼم أن يٙمقن  ومٞمٙمٗمل يمّؾ  وٓ يٕمتؼم ومٞمف ًمٗمظ ظم٤مّص  

 سم٤مًمٚمٗمظ ومتٙمٗمل اإلؿم٤مرة اعمٗمٝمٛم٦م ًمف أيْم٤مً.

سمف دًٓم٦م اًمٙمالم قمٚمٞمف سم٠مطمد  ؼ اإلىمرار وأظمذ اعم٘مرّ ٓ يٕمتؼم ذم حت٘مّ  (:525)مسللة  

وٓ يمقٟمف ُم٘مّمقداً سم٤مإلوم٤مدة،  ،ـ وآًمتزام(٦م )اعمٓم٤مسم٘م٦م واًمتْمٛمّ ـمرق اًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمٞمّ 

ُمع ضمٝمٚمف سم٤معمالزُم٦م  طمتّكسمؾ و ،ؿ سمٚمقازم يمالُمف وإن مل يٜمٕم٘مد ًمف فمٝمقر ومٞمٝم٤مومٞم١مظمذ اعمتٙمٚمّ 

ٟٓمت٘م٤مل ُم٤مل إًمٞمف واطمدًا سمٕمد واطمد يم٤من ذًمؽ  نمقمٞم٦ّمأو همٗمٚمتف قمٜمٝم٤م، وم٢مذا ٟمٗمك إؾم٤ٌمب اًم

 تف ًمف ومٞمٚمزم سمف.اقمؽماوم٤ًم ُمٜمف سمٕمدم ُم٤مًمٙمٞمّ 

٤م ًمق يم٤من اعم٘مّر ص٤مدىم٤ًم ذم إظم٤ٌمره ُٕمٙمـ عم٘مّر سمف أن يٙمقن ممّ يٕمتؼم ذم ا(: 524)مسللة  

٦م أو ُمٜمٗمٕم٦م أو قمٛمالً تف أو قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمٞمّ سمف ُم٤مًٓ ذم ذُمّ  إًمزاُمف سمف ذقم٤ًم، وذًمؽ سم٠من يٙمقن اعم٘مرّ 

آؾمتٓمراق ذم ُمٚمٙمف أو إضمراء اعم٤مء ذم هنره أو ٟمّم٥م  اخلٞم٤مر واًمِمٗمٕم٦م وطمّؼ  ٤مً يمحّؼ أو طم٘مّ 

ذقم٤مً يم٤مًمزٟم٤م وذب اخلٛمر وُم٤م  ٙمقن ومٕمالً ُمًتقضم٤ٌمً ًمٚمحدّ ُمٞمزاب قمغم ؾمٓمح داره، أو ي

 ؿم٤ميمؾ ذًمؽ.



 
 

قمٚمٞمف ًمزيد ؿمٞمئ٤مً ُمـ صمٛمـ  سم٠منّ  إذا أىمّر سمام ٓ يٛمٙمـ إًمزاُمف سمف ذقم٤ًم ومال أصمر ًمف، وم٢مذا أىمرّ  وأُّم٤م 

 ظمٜمزير وٟمحق ذًمؽ مل يٜمٗمذ إىمراره.

 ،إىمراره وٓ أصمر ًمٚمٛمٜم٤مذمومٞمف يٜمٗمذ ه ويٜم٤مٌف سمام يْم٤مدّ قم٘مّ صُمؿَّ  إذا أىمّر سمٌمء (:521)مسللة  

 ىم٤مل: )ٓ سمؾ قمنمة دٟم٤مٟمػم( أًمزم سم٤مًمٕمنميـ.صُمؿَّ  ومٚمق ىم٤مل: )ًمزيد قمكّم قمنمون ديٜم٤مرًا(

وًمٞمس آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمتٕم٘مٞم٥م سم٤معمٜم٤مذم، سمؾ يٙمقن اعم٘مّر سمف ُم٤م سم٘مل سمٕمد آؾمتثٜم٤مء إن  

٤مل: )هذه وٟمٗمس اعمًتثٜمك إن يم٤من آؾمتثٜم٤مء ُمـ اعمٜمٗمل، ومٚمق ىم ،يم٤من آؾمتثٜم٤مء ُمـ اعمث٧ٌم

ّٓ اًمدار اًمتل سمٞمدي ًمزيد  ٦م( يم٤من إىمراراً سم٤مًمدار ُم٤م قمدا اًمٖمروم٦م، وًمق ىم٤مل: اًمٖمروم٦م اًمٗمالٟمٞمّ إ

ّٓ )ًمٞمس ًمزيد ُمـ هذه اًمدار   ٦م.٦م( يم٤من إىمرارًا ًمف سم٤مًمٖمروم٦م ظم٤مّص اًمٖمروم٦م اًمٗمالٟمٞمّ  إ

وآظمتٞم٤مر، ومال يٜمٗمذ إىمرار  : اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًم٘مّمديٕمتؼم ذم اعم٘مرّ  (:522)مسللة  

ه. ٟمٕمؿ، ٓ يٌٕمد ويمذا اهل٤مزل واًم٤ًمهل واًمٖم٤مومؾ واعمٙمرَ  ،واعمجٜمقن واًمًٙمران اًمّمٌّل 

 إذا شمٕمّٚمؼ سمام حيّؼ ًمف أن يٗمٕمٚمف يمٌٞمع إؿمٞم٤مء اًمٞمًػمة. ٦م إىمرار اًمّمٌّل صحّ 

 وٓ يٜمٗمذ إىمرار اًمًٗمٞمف ذم أُمقاًمف وُم٤م يٚمحؼ هب٤م ويٜمٗمذ ذم همػمه٤م يم٤مًمٓمالق وٟمحقه. 

ويٜمٗمذ ومٞمام قمدا ذًمؽ  ،ؼ سمامًمف اًمذي طمجر قمٚمٞمفيتٕمٚمّ ومال يٜمٗمذ إىمراره ومٞمام  اعُمْٗمِٚمس وأُّم٤م 

يمدار ؾمٙمٜم٤مه وأصم٤مث سمٞمتف وٟمحقمه٤م، ويمذا يٜمٗمذ إىمراره ذم اًمديـ ؾم٤مسم٘م٤مً وٓطم٘م٤ًم وًمٙمـ ٓ 

 .ًمف اًمٖمرُم٤مءَ  ر  ٘مَ يِم٤مرك اعمُ 

ّٓ اعمريض ومٞمٜمٗمذ إىمراره يم٤مًمّمحٞمح  وأُّم٤م  ذم ُمرض اعمقت ُمع اًمتٝمٛم٦م، ومال يٜمٗمذ إ

 ًمقارث أو أضمٜمٌل. ؾمقاء أىمرّ  ،إىمراره ومٞمام زاد قمغم اًمثٚم٨م

اطمتامل  ظم٧م أو همػم ذًمؽ ٟمٗمذ إىمراره ُمعأسمقًمد أو أخ أو  إذا أىمرّ  (:523)مسللة  

 ٟمٗم٤مق أو طمرُم٦م ٟمٙم٤مح أو ُمِم٤مريم٦م ذم إرث وٟمحق ذًمؽ.إصدىمف ومٞمام قمٚمٞمف ُمـ وضمقب 

٤م قمٚمٞمف ُمـ إطمٙم٤مم ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ، وم٢من يم٤من اإلىمرار ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم همػم ذًمؽ ممّ وأُمّ  



 
 

صٖمػماً وحت٧م يده صم٧ٌم اًمٜم٥ًم سم٢مىمراره ُمع اطمتامل صدىمف قم٤مدة وذقم٤مً  سم٤مًمقًمد ويم٤من

وقمدم اعمٜم٤مزع، وٓ يِمؽمط ومٞمف شمّمديؼ اًمّمٖمػم، وٓ يٚمتٗم٧م إمم إٟمٙم٤مره سمٕمد سمٚمقهمف، 

ويث٧ٌم سمذًمؽ اًمٜم٥ًم سمٞمٜمٝمام ويمذا سملم أوٓدمه٤م وؾم٤مئر اًمٓمٌ٘م٤مت قمغم إؿمٙم٤مل ٓ يؽمك ُمٕمف 

 ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

ّٓ ٤م ذم همػم اًمقًمد اًمّمٖمػم ومال أصمر ًمإلىمرار وأُمّ   ق ُمع شمّمديؼ أظمر، وم٢من مل يّمدّ  إ

شمقارصم٤م. وذم صمٌقت اًمتقارث ُمع  - وٓ وارث همػممه٤م -ىمف أظمر مل يث٧ٌم اًمٜم٥ًم، وإن صدّ 

ي اًمتقارث وآطمتٞم٤مط ٓ يؽمك، ويمذًمؽ ذم شمٕمدّ  ،اً إؿمٙم٤ملاًمقارث أظمر إن مل يٙمـ ُم٘مرّ 

 ٟمٗم٤مه سمٕمد ذًمؽ.صُمؿَّ  سمقًمد أو همػمه ٞم٤مط أيْم٤ًم ومٞمام ًمق أىمرّ إمم همػممه٤م. وٓ يؽمك آطمت

 

 

  



 
 

 

 

 أحؽام الـؽاح

 ُمٜمٝمام قمغم أظمر. سمًٌٌف يمّؾ  اًمٜمٙم٤مح: قم٘مد سملم اًمرضمؾ واعمرأة حيّؾ  (:524)مسللة  

 وهق قمغم ىمًٛملم: دائؿ وُمٜم٘مٓمع. 

 .شاًمدائٛم٦م»ك اًمزوضم٦م سمـ وشمًٛمّ  .ة اًمزواج ومٞمف ُمدّ لمَّ ٕمَ واًمٕم٘مد اًمدائؿ هق: قم٘مد ٓ شمُ  

 .ة، يم٤ًمقم٦م أو يقم أو ؾمٜم٦م أو أيمثر أو أىمّؾ  ومٞمف اعمدّ لمَّ ٕمَ واًمٕم٘مد همػم اًمدائؿ هق: ُم٤م شمُ  

 .شاعمٜم٘مٓمٕم٦م»و شع هب٤ماعمتٛمتّ »ك اًمزوضم٦م سمـ وشمًٛمّ 

 

 أحؽام العؼد

اإلجي٤مب واًم٘مٌقل اًمٚمٗمٔمٞم٤ّمن، ومال  -اُم٤مً وُمتٕم٦م دو -يِمؽمط ذم اًمٜمٙم٤مح  (:525)مسللة  

د اًمؽمايض اًم٘مٚمٌل، يمام ٓ يٙمٗمل قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً اإلجي٤مب واًم٘مٌقل يٙمٗمل ومٞمف جمرّ 

ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م  -رضمالً يم٤من أو اُمرأة  -ُمـ اًمٓمروملم شمقيمٞمؾ اًمٖمػم  سم٤مًمٙمت٤مسم٦م. وجيقز ًمٙمّؾ 

 يمام جيقز هلام اعم٤ٌمذة ومٞمف.

٦م اًمٖمػم ذم إضمراء اًمّمٞمٖم٦م مل دمز هلام آؾمتٛمت٤مقم٤مت اًمزوضمٞمّ ال إذا ويمّ  (:532)مسللة  

٤م سم٢مضمراء اًمقيمٞمؾ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وٓ هلام ىمٌؾ اًمزواج ُم٤م مل يٓمٛمئٜمّ  اًمٜمٔمر اًمذي ٓ حيّؾ  طمتّك



 
 

ـّ يٙمٗمل جمرّ  ّٓ و ،، وًمق أظمؼم اًمقيمٞمؾ سمذًمؽ وم٢من طمّمؾ آـمٛمئٜم٤من سمخؼمه يمٗمكد اًمٔم ومال  إ

 قمؼمة سمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

ؾ ُمـ طمٞم٨م اعمٝمر  قمٞمّٜمف اعمقيمّ ى قماّم جي٥م قمغم اًمقيمٞمؾ أن ٓ يتٕمدّ  (:531)مسللة  

ؾ طم٥ًم اقمت٘م٤مده، وم٢من ٤مت إظمرى وإن يم٤من قمغم ظمالف ُمّمٚمح٦م اعمقيمّ واخلّمقصٞمّ 

 ٤ًم ُمقىمقوم٤ًم قمغم إضم٤مزشمف.ى يم٤من ومْمقًمٞمّ شمٕمدّ 

جيقز أن يٙمقن ؿمخص واطمد ويمٞمالً قمـ اًمٓمروملم، يمام جيقز أن  (:536)مسللة  

قمـ اعمرأة ذم أن يٕم٘مده٤م ًمٜمٗمًف، وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم أن ٓ  يٙمقن اًمرضمؾ ويمٞمالً 

  ؿمخص واطمد يمال ـمرذم اًمٕم٘مد.يتقمّم 

 

 صقغة العؼد الدائم

إذا سم٤مذ اًمٓمروم٤من اًمٕم٘مد اًمدائؿ وسمٕمد شمٕمٞملم اعمٝمر ىم٤مًم٧م اعمرأة خم٤مـم٦ٌم  (:535)مسللة  

     ُمـ دون ومّمؾ ُمٕمتد   - وىم٤مل اًمرضمؾ ،ٟمٗمز قمغم اًمّمداق اعمٕمٚمقم( َؽ ضمتُ ًمٚمرضمؾ: )زوّ 

 اًمٕم٘مد. اًمتزوي٩م( صّح  ٚم٧ُم ٌِ : )ىمَ - سمف

وم٘م٤مل ويمٞمؾ  ،ال همػممه٤م ويم٤من اؾمؿ اًمرضمؾ )أمحد( واؾمؿ اعمرأة )وم٤مـمٛم٦م( ُمثالً وًمق ويمّ  

أمحد  َؽ ٚمَ يم  قَ تل وم٤مـمٛم٦م ُمُ ٚمَ ُمقيم   ضم٧ُم زوّ )أو  (تل وم٤مـمٛم٦مٚمَ أمحد ُمقيم   َؽ ٚمَ يم  قَ ُمُ  ضم٧ُم اعمرأة: )زوّ 

اًمتزوي٩م  ٚم٧ُم ٌِ : )ىمَ - سمف ُمـ دون ومّمؾ ُمٕمتد   -وىم٤مل ويمٞمؾ اًمرضمؾ  ،اعمٕمٚمقم( قمغم اًمّمداِق 

 اًمٕم٘مد. اعمٕمٚمقم( صّح   أمحد قمغم اًمّمداِق كِم يم  عمقَ 

( ومٕمغم َؽ ضمتُ ًمق ىم٤مًم٧م اعمرأة: )زوّ  :وإطمقط إومم شمٓم٤مسمؼ اإلجي٤مب واًم٘مٌقل، ُمثالً  

 اًمٜمٙم٤مح( ُمثالً. ٚم٧ُم ٌِ )ىمَ  :وٓ ي٘مقل ،اًمتزوي٩م( ٚم٧ُم ٌِ اًمزوج أن ي٘مقل: )ىمَ 

 



 
 

  

 صقغة العؼد غر الدائم

ة واعمٝمر وم٘م٤مًم٧م إذا سم٤مذ اًمٓمروم٤من اًمٕم٘مد همػم اًمدائؿ سمٕمد شمٕمٞملم اعمدّ  (:534)مسللة  

ُمـ دون ومّمؾ  -وىم٤مل اًمرضمؾ  ،اعمٕمٚمقم( قمغم اعمٝمرِ  اعمٕمٚمقُم٦مِ  ةِ ٟمٗمز ذم اعمدّ  َؽ ضمتُ اعمرأة: )زوّ 

 اًمٕم٘مد. اًمتزوي٩م( صّح  ٚم٧ُم ٌِ : )ىمَ - سمف ُمٕمتد  

 ضم٧ُم زوّ )أو  (تلٚمَ يم  قَ ُمُ  َؽ ٚمَ يم  قَ ُمُ  ضم٧ُم ويمٞمؾ اعمرأة: )زوّ ال همػممه٤م وم٘م٤مل وًمق ويمّ  

ُمـ دون  -وىم٤مل ويمٞمؾ اًمرضمؾ  ،اعمٕمٚمقم( قمغم اعمٝمرِ  اعمٕمٚمقُم٦مِ  ةِ ؽ ذم اعمدّ ٚمَ يم  قَ تل ُمُ ٚمَ يم  قَ ُمُ 

 أيْم٤مً. كم هٙمذا( صّح يم  اًمتزوي٩م عمقَ  ٚم٧ُم ٌِ : )ىمَ - سمف ومّمؾ ُمٕمتد  

 

 ذوط العؼد

 يِمؽمط ذم قم٘مد اًمزواج أُمقر: (:531)مسللة  

ُمٜمٝم٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، ويٙمٗمل همػمه٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت اعمٗمٝمٛم٦م  تٛمّٙمـُمع اًم ٦ماًمٕمرسمٞمّ  -9 

 ُمـ اًمتقيمٞمؾ. متّٙمـُمٜمٝم٤م وإن  تٛمّٙمـعمٕمٜمك اًمٜمٙم٤مح واًمتزوي٩م ًمٖمػم اعم

 َؽ ضمتُ اًم٘مّمد إمم إجي٤مد ُمْمٛمقن اًمٕم٘مد، سمٛمٕمٜمك أن شم٘مّمد اعمرأة سم٘مقهل٤م: )زوّ  -5 

( إٟمِم٤مء ٚم٧ُم ٌِ اًمرضمؾ ي٘مّمد سم٘مقًمف: )ىمَ  اج وصػمورهت٤م زوضم٦م ًمف، يمام أنّ ٟمٗمز( إي٘م٤مع اًمزو

 تٝم٤م ًمف، وهٙمذا اًمقيمٞمالن.ىمٌقل زوضمٞمّ 

ويمذا سم٤مًمٖم٤مً قمغم إطمقط  ،قم٤مىمالً  –ُمقضم٤ٌمً يم٤من أم ىم٤مسمالً  -أن يٙمقن اًمٕم٤مىمد  -0،5 

 ًمزوُم٤مً.

 قمـ همػمه سم٤مٓؾمؿ أو اًمقصػ ُمٜمٝمام شمٕمٞملم اًمزوج واًمزوضم٦م قمغم وضمف يٛمت٤مز يمّؾ  -3 



 
 

سمٜمتل أطمد  ضم٧ُم )زوّ  :إطمدى سمٜم٤ميت( سمٓمؾ، ويمذا ًمق ىم٤مل َؽ ضمتُ ؿم٤مرة، ومٚمق ىم٤مل: )زوّ أو اإل

 أطمد هذيـ(.)...أو  (اسمٜمٞمؽ

رو٤م اًمٓمروملم واىمٕم٤ًم، ومٚمق أذٟم٧م اعمرأة ُمتٔم٤مهرة سم٤مًمٙمراه٦م ُمع اًمٕمٚمؿ سمرو٤مه٤م  -4 

سمٓمؾ  - وإن شمٔم٤مهرت سم٤مًمرو٤م -ٚمٛم٧م يمراهتٝم٤م واىمٕم٤ًم إذا قمُ  أّٟمفاًمٕم٘مد، يمام  اًم٘مٚمٌل صّح 

ّٓ ٕم٘مد، اًم  أن دمٞمز سمٕمده. إ

إذا حلـ ذم اًمّمٞمٖم٦م سمحٞم٨م مل شمٙمـ ُمٕمف فم٤مهرة ذم اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد مل  (:532)مسللة  

ّٓ و ،يٙمِػ  ؽ( ذم اًمٚمٖم٦م اًمدارضم٦م سمدل زشمُ ة، ومٞمٙمٗمل )ضمقّ يمٗمك وإن يم٤من اًمٚمحـ ذم اعم٤مدّ  إ

 ؽ( إذا يم٤من اعم٤ٌمذ ًمٚمٕم٘مد ُمـ أهؾ شمٚمؽ اًمٚمٖم٦م.ضمتُ )زوّ 

ؼ اعمٕمٜمك إذا يم٤من جمري اًمّمٞمٖم٦م قم٤معم٤مً سمٛمٕمٜم٤مه٤م إمج٤مًٓ وىم٤مصداً ًمتح٘مّ  (:533)مسللة  

زاً ًمٚمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سم٠من يٙمقن ممٞمّ  ،اًمٕم٘مد، وٓ يِمؽمط قمٚمٛمف سمف شمٗمّمٞمالً  صّح 

 ُمثالً.

٤مً ، ؾمقاء أيم٤من ومْمقًمٞمّ ٥م سم٤مإلضم٤مزة صّح ٤ًم إذا شمٕم٘مّ اًمٕم٘مد اًمقاىمع ومْمقًمٞمّ  (:534)مسللة  

 ُمـ أطمدمه٤م. ٤مً ُمـ اًمٓمروملم أم يم٤من ومْمقًمٞمّ 

روٞم٤م سمٕمد ذًمؽ وأضم٤مزا اًمٕم٘مد صُمؿَّ  ًمق ُأيمره اًمزوضم٤من قمغم اًمٕم٘مد (:535)مسللة  

 اًمّمقرشملم.قم٤مدة اًمٕم٘مد ذم يمٚمت٤م إوإطمقط إومم  ،، ويمذًمؽ احل٤مل ذم إيمراه أطمدمه٤مصّح 

ُمـ ـمرف إب هلام اًمقٓي٦م قمغم اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم  إب واجلدّ  (:542)مسللة  

ّٓ  ،صّح  ضمٝمؿ اًمقزمّ ّمؾ ضمٜمقٟمف سم٤مًمٌٚمقغ، ومٚمق زوّ واًمّمٖمػمة واعمتّ  حيتٛمؾ صمٌقت اخلٞم٤مر  أّٟمف إ

آطمتٞم٤مط سمتجديد اًمٕم٘مد أو ًمٚمّمٖمػم واًمّمٖمػمة سمٕمد اًمٌٚمقغ واًمرؿمد، وم٢مذا ومًخ٤م ومال يؽمك 

 ،ًم٘م٤مس سمٜمٔمر اًمٕم٘مالء ذم فمرف وىمققمفهذا إذا مل شمٙمـ ذم اًمٕم٘مد ُمٗمًدة قمغم ا .اًمٓمالق

ّٓ  ٤مً وٓ يّمّح ٤م ُمع اعمٗمًدة ومٞمٙمقن اًمٕم٘مد ومْمقًمٞمّ وأُمّ  ُمع اإلضم٤مزة سمٕمد اًمٌٚمقغ واًمرؿمد أو  إ



 
 

 اإلوم٤مىم٦م.

 ه٤م ُمـر إذن أسمٞمٝم٤م أو ضمدّ ٙمْ يِمؽمط ذم ٟمٙم٤مح اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمرؿمٞمدة اًمٌِ  (:541)مسللة  

أي مل شمٙمـ شمًت٘مّؾ قمـ  -٦م ذم ؿم١مون طمٞم٤مهت٤م ُم٤مًمٙم٦م ُٕمره٤م وُمًت٘مٚمّ ـمرف إب إذا مل شمٙمـ 

، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤مً اؿمؽماط إذن -أسمقي٤م ذم اًمتّمّدي ًمٚمتٍّموم٤مت اعمتٕمّٚم٘م٦م سمٜمٗمًٝم٤م وُم٤مهل٤م 

 وإخ وهمػممه٤م ُمـ إىم٤مرب. إمّ ٦م أيْم٤ًم. وٓ شمِمؽمط إضم٤مزة أطمدمه٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمًت٘مٚمّ 

٧م وًمق ُمع اؿمؽماط قمدم اًمدظمقل ذم ُمتـ ىمّ ١مواعم ومٞمام ذيمر سملم اًمزواج اًمدائؿوٓ ومرق  

 اًمٕم٘مد.

ُمـ أسمٞمٝم٤م أو  ر ُمـ همػم اؾمتئذانٍ ٙمْ زواج اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمرؿمٞمدة اًمٌِ  يّمّح  (:546)مسللة  

 ٥م سم٤مإلضم٤مزة ُمـ أطمدمه٤م.ه٤م إذا شمٕم٘مّ ضمدّ 

٤ٌمً، ويمذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م إذا يم٤مٟم٧م اًمٌٜم٧م صمٞمّ  ٓ يٕمتؼم إذن إب واجلدّ  (:545)مسللة  

ؾ ذم يٗمقهت٤م أواٟمف، أو اقمتزٓ اًمتدظّم  طمتّكسمٙمرًا وُمٜمٕم٤مه٤م قمـ اًمزواج سمُٙمْٗمِئٝم٤م ذقم٤ًم وقمروم٤مً 

ُمـ  تٛمّٙمـ، ويمذا إذا مل شم٦م اإلذن جلٜمقن أو ٟمحقهأُمر زواضمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، أو ؾم٘مٓم٤م قمـ أهٚمٞمّ 

٦م ُمع طم٤مضمتٝم٤م اعمٚمحّ  ف جيقز هل٤م اًمزواج طمٞمٜمئذٍ ة ـمقيٚم٦م ُمثالً، وم٢مٟمّ اؾمتئذان أطمدمه٤م ًمٖمٞم٤مهبام ُمدّ 

 إًمٞمف ومٕمالً ُمـ دون إذن أّي ُمٜمٝمام.

إؿمٙم٤مل، ومال  ىّم٧م ومجقازه ذم اعمقارد اعمذيمقرة حمّؾ اعم١م وأُّم٤مهذا ذم اًمزواج اًمدائؿ،  

 يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمف.

ضم٧م ُمـ مل يدظمؾ هب٤م زوضمٝم٤م، ومٛمـ شمزوّ  -هٜم٤م  -ر اعم٘مّمقد سم٤مًمٌِٙمْ  (:544)مسللة  

ويمذا ُمـ ذه٧ٌم سمٙم٤مرهت٤م سمٖمػم  .رٙمْ ٘مٝم٤م ىمٌؾ أن يدظمؾ هب٤م ومٝمل سمِ ـمٚمّ وُم٤مت قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م أو 

ر، ٙمْ ٤م إن ذه٧ٌم سم٤مًمزٟم٤مء أو سم٤مًمقطء ؿمٌٝم٦م ومٝمل سمٛمٜمزًم٦م اًمٌِ اًمقطء ُمـ وصم٦ٌم أو ٟمحقه٤م، وأُمّ 

 ٥م وإن مل يٗمتّض سمٙم٤مرهت٤م.٤م ُمـ دظمؾ هب٤م زوضمٝم٤م ومٝمل صمٞمّ وأُمّ 



 
 

 

 ات خقار الػسخ من العقب والتدلقسموجب

يث٧ٌم ًمٚمزوج ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م إذا قمٚمؿ سمٕمد اًمٕم٘مد سمقضمقد أطمد اًمٕمٞمقب  (:541)مسللة  

 ومٞمٙمقن ًمف اًمٗمًخ ُمـ دون ـمالق: ،٦م أشمٞم٦م ذم اًمزوضم٦م طملم اًمٕم٘مداًمًتّ 

 وًمٞمس ُمٜمف اإلهمامء واًمٍمع. ،٤مً اجلٜمقن وًمق يم٤من أدواريّ  -9 

 اجلذام. -5 

 اًمؼمص. -5 

 اًمٕمٛمك. -0 

 اًمٕمرج وًمق مل يٌٚمغ طمّد اإلىمٕم٤مد. -3 

ؾمقاء ُمٜمع ُمـ احلٛمؾ أو اًمقطء ذم  ،وهق: حلؿ أو قمٔمؿ يٜم٧ٌم ذم اًمُ٘مٌُؾ ،ؾٗمَ اًمٕمَ  -4 

 ؾ أم ٓ. ويٚمحؼ سمف اًمتح٤مم اعمٝمٌؾ إذا يم٤من ُم٤مٟمٕم٤مً قمـ اًمقطء.ٌُ اًم٘مُ 

ٚمزوج ومٞمام ًمق قمٚمؿ سمٙمقن زوضمتف ُمٗمْم٤مة طملم اًمٕم٘مد وذم صمٌقت ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ًم 

ّٓ ٦م أو اًمٗمرىم٦م إؿمٙم٤مل، ومٚمق ومًخ وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم هلام قمدم شمرشمٞم٥م أصمر اًمزوضمٞمّ  سمٕمد دمديد  إ

 اًمٕم٘مد أو اًمٓمالق.

ُم٦م إذا طمدصم٧م سمٕمد اًمٕم٘مد وإن يم٤من ىمٌؾ وٓ يث٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٚمزوج ذم اًمٕمٞمقب اعمت٘مدّ  

 اًمقطء.

أي: ُم٘مٓمقع  ،ٚمزوضم٦م إذا يم٤من اًمزوج جمٌقسم٤مً يث٧ٌم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ًم (:542)مسللة  

وهق: اعمرض اعم٤مٟمع قمـ  ،اًمذيمر سمحٞم٨م مل يٌؼ ُمٜمف ُم٤م يٛمٙمٜمف اًمقطء سمف، أو ُمّم٤مسم٤ًم سم٤مًمٕمٜمـ

أو اًمٕمٜمـ ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم  اٟمتِم٤مر اًمٕمْمق سمحٞم٨م ٓ ي٘مدر ُمٕمف قمغم اإليالج، ؾمقاء يم٤من اجل٥ّم 

 اًمٕم٘مد أم يم٤من طم٤مدصم٤مً سمٕمده أو سمٕمد اًمٕم٘مد واًمقطء ُمٕم٤مً.



 
 

وهؾ يث٧ٌم ًمٚمزوضم٦م ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م ذم ضمٜمقن اًمزوج ؾمقاء يم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم اًمٕم٘مد أم  

  .طم٤مدصم٤ًم سمٕمده أو سمٕمد اًمٕم٘مد واًمقطء أم ٓ؟ ومٞمف إؿمٙم٤مل

      أو وضّمٞم٤مً  - ٟمثٞملمإظمراج إُ  :اخلّم٤مء هقو -٤مً طملم اًمٕم٘مد ذا ومٞمام ًمق يم٤من ظمّمٞمّ ويم 

ُم٤مً أو أسمرص، وم٢من اظمت٤مرت أو جمذو - رّض إُٟمثٞملم سمحٞم٨م يٌٓمؾ أصمرمه٤م :اًمقضم٤مءو -

ّٓ ٦م أو اًمٗمرىم٦م اًمٗمًخ ومال يؽمك آطمتٞم٤مط ذم مجٞمع ذًمؽ سمٕمدم شمرشمٞم٥م أصمر اًمزوضمٞمّ  سمٕمد  إ

 دمديد اًمٕم٘مد أو اًمٓمالق.

ويمذا اعمرأة  ،جيقز ًمٚمرضمؾ اًمٗمًخ سمٕمٞم٥م اعمرأة ُمـ دون إذن احل٤ميمؿ (:543)مسللة  

ّٓ هل٤م اًمٗمًخ  ُمٕمف ٓ حيّؼ  سمٕمٞم٥م اًمرضمؾ. ٟمٕمؿ، ُمع صمٌقت اًمٕمٜمـ إذا مل شمرَض اعمرأة سم٤مًمّمؼم  إ

ؾ اًمزوج سمٕمد اعمراومٕم٦م ؾمٜم٦م وم٢من وـمئٝم٤م أو ومٞم١مضمّ  ،سمٕمد رومع أُمره٤م إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل

ّٓ ة ومال ومًخ، ووـمكء همػمه٤م ذم أصمٜم٤مء هذه اعمدّ  ة د سم٤مًمٗمًخ قمٜمد اٟم٘مْم٤مء اعمدّ يم٤من هل٤م اًمتٗمرّ  إ

 ر اًمقطء ُمـ دون ُمراضمٕم٦م احل٤ميمؿ.وشمٕمذّ 

اًمزوج ؾمقف ٓ ي٘مدر قمغم  وإذا قمٚمؿ سمِمٝم٤مدة اًمٓمٌٞم٥م إظمّم٤مئل اعمقصمقق سمف أنّ  

 اًمقطء أسمداً ضم٤مز هل٤م اًمٗمًخ ُمـ دون آٟمتٔم٤مر إمم مت٤مم اًمًٜم٦م.

إذا ومًخ اًمرضمؾ سم٠مطمد قمٞمقب اعمرأة وم٢من يم٤من اًمٗمًخ سمٕمد اًمدظمقل  (:544)مسللة  

 يم٤من اًمٗمًخ ىمٌٚمف مل شمًتحّؼ  ة يمام ذم اًمٓمالق، وإن٧م اعمرأة مت٤مم اعمٝمر وقمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدّ اؾمتح٘مّ 

 ة قمٚمٞمٝم٤م.ؿمٞمئ٤ًم وٓ قمدّ 

ؼ سمتقصٞمػ اعمرأة ًمٚمرضمؾ قمٜمد اعمتح٘مّ  -٤م ُمع اًمتدًمٞمس هذا إذا مل يٙمـ شمدًمٞمس، وأُمّ  

ـ قمٚمٞمف أو سم٤مًمًٙمقت قمـ سمٞم٤من اًمٕمٞم٥م ممّ  ،إرادة اًمزواج سم٤مًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞم٥م ُمع اًمٕمٚمؿ سمف

 دًم س ٟمٗمس اعمرأة مل شمًتحّؼ وم٢من يم٤من اعم -اًمٌٞم٤من ُمع إىمدام اًمزوج سم٤مرشمٙم٤مز اًمًالُم٦م ُمٜمف 

 اعمٝمر إذا اظمت٤مر اًمرضمؾ اًمٗمًخ، وإن اظمت٤مر اًمٌ٘م٤مء ومٕمٚمٞمف مت٤مم اعمٝمر هل٤م. 



 
 

قمغم اًمزوج سم٤مًمدظمقل، وًمٙمـ  ك يًت٘مرّ وإن يم٤من اعمدًم س همػم اًمزوضم٦م وم٤معمٝمر اعمًٛمّ  

 س.ًمف سمٕمد دومٕمف إًمٞمٝم٤م أن يرضمع سمف قمغم اعمدًم   حيّؼ 

مت٤مم اعمٝمر إن يم٤من سمٕمد اًمدظمقل، وإن  ٧موإذا ومًخ٧م اعمرأة سمٕمٞم٥م اًمرضمؾ اؾمتح٘مّ  

ّٓ  ،ؿمٞمئ٤مً  يم٤من ىمٌٚمف مل شمًتحّؼ   ك.قمٚمٞمف ومٞمف ٟمّمػ اعمٝمر اعمًٛمّ  ٤م شمًتحّؼ ذم اًمٕمٜمـ وم٢مهّن  إ

ف يث٧ٌم أٟمّ  ذم همػم اًمٕمٞمقب اًمتل ُمرّ  -يث٧ٌم ذم اًمٜمٙم٤مح ظمٞم٤مر اًمتدًمٞمس  (:545)مسللة  

يم٤من ٟم٘مّم٤مً قمـ ؾمقاء  - د اًمتًؽم قمغم قمٞم٥م ذم أطمد اًمزوضملمقمٜم -سمًٌٌٝم٤م ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م 

أو قمٜمد اإلي٤مم سمقضمقد  - أو زي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م يم٤مًمٚمحٞم٦م ًمٚمٛمرأة ،ر وٟمحقهقَ ٦م يم٤مًمٕمَ اخلٚم٘م٦م إصٚمٞمّ 

 يم٤مًمنمف واًمٜم٥ًم واجلامل واًمٌٙم٤مرة وٟمحقه٤م. ،صٗم٦م يمامل ٓ وضمقد هل٤م

ضمتف اعمرأة قمغم ذًمؽ ف ُمـ سمٜمل ومالن ومتزوّ ومٚمق ظمٓم٥م اُمرأة وـمٚم٥م زواضمٝم٤م قمغم أٟمّ  

٤م ظمٞم٤مر اًمتدًمٞمس، وم٢من ومًخ٧م ومٚمٝم٤م اعمٝمر إذا يم٤من سمٕمد اًمدظمقل، ف ُمـ همػمهؿ يم٤من هلوم٤ٌمن أٟمّ 

 وإن يم٤من ىمٌٚمف ومال رء هل٤م.

ؼ اًمتدًمٞمس اعمقضم٥م ًمٚمخٞم٤مر ومٞمام إذا يم٤من قمدم اًمٕمٞم٥م أو وضمقد صٗم٦م ام يتح٘مّ وإٟمّ  

اًمٙمامل ُمذيمقرًا ذم اًمٕم٘مد سمٜمحق آؿمؽماط أو اًمتقصٞمػ، ويٚمحؼ هبام شمقصٞمػ اًمزوج أو 

ىمٌؾ اًمٕم٘مد قمٜمد اخلٓم٦ٌم  ٠مطمدمه٤مسمّمٗم٤ًم اًمٕمٞم٥م أو إراءشمف ُمتّ اًمزوضم٦م سمّمٗم٦م اًمٙمامل أو قمدم 

 ٤مً قمٚمٞمف.إي٘م٤مع اًمٕم٘مد ُمٌٜمٞمّ صُمؿَّ  واعم٘م٤موًم٦م

ُمع اقمت٘م٤مد اًمزوج قمدم اًمٕمٞم٥م  -ُمثالً  -ٝم٤م د ؾمٙمقت اًمزوضم٦م ووًمٞمّ ؼ سمٛمجرّ وٓ يتح٘مّ  

 أو وضمقد صٗم٦م اًمٙمامل.

٤ًٌم ومٗمًخ طمٞم٨م يٙمقن ًمف ر وم٤ٌمٟم٧م صمٞمّ ٙمْ ٤م سمِ ج اُمرأة قمغم أهّن إذا شمزوّ  (:552)مسللة  

اعمٝمر ورضمع سمف قمغم  وم٢من يم٤من ىمٌؾ اًمدظمقل ومال ُمٝمر، وإن يم٤من سمٕمده اؾمت٘مرّ  ،اًمٗمًخ

 ؿمٞمئ٤مً. س مل شمًتحّؼ س. وإن يم٤مٟم٧م هل اعمدًم  اعمدًم  



 
 

يمام ذم صقرة اقمت٘م٤مد اًمٌٙم٤مرة ُمـ دون  -وإذا اظمت٤مر اًمٌ٘م٤مء أو مل يٙمـ ًمف اًمٗمًخ  

يم٤من ًمف أن يٜم٘مص ُمـ ُمٝمره٤م سمٜم٦ًٌم ُم٤م سمف اًمتٗم٤موت سملم ُمٝمر  -اؿمؽماط أو شمقصٞمػ أو سمٜم٤مء 

 ٤ٌمً.رًا وصمٞمّ ٙمْ ُمثٚمٝم٤م سمِ 

 

 أشباب التحريم

 وإن قمٚم٧م، وسم٤مًمٌٜم٧م وإن حيرم اًمزواج ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٥ًم سم٤مٕمّ  (:551)مسللة  

ت وسم٤مخل٤مٓت وإن قمٚمقن، ٟمزًم٧م، وسم٤مٕظم٧م، وسمٌٜم٤مت إخ وإظم٧م وإن ٟمزًمـ، وسم٤مًمٕماّم 

 وظم٤مٓهتام وهٙمذا. ٦م إب وإمّ أي قمٛمّ 

اهت٤م ُمـ ـمرف إب أو اًمزوضم٦م وضمدّ  حترم ُمـ ضمٝم٦م اعمّم٤مهرة أمّ  (:556)مسللة  

ـّ إمّ   وإن مل يدظمؾ سمزوضمتف. ، ومال جيقز اًمزواج هب

ويمذًمؽ حترم سمٜم٧م اًمزوضم٦م اعمدظمقل هب٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م سمٜمتٝم٤م سمال واؾمٓم٦م أو ُمع  

 أم وًمدت سمٕمد ـمالق إمّ  ٦م إمّ اًمقاؾمٓم٦م، وؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم زُم٤من زوضمٞمّ 

 ضمٝم٤م سمرضمؾ آظمر.وشمزوّ 

ٝم٤م سم٤مىمٞم٦م ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُم٤م داُم٧م أُمّ  ٝم٤م. ٟمٕمؿ، ٓ يّمّح ُمّ  حترم سمٜم٧م اًمزوضم٦م ُم٤م مل يدظمؾ سم٠موٓ 

٦م ٟمٙم٤مح اًمٌٜم٧م وٓ سمٌ٘م٤مء ضمٝم٤م مل حيٙمؿ سمّمحّ إطمقط ًمزوُم٤مً، ومٚمق شمزوّ  ٦م قمغمقمغم اًمزوضمٞمّ 

 .إمّ ٦م زوضمٞمّ 

حيرم اًمزواج سمٛمٕم٘مقدة إب أو أطمد إضمداد، يمام حيرم اًمتزوي٩م  (:555)مسللة  

 أو أطمد إطمٗم٤مد أو إؾم٤ٌمط. آسمـسمٛمٕم٘مقدة 

ٞمف قمٚمحيرم اجلٛمع سملم إظمتلم، وم٢مذا قم٘مد قمغم إطمدامه٤م طمرُم٧م  (:554)مسللة  

وٓ ومرق ذم  .اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م داُم٧م إومم سم٤مىمٞم٦م قمغم زواضمٝم٤م، وًمق قم٘مد قمٚمٞمٝمام ذم زُم٤من واطمد سمٓمال



 
 

 ذًمؽ سملم اًمٕم٘مد اًمدائؿ واعمٜم٘مٓمع.

هت٤م، وإذا قمدّ  ذممل جيز ًمف ٟمٙم٤مح أظمتٝم٤م  -٤ًم رضمٕمٞمّ  -ؼ زوضمتف إذا ـمٚمّ  (:551)مسللة  

ة أو أسمرأه٤م وم٤مٟمتٝم٧م اعمدّ ج سم٤مُمرأة سمٕم٘مد ُمٜم٘مٓمع ذًمؽ. وإذا شمزوّ  يم٤من اًمٓمالق سم٤مئٜم٤ًم صّح 

 هت٤م.وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً قمدم اًمزواج سم٠مظمتٝم٤م ذم قمدّ 

ج سمٌٜم٧م أظمٞمٝم٤م أو سمٌٜم٧م أظمتٝم٤م إذا قم٘مد قمغم اُمرأة مل جيز ًمف أن يتزوّ  (:552)مسللة  

 ّٓ ّٓ و تف قمغم إضم٤مزهت٤م وم٢من أضم٤مزشمف صّح ٗم٧م صحّ سم٢مذهن٤م، وًمق قم٘مد سمدون إذهن٤م شمقىمّ  إ سمٓمؾ،  إ

 أيْم٤مً. أضم٤مزشمف صّح  صُمؿَّ  وإن قمٚمٛم٧م سم٤مًمزواج ومًٙمت٧م

تف ىمٌؾ أن يٕم٘مد قمغم سمٜمتٝم٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف اًمٌٜم٧م ًمق زٟمك سمخ٤مًمتف أو قمٛمّ  (:553)مسللة  

٦م أو اخل٤مًم٦م سمٕمد اًمٕم٘مد قمغم اًمٌٜم٧م مل حترم قمٚمٞمف وإن قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. وًمق زٟمك سم٤مًمٕمٛمّ 

ن ٦م واخل٤مًم٦م مل حترم قمٚمٞمف سمٜمتٝم٤م، وإن يم٤ميم٤من اًمزٟمك ىمٌؾ اًمدظمقل هب٤م. وًمق زٟمك سمٖمػم اًمٕمٛمّ 

 ج سمٜمتٝم٤م.إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن ٓ يتزوّ 

ج دواُم٤مً أو ُمتٕم٦م ُمـ اًمٙم٤مومر وإن يم٤من ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمٛم٦م أن شمتزوّ  (:554)مسللة  

 ٤مر ُمٓمٚم٘م٤مً.٦م ُمـ أصٜم٤مف اًمٙمٗمّ ج سمٖمػم اًمٙمت٤مسمٞمّ ٤ًم، ويمذًمؽ ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوّ يمت٤مسمٞمّ 

ّٓ زوضم٦م ُمًٚمٛم٦م، و٦م إذا مل شمٙمـ ًمف ٦م واًمٜمٍماٟمٞمّ وجيقز ًمف اًمزواج ُمتٕم٦م ُمـ اًمٞمٝمقديّ   مل  إ

جيز ًمف اًمزواج ُمٜمٝمام ُمـ دون إذن اعمًٚمٛم٦م سمؾ وٓ سم٢مذهن٤م قمغم إطمقط وضمقسم٤مً، يمام ٓ جيقز 

 ٦م وًمق ُمتٕم٦م.ج ُمٜمٝمام دواُم٤مً وٓ ُمـ اعمجقؾمٞمّ قمغم إطمقط أن يتزوّ 

أو ُمتٕم٦م سمٕمض اعمٜمتحٚملم  ج دواُم٤مً ٓ جيقز ًمٚمٛم١مُمـ أو اعم١مُمٜم٦م أن يتزوّ  (:555)مسللة  

 ـ حيٙمؿ سمٙمٗمرهؿ يم٤مًمٜمقاص٥م.م ممّ ؾمالًمديـ اإل

٦م، يمام جيقز زواج اعم١مُمٜم٦م ُمـ اعمخ٤مًمػ وجيقز زواج اعم١مُمـ ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م همػم اًمٜم٤مصٌٞمّ  

 همػم اًمٜم٤مصٌل قمغم يمراه٦م. ٟمٕمؿ، إذا ظمٞمػ قمٚمٞمف أو قمٚمٞمٝم٤م اًمْمالل طمرم وإن صّح اًمٕم٘مد.



 
 

 داً ٦م طمرُم٧م قمٚمٞمف ُم١مسمّ ة اًمرضمٕمٞمّ ًمق زٟمك سمذات سمٕمؾ أو سمذات اًمٕمدّ  (:1222)مسللة  

هب٤م،  ٦م ومال يقضم٥م طمرُم٦م اعمزينّ ة همػم اًمرضمٕمٞمّ ٤م اًمزٟم٤م سمذات اًمٕمدّ قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم. أُمّ 

 هت٤م.ومٚمٚمزاين اًمزواج هب٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمدّ 

٦م مل جيز ًمف ة رضمٕمٞمّ ًمق زٟمك سم٤مُمرأة ًمٞمس هل٤م زوج وًمٞم٧ًم سمذات قمدّ  (:1221)مسللة  

ّٓ ضمٝم٤م أن يتزوّ  ّٓ ضمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ سمٕمد شمقسمتٝم٤م قمغم إطمقط وضمقسم٤مً. وجيقز ًمٖمػمه أن يتزوّ  إ  إ

إطمقط وضمقسم٤مً قمدم اًمزواج هب٤م ىمٌؾ أن شمتقب. يمام  أن شمٙمقن اُمرأة ُمِمٝمقرة سم٤مًمزٟم٤م، وم٢منّ 

ّٓ إطمقط وضمقسم٤ًم قمدم اًمزواج سم٤مًمرضمؾ اعمِمٝمقر سم٤مًمزٟم٤م  أنّ   سمٕمد شمقسمتف. إ

ج هب٤م ء اًمٗمجقر سمحٞمْم٦م ىمٌؾ اًمتزوّ وإطمقط إومم اؾمتؼماء رطمؿ اًمزاٟمٞم٦م ُمـ ُم٤م 

 ؾمقاء ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمزاين وهمػمه.

٦م هت٤م ُمـ اًمٖمػم، رضمٕمٞمّ حيرم اًمزواج سم٤معمرأة دواُم٤ًم أو ُمتٕم٦م ذم قمدّ  (:1226)مسللة  

ة وسمحرُم٦م اًمزواج ومٞمٝم٤م ٤م ذم اًمٕمدّ ٦م، ومٚمق صم٧ٌم ًمٚمرضمؾ أو اعمرأة سم٠مهّن يم٤مٟم٧م أو همػم رضمٕمٞمّ 

 مل يدظمؾ هب٤م سمٕمد اًمٕم٘مد. داً وإن ج هب٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف ُم١مسمّ وشمزوّ 

ج هب٤م سمٓمؾ اًمٕم٘مد، وم٢من ة أو سمحرُم٦م اًمزواج ومٞمٝم٤م وشمزوّ ٤م ذم اًمٕمدّ وإذا يم٤مٟم٤م ضم٤مهٚملم سم٠مهّن  

ّٓ و ،داً أيْم٤مً هت٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف ُم١مسمّ يم٤من ىمد دظمؾ هب٤م ذم قمدّ   ة.ضم٤مز اًمزواج هب٤م سمٕمد مت٤مم اًمٕمدّ  إ

اًمزواج  ٤م ذات سمٕمؾ وقمٚمؿ سمحرُم٦مج سم٤مُمرأة صم٧ٌم ًمف أهّن ًمق شمزوّ  (:1225)مسللة  

    ضمٝم٤م ُمع ضمٝمٚمف سم٠مطمد إُمريـدًا دظمؾ هب٤م أم مل يدظمؾ. وًمق شمزوّ سمٛمثٚمٝم٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف ُم١مسمّ 

ُمع قمٚمؿ اًمزوضم٦م  طمتّكومًد اًمٕم٘مد ومل حترم قمٚمٞمف ًمق مل يدظمؾ هب٤م  -اعمقوقع أو احلٙمؿ  -

 داً قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ًمق دظمؾ هب٤م ومتحرم قمٚمٞمف ُم١مسمّ  وأُّم٤مسمذًمؽ، 

ة قمغم ذًمؽ، ضم٦م قمغم زوضمٝم٤م سمزٟم٤مه٤م وإن يم٤مٟم٧م ُمٍّم ٓ حترم اًمزو (:1224)مسللة  

 ٘مٝم٤م اًمزوج.أن يٓمٚمّ  -ُمع قمدم اًمتقسم٦م  -وإومم 



 
 

ة أو سمٕمد زواضمٝم٤م وىمع ذم اًمٕمدّ  ٧م ذم أنّ ؿمٙمّ صُمؿَّ  ضم٧م اعمرأةإذا شمزوّ  (:1221)مسللة  

ـِ سم٤مًمِمّؽ   .اٟم٘مْم٤مئٝم٤م مل شمٕمت

إذا ٓط اًم٤ٌمًمغ ذقم٤مً سمٖمػم اًم٤ٌمًمغ وم٠موىم٥م وًمق سمٌٕمض احلِمٗم٦م  (:1222)مسللة  

طمرُم٧م قمغم اًمالئط أّم اعمٚمقط وأظمتف وسمٜمتف. وإطمقط ًمزوُم٤مً صمٌقت هذا احلٙمؿ ومٞمام إذا 

 يم٤من اًمالئط همػم سم٤مًمغ أو يم٤من اعمٚمقط سم٤مًمٖم٤مً أو يم٤من اًمٚمقاط سمٕمد اًمزواج سم٢مطمدى اعمذيمقرات.

ـّ  ،ذم اًمدظمقل وٓ حيٙمؿ سم٤مًمتحريؿ ُمع اًمِمّؽ   سمف أيْم٤مً. وإذا ؿمّؽ ذم  سمؾ وٓ ُمع اًمٔم

أّٟمف يم٤من سم٤مًمٖم٤ًم طملم اًمٚمقاط سمٜمك قمغم قمدُمف، وإذا ؿمّؽ ذم أّن اعمٚمقط سمف يم٤من همالُم٤ًم ذم طمٞمٜمف 

 سمٜمك قمغم أّٟمف يم٤من يمذًمؽ.

ٓ حترم قمغم اًمالئط سمٜم٧م أظم٧م اعمٚمقط وٓ سمٜم٧م أظمٞمف، يمام ٓ حترم  (:1223)مسللة  

  أظمتف.اًمالئط وٓ سمٜمتف وٓ قمغم اعمٚمقط أمّ 

، وي٘مع اًمٕم٘مد حيرم اًمزواج طم٤مل اإلطمرام وإن مل شمٙمـ اعمرأة حُمِْرُم٦م (:1224)مسللة  

 داً.ُمع ضمٝمؾ اًمرضمؾ اعمُْحِرم سم٤محلرُم٦م، وُمع قمٚمٛمف سم٤محلرُم٦م حترم قمٚمٞمف ُم١مسمّ  طمتّكوم٤مؾمدًا 

اّل ُٛمْحِرُم٦م أن شمتزوّ ًمٚمٓ جيقز  (:1225)مسللة   ، وًمق ومٕمٚم٧م ج سمرضمؾ وًمق يم٤من حُمِ

 داً قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُمع قمٚمٛمٝم٤م سم٤محلرُم٦م حترم قمٚمٞمف ُم١مسمّ سمٓمؾ اًمٕم٘مد 

أو اًمٕمٛمرة  احل٩ّم اعمُْحِرم أو اعمُْحِرُم٦م سمٓمقاف اًمٜم٤ًمء ذم  إذا مل ي٠مِت  (:1212)مسللة  

 ٦م اًمتل طمرُم٧م قمٚمٞمٝمام سم٤مإلطمرام، وإذا أشمٞم٤م سمف ذم أّي رؾم٤مت اجلٜمًٞمّ امهلام اعم اعمٗمردة مل حتّؾ 

 ُم٦م.وىم٧م سمٕمد ذًمؽ ارشمٗمٕم٧م احلر

ف ًمق ومٕمؾ ٓ جيقز اًمدظمقل سم٤مًمزوضم٦م ىمٌؾ إيمامهل٤م شمًع ؾمٜملم، وًمٙمٜمّ  (:1211)مسللة  

 مل حيرم قمٚمٞمف وـم١مه٤م سمٕمد سمٚمقهمٝم٤م وإن يم٤من ىمد أومْم٤مه٤م.

ضم٧م سمٖمػمه اعمٓمّٚمؼ هل٤م. ٟمٕمؿ، ًمق شمزوّ ٘م٦م صمالصم٤مً قمغم زوضمٝم٤م حترم اعمٓمٚمّ  (:1216)مسللة  



 
 

٤م ًمق وأُمّ  .ًمٓمالققمغم شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت ذم أطمٙم٤مم ا ل٧م ًمزوضمٝم٤م إوّ ٘مٝم٤م طمٚمّ ودظمؾ هب٤م ومٓمٚمّ 

 داً.شمًٕم٤ًم ومٝمل حترم قمٚمٞمف ُم١مسمّ  ـمّٚم٘مٝم٤م

 

 ام العؼد الدائم واإلكػاق الواجبمن أحؽ

حيرم قمغم اًمزوضم٦م اًمدائٛم٦م أن خترج ُمـ داره٤م ُمـ دون إذن زوضمٝم٤م  (:1215)مسللة 

زوضمٝم٤م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م  متّٙمـف ذم آؾمتٛمت٤مع هب٤م. وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن وإن مل يٙمـ ذًمؽ ُمٜم٤مومٞم٤ًم حل٘مّ 

ّٓ ٦م اعمتٕم٤مروم٦م رؾم٤مت اجلٜمًٞمّ امُمتك ؿم٤مء، وًمٞمس هل٤م ُمٜمٕمف ُمـ اعم٘م٤مرسم٦م وٟمحقه٤م ُمـ اعم ًمٕمذر  إ

٧م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم زوضمٝم٤م ُمـ اًمٖمذاء واًمٚم٤ٌمس ذقمل، وم٢مذا قمٛمٚم٧م سمقفمٞمٗمتٝم٤م اؾمتح٘مّ 

 واعمًٙمـ وؾم٤مئر ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف سمح٥ًم ؿم٠مهن٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس إًمٞمف.

إذا ٟمِمزت اًمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م سم٠من ُمٜمٕم٧م ٟمٗمًٝم٤م قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً مل  (:1214)مسللة  

٤م إذا ُمٜمٕم٧م ٟمٗمًٝم٤م قمٜمف ذم سمٕمض اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف، ؾمقاء ظمرضم٧م ُمـ قمٜمده أم ٓ. وأُمّ  شمًتحّؼ 

غ ذقمل أو ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م سمٖمػم إذٟمف ُمـ دون ُمًقّ  ،قل ذقم٤مً إطمٞم٤من ٓ ًمٕمذر ُم٘مٌ

٤م اعمٝمر ومٝمق ٓ يً٘مط سم٤مًمٜمِمقز سمال وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم ؾم٘مقط ٟمٗم٘متٝم٤م سمذًمؽ. وأُمّ 

 إؿمٙم٤مل.

اًمزوج قمغم زوضمتف ظمدُم٦م اًمٌٞم٧م وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م، وإن يم٤من  ٓ يًتحّؼ  (:1211)مسللة  

 هل٤م أن شم٘مقم سمذًمؽ. يًتح٥ّم 

إذا اؾمتّمح٥م اًمزوج زوضمتف ذم ؾمٗمره يم٤مٟم٧م ٟمٗم٘متٝم٤م قمٚمٞمف وإن  (:1212)مسللة  

٤م حتت٤مج إًمٞمف يم٤مٟم٧م أيمثر ُمـ ٟمٗم٘متٝم٤م ذم احلي، يمام جي٥م قمٚمٞمف سمذل أضمقر ؾمٗمره٤م وٟمحقه٤م ممّ 

وهٙمذا احلٙمؿ ومٞمام ًمق ؾم٤مومرت اًمزوضم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ذم ؾمٗمر ضوري يرشمٌط  .ُمـ طمٞم٨م اًمًٗمر

 ًٗمر إمم ـمٌٞم٥م.ػ قمالضمٝم٤م قمغم اًميم٠من يم٤مٟم٧م ُمريْم٦م وشمقىمّ  ،سمِم١مون طمٞم٤مهت٤م



 
 

أو اًمًٗمر همػم اًمقاضم٥م اًمذي  يمًٗمر احل٩ّم  -٤م ذم همػم ذًمؽ ُمـ اًمًٗمر اًمقاضم٥م وأُمّ  

ومٚمٞمس قمٚمٞمف سمذل أضمقره، وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف سمذل ٟمٗم٘متٝم٤م ومٞمف يم٤مُمٚم٦م وإن  - أذن ومٞمف اًمزوج هل٤م

اضم٥م ؼ اًمزوج إذٟمف هل٤م ذم اًمًٗمر همػم اًمقيم٤مٟم٧م أزيد ُمـ ٟمٗم٘متٝم٤م ذم احلي. ٟمٕمؿ، إذا قمٚمّ 

 ٝم٤م قمٚمٞمف طمٞمٜمئٍذ.أو سمٕمْم٤مً وىمٌٚم٧م هل سمذًمؽ مل شمًتح٘مّ  إؾم٘م٤مـمٝم٤م ًمٜمٗم٘متٝم٤م ومٞمف يماّل قمغم 

٦م هل٤م ُمع ًمق اُمتٜمع اًمزوج اعمقه قمـ سمذل ٟمٗم٘م٦م زوضمتف اعمًتح٘مّ  (:1213)مسللة  

ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م ضم٤مز هل٤م أن شم٠مظمذه٤م ُمـ ُم٤مًمف سمدون إذٟمف، وجيقز هل٤م رومع أُمره٤م إمم احل٤ميمؿ 

 .اًمنمقمل إلضم٤ٌمره قمغم اإلٟمٗم٤مق

٤مذ وؾمٞمٚم٦م ًمتحّمٞمؾ ُمٕم٤مؿمٝم٤م مل جي٥م إمم اخّت  واوٓمّرت هل٤م هذا وٓ ذاك  يتٞمّن وم٢من مل 

قمٚمٞمٝم٤م إـم٤مقم٦م زوضمٝم٤م طم٤مل اؿمتٖم٤مهل٤م سمتٚمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م، وإطمقط ًمزوُم٤ًم أن ٓ متتٜمع قمـ 

 اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقىمف ذم همػم شمٚمؽ احل٤مل.

ٓ يٕمتؼم ذم اؾمتح٘م٤مق اًمزوضم٦م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم زوضمٝم٤م وم٘مره٤م وطم٤مضمتٝم٤م  (:1214)مسللة  

ًمٗم٘مر  -أو سمٕمْم٤مً  يماّل  -ٚمٝم٤م وإذا مل حتّّم  ،٦م همػم حمت٤مضم٦مٝم٤م قمٚمٞمف وإن يم٤مٟم٧م همٜمٞمّ ًتح٘مّ سمؾ شم

أن شمً٘مط  . ويّمّح متّٙمـيف ُمتك ُم٤م تف ي١مدّ ٚمف ديٜم٤مً قمغم ذُمّ اًمزوج أو اُمتٜم٤مقمف سم٘مل ُم٤م مل حتّّم 

 ف قمٚمٞمف ومٕمالً أو ذم إزُمٜم٦م اعمًت٘مٌٚم٦م سمنمط أو سمدوٟمف.قمٜمف ُم٤م شمًتح٘مّ 

وإذا يم٤من ًمٚمزوج ُم٤مٌل ٓ يٗمل سمٜمٗم٘متف وٟمٗم٘م٦م زوضمتف ضم٤مز ًمف شم٠مُملم ٟمٗم٘متف ُمٜمف وم٢من زاد  

 سومف إًمٞمٝم٤م.

ذيمراً  -اإلٟمٗم٤مق قمغم آسمـ، يمام يث٧ٌم ًمٚمقًمد  يث٧ٌم ًمألسمقيـ طمّؼ  (:1215)مسللة  

اإلٟمٗم٤مق ًمألسمقيـ قمغم  اإلٟمٗم٤مق قمغم أسمٞمف، وإطمقط ًمزوُم٤ًم صمٌقت طمّؼ  طمّؼ  -يم٤من أو أٟمثك 

أي أسمٜم٤مء إسمٜم٤مء واًمٌٜم٤مت  ،هلام ُمع وم٘مد اًمقًمد أو إقم٤ًمره قمغم أوٓد إوٓد اًمٌٜم٧م وصمٌقشمف

 وسمٜم٤مهتؿ إىمرب وم٤مٕىمرب.



 
 

اإلٟمٗم٤مق ًمٚمقًمد ُمع وم٘مد إب أو إقم٤ًمره قمغم  ويمذًمؽ إطمقط ًمزوُم٤مً صمٌقت طمّؼ  

ف، وُمع أو إقم٤ًمره قمغم أُمّ  ه ٕسمٞمف وإن قمال إىمرب وم٤مٕىمرب، وصمٌقشمف ُمع وم٘مد اجلدّ ضمدّ 

ُمـ ـمرومف وإن  إب أو اجلدّ  ة ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وُمـ ىمٌؾ أمّ أو اجلدّ  قم٤ًمره٤م قمغم اجلدّ وم٘مده٤م أو إ

 قمٚمقا ُمع ُمراقم٤مة إىمرب وم٤مٕىمرب إًمٞمف.

يم٤من ًمٚمِمخص أب ُمع اسمـ أو يم٤من ًمف  يمام ًمق -اإلٟمٗم٤مق  د ُمـ يث٧ٌم قمٚمٞمف طمّؼ وإذا شمٕمدّ  

يمام حيتٛمؾ اؿمؽماك  ،واطمد يمٗم٤مي٦مً  يمّؾ قمغم  ومٞمحتٛمؾ صمٌقت احلّؼ  - يمثر ُمـ اسمـ واطمدأ

٦م، وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً ومٞمام إذا مل ي٘مؿ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ سمام يٚمزُمف قمغم شم٘مدير اجلٛمٞمع ومٞمف سم٤مًمًقيّ 

 آؿمؽماك أن ي٘مقم سمف اًمٌٕمض أظمر.

سمٛمٕمٜمك أن ٓ  ،يِمؽمط ذم صمٌقت اإلٟمٗم٤مق سم٤مًم٘مراسم٦م وم٘مر اعمٜمٗمؼ قمٚمٞمف (:1262)مسللة  

أو ًم٤ٌمس أو ُمًٙمـ أو دواء أو ٟمحقه٤م،  ر ًمف ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ومٕمالً ُمـ ُمٕمٞمِمتف ُمـ ـمٕم٤مميتقومّ 

ُمـ شمقومػمه سم٤مٓيمت٤ًمب اًمالئؼ سمِم٠مٟمف وٓ سم٤مٓىمؽماض ُمـ دون طمرج  أيْم٤مً  تٛمّٙمـوٓ ي

 ُمـ اًمقوم٤مء ٓطم٘م٤مً. تٛمّٙمـ٦م ُمع اًموُمِم٘مّ 

أن  اعمٜمٗمؼ سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٌٚمقغ، ومٞمج٥م قمغم اًمقزمّ  وٓ يِمؽمط ذم صمٌقت اإلٟمٗم٤مق هب٤م يمامُل  

 اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمف. ُمـ يث٧ٌم ًمف طمّؼ  واعمجٜمقن قمغم يٜمٗمؼ ُمـ ُم٤مل اًمّمٌّل 

اعمٜمٗمؼ ُمٜمف سمٕمد ٟمٗم٘م٦م ٟمٗمًف وزوضمتف اًمدائٛم٦م، ومٚمق يم٤من ًمف ُمـ اعم٤مل  متّٙمـٟمٕمؿ، يِمؽمط  

٦م مل يث٧ٌم قمٚمٞمف اإلٟمٗم٤مق قمغم أىم٤مرسمف، وًمق زاد سومف ذم ىمدر يمٗم٤مي٦م ٟمٗمًف وزوضمتف ظم٤مّص 

اًمقًمد، وًمق م قمغم وًمد م قمغم إسمٕمد، وم٤مًمقًمد ُم٘مدّ اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ. وإىمرب ُمٜمٝمؿ ُم٘مدّ 

٤م ٦م إذا يم٤من ممّ شم٤ًمووا وقمجز قمـ اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم وضم٥م شمقزيع اعمٞمًقر قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًقيّ 

ّٓ ي٘مٌؾ اًمتقزيع ويٛمٙمٜمٝمؿ آٟمتٗم٤مع سمف، و  ُمٜمٝمؿ ؿم٤مء. ذم اإلٟمٗم٤مق قمغم أّي  ختػّم إ

إضم٤ٌمره قمٚمٞمف وًمق  وإذا اُمتٜمع ُمـ وضم٧ٌم ٟمٗم٘م٦م ىمريٌف قمـ سمذهل٤م ضم٤مز عمـ ًمف احلّؼ  



 
 

ُم٣م زُم٤مٟمف ؾم٘مط قمٜمف وإن  طمتّك٤ميمؿ وإن يم٤من ضم٤مئراً، وًمٙمـ إن مل يٜمٗمؼ سم٤مًمٚمجقء إمم احل

 يم٤من آصماًم.

ف ذم ُم٤مل همػمه ُمـ ـمٕم٤مم أو دواء أو ؿمخص إمم اًمتٍّم  اوٓمرّ إذا  (:1261)مسللة  

صمٞم٤مب أو ؾمالح أو همػمه٤م إلٟم٘م٤مذ ٟمٗمًف ُمـ اهلالك أو ُم٤م يداٟمٞمف وضم٥م قمغم اعم٤مًمؽ ُمع 

ُمع همٞم٤مب  سمٕمقض أو سمدوٟمف. وجيقز ًمٚمٛمْمٓمرّ  طمْمقره وقمدم اوٓمراره إًمٞمف أن يٌذًمف ًمف

 ف ذم ُم٤مًمف سم٘مدر اًميورة ُمع وامٟمف اًمٕمقض.اعم٤مًمؽ اًمتٍّم 

إطمقط وضمقسم٤مً أن يٜمٗمؼ اعم٤مًمؽ قمغم ُم٤م ًمديف ُمـ احلٞمقان، أو يٜم٘مٚمف  (:1266)مسللة  

وٓ  .ذًمؽ شمْمٞمٞمٕم٤ًم ًمٚمامل ك ومل يٕمدّ ٞمف سمذسمح أو همػمه إذا يم٤من ُمـ اعمذيمّ إمم همػمه، أو يذيمّ 

 يٛمقت. طمتّكًمف طمًٌف ُمـ دون اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمف جيقز 

ـّ  (:1265)مسللة   ًمٞمٚم٦م  إذا يم٤من ًمٚمرضمؾ زوضمت٤من دائٛمت٤من أو أزيد وم٤ٌمت قمٜمد إطمداه

    اعمٌٞم٧م ًمٚمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م  اعمٌٞم٧م ًمٞمٚم٦م ُمـ أرسمع ًمٞم٤مل، وٓ يث٧ٌم طمّؼ  صم٧ٌم ًمٖمػمه٤م طمّؼ 

ذم همػم هذه اًمّمقرة. ٟمٕمؿ، إطمقط إومم عمـ قمٜمده  -ؾمقاء يم٤مٟم٧م واطمدة أو أزيد  -

أرسمع ًمٞم٤مل، وعمـ قمٜمده زوضمت٤من يمذًمؽ أن  زوضم٦م دائٛم٦م واطمدة أن ي٘مًؿ هل٤م ًمٞمٚم٦م ُمـ يمّؾ 

 ي٘مًؿ هلام ًمٞمٚمتلم وهٙمذا.

اعمٌٞم٧م ًمٚمّمٖمػمة وٓ ًمٚمٛمجٜمقٟم٦م طم٤مل ضمٜمقهن٤م وٓ ًمٚمٜم٤مؿمزة، يمام يً٘مط  وٓ يث٧ٌم طمّؼ  

 ًمزوضم٦م سمٕمقض أو سمدوٟمف.طم٤مل ؾمٗمر اًمزوج، وومٞمام ًمق أؾم٘مٓمتف ا

٘م٦م ٓ هل ذات سمٕمؾ وٓ هل وٓ جيقز ُمت٤مريم٦م اًمزوضم٦م اًمدائٛم٦م رأؾم٤ًم وضمٕمٚمٝم٤م يم٤معمٕمٚمّ  

 ٘م٦م.ُمٓمٚمّ 

ّٓ ٦م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر ٓ جيقز شمرك وطء اًمزوضم٦م اًمِم٤مسمّ  (:1264)مسللة   ًمٕمذر  إ

يم٤محلرج واًمير، أو ُمع رو٤مه٤م، أو ٟمِمقزه٤م، أو اؿمؽماط شمريمف قمٚمٞمٝم٤م طملم اًمٕم٘مد. 



 
 

قط ًمزوُم٤مً ؿمٛمقل هذا احلٙمؿ ًمٚمزوضم٦م اعمٜم٘مٓمٕم٦م، وعم٤م إذا يم٤من اًمزوج ُم٤ًمومراً، ومال وإطم

 ٝم٤م.ت قمغم اًمزوضم٦م طم٘مّ ًمف أن يٓمٞمؾ اًمًٗمر ُمـ دون قمذر ذقمل إذا يم٤من يٗمقّ  حيّؼ 

هذا وإذا مل شم٘مدر اًمزوضم٦م قمغم اًمّمؼم إمم أرسمٕم٦م أؿمٝمر سمحٞم٨م ظم٤مف اًمزوج وىمققمٝم٤م ذم  

اعم٤ٌمدرة إمم ُم٘م٤مرسمتٝم٤م ىمٌؾ مت٤مم إرسمٕم٦م أو ـمالىمٝم٤م احلرام إذا مل ي٘م٤مرهب٤م وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً 

 وختٚمٞم٦م ؾمٌٞمٚمٝم٤م.

ومٚمٚمزوضم٦م آُمتٜم٤مع ُمـ اًمتٛمٙملم ىمٌؾ ىمٌْمف،  ّلًاإذا يم٤من اعمٝمر طم٤م (:1261)مسللة  

ٜمتف ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ومٚمٞمس هل٤م آُمتٜم٤مع سمٕمد ٤ًم ُمـ إداء أم ٓ. وًمق ُمٙمّ تٛمّٙمٜمؾمقاء يم٤من اًمزوج ُم

 ذًمؽ ٕضمؾ أن شم٘مٌْمف.

مل يٙمـ هل٤م  - وىمد أظمذت سمٕمْمف احل٤مّل  -الً ف أو سمٕمْمف ُم١مضّم ًمق يم٤من اعمٝمر يمٚمّ  وأُّم٤م 

 آُمتٜم٤مع ُمـ اًمتٛمٙملم وإن طمّؾ إضمؾ.

 

  



 
 

 

 الـؽاح ادـؼطع

ًا آظمر همػم اًمٜمٙم٤مح اعمٜم٘مٓمع وإن يم٤من اًمداقمل إًمٞمف أُمر يّمّح  (:1262)مسللة  

٤م سمٓمؾ تٕمٞمّٜمة، وم٢من مل يومٞمف ُمـ شمٕمٞملم اعمٝمر واعمدّ سُمدَّ ٦م. وٓ ُمٞمّ رَ حْ آؾمتٛمت٤مع يمحّمقل اعمَ 

٦م ويمثرة. ٟمٕمؿ، يٌٓمؾ اًمٕم٘مد ُمع اًمٕمٚمؿ سمٕمدم ووم٤مء قمٛمر أطمد ة ىمٚمّ اًمٕم٘مد. وٓ طمّد ًمٚمٛمدّ 

 ٜم٦م.ة اعمٕمٞمّ اًمزوضملم أو يمٚمٞمٝمام ًمٚمٛمدّ 

أن شمِمؽمط قمغم  -ويمذا اًمدائؿ  -جيقز ًمٚمٛمرأة ذم اًمٜمٙم٤مح اعمٜم٘مٓمع  (:1263)مسللة  

زوضمٝم٤م قمدم اًمدظمقل هب٤م، ومٚمق اؿمؽمـم٧م قمٚمٞمف ذًمؽ مل جيز ًمف ُم٘م٤مرسمتٝم٤م، وجيقز ًمف ُم٤م ؾمقى 

 ذًمؽ ُمـ آؾمتٛمت٤مقم٤مت. ٟمٕمؿ، ًمق روٞم٧م اًمزوضم٦م سمٕمد ذًمؽ سمٛم٘م٤مرسمتٝم٤م ضم٤مزت ًمف.

ًمٜمٙم٤مح اعمٜم٘مٓمع وإن محٚم٧م ُمـ زوضمٝم٤م، ٓ دم٥م ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م ذم ا (:1264)مسللة  

ُمـ زوضمٝم٤م اعمٌٞم٧م قمٜمده٤م، وٓ شمقارث سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م. وًمق ذط صمٌقت  وٓ شمًتحّؼ 

اإلرث هلام أو ٕطمدمه٤م ومٗمل ٟمٗمقذ اًمنمط إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط 

 ومٞمف.

اًمٕم٘مد اعمٜم٘مٓمع وًمق ُمع ضمٝمؾ اًمزوضم٦م سمٕمدم اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م  يّمّح  (:1265)مسللة  

 قمغم اًمزوج ُمـ ضمٝم٦م ضمٝمٚمٝم٤م. ًمٜمٗم٘م٦م واعمٌٞم٧م، وٓ يث٧ٌم هل٤م طمؼ  ا

ف ٓ ُمع قمدم وحيرم قمٚمٞمٝم٤م اخلروج سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م إذا يم٤من ظمروضمٝم٤م ُمٜم٤مومٞم٤مً حل٘مّ  

 اعمٜم٤موم٤مة.

ٜم٦م سمٛمٝمر ُمٕمٚمقم ومخ٤مًمػ ة ُمٕمٞمّ ٚم٧م اعمرأة رضمالً ذم شمزوجيٝم٤م عمدّ ًمق ويمّ  (:1252)مسللة  

 ،ة أو سمٖمػم ذًمؽ اعمٝمر وم٢من أضم٤مزت اًمٕم٘مد صّح اعمدّ  اًمقيمٞمؾ ومٕم٘مده٤م دواُم٤ًم أو ُمتٕم٦م ًمٖمػم شمٚمؽ

ّٓ و  سمٓمؾ. إ



 
 

ُمـ ـمرومف سمٜمتف اًمّمٖمػمة أو اسمٜمف اًمّمٖمػم  اجلدّ  ج إب أوًمق زوّ  (:1251)مسللة  

 صّح  -٦م وٟمحقه ُمٞمّ ُمـ طمّمقل اعمَْحرَ  -ًمٗمؽمة ىمّمػمة ٓ ًمٖم٤مي٦م آؾمتٛمت٤مع سمؾ ًمٖم٤مي٦م أظمرى 

ٜم٦م ًمالؾمتٛمت٤مع ُمـ ة اعمٕمٞمّ ٦م اعمدّ ىم٤مسمٚمٞمّ ٥م ُمٗمًدة قمٚمٞمف. ٟمٕمؿ، ُمع قمدم اًمٕم٘مد ُمع قمدم شمرشمّ 

٦م اًمٕم٘مد ٓ ختٚمق ُمـ إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك اًمّمٖمػمة أو ٓؾمتٛمت٤مع اًمّمٖمػم ومٞمٝم٤م سمقضمف ومّمحّ 

 ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

ة زوضمتف اعمٜم٘مٓمٕم٦م سمٕمد اًمدظمقل هب٤م ًمزُمف مت٤مم ًمق وه٥م اًمزوج ُمدّ  (:1256)مسللة  

 ًمدظمقل.اعمٝمر، ويٜمتّمػ اعمٝمر إذا يم٤مٟم٧م اهل٦ٌم ىمٌؾ ا

هت٤م ُمٜمف دواُم٤ًم ع هب٤م ذم قمدّ ٓ سم٠مس قمغم اًمزوج ذم اًمزواج ُمـ اعمتٛمتّ  (:1255)مسللة  

دمديد اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م دائاًم أو ُمٜم٘مٓمٕم٤مً ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء إضمؾ أو  يّمّح أو ُمٜم٘مٓمٕم٤مً، وًمٙمـ ٓ 

 ة.سمذل اعمدّ 

 

  



 
 

 

 قةمسائل متػّر 

لم ُمـ ضمًد ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ أن يٜمٔمر إمم ُم٤م قمدا اًمقضمف واًمٙمٗمّ  (:1254)مسللة  

ذ ؿمٝمقي أو ُمع لم ُمٜمٝم٤م إذا يم٤من اًمٜمٔمر سمتٚمذّ ٦م وؿمٕمره٤م، ويمذا اًمقضمف واًمٙمٗمّ اعمرأة إضمٜمٌٞمّ 

 أيْم٤مً. ظمقف اًمقىمقع ذم احلرام، سمؾ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً شمريمف سمدوهنام

ذم همػم ُم٤م  - قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  -ويمذًمؽ احل٤مل ذم ٟمٔمر اعمرأة إمم اًمرضمؾ إضمٜمٌل  

٤م ٟمٔمره٤م ضمرت اًمًػمة قمغم قمدم آًمتزام سمًؽمه يم٤مًمرأس واًمٞمديـ واًم٘مدُملم وٟمحقه٤م، وأُمّ 

ذ ؿمٝمقي وقمدم ظمقف اًمقىمقع ذم إمم هذه اعمقاوع ُمٜمف وم٤مًمٔم٤مهر ضمقازه ُمـ دون شمٚمذّ 

 اؾمتح٤ٌمسم٤ًم شمريمف أيْم٤مً. احلرام، وإن يم٤من إطمقط

اًماليت ٓ يٜمتٝملم إذا هُنلم قمـ  -جيقز اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمء اعمٌتذٓت  (:1251)مسللة  

وٓ ومرق ذم  .ذ ؿمٝمقي وٓ خي٤مف اًمقىمقع ذم احلرامسمنمط أن ٓ يٙمقن سمتٚمذّ  -ػ اًمتٙمِّم 

ـّ ذًمؽ سملم ٟم٤ًمء اًمٙمٗمّ  رت وسملم ؾم٤مئر ُم٤م ضم واًمٙمّٗملم، يمام ٓ ومرق ومٞمف سملم اًمقضمف ٤مر وهمػمه

ـّ   ٦م أقمْم٤مء اًمٌدن.قمغم قمدم ؾمؽمه ُمـ سم٘مٞمّ  قم٤مدهت

ُمـ سمدهن٤م  واًمٙمّٗملمجي٥م قمغم اعمرأة أن شمًؽم ؿمٕمره٤م وُم٤م قمدا اًمقضمف  (:1252)مسللة  

 قمـ همػم اًم٤ٌمًمغ قمـ همػم اًمزوج واعمح٤مرم ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم ُمٓمٚم٘م٤مً، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤مً أن شمتًؽّم 

 إًمٞمٝم٤م صمقران اًمِمٝمقة ومٞمف.٥م قمغم ٟمٔمره زًا وأُمٙمـ أن يؽمشمّ أيْم٤ًم إذا يم٤من ممٞمّ 

ّٓ  ،٤مإسمداؤه٤من ومٞمجقز هل٤م اًمقضمف واًمٙمٗمّ  وأُّم٤م  ُمع ظمقف اًمقىمقع ذم احلرام أو يمقٟمف إ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمح٤مرم. طمتّكم ومٞمحرم اإلسمداء طمٞمٜمئٍذ سمداقمل إي٘م٤مع اًمرضمؾ ذم اًمٜمٔمر اعمحرّ 

ؿمٕمره٤م  هل ومٞمجقز هل٤م إسمداء وأُّم٤م٦م اًمتل ٓ شمرضمق اًمٜمٙم٤مح، هذا ذم همػم اعمرأة اعمًٜمّ  

 ج سمزيٜم٦م.ُمـ دون أن شمتؼمّ  -يًؽمه اخلامر واجلٚم٤ٌمب قم٤مدة  ٤مممّ  -وذراقمٝم٤م وٟمحقمه٤م 



 
 

ؾمقاء يم٤من  -همػم اًمزوج واًمزوضم٦م  -حيرم اًمٜمٔمر إمم قمقرة اًمٖمػم  (:1253)مسللة  

اًمٜمٔمر ُم٤ٌمذة أم ُمـ وراء اًمزضم٤مج أو ذم اعمرآة أو ذم اعم٤مء اًمّم٤مذم وٟمحق ذًمؽ. ٟمٕمؿ، طمرُم٦م 

 ز شمٌتٜمل قمغم آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل.اعمٛمٞمّ  صمؾ ذم اجلٜمس واًمّمٌّل ام٤مومر اعماًمٜمٔمر إمم قمقرة اًمٙم

ُم٤م قمدا  -ُمـ اًمرضمؾ واعمرأة أن يٜمٔمر إمم سمدن حم٤مرُمف  جيقز ًمٙمّؾ  (:1254)مسللة  

ذ ومال ومرق ذم طمرُمتف سملم اعمح٤مرم اًمٜمٔمر ُمع اًمتٚمذّ  وأُّم٤مذ، ُمـ دون شمٚمذّ  -اًمٕمقرة ُمٜمف 

داً ًمٜم٥ًم أو رو٤مع أو ُمـ حيرم قمٚمٞمف ٟمٙم٤مطمف ُم١مسمّ  يمّؾ  :وهمػمهؿ. واعم٘مّمقد سم٤معمح٤مرم

 م سمٖمػمه٤م يم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًمٚمٕم٤من.دون اعمحرّ  ،ُمّم٤مهرة

ذ صمٚمف سم٘مّمد اًمتٚمذّ ٤مممُمـ اًمرضمؾ واعمرأة اًمٜمٔمر إمم  ٓ جيقز ًمٙمّؾ  (:1255)مسللة  

 اًمِمٝمقي.

٦م همػم اعمٌتذًم٦م ضمٜمٌٞمّ إطمقط ًمزوُم٤مً شمرك اًمٜمٔمر إمم صقرة اعمرأة إ (:1242)مسللة  

٤م ذم اًمّمقرة إًمٞمٝمومٞمجقز اًمٜمٔمر  واًمٙمّٗم٤منإذا يم٤من اًمٜم٤مفمر يٕمرومٝم٤م، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًمقضمف 

 ذ ؿمٝمقي وقمدم ظمقف اًمقىمقع ذم احلرام.ُمـ دون شمٚمذّ 

إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم أن حي٘مـ اًمرضمؾ رضمالً أو اُمرأة همػم زوضمتف  (:1241)مسللة  

سمٞمده أو اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، ظ ُمع اإلُمٙم٤من ُمـ عمس اًمٕمقرة أو أن يٖمًؾ قمقرهتام ًمزُمف اًمتحٗمّ 

 ويمذًمؽ اعمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمرأة أو اًمرضمؾ همػم زوضمٝم٤م.

ت اعمرأة إمم اًمٕمالج ُمـ ُمرض ويم٤من اًمرضمؾ إضمٜمٌل إذا اوٓمرّ  (:1246)مسللة  

ػ قمٚمٞمٝمام ُمٕم٤مجلتٝم٤م، وُمع إُمٙم٤من ًف سمٞمده إذا شمقىمّ عمأرومؼ سمٕمالضمٝم٤م ضم٤مز ًمف اًمٜمٔمر إمم سمدهن٤م و

ُمـ اعمٕم٤مجل٦م سم٤مًمٜمٔمر  متّٙمـٓ جيقز أظمر، ومٚمق  -ٛمس ٚماًمأي اًمٜمٔمر و -آيمتٗم٤مء سم٠مطمدمه٤م 

 ٛمس ويمذًمؽ اًمٕمٙمس.ٚموم٘مط ٓ جيقز ًمف اًم

إمم اًمٜمٔمر إمم  -همػم زوضمتف  -اًمٓمٌٞم٥م ذم ُمٕم٤مجل٦م اعمريض  اوٓمرّ ًمق  (:1245)مسللة  



 
 

ّٓ قمقرشمف وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن ٓ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُم٤ٌمذة سمؾ ذم اعمرآة وؿمٌٝمٝم٤م،  إذا اىمت٣م ذًمؽ  إ

  اعمٕم٤مجل٦م سمٖمػم اًمٜمٔمر ُم٤ٌمذة.ة أـمقل أو مل شمتٞمّن اًمٜمٔمر ًمٗمؽم

جي٥م اًمزواج قمغم ُمـ ٓ يًتٓمٞمع اًمتامًمؽ قمغم ٟمٗمًف قمـ اًمقىمقع  (:1244)مسللة  

 سم٥ًٌم قمدم زواضمف. -يم٤مٓؾمتٛمٜم٤مء  -ذم احلرام 

٦م ُمع قمدم إُمـ ُمـ اًمٗم٤ًمد وإن ضمٜمٌٞمّ ٓ جيقز اخلٚمقة سم٤معمرأة إ (:1241)مسللة  

 قمٚمٞمٝمام، وٓ سم٠مس هب٤م ُمع إُمـ ُمٜمف مت٤مُم٤مً.شمٞمّن دظمقل اًمٖمػم 

تف أن ٓ يدومٕمف إًمٞمٝم٤م  ويم٤من ُمـ ٟمٞمّ ج اُمرأة قمغم ُمٝمر ُمٕملّم ًمق شمزوّ  (:1242)مسللة  

 اًمٕم٘مد ووضم٥م قمٚمٞمف دومع اعمٝمر. صّح 

قمغم  - ُمـ ظمرج قمـ اإلؾمالم واظمت٤مر اًمٙمٗمر :وهق - اعمرشمدّ  (:1243)مسللة  

الم أسمقيف أو أطمدمه٤م واظمت٤مر اإلؾمالم ُمـ وًمد قمغم إؾم :ىمًٛملم: ومٓمري وُمكّم. واًمٗمٓمري

 .يمٗمر، وي٘م٤مسمٚمف اعمكّم صُمؿَّ  اًمتٛمٞمٞمز سمٕمد أن وصؾ إمم طمدّ 

٦م أو ومٓمرة سمٓمؾ ت اًمزوضم٦م قمـ ُمٚمّ ٦م أو ارشمدّ اًمزوج قمـ ُمٚمّ  ًمق ارشمدّ  (:1244)مسللة  

اًمٜمٙم٤مح، وم٢من يم٤من آرشمداد ىمٌؾ اًمدظمقل هب٤م أو يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ي٤مئ٦ًم أو صٖمػمة مل شمٙمـ 

ـّ  ٤موأُمّ ة، قمٚمٞمٝم٤م قمدّ  ُمـ حتٞمض وضم٥م  إذا يم٤من آرشمداد سمٕمد اًمدظمقل ويم٤مٟم٧م اعمرأة ذم ؾم

ة سم٘مل ة اًمٓمالق. وإذا رضمع قمـ ارشمداده إمم اإلؾمالم ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدّ قمدّ  قمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمتدّ 

 ة اًمٓمالق ذم سم٤مسمف.وي٠ميت ُم٘مدار قمدّ  ،اًمزواج قمغم طم٤مًمف

اًمزوج قمـ ومٓمرة طمرُم٧م قمٚمٞمف زوضمتف ووضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن  إذا ارشمدّ  (:1245)مسللة  

 قمغم همػم اعمدظمقل هب٤م واًمٞم٤مئ٦ًم واًمّمٖمػمة ُمٌٜمّل  ة طمٞمٜمئذٍ شمٕمتّد قمّدة اًمقوم٤مة. وصمٌقت اًمٕمدّ 

ة وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم قمدم قمغم آطمتٞم٤مط اًمٚمزوُمل. وإن رضمع قمـ ارشمداده ذم أصمٜم٤مء اًمٕمدّ 

ّٓ ٦م شمرشمٞم٥م آصم٤مر اًمٗمرىم٦م وٓ اًمزوضمٞمّ  ة اًمقوم٤مة وي٠ميت ُم٘مدار قمدّ  ،ديد اًمٕم٘مدسمٕمد اًمٓمالق أو دم إ



 
 

 ذم سم٤مب اًمٓمالق.

 ٓ خيرضمٝم٤م اًمزوج ُمـ  قم٘مده٤م أن إذا اؿمؽمـم٧م اعمرأة ذم (:1212)مسللة  

 وىَمٌِؾ ذًمؽ زوضمٝم٤م مل جيز ًمف إظمراضمٝم٤م ُمٜمف سمٖمػم رو٤مه٤م. -ُمثالً  -سمٚمده٤م 

ضمٝم٤م ُمـ إذا يم٤مٟم٧م ًمزوضم٦م اًمرضمؾ سمٜم٧م ُمـ همػمه ضم٤مز ًمف أن يزوّ  (:1211)مسللة  

 ويمذًمؽ اًمٕمٙمس. ،ُمـ زوضم٦م همػمه٤ماسمٜمف 

 إذا محٚم٧م اعمرأة ُمـ اًمًٗم٤مح مل جيز هل٤م أن شمً٘مط ضمٜمٞمٜمٝم٤م. (:1216)مسللة  

ج هب٤م شمزوّ صُمؿَّ  ة اًمٖمػمًمٞم٧ًم سمذات سمٕمؾ وٓ ذم قمدّ  سم٤مُمرأة كًمق زٟم (:1215)مسللة  

ف ٙمؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمّ اًمقًمد ُمـ احلالل أو احلرام ومٝمق يٚمحؼ هبام ذقم٤مً وحُي  ومقًمدت ومل يٕمٚمؿ أنّ 

 ُمـ احلالل.

وإن يم٤من ىمد  ،ة سمٓمؾ اًمٕم٘مدج سم٤مُمرأة ضم٤مهالً سمٙمقهن٤م ذم اًمٕمدّ ًمق شمزوّ (: 1214)مسللة  

 .دًا يمام ُمرّ هت٤م حترم قمٚمٞمف ُم١مسمّ دظمؾ هب٤م ذم قمدّ 

ل ُأحِلؼ سمف ويمذًمؽ وإن وًمدت سمٕمد ذًمؽ وم٢من أُمٙمـ حلقق اًمقًمد سمف دون اًمزوج إوّ  

٦م أؿمٝمر وم٠ميمثر ُمٜمٝمام ؾمتّ  وطء يمّؾ  يمام ًمق ُم٣م ُمـ -اًمٕمٙمس، وإن أُمٙمـ حلقىمف سمٙمؾ  ُمٜمٝمام 

أىُمرع سمٞمٜمٝمام إن مل يٛمٙمـ رومع آؿمت٤ٌمه سم٤مًمرضمقع إمم ـمري٘م٦م  -ة احلٛمؾ ومل يتج٤موز أىمَم ُمدّ 

ن سمٕمض اًمٗمحقص٤مت ٠مقمك ذًمؽ سمِم٦م يمام يدّ ٚمٝم٤م آضمتٝم٤مدات اًمِمخّمٞمّ ٜم٦م ٓ شمتخٚمّ ٦م سمٞمّ قمٚمٛمٞمّ 

 احلديث٦م.

ة اعمرأة ضم٤مهٚم٦م سمٙمقهن٤م ذم اًمٕمدّ ف وم٢من يم٤مٟم٧م حلقىمف سم٠مُمّ  وأُّم٤مهذا ذم حلقق اًمقًمد سم٠مسمٞمف،  

٤م وم٢مهّن أو سمحرُم٦م اًمتزوي٩م ومٞمٝم٤م حلؼ اًمقًمد هب٤م، وإن يم٤مٟم٧م قم٤معم٦م سمذًمؽ مل يٚمحؼ هب٤م ذقم٤م8ً 

 زاٟمٞم٦م طمٞمٜمئٍذ.

٦م ٤م ظمٚمٞمّ قم٧م أهّن ًٛمع دقمقاه٤م. وًمق ادّ ٤م ي٤مئ٦ًم مل شمُ قم٧م اعمرأة أهّن ًمق ادّ  (:1211)مسللة  



 
 

ّٓ ىم٧م، دّ ُمـ اًمزوج ُص  إطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم اًمزواج ُمٜمٝم٤م  وم٢منّ  ٝمٛم٦م ذم دقمقاه٤مإذا يم٤مٟم٧م ُمتّ  إ

 ّٓ  سمٕمد اًمٗمحص قمـ طم٤مهل٤م. إ

٤م ٍع أهّن ُمدّ  -سمٕمد ذًمؽ  -قمك ٦م وادّ ٤م ظمٚمٞمّ قم٧م أهّن ج سم٤مُمرأة ادّ ًمق شمزوّ  (:1212)مسللة  

ّٓ زوضمتف مل شمًٛمع دقمقاه  ّٓ ٜم٦م، وم٢من أىم٤مُمٝم٤م طمٙمؿ ًمف هب٤م وسم٤مًمٌٞمّ  إ ومٚمٞمس ًمف ـمٚم٥م شمقضمٞمف  إ

 اًمٞمٛملم إًمٞمٝمام.

ؼ هب٤م ُمـ ُمّمٚمح٦م طمٗمٔمف ورقم٤ميتف طمْم٤مٟم٦م اًمقًمد وشمرسمٞمتف وُم٤م يتٕمٚمّ  (:1213)مسللة  

٦م، ومال جيقز ًمألب أسمقيف سم٤مًمًقيّ  ُمـ طمّؼ  -أقمٜمل طمقًملم يم٤مُمٚملم  -ة اًمرو٤مع شمٙمقن ذم ُمدّ 

ٟمثك. وإطمقط إومم قمدم ومّمٚمف قمٜمٝم٤م ة وإن يم٤من أف ظمالل هذه اعمدّ ُمّ أأن يٗمّمٚمف قمـ 

 سمح٤مًمف. يّي ز ًمف ذًمؽ إذا يم٤من يٌٚمغ ؾمٌع ؾمٜملم وإن يم٤من ذيمراً، سمؾ ٓ جيق طمتّك

ذم  إمّ  وإذا اومؽمق إسمقان سمٓمالق وٟمحقه ىمٌؾ أن يٌٚمغ اًمقًمد اًمًٜمتلم مل يً٘مط طمّؼ  

 ُمـ شمقاوم٘مٝمام قمغم طمْم٤مٟمتف سم٤مًمتٜم٤موب وٟمحقه.سُمدَّ ج ُمـ همػمه، ومال طمْم٤مٟمتف ُم٤م مل شمتزوّ 

ومٕمـ ـ يرى ظمٚم٘مف وديٜمف، رّد اخل٤مـم٥م إذا يم٤من ممّ يٜمٌٖمل أن ٓ يُ  (:1214)مسللة  

، هُ وْ ُج و  زَ فَ  هُ ـَ يْ دِ وَ  هُ ؼَ ؾُ ُخ  نَ وْ َض رْ تَ  نْ مَ  مْ كُ اءَ ا َج ذَ إِ »ؿ(: اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمّ  صغّم رؾمقل اهلل )

 .«ْرٌ بِ كَ  ادٌ َس فَ وَ  ضِ رْ إَ  ِفْ  ةٌ ـَ تْ فِ  نْ ؽُ تَ  هُ وْ ؾُ عَ ػْ تَ  َٓ إِ 

ج قمٚمٞمٝم٤م ويٙمقن ًمف إذا ص٤محل٧م اعمرأة زوضمٝم٤م قمغم أن ٓ يتزوّ  (:1215)مسللة  

ج قمٚمٞمٝم٤م، يمام ًمٞمس هل٤م أن شمٓم٤مًم٥م ٧م اعمّم٤محل٦م ووضم٥م قمغم زوضمٝم٤م أن ٓ يتزوّ ُمٝمره٤م صحّ 

 زوضمٝم٤م سم٤معمٝمر.

 د ُمـ وًمد اًمزٟمك إذا مل يٙمـ احلٛمؾ سمف سم٤مًمزٟمك ومٝمق وًمد طمالل.اعمتقًمّ  (:1222)مسللة  

   يمام ذم هن٤مر ؿمٝمر رُمْم٤من أو ذم  -إذا ضم٤مُمع زوضمتف طمراُم٤ًم  (:1221)مسللة  

ّٓ ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م،  - طمٞمْمٝم٤م  ٤مً هلام.٤م إذا محٚم٧م ومقًمدت يٕمتؼم اًمقًمد وًمداً ذقمٞمّ أهّن  إ



 
 

ت اقمتدّ  سمٕمدُم٤مضم٧م ٜم٧م زوضم٦م اًمٖم٤مئ٥م سمٛمقت زوضمٝم٤م ومتزوّ إذا شمٞم٘مّ  (:1226)مسللة  

اٟمٗمّمٚم٧م قمـ زوضمٝم٤م اًمث٤مين سمٖمػم ـمالق، وهل  إّولقمٚمٛم٧م سمحٞم٤مة زوضمٝم٤م صُمؿَّ  ة اًمقوم٤مةقمدّ 

 ل.ٚم٦م ًمزوضمٝم٤م إوّ حمٚمّ 

ًمث٤مين إن يم٤من دظمؾ هب٤م ًمزُمف ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م آقمتداد ُمـ وـمئٝم٤م إّن اصُمؿَّ  

ؾم٤مئر آؾمتٛمت٤مقم٤مت ومٞمجقز ًمف.  وأُّم٤مهت٤م، قمدّ  أّي٤ممل ُم٘م٤مرسمتٝم٤م ؿمٌٝم٦م، ومال جيقز ًمزوضمٝم٤م إوّ 

 ام هل قمغم زوضمٝم٤م.ة وإٟمّ ة اًمٕمدّ ٟمٗم٘متٝم٤م ذم ُمدّ  اًمقاـمئوٓ دم٥م قمغم 

 

 

 

  



 
 

 

 

 أحؽام الرضاع

إذا أروٕم٧م اُمرأة وًمداً ًمٖمػمه٤م أوضم٥م ذًمؽ طمرُم٦م اًمٜمٙم٤مح سملم قمدد ُمـ اًمذيمقر  

دون  -قمغم طمّد ُم٤م شم٘مّدم ذم اعمح٤مرم سم٤مًمٜم٥ًم  -٦م اًمٜمٔمر واًمٚمٛمس واإلٟم٤مث، ويمذًمؽ طمٚمٞمّ 

اإلرث وهمػممه٤م. وشمٗمّمٞمؾ ٦م ُمـ وضمقب اإلٟمٗم٤مق وصمٌقت ؾم٤مئر أطمٙم٤مم اًمٕمالىم٦م اًمٜمًٌٞمّ 

 ذًمؽ ذم اعم٤ًمئؾ أشمٞم٦م.

 ة ُمـ اًمٜم٤ًمء:حترم قمغم اعمرشمْمع قمدّ  (:1225)مسللة  

 ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ أسمقه. ف ُمـ اًمرو٤مقم٦م، يمام أنّ ٤م أُمّ ٕهّن  8اعمروٕم٦م -9 

 شمف.٤م ضمدّ ٕهّن  ٦8م٦م يم٤مٟم٧م أم رو٤مقمٞمّ اعمروٕم٦م وإن قمٚم٧م ٟمًٌٞمّ  أمّ  -5 

سمٜم٤مت اعمروٕم٦م رو٤مقم٤مً إذا ارشمْمٕمـ  وأُّم٤م ـّ أظمقاشمف.ٕهّن  8سمٜم٤مت اعمروٕم٦م وٓدة -5 

 سمٚمٌـ رضمؾ آظمر ومال حيرُمـ قمغم هذا اعمرشمْمع.

 ٕنّ  ٤8مت ُمـ أوٓد اعمروٕم٦م وٓدة ذيمقرًا وإٟم٤مصم٤مً ٤مت واًمرو٤مقمٞمّ اًمٌٜم٤مت اًمٜمًٌٞمّ  -0 

ـّ ُمـ اًمرو٤مقم٦م.٤م أن يٙمقن قمٛمّ اعمرشمْمع إُمّ  ـّ أو ظم٤مهل  ٝم

ـّ رو٤مقمٞمّ  -3   اعمرشمْمع.ـّ ظم٤مٓت ٕهّن  ،٤متأظمقات اعمروٕم٦م وإن يم

ـّ أم رو٤مقمٞمّ ٝم٤مهت٤م ٟمًٌٞمّ ت آسم٤مئٝم٤م وأُمّ ت اعمروٕم٦م وظم٤مٓهت٤م وقماّم قماّم  -4   ٤8مت٤مت يم

 ت اعمرشمْمع وظم٤مٓشمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م.قماّم  ـّ وم٢مهّن 



 
 

 ٕنّ  ٤8مت سمال واؾمٓم٦م أو ُمع اًمقاؾمٓم٦م٤مت واًمرو٤مقمٞمّ سمٜم٤مت ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ اًمٜمًٌٞمّ  -5 

ـّ أو قمٛمّ اعمرشمْمع إُمّ  ـّ ُمـ اًمرو٤مقم٤م أن يٙمقن أظم٤مه ـّ أو ظم٤مهل  ٦م.ٝم

اعمرشمْمع ُمـ  ضمّداتـّ ٕهّن  ٤8مت٤مت واًمرو٤مقمٞمّ ٝم٤مت ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ اًمٜمًٌٞمّ أُمّ  -6 

 اًمرو٤مقم٦م.

 ت اعمرشمْمع.ـّ قماّم ٕهّن  ٤8مت٤مت واًمرو٤مقمٞمّ أظمقات ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ اًمٜمًٌٞمّ  -7 

٤مت ٝم٤مشمف اًمٜمًٌٞمّ ت وظم٤مٓت آسم٤مئف وأُمّ ت ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ وظم٤مٓشمف وقماّم قماّم  -94

 وظم٤مٓشمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م.ت اعمرشمْمع ـّ قماّم ٕهّن  ٤8متواًمرو٤مقمٞمّ 

 ـّ طمالئؾ أسمٞمف.ٕهّن  8طمالئؾ ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ -99 

 ة ُمـ اًمرضم٤مل:حترم اعمرشمْمٕم٦م قمغم قمدّ  (:1224)مسللة  

إب اًمنمقمل ًمٚمقًمد  :واعم٘مّمقد سمف .ف أسمقه٤م ُمـ اًمرو٤مقم٦مٕٟمّ  8ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ -9 

 اًمٚمٌـ سمقٓدشمف. اًمذي درّ 

ؿ أضمداده٤م ُمـ ٕهّن  8آسم٤مء ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ واعمروٕم٦م ُمـ اًمٜم٥ًم أو اًمرو٤مع -5 

 اًمرو٤مقم٦م.

٤م شمٙمقن أظمتٝمؿ أو ٕهّن  8أوٓد ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ ُمـ اًمٜم٥ًم أو اًمرو٤مع وإن ٟمزًمقا -5 

 وأُّم٤متٝمؿ أو ظم٤مًمتٝمؿ، ويمذًمؽ أوٓد اعمروٕم٦م وٓدة وأوٓدهؿ ٟم٤ًًٌم أو رو٤مقم٤مً. قمٛمّ 

أوٓد اعمروٕم٦م رو٤مقم٤ًم وم٢من مل يٙمقٟمقا أوٓدًا ًمّم٤مطم٥م اًمٚمٌـ ٟم٤ًًٌم أو رو٤مقم٤مً مل حيرُمقا 

 قمٚمٞمٝم٤م.

 ؿ أقمامُمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مقم٦م.ٕهّن  8ظمقة ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ ُمـ اًمٜم٥ًم أو اًمرو٤معإ -0 

ؿ ٕهّن  8ٝم٤مشمف ُمـ اًمٜم٥ًم واًمرو٤معأقمامم ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ وأظمقاًمف وأقمامم آسم٤مئف وأُمّ  -3 

 أو أظمقاهل٤م.٤م أن يٙمقٟمقا أقمامُمٝم٤م إُمّ 



 
 

وإن  -٤مت ٤مت واًمرو٤مقمٞمّ حترم سمٜم٤مت اعمرشمْمع أو اعمرشمْمٕم٦م اًمٜمًٌٞمّ  (:1221)مسللة  

 قمغم آسم٤مئف وإظمقشمف وأقمامُمف وأظمقاًمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م. -ٟمزًم٧م 

ٝم٤مشمف وأظمقاشمف وظم٤مٓشمف حترم قمغم أسمٜم٤مء اعمرشمْمع أو اعمرشمْمٕم٦م أُمّ  (:1222)مسللة  

 شمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م.وقماّم 

ج أسمق اعمرشمْمع أو اعمرشمْمٕم٦م سمٜم٤مت اعمروٕم٦م ٓ جيقز أن يتزوّ  (:1223)مسللة  

وإن يم٤من حيرم  ،٤متج سمٜم٤مهت٤م اًمرو٤مقمٞمّ أن ٓ يتزوّ  وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً اًمٜمًٌٞم٤مت وإن ٟمزًمـ، 

ـّ   اًمٜمٔمر إًمٞمف ًمٖمػم اعمح٤مرم. إمم ُم٤م ٓ حيّؾ  قمٚمٞمف أن يٜمٔمر ُمٜمٝم

اعمرشمْمٕم٦م سمٜم٤مت ج أسمق اعمرشمْمع أو ٓ جيقز قمغم إطمقط أن يتزوّ  (:1224)مسللة  

 ٤مت واًمرو٤مقمٞم٤مت.ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ اًمٜمًٌٞمّ 

ٓ حترم أظمقات اعمرشمْمع واعمرشمْمٕم٦م قمغم ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ وٓ قمغم  (:1225)مسللة  

ـّ آسم٤مئف وأسمٜم٤مئف وأقمامُمف وإظمقاٟمف، وإن يم٤من إومم أن ٓ يتزوّ   .ج ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ هب

قمغم إظمقة ٓ حترم اعمروٕم٦م وسمٜم٤مهت٤م وؾم٤مئر أىم٤مرهب٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء  (:1232)مسللة  

 اعمرشمْمع واعمرشمْمٕم٦م، يمام ٓ حترم قمٚمٞمٝمؿ سمٜم٤مت ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ وؾم٤مئر أىم٤مرسمف ُمـ اًمٜم٤ًمء.

٦م يمام حترم ج اُمرأة ودظمؾ هب٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف سمٜمتٝم٤م اًمرو٤مقمٞمّ إذا شمزوّ  (:1231)مسللة  

   وإن مل يٙمـ دظمؾ  -٦م ٝم٤م اًمرو٤مقمٞمّ ج اُمرأة طمرُم٧م قمٚمٞمف أُمّ ٦م. وإذا شمزوّ قمٚمٞمف سمٜمتٝم٤م اًمٜمًٌٞمّ 

 ٦م.ٝم٤م اًمٜمًٌٞمّ يمام حترم قمٚمٞمف أُمّ  -هب٤م 

ٓ ومرق ذم ٟمنم احلرُم٦م سم٤مًمرو٤مع سملم ُم٤م إذا يم٤من اًمرو٤مع ؾم٤مسم٘م٤مً قمغم  (:1236)مسللة  

 أمّ  وم٠مروٕمتٝم٤مصٖمػمًا ُمـ صٖمػمة  اًمٕم٘مد وُم٤م إذا يم٤من ٓطم٘م٤مً ًمف، ُمثالً: إذا زّوج اًمقزمّ 

ٙمقن أظمتف أو ٤م شمٕهّن  8شمف سمٓمؾ اًمٕم٘مد وطمرُم٧م اًمّمٖمػمة قمٚمٞمفاًمّمٖمػم أو زوضم٦م أسمٞمف أو ضمدّ 

 تف أو ظم٤مًمتف.قمٛمّ 



 
 

ؾمقاء أيم٤من اًمٓمٗمؾ ُمـ سمٜمتٝم٤م  -إذا أروٕم٧م اعمرأة ـمٗمالً ًمزوج سمٜمتٝم٤م  (:1235)مسللة  

اعمرشمْمع  ف حيرم قمغم أيبٕٟمّ  8داً سمٓمؾ قم٘مد اًمٌٜم٧م وطمرُم٧م قمغم زوضمٝم٤م ُم١مسمّ  - هت٤مأم ُمـ ّض 

 .٤مت يمام ُمرّ سمٜم٤مت اعمروٕم٦م اًمٜمًٌٞمّ 

يٌٓمؾ قم٘مد آسمـ قمغم زوضمتف ومل حترم قمٚمٞمف.  إذا أروٕم٧م اعمرأة ـمٗمالً ٓسمٜمٝم٤م مل وأُّم٤م 

 8تفف وقمٛمّ ٥م قمٚمٞمف ؾم٤مئر أصم٤مر يمحرُم٦م اعمرشمْمع أو اعمرشمْمٕم٦م قمغم أوٓد قمٛمّ ٟمٕمؿ، يؽمشمّ 

 تف.ٕوٓد قمٛمّ  ف وظم٤مًٓ أو ظم٤مًم٦مً ٦م ٕوٓد قمٛمّ أو قمٛمّ  ًمّمػمورشمف قماّمً 

ؾمقاء أيم٤من  -إذا أروٕم٧م زوضم٦م اًمرضمؾ سمٚمٌٜمف ـمٗمالً ًمزوج سمٜمتف  (:1234)مسللة  

ف قمغم أٟمّ  داً سمٜم٤مءً سمٓمؾ قم٘مد اًمٌٜم٧م وطمرُم٧م قمغم زوضمٝم٤م ُم١مسمّ  - هت٤ماًمٓمٗمؾ ُمـ سمٜمتف أم ُمـ ّض 

قمغم  ف ُمٌٜمّل ( أٟمّ 9446ذم اعم٠ًمًم٦م ) حيرم قمغم أيب اعمرشمْمع سمٜم٤مت ص٤مطم٥م اًمٚمٌـ، وىمد ُمرّ 

 آطمتٞم٤مط، وُم٘متْم٤مه آٟمٗمّم٤مل قمٜمٝم٤م ُمع اًمٓمالق.

 ر ومٞمف ذوط صمامٟمٞم٦م، وهل:ًمٞمس ًمٚمرو٤مع أصمر ذم اًمتحريؿ ُم٤م مل شمتقومّ  (:1231)مسللة  

ٝم٤م ت٦م طم٤مل ارشمْم٤مع اًمٓمٗمؾ ُمٜمٝم٤م اًمروٕم٤مت يمٚمّ طمٞم٤مة اعمروٕم٦م، ومٚمق يم٤مٟم٧م اعمرأة ُمٞمّ  -9 

 أو سمٕمْمٝم٤م مل يٙمـ هلذا اًمرو٤مع أصمر.

٦م وإن يم٤مٟم٧م سمقطء ؿمٌٝم٦م، ومٚمق دّر طمّمقل اًمٚمٌـ ًمٚمٛمروٕم٦م ُمـ وٓدة ذقمٞمّ  -5 

ٜمٝم٤م ُمٜمف ـمٗمالً مل يٙمـ اًمٚمٌـ ُمـ اعمرأة ُمـ دون وٓدة أو وًمدت ُمـ اًمزٟم٤م وم٠مروٕم٧م سمٚمٌ

 إلرو٤مقمٝم٤م أصمر.

، وم٢مذا ُأًم٘مل اًمٚمٌـ ذم ومؿ اًمٓمٗمؾ أو ذب آرشمْم٤مع سم٤مُٓمتّم٤مص ُمـ اًمثدّي  -5 

 اًمٚمٌـ اعمحٚمقب ُمـ اعمرأة وٟمحق ذًمؽ مل يٙمـ ًمف أصمر.

ظمٚمقص اًمٚمٌـ، وم٤معمٛمزوج ذم ومؿ اًمٓمٗمؾ سمٌمء آظمر ُم٤مئع أو ضم٤مُمد يم٤مًمٚمٌـ  -0 

 ر ٓ أصمر ًمف.واًمًٙمّ 



 
 

اًمرضمؾ  ـمّٚمؼيمقن اًمٚمٌـ اًمذي يرشمْمٕمف اًمٓمٗمؾ ُمٜمت٤ًٌمً سمتامُمف إمم رضمؾ واطمد، ومٚمق  -3 

خّم٤ًم آظمر ومحٚم٧م ُمٜمف، وىمٌؾ أن ضم٧م ؿمزوضمتف وهل طم٤مُمؾ أو سمٕمد وٓدهت٤م ُمٜمف، ومتزوّ 

، ل صمامن روٕم٤مت ُمثالً محٚمٝم٤م أروٕم٧م ـمٗمالً سمٚمٌـ وٓدهت٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ زوضمٝم٤م إوّ  شمْمع

مل  ،٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ زوضمٝم٤م إظمػم سمًٌع روٕم٤متوأيمٛمٚم٧م سمٕمد ووٕمٝم٤م حلٛمٚمٝم٤م سمٚمٌـ وٓدهت

 يٙمـ هذا اًمرو٤مع ُم١مصمراً.

ويٕمتؼم أيْم٤مً وطمدة اعمروٕم٦م، ومٚمق يم٤من ًمرضمؾ واطمد زوضمت٤من وًمدشم٤م ُمٜمف وم٤مرشمْمع  

مل يٙمـ ًمرو٤مقمف  -ُمثالً  -اًمٓمٗمؾ ُمـ إطمدامه٤م ؾمٌع روٕم٤مت وُمـ إظمرى صمامن روٕم٤مت 

 أصمر.

ء احلٚمٞم٥م عمرض أو ٟمحقه مل يؽمشّم٥م أصمر ىم٤مصُمؿَّ  ي اًمٓمٗمؾ سم٤محلٚمٞم٥م، ومٚمق ارشمْمعذّ ٖمشم -4 

 قمغم شمٚمؽ اًمروٕم٦م.

ذم طمّمقًمف  سمٚمقغ اًمرو٤مع طمّد إٟم٤ٌمت اًمٚمحؿ وؿمّد اًمٕمٔمؿ. ويٙمتٗمك ُمع اًمِمّؽ  -5

ُمع اًم٘مٓمع سمٕمدم  وأُّم٤م ٕم٦م،ؾم٤مقم٦م( أو سمام سمٚمغ مخس قمنمة رو 50سمرو٤مع يقم وًمٞمٚم٦م )

 ٘مت٣م آطمتٞم٤مط.ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم -ل اًمزُم٤مين واًمٙمٛمّ  -أطمد اًمت٘مديريـ  حتّ٘مؼطمّمقًمف و

أن يٙمقن ُم٤م يرشمْمٕمف اًمٓمٗمؾ ُمـ  -أي اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م  -ويالطمظ ذم اًمت٘مدير اًمزُم٤مين  

سمحٞم٨م يرشمْمع ُمٜمٝم٤م ُمتك اطمت٤مج إًمٞمف أو  ،ةاعمروٕم٦م هق همذاؤه اًمقطمٞمد ـمٞمٚم٦م شمٚمؽ اعمدّ 

ة أو شمٜم٤مول ـمٕم٤مُم٤مً آظمر أو ًمٌٜم٤مً ُمـ ُمروٕم٦م أظمرى مل ٜمع ُمٜمف ذم سمٕمض اعمدّ رهم٥م ومٞمف، ومٚمق ُمُ 

 ر.ي١مصمّ 

ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمتٜم٤مول اعم٤مء أو اًمدواء أو اًمٌمء اًمٞمًػم ُمـ إيمؾ سمدرضم٦م ٓ يّمدق  

 قمٚمٞمف اًمٖمذاء قمروم٤مً.

 -ًمػمشمْمع يم٤مُمالً  -ة ضم٤مئٕم٤ًم ل اعمدّ وإطمقط وضمقسم٤مً اقمت٤ٌمر أن يٙمقن اًمٓمٗمؾ ذم أوّ  



 
 

 وذم آظمره٤م رّوي٤مً.

سم٠من ٓ شمقازم اًمروٕم٤مت،  -أي اخلٛمس قمنمة روٕم٦م  -ل يمام يالطمظ ذم اًمت٘مدير اًمٙمٛمّ  

ى سمف سمنمط أن ؾ همػم اًمرو٤مع وإن شمٖمذّ ختٚمّ  يّي يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م رو٤مع ُمـ اُمرأة أظمرى، وٓ 

 يرشمْمع سمٕمده ضم٤مئٕم٤مً ومػمشمقي ُمـ اًمٚمٌـ وم٘مط.

ضم٤مئٕم٤مً  واطمدة ُمٜمٝم٤م روٕم٦م يم٤مُمٚم٦م سم٠من يٙمقن اًمّمٌّل  يمّؾ ويالطمظ ومٞمف أيْم٤مً أن شمٙمقن  

شمٕمتؼم اًمروٕم٤مت  يرشمقي، ومال شمٜمدرج اًمروٕم٦م اًمٜم٤مىمّم٦م ذم اًمٕمدد، وٓ طمتّكومػمشمْمع 

رومْمف ٓ سم٘مّمد صُمؿَّ  اًمثدّي  دة سمٛمث٤مسم٦م روٕم٦م يم٤مُمٚم٦م. ٟمٕمؿ، إذا اًمت٘مؿ اًمّمٌّل اًمٜم٤مىمّم٦م اعمتٕمدّ 

قم٤مد إًمٞمف صُمؿَّ  ،إمم آظمر وٟمحقمه٤م س أو آٟمت٘م٤مل ُمـ صمدّي اإلقمراض قمٜمف، سمؾ ًمٖمرض اًمتٜمٗمّ 

 اقمتؼم قمقده اؾمتٛمرارًا ًمٚمروٕم٦م ويم٤من اًمٙمؾ روٕم٦م واطمدة يم٤مُمٚم٦م.

ر قمدم دم٤موز اًمروٞمع ًمٚمحقًملم، ومٚمق روع أو أيمٛمؾ اًمرو٤مع سمٕمد ذًمؽ مل ي١مصمّ  -6 

 اعمروٕم٦م ومال يٚمزم ذم شم٠مصمػم إرو٤مقمٝم٤م أن يٙمقن دون احلقًملم ُمـ وٓدهت٤م. وأُّم٤مؿمٞمئ٤ًم. 

٤مد ص٤مطم٥م ٦م سملم ُمرشمْمٕملم احّت ة اًمرو٤مقمٞمّ ؼ إظمقّ يٕمتؼم ذم حت٘مّ  (:1232)مسللة  

ضم٧م ُمـ آظمر زوضمٝم٤م وشمزوّ  ـمّٚم٘مٝم٤مصُمؿَّ  يم٤مُمالً،٤مً رو٤مقم٤مً روٕم٧م اُمرأة صٌٞمّ أاًمٚمٌـ، وم٢مذا 

مل حترم  ،د ًمدي٤م اًمٚمٌـ ٕضمؾ ذًمؽ وم٠مروٕم٧م سمف صٌٞم٦ّم رو٤مقم٤ًم يم٤مُمالً ووًمدت ُمٜمف ودمدّ 

ٓظمتالف اًمٚمٌٜملم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  8وٓ أوٓد أطمدمه٤م قمغم أظمر هذه اًمّمٌٞم٦م قمغم ذًمؽ اًمّمٌّل 

 د اًمزوج.شمٕمدّ 

ة واطمدًا ُمٜمٝمام أصٌح ُمرّ  يمّؾ ٧م ذم شملم ًمزوج واطمد وأروٕمإذا وًمدت اعمرأة ُمرّ  وأُّم٤م 

اًمٓمٗمالن أظمقيـ وطمرم أطمدمه٤م قمغم أظمر، يمام حيرم اًمروٞمع قمغم اعمروٕم٦م واًمروٞمٕم٦م 

 قمغم زوضمٝم٤م.

ُمٜمٝمام واطمداً  يمّؾ ويمذًمؽ احل٤مل إذا يم٤من ًمٚمرضمؾ زوضمت٤من وًمدشم٤م ُمٜمف وأروٕم٧م  



 
 

 .أطمد اًمٓمٗمٚملم حيرم قمغم أظمر يمام حيرُم٤من قمغم اعمروٕمتلم وزوضمٝمام ُمٜمٝمام، وم٢منّ 

ذم طمرُم٦م أطمد اًمٓمٗمٚملم قمغم أظمر سم٤مًمرو٤مقم٦م وطمدة اًمرضمؾ اعمٜمت٥ًم  - اً إذ -وم٤معمٜم٤مط  

دت. ٟمٕمؿ، يٕمتؼم أن يٙمقن مت٤مم دت اعمروٕم٦م أم شمٕمدّ إًمٞمف اًمٚمٌـ اًمذي ارشمْمٕم٤م ُمٜمف، ؾمقاء احّت 

 م.م ُمـ اُمرأة واطمدة يمام شم٘مدّ اًمرو٤مع اعمحر  

إذا طمرم أطمد اًمٓمٗمٚملم قمغم أظمر سم٥ًٌم ارشمْم٤مقمٝمام ُمـ ًمٌـ  (:1233)مسللة  

ظمقة أطمدمه٤م قمغم أظمقات أظمر، وٓ إمم إذًمؽ إمم طمرُم٦م  ُمٜمت٥ًم إمم رضمؾ واطمد مل ي١مدّ 

 ظمقة قمغم اعمروٕم٦م.طمرُم٦م اإل

ّٓ ٓ جيقز اًمزواج سمٌٜم٧م أظمل اًمزوضم٦م وسمٜم٧م أظمتٝم٤م ُمـ اًمرو٤مقم٦م  (:1234)مسللة    إ

ّٓ ام ُمـ اًمٜم٥ًم سمرو٤مه٤م يمام ٓ جيقز اًمزواج هب اًمرو٤مع سمٛمٜمزًم٦م اًمٜم٥ًم.  وم٢منّ  8سمرو٤مه٤م إ

ومال جيقز اجلٛمع سملم إظمتلم  ،٦م٦م سمٛمٜمزًم٦م إظم٧م اًمٜمًٌٞمّ ويمذًمؽ إظم٧م اًمرو٤مقمٞمّ 

 تلم.تلم يمام ٓ جيقز اجلٛمع سملم إظمتلم اًمٜمًٌٞمّ اًمرو٤مقمٞمّ 

٤مت يمام هق ف وأظمتف اًمرو٤مقمٞمّ وحيرم قمغم ُمـ ارشمٙم٥م وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط سمٜم٧م اعمٚمقط وأُمّ  

 (.9444م ُمـ اعم٠ًمًم٦م )قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ  ،٤متذم اًمٜمًٌٞمّ  احل٤مل

ٓ حترم اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م ومٞمام إذا أروٕم٧م سمٚمٌٜمف ُمـ أىمرسم٤مئٝم٤م  (:1235)مسللة  

ٝم٤م أو ظم٤مهل٤م أو أوٓدمه٤م، أو ظمٞمٝم٤م، أو أظمتٝم٤م أو أوٓد أظمتٝم٤م، أو قمٛمّ أأظم٤مه٤م أو أوٓد 

 تٝم٤م أو ظم٤مًمتٝم٤م أو أوٓدمه٤م، أو اسمـ اسمٜمٝم٤م.قمٛمّ 

ويمذًمؽ ٓ حترم اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م ومٞمام إذا أروٕم٧م سمٚمٌٜمف ُمـ أىمرسم٤مئف أظم٤مه أو أظمتف  

 تف أو ظم٤مًمف أو ظم٤مًمتف أو وًمد سمٜمتف ُمـ زوضمتف إظمرى أو وًمد أظمتف.ف أو قمٛمّ أو قمٛمّ 

تف أو ـمٗمؾ ظم٤مًمتف، ٓ حترم قمغم اًمرضمؾ اُمرأة أروٕم٧م ـمٗمؾ قمٛمّ  (:1242)مسللة  

ٝم٤م وإن يم٤من إطمقط إومم شمرك اًمزواج ُمٜمٝم٤م. يمام ٓ حترم قمٚمٞمف زوضمتف إذا ارشمْمع اسمـ قمٛمّ 



 
 

 ُمـ زوضم٦م أظمرى ًمف.

 ٓ شمقارث ذم اًمرو٤مع ومٞمام يتقارث سمف ُمـ اًمٜم٥ًم. (:1241)مسللة  

 

 الرضاع وآدابه

رو٤مع وًمده٤م ُمـ همػمه٤م، ومٚمٞمس ًمألب شمٕمٞملم همػمه٤م أطمّؼ سم٢م إمّ  (:1246)مسللة  

ّٓ إلرو٤مع اًمقًمد،  أو سمدون  إذا ـم٤مًم٧ٌم سم٠مضمرة ويم٤مٟم٧م همػمه٤م شم٘مٌؾ اإلرو٤مع سم٠مضمرة أىمّؾ  إ

ًمألب طمٞمٜمئٍذ أن يًؽموع ًمف أظمرى، وإن يم٤من إومْمؾ أن ٓ يٗمٕمؾ ذًمؽ  وم٢منّ  ،أضمرة

 ًمف وأرومؼ سمف يمام ورد ذم اخلؼم. ٤م ظمػمٌ ٕهّن  8فويؽميمف ُمع أُمّ 

يٜمٌٖمل أن خيت٤مر ًمرو٤مع اًمقًمد اعمروٕم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م ذات  (:1245للة )مس 

 عُ ِض رْ يُ  نْ ا مَ وْ رُ ظُ اكْ »٘م٤مً، ومٗمل اخلؼم قمـ قمكم )قمٚمٞمف اًمًالم(: ٘م٤مً وظُمٚمُ اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة ظَمٚمْ 

 .«هِ قْ ؾَ عَ  ب  ُش يَ  دَ لَ الوَ  نَ نِ فَ  مْ كُ دَ َٓ وْ أَ 

وىمٌٞمح٦م اًمقضمف، يمام يٙمره ع اًمٙم٤مومرة واحلٛم٘م٤مء واًمٕمٛمِم٤مء ًؽمَو وٓ يٜمٌٖمل أن شمُ  

 دة ُمـ اًمزٟم٤م.أو اعمرأة اعمتقًمّ  ،اؾمؽمو٤مع اًمزاٟمٞم٦م ُمـ اًمٚمٌـ احل٤مصؾ ُمـ اًمزٟم٤م

حيًـ إرو٤مع اًمقًمد واطمداً وقمنميـ ؿمٝمرًا وٓ يٜمٌٖمل إرو٤مقمف  (:1244)مسللة  

ٗمؼ أسمقاه قمغم ومٓم٤مُمف ىمٌؾ ُمـ ذًمؽ، يمام ٓ يٜمٌٖمل إرو٤مقمف ومقق طمقًملم يم٤مُمٚملم. وًمق اشمّ  أىمّؾ 

 طمًٜم٤مً.ذًمؽ يم٤من 

 

 

 



 
 

 

 ف الرضاع متػّرقةمسائل 

طمذرًا  8إومم اُمتٜم٤مع اًمٜم٤ًمء ُمـ آؾمؽمؾم٤مل ذم إرو٤مع إـمٗم٤مل (:1241)مسللة  

ـّ   ٦م.م سمال اًمتٗم٤مت إمم اًمٕمالىم٦م اًمرو٤مقمٞمّ وطمّمقل اًمزواج اعمحرَّ  ُمـ ٟمًٞم٤مهن

 ،زوضمٝم٤م ٓ جيقز ًمٚمزوضم٦م إرو٤مع وًمد اًمٖمػم إذا زاطمؿ ذًمؽ طمّؼ  (:1242)مسللة  

 ّٓ  أن ي٠مذن هل٤م ذم ذًمؽ. إ

ف يٛمٙمـ ٕطمد ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء )روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ( أٟمّ  (:1243)مسللة  

 ج ـمٗمٚم٦مً وذًمؽ سم٠من يتزوّ  ،زوضم٦م أظمر قمـ ـمريؼ اًمرو٤معًمإظمقيـ أن جيٕمؾ ٟمٗمًف حَمَْرُم٤مً 

زوضمتف، وسمذًمؽ شمٜمدرج ذم حم٤مرُمف ومٞمجقز ًمف  زوضم٦م أظمٞمف ًمتّمػم اعمروٕم٦م أمّ شمروع ُمـ صُمؿَّ 

  قمٜمف ُمثٚمام يٚمزُمٝم٤م اًمتًؽّم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ومٞمام جيقز اًمٜمٔمر إمم اعمح٤مرم، وٓ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمتًؽّم 

 .قمـ إضمٜمٌل

ـّ   ّٓ إؿمٙم٤مل،  هذا حمّؾ  وًمٙم  حيّ٘مؼ وم٢مّٟمفإذا يم٤من اًمرو٤مع سمٚمٌـ رضمؾ آظمر همػم إخ  إ

ضمٝم٤م أظمق ٦م سمٚمٌٜمف ومتزوّ روٕم٧م صٌٞمّ أ، يمام ًمق يم٤من ًمٚمٛمرأة زوج ؾم٤مسمؼ ىمد اًمٖمرض اعمذيمقر

زوضمتف ُمـ  ٤م شمّمٌح أمّ ٕهّن  -أي زوضم٦م إخ  -حترم قمٚمٞمف اعمروٕم٦م  وم٢مّٟمفزوضمٝم٤م اًمث٤مين 

 اًمرو٤مقم٦م.

٦م قمٚمٞمف سم٥ًٌم اًمرو٤مع إذا اقمؽمف اًمرضمؾ سمحرُم٦م اُمرأة أضمٜمٌٞمّ  (:1244)مسللة  

 ضمٝم٤م.وأُمٙمـ صدىمف مل يًٕمف أن يتزوّ 

ٙمؿ سمٌٓمالن ىمتف اعمرأة طُم وصدّ  -سمٕمد أن قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م  -قمك طمرُم٦م اعمرأة قمٚمٞمف وإذا ادّ  

إذا مل  وأُّم٤ماًمٕم٘مد وصم٧ٌم هل٤م ُمٝمر اعمثؾ إذا يم٤من ىمد دظمؾ هب٤م ومل شمٙمـ قم٤معم٦م سم٤محلرُم٦م وىمتئٍذ، 

 يٙمـ ىمد دظمؾ هب٤م أو يم٤من ىمد دظمؾ هب٤م ُمع قمٚمٛمٝم٤م سم٤محلرُم٦م ومال ُمٝمر هل٤م.



 
 

اعمرأة سمحرُم٦م رضمؾ قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمٕم٘مد أو  عمرأة اقمؽماُف اًمرضمؾ سمحرُم٦م ا اقمؽماِف  وٟمٔمػمُ  

 ومٞمجري ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ أٟمػ اًمذيمر. ،سمٕمده

 م سم٠مُمريـ:يث٧ٌم اًمرو٤مع اعمحر   (:1245)مسللة  

 إظم٤ٌمر ؿمخص أو أيمثر يقضم٥م اًمٕمٚمؿ أو آـمٛمئٜم٤من سمقىمققمف. ل:إوّ  

يم٠من يِمٝمدا قمغم م، م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ ؿمٝم٤مدة قمدًملم قمغم وىمقع اًمرو٤مع اعمحر   الثاين: 

مخس قمنمة روٕم٦م ُمتقاًمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ. وذم صمٌقشمف سمِمٝم٤مدة رضمؾ ُمع اُمرأشملم أو ٟم٤ًمء 

 أرسمع إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ُمثٚمف.

إذا مل يٕمٚمؿ سمقىمقع اًمرو٤مع أو يمامًمف طمٙمؿ سمٕمدُمف، وإن يم٤من  (:1252)مسللة  

ـّ   طمًٜم٤مً. -سمؾ ُمع اطمتامًمف  -سمقىمققمف يم٤مُمالً  آطمتٞم٤مط ُمع اًمٔم

  



 
 

 

 

 أحؽام الطالق

 ؼ أُمقر:ِمؽمط ذم اعمٓمٚمّ ي (:1251)مسللة  

ـمالق ُمـ  وأُّم٤مز إن مل يٌٚمغ قمنم ؾمٜملم، اعمٛمٞمّ  ـمالق اًمّمٌّل  يّمّح اًمٌٚمقغ، ومال  -9 

 سمٚمٖمٝم٤م ومال يؽمك ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمف.

٤ًم إذا يم٤من اًمٓمالق ذم ـمالق اعمجٜمقن وإن يم٤من ضمٜمقٟمف أدواريّ  يّمّح اًمٕم٘مؾ، ومال  -5 

 دور ضمٜمقٟمف.

 ٌف اًمرو٤م.ـمالق اعمٙمره وُمـ سمحٙمٛمف وإن شمٕم٘مّ  يّمّح آظمتٞم٤مر، ومال  -5 

اًمٓمالق إذا صدرت اًمّمٞمٖم٦م ُمـ  يّمّح ىمّمد اًمٗمراق طم٘مٞم٘م٦م سم٤مًمّمٞمٖم٦م، ومال  -0 

ظ هب٤م ذم طم٤مًم٦م اًمٜمقم أو ًمق شمٚمٗمّ  سمف، يمام ٓ شمّمّح  ـ ًمٞمس ًمف ىمّمد ُمٕمتدّ اًمًٙمران وٟمحقه ممّ 

 هزًٓ أو ؾمٝمقاً أو ٟمحق ذًمؽ.

ىمتف قمك قمدم اًم٘مّمد ومٞمف أو اإليمراه قمٚمٞمف وم٢من صدّ ادّ صُمؿَّ  ـمّٚمؼإذا  (:1256)مسللة  

ّٓ و ،اعمرأة ومٝمق  مل يًٛمع ُمٜمف. إ

٘م٦م ـم٤مهرة ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس، ٓ جيقز اًمٓمالق ُم٤م مل شمٙمـ اعمٓمٚمّ  (:1255)مسللة  

 وشمًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُمقارد:

 أن ٓ يٙمقن اًمزوج ىمد دظمؾ سمزوضمتف. ل:إوّ  



 
 

أن شمٙمقن اًمزوضم٦م ُمًتٌٞمٜم٦م احلٛمؾ، وم٢من مل يًتٌـ محٚمٝم٤م وـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م وهل  الثاين:

سمٓمؾ ـمالىمٝم٤م، وإن يم٤من إومم رقم٤مي٦م  -وىمتئٍذ  -٤م يم٤مٟم٧م طم٤مُمالً قمٚمؿ أهّن صُمؿَّ  طم٤مئض

 آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ وًمق سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م صم٤مٟمٞم٤مً.

أن يٙمقن اًمزوج هم٤مئ٤ًٌم أو ٟمحقه، واعمٜم٤مط اٟمٗمّم٤مًمف قمـ زوضمتف سمحٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ  الثالث:

طمٞمْمٝم٤م،  أّي٤ممُمٜمف ـمالىمٝم٤م طمٞمٜمئٍذ وإن ص٤مدف  يّمّح  وم٢مّٟمفطم٤مهل٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٓمٝمر واحلٞمض، 

 ر ذـملم:وًمٙمـ ُمع شمقومّ 

 ًمف اؾمتٕمالم طم٤مهل٤م وًمق ُمـ ضمٝم٦م آـمٛمئٜم٤من احل٤مصؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ن ٓ يتٞمّن أ أحدمها: 

 ٦م.٦م أو سمٖمػمه ُمـ إُم٤مرات اًمنمقمٞمّ سمٕم٤مدهت٤م اًمقىمتٞمّ 

ة ؿمٝمر واطمد قمغم إطمقط وضمقسم٤مً، أن متيض قمغم اٟمٗمّم٤مًمف قمٜمٝم٤م ُمدّ  ثاكقفام: 

 صمالصم٦م أؿمٝمر. ُميّض  وإطمقط إومم

 ٦م اًمٓمالق.طمٞمْمٝم٤م مل حيٙمؿ سمّمحّ  أّي٤ممر اًمنمـم٤من وص٤مدف ومل يتقومّ  ـمّٚم٘مٝم٤موًمق  

ّٓ وإذا اٟمٗمّمؾ اًمزوج قمـ زوضمتف وهل طم٤مئض مل جيز ًمف ـمالىمٝم٤م   ة ُمدّ  سمٕمد ُميّض  إ

 طمٞمض آظمر. ي٘مٓمع سم٤مٟم٘مٓم٤مع ذًمؽ احلٞمض وقمدم ـمروّ 

ـمالىمٝم٤م سم٤مًمنمـملم  صّح سمٕمد ذًمؽ ذم زُم٤من مل يٕمٚمؿ سمٙمقهن٤م طم٤مئْم٤مً  ـمّٚم٘مٝم٤موًمق  

 ُملم.اعمت٘مدّ 

مل جيز  -وهل طم٤مئض  -اًمزوج زوضمتف ذم همػم هذه اًمّمقر اًمثالث  ـمّٚمؼوإذا  

 اًمٓمالق. صّح ٤م طم٤مئض وم٤ٌمٟم٧م ـم٤مهرة سم٤مقمت٘م٤مد أهّن  ـمّٚم٘مٝم٤ماًمٓمالق. وإن 

يمام ٓ جيقز ـمالق اعمرأة ذم احلٞمض واًمٜمٗم٤مس يمذًمؽ ٓ جيقز  (:1254)مسللة  

ره٤م ًمزُمف ـمالىمٝم٤م ذم ـمٝمر ىم٤مرهب٤م ومٞمف وًمق سمٖمػم إٟمزال، ومٚمق ىم٤مرهب٤م ذم ـمٝمر أو ىمٌؾ ـمٝم

 ٘مٝم٤م سمدون ُمقاىمٕم٦م.يٓمٚمّ صُمؿَّ  حتٞمض وشمٓمٝمر طمتّكآٟمتٔم٤مر 



 
 

جيقز ـمالىمٝمام ذم ـمٝمر اعمقاىمٕم٦م، ويمذًمؽ  وم٢مّٟمفويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًمّمٖمػمة واًمٞم٤مئ٦ًم  

٤م يم٤مٟم٧م طم٤مُمالً سمٓمؾ ـمالىمٝم٤م، وإن فمٝمر أهّن صُمؿَّ  ىمٌؾ ذًمؽ ـمّٚم٘مٝم٤ماحل٤مُمؾ اعمًتٌلم محٚمٝم٤م، وًمق 

 ًمق سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م صم٤مٟمٞم٤مً.يم٤من إومم رقم٤مي٦م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ و

ومال جيقز ـمالىمٝم٤م إذا واىمٕمٝم٤م  - اًمتل ٓ حتٞمض وُمثٚمٝم٤م حتٞمض :أي - اعمًؽماسم٦م وأُّم٤م 

ّٓ اًمزوج   سمٕمد أن يٕمتزل قمٜمٝم٤م صمالصم٦م أؿمٝمر. إ

وإذا اٟمٗمّمؾ اًمزوج قمـ زوضمتف ذم ـمٝمر واىمٕمٝم٤م ومٞمف مل جيز ًمف ـمالىمٝم٤م ُم٤م دام يٕمٚمؿ  

ومٞمجقز ًمف ـمالىمٝم٤م سم٤مًمنمـملم  ُمع اًمِمّؽ  وأُّم٤مسمٕمدم اٟمت٘م٤مهل٤م ُمـ ذًمؽ اًمٓمٝمر إمم ـمٝمر آظمر، 

 ُملم ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وإن اٟمٙمِمػ وىمققمف ذم ـمٝمر اعمقاىمٕم٦م.اعمت٘مدّ 

ّٓ ٓ ي٘مع اًمٓمالق  (:1251)مسللة   ٘م٦م ٦م قمغم شمٕمٞملم اعمٓمٚمّ ٦م اًمداًمّ سم٤مًمّمٞمٖم٦م اخل٤مّص إ

 واعمِمتٛمٚم٦م قمغم ًمٗمظ )ـم٤مًمؼ(، يم٠من ي٘مقل اًمزوج ُمثالً: )زوضمتل ومالٟم٦م ـم٤مًمؼ(، أو خي٤مـم٥م

كم ومالٟم٦م ـم٤مًمؼ(. وإذا يم٤مٟم٧م زوضمتف وي٘مقل: )أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ(، أو ي٘مقل ويمٞمٚمف: )زوضم٦م ُمقيمّ 

 ٜم٦م مل يٚمزم ذيمر اؾمٛمٝم٤م.اًمزوضم٦م ُمٕمٞمّ 

وٓ ي٘مع اًمٓمالق سمام يرادف اًمّمٞمٖم٦م اعمذيمقرة ُمـ ؾم٤مئر اًمٚمٖم٤مت ُمع اًم٘مدرة قمغم  

قمف سمام  اًمتقيمٞمؾ أيْم٤ًم ومٞمجزئ إي٘م٤مُمع اًمٕمجز قمٜمف وقمدم شمٞمّن  وأُّم٤م ،إي٘م٤مقمف سمتٚمؽ اًمّمٞمٖم٦م

 ًمٖم٦م يم٤مٟم٧م. يرادومٝم٤م سم٠مّي 

ي٘م٤مقمف سمٛمحي قمدًملم ذيمريـ جمتٛمٕملم يًٛمٕم٤من إاًمٓمالق  صّح٦مويِمؽمط ذم  

 اإلٟمِم٤مء.

ة أو ع هب٤م، سمؾ ومراىمٝم٤م يتحّ٘مؼ سم٤مٟم٘مْم٤مء اعمدّ ـمالق اعمًتٛمتَ  يّمّح ٓ  (:1252)مسللة  

اًمٌذل اإلؿمٝم٤مد، وٓ  صّح٦مة اعمتٕم٦م(. وٓ يٕمتؼم ذم سم٠من ي٘مقل اًمرضمؾ: )وهٌتؽ ُمدّ سمذًمف هل٤م 

 ه٤م ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس.ظمٚمقّ 



 
 

 

 عّدة الطالق

٦م وإن دظمؾ هالًمٞمّ  لمشمًع ؾمٜمة قمغم اًمّمٖمػمة اًمتل مل شمٙمٛمؾ ٓ قمدّ  (:1253)مسللة  

اًمتل سمٚمٖم٧م اخلٛمًلم وىمد اٟم٘مٓمع قمٜمٝم٤م احلٞمض وٓ  :وهل -هب٤م زوضمٝم٤م، ويمذًمؽ اًمٞم٤مئ٦ًم 

 د اًمٓمالق.، ومٞمًٛمح هلام سم٤مًمزواج سمٛمجرّ -يرضمك قمقده ًمٙمؼم اًمًـ 

ّٓ ويمذًمؽ ُمـ مل يدظمؾ هب٤م زوضمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٦م،   إذا دظمؾ ُم٤مؤه ذم ومرضمٝم٤م  إ

 ة ُمٜمف.قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدّ  سمجذب أو ٟمحقه وم٢منّ 

همػم  -وُمـ سمحٙمٛمٝم٤م اًمرضمؾ زوضمتف اعمدظمقل هب٤م  ـمّٚمؼإذا  (:1254)مسللة  

اًمتل يٙمقن اًمٓمٝمر اًمٗم٤مصؾ  -ة همػم احل٤مُمؾ ة، وقمدّ وضم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدّ  -اًمّمٖمػمة واًمٞم٤مئ٦ًم 

صمالصم٦م أـمٝم٤مر. وحي٥ًم اًمٓمٝمر اًمٗم٤مصؾ سملم  -ُمـ صمالصم٦م أؿمٝمر  أىمّؾ سملم طمٞمْمتلم ُمٜمٝم٤م 

 هت٤م سمرؤي٦م اًمدم اًمث٤مًم٨م.اًمٓمالق وطمٞمْمٝم٤م وًمق يم٤من حلٔم٦م ـمٝمراً واطمداً، ومتٜم٘ميض قمدّ 

٤مً أو ة محٚمٝم٤م، ومتٜم٘ميض سمقوع احلٛمؾ شم٤مُمّ هت٤م ُمدّ ٘م٦م احل٤مُمؾ قمدّ اعمٓمٚمّ  (:1255)مسللة  

وًمق يم٤من سمٕمد اًمٓمالق سم٤ًمقم٦م، وًمٙمـ يٕمتؼم ذم ذًمؽ إحل٤مق اًمقًمد  -٦م ٘مَ ٚمَ اًمٕمَ  طمتّك -ؾم٘مٓم٤ًم 

مل يٙمـ ووٕمف ُمقضم٤ٌمً ًمٚمخروج قمـ  -يمام ًمق محٚم٧م ُمـ اًمزٟم٤م  -ة، ومٚمق مل يٚمحؼ سمف سمذي اًمٕمدّ 

 سم٤مٕىمراء أو اًمِمٝمقر.هت٤م ة ُمٜمف، سمؾ شمٙمقن قمدّ اًمٕمدّ 

 هت٤م سمقوع إظمػم ُمٜمٝمام.إذا محٚم٧م سم٤مصمٜملم وم٤مٟم٘مْم٤مء قمدّ  (:1122)مسللة  

اًمتل ٓ حتٞمض ُمع  :وهل -٘م٦م همػم احل٤مُمؾ إذا يم٤مٟم٧م ُمًؽماسم٦م اعمٓمٚمّ  (:1121)مسللة  

ـّ  ُمـ حتٞمض وًمق ٟٓم٘مٓم٤مع طمٞمْمٝم٤م عمرض أو رو٤مع أو اؾمتٕمامل دواء وٟمحق  يمقهن٤م ذم ؾم

، وُمثٚمٝم٤م ُمـ يٙمقن اًمٓمٝمر اًمٗم٤مصؾ سملم طمٞمْمتلم ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م هت٤م صمالصم٦م أؿمٝمرقمدّ  -ذًمؽ 

ذم  ـمّٚم٘مٝم٤م٦م، وإذا ت إمم صمالصم٦م أؿمٝمر هالًمٞمّ ل اًمِمٝمر اقمتدّ ذم أوّ  ـمّٚم٘مٝم٤مأؿمٝمر أو أزيد، وم٢مذا 



 
 

لم آظمريـ وُم٘مداراً ُمـ اًمِمٝمر اًمراسمع ٦م ؿمٝمره٤م وؿمٝمريـ هالًمٞمّ ت سم٘مٞمّ أصمٜم٤مء اًمِمٝمر اقمتدّ 

٘م٧م ذم همروب اًمٞمقم ٚمّ  إطمقط، ومٛمـ ـمُ ل صمالصملم يقُم٤ًم قمغمشمٙمٛمؾ سمف ٟم٘مص اًمِمٝمر إوّ 

ويم٤من اًمِمٝمر شمًٕم٦م وقمنميـ يقُم٤مً وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن  -ُمثالً  -اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م 

ة ُمـ رضم٥م اًمٕمدّ  أّي٤ممف إمم ال ًمٞمٙمتٛمؾ سمْمٛمّ إمم اًمٞمقم احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمقّ  شمٕمتدّ 

 صمالصمقن يقُم٤مً.

ع هب٤م إذا يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٦م ُمدظمقًٓ هب٤م همػم ي٤مئ٦ًم طمٞمْمت٤من ة اعمتٛمتّ قمدّ  (:1126)مسللة  

ُمـ ٓ حتٞمض عمرض أو  وأُّم٤ميم٤مُمٚمت٤من، وٓ شمٙمٗمل طمٞمْم٦م واطمدة قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، 

 ع هب٤م ووع محٚمٝم٤م.ة احل٤مُمؾ اعمتٛمتّ هت٤م مخ٦ًم وأرسمٕمقن يقُم٤مً، وقمدّ رو٤مع وٟمحقه ومٕمدّ 

وهل ٓ  -٘م٧م اعمرأة ٚمّ ة اًمٓمالق ُمـ طملم وىمققمف، ومٚمق ـمُ اسمتداء قمدّ  (:1125)مسللة  

، وإذا زُم٤من ُم٤م ة ىمد اٟم٘مْم٧م ضم٤مز هل٤م اًمزواج دون أن شمٜمتٔمر ُميّض ومٕمٚمٛم٧م سمف واًمٕمدّ  -شمٕمٚمؿ سمف 

هت٤م ُمـ طملم اٟم٘مْم٤مء اسمتداء قمدّ  ع هب٤م وم٢منّ ة أيمٛمٚمتٝم٤م، وُمثٚمٝم٤م اعمتٛمتّ قمٚمٛم٧م سم٤مًمٓمالق أصمٜم٤مء اًمٕمدّ 

 ة أو هٌتٝم٤م وإن مل شمٕمٚمؿ هبام.اعمدّ 

ة ُمٝمام يم٤من قمٛمر اًمزوضم٦م، وضم٧ٌم قمغم زوضمتف اًمٕمدّ  اًمزوج إذا شمقذّم  (:1124)مسللة  

اًمّمٖمػمة واًم٤ٌمًمٖم٦م واًمٞم٤مئ٦ًم قمغم اًمًقاء ُمـ دون ومرق سملم اًمزوضم٦م اعمٜم٘مٓمٕم٦م  ومتٕمتدّ 

 واًمدائٛم٦م واعمدظمقل هب٤م وهمػمه٤م.

ة شمٌٕم٤مً ًمقضمقد احلٛمؾ وقمدُمف، وم٢مذا مل شمٙمـ اًمزوضم٦م طم٤مُمالً وخيتٚمػ ُم٘مدار اًمٕمدّ  

هت٤م أسمٕمد إضمٚملم ُمـ هذه يم٤مٟم٧م طم٤مُمالً يم٤مٟم٧م قمدّ ، وإذا أّي٤ممت أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمة اقمتدّ 

وم٢من يم٤من ىمد ُم٣م  ،شمرىصُمؿَّ  هت٤م إمم أن شمْمعاحل٤مُمؾ ذم قمدّ  ة وووع احلٛمؾ، ومتًتٛمرّ اعمدّ 

ّٓ هت٤م، ووم٘مد اٟمتٝم٧م قمدّ  أّي٤ممقمغم ووم٤مة زوضمٝم٤م طملم اًمقوع أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمة  اؾمتٛمرت  إ

 ة.هت٤م إمم أن شمٙمٛمؾ هذه اعمدّ ذم قمدّ 



 
 

ّٓ ومٞمام إذا مل يٌٚمٖمٝم٤م ظمؼم ووم٤مشمف  - ة اًمقوم٤مةوُمٌدأ قمدّ   ة ًمًٗمر أو ُمرض أو سمٕمد ُمدّ  إ

ُمـ طملم سمٚمقغ ظمؼم اعمقت إمم اًمزوضم٦م دون زُم٤من اًمقوم٤مة واىمٕم٤ًم قمغم  -طمٌس أو همػم ذًمؽ 

 ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمٝمام. ،إؿمٙم٤مل ذم اعمجٜمقٟم٦م واًمّمٖمػمة

قمٜمد ووم٤مة زوضمٝم٤م يمذًمؽ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م  يمام جي٥م قمغم اًمزوضم٦م أن شمٕمتدّ  (:1121)مسللة 

سمؽمك ُم٤م ُيٕمّد زيٜم٦م هل٤م ؾمقاء ذم اًمٌدن أو اًمثٞم٤مب، ومٞمحرم  احلدادُ  -إذا يم٤مٟم٧م سم٤مًمٖم٦م قم٤مىمٚم٦م  -

ـ سم٤مًمٙمحؾ واًمٓمٞم٥م واًمتزيّ  كِمّ قمٚمٞمٝم٤م ًمٌس إمحر وإصٗمر وٟمحقمه٤م واؾمتخدام احلُ 

اًمذي شمٕمٞمِمف زيٜم٦م اًمزوضم٤مت سمح٥ًم اًمٕمرف آضمتامقمل  يٕمدّ  مم٤ّمواخلْم٤مب وُم٤م إمم ذًمؽ 

 اعمرأة.

دت اًمزوضم٦م ًم٘مرائـ إذا هم٤مب اًمزوج قمـ زوضمتف وسمٕمد ذًمؽ شم٠ميمّ  (:1122)مسللة  

هت٤م، ومٚمق ج سمآظمر سمٕمد اٟمتٝم٤مء قمدّ ٦م ُمـ ُمقت زوضمٝم٤م ذم همٞمٌتف، يم٤من هل٤م أن شمتزوّ ظم٤مّص 

ل ُم٤مت سمٕمد زواضمٝم٤م ُمـ اًمث٤مين زوضمٝم٤م إوّ  فمٝمر أنّ صُمؿَّ  ضم٧م ؿمخّم٤مً آظمر ودظمؾ هب٤مشمزوّ 

وهل مت٤مصمؾ  -ة وطء اًمِمٌٝم٦م ٤مل ُمـ زوضمٝم٤م اًمث٤مين وآقمتداد ُمٜمف قمدّ وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م آٟمٗمّم

 ة اًمقوم٤مة.ل قمدّ وُمـ إوّ  -ة اًمٓمالق قمدّ 

ت ُمٜمف وٓ شمتداظمؾ اًمٕمّدشم٤من قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم، وقمٚمٞمف وم٢مذا يم٤مٟم٧م طم٤مُمالً اقمتدّ  

ة اًمقوم٤مة ًمزوضمٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنماً قمدّ  شمٕمتدّ صُمؿَّ  ،ة وطء اًمِمٌٝم٦م إمم أن شمْمع محٚمٝم٤مقمدّ 

ة وطء قمدّ  شمٕمتدّ صُمؿَّ  لة اًمقوم٤مة ًمٚمزوج إوّ ًٓ قمدّ أوّ  إذا مل شمٙمـ طم٤مُمالً ومتٕمتدّ  وأُّم٤مل، إوّ 

 اًمِمٌٝم٦م ًمٚمث٤مين.

وجيقز اًمزواج هب٤م  ،هت٤م ىمٌٚم٧م دقمقاه٤مقم٧م اعمرأة اٟم٘مْم٤مء قمدّ إذا ادّ  (:1123)مسللة  

سملم اًمٜم٤ًمء  يم٠من شمٙمقن دقمقاه٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٤مدة اجل٤مري٦م ،ٝمٛم٦م قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً ُم٤م مل شمٙمـ ُمتّ 

ّٓ ق ٤م ٓ شمّمدّ وم٢مهّن  - ات٤م طم٤مو٧م ذم ؿمٝمر واطمد صمالث ُمرّ قم٧م أهّن يمام ًمق ادّ  - إذا ؿمٝمدت  إ



 
 

 اًمٜم٤ًمء ُمـ سمٓم٤مٟمتٝم٤م سم٠من قم٤مدهت٤م يم٤مٟم٧م ومٞمام ُم٣م يمذًمؽ.

 

 الطالق البائن والرجعي

ّٓ اًمٓمالق اًم٤ٌمئـ: ُم٤م ًمٞمس ًمٚمزوج سمٕمده اًمرضمقع إمم اًمزوضم٦م  (:1124)مسللة   سمٕم٘مد إ

 ٦م:ضمديد، وهق ؾمتّ 

 ـمالق اًمّمٖمػمة اًمتل مل شمٌٚمغ اًمتًع. -9 

 ـمالق اًمٞم٤مئ٦ًم. -5 

 اًمٓمالق ىمٌؾ اًمدظمقل. -5 

 ،ذم اًمٌلم -أو ُم٤م سمحٙمٛمٝمام  -اًمٓمالق اًمذي ؾمٌ٘مف ـمالىم٤من إذا وىمع ُمٜمف رضمققم٤من  -0 

 صم٦م ُمتقاًمٞم٦م.دون ُم٤م ًمق وىمٕم٧م اًمثال

ّٓ ـمالق اخلٚمع واعم٤ٌمراة ُمع قمدم رضمقع اًمزوضم٦م ومٞمام سمذًم٧م، و -3  يم٤مٟم٧م ًمف اًمرضمٕم٦م  إ

 يمام ؾمٞم٠ميت. 

٦م ذم اعمقارد ـمالق احل٤ميمؿ زوضم٦م اعمٛمتٜمع قمـ اًمٓمالق وقمـ أداء طم٘مقىمٝم٤م اًمزوضمٞمّ  -4 

 ُم٦م، ويمذًمؽ ـمالق اًمزوج ٟمٗمًف سم٠مُمر احل٤ميمؿ اًمنمقمل.اعمت٘مدّ 

همػم إىم٤ًمم اعمذيمقرة ومٝمق ـمالق  وأُّم٤م٤ًمم. قمٚمٞمؽ أطمٙم٤مم شمٚمؽ إىم وؾمتٛمرّ  

 ة.٘م٦م ُم٤م داُم٧م ذم اًمٕمدّ ؼ سمٕمده أن يراضمع اعمٓمٚمّ ًمٚمٛمٓمٚمّ  وهق: اًمذي حيّؼ  ،رضمٕمل

ة. وجي٥م ٦م ذم اًمٕمدّ ة اًمرضمٕمٞمّ شمث٧ٌم اًمٜمٗم٘م٦م واًمًٙمٜمك ًمذات اًمٕمدّ  (:1125)مسللة  

ـ هل٤م اًمتزيّ  ٝم٤م اًمزوج. ويًتح٥ّم ف ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ذم آؾمتٛمت٤مقم٤مت اًمتل يًتح٘مّ متّٙمٜمقمٚمٞمٝم٤م أن 

ّٓ ًمف. وحيرم قمٚمٞمٝم٤م أن خترج ُمـ داره٤م سمدون إذٟمف  يمام حيرم قمٚمٞمف  ،ذم طم٤مضم٦م ٓزُم٦م إ

ّٓ إظمراضمٝم٤م ُمـ دار ؾمٙمٜم٤مه٤م قمٜمد اًمٓمالق   ٜم٦م وأسمرزه٤م اًمزٟم٤مء.أن شم٠ميت سمٗم٤مطمِم٦م ُمٌٞمّ  إ



 
 

 

 الرجعة

هت٤م إمم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ٦م ذم زُم٤من قمدّ ٘م٦م اًمرضمٕمٞمّ اعمٓمٚمّ  اًمرضمٕم٦م قم٤ٌمرة قمـ ردّ  (:1112)مسللة  

 هت٤م.٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمدّ اًم٤ًمسمؼ، ومال رضمٕم٦م ذم اًم٤ٌمئٜم٦م وٓ ذم اًمرضمٕمٞمّ 

 ؼ اًمرضمٕم٦م سم٠مطمد أُمريـ:وشمتح٘مّ  

 ِؽ( وٟمحقه.يم٘مقًمف: )راضمٕمتُ  ،قمغم إٟمِم٤مء اًمرضمقع ؿ سمٙمالم داّل أن يتٙمٚمّ  ل:إوّ  

سم٤مًمٗمٕمؾ اخل٤مزم قمـ ىمّمد  يتحّ٘مؼأن ي٠ميت سمٗمٕمؾ ي٘مّمد سمف اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، ومال  الثاين: 

٘مف سم٤مًمٚمٛمس واًمت٘مٌٞمؾ سمِمٝمقة ُمـ دون ىمّمد ُمثؾ اًمٜمٔمر سمِمٝمقة. ٟمٕمؿ، ذم حت٘مّ  طمتّكاًمرضمقع 

اًمقطء  وأُّم٤ماًمرضمقع إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط سمتجديد اًمٕم٘مد أو اًمٓمالق. 

 ؼ اًمرضمقع سمف ُمٓمٚم٘م٤مً وإن مل ي٘مّمد سمف ذًمؽ.وم٤مًمٔم٤مهر حت٘مّ 

ٕمتؼم ومٞمٝم٤م ٓ يٕمتؼم اإلؿمٝم٤مد ذم اًمرضمٕم٦م وإن يم٤من أومْمؾ، يمام ٓ ي (:1111)مسللة  

٧م الع أطمد صحّ الع اًمزوضم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وقمٚمٞمف ومٚمق رضمع هب٤م قمٜمد ٟمٗمًف ُمـ دون اـمّ اـمّ 

 اًمرضمٕم٦م وقم٤مدت اعمرأة إمم ٟمٙم٤مطمٝم٤م اًم٤ًمسمؼ.

ص٤محلٝم٤م قمغم أن ٓ يرضمع صُمؿَّ  ٤مً اًمرضمؾ زوضمتف ـمالىم٤ًم رضمٕمٞمّ  ـمّٚمؼإذا  (:1116)مسللة  

ذًمؽ ًمق رضمع إًمٞمٝم٤م سمٕمد  ف ُمع٧م اعمّم٤محل٦م وًمزُم٧م، وًمٙمٜمّ أظمذه ُمٜمٝم٤م صحّ  إًمٞمٝم٤م سم٢مزاء ُم٤ملٍ 

 رضمققمف. صّح اعمّم٤محل٦م 

ؾ رضمٕمتلم أو قم٘مديـ اًمرضمؾ زوضمتف صمالصم٤مً ُمع ختٚمّ  ـمّٚمؼًمق  (:1115)مسللة  

 شمٜمٙمح زوضم٤ًم همػمه. طمتّكضمديديـ أو قم٘مد ضمديد ورضمٕم٦م ذم اًمٌلم طمرُم٧م قمٚمٞمف 

 :أُمقرويٕمتؼم ذم زوال اًمتحريؿ سم٤مًمٜمٙم٤مح اًمث٤مين  

 أن يٙمقن اًمٕم٘مد دائاًم ٓ ُمتٕم٦م. ل:إوّ  



 
 

ٌُؾ. الثاين:   أن يٓم٠مه٤م اًمزوج اًمث٤مين، وإطمقط ًمزوُم٤ًم أن يٙمقن اًمقطء ذم اًمُ٘م

أن يٙمقن اًمزوج اًمث٤مين سم٤مًمٖم٤ًم طملم اًمقطء، ومال يٙمٗمل يمقٟمف ُمراه٘م٤مً قمغم  الثالث: 

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

 أن يٗم٤مرىمٝم٤م اًمزوج اًمث٤مين سمٛمقت أو ـمالق. الرابع: 

 هت٤م ُمـ اًمزوج اًمث٤مين.قمدّ اٟم٘مْم٤مء  اخلامس: 

 

 ضالق اخلؾع

 اخلٚمع هق: اًمٓمالق سمٗمدي٦م ُمـ اًمزوضم٦م اًمٙم٤مره٦م ًمزوضمٝم٤م. (:1114)مسللة  

ًا حيٛمٚمٝم٤م قمغم هتديد زوضمٝم٤م سمٕمدم رقم٤مي٦م طم٘مقىمف ويٕمتؼم ومٞمف سمٚمقغ يمراهتٝم٤م طمدّ  

 وقمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل ومٞمف.٦م اًمزوضمٞمّ 

سمٕمد أن شم٘مقل اًمزوضم٦م ًمزوضمٝم٤م:  -صٞمٖم٦م اخلٚمع أن ي٘مقل اًمزوج  (:1111)مسللة  

ؼ قمغم ُم٤م : )زوضمتل ومالٟم٦م ـم٤مًمِ -٘مٜمل( ٓمٚمّ ُمٝمري أو اًمٌمء اًمٗمالين قمغم أن شمُ  ًمَؽ  سمذًم٧ُم )

قمغم ُم٤م سمذًم٧م(،  -سم٤مًمٙمن  -(، أو ي٘مقل: )زوضمتل ومالٟم٦م ظم٤مًمٕمتٝم٤م أو خُمْتِٚمٕم٦م سمذًم٧م

ٜم٦م مل يٚمزم ؼ(. وإذا يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ُمٕمٞمّ ٌف سمٙمٚمٛم٦م )هل ـم٤مًمِ أن يٕم٘مّ  وإطمقط إومم قمٜمدئذٍ 

 ذيمر اؾمٛمٝم٤م ذم اخلٚمع.

ٚمف زوضمٝم٤م أيْم٤مً ٚم٧م اعمرأة أطمداً ذم سمذل ُمٝمره٤م ًمزوضمٝم٤م وويمّ إذا ويمّ  (:1112)مسللة  

 ، ومالن ًمٞمخٚمٕمٝم٤م قمٚمٞمف(كِم ٧ُم ُمٝمره٤م عمقيم  ل ومالٟم٦م سمذًمتِ ٚمَ يم  قَ ذم ـمالىمٝم٤م ىم٤مل اًمقيمٞمؾ: )قمـ ُمُ 

 قمغم ُم٤م سمذًم٧م(. -سم٤مًمٙمن  -كم ـم٤مًمؼ أو ظم٤مًمٕمتٝم٤م أو خُمْتِٚمٕم٦م ٌف سم٘مقًمف: )زوضم٦م ُمقيمّ ويٕم٘مّ 

ٚم٧م اًمزوضم٦م ؿمخّم٤مً ذم سمذل رء آظمر همػم اعمٝمر ًمزوضمٝم٤م يذيمره اًمقيمٞمؾ وًمق ويمّ  

سمذًم٧ُم ل تِ ٚمَ يم  قَ ُمٙم٤من يمٚمٛم٦م اعمٝمر، ُمثالً: إذا يم٤من اعمٌذول ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ىم٤مل اًمقيمٞمؾ: )قمـ ُمُ 



 
 

 م.ٌف سمام شم٘مدّ يٕم٘مّ صُمؿَّ   ومالن ًمٞمخٚمٕمٝم٤م قمٚمٞمف(كِم يم  ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر عمقَ 

 

 ضالق ادباراة

اعم٤ٌمراة هل: ـمالق اًمزوج اًمٙم٤مره ًمزوضمتف سمٗمدي٦م ُمـ اًمزوضم٦م  (:1113)مسللة  

 وم٤مًمٙمراه٦م ذم اعم٤ٌمراة شمٙمقن ُمـ اًمٓمروملم. .اًمٙم٤مره٦م ًمزوضمٝم٤م

سمٕمد أن شم٘مقل اًمزوضم٦م ًمزوضمٝم٤م:  -صٞمٖم٦م اعم٤ٌمراة أن ي٘مقل اًمزوج  (:1114)مسللة  

ؼ قمغم ُم٤م سمذًم٧م(، : )زوضمتل ومالٟم٦م ـم٤مًمِ -٘مٜمل( ٓمٚمّ ُمٝمري أو اًمٌمء اًمٗمالين ًمتُ  ًمَؽ  )سمذًم٧ُم 

زوضمتل ومالٟم٦م قمغم ُم٤م سمذًم٧م(، وإطمقط ًمزوُم٤ًم ذم اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن  أو ي٘مقل: )سم٤مرأُت 

 )ومٝمل ـم٤مًمؼ(. :ٌٝم٤م سم٘مقًمفيٕم٘مّ 

ؼ قمغم  ومالٟم٦م ـم٤مًمِ كِم يم  قَ ُمُ  قيمٞمؾ: )زوضم٦مُ وًمق ويمّؾ همػمه ذم إضمراء هذا اًمٓمالق ي٘مقل اًم 

ؼ(. وإذا يم٤مٟم٧م  ومالٟم٦م قمغم ُم٤م سمذًم٧م ومٝمل ـم٤مًمِ كِم يم  قَ زوضم٦م ُمُ  ُم٤م سمذًم٧م(، أو ي٘مقل: )سم٤مرأُت 

 يمام قمروم٧م ٟمٔمػمه ذم اخلٚمع. ،ٜم٦م مل يٚمزم ذيمر اؾمٛمٝم٤م ذم اعم٤ٌمراةاعمرأة ُمٕمٞمّ 

٦م اًمّمحٞمح٦م ذم صٞمٖمتل اخلٚمع واعم٤ٌمراة ُمع اًم٘مدرة قمغم شمٕمتؼم اًمٕمرسمٞمّ  (:1115)مسللة  

ًمٖم٦م يم٤مٟم٧م.  ُمع اًمٕمجز قمـ ذًمؽ وقمـ اًمتقيمٞمؾ ومٞمجزئ ُم٤م يرادومٝمام سم٠مّي  وأُّم٤مإي٘م٤مقمٝمام هب٤م، 

ًمٖم٦م ُمٗمٞمدة  ٘مٝم٤م سمؾ ي٘مع ذًمؽ سمٙمّؾ ٦م ذم سمذل اًمزوضم٦م ُم٤مهل٤م ًمٚمزوج ًمٞمٓمٚمّ وٓ شمٕمتؼم اًمٕمرسمٞمّ 

 ًمٚمٛمٕمٜمك اعم٘مّمقد.

وًمق ذم  - ة اخلٚمع واعم٤ٌمراةقمـ سمذهل٤م ذم قمدّ ًمق رضمٕم٧م اًمزوضم٦م  (:1162)مسللة  

 ٤مً.ًمٞمٝم٤م، ومٞمٜم٘مٚم٥م اًمٓمالق اًم٤ٌمئـ رضمٕمٞمّ إضم٤مز ًمٚمزوج أيْم٤ًم أن يرضمع  -سمٕمض ُم٤م سمذًمتف 

يٕمتؼم ذم اعم٤ٌمراة أن ٓ يٙمقن اعمٌذول أيمثر ُمـ اعمٝمر، سمؾ إطمقط  (:1161)مسللة  

 ُمٜمف، وٓ سم٠مس سمزي٤مدشمف ذم اخلٚمع. إومم أن يٙمقن أىمّؾ 



 
 

 

 ف الطالق متػّرقةمسائل 

ة ت قمدّ ٤م زوضمتف اقمتدّ إذا وـمئ اًمرضمؾ اُمرأة ؿمٌٝم٦م سم٤مقمت٘م٤مد أهّن  (:1166)مسللة  

سمٙمقٟمف اًمرضمؾ زوج هل٤م أم قمٚمٛم٧م  ٚم٧م اعمرأة أنّ ؾمقاء ختٞمّ ، مقمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدّ  اًمٓمالق

 قمٜمٝم٤م. أضمٜمٌٞم٤ّمً 

إذا يم٤من  وأُّم٤م، دة قمـ اًمزواج طملم اًمٗمراغ ُمـ اًمقطءة وطء اًمِمٌٝم٦م اعمجرّ وُمٌدأ قمدّ  

  احل٤مل قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ُمع اًمزواج اًمٗم٤مؾمد ومٛمٌدؤه٤م ُمـ طملم شمٌلّم 

مل دم٥م  -٦م أي وـم٠مه٤م ُمع اًمٕمٚمؿ سمٙمقهن٤م أضمٜمٌٞمّ  -إذا زٟمك سم٤مُمرأة  (:1165)مسللة  

زوضمٝم٤م وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً صمٌقت  أّٟمفإذا اقمت٘مدت  وأُّم٤م ة ُمع قمٚمٛمٝم٤م سم٤محل٤مل أيْم٤مً،قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدّ 

 ة قمٚمٞمٝم٤م.اًمٕمدّ 

ًمق اؿمؽمـم٧م اًمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م ذم قم٘مد اًمزواج أن يٙمقن اظمتٞم٤مر  (:1164)مسللة  

 اًمٓمالق سمٞمده٤م ُمٓمٚم٘م٤مً أو إذا ؾم٤مومر أو إذا مل يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٓمؾ اًمنمط.

٘م٤ًم أو إذا ؾم٤مومر أو إذا اؿمؽمـم٧م قمٚمٞمف أن شمٙمقن ويمٞمٚم٦م قمٜمف ذم ـمالق ٟمٗمًٝم٤م ُمٓمٚم وأُّم٤م 

 ـمالىمٝم٤م طمٞمٜمئٍذ. اًمنمط وصّح  صّح إذا مل يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

ؾمقاء سمٚمغ يمذًمؽ أو قمرض قمٚمٞمف  -ـمالق زوضم٦م اعمجٜمقن اعمٓمٌؼ  (:1161)مسللة  

ه ٕسمٞمف، ومٞمجقز هلام اًمٓمالق ُمع ُمراقم٤مة ُمّمٚمحتف، وم٢من مل سمٞمد أسمٞمف وضمدّ  -اجلٜمقن سمٕمد اًمٌٚمقغ 

 يم٤من إُمر سمٞمد احل٤ميمؿ اًمنمقمل. يٙمـ ًمف أب وٓ ضمدّ 

ه ُمـ أسمٞمف سمٕم٘مد اٟم٘مٓم٤مع ضم٤مز هلام سمذل أسمقه أو ضمدّ  ج اًمٓمٗمَؾ إذا زوّ  (:1162)مسللة  

 ة شمزيد قمغم زُم٤من ص٤ٌمه، يمام إذا يم٤من قمٛمر اًمّمٌّل ة زوضمتف ُمع اعمّمٚمح٦م وًمق يم٤مٟم٧م اعمدّ ُمدّ 

 اًمدائٛم٦م.ة اعمتٕم٦م ؾمٜمتلم ُمثالً. وًمٞمس هلام شمٓمٚمٞمؼ زوضمتف أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م ويم٤مٟم٧م ُمدّ 



 
 

ؼ زوضمتف قمٜمدمه٤م ضم٤مز ًمٖمػمه ًمق اقمت٘مد اًمرضمؾ سمٕمداًم٦م رضمٚملم وـمٚمّ  (:1163)مسللة  

، سمؾ يٙمٗمل أن حيتٛمؾ هت٤م وإن مل حيرز هق قمداًم٦م اًمِم٤مهديـضمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمدّ أن يتزوّ 

وٓ جي٥م  ،اًمٓمالق ُم٤م مل يٜمٙمِمػ اخلالف صّح٦مؼ قمداًمتٝمام ومٞمٌٜمل قمغم إطمراز اعمٓمٚمّ 

 اًمٗمحص قمـ طم٤مهلام.

  الع اًمزوضم٦م قمٚمٞمف ومْمالً قمـ ـمّ ااًمٓمالق  صّح٦مٓ يٕمتؼم ذم  (:1164 )مسللة 

 رو٤مه٤م سمف.

اًمذي ٓ شمٕمٚمؿ زوضمتف طمٞم٤مشمف وٓ  -اعمٗم٘مقد اعمٜم٘مٓمع ظمؼمه قمـ أهٚمف  (:1165)مسللة  

ف سم٤مإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مل ٟمٗمًف ًمزُمٝم٤م ؼ ُمٜمف قمٚمٞمٝم٤م أو ي٘مقم وًمٞمّ ٗمَ ٜمْ إن يم٤من ًمف ُم٤مل يُ  - ُمقشمف

يرضمع إًمٞمٝم٤م أو ي٠مشمٞمٝم٤م ظمؼم ُمقشمف أو ـمالىمف، وًمٞمس هل٤م اعمٓم٤مًم٦ٌم اًمّمؼم وآٟمتٔم٤مر إمم أن 

 ة.سم٤مًمٓمالق ىمٌؾ ذًمؽ وإن ـم٤مًم٧م اعمدّ 

ِٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مل ٟمٗمًف ُيٜمْ  ؼ ُمٜمف قمغم زوضمتف وٓ وزمّ ٗمَ ٜمْ إذا مل يٙمـ ًمٚمزوج ُم٤مل يُ  وأُّم٤م 

ٚمٝم٤م أرسمع ؾمٜملم وي٠مُمر سم٤مًمٗمحص قمٜمف ضم٤مز هل٤م أن شمرومع أُمره٤م إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل ومٞم١مضّم 

ف  طمٞم٤مشمف وٓ ُمقشمف أُمر احل٤ميمؿ وًمٞمّ ة، وم٢من اٟم٘مْم٧م اًمًٜمقات إرسمع ومل شمتٌلّم هذه اعمدّ  ظمالل

سمٓمالىمٝم٤م، وم٢من مل ي٘مدم قمغم اًمٓمالق ومل يٛمٙمـ إضم٤ٌمره قمٚمٞمف ـمّٚم٘مٝم٤م احل٤ميمؿ سمٜمٗمًف أو سمقيمٞمٚمف 

٦م قمـ زوضمٝم٤م وضم٤مز ة ص٤مرت أضمٜمٌٞمّ ، وم٢مذا ظمرضم٧م ُمـ اًمٕمدّ أّي٤ممأرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمة  ومتٕمتدّ 

 ـ شمِم٤مء.ممّ ج هل٤م أن شمتزوّ 

إذا رومٕم٧م زوضم٦م اعمٗم٘مقد أُمره٤م إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل سمٕمد أرسمع  (:1152)مسللة  

ة أُمر احل٤ميمؿ ُمـ وم٘مد زوضمٝم٤م ُمع ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمٗمحص قمٜمف ظمالل شمٚمؽ اعمدّ  -ُمثالً  -ؾمٜمقات 

 وم٢مذا مل يٌٚمغ قمٜمف ظمؼمٌ  -٥م اًمٗم٤مئدة قمٚمٞمف ُمع اطمتامل شمرشمّ  -سمتجديد اًمٗمحص قمٜمف ُم٘مدارًا ُم٤م 

 م.أُمر سمٓمالىمٝم٤م قمغم ُم٤م شم٘مدّ 



 
 

 قمدم أو شمٌلّم  ؼ اًمٗمحص قمغم وضمٝمفة قمدم حت٘مّ  سمٕمد اًمٓمالق واٟم٘مْم٤مء اًمٕمدّ وإذا شمٌلّم  

.    ًمزم اًمتدارك وآؾمتئٜم٤مف إظمرى قمغم اًمقضمف اعمٕمتؼم ذقم٤مً  ُم٤متوىمقع سمٕمض اعم٘مدّ 

 ضمٝم٤م ُمـ اًمٖمػم يم٤من سم٤مـمالً.وإذا يم٤من ذًمؽ سمٕمد شمزوّ 

٤م ضم٤مهالً سم٤محل٤مل طمرُم٧م قمٚمٞمف أسمدًا قمغم إطمقط. وإن يم٤من اًمزوج اًمث٤مين ىمد دظمؾ هب 

اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م وىمع سمٕمد ُمقت زوضمٝم٤م اعمٗم٘مقد وىمٌؾ أن يٌٚمغ ظمؼمه إًمٞمٝم٤م   أنّ ٟمٕمؿ، إذا شمٌلّم 

ّٓ وم٤مًمٕم٘مُد وإن يم٤من سم٤مـمالً   ُمع اًمدظمقل. طمتّك٦م ف ٓ يقضم٥م احلرُم٦م إسمديّ أٟمّ إ

 

 

  



 
 

 

 

 أحؽام الغصب

 ف.اًمٖمّم٥م هق: اؾمتٞمالء اإلٟم٤ًمن قمدواٟم٤ًم قمغم ُم٤مل اًمٖمػم أو طم٘مّ  (:1151)مسللة  

 إيمرم )صغّم  ُم٤مت، وىمد ورد اًمتِمديد سمِم٠مٟمف يمثػمًا، وقمـ اًمٜمٌّل وهق ُمـ يم٤ٌمئر اعمحرّ 

 مَ وْ يَ  نْيَ ِض رَ أَ  عِ بْ َش  نْ مِ  اهللُ  هُ قَ وَ ضَ  ضِ رْ إَ  نَ اً مِ ْزَ ِص  َب َص غَ  نْ مَ »ف ىم٤مل: اهلل قمٚمٞمف وآًمف( أٟمّ 

 .«ةامَ قَ الؼِ 

 ،ؾمقاء ٦م وُم٤م ومٞمف اًمٜم٤مس ذعٌ قمغم إوىم٤مف اًمٕم٤مُمّ  آؾمتٞمالءُ  (:1156)مسللة  

ُمثؾ آؾمتٞمالء  -اًمٜم٤مس ُمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م  وُمٜمعُ  ،يم٤معم٤ًمضمد واًمِمقارع واًم٘مٜم٤مـمر وٟمحقه٤م

 همّم٥ٌم حمّرم. - ٦مقمغم إُمالك اخل٤مّص 

وُمـ ؾمٌؼ إمم ُمٙم٤من ذم اعمًجد ًمٚمّمالة أو ًمٖمػمه٤م ُمـ إهمراض اًمراضمح٦م يم٤مًمدقم٤مء  

وىمراءة اًم٘مرآن واًمتدريس مل جيز ًمٖمػمه إزاطمتف قمـ ذًمؽ اعمٙم٤من وُمٜمٕمف ُمـ آٟمتٗم٤مع سمف، 

 ؾمقاء شمقاومؼ اًم٤ًمسمؼ ُمع اعمًٌقق ذم اًمٖمرض أم خت٤مًمٗم٤م ومٞمف.

٤مذه ُمٓم٤موم٤مً طمقل يتٕم٤مرف اخّت م اًمٓمقاف قمغم همػمه ومٞمام ٟمٕمؿ، حيتٛمؾ قمٜمد اًمتزاطمؿ شم٘مدّ  

م اًمّمالة قمغم همػمه٤م ذم ؾم٤مئر اعم٤ًمضمد، ومال يؽمك ٛم٦م، يمام حيتٛمؾ شم٘مدّ اًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمٔمّ 

 آطمتٞم٤مط ًمٚم٤ًمسمؼ سمتخٚمٞم٦م اعمٙم٤من ًمٚمٛمًٌقق ذم ُمثؾ ذًمؽ.

ًمق اؾمتقمم قمغم إٟم٤ًمن ومحًٌف فمٚماًم مل يٕمّد هم٤مص٤ٌمً وإن يم٤من آصماًم  (:1155)مسللة  



 
 

٧م اؾمتٞمالئف ُمـ همػم اؾمتٜم٤مد إًمٞمف مل يْمٛمٜمف، يمام ٓ سمذًمؽ، ومٚمق أص٤مسمف ضر أو ُم٤مت حت

ّٓ يْمٛمـ ُمٜم٤مومٕمف  ف يْمٛمـ قمٜمدئٍذ وم٢مٟمّ  ،قمـ يمًٌف سم٥ًٌم احلٌس تقىّمػإذا يم٤من يمًقسم٤مً ومإ

 أضمرة ُمثٚمف ُمـ طمٞم٨م شمٗمقي٧م ُمٜم٤مومٕمف قمٚمٞمف.

سم٤مؾمتٞمالء اًمٖم٤مص٥م قمغم اعمٖمّمقب  -م يمام شم٘مدّ  -م اًمٖمّم٥م يت٘مقّ  (:1154)مسللة  

ؼ ذم اعمت٤مع وصػمورشمف حت٧م يده قمروم٤ًم، وخيتٚمػ ذًمؽ سم٤مظمتالف اعمٖمّمقسم٤مت، ومٞمتح٘مّ 

وًمق  - ُمـ سمٞم٧م وٟمحقه -واًمٓمٕم٤مم واًمٜم٘مقد وٟمحقه٤م سم٠مظمذه٤م سمٞمده أو ٟم٘مٚمٝم٤م إمم ُم٤م حت٧م يده 

دار ٤مرة سمريمقهب٤م وىمٞم٤مدهت٤م ُمثالً، وذم ُمثؾ اًمؼ ذم ُمثؾ اًمًٞمّ سم٠مُمر اًمٖمػم سمذًمؽ، ويتح٘مّ 

 ٓ ي٘مدر قمغم ُمداومٕمتف وإظمراضمف. سم٤مًمًٙمٜمك ومٞمٝم٤م ُمع قمدم طمْمقر اعم٤مًمؽ أو يمقٟمف وٕمٞمٗم٤مً 

جي٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م رومع اًمٞمد قمـ اعمٖمّمقب ورّده إمم اعمٖمّمقب  (:1151)مسللة  

، سمؾ وإن اؾمتٚمزم اًمير قمٚمٞمف. وإذا يم٤من اعمٖمّمقب ُمـ إُمقال ٦ميم٤من ذم رّده ُم١مٟم ُمٜمف وإن

 رّد قمقوف إًمٞمف قمغم شم٘مدير شمٚمٗمف.وضم٥م قمٚمٞمف  -قمٞمٜم٤مً أو ُمٜمٗمٕم٦م  -

٦م يم٤مًمقًمد واًمٚمٌـ ُمٚمؽ عم٤مًمٙمف، ٟمامء اعمٖمّمقب ُمـ إقمٞم٤من اخل٤مرضمٞمّ  (:1152)مسللة  

٤م ُمٜم٤مومٕمف ومٞمج٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م رّده إًمٞمف ُم٤م دام سم٤مىمٞم٤ًم ورّد قمقوف قمغم شم٘مدير شمٚمٗمف. وأُمّ 

ض اعم٤مًمؽ قمٜمٝم٤م، ٤مرة ومٞمج٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م أن يٕمقّ إظمرى يمًٙمٜمك اًمدار وريمقب اًمًٞمّ 

 ٚم٦م مل يًٙمٜمٝم٤م أطمد.يمام ًمق سم٘مٞم٧م اًمدار ُمٕمٓمّ  ،ؾمقاء اؾمتقوم٤مه٤م أم شمٚمٗم٧م حت٧م يده

 ،رّد إمم وًمٞمّٝمؿأو اعمجٜمقن أو اًمًٗمٞمف يُ  اعم٤مل اعمٖمّمقب ُمـ اًمّمٌّل  (:1153)مسللة  

 إًمٞمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ. إًمٞمف قمقوف، وٓ يرشمٗمع اًمْمامن سم٤مًمردّ  ردّ وُمع اًمتٚمػ يُ 

ن اؿمؽميم٤م ذم آؾمتٞمالء قمغم مجٞمع إذا اؿمؽمك اصمٜم٤من ذم اًمٖمّم٥م وم٢م (:1154)مسللة  

٤مً ًمقطمده ُمـ تٛمّٙمٜميم٤من أطمدمه٤م أو يمالمه٤م ُم ُمٜمٝمام و٤مُمٜم٤مً جلٛمٞمٕمف، ؾمقاء اعم٤مل يم٤من يمؾ  

 اعم٤مًمؽ آؾمتٞمالء قمغم مجٞمٕمف أم يم٤من سمح٤مضم٦م ذم ذًمؽ إمم ُم٤ًمقمدة أظمر وشمٕم٤موٟمف، ومٞمتخػّم 



 
 

 .-( 9934ُمثؾ ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم اعم٠ًمًم٦م ) -ام ؿم٤مء ذم اًمرضمقع إمم أّي 

٦م رّده ومل يْمٛمـ ًمق يم٤من اعمٖمّمقب سم٤مىمٞم٤مً ًمٙمـ ٟمزًم٧م ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞمّ  (:1155سللة )م 

 ٟم٘مّم٤من اًم٘مٞمٛم٦م ُم٤م مل يٙمـ ذًمؽ سم٥ًٌم ٟم٘مّم٤من اًمٕملم وًمق سمزوال صٗم٦م يمامل ُمٜمٝم٤م.

يم٠من  -٦م أو ٟمحقه٤م ومتٚمٗم٧م قمٜمده هٞمئتٝم٤م إذا همّم٥م ىمالدة ذهٌٞمّ  (:1142)مسللة  

سمف ىمٞمٛمتٝم٤م ىمٌؾ  ُم٤م شمتٗم٤موت :أي ،إرش أيْم٤مً  ٚمٞمفقمٞمٜمٝم٤م إمم اعم٤مًمؽ وقم ًمزُمف ردّ  -ُمثالً  أذاهب٤م

 .شمٚمػ اهلٞمئ٦م وسمٕمده

وًمق ـمٚم٥م اًمٖم٤مص٥م أن يّمقهمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم يمام يم٤مٟم٧م ؾم٤مسم٘م٤ًم ومراراً قمـ إقمٓم٤مء إرش مل  

اعم٤مًمؽ ًمٞمس ًمف إضم٤ٌمر اًمٖم٤مص٥م قمغم اًمّمٞم٤مهم٦م وإرضم٤مع  جي٥م قمغم اعم٤مًمؽ اًم٘مٌقل، يمام أنّ 

 اعمٖمّمقب إمم طم٤مًمتف إومم.

يمام إذا  -وضمد ذم اًمٕملم اعمٖمّمقسم٦م أصمراً حمْم٤مً شمزيد سمف ىمٞمٛمتٝم٤م ًمق أ (:1141)مسللة  

ه٤م ه٤م إًمٞمف سمتٚمؽ احل٤مًم٦م وضم٥م ردّ وـمٚم٥م اعم٤مًمؽ ردّ  -همّم٥م ذه٤ٌمً ومّم٤مهمف ىمرـم٤مً أو ىمالدة 

إًمٞمف وٓ رء ًمف سم٢مزاء قمٛمٚمف، سمؾ ًمٞمس ًمف إرضم٤مقمٝم٤م إمم طم٤مًمتٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ دون إذن 

قمٚمٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم أو إمم طم٤مًم٦م أظمرى ٓ شمٙمقن ُم٤مًمٙمٝم٤م. وًمق أرضمٕمٝم٤م ُمـ دون إذٟمف إمم ُم٤م يم٤مٟم٧م 

٦م ُمـ طم٤مًمتٝم٤م إومم ومٗمل وامٟمف ًمألرش إؿمٙم٤مل ٓ يؽمك ُمٕمف ُمراقم٤مة ُم٤مًمٞمّ  ومٞمٝم٤م أىمّؾ 

 آطمتٞم٤مط.

 ىمٌؾ ف اًمٖم٤مص٥م ذم اًمٕملم اعمٖمّمقسم٦م سمام شمزيد سمف ىمٞمٛمتٝم٤م قماّم ًمق شمٍّم  (:1146)مسللة  

ىمٞمٛم٦م  ص٥م طمٞمٜمئذٍ وٓ يْمٛمـ اًمٖم٤م ،وـمٚم٥م اعم٤مًمؽ إرضم٤مقمٝم٤م إمم طم٤مًمتٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م وضم٥م

٦م ًمٚمٕملم سمذًمؽ وٛمـ أرش اًمٜم٘مّم٤من، وم٤مًمٙمت٤مب ًمٞمّ اًمّمٗم٦م، وًمٙمـ ًمق ٟم٘مّم٧م اًم٘مٞمٛم٦م إوّ 

اًمذي ىم٤مم سمتجٚمٞمده إذا ـمٚم٥م اعم٤مًمؽ إقم٤مدشمف إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾم٤مسم٘م٤مً وم٠مقم٤مده اًمٖم٤مص٥م قمغم ُم٤م 

  يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمتجٚمٞمد وٛمـ اًمٜم٘مص.يم٤من قمٚمٞمف ومٜم٘مّم٧م ىمٞمٛمتف قماّم 



 
 

ومٖمرؾمٝم٤م أو زرقمٝم٤م وم٤مًمٖمرس واًمزرع وٟمامؤمه٤م  ًمق همّم٥م أرو٤مً  (:1145)مسللة  

٤مٟم٤ًم أو سم٠مضمرة وضم٥م قمٚمٞمف إزاًمتٝمام ًمٚمٖم٤مص٥م، وإذا مل يرض اعم٤مًمؽ سمٌ٘م٤مئٝم٤م ذم إرض جمّ 

احلٗمر وأضمرة إرض ُم٤م داُم٧م ُمِمٖمقًم٦م  قمٚمٞمف أيْم٤ًم ـمؿّ  ر سمذًمؽ، يمام أنّ ومقرًا وإن شمّي 

 ،رش اًمٜم٘مّم٤منع أو اًم٘مٚمع وضم٥م قمٚمٞمف أهبام، وًمق طمدث ٟم٘مص ذم ىمٞمٛم٦م إرض سم٤مًمزر

اعم٤مًمؽ ًمق سمذل ىمٞمٛم٦م  ٤مه، يمام أنّ وًمٞمس ًمف إضم٤ٌمر اعم٤مًمؽ قمغم سمٞمع إرض ُمٜمف أو إضم٤مرهت٤م إيّ 

 اًمٖمرس واًمزرع مل دم٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م إضم٤مسمتف.

ُم٤م ٓ يٙمثر وضمقد ُمثٚمف ذم  :وهق –٤مً إذا شمٚمػ اعمٖمّمقب ويم٤من ىمٞمٛمٞمّ  (:1144)مسللة  

يم٤مٕطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م وهم٤مًم٥م أٟمقاع احلٞمقان  ،٤مت اًمتل ختتٚمػ سم٤مظمتالومٝم٤م اًمرهم٤ٌمتاًمّمٗم

ىمٞمٛمتف سمح٥ًم اًمٜم٘مد اًمرائ٩م ذم سمٚمد اًمتٚمػ، وم٢من شمٗم٤موشم٧م ىمٞمٛمتف  وضم٥م ردّ  - يم٤مًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ

ُمـ يقم اًمٖمّم٥م إمم يقم إداء يم٤مٟم٧م اًمٕمؼمة سم٘مٞمٛمتف يقم اًمتٚمػ. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اًمٜم٘مد 

ر سمف ذم ٤مب ىمٞمٛمتف سمام يت٘مدّ ٦م ُمٜمف ذم يقم إداء وم٤مًمالزم اطمتًاًمرائ٩م ذم يقم اًمتٚمػ أيمثر ُم٤مًمٞمّ 

 زُمـ إداء.

٦م ذم زُم٤مين ٤مً ومتٚمػ ومل شمتٗم٤موت ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞمّ إذا همّم٥م ىمٞمٛمٞمّ  (:1141)مسللة  

ّٓ اًمٖمّم٥م واًمتٚمػ  ع ىمٞمٛمتف، وم٢من مل يٙمـ سمٗمٕمؾ ف طمّمؾ ومٞمف ذم إصمٜم٤مء ُم٤م يقضم٥م ارشمٗم٤مأٟمّ إ

٤مد ُمروف ومامت قمصُمؿَّ  ص٤مر صحٞمح٤مً صُمؿَّ  يمام إذا يم٤من احلٞمقان ُمريْم٤مً طملم همّمٌف اًمٖم٤مص٥م

يمام ًمق يم٤من احلٞمقان ُمٝمزوًٓ وم٠مقمٚمٗمف يمثػمًا  وإن يم٤من سمٗمٕمٚمف ،تفوٛمـ ىمٞمٛمتف طم٤مل صحّ 

 قم٤مد إمم اهلزال وشمٚمػ مل يْمٛمـ ىمٞمٛمتف طم٤مل ؾمٛمٜمف.صُمؿَّ  ؾمٛمـ طمتّكوأطمًـ ـمٕم٤مُمف 

ُم٤م يٙمثر وضمقد ُمثٚمف ذم  :وهق –٤ًم اعمٖمّمقب اًمت٤مًمػ إذا يم٤من ُمثٚمٞمّ  (:1142)مسللة  

يم٤محلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم وهمػممه٤م ُمـ احلٌقب  ،سم٤مظمتالف اًمرهم٤ٌمتّمٗم٤مت اًمتل ختتٚمػ اًم

أي ُم٤م يٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمف ذم  ،ُمثٚمف وضم٥م ردّ  - وهم٤مًم٥م ُمٜمتج٤مت اعمّم٤مٟمع ذم هذا اًمٕمٍم



 
 

قمـ  -ُمثالً  -٦م، ومال جيزئ اًمرديء ُمـ احلٜمٓم٦م ٦م واًمّمٜمٗمٞمّ ٤مت اًمٜمققمٞمّ مجٞمع اخلّمقصٞمّ 

 ده٤م.ضمٞمّ 

وضم٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م حتّمٞمٚمف  إذا وضمد اعمثؾ سم٠مزيد ُمـ صمٛمـ اعمثؾ (:1143)مسللة  

رًا قمروم٤ًم مل جي٥م ّد اعمثؾ ُمتٕمذّ ودومٕمف إمم اعم٤مًمؽ. ٟمٕمؿ، إذا يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة يمثػمة سمحٞم٨م قمُ 

ر ذًمؽ، سمؾ يٙمٗمل دومع ىمٞمٛمتف اعمتٕم٤مروم٦م ذم يقم إداء يمام هق احل٤مل ذم ؾم٤مئر ُمقارد شمٕمذّ 

 اعمثؾ.

ّٓ ًم٧م ىمٞمٛمتف مل يٙمـ قمغم اًمٖم٤مص٥م ًمق وضمد اعمثؾ وًمٙمـ شمٜمزّ  (:1144)مسللة   إ

إقمٓم٤مؤه، وًمٞمس ًمٚمامًمؽ ُمٓم٤مًمٌتف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م وٓ سم٤مًمتٗم٤موت. وًمق ؾم٘مط اعمثؾ قمـ اًم٘مٞمٛم٦م مت٤مُم٤ًم 

وم٢من شمراوٞم٤م قمغم آٟمتٔم٤مر إمم زُم٤من أو ُمٙم٤من ي١مُّمؾ أن يٙمقن ًمٚمٛمثؾ ومٞمف ىمٞمٛم٦م ومال إؿمٙم٤مل، 

ّٓ و  ع قمـ ىمٌقهل٤م.وًمٞمس ًمٚمامًمؽ آُمتٜم٤م ،ومٚمٚمٖم٤مص٥م دومع ىمٞمٛم٦م اعمٖمّمقب إمم اعم٤مًمؽإ

 قوه ،وهؾ يراقمك ذم اًم٘مٞمٛم٦م زُم٤مٟم٤ًم وُمٙم٤مٟم٤ًم وقم٤مء اًمٖمّم٥م أو اًمتٚمػ أو أدٟمك اًم٘مٞمؿ 

وإطمقط ًمزوُم٤ًم  ،٦م؟ وضمقهّمؾ سمً٘مقـمف قمـ اعم٤مًمٞمّ ىمٞمٛمتف ذم اًمزُم٤من أو اعمٙم٤من اعمتّ 

 اًمتّم٤مًمح.

٦م واحلديد واًمٜمح٤مس ات واعمٕم٤مدن اعمٜمٓمٌٕم٦م يم٤مًمذه٥م واًمٗمّْم اًمٗمٚمزّ  (:1145)مسللة  

شمف وىمٞمٛمل سمح٥ًم ُم٤مدّ  ف ُمثكم٤ًم أو أٟمّ ٤مً أو ىمٞمٛمٞمّ ت. وهؾ اعمّمٜمقع ُمٜمٝم٤م يٕمّد ُمثٚمٞمّ ٤مُمـ اعمثٚمٞمّ 

 هق اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعمقارد. ّمحٞمحسمح٥ًم هٞمئتف؟ اًم

حمّط  -ذم إؾم٤مس  -٦م شمٙمقن هل إذا يم٤مٟم٧م اًمّمٜمٕم٦م سمٛمث٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مؾم٦م وإمهٞمّ  وم٢مّٟمف 

 ٤مً.يٕمّد اعمّمٜمقع ىمٞمٛمٞمّ  - اً ٦م اًم٘مديٛم٦م ضمدّ يم٤معمّمٜمققم٤مت إصمريّ  -أٟمٔم٤مر اًمٕم٘مالء وُمقرد رهم٤ٌمهتؿ 

وإذا مل شمٙمـ يمذًمؽ وم٢من يم٤من يٙمثر وضمقد ُمثٚمف ذم اًمّمٗم٤مت اًمتل ختتٚمػ سم٤مظمتالومٝم٤م  

 ومٝمق ُمثكم. - يمٖم٤مًم٥م اعمّمٜمقع ذم ُمٕم٤مُمؾ هذا اًمٕمٍم -اًمرهم٤ٌمت 



 
 

٦م واعمّمقهم٤مت اًمذهٌٞمّ  كِمّ يمٖم٤مًم٥م أٟمقاع احلُ  -وإذا مل يٙمـ اعمّمٜمقع ُمـ اًم٘مًٛملم  

 ة٤ًم يم٤من وزٟمف قمنمف وىمٞمٛمل هبٞمئتف، ومٚمق همّم٥م ىمرـم٤ًم ذهٌٞمّ شمومٝمق ُمثكم سمامدّ  - ٦مٞمّ واًمٗمّْم 

همراُم٤مت ُمـ اًمذه٥م ُمع ُم٤م سمف اًمتٗم٤موت سملم ىمٞمٛمتف  ةهمراُم٤مت ومتٚمػ قمٜمده وٛمـ قمنم

 ُمّمقهم٤ًم وىمٞمٛمتف همػم ُمّمقغ.

همّمٌٝم٤م آظمر ُمـ اًمٖم٤مص٥م صُمؿَّ  إذا همّم٧ٌم اًمٕملم ُمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م (:1112)مسللة  

 ًمف ُمٓم٤مًم٦ٌم أّي  ُمٜمٝمام سمٌدهل٤م ُمـ اعمثؾ أو اًم٘مٞمٛم٦م، يمام أنّ  ومتٚمٗم٧م قمٜمده ومٚمٚمامًمؽ ُمٓم٤مًم٦ٌم أّي 

 ُمٜمٝمام سمٛم٘مدار ُمـ اًمٕمقض.

ل ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٖم٤مص٥م اًمث٤مين سمام ل ومٚمألوّ ف إذا أظمذ اًمٕمقض ُمـ اًمٖم٤مص٥م إوّ إٟمّ صُمؿَّ  

ل سمام ٤م إذا أظمذ اًمٕمقض ُمـ اًمٖم٤مص٥م اًمث٤مين ومٚمٞمس ًمف أن يرضمع إمم إوّ همرُمف ًمٚمامًمؽ، وأُمّ 

 دومٕمف إمم اعم٤مًمؽ.

يمام إذا سم٤مع ُم٤م  -إذا سمٓمٚم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٗم٘مده٤م ذـم٤ًم ُمـ ذوـمٝم٤م  (:1111)مسللة  

ومف ذم ُمـ اًمٓمروملم سمرو٤م اًمٓمرف أظمر سمتٍّم  وم٢من قمٚمؿ يمّؾ  - ي٤ٌمع سم٤مًمقزن ُمـ دون وزن

ّٓ ف ذم اعمٌٞمع واًمثٛمـ، وقمغم شم٘مدير وم٤ًمد اعمٕم٤مُمٚم٦م ضم٤مز هلام اًمتٍّم  طمتّكُم٤مًمف   ومام ذم يد يمّؾ إ

ه إمم ُم٤مًمٙمف، ومٚمق شمٚمػ حت٧م يده وضم٥م دومع يم٤معمٖمّمقب جي٥م ردّ ُمٜمٝمام ُمـ ُم٤مل ص٤مطمٌف 

 ؾمقاء أقمٚمؿ سمٌٓمالن اعمٕم٤مُمٚم٦م أم ٓ. ،قمقوف إًمٞمف

  

  



 
 

 

 

 أحؽام الؾؼطة

اًمٚم٘مٓم٦م هل: اعم٤مل اعم٠مظمقذ اعمٕمثقر قمٚمٞمف سمٕمد وٞم٤مقمف قمـ ُم٤مًمٙمف  (:1116)مسللة  

 اعمجٝمقل.

   قمٞمفط قمالُم٦م يّمٗمف هب٤م ُمـ يدّ إذا مل شمٙمـ ًمٚمامل اعمٚمت٘مَ  (:1115)مسللة  

ّم٦م محّ  95,4)ٙمف وإن سمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتف درمه٤ًم ط أن يتٛمٚمّ ضم٤مز ًمٚمٛمٚمت٘مِ  - يم٤معمًٙمقيم٤مت اعمٗمردة -

ـّ ُمـ اًمٗمّْم  ق سمف قمـ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن يتّمدّ  ٦م اعمًٙمقيم٦م( أو زادت قمٚمٞمف، وًمٙم

 ُم٤مًمٙمف.

قمٞمٝم٤م ويم٤مٟم٧م إذا يم٤مٟم٧م ًمّٚم٘مٓم٦م قمالُم٦م يٛمٙمـ أن يّمٗمٝم٤م هب٤م ُمـ يدّ  (:1114)مسللة  

ىمٞمٛمتٝم٤م دون اًمدرهؿ مل جي٥م شمٕمريٗمٝم٤م واًمٗمحص قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م، وإطمقط وضمقسم٤مً أن ٓ 

 ق هب٤م قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م.ط سمؾ يتّمدّ ٙمٝم٤م اعمٚمت٘مِ يتٛمٚمّ 

ٟم٧م هل٤م قمالُم٦م يٛمٙمـ اًمقصقل هب٤م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م وسمٚمٖم٧م اًمٚم٘مٓم٦م إذا يم٤م (:1111)مسللة  

ط شمٕمريٗمٝم٤م ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس أو ُم٤م سمحٙمٛمٝم٤م ؾمٜم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م درمه٤ًم ومام زاد وضم٥م قمغم اعمٚمت٘مِ 

يم٤مُمٚم٦م ُمـ يقم آًمت٘م٤مط، ؾمقاء أيم٤من ُم٤مًمٙمٝم٤م ُمًٚماًم أو يم٤مومرًا حمؽمم اعم٤مل. وٓ شمٕمتؼم اعم٤ٌمذة 

ٓـمٛمئٜم٤من سمقىمققمف، ويً٘مط وضمقسمف قمٜمف ُمع ط آؾمتٜم٤مسم٦م ومٞمف ُمع اذم اًمتٕمريػ، سمؾ ًمٚمٛمٚمت٘مِ 

 ع همػمه سمف.شمؼمّ 



 
 

ط خي٤مف ُمـ اًمتٝمٛم٦م يً٘مط وضمقب اًمتٕمريػ ومٞمام إذا يم٤من اعمٚمت٘مِ  (:1112)مسللة  

واخلٓمر إن قمّرف سم٤مًمٚم٘مٓم٦م، يمام يً٘مط ُمع آـمٛمئٜم٤من سمٕمدم اًمٗم٤مئدة ذم شمٕمريٗمٝم٤م أو ذم 

د ٓ يّمٚمف ظمؼمه٤م وإن ُم٤مًمٙمٝم٤م ىمد ؾم٤مومر إمم سمٚمد سمٕمٞم آؾمتٛمرار ومٞمف وًمق ٕضمؾ إطمراز أنّ 

قمّرومٝم٤م، وذم ُمثؾ ذًمؽ إطمقط وضمقسم٤مً أن حيتٗمظ سم٤مًمٚم٘مٓم٦م عم٤مًمٙمٝم٤م ُم٤م دام مل يٞم٠مس ُمـ 

ط ى ًمٚمتٕمريػ سمامًمف اًمْم٤مئع ًمٞمّمؾ إمم اعمٚمت٘مِ ف سمٜمٗمًف يتّمدّ اًمقصقل إًمٞمف وًمق ٓطمتامل أٟمّ 

ق هب٤م قمـ اعم٤مًمؽ سم٢مذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل وٓ وُمع طمّمقل اًمٞم٠مس ُمـ ذًمؽ يتّمدّ  .ظمؼمه

ق متيض ؾمٜم٦م، وًمق ص٤مدف جملء اعم٤مًمؽ يم٤من سم٤مخلٞم٤مر سملم أن يرى سم٤مًمتّمدّ  طمتّكيٜمتٔمر هب٤م 

 وسملم أن يٓم٤مًمٌف سمٌدهل٤م.

إذا قمّرف اًمٚم٘مٓم٦م ؾمٜم٦م ومل ئمٝمر ُم٤مًمٙمٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٚم٘مٓم٦م ذم احلرم  (:1113)مسللة  

إذا  وأُّم٤مق هب٤م قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م، ط ًمزوُم٤ًم أن يتّمدّ وم٤مٕطمق -٦م زاده٤م اهلل ذوم٤ًم أي طمرم ُمٙمّ  -

وًمق سم٤مإليّم٤مء ُم٤م مل يٞم٠مس ُمـ  -ط سملم أن حيٗمٔمٝم٤م عم٤مًمٙمٝم٤م  اعمٚمت٘مِ يم٤مٟم٧م ذم همػم احلرم ختػّم 

ق هب٤م قمـ وسملم أن يتّمدّ  ،ظ قمغم قمٞمٜمٝم٤مأن يٜمتٗمع هب٤م ُمع اًمتحٗمّ  وًمف طمٞمٜمئذٍ  - إيّم٤مهل٤م إًمٞمف

 ٙمٝم٤م.وإطمقط وضمقسم٤ًم قمدم متٚمّ  .ُم٤مًمٙمٝم٤م

ظ هب٤م ًمٚمامًمؽ ًمق قمّرف اًمٚم٘مٓم٦م ؾمٜم٦م ومل ئمٗمر سمامًمٙمٝم٤م وم٘مّمد اًمتحٗمّ  (:1114)مسللة  

ق إذا يم٤من ىمد شمّمدّ  وأُّم٤موٓ شمٗمريط مل يْمٛمٜمٝم٤م عم٤مًمٙمٝم٤م وإن فمٗمر سمف.  ومتٚمٗم٧م ُمـ دون شمٕمد  

ق وسملم أن يٓم٤مًمٌف ؾ إًمٞمف يم٤من اعم٤مًمؽ سم٤مخلٞم٤مر سملم أن يرى سم٤مًمتّمدّ شمقّص صُمؿَّ  هب٤م قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م

 سمٌدهل٤م.

ّٓ  ،ل زُمـ آًمت٘م٤مط قمَمًمق أظّمر شمٕمريػ اًمٚم٘مٓم٦م قمـ أوّ  :(1115)مسللة   إذا يم٤من إ

ّٓ  ،شم٘مدير، ومٞمج٥م شمٕمريٗمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ًمٕمذر، وٓ يً٘مط قمٜمف وضمقسمف قمغم يمّؾ  إذا يم٤من إ

 ٓ يرضمك ُمٕمف اًمٕمثقر قمغم ُم٤مًمٙمٝم٤م وإن قمّرف هب٤م. اًمت٠مظمػم سمحد  



 
 

٦م ذات قمالُم٦م ٤ًم أو جمٜمقٟم٤ًم ويم٤مٟم٧م اًمٚم٘مٓمط صٌٞمّ إذا يم٤من اعمٚمت٘مِ  (:1122)مسللة  

سمؾ جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ ُمع  ،ى ًمتٕمريٗمٝم٤مأن يتّمدّ  وسمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م درمه٤ًم ومام زاد ومٚمٚمقزمّ 

 (.9935م ذم اعم٠ًمًم٦م )وم٢مذا مل جيد ُم٤مًمٙمٝم٤م ضمرى قمٚمٞمٝم٤م اًمتخٞمػم اعمت٘مدّ  ،اؾمتٞمالئف قمٚمٞمٝم٤م

ًمق شمٚمٗم٧م اًمٚم٘مٓم٦م ىمٌؾ مت٤مم اًمًٜم٦م وم٢من مل خيّؾ سم٤معم٤ٌمدرة إمم اًمتٕمريػ  (:1121)مسللة  

ّٓ ط مل يٙمـ قمٚمٞمف رء وذم طمٗمٔمٝم٤م ومل يٗمرّ  ومل يتٕمدّ  وٛمـ قمقوٝم٤م، وجي٥م قمٚمٞمف إ

 آؾمتٛمرار ذم اًمتٕمريػ وم٢مذا قمثر قمغم اعم٤مًمؽ دومع إًمٞمف اًمٕمقض ُمـ اعمثؾ أو اًم٘مٞمٛم٦م.

ف ُم٤مل و٤مئع فمٝمر أٟمّ صُمؿَّ  ف ًمف وم٠مظمذهًمق قمثر قمغم ُم٤مل وطم٥ًم أٟمّ  (:1126)مسللة  

 قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمٝم٤م. يًمٚمٖمػم يم٤من ًم٘مٓم٦م ودمر

   ًمق ؾمٛمٕمف اعم٤مًمؽ ٓطمتٛمؾ  يٕمتؼم ذم اًمتٕمريػ أن يٙمقن قمغم ٟمحقٍ  (:1125)مسللة  

أن يٙمقن اعم٤مل اعمٕمثقر قمٚمٞمف ًمف، وهذا خيتٚمػ سمح٥ًم اظمتالف  -اً سمف اطمتامًٓ ُمٕمتدّ  -

أن سُمدَّ اعمقارد، وم٘مد يٙمٗمل أن ي٘مقل: )ُمـ و٤مع ًمف رء أو ُم٤مل(، وىمد ٓ يٙمٗمل ذًمؽ سمؾ ٓ 

وىمد ٓ يٙمٗمل هذا أيْم٤ًم سمؾ يٚمزم إو٤موم٦م سمٕمض  ي٘مقل: )ُمـ و٤مع ًمف ذه٥م( أو ٟمحقه،

طم٤مل  ٤مت إًمٞمف يم٠من ي٘مقل: )ُمـ و٤مع ًمف ىمرط ذه٥م( ُمثالً، وًمٙمـ جي٥م قمغم يمّؾ اخلّمقصٞمّ 

، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤مً قمدم ٓ يتٕملّم  طمتّكآطمتٗم٤مظ سم٢مهب٤مم اًمٚم٘مٓم٦م ومال يذيمر مجٞمع صٗم٤مهت٤م 

 ػ قمٚمٞمف اًمتٕمريػ.ذيمر ُم٤م ٓ يتقىمّ 

٤م ًمف ؾُمئؾ قمـ أوص٤مومٝم٤م ٕمٚمؿ أهّن ٦م أطمد ومل يُ ًمق اّدقمك اًمٚم٘مٓم (:1124)مسللة  

 ٤مت اعمقضمقدة ومٞمٝم٤موقمالُم٤مهت٤م، وم٢مذا شمقاوم٘م٧م اًمّمٗم٤مت واًمٕمالئؿ اًمتل ذيمره٤م ُمع اخلّمقصٞمّ 

وٓ يٕمتؼم أن يذيمر إوص٤مف  ،قمٓمٞم٧م ًمفأُ  -يمام هق اًمٖم٤مًم٥م  -ًمف  سم٠مهّن٤موطمّمؾ آـمٛمئٜم٤من 

 ُمع قمدم طمّمقل آـمٛمئٜم٤من ومال جيقز دومٕمٝم٤م إًمٞمف. وأُّم٤م ،تل ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م اعم٤مًمؽ هم٤مًم٤ٌمً اًم

م وٛمٜمٝم٤م، ومٚمق ط ومٞمٝم٤م سمام شم٘مدّ اًمٚم٘مٓم٦م ذات اًمٕمالُم٦م إذا مل يٕمٛمؾ اعمٚمت٘مِ  (:1121)مسللة 



 
 

ووٕمٝم٤م ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس يم٤معمًجد واًمزىم٤مق وم٠مظمذه٤م ؿمخص آظمر أو شمٚمٗم٧م وٛمـ سمدهل٤م 

 ًمٚمامًمؽ.

ط أن حيتٗمظ هب٤م ٕـمقل ٚمت٘مِ ٌ٘مك ؾمٜم٦م ًمزم اعميٓ  مم٤ّمًمق يم٤مٟم٧م اًمٚم٘مٓم٦م  (:1122)مسللة  

ف هب٤م ظمالل تٝم٤م، وإطمقط وضمقسم٤ًم أن يٕمرّ ة شمٌ٘مك حمتٗمٔم٦م سمّمٗم٤مهت٤م اًمدظمٞمٚم٦م ذم ُم٤مًمٞمّ ُمدّ 

ف ومٞمٝم٤م سمام يِم٤مء وم٢من مل ئمٗمر سمامًمٙمٝم٤م يم٤من سم٤مخلٞم٤مر سملم أن ي٘مّقُمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف ويتٍّم  ،ذًمؽ

يػ، ومٕمٚمٞمف وسملم أن يٌٞمٕمٝم٤م وحيٗمظ صمٛمٜمٝم٤م عم٤مًمٙمٝم٤م، وٓ يً٘مط قمٜمف سمذًمؽ ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمتٕمر

وم٢من وضمد ص٤مطمٌٝم٤م دومع سمدهل٤م  ،تّؿ شمٕمريٗمٝم٤م ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م٤مهت٤م وصٗم٤مهت٤م ويأن حيٗمظ ظمّمقصٞمّ 

ّٓ و ،إًمٞمف  (.9935ذم اعم٠ًمًم٦م ) شم٘مّدمقمٛمؾ ومٞمف سمام إ

 سمٞمٕمٝم٤م وم٤ٌمقمٝم٤م، وُمع قمدم ط أن ي٘مّقُمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف أو شمٞمّن هذا ومٞمام إذا اظمت٤مر اعمٚمت٘مِ  

ق هب٤م وٓ يٚمزُمف شمٕمريٗمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ، وًمق قمثر قمغم ُم٤مًمٙمٝم٤م مل إُمريـ جي٥م قمٚمٞمف أن يتّمدّ 

 يْمٛمـ ًمف ىمٞمٛمتٝم٤م. 

ُم٦م سم٢مضم٤مزة ق ذم اعمقارد اعمت٘مدّ وإطمقط وضمقسم٤ًم أن يٙمقن اًمت٘مقيؿ واًمٌٞمع واًمتّمدّ  

 احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو ويمٞمٚمف إن أُمٙمٜم٧م.

ٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سمحٛمؾ اًمٚم٘مٓم٦م طم٤مهل٤م وإن مل يٙمـ ُمـ ىمّمده  (:1123)مسللة  

  اعم٤مًمؽ قمغم شم٘مدير اًمٔمٗمر سمف.دومٕمٝم٤م إمم

 ف ومٞمف سمٙمّؾ ل طمذاء اًمِمخص سمحذاء همػمه ضم٤مز ًمف اًمتٍّم إذا شمٌدّ  (:1124)مسللة  

د اًمتٌديؾ فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم ضم٤مز ًمف أن ي٘م٤مسمٚمف ىمد شمٕمٛمّ  أّٟمفٟمحق حيرز رو٤م ص٤مطمٌف سمف، وًمق قمٚمؿ 

ىمٞمٛم٦م  سمنمط أن ٓ شمزيد ىمٞمٛم٦م اعمؽموك قمغم ،سم٤معمثؾ ومٞم٠مظمذ طمذاءه سمدًٓ قمـ طمذاء ٟمٗمًف

ّٓ اعم٠مظمقذ، و ومٞمام ًمق وهٙمذا احلٙمؿ  .٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمفوم٤مًمزي٤مدة ُمـ جمٝمقل اعم٤مًمؽ وشمؽمشمّ إ

 .سمٕمد آًمتٗم٤مت إمم اؿمت٤ٌمهف ف شم٤ًمُمح وهت٤مون ذم اًمردّ ًٓ وًمٙمٜمّ ىمد اؿمتٌف أوّ  أّٟمفقمٚمؿ 



 
 

أم اطمتٛمؾ  ؾمقاء قمٚمؿ سم٤مؿمت٤ٌمهف طمدوصم٤مً وسم٘م٤مءً  -ذم همػم ه٤مشملم اًمّمقرشملم  وأُّم٤م 

 قمغم اعمؽموك طمٙمؿ جمٝمقل اعم٤مًمؽ أيت ذم اعم٠ًمًم٦م اًمالطم٘م٦م. يومتجر -ٜمف آؿمت٤ٌمه ومل يتٞم٘مّ 

ّٓ و ،هذا ومٞمام إذا مل يٙمـ اًمِمخص هق اًمذي سمّدل ُم٤مًمف سمامل همػمه قمٛمداً أو اؿمت٤ٌمه٤مً   إ

 سمؾ جي٥م قمٚمٞمف رّده إمم ُم٤مًمٙمف. ،ُمٜمف ومال جيقز ًمف اًمت٘م٤مّص 

وم٢من قمٚمؿ  سمٞمد ؿمخصٍ  -همػم اًمٚم٘مٓم٦م  -إذا وىمع اعم٤مل اعمجٝمقل ُم٤مًمٙمف  (:1125)مسللة  

ّٓ ف قمغم اًمٜمحق اًمذي حيرز رو٤مه سمف، وف ومٞمف ضم٤مز ًمف اًمتٍّم رو٤م ُم٤مًمٙمف سم٤مًمتٍّم  وضم٥م إ

ُمع اًمٕمٚمؿ سمٕمدم اًمٗم٤مئدة ذم اًمٗمحص  وأُّم٤مقمٚمٞمف اًمٗمحص قمٜمف ُم٤م دام حيتٛمؾ اًمٗم٤مئدة ذم ذًمؽ. 

ق سمف أو وم٢من مل يٙمـ ىمد يئس ُمـ اًمقصقل إمم اعم٤مًمؽ طمٗمظ اعم٤مل ًمف، وُمع اًمٞم٠مس يتّمدّ 

ن يٙمقن ذًمؽ سم٢مضم٤مزة احل٤ميمؿ وإطمقط ًمزوُم٤مً أ ،ق سمثٛمٜمفُمف قمغم ٟمٗمًف أو يٌٞمٕمف ويتّمدّ ي٘مقّ 

 ق وٛمٜمف ًمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.وًمق ص٤مدف ومج٤مء اعم٤مًمؽ ومل يرض سم٤مًمتّمدّ  .اًمنمقمل

ًمف أو ًمٖمػمه وم٢من مل يٙمـ  أّٟمفإذا وضمد ُم٤مًٓ ذم دار ؾمٙمٜم٤مه ومل يٕمٚمؿ  (:1132)مسللة  

يمام ذم  -يدظمٚمٝم٤م أطمد همػمه أو يدظمٚمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ومٝمق ًمف، وإن يم٤من يدظمٚمٝم٤م يمثػم 

 ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمٚم٘مٓم٦م. - واًمدواويـ وٟمحقمه٤م اعمْم٤مئػ

يم٤مًمؼماري واجل٤ٌمل  -إذا وضمد طمٞمقان ممٚمقك ذم همػم اًمٕمٛمران  (:1131)مسللة  

    ٞمقان حيٗمظ ٟمٗمًف ويٛمتٜمع قمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمعوم٢من يم٤من احل - وأضم٤مم واًمٗمٚمقات وٟمحقه٤م

يم٤مًمٌٕمػم واًمٗمرس واجل٤مُمقس  - شمفًمٙمؼم ضمثتف أو هقم٦م قَمْدوه أو ىمقّ  - يم٤مًمذئ٥م واًمثٕمٚم٥م -

أم مل يٙمـ ومٞمٝمام إذا يم٤من صحٞمح٤ًم  ،وُم٤مء مل جيز أظمذه، ؾمقاء أيم٤من ذم يمأل - واًمثقر وٟمحقه٤م

وو٤مُمٜم٤ًم ًمف ودم٥م قمٚمٞمف ٟمٗم٘متف  ي٘مقى قمغم اًمًٕمل إًمٞمٝمام، وم٢من أظمذه اًمقاضمد طمٞمٜمئٍذ يم٤من آصمامً 

 وٓ يرضمع هب٤م قمغم اعم٤مًمؽ.

وإذا اؾمتقرم ؿمٞمئ٤مً ُمـ ٟمامئف يمٚمٌٜمف وصقومف يم٤من قمٚمٞمف ُمثٚمف أو ىمٞمٛمتف، وإذا ريمٌف أو مّحٚمف  



 
 

ّٓ وامٟمف تف ُمـ محالً يم٤من قمٚمٞمف أضمرشمف، وٓ شمؼمأ ذُمّ  سمدومٕمف إمم ُم٤مًمٙمف، وٓ يزول اًمْمامن إ

ق . ٟمٕمؿ، إذا يئس ُمـ اًمقصقل إًمٞمف وُمٕمرومتف شمّمدّ وًمق سم٢مرؾم٤مًمف ذم اعمقوع اًمذي أظمذه ُمٜمف

 سمف قمٜمف سم٢مذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل.

إذا يم٤من احلٞمقان اعمذيمقر ٓ ي٘مقى قمغم آُمتٜم٤مع ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع  (:1136)مسللة  

آُمتٜم٤مع يمّمٖم٤مر اإلسمؾ واخلٞمؾ، أو  ؾمقاء يم٤من همػم ممتٜمع أصالً يم٤مًمِم٤مة، أم مل يٌٚمغ طمدّ  -

ضم٤مز أظمذه، وم٢من أظمذه قمّرومف ذم ُمقوع آًمت٘م٤مط إن  -زال قمٜمف ًمٕم٤مرض يم٤معمرض وٟمحقه 

ف ومٞمف سم٤مٕيمؾ واًمٌٞمع وٟمحق ٙمف واًمتٍّم ّزال، وم٢من مل يٕمرف اعم٤مًمؽ ضم٤مز ًمف متٚمّ يم٤من ومٞمف ٟمُ 

ذًمؽ، وًمٙمـ إذا وضمد ص٤مطمٌف وضم٥م قمٚمٞمف دومع ىمٞمٛمتف إًمٞمف ًمق ـم٤مًمٌف هب٤م. وجيقز ًمف أيْم٤مً 

 ر سمف وٓ رء قمٚمٞمف طمٞمٜمئٍذ.إسم٘م٤مؤه قمٜمده إمم أن يٕمرف ص٤مطمٌف ُم٤م دام مل يٞم٠مس ُمـ اًمٔمٗم

ُمقاوع يٙمقن احلٞمقان  :وهل -إذا وضمد احلٞمقان ذم اًمٕمٛمران  (:1135)مسللة  

يتٕم٤مرف وصقل احلٞمقان  مم٤ّميم٤مًمٌالد واًم٘مرى وُم٤م طمقهل٤م  ،ُم٠مُمقٟم٤ًم ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٤ًٌمع قم٤مدة

واإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمف  ،مل جيز أظمذه، وُمـ أظمذه وٛمٜمف وجي٥م قمٚمٞمف طمٗمٔمف ُمـ اًمتٚمػ -ُمٜمٝم٤م إًمٞمف 

يمام جي٥م قمٚمٞمف شمٕمريٗمف ويٌ٘مك ذم يده  .وًمٞمس ًمف اًمرضمقع قمغم ص٤مطمٌف سمام أٟمٗمؼ ،ٚمزمسمام ي

ق سمف سم٢مذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل قمغم يف إمم ُم٤مًمٙمف، وم٢من يئس ُمٜمف شمّمدّ ُمْمٛمقٟم٤ًم إمم أن ي١مدّ 

 إطمقط ًمزوُم٤مً.

ٟمٕمؿ، إذا يم٤من همػم ُم٠مُمقن ُمـ اًمتٚمػ ًمٌٕمض اًمٓمقارئ يم٤معمرض وٟمحقه ضم٤مز ًمف أظمذه  

وم٢من يئس ُمـ  ،امن قمٚمٞمف، وجي٥م قمٚمٞمف أيْم٤مً اًمٗمحص قمـ ُم٤مًمٙمفًمدرء اخلٓمر قمٜمف وٓ و

 .شم٘مّدمق سمف يمام اًمقصقل إًمٞمف شمّمدّ 

ذم دار إٟم٤ًمن ومل يٕمرف  -ُمثالً  -إذا دظمٚم٧م اًمدضم٤مضم٦م أو اًمًخٚم٦م  (:1134)مسللة  

وًمٞمس قمٚمٞمف رء إذا مل يٙمـ ىمد  ،ص٤مطمٌٝم٤م مل جيز ًمف أظمذه٤م، وجيقز ًمف إظمراضمٝم٤م ُمـ اًمدار



 
 

ذم اعم٠ًمًم٦م  شم٘مّدموىمد  ،قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ جمٝمقل اعم٤مًمؽ يإذا أظمذه٤م ومٞمجر وأُّم٤مأظمذه٤م. 

(9947.) 

ؽ احلامم وٟمحقه ُمـ اًمٓمٞمقر إذا ُمٚمؽ ضمٜم٤مطمٞمف ومل يٕمرف ص٤مطمٌف ُمـ ٟمٕمؿ، جيقز متٚمّ  

 دون ومحص قمٜمف.

 ،ع هب٤م أٟمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م٦م إمم اًمٜمٗم٘م٦م وم٢من وضمد ُمتؼمّ إذا اطمت٤مضم٧م اًمْم٤مًمّ  (:1131)مسللة  

ّٓ و قم٤مً ذم اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مز ، وم٢من يم٤من جيقز ًمف أظمذه٤م ومل يٙمـ ُمتؼمّ ٟمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مًمفأإ

ّٓ و ،ٟمٗم٘مف قمغم اعم٤مًمؽأًمف اًمرضمقع سمام   مل جيز ًمف ذًمؽ.إ

ـ جيقز ًمف إذا يم٤من ممّ  -٦م ٟمامء أو ُمٜمٗمٕم٦م ضم٤مز ًممظمذ إذا يم٤من ًمٚمْم٤مًمّ  (:1132)مسللة  

أن يٙمقن ذًمؽ سُمدَّ أن يًتقومٞمٝم٤م وحيتًٌٝم٤م سمدل ُم٤م أٟمٗم٘مف قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ ٓ  -أظمذه٤م 

 سمح٤ًمب اًم٘مٞمٛم٦م.

سمٜمٗمًف قمغم  ّؾ ٘ماًمٓمٗمؾ اًمذي ٓ يم٤مومؾ ًمف وٓ يًت :وهق -اًمٚم٘مٞمط  (:1133)مسللة  

ػ قمٚمٞمف سمؾ جي٥م ذًمؽ يمٗم٤مي٦م إذا شمقىمّ  ،أظمذه يًتح٥ّم  -اًمًٕمل ومٞمام يّمٚمحف ودومع ُم٤م يّيه 

طمٗمٔمف، وجي٥م اًمتٕمريػ سمف إذا أطمرز قمدم يمقٟمف ُمٜمٌقذًا ُمـ ىمٌؾ أهٚمف واطمتٛمؾ اًمقصقل 

 سم٤مًمٗمحص واًمتٕمريػ.إًمٞمٝمؿ 

ُمـ همػمه سمحْم٤مٟمتف وطمٗمٔمف واًم٘مٞم٤مم  ُمـ أظمذ اًمٚم٘مٞمط ومٝمق أطمّؼ  (:1134)مسللة  

أن  - اجلدّ إب أو  همػم أسمقيف وأضمداده وويّص  - سميورة شمرسمٞمتف إمم أن يٌٚمغ، ومٚمٞمس ٕطمدٍ 

 ى حلْم٤مٟمتف.ط ويتّمدّ يٜمتزقمف ُمـ اعمٚمت٘مِ 

ح٘مف سمٜمٗمًف، وًمق ومٕمؾ مل ك اًمٚم٘مٞمط ويٚمط أن يتٌٜمّ ٓ جيقز ًمٚمٛمٚمت٘مِ  (:1135)مسللة  

ة وإُُُمقَُم٦م.يؽمشمّ  ة وإسُُمقَّ ٌُٜمُقَّ  ٥م قمغم ذًمؽ رء ُمـ أطمٙم٤مم اًم

 



 
 

 

 

 أحؽام الذباحة

 همػم اعمحّرم أيمٚمف وًمق ًمٕم٤مرض  -٤مً ٤مً يم٤من أم أهٚمٞمّ وطمِمٞمّ  - احلٞمقان (:1142)مسللة  

قمغم  - إذا ذيّمل سم٤مًمذسمح -وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من اعمحّرم أيمٚمف ذم أطمٙم٤مم إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م  -

ؾ واًمًٛمؽ هذا ذم همػم اإلسمِ  .أيمٚمف وظمرضم٧م روطمف حيّؾ  - اًمؽمشمٞم٥م أيت ذم هذا اًم٤ٌمب

 ْمح ذم اعم٤ًمئؾ أشمٞم٦م.ك سمٖمػم اًمذسمح قمغم ُم٤م ؾمٞمتّ هذه اًمثالصم٦م ومتذيمّ  وأُّم٤مواجلراد، 

واحلٞمقان إهكم  -يم٤مًمٖمزال  -ؾ حلٛمف ٌم اعمحٚمّ احلٞمقان اًمقطم (:1141)مسللة  

ٚم٦م احلٞمقاٟم٤مت اعمحٚمّ  وأُّم٤محلٛمٝمام سم٤مٓصٓمٞم٤مد أيْم٤ًم،  حيّؾ  -يم٤مًمٌ٘مر  -ؾ إذا اؾمتقطمش اعمحٚمّ 

٦م ش وٟمحقه٤م، ويمذًمؽ احلٞمقاٟم٤مت اًمقطمِمٞمّ ٦م يم٤مًمِم٤مة واًمدضم٤مضم٦م واًمٌ٘مر همػم اعمتقطّم إهٚمٞمّ 

 سم٤مٓصٓمٞم٤مد.تٝم٤م ٞمّ ٚم٧م ومال حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرة حلٛمٝم٤م وٓ سمحٚمّ إذا شم٠مهّ 

تف وـمٝم٤مرشمف ٞمّ ام حيٙمؿ سمحٚمّ احلٞمقان اًمقطمٌم احلالل أيمٚمف إٟمّ  (:1146)مسللة  

و أو ٟم٤مهْم٤ًم ًمٚمٓمػمان، ومقًمد اًمقطمش ىمٌؾ أن ي٘مدر دْ سم٤مٓصٓمٞم٤مد ومٞمام إذا يم٤من ىم٤مدراً قمغم اًمٕمَ 

ن سم٤مٓصٓمٞم٤مد وٓ حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرهتام قمغم اًمٗمرار وومرخ اًمٓمػم ىمٌؾ أن يٜمٝمض ًمٚمٓمػمان ٓ حياّل 

 اًمٔمٌل وطمرم اًمقًمد. و ومامشم٤م طمّؾ دْ ه همػم اًم٘م٤مدر قمغم اًمٕمَ ق رُمك فمٌٞم٤مً ووًمدَ طمٞمٜمئٍذ، ومٚم

 - يم٤مًمًٛمؽ -ؾ حلٛمف اًمذي ًمٞم٧ًم ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م احلٞمقان اعمحٚمّ  (:1145)مسللة  

 ف ـم٤مهر.ًمٙمٜمّ  ،إذا ُم٤مت سمٖمػم شمذيمٞم٦م طمرم أيمٚمف



 
 

ٓ أصمر  -٦م يم٤محلٞمّ  -م أيمٚمف إذا مل شمٙمـ ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م احلٞمقان اعمحرّ  (:1144)مسللة  

 ُمٞمتتف ـم٤مهرة. ٕنّ  8ًمذسمحف أو صٞمده

اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير ٓ ي٘مٌالن اًمتذيمٞم٦م، ومال حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرهتام وٓ  (:1141)مسللة  

 تٝمام سم٤مًمذسمح أو اًمّمٞمد.ٞمّ سمحٚمّ 

ومٝمل ىم٤مسمٚم٦م  -ُم٤م شمٗمؽمس احلٞمقان وشم٠ميمؾ اًمٚمحؿ يم٤مًمذئ٥م واًمٜمٛمر  :وهل -اًم٤ًٌمع  وأُّم٤م 

ه طمٙمؿ سمٓمٝم٤مرة حلقُمٝم٤م وضمٚمقده٤م وإن مل ًمٚمتذيمٞم٦م، ومٚمق ذسمح٧م أو اصٓمٞمدت سم٤مًمرُمل وٟمحق

أيمٚمٝم٤م سمذًمؽ. ٟمٕمؿ، إذا اصٓمٞمدت سم٤مًمٙمٚم٥م اًمّم٤مئد ومٗمل شمذيمٞمتٝم٤م إؿمٙم٤مل، وم٤مٕطمقط  حيّؾ 

 ًمزوُم٤ًم قمدم ـمٝم٤مرهت٤م.

ٓ يٌٕمد أن يٙمقن طمٙمؿ اًم٘مرد واًمٗمٞمؾ واًمدّب طمٙمؿ اًم٤ًٌمع ومٞمام  (:1142)مسللة  

 .ُمرّ 

ًٙمـ سم٤مـمـ إرض اًمدواب اًمّمٖم٤مر اًمتل شم :واعم٘مّمقد هب٤م -احلنمات  وأُّم٤م 

مل  -ُمثالً  -ومٝمل ٓ شم٘مٌؾ اًمتذيمٞم٦م، وم٢من يم٤مٟم٧م هل٤م ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م وذسمح٧م  -ر ٠مواًمٗم يم٤مًمْم٥ّم 

 حيٙمؿ سمٓمٝم٤مرة حلقُمٝم٤م وضمٚمقده٤م.

 أيمٚمف. ف ذم طم٤مل طمٞم٤مهت٤م مل حيّؾ ت٤مً ُمـ سمٓمـ أُمّ ًمق ظمرج اجلٜملم ُمٞمّ  (:1143)مسللة  

 

 ة الذبحكقػقّ 

، ومال ٘مٓمع إوداج إرسمٕم٦م مت٤مُم٤مً هل: أن شمُ ٦م اعمٕمتؼمة ذم اًمذسمح اًمٙمٞمٗمٞمّ  (:1144)مسللة  

 يتحّ٘مؼٝم٤م قمـ ىمٓمٕمٝم٤م وٓ سم٘مٓمع احلٚم٘مقم وطمده، وٓ سمِم٘مّ  -قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم  -يٙمتٗمك 

ّٓ ىمٓمع إوداج   .شاجلقزة»ة سمـ إذا يم٤من اًم٘مٓمع ُمـ حت٧م اًمٕم٘مدة اعمًاّم إ

هل: اعمريء )جمرى اًمٓمٕم٤مم واًمنماب(، واحلٚم٘مقم )جمرى  ٦موإوداج إرسمٕم 



 
 

 س(، واًمٕمرىم٤من اًمٖمٚمٞمٔم٤من اعمحٞمٓم٤من سم٤محلٚم٘مقم.اًمٜمٗمَ 

 -سم٤مإلو٤موم٦م إمم ىمّمد اًمذسمح سمف  -يٕمتؼم ذم ىمٓمع إوداج إرسمٕم٦م  (:1145)مسللة  

ر ىمٓمع أن يٙمقن ذم طم٤مل طمٞم٤مة احلٞمقان، ومٚمق ىمٓمع اًمذاسمح سمٕمْمٝم٤م وأرؾمٚمف ومامت مل ي١مصمّ 

 اًم٤ٌمىمل.

ّٓ وٓ يٕمتؼم ومٞمف اًمتت٤مسمع، ومٚمق ىمٓمع إوداج ىمٌؾ زهقق روح احلٞمقان   ومّمؾ سمٞمٜمٝم٤م  أّٟمفإ

 تف.سمام هق ظم٤مرج قمـ اعمتٕم٤مرف اعمٕمت٤مد مل يّي سمحٚمٞمّ 

يم٠من ضهب٤م  -ٓمٕم٧م إوداج إرسمٕم٦م قمغم همػم اًمٜمٝم٩م اًمنمقمل ًمق ىمُ  (:1152)مسللة  

وسم٘مٞم٧م طمٞم٤مة  - ذًمؽ ٝم٤م اًمذئ٥م وم٘مٓمٕمٝم٤م سم٠مؾمٜم٤مٟمف أو همػمؿمخص سمآًم٦م وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م أو قمّْم 

وم٢من مل يٌؼ رء ُمـ إوداج أصالً أو مل يٌؼ رء ُمـ احلٚم٘مقم يّمٚمح ًمٚمذسمح ومال  ،احلٞمقان

سم٤مًمٌدن قمغم  ّمالً سم٤مًمرأس أو ُمتّ  ٤مً ٘مأيمٚمف، وهٙمذا إذا سم٘مل ُم٘مدار ُمـ اجلٛمٞمع ُمٕمٚمّ  حيّؾ 

 أيمٚمف سم٤مًمذسمح. ٤مً طمّؾ ح ويم٤من احلٞمقان طمٞمّ سمَ ذْ إطمقط ًمزوُم٤ًم. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اعم٘مٓمقع همػم اعمَ 

 

 ذوط الذبح

 :أُمقريِمؽمط ذم شمذيمٞم٦م اًمذسمٞمح٦م  (:1151)مسللة  

ذسمٞمح٦م  ومال حتّؾ  -زاً ٤ًم ممٞمّ رضمالً يم٤من أو اُمرأة أو صٌٞمّ  -أن يٙمقن اًمذاسمح ُمًٚماًم  ل:إوّ  

 ٦مذسمٞمح ك قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، يمام ٓ حتّؾ اًمٙم٤مومر اًمٙمت٤ميب وإن ؾمٛمّ  طمتّك ،همػم اعمًٚمؿ

وُمٜمٝمؿ اًمٜم٤مص٥م اعمٕمٚمـ سمٕمداوة أهؾ اًمٌٞم٧م  ،اعمٜمتحٚملم ًمإلؾمالم اعمحٙمقُملم سم٤مًمٙمٗمر

 )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(.

أن يٙمقن اًمذسمح سم٤محلديد ُمع اإلُمٙم٤من، ومال يٙمٗمل اًمذسمح سمٖمػمه طمتّك احلديد  ثاين:ال 

ُمـ ذسمح سمف  ٟمٕمؿ، قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم. شاإلؾمتٞمؾ»سمـ  ًّٛمكاعمخٚمقط سم٤مًمٙمروم وٟمحقه اعم



 
 

 قمـ ٟمًٞم٤من أو ضمٝمؾ يٕمذر ومٞمف طمّٚم٧م ذسمٞمحتف.

ُم٤م ي٘مٓمع إوداج ُمـ اًمزضم٤مضم٦م واحلج٤مرة  إذا مل يقضمد احلديد ضم٤مز ذسمحٝم٤م سمٙمّؾ و 

إذا مل شمٙمـ هٜم٤مك ضورة شمدقمق إمم آؾمتٕمج٤مل ذم ذسمحٝم٤م يم٤مخلقف  طمتّك ،ة وٟمحقمه٤ماحل٤مدّ 

 ُمـ شمٚمٗمٝم٤م سم٤مًمت٠مظمػم.

إذا يم٤من ؼ آؾمت٘م٤ٌمل ومٞمام آؾمت٘م٤ٌمل سم٤مًمذسمٞمح٦م طم٤مل اًمذسمح إمم اًم٘مٌٚم٦م. ويتح٘مّ  :ثالثال 

إذا  وأُّم٤م، سمف اؾمت٘م٤ٌمل اإلٟم٤ًمن طم٤مل اًمّمالة ذم احل٤مًمتلم يتحّ٘مؼاحلٞمقان ىم٤مئاًم أو ىم٤مقمداً سمام 

يٕمتؼم وٓ  ،ؼ سم٤مؾمت٘م٤ٌمل اعمٜمحر واًمٌٓمـيم٤من ُمْمٓمجٕم٤مً قمغم إيٛمـ أو إين ومٞمتح٘مّ 

 ضمف واًمٞمديـ واًمرضمٚملم.اؾمت٘م٤ٌمل اًمق

أو  ،٠مً ظمٓموٓ سم٠مس سمؽميمف ٟمًٞم٤مٟم٤مً أو  ،داً وحترم اًمذسمٞمح٦م سم٤مإلظمالل سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل ُمتٕمٛمّ  

 تٛمّٙمـًمٚمجٝمؾ سم٤مٓؿمؽماط يمٛمـ ٓ يٕمت٘مد ًمزوُمف ذقم٤ًم، أو ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمجٝمتٝم٤م، أو قمدم اًم

ُمـ شمقضمٞمف اًمذسمٞمح٦م إًمٞمٝم٤م وًمق ُمـ ضمٝم٦م ظمقف ُمقت اًمذسمٞمح٦م ًمق اؿمتٖمؾ سمتقضمٞمٝمٝم٤م إمم 

 ٦م.اًم٘مٌٚم

٦م اًمذسمح طملم اًمنموع اًمتًٛمٞم٦م، سم٠من يذيمر اًمذاسمح اؾمؿ اهلل وطمده قمٚمٞمٝم٤م سمٜمٞمّ  الرابع: 

ّمالً سمف قمروم٤ًم. ويٙمٗمل ذم اًمتًٛمٞم٦م اإلشمٞم٤من سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُم٘مؽمٟم٤مً سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ ُمثؾ: ومٞمف أو ُمتّ 

د ذيمر ًمٗمظ اجلالًم٦م وًمق سمام يرادومف ذم ؾم٤مئر )اهلل أيمؼم( و)سمًؿ اهلل(، سمؾ يٙمتٗمك سمٛمجرّ 

٦م إؾمامء احلًٜمك وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً قمدم آيمتٗم٤مء يمام يٙمتٗمك سمذيمر سم٘مٞمّ اًمٚمٖم٤مت، 

هب٤م ٟمًٞم٤مٟم٤ًم مل حترم اًمذسمٞمح٦م، وًمق  وًمق أظمّؾ  .٦م اًمذسمحسمذًمؽ. وٓ أصمر ًمٚمتًٛمٞم٦م ُمـ دون ٟمٞمّ 

 شمريمٝم٤م ضمٝمالً طمرُم٧م.

أو يم٤من اخل٤مرج  ،ظمروج اًمدم اعمتٕم٤مرف، ومال حتّؾ إذا مل خيرج ُمٜمٝم٤م اًمدم اخلامس: 

تف إذا يم٤مٟم٧م ىمٚمّ  وأُّم٤مىمٚمٞمالً سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمققمٝم٤م سم٥ًٌم اٟمجامد اًمدم ذم قمروىمٝم٤م أو ٟمحقه. 



 
 

 ذًمؽ سمتذيمٞمتٝم٤م. يّي مل  -جلرح ُمثالً  -ٕضمؾ ؾمٌؼ ٟمزيػ اًمذسمٞمح٦م 

ٝم٤م ٦م اًمذسمح وًمق طمريم٦م يًػمة، سم٠من شمٓمرف قمٞمٜمُ ك اًمذسمٞمح٦م سمٕمد مت٤مُمٞمّ أن شمتحرّ  السادس: 

ّٓ و ،ذم طمٞم٤مهت٤م طم٤مل اًمذسمح هذا ومٞمام إذا ؿمّؽ  .سمرضمٚمٝم٤م ك ذٟمٌٝم٤م أو شمريمضأو حترّ  ومال شمٕمتؼم إ

 .احلريم٦م أصالً 

إطمقط ًمزوُم٤ًم قمدم إسم٤مٟم٦م اًمرأس قمٛمدًا ىمٌؾ ظمروج اًمروح ُمـ  (:1156)مسللة  

 وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمٓمٞمقر وهمػمه٤م. .وإن يم٤مٟم٧م ٓ حترم سمذًمؽ ،اًمذسمٞمح٦م

أو إص٤مسم٦م ٟمخ٤مقمٝم٤م قمٛمداً ىمٌؾ أن إطمقط ًمزوُم٤مً قمدم يمن رىم٦ٌم اًمذسمٞمح٦م  يمام أنّ  

ذم وؾمط اًمٗم٘م٤مر ُمـ  واًمٜمخ٤مع هق: اخلٞمط إسمٞمض اعمٛمتدّ  .وإن مل حترم سمذًمؽ أيْم٤مً  ،متقت

 اًمرىم٦ٌم إمم اًمذٟم٥م.

ح ُمـ اًم٘مّدام وإن ضم٤مز اًمذسمح ُمـ اًم٘مٗم٤م سمَ ذْ وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً أن يٙمقن اًمذسمح ذم اعمَ  

وإن يم٤من  ،ىمٓمع إوداجصُمؿَّ  إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً ووع اًمًٙملم قمغم اعمذسمح أيْم٤ًم، يمام أنّ 

 .ومققىمٓمٕمٝم٤م ُمـ صُمؿَّ  يٙمٗمل أيْم٤ًم إدظم٤مل اًمًٙملم حت٧م إوداج

  

 كحر اإلبل

٦م ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمنموط اًمًتّ  -٦م حلؿ اإلسمِؾ وـمٝم٤مرشمف ٞمّ يٕمتؼم ذم طمٚمّ  (:1155)مسللة  

ة ٞمٜم٤مً أو رحم٤مً أو همػممه٤م ُمـ أٓت احل٤مدّ دظمؾ ؾمٙمّ سم٠من يُ  ،ٜمحرأن شمُ  -ُم٦م ذم اًمذسمح اعمت٘مدّ 

 اعمقوع اعمٜمخٗمض اًمقاىمع سملم أصؾ اًمٕمٜمؼ واًمّمدر. :٦م ذم ًَمٌَّتِٝم٤م، وهلاحلديديّ 

٦م قمغم ضمٜمٌٝم٤م، وإومم يم٦م وؾم٤مىمٓمرؾ ىم٤مئٛم٦م وسم٤مجيقز ٟمحر اإلسمِ  (:1154)مسللة  

 ٟمحره٤م ىم٤مئٛم٦م.

ؾ سمدًٓ قمـ ٟمحره٤م أو ٟمحر اًمِم٤مة أو اًمٌ٘مرة أو ٟمحقمه٤م ًمق ذسمح اإلسمِ  (:1151)مسللة  



 
 

 ؾسمدًٓ قمـ ذسمحٝم٤م طمرم حلٛمٝم٤م وطمٙمؿ سمٜمج٤مؾمتٝم٤م. ٟمٕمؿ، ًمق ىمٓمع إوداج إرسمٕم٦م ُمـ اإلسمِ 

أن متقت طمّؾ حلٛمٝمام ذسمحٝم٤م ىمٌؾ صُمؿَّ  -ُمثالً  -ٟمحره٤م ىمٌؾ زهقق روطمٝم٤م أو ٟمحر اًمِم٤مة صُمؿَّ 

 وطمٙمؿ سمٓمٝم٤مرهتام.

ٓؾمتٕمّم٤مئف أو ًمقىمققمف ذم سمئر أو  -ر ذسمح احلٞمقان أو ٟمحره ًمق شمٕمذّ  (:1152)مسللة  

ضم٤مز أن  -ُمـ اًمقصقل إمم ُمقوع ذيم٤مشمف وظمٞمػ ُمقشمف هٜم٤مك  تٛمّٙمـؼ ٓ يُمقوع وٞمّ 

 لم وٟمحقمه٤م، وم٢مذا ُم٤مت سمذًمؽ اًمٕم٘مريٕم٘مره ذم همػم ُمقوع اًمذيم٤مة سمٌمء ُمـ اًمرُمح واًمًٙمّ 

ُمـ أن يٙمقن واضمداً ًم٤ًمئر سُمدَّ ٦م آؾمت٘م٤ٌمل. ٟمٕمؿ، ٓ وشمً٘مط ومٞمف ذـمٞمّ  .أيمٚمف ـمٝمر وطمّؾ 

 اًمنموط اعمٕمتؼمة ذم اًمتذيمٞم٦م.

 

 آداب الذباحة والـحر

قمٜمد ذسمح اًمٖمٜمؿ أن  يًتح٥ّم  أّٟمفذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء )روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ(  (:1153)مسللة  

 يؼمد. طمتّكٓمٚمؼ إظمرى، ويٛمًؽ صقومف أو ؿمٕمره شمشمرسمط يداه وإطمدى رضمٚمٞمف و

 وقمٜمد ذسمح اًمٌ٘مر أن شمٕم٘مؾ يداه ورضماله ويٓمٚمؼ ذٟمٌف. 

وشمٓمٚمؼ  ،لم إمم اًمريمٌتلم أو إمم اإلسمٓملمؾ أن شمرسمط يداه٤م ُم٤م سملم اخلٗمّ وقمٜمد ٟمحر اإلسمِ  

٤م إذا ٟمحرت ىم٤مئٛم٦م ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙمقن يده٤م اًمٞمنى ، أُمّ هذا إذا ٟمحرت سم٤مريم٦مً  .رضماله٤م

 ُمٕم٘مقًم٦م.

 يرومرف. طمتّكوقمٜمد ذسمح اًمٓمػم أن يرؾمؾ سمٕمد اًمذسم٤مطم٦م  

أن يٕم٤مُمؾ ُمع  قمرض اعم٤مء قمغم احلٞمقان ىمٌؾ أن يذسمح أو يٜمحر، ويًتح٥ّم  ويًتح٥ّم  

 اًمِمٗمرة ويٛمرّ  احلٞمقان قمٜمد ذسمحف أو ٟمحره ُم٤م يٌٕمده قمـ إذى واًمتٕمذي٥م، سم٠من حيدّ 

 ذم اإلهاع وهمػم ذًمؽ. ة وجيدّ لم قمغم اعمذسمح سم٘مقّ اًمًٙمّ 



 
 

 

 مؽروهات الذباحة والـحر

   يمام ورد ذم مجٚم٦م ُمـ  -يٙمره ذم ذسمح احلٞمقاٟم٤مت وٟمحره٤م  (:1154)مسللة  

 :أُمقر -اًمرواي٤مت 

 ؾمٚمخ ضمٚمد اًمذسمٞمح٦م ىمٌؾ ظمروج روطمٝم٤م. إّول: 

 أن شمٙمقن اًمذسم٤مطم٦م ذم اًمٚمٞمؾ أو ذم يقم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمزوال ُمـ دون طم٤مضم٦م. الثاين: 

 أن شمٙمقن اًمذسم٤مطم٦م سمٛمٜمٔمر ُمـ طمٞمقان آظمر ُمـ ضمٜمًف. الثالث: 

 ٕمؿ.أن يذسمح ُم٤م رسّم٤مه سمٞمده ُمـ اًمٜمَّ  الرابع: 

 

  



 
 

 

 

 أحؽام الصقد

  

 الصقد بالسالح

 :أُمقرؾ أيمٚمف إذا اصٓمٞمد سم٤مًمًالح يِمؽمط ذم شمذيمٞم٦م اًمقطمش اعمحٚمّ  (:1155)مسللة  

لم واخلٜمجر وهمػمه٤م ُمـ إؾمٚمح٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م، أن شمٙمقن أًم٦م يم٤مًمًٞمػ واًمًٙمّ  :إّول 

  ه وخيرق ضمًد احلٞمقان، ؾمقاء يم٤من ومٞمف ٟمّمؾيِم٤مك سمحدّ  مم٤ّمأو يم٤مًمرُمح واًمًٝمؿ واًمٕمّم٤م 

 ع ظم٤مرىم٤ًم وؿم٤مئٙم٤مً سمٜمٗمًف يم٤معمٕمراض.ٜمِ يم٤مًمًٝمؿ أو ُص  -همػمه  ُمـ طمديد أو ومٚمزّ  -

ومٞمام ًمق ىمتٚمف سم٤مًمقىمقع  وٓ حيّؾ  ،وًمٙمـ يٕمتؼم ومٞمام ٓ ٟمّمؾ ومٞمف أن خيرق سمدن احلٞمقان 

احلٞمقان ًمق ىمتٚمف وإن مل جيرطمف وخيرق  ومٞمحّؾ  ،ُم٤م ومٞمف ٟمّمؾ ومال يٕمتؼم ومٞمف ذًمؽ وأُّم٤م .قمٚمٞمف

 سمدٟمف.

وًمق اصٓمٞمد احلٞمقان سم٤محلج٤مرة أو اًمٕمٛمقد أو اًمِمٌٙم٦م أو احل٤ٌمًم٦م أو همػمه٤م ُمـ  

 سم٘م٤مـمٕم٦م وٓ ؿم٤مئٙم٦م طمرم أيمٚمف وطمٙمؿ سمٜمج٤مؾمتف.أٓت اًمتل ًمٞم٧ًم 

 ،أيمٚمف ٦م وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٓمٚم٘م٦م شمٜمٗمذ ذم سمدن احلٞمقان وخترىمف طمّؾ وإذا اصٓم٤مد سم٤مًمٌٜمدىمٞمّ  

سم٠من ىمتٚمتف سم٥ًٌم وٖمٓمٝم٤م أو سم٥ًٌم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  -إذا مل شمٙمـ يمذًمؽ  وأُّم٤م ،وهق ـم٤مهر



 
 

 أيمٚمف ومل يٙمـ ـم٤مهرًا قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. مل حيّؾ  - احلرارة اعمحرىم٦م

صٞمد  ز اعمٚمحؼ سمف، وٓ حيّؾ اعمٛمٞمّ  أن يٙمقن اًمّم٤مئد ُمًٚماًم أو سمحٙمٛمف يم٤مًمّمٌّل  الثاين: 

ويمذا اعمٜمتحؾ ًمإلؾمالم اعمحٙمقم سم٤مًمٙمٗمر يم٤مًمٜم٤مص٥م اعمٕمٚمـ سمٕمداوة أهؾ اًمٌٞم٧م  ،اًمٙم٤مومر

 قمغم ُم٤م ُمّر ذم اًمذسمح. ،)قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(

اً أو ظمٜمزيرًا ٤ًم أو قمدوّ ؾ سم٤مًمّمٞمد، ومٚمق رُمك هدومىمّمد اصٓمٞم٤مد احلٞمقان اعمحٚمّ  الثالث: 

 .وم٘متٚمف مل حيّؾ  -ُمثالً  -ص٤مب همزآً ٠مأو ؿم٤مة وم

هب٤م ىمٌؾ إص٤مسم٦م اهلدف  وجيتزئاًمتًٛمٞم٦م قمٜمد اؾمتٕمامل اًمًالح ذم آصٓمٞم٤مد،  الرابع:

 صٞمده، وٓ سم٠مس سم٤مإلظمالل هب٤م ٟمًٞم٤مٟم٤مً. دًا مل حيّؾ هب٤م ُمتٕمٛمّ  أيْم٤ًم. وًمق أظمّؾ 

ًٕم٤ًم ًمتذيمٞمتف، مل يٙمـ اًمقىم٧م ُمتّ وًمٙمـ  أو يدريمف وهق طمّل  ،ت٤مً أن يدريمف ُمٞمّ  اخلامس: 

 أيمٚمف. ظمرضم٧م روطمف مل حيّؾ  طمتّكًٕم٤مً ًمذسمحف ومل يذسمحف ٤ًم ويم٤من اًمقىم٧م ُمتّ ومٚمق أدريمف طمٞمّ 

ّٓ ُم٦م ر اًمنموط اعمت٘مدّ ًمق اصٓم٤مد اصمٜم٤من صٞمدًا واطمداً ومل شمتقومّ  (:1622)مسللة   ذم إ

 أيمٚمف. مل حيّؾ  - داً يم٠من ؾمّٛمك أطمدمه٤م ومل يًّؿ أظمر ُمتٕمٛمّ  - أطمدمه٤م وم٘مط

٦م ذم ىمتٚمف، ومٚمق ؿم٤مريمٝم٤م ٦م اًمّمٞمد أن شمٙمقن أًم٦م ُمًت٘مٚمّ ٞمّ يٕمتؼم ذم طمٚمّ  (:1621)مسللة  

 يمام إذا رُم٤مه ومً٘مط اًمّمٞمد ذم اعم٤مء وُم٤مت وقمٚمؿ اؾمتٜم٤مد اعمقت إمم يمال  -رء آظمر 

 ذم اؾمتٜم٤مد اعمقت إمم اًمرُمل سمخّمقصف. ، ويمذا احل٤مل ومٞمام إذا ؿمّؽ مل حيّؾ  - إُمريـ

٦م اًمّمٞمد إسم٤مطم٦م أًم٦م، ومٚمق اصٓم٤مد طمٞمقاٟم٤مً سم٤مًمٙمٚم٥م ٞمّ ٓ يٕمتؼم ذم طمٚمّ  (:1626)مسللة  

ـّ  أو اًمًٝمؿ اعمٖمّمقسملم طمّؾ   اًمّمٞمد وُمٚمٙمف اًمّم٤مئد دون ص٤مطم٥م أًم٦م أو اًمٙمٚم٥م، وًمٙم

 اًمّم٤مئد ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م، وجي٥م قمٚمٞمف دومع أضمرة اًمٙمٚم٥م أو أًم٦م إمم ص٤مطمٌف.

اً ُمـ احلٞمقان ُمثؾ قمْمق -يم٤مًمًٞمػ وٟمحقه  -ًمق أسم٤مٟم٧م آًم٦م اًمّمٞمد  (:1625)مسللة  

أيمؾ اًم٤ٌمىمل ُمع اضمتامع ذوط  وحيّؾ  ،اًمٞمد واًمرضمؾ يم٤من اًمٕمْمق اعم٤ٌمن ُمٞمت٦م حيرم أيمٚمف



 
 

 (.٦9966م ذم اعم٠ًمًم٦م )ت٘مّدُماًمتذيمٞم٦م اعم

ّٓ ٤ًم ٤ًم أو أدريمف طمٞمّ ٟمّمٗملم وم٢من مل يدريمف طمٞمّ  احلٞمقانَ  وًمق ىمٓمٕم٧م أًم٦مُ   أن اًمقىم٧م مل إ

٤ًم ويم٤من إذا أدريمف طمٞمّ  وأُّم٤م ،اًمنموط اعمذيمقرةر يمٚمت٤م اًم٘مٓمٕمتلم ُمع شمقومّ  حتّؾ  ،ًع ًمذسمحفيتّ 

واًم٘مٓمٕم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمرأس  ،ُم٦مًٕم٤مً ًمذسمحف وم٤مًم٘مٓمٕم٦م اًمٗم٤مىمدة ًمٚمرأس واًمرىم٦ٌم حمرّ اًمقىم٧م ُمتّ 

 ر ذقم٤مً.واًمرىم٦ٌم ـم٤مهرة وطمالل ومٞمام إذا ذسمح قمغم اًمٜمٝم٩م اعم٘مرّ 

ًّ  (:1624)مسللة    حيّؾ  ٓ مم٤ّمؿ احلٞمقان ىمٓمٕمتلم سم٤محل٤ٌمًم٦م أو احلج٤مرة وٟمحقمه٤م ًمق ىم

اًم٘مٓمٕم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمرأس واًمرىم٦ٌم  وأُّم٤مسمف اًمّمٞمد طمرُم٧م اًم٘مٓمٕم٦م اًمٗم٤مىمدة ًمٚمرأس واًمرىم٦ٌم، 

ًع اًمقىم٧م ًمتذيمٞمتف وذسمحف ُمع اًمنموط واشمّ  طمٞم٤ّمً ومٝمل ـم٤مهرة وطمالل ومٞمام إذا أدريمف 

ّٓ و ،اعمٕمتؼمة  طمرُم٧م هل أيْم٤مً.إ

وىمٕم٧م قمٚمٞمف ٤ًم إذا اجلٜملم اخل٤مرج ُمـ سمٓمـ اًمّمٞمد أو اًمذسمٞمح٦م طمٞمّ  (:1621)مسللة  

ّٓ أيمٚمف و ٦م طمّؾ اًمتذيمٞم٦م اًمنمقمٞمّ   ًع اًمقىم٧م ًمتذيمٞمتف أم ٓ.طمرم، ؾمقاء اشمّ إ

ت٤مً ـم٤مهر وطمالل اجلٜملم اخل٤مرج ُمـ سمٓمـ اًمّمٞمد أو اًمذسمٞمح٦م ُمٞمّ  (:1622)مسللة  

ف، وقمدم اؾمتٜم٤مد ُمقشمف إمم اًمتقاين ذم إظمراضمف قمغم سمنمط قمدم ؾمٌؼ ُمقشمف قمغم شمذيمٞم٦م أُمّ 

 ٚم٘م٦م وىمد أؿمٕمر أو أوسمر.اخل اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف، ويمقٟمف شم٤ممّ 

 

 الصقد بالؽؾب

ؾ اًمٚمحؿ وم٘متٚمف وم٤محلٙمؿ ٤ًم حمٚمّ إذا اصٓم٤مد يمٚم٥م اًمّمٞمد طمٞمقاٟم٤ًم وطمِمٞمّ  (:1623)مسللة  

 ٦م:قمغم ذوط ؾمتّ  يتقىّمػٞمتف سمذًمؽ سمٓمٝم٤مرشمف وطمٚمّ 

اًم، سمحٞم٨م يًؽمؾمؾ ويٞم٩م إمم اًمّمٞمد ُمتك أهمراه ص٤مطمٌف أن يٙمقن اًمٙمٚم٥م ُمٕمٚمَّ  -1 

قمدم اٟمزضم٤مره سمزضمره إذا ىمرب  يّي ضمر. ٟمٕمؿ، ٓ إذا زُ  سمف، ويٜمزضمر قمـ اهلٞم٤مج واًمذه٤مب



 
 

 ٛم٦م.ُمـ اًمّمٞمد ووىمع سمٍمه قمٚمٞمف يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٙمالب اعمٕمٚمَّ 

يّمؾ إًمٞمف ص٤مطمٌف،  طمتّكوٓ يٕمتؼم أن شمٙمقن ُمـ قم٤مدشمف أن ٓ ي٠ميمؾ ُمـ اًمّمٞمد ؿمٞمئ٤مً  

يمام ٓ سم٠مس سم٠من يٙمقن ُمٕمت٤مداً سمتٜم٤مول دم اًمّمٞمد. ٟمٕمؿ، إطمقط ًمزوُم٤مً أن يٙمقن سمحٞم٨م إذا 

 راد ص٤مطمٌف أظمذ اًمّمٞمد ُمٜمف ٓ يٛمتٜمع وٓ حيقل دوٟمف.أ

أن يٙمقن صٞمده سم٢مرؾم٤مًمف ًمالصٓمٞم٤مد، ومال يٙمٗمل اؾمؽمؾم٤مًمف سمٜمٗمًف ُمـ دون  -6 

ومٞمام إذا  طمتّك ،ص٤مطمٌف سمٕمد آؾمؽمؾم٤ملإرؾم٤مل، يمام ٓ يٙمٗمل إذا اؾمؽمؾمؾ سمٜمٗمًف وأهمراه 

 قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم ذم هذه اًمّمقرة. -يمام إذا زاد ذم قَمْدوه سمًٌٌف  -أصّمر ومٞمف اإلهمراء 

 قمغم ُم٤م ُمّر ذم ذوط اًمّمٞمد سم٤مًمًالح. ،ؾ ُمًٚمامً رؾِم أن يٙمقن اعمُ  -5 

إن دًا طمرم اًمّمٞمد وؾ قمٜمد إرؾم٤مًمف أو ىمٌؾ آص٤مسم٦م. وًمق شمريمٝم٤م ُمتٕمٛمّ رؾِم شمًٛمٞم٦م اعمُ  -4 

 شمريمٝم٤م ٟمًٞم٤مٟم٤مً. يّي ك همػمه، وٓ ؾمٛمّ 

أن يًتٜمد ُمقت احلٞمقان إمم ضمرح اًمٙمٚم٥م وقم٘مره، ومٚمق ُم٤مت سم٥ًٌم آظمر يمخٜم٘مف  -1 

 .مل حيّؾ  ٟمحق ذًمؽوإشمٕم٤مسمف ذم اًمَٕمْدو أو 

ّٓ أن ٓ يدرك ص٤مطم٥م اًمٙمٚم٥م اًمّمٞمد  -2  ًع ٤مً ٓ يتّ سمٕمد ُمقشمف، أو إذا أدريمف طمٞمّ إ

ُمـ إدرايمف  متّٙمـاًمقىم٧م ًمذسمحف سمنمط أن ٓ يًتٜمد ذًمؽ إمم شمقاٟمٞمف ذم اًمقصقل إًمٞمف، ومٚمق 

 ُم٤مت مل حيّؾ. طمتّكأو أدريمف يمذًمؽ واشّمًع اًمقىم٧م ًمتذيمٞمتف ومٚمؿ يٗمٕمؾ  ،٤ًم وذسمحفطمٞمّ 

ف ًمذسمحف وًمٙمٜمّ  ُمتًّع٤مً واًمقىم٧م ؾ اًمٙمٚم٥م اًمّمٞمد طمٞمّ رؾِم إذا أدرك ُمُ  (:1624)مسللة  

قمغم اًمٜمٝم٩م اعمتٕم٤مرف ومامت ىمٌؾ  - لم وٟمحقهاًمًٙمّ  ُمـ ؾمّؾ  -٤مهت٤م ُماؿمتٖمؾ قمـ اًمتذيمٞم٦م سمٛم٘مدّ 

 شمذيمٞمتف طمّؾ.

 طمتّك -ُمثالً  -لم ٦م إمم وم٘مد أًم٦م يمام إذا مل يٙمـ قمٜمده اًمًٙمّ إذا اؾمتٜمد شمريمف اًمتذيمٞمّ  وأُّم٤م 

قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم. ٟمٕمؿ، ًمق شمريمف قمغم  و٤مق اًمقىم٧م وُم٤مت اًمّمٞمد ىمٌؾ شمذيمٞمتف مل حيّؾ 



 
 

 طم٤مًمف إمم أن ىمتٚمف اًمٙمٚم٥م وأزهؼ روطمف سمٕم٘مره طمّؾ أيمٚمف.

دة ًمالصٓمٞم٤مد وم٘متٚم٧م صٞمدًا واطمداً وم٢من ًمق أرؾمؾ يمالسم٤مً ُمتٕمدّ  (:1625)مسللة  

 طمّؾ ( 9545ُم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م )ًمٚمنموط اعمت٘مدّ  ةٝم٤م واضمديم٤مٟم٧م اًمٙمالب اعمًؽمؾمٚم٦م يمٚمّ 

. ٟمٕمؿ، إذا اؾمتٜمد اًم٘متؾ إمم حيّؾ اًمّمٞمد، وإن مل يٙمـ سمٕمْمٝم٤م واضمداً ًمتٚمؽ اًمنموط مل 

يمام إذا ؾمٌؼ أطمد اًمٙمالب وم٠مصمخـ سم٤مجلراح وأذف قمغم  ،اًمٙمٚم٥م اًمقاضمد ًمٚمنموط طمّؾ 

 ضم٤مء أظمر وم٠مص٤مسمف يًػماً.صُمؿَّ  اعمقت

ؾ سم٤مًمّمٞمد يم٤مًمٖمزال وص٤مد ٚمّ إذا أرؾمؾ اًمٙمٚم٥م إمم صٞمد طمٞمقان حم (:1612)مسللة  

اًمٙمٚم٥م طمٞمقاٟم٤مً آظمر يمذًمؽ ومٝمق ـم٤مهر وطمالل، ويمذا احل٤مل ومٞمام إذا أرؾمٚمف إمم صٞمد 

 طمٞمقان ومّم٤مده ُمع طمٞمقان آظمر.

 يمٚم٤ٌمً واطمدًا ومل يًؿّ  دًا سم٠من أرؾمؾ مج٤مقم٦مٌ ؾ ُمتٕمدّ رؾِم ًمق يم٤من اعمُ  (:1611)مسللة  

اًم ٙمالب ومل يٙمـ سمٕمْمٝم٤م ُمٕمٚمَّ دت اًمداً طمرم صٞمده. ويمذا احل٤مل ومٞمام إذا شمٕمدّ أطمدهؿ ُمتٕمٛمّ 

 اًمّمٞمد طمٞمٜمئٍذ ٟمجس وطمرام. وم٢منّ  ،(9545م ذم اعم٠ًمًم٦م )قمغم اًمٜمحق اعمت٘مدّ 

 ،اًمّمٞمد إذا اصٓم٤مده همػم اًمٙمٚم٥م ُمـ أٟمقاع احلٞمقاٟم٤مت ٓ حيّؾ  (:1616)مسللة  

صُمؿَّ  اًمّمٞمد وهق طمّل  ديم٤مًمٕم٘م٤مب واًمّم٘مر واًم٤ٌمؿمؼ واًمٜمٛمر وهمػمه٤م. ٟمٕمؿ، إذا أدرك اًمّم٤مئ

 أيمٚمف. طمّؾ ر ذم اًمنمع اًمٜمٝم٩م اعم٘مرّ ذيّم٤مه قمغم 

 

 صقد السؿك واجلراد

 قمروم٤مً  سٚمْ اًمًٛمؽ اًمذي ًمف ومَ  طمٞم٤ّمً ُمـ اعم٤مء أو ُمـ ظم٤مرضمف  ًمق أظمذ (:1615)مسللة  

وهق ـم٤مهر. وًمق ُم٤مت داظمؾ اعم٤مء ومٝمق ـم٤مهر  ،أيمٚمف طمّؾ  - وإن زال سم٤مًمٕم٤مرض -ذم إصؾ 

 ك ومٞمحرم أيمٚمف ُمٓمٚم٘م٤مً.ُمـ إؾمام قمروم٤مً  س ًمفٚمْ ُم٤م ٓ ومَ  وأُّم٤موًمٙمـ حيرم أيمٚمف. 



 
 

ًمق وصم٧ٌم اًمًٛمٙم٦م ظم٤مرج اعم٤مء أو ٟمٌذهت٤م إُمقاج إمم اًم٤ًمطمؾ أو  (:1614)مسللة  

هم٤مر اعم٤مء وسم٘مٞم٧م اًمًٛمٙم٦م وُم٤مشم٧م ىمٌؾ أظمذه٤م طمرُم٧م. ٟمٕمؿ، إذا ٟمّم٥م اًمّم٤مئد ؿمٌٙم٦م أو 

صٜمع طمٔمػمة ومدظمٚمتٝم٤م اًمًٛمٙم٦م ومامشم٧م ومٞمٝم٤م ىمٌؾ أن يًتخرضمٝم٤م اًمّم٤مئد طمّؾ أيمٚمٝم٤م، 

 ٤م ُمـ اعم٤مء سمآًم٦م أظمرى ومامشم٧م ىمٌؾ أن خيرضمٝم٤م ُمٜمف.وهٙمذا احل٤مل ًمق أظمذه

يم٠من ووٕمٝم٤م ذم  -أقم٤مده٤م إًمٞمف صُمؿَّ  ظمرج اًمًٛمٙم٦م ُمـ اعم٤مءأإذا  (:1611)مسللة  

 طمرم حلٛمٝم٤م. - صحـ ُمـ اعم٤مء ومامشم٧م ومٞمف

  يًّٛمكُم٤م  اسمتالقمفإذا ـمٗم٤م اًمًٛمؽ قمغم وضمف اعم٤مء سم٥ًٌم  (:1612)مسللة  

 أيمٚمف، وإن ُم٤مت ىمٌؾ ذًمؽ طمرم. طمّؾ  طمٞم٤ّمً وم٢من أظمذه  ،ُمثالً  شاًمزهر»سمـ 

 طمّؾ ٕمٝم٤م ظم٤مرج اعم٤مء ىمٌؾ أن متقت ٦م أو ىمٓمّ ًمق ؿمقى ؾمٛمٙم٦م طمٞمّ  (:1613)مسللة  

 وإن يم٤من آضمتٜم٤مب قمٜمف أومم. ،أيمٚمٝم٤م

٦م سمٕمد أظمذه٤م ىمٓمٕم٦م وأقمٞمد اًم٤ٌمىمل إمم إذا ىمٓمٕم٧م ُمـ اًمًٛمٙم٦م احلٞمّ  (:1614)مسللة  

ـّ ؾمقاء أُم٤مت ا ،٧م اًم٘مٓمٕم٦م اعم٤ٌمٟم٦م قمٜمٝم٤ماعم٤مء طمٞم٤ّمً طمٚمّ   ًم٤ٌمىمل ذم اعم٤مء أم مل يٛم٧م، وًمٙم

 آضمتٜم٤مب أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.

ٓ يٕمتؼم ذم ص٤مئد اًمًٛمؽ اإلؾمالم، وٓ يِمؽمط ذم شمذيمٞمتف  (:1615)مسللة  

 اًمتًٛمٞم٦م، ومٚمق أظمذه اًمٙم٤مومر طمّؾ حلٛمف.

تٝم٤م وإن مل يٕمٚمؿ ٞمّ ت٦م إذا يم٤مٟم٧م ذم يد اعمًٚمؿ حيٙمؿ سمحٚمّ اًمًٛمٙم٦م اعمٞمّ  (:1662)مسللة  

٤م ُم٤مشم٧م قمغم اعم٤مء سمٕمد أظمذه٤م، أو ذم آًم٦م اًمّمٞمد ىمٌؾ إظمراضمٝم٤م، أو أهّن  ٤م ُم٤مشم٧م ذم ظم٤مرجأهّن 

س إذا يم٤من ذو اًمٞمد ٚمْ تٝم٤م وإن مل يٕمٚمؿ يمقهن٤م ُمـ ذوات اًمٗمَ ٞمّ وضمف آظمر. وهٙمذا حيٙمؿ سمحٚمّ 

 س ُمـ إؾمامك.ٚمْ ـ يًتحؾ همػم ذوات اًمٗمَ اعمًٚمؿ ىمد قمروٝم٤م ًمأليمؾ ومل يٙمـ ممّ 

تٝم٤م وإن أظمؼم سم٤مصٓمٞم٤مده٤م قمغم ٞمّ حيٙمؿ سمحٚمّ  ت٦م ذم يد اًمٙم٤مومر ملوإذا يم٤مٟم٧م اًمًٛمٙم٦م اعمٞمّ  



 
 

ّٓ ٦م، ٞمّ اًمقضمف اعمقضم٥م ًمٚمحٚمّ  أن حيرز ذًمؽ وًمق ُمـ ضمٝم٦م آـمٛمئٜم٤من سم٤مصٓمٞم٤مده٤م سمًٗمـ  إ

 اًمّمٞمد اًمتل شمٕمتٛمد إظمراج إؾمامك ُمـ اعم٤مء ىمٌؾ ُمقهت٤م ويٜمدر أن خيتٚمط هب٤م رء ُمـ اعمٞمت٦م.

       يمقٟمف ُمـ ذوات ذم ّؽ ٦م ُم٤م ذم يد اًمٙم٤مومر ُمـ اًمًٛمؽ إذا ؿُم ٞمّ وهٙمذا ٓ حيٙمؿ سمحٚمّ 

ّٓ  ،س وإن أظمؼم سمٙمقٟمف ُمٜمٝم٤مٚمْ اًمٗمَ  ـّ  إ  سمذًمؽ. أن يٓمٛمئ

سم٤مًمٞمد أو سمٖمػمه٤م ُمـ أٓت  طمٞم٤ّمً سم٤مًمٓمػمان وُأظمذ  اجلراد إذا اؾمت٘مّؾ  (:1661)مسللة  

طمّؾ أيمٚمف، وٓ يٕمتؼم ذم شمذيمٞمتف إؾمالم أظمذ وٓ اًمتًٛمٞم٦م طم٤مل أظمذه. ٟمٕمؿ، ًمق وضمده ذم 

ـّ يد يم٤مومر ُمٞمّ   وإن أظمؼم سمتذيمٞمتف يمام ُمّر ذم اًمًٛمؽ. ،مل حيّؾ  طمٞم٤ّمً أظمذه  أّٟمف ت٤ًم ومل يٓمٛمئ

  



 
 

 

 

 ذبةضعؿة وإأحؽام إ

ّٓ ُم٤م يم٤من ذا ريش  يمّؾ ُمـ اًمٓمٞمقر  حيّؾ  (:1666)مسللة   احلامم  ومٞمحّؾ اًم٤ًٌمع،  إ

رَّ  حيّؾ واًمدضم٤مج واًمٕمّمٗمقر سمجٛمٞمع أصٜم٤مومٝم٤م، يمام  ى ٤مرَ ٩م واًمَٙمَروان واحُلٌَ اج واًمَ٘مٌَ اًمد 

ِ٘مرَّ اهلدهُ  وحيّؾ ، ّل واًمُٙمْريمِ  ّقام وإن يم٤من يٙمره ىمتٚمٝم٤مد واخلُٓم٤ّمف واًمِمَّ د واًمّم  َ  ، وحتّؾ اق واًمٍم 

 اًمٜمَّٕم٤مُم٦م واًمٓم٤مووس أيْم٤مً.

سمف قمغم اومؽماس اًمٓمػم  تٛمّٙمـ٤مً يذي خمٚم٥م ؾمقاء أيم٤من ىمقيّ  يمّؾ  :وهل -اًم٤ًٌمع  وأُّم٤م 

ُم٦م إيمؾ. ومٝمل حمرّ  - واًمّم٘مر، أو وٕمٞمٗم٤ًم ٓ ي٘مقى سمف قمغم ذًمؽ يم٤مًمٜمَّن واًمٌُٖم٤مث يم٤مًم٤ٌمزّي 

 اًمزاغ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. طمتّكويٚمحؼ هب٤م اًمٖمراب سمجٛمٞمع أٟمقاقمف 

ٟمٌ يمّؾ وحيرم أيْم٤مً   قر واًمٗمراؿم٦م ُم٤م يٓمػم وًمٞمس ًمف ريش يم٤مخلّٗم٤مش ويمذًمؽ اًمز 

 قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. -قمدا اجلراد  -وهمػممه٤م ُمـ احلنمات اًمٓم٤مئرة 

أي يٙمقن  -ـم٤مئر يٙمقن صٗمٞمٗمف أيمثر ُمـ دومٞمٗمف  يمّؾ  اًمٔم٤مهر أنّ  (:1665)مسللة  

سمخالف ُم٤م  .ومٞمحرم حلٛمف ،يٙمقن ذا خمٚم٥م -سمًط ضمٜم٤مطمٞمف قمٜمد اًمٓمػمان أيمثر ُمـ حتريٙمٝمام 

 ؾ اًمٚمحؿ.حمٚمّ  وم٢مّٟمف ،يٙمقن دومٞمٗمف أيمثر ُمـ صٗمٞمٗمف

ز ُم٤م ٦م ـمػماهن٤م، يمام يتٛمٞمّ ز اعمحّرم ُمـ اًمٓمٞمقر قمـ همػمه سم٤مًمٜمٔمر إمم يمٞمٗمٞمّ وقمغم هذا يتٛمٞمّ  

ٞمِّم  ٞم٦م ذم سمدٟمف، ومام يٙمقن ًمف إطمدى ٓ يٕمرف ـمػماٟمف سمقضمقد احلَْقَصٚم٦م أو اًم٘م٤مٟمَِّم٦م أو اًمّم 



 
 

 أيمٚمف دون همػمه. حيّؾ اًمثالث 

 ٜمد احلٚمؼ.وهمػمه ُمـ اعم٠ميمقل قم ٦م: ُم٤م جيتٛمع ومٞمف احل٥ّم ٚمَ قَص واحلَ  

 اًمدىم٤مق اًمتل ي٠ميمٚمٝم٤م اًمٓمػم. ٦م: ُم٤م جيتٛمع ومٞمف احلَمَّم ٤مٟمِ واًم٘مَ  

 .ٞم٦م: ؿَمْقيَم٦م ذم رضمؾ اًمٓمػم ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٙمّػ ِّم ٞمواًمّم   

س قمروم٤مً ذم إصؾ ٚمْ ُمـ طمٞمقان اًمٌحر اًمًٛمؽ اًمذي ًمف ومَ  حيّؾ  (:1664)مسللة  

 .- شم٘مّدميمام  -وإن زال سم٤مًمٕم٤مرض 

َ وحيرم همػمه ُمـ أٟمقاع احلٞمقاٟم٤مت اًمٌحريّ   ْٗمَدع واًمنَّ ـم٤من ٦م يم٤مًمٌ٘مر اًمٌحري واًمْم 

َٚمْحٗم٤مة، ويمذًمؽ ُم٤م ًمٞمس ًمف ومَ   ً ُّمػم.س قمروم٤مً ُمـ اًمًٛمؽ يم٤مجِلر  ٚمْ واًم  ّي واًمز 

ُمٜمٝم٤م ُم٤م  حيّؾ  -ُمـ اًم٤ًمسمح٦م واًمٖم٤مئّم٦م وهمػممه٤م  -ة سمٓمٞمقر اًمٌحر ٟمٕمؿ، اًمٓمٞمقر اعمًاّم  

 .ُمثٚمٝم٤م ُمـ ـمٞمقر اًمؼمّ  حيّؾ 

٦م اًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر واإلسمؾ واخلٞمؾ واًمٌٖم٤مل ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ اًمؼميّ  حيّؾ  (:1661)مسللة  

ويمذًمؽ اًمٖمزال. ٟمٕمؿ، يٙمره أيمؾ  -٦م ٦م وإهٚمٞمّ سمجٛمٞمع أىم٤ًمُمٝم٤م ؾمقاء اًمقطمِمٞمّ  -واحلٛمػم 

 ٦م.حلؿ اخلٞمؾ واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم إهٚمٞمّ 

يم٤من يم٤مٕؾمد  ٤مً ُم٤م يم٤من ُمٗمؽمؾم٤مً وًمف فمٗمر أو ٟم٤مب ىمقيّ  :وهل ،وحيرم ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ اًم٤ًٌمع 

وإرٟم٥م  ويمذًمؽ حيرم اًمٙمٚم٥م واهلرّ  .أو وٕمٞمٗم٤مً يم٤مًمثٕمٚم٥م واًمْمٌع ،واًمٜمٛمر واًمٗمٝمد

 واخلٜمزير واًم٘مرد واًمٗمٞمؾ واًمدّب.

٥ّم واًمَٗم٠مر واًمػَمسُمقع  وحيرم اًمدواّب   اًمّمٖم٤مر اًمتل شمًٙمـ سم٤مـمـ إرض يم٤مًمْمَّ

 واًمُ٘مٜمُْٗمذ واحلٞم٦ّم وٟمحقه٤م.

ّٓ  ،إطمقط ًمزوُم٤مً ٦م قمغم ٝمديدان اًمٗم٤ميم طمتّك، وحترم اًمديدان  ًّ  إ ػم إزاًمتف ُم٤م ٓ يت

 ومٞمجقز أيمؾ اًمٗم٤ميمٝم٦م ُمٕمٝم٤م.



 
 

يم٤مًمٌ٘مر  -ي١ميمؾ حلٛمف  مم٤ّمُم٤م وـمئف اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ إن يم٤من  (:1662)مسللة  

، د سمٕمد اًمقطء قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً ويمذا ًمٌٜمف وٟمًٚمف اعمتجدّ  ،طمرم حلٛمف - واًمٖمٜمؿ واإلسمؾ

 وضم٥م قمٚمٞمف أن يٖمرم ىمٞمٛمتف عم٤مًمٙمف. وم٢من يم٤من ًمٖمػم اًمقاـمئ ،ووضم٥م أن يذسمح وحيرق

وضم٥م ٟمٗمٞمف ُمـ اًمٌٚمد  - يم٤مخلٞمؾ واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم -يريم٥م فمٝمره  مم٤ّمإذا يم٤من  وأُّم٤م 

 ىمٞمٛمتف ويٙمقن اًمثٛمـ ًمف. -إذا يم٤من همػم اعم٤مًمؽ  -ويٖمرم اًمقاـمئ  ،وسمٞمٕمف ذم سمٚمد آظمر

ًٓ إذا ص٤مر ضماّل  - اًمٓمػم واًمًٛمؽ طمتّك -إيمؾ  حمّٚمؾطمٞمقان  يمّؾ  (:1663)مسللة  

٦م آؾمتؼماء ذم ُمٕمٜمك اجلٚمؾ ويمٞمٗمٞمّ  شم٘مّدموىمد  .وم٢مذا اؾمتؼمئ طمّؾ  ،طمرم حلٛمف وًمٌٜمف وسمٞمْمف

 ات(.ٓمّٝمر)اعم

 طمتّكإذا روع ُمـ ًمٌـ اخلٜمزيرة  -ز ٕمْ وهق وًمد اعمَ  -ي دْ حيرم اجلَ  (:1664)مسللة  

 حلٛمف وقمٔمٛمف، وحيرم سمذًمؽ ٟمًٚمف وًمٌٜمف أيْم٤مً. اؿمتدّ 

ـٍ  أّي٤ممؾمٌٕم٦م  أًتؼموم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أن يُ  وًمق مل يِمتدّ   ـم٤مهر إن مل يٙمـ ُمًتٖمٜمٞم٤ًم  سمٚمٌ

ّٓ قمـ اًمرو٤مع، و  سمٕمد ذًمؽ. حيّؾ صُمؿَّ  ؼمئ سم٤مًمٕمٚمػ واًمِمٕمػم وٟمحقمه٤ماؾمتُ  إ

 ؾ حلٛمٝم٤م قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم.ؾ وأوٓد ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت اعمحٚمّ جْ ي اًمٕمِ دْ ويٚمحؼ سم٤مجلَ  

 حلٛمٝم٤م. موٓ يٚمحؼ سم٤مًمرو٤مع ُمـ اخلٜمزيرة اًمرو٤مع ُمـ ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت اعمحرّ 

ؾ حلٛمف سمنمسمف ؿمٞمئ٤مً ُمـ اعم٤مئع اًمٜمجس يم٤مًمٌقل واًمدم. ٟمٕمؿ، يمام ٓ حيرم احلٞمقان اعمحٚمّ  

سمح ذم شمٚمؽ احل٤مل وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم أن ٓ ي١ميمؾ ُم٤م ذم ؾمٙمر ومذُ  طمتّكإذا ذب ُمـ اخلٛمر 

 ،حلٛمف ومٞمجقز أيمٚمف وأُّم٤موهمػمه٤م وإن همًؾ، ٌد ضمقومف ُمـ إُمٕم٤مء واًمٙمرش واًم٘مٚم٥م واًمٙم

 ُمـ همًؾ ُم٤م ٓىمتف اًمٜمج٤مؾم٦م ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م.سُمدَّ وًمٙمـ ٓ 

ْوث، واًم٘مْمٞم٥م، حيرم ُمـ احلٞمقان اعمحٚمّ  (:1665)مسللة   ؾ حلٛمف: اًمدم، واًمرَّ

ٌُٜمُْدق، واًمٌٞمْمت٤من يمّؾ واًمٗمرج، واعمِمٞمٛم٦م، واًمٖمدد وهل  ، قم٘مدة ذم اجلًؿ ُمدورة شمِمٌف اًم



 
 

ُم٤مغ وهل طمٌّ  ُم٤مغ، واًمٜم خ٤مع وهق ظمٞمط أسمٞمض  ٦مٌ وظَمَرَزة اًمد  َّم٦م ذم وؾمط اًمد  سم٘مدر احلُٛمَّ

شم٤من ومه٤م قمّمٌت٤من ممتدّ  -قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  -ْٚم٤ٌموان ذم وؾمط وم٘م٤مر اًمٔمٝمر، واًمٕمِ  يم٤معمّخ 

َٟم٥م، واعمَراَرة، واًمٓم ح٤مل، واعمث٤مٟم٦م، وطمدىم ٦م اًمٕملم وهل احلٌّ  ٦مقمغم اًمٔمٝمر ُمـ اًمرىم٦ٌم إمم اًمذَّ

 ّٚمف.اًمٜم٤مفمرة ُمٜمٝم٤م ٓ ضمًؿ اًمٕملم يم

٤م اًمٓمٞمقر ومٞمحرم ُم٤م يقضمد ومٞمٝم٤م ُمـ هذا ذم همػم اًمٓمٞمقر واًمًٛمؽ واجلراد، أُمّ  

 واًمرضمٞمع، وإطمقط ًمزوُم٤مً آضمتٜم٤مب قمـ همػممه٤م أيْم٤مً. يمام أنّ  ،اعمذيمقرات: اًمدم

ورضمٞمع اجلراد. ٟمٕمؿ، ٓ سم٠مس سمام ذم  ،إطمقط وضمقسم٤مً آضمتٜم٤مب قمـ رضمٞمع اًمًٛمؽ ودُمف

 ضمقومٝمام ُمـ ذًمؽ إذا أيمؾ ُمٕمٝمام.

ويمذًمؽ اًمؽماب واًمرُمؾ قمغم إطمقط  ،ردَ حيرم أيمؾ اًمٓملم واعمَ  (:1652مسللة ) 

د اًمِمٝمداء )قمٚمٞمف ٓم٦م احلجؿ ُمـ شمرسم٦م ؾمٞمّ ّم٦م ُمتقؾّم ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٘مدار محّ  .ًمزوُم٤مً 

اًمًالم( ًمالؾمتِمٗم٤مء ٓ ًمٖمػمه، وإطمقط وضمقسم٤مً آىمتّم٤مر ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ي١مظمذ ُمـ اًم٘مؼم 

ي٘مرب ُمٜمف اعمٚمحؼ سمف قمروم٤مً، وومٞمام زاد قمغم ذًمؽ يٛمزج سمامء وٟمحقه سمحٞم٨م  مم٤ّماًمنميػ أو 

 يًتٝمٚمؽ ومٞمف ويًتِمٗمك سمف رضم٤مًء.

٦م إمم ومْم٤مء اًمٗمؿ، ويمذا ٓ حيرم سمٚمع اًمٜمخ٤مُم٦م وإظمالط اًمّمدريّ  (:1651)مسللة  

 سمٚمع ُم٤م خيرج سمتخٚمٞمؾ إؾمٜم٤من ُمـ سم٘م٤مي٤م اًمٓمٕم٤مم.

ن ضراً سمٚمٞمٖم٤ًم، ؾمقاء أيم٤من ُمقضم٤ٌمً ُم٤م يّي اإلٟم٤ًم يمّؾ حيرم شمٜم٤مول  (:1656)مسللة  

 ًمٚمٝمالك أم ُمقضم٤ٌمً ًمتٕمٓمٞمؾ سمٕمض إقمْم٤مء أو وم٘مدان سمٕمض احلقاس.

ًا سمف قمٜمد اًمٕم٘مالء وًمق وحيرم أيْم٤ًم شمٜم٤مول ُم٤م حيتٛمؾ ومٞمف ذًمؽ إذا يم٤من آطمتامل ُمٕمتدّ  

ًمق يم٤من اًمير  طمتّكُمـ ضمٝم٦م آهتامم سم٤معمحتٛمؾ سمحٞم٨م يّمدق ُمٕمف اخلقف قمٜمدهؿ، 

  قم٤مضمؾ.٥م قمٚمٞمف همػماعمؽمشمّ 



 
 

رة إذا اعمخدّ  ٤مشمف وؾم٤مئر أٟمقاع اعمقادّ حيرم اؾمتٕمامل اًمؽمي٤مق وُمِمت٘مّ  (:1655)مسللة  

ؾمقاء أيم٤من ُمـ ضمٝم٦م زي٤مدة اعم٘مدار اعمًتٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م  ،يم٤من ُمًتتٌٕم٤مً ًمٚمير اًمٌٚمٞمغ سم٤مًمِمخص

ّٓ أو ُمـ ضمٝم٦م إدُم٤مٟمف، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤ًم آضمتٜم٤مب قمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم   ،ذم طم٤مل اًميورة إ

 ر ُم٤م شمدقمق اًميورة إًمٞمف.ومتًتٕمٛمؾ سمٛم٘مدا

 أّٟمفحيرم ذب اخلٛمر وهمػمه ُمـ اعمًٙمرات، وذم سمٕمض اًمرواي٤مت  (:1654)مسللة  

 بَ اخلَ  ُأم   رَ ؿْ اخلَ  نَ إِ »ىم٤مل:  أّٟمفُمـ أقمٔمؿ اعمٕم٤ميص، وروي قمـ اًمّم٤مدق )قمٚمٞمف اًمًالم( 
 ِث ائِ

 ، يَ َذر  ل  كُ  ُس أْ رَ وَ 
 َٓ إِ  ةً قَ ِص عْ مَ  كُ ْسُ  يَ َٓ ، وَ هُ بَ رَ  ُف رِ عْ  يَ اَل فَ  هُ ب  لُ  ُب ؾَ ْس يُ  ةٌ اعَ ا َش ِبَ ارِ َص  َذ  عَ  ِتْ لْ

 نْ إِ ا، وَ اهَ تَ أَ  َٓ إِ  ةً َش احِ  فَ َٓ ا، وَ فَ عَ طَ قَ  َٓ إِ  ةً اَش اً مَ مِحَ  رَ َٓ ا، وَ فَ ؽَ فَ تَ اكْ  َٓ إِ  ةً مَ رْ حُ  كُ ْسُ  يَ َٓ ا، وَ فَ بَ كِ رَ 

 َش  ى  تَ َح ا َبَ َذِ  نْ إِ ، وَ نَ وْ ـُ مِ مْ ادُ وَ  هُ ؾُ ُش رُ وَ  هُ تُ ؽَ ئِ اَل مَ وَ  اهللُ  هُ ـَ عَ لَ  ةً عَ رْ ا ُج فَ ـْ مِ  َب َذِ 
 عَ زِ ا كُ فَ ـْ مِ  رَ ؽِ

ْ ، وَ ةٌ ثَ قْ بِ َخ  ةٌ ػَ قْ خِ َش  ٌح وْ رُ  هِ قْ فِ  ْت بَ كِ رَ ، وَ هِ دِ َس َج  نْ مِ  نِ اَم يْ اإلِ  ُح وْ رُ   نْيَ عِ بَ رْ أَ  هُ تُ اَل َص  ْل بَ ؼْ تُ  َل

«اً مَ وْ يَ 
(9)

. 

وم٢من مل  ،حيرم قمّمػم اًمٕمٜم٥م إذا همغم سمٜمٗمًف أو سم٤مًمٜم٤مر أو سم٤مًمِمٛمس (:1651)مسللة  

إذا ص٤مر ُمًٙمرًا ومال شمزول طمرُمتف  وأُّم٤ميٍم سمذًمؽ ُمًٙمرًا شمزول طمرُمتف سمذه٤مب صمٚمثٞمف، 

 ّٓ  سم٤مًمتخٚمٞمؾ. إ

وإذا ـمٌخ اًمٕمٜم٥م ٟمٗمًف وم٢من طمّمؾ اًمٕمٚمؿ سمٖمٚمٞم٤من ُم٤م ذم ضمقومف ُمـ اعم٤مء طمرم قمغم  

ّٓ و ،إطمقط  مل حيرم. إ

ّٓ سم٤مًمٕمّمػم اًمزسمٞمٌل وإن همغم،  يًّٛمكيمام ٓ حيرم ُم٤م   ومٞمحرم  ،أن يّمػم ُمًٙمراً  إ

ّٓ قمٜمدئٍذ وٓ شمزول طمرُمتف   سم٤مًمتخٚمٞمؾ. إ

                                                

ذه اعمّدة، وًمٙمٜمّٝم٤م شمّمّح، سمٛمٕمٜمك أّٟمف يتحّ٘مؼ هب٤م اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمّمالة، ومال سُمدَّ ُمـ ( أي ٓ يث٤مب قمغم صالشمف ظمالل ه9)

 اإلشمٞم٤من هب٤م.



 
 

ٓ  اًمٜمِمقة قم٤مدةً وهق: ذاب ُمٕمروف يقضم٥م  ،٤مع٘مَّ حيرم اًمٗمُ  (:1652)مسللة  

  ً . وًمٞمس ُمٜمف ُم٤مء اًمِمٕمػم اًمذي يًتٕمٛمٚمف إـم٤ٌّمء ذم شاًمٌػمة»ك اًمٞمقم سمـ ر، ويًٛمّ ٙمْ اًم

 ُمٕم٤مجل٤مهتؿ.

اًمدم ذم اًمٌٞمْم٦م  طمتّك ،حيرم اًمدم ُمـ احلٞمقان ذي اًمٜمٗمس اًم٤ًمئٚم٦م (:1653)مسللة  

اعمرق ػ ذم إضمزاء اعم٠ميمقًم٦م ُمـ اًمذسمٞمح٦م. ٟمٕمؿ، ٓ إؿمٙم٤مل ُمع اؾمتٝماليمف ذم وُم٤م يتخٚمّ 

 وٟمحقه.

 ،ويمذًمؽ سمٞمْمف -وًمق ًمٕم٤مرض  -م أيمٚمف حيرم ًمٌـ احلٞمقان اعمحرّ  (:1654)مسللة  

 ًمٌـ اإلٟم٤ًمن وم٤مٕطمقط شمرك ذسمف. وأُّم٤م

، سمؾ رًٙمِ نمب قمٚمٞمٝم٤م رء ُمـ اخلٛمر أو اعمُ حيرم إيمؾ ُمـ ُم٤مئدة يُ  (:1655)مسللة  

 حيرم اجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤مً قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.

ة اجلقع أو إذا أذوم٧م ٟمٗمس حمؽمُم٦م قمغم اهلالك أو ُم٤م يداٟمٞمف ًمِمدّ  (:1642)مسللة  

سمف  سم٠من يٌذل هل٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم أو اًمنماب ُم٤م يًدّ  ،ُمًٚمؿ إٟم٘م٤مذه٤م يمّؾ اًمٕمٓمش وضم٥م قمغم 

 رُم٘مٝم٤م.

 

 آداب إكل والرشب

: أن يٖمًؾ يديف ُمٕم٤ًم ىمٌؾ أُمقرىمد قُمّد ُمـ آداب أيمؾ اًمٓمٕم٤مم  (:1641)مسللة  

سم٤معمٜمديؾ سمٕمده، وأن يٌدأ ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ اجلٛمٞمع ويٛمتٜمع سمٕمد ٗمٝمام اًمٓمٕم٤مم وسمٕمده ويٜمِّم 

 سمٛمـ قمغم يٛمٞمٜمف إمم أن يتؿّ صُمؿَّ  ًؾ ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم سمّم٤مطم٥م اًمٓمٕم٤ممٌدأ ذم اًمٖمَ اجلٛمٞمع، وأن يُ 

ٌدأ ذم اًمٖمًؾ سمٕمد اًمٓمٕم٤مم سمٛمـ قمغم ي٤ًمر ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم اًمدور قمغم ُمـ ذم ي٤ًمره، وأن يُ 

أن يًّٛمل قمٜمد اًمنموع ذم اًمٓمٕم٤مم، وًمق يم٤مٟم٧م اًمدور قمغم ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم، و إمم أن يتؿّ 



 
 

ًمقن سم٤مٟمٗمراده، وأن ي٠ميمؾ سم٤مًمٞمٛملم،  يمّؾ ٧م اًمتًٛمٞم٦م قمغم قمغم اعم٤مئدة أًمقان ُمـ اًمٓمٕم٤مم اؾمتحٌّ 

يٚمٞمف إذا يم٤مٟم٧م قمغم اعم٤مئدة  مم٤ّموسمثالث أص٤مسمع أو أيمثر وٓ ي٠ميمؾ سم٢مصٌٕملم، وأن ي٠ميمؾ 

ويٓمٞمؾ إيمؾ واجلٚمقس قمغم ام أظمريـ، وأن يّمّٖمر اًمٚم٘مؿ، مج٤مقم٦م، وٓ يتٜم٤مول ُمـ ىمدّ 

ٝم٤م، وخيّٚمؾ اعم٤مئدة، وجيٞمد اعمْمغ، وأن حيٛمد اهلل سمٕمد اًمٓمٕم٤مم، وأن يٚمٕمؼ إص٤مسمع ويٛمّّم 

٤من واخلقص واًم٘مّم٥م، وأن ؾ سمٕمقدة اًمرحي٤من وىمْمٞم٥م اًمرُمّ سمٕمد اًمٓمٕم٤مم، وٓ يٙمقن اًمتخٚمّ 

ّٓ يٚمت٘مط ُم٤م يت٤ًمىمط ظم٤مرج اًمًٗمرة وي٠ميمٚمف  ومٞمٝم٤م أن  يًتح٥ّم  وم٢مّٟمفذم اًمؼماري واًمّمح٤مري إ

٤ًم ويؽمك يدع اعمت٤ًمىمط قمـ اًمًٗمرة ًمٚمحٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر، وأن يٙمقن أيمٚمف همداة وقمِمٞمّ 

إيمؾ سمٞمٜمٝمام، وأن يًتٚم٘مل سمٕمد إيمؾ قمغم اًم٘مٗم٤م وجيٕمؾ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى، وأن 

يٗمتتح وخيتتؿ سم٤معمٚمح، وأن يٖمًؾ اًمثامر سم٤معم٤مء ىمٌؾ أيمٚمٝم٤م، وٓ ي٠ميمؾ قمغم اًمِمٌع، وٓ يٛمتٚمئ 

، وٓ يٜمٗمخ ذم ٤مم، وٓ يٜمٔمر ذم وضمقه اًمٜم٤مس ًمدى إيمؾ، وٓ ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم احل٤مرّ ُمـ اًمٓمٕم

لم، اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وٓ يٜمتٔمر سمٕمد ووع اخلٌز ذم اًمًٗمرة همػمه، وٓ ي٘مٓمع اخلٌز سم٤مًمًٙمّ 

ػ اًمٕمٔمؿ ُمـ اًمٚمحؿ اعمٚمّمؼ سمف قمغم ٟمحق ٓ يٌ٘مك وٓ يْمع اخلٌز حت٧م اإلٟم٤مء، وٓ يٜمٔمّ 

 اًمثامر اًمتل شم١ميمؾ سم٘مِمقره٤م، وٓ يرُمل اًمثٛمرة ىمٌؾ أن ٘منّم قمٚمٞمف رء ُمـ اًمٚمحؿ، وٓ ي

 يًت٘ميص أيمٚمٝم٤م.

٤ًم، قمٌّ  ٤ًم ٓىمد قُمّد ُمـ آداب ذب اعم٤مء أُمقر: أن ينمب اعم٤مء ُمّّم  (:1646)مسللة  

د سمٕمده، وينمسمف وحيٛموينمسمف ىم٤مئاًم سم٤مًمٜمٝم٤مر وٓ ينمسمف ىم٤مئاًم سم٤مًمٚمٞمؾ، وأن يًّٛمل ىمٌؾ ذسمف 

ذ، وأن يذيمر احلًلم وأهؾ سمٞمتف )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( ويٚمٕمـ سمثالصم٦م أٟمٗم٤مس، وقمـ رهم٦ٌم وشمٚمذّ 

ىمتٚمتف سمٕمد اًمنمب، وأن ٓ يٙمثر ُمـ ذب اعم٤مء، وٓ ينمسمف قمغم إهمذي٦م اًمدؾمٛم٦م، وٓ 

 قُمروشمف، وٓ ينمب سمٞم٤ًمره. يمن اًمٙمقز وُمـ حمّؾ  ينمب ُمـ حمّؾ 



 
 

 

 

 حؽام الـذرأ

 تف ومٕمؾ رء أو شمريمف.اًمٜمذر هق: أن جيٕمؾ اًمِمخص هلل قمغم ذُمّ  (:1645)مسللة  

 ومٞمف ُمـ اًمّمٞمٖم٦م.سُمدَّ سمؾ ٓ  ،اًمٜمٞم٦ّمد ٓ يٜمٕم٘مد اًمٜمذر سمٛمجرّ  (:1644)مسللة  

٦م سمف، هبف ُمـ أؾمامئف اعمختّّم ويٕمتؼم ذم صٞمٖم٦م اًمٜمذر اؿمتامهل٤م قمغم ًمٗمظ )هلل( أو ُم٤م يِم٤م 

ومٚمق ىم٤مل اًمٜم٤مذر ُمثالً: )هلل قمكمَّ أن آيت سمٜم٤مومٚم٦م اًمٚمٞمؾ( أو ىم٤مل: )ًمٚمرمحـ قمكّم أن أشمّمّدق سمامئ٦م 

وًمق اىمتٍم قمغم  .٦م٦م ًمٖم٦م أظمرى همػم اًمٕمرسمٞمّ ي هذا اعمٕمٜمك سم٠ميّ اًمٜمذر، وًمف أن ي١مدّ  صّح ديٜم٤مر( 

يمذا( مل يٜمٕم٘مد اًمٜمذر وإن ٟمقى ذم ٟمٗمًف ُمٕمٜمك )هلل(، وًمق ىم٤مل: )ٟمذرت هلل أن  ىمقًمف: )قمكمَّ 

 ٟمذر صقم( ومٗمل اٟمٕم٘م٤مده إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ. أصقم( أو )هلل قمكمَّ 

وقمدم احلجر  يٕمتؼم ذم اًمٜم٤مذر: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مر واًم٘مّمد (:1641)مسللة  

    زًا، ويمذًمؽ ٟمذر اعمجٜمقن وإن يم٤من ممٞمّ  ٚمٖمق ٟمذر اًمّمٌّل ؼ اًمٜمذر، ومٞمف ذم ُمتٕمٚمّ قمـ اًمتٍّم 

سمف اًمٖمْم٥م إمم أن  ه، واًمًٙمران، وُمـ اؿمتدّ طم٤مل ضمٜمقٟمف، واعمٙمرَ  -٤ًم وًمق يم٤من أدواريّ  -

اًمٖمرُم٤مء ُمـ أُمقاًمف،  ؼ سمف طمّؼ ؼ ٟمذره سمام شمٕمٚمّ إذا شمٕمٚمّ  اعُمْٗمٚمِسؾمٚمٌف اًم٘مّمد أو آظمتٞم٤مر، و

 تف.سمامل ذم ذُمّ  ؼ ٟمذره سمامل ظم٤مرضمل أوواًمًٗمٞمف ؾمقاء شمٕمٚمّ 

ؼ اًمٜمذر ُمـ اًمٗمٕمؾ أو اًمؽمك أن يٙمقن ُم٘مدوراً ًمٚمٜم٤مذر يٕمتؼم ذم ُمتٕمٚمّ  (:1642)مسللة  

ـ ًمٞمس ًمف ىمدرة قمغم ذًمؽ، ويمذًمؽ يٕمتؼم ومٞمف ُم٤مؿمٞم٤مً ممّ  احل٩ّم ٟمذر  يّمّح طملم اًمٕمٛمؾ، ومال 



 
 

أو شمرك طمرام أو  يم٠من يٜمذر ومٕمؾ واضم٥م أو ُمًتح٥ّم  ،أن يٙمقن راضمح٤مً ذقم٤مً طملم اًمٕمٛمؾ

 ُمٙمروه.

يمام ًمق ٟمذر أيمؾ اًمٓمٕم٤مم ىم٤مصدًا سمف اًمت٘مّقي  - اعم٤ٌمح وم٢من ىمّمد سمف ُمٕمٜمك راضمح٤مً  وأُّم٤م 

ّٓ و ،اٟمٕم٘مد ٟمذره -قمغم اًمٕم٤ٌمدة ُمثالً   مل يٜمٕم٘مد.إ

ًّ  يمام يٜمحّؾ   ـ ومٞمام إذا زال رضمح٤مٟمف ًمٌٕمض اًمٓمقارئ، يمام ًمق ٟمذر شمرك اًمتدظملم ًمتتح

 ّضه شمريمف.صُمؿَّ  وي٘مقى قمغم ظمدُم٦م اًمديـ صّحتف

ف ذم ٟمذر اًمزوضم٦م سمدون إذن زوضمٝم٤م ومٞمام يٜم٤مذم طم٘مّ  يّمّح ٓ  (:1643)مسللة  

واًمزيم٤مة واًمّمدىم٦م  احل٩ّم ذم همػم  -ٟمذره٤م ذم ُم٤مهل٤م ُمـ دون إذٟمف  صّح٦مآؾمتٛمت٤مع ُمٜمٝم٤م. وذم 

 إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمف. -وسمّر واًمدي٤م وصٚم٦م رمحٝم٤م 

 ويّمح ٟمذر اًمقًمد ؾمقاء أذن ًمف اًمقاًمد ومٞمف أم ٓ، وًمٙمـ إذا هن٤مه أطمد إسمقيـ قماّم  

ٟمذره ومل يٚمزُمف اًمقوم٤مء سمف، يمام ٓ يٜمٕم٘مد  ف اٟمحّؾ سمًٌٌف راضمح٤مً ذم طم٘مّ  ؼ سمف اًمٜمذر ومٚمؿ يٕمدّ شمٕمٚمّ 

 ُمع ؾمٌؼ شمقضمٞمف اًمٜمٝمل إًمٞمف قمغم هذا اًمٜمحق.

ُمٙم٤من سمٜمحق يم٤من ُمٜمذوره ػ اإلشمٞم٤من سم٤مًمّمالة ذم إذا ٟمذر اعمٙمٚمّ  (:1644)مسللة  

      ٦م ًمٞمّ شمٕمٞملم هذا اعمٙم٤من هل٤م ٓ ٟمٗمس اًمّمالة، وم٢من يم٤من ذم اعمٙم٤من ضمٝم٦م رضمح٤من سمّمقرة أوّ 

يمام إذا يم٤من اعمٙم٤من  - ٦م ـم٤مرئ٦م ُمع يمقهن٤م ُمٚمحقفم٦م طملم اًمٜمذرأو سمّمقرة صم٤مٟمقيّ  -يم٤معمًجد  -

ّٓ اًمٜمذر، و صّح  - أومرغ ًمٚمٕم٤ٌمدة وأسمٕمد قمـ اًمري٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜم٤مذر  يٜمٕم٘مد ويم٤من ًمٖمقاً. ملإ

وضم٥م قمٚمٞمف  ُمٕملّم إذا ٟمذر اًمّمالة أو اًمّمقم أو اًمّمدىم٦م ذم زُم٤من  (:1645)مسللة  

د سمذًمؽ اًمزُم٤من ذم اًمقوم٤مء، ومٚمق أشمك سم٤مًمٗمٕمؾ ىمٌٚمف أو سمٕمده مل يٕمتؼم ووم٤مًء، ومٛمـ ٟمذر أن اًمت٘مٞمّ 

ق ىمٌؾ شمّمدّ صُمؿَّ  ؿمٝمر، يمّؾ ل ق قمغم اًمٗم٘مػم إذا ؿمٗمل ُمـ ُمروف أو أن يّمقم أوّ يتّمدّ 

 اًمقوم٤مء سمٜمذره. يتحّ٘مؼل اًمِمٝمر أو سمٕمده مل ؿمٗم٤مئف أو ص٤مم ىمٌؾ أوّ 



 
 

٦م يمٗم٤مه صقم يقم واطمد، ٞمّ ده ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٙمٛمّ إذا ٟمذر صقُم٤مً ومل حيدّ  (:1612)مسللة  

ُمٗمردة اًمقشمر،  طمتّكتٝم٤م يمٗمتف صالة واطمدة ٞمّ تٝم٤م أو يمٛمّ وإذا ٟمذر صالة ُمـ دون حتديد يمٞمٗمٞمّ 

قمٚمٞمف اؾمؿ اًمّمدىم٦م، وإذا ٟمذر  ؼيٓمٚمُم٤م  يمّؾ أضمزأه  ده٤م ٟمققم٤مً ويماّمً وإذا ٟمذر صدىم٦م ومل حيدّ 

يم٤من ًمف أن ي٠ميت سم٠مّي قمٛمؾ ىمريب يم٤مًمّمقم أو اًمّمدىم٦م أو  ب إمم اهلل سمٌمء قمغم وضمف قم٤ممّ اًمت٘مرّ 

 اًمّمالة وًمق ريمٕم٦م اًمقشمر ُمـ صالة اًمٚمٞمؾ وٟمحق ذًمؽ ُمـ ـم٤مقم٤مت وىمرسم٤مت.

ضم٤مز ًمف أن ي٤ًمومر ذم ذًمؽ اًمٞمقم وًمق ُمـ  ُمٕملّم إذا ٟمذر صقم يقم  (:1611)مسللة  

 وم٢مّٟمفُم٤ًمومر ٤مرة قمٚمٞمف، ويمذًمؽ إذا ضم٤مء قمٚمٞمف اًمٞمقم وهق همػم ضورة ومٞمٗمٓمر وي٘مْمٞمف وٓ يمٗمّ 

 .ك ًمف اًمّمٞم٤مم سمؾ جيقز ًمف اإلومٓم٤مر واًم٘مْم٤مءٓ جي٥م قمٚمٞمف ىمّمد اإلىم٤مُم٦م ًمٞمتًٜمّ 

وإذا مل ي٤ًمومر وم٢من ص٤مدف ذم ذًمؽ اًمٞمقم أطمد ُمقضم٤ٌمت اإلومٓم٤مر يمٛمرض أو طمٞمض  

٤م إذا أومٓمر ومٞمف دون ُمقضم٥م قمٛمدًا أطمد اًمٕمٞمديـ ومٞمف أومٓمر وىمْم٤مه، أُمّ  اشّمٗمؼأو ٟمٗم٤مس أو 

 ٤مرة طمٜم٨م اًمٜمذر أيت سمٞم٤مهن٤م.٤مرة، وهل يمٗمّ ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗمّ 

ػ شمرك قمٛمؾ ذم زُم٤من حمدود ًمزُمف شمريمف ذم ذًمؽ إذا ٟمذر اعمٙمٚمّ  (:1616)مسللة  

ًمزُمف  - تزام سمؽميمف ذم مجٞمع إزُمٜم٦مأي ىم٤مصداً آًم -اًمزُم٤من وم٘مط، وإذا ٟمذر شمريمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

٤مرة وىمد سمٓمؾ طمٞم٤مشمف، وم٢من ظم٤مًمػ وأشمك سمام اًمتزم سمؽميمف قم٤مُمداً أصمؿ وًمزُمتف اًمٙمٗمّ  ُمّدةشمريمف 

، وٓ أو ٟمًٞم٤مٟم٤ًم أو إيمراه٤مً أو اوٓمراراً  أو همٗمٚم٦مً  ٤مرة قمٚمٞمف ومٞمام أشمك سمف ظمٓم٠مً ٟمذره، وٓ إصمؿ وٓ يمٗمّ 

 يٌٓمؾ سمذًمؽ ٟمذره ومٞمج٥م اًمؽمك سمٕمد ارشمٗم٤مع اًمٕمذر.

ُمـ ُم٤مًمف وُم٤مت ىمٌؾ اًمقوم٤مء  ُمٕملّم ق سمٛم٘مدار ػ اًمتّمدّ إذا ٟمذر اعمٙمٚمّ  (:1615)مسللة  

، وإطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ًمٙم٤ٌمر اًمقرصم٦م إظمراضمف ُمـ ٦م خيرج ذًمؽ اعم٘مدار ُمـ أصؾ اًمؽميمسمف مل

 ق سمف ُمـ ىمٌٚمف.طمّمّمٝمؿ واًمتّمدّ 

ق هب٤م قمغم همػمه، وإذا إذا ٟمذر اًمّمدىم٦م قمغم وم٘مػم مل جيزه اًمتّمدّ  (:1614)مسللة  



 
 

  ىمٌؾ اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر مل يٚمزُمف رء.٤مت اًمٗم٘مػم اعمٕملّم ُم

ٓ يٙمٗمٞمف أن يزور  وم٢مّٟمفٜم٤ًم ٦م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( ُمٕمٞمّ ويمذًمؽ إذا ٟمذر زي٤مرة أطمد إئٛمّ  

 همػمه، وإذا قمجز قمـ اًمقوم٤مء سمٜمذره ومال رء قمٚمٞمف.

٦م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم( ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ ُمـ ٟمذر زي٤مرة أطمد إئٛمّ  (:1611)مسللة  

ّٓ  ،داء صالهت٤مهل٤م وٓ أ  إذا يم٤من ذًمؽ ُم٘مّمقداً ًمف ذم ٟمذره واًمتزاُمف. إ

وم٦م إذا مل ي٘مّمد اًمٜم٤مذر ًمف اعم٤مل اعمٜمذور عمِمٝمد ُمـ اعمِم٤مهد اعمنّم  (:1612)مسللة  

رشمف أو ًمنماء ومراش ًمف أو ٜم٤ًم يٍمف ذم ُمّم٤محلف، ومٞمٜمٗمؼ ُمٜمف قمغم قمامرشمف أو إٟم٤مُمٍموم٤ًم ُمٕمٞمّ 

وصٞم٤مٟمتف وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ ؿم١مون اعمِمٝمد، وم٢من مل ضمقر ظمدُمف واًم٘م٤مئٛملم قمغم طمٗمٔمف ٕداء أ

 سومف ومٞمام ذيمر وأؿم٤ٌمهف أو يم٤من اعمِمٝمد ُمًتٖمٜمٞم٤ًم ُمـ مجٞمع اًمقضمقه سف ذم ُمٕمقٟم٦م ّن يتٞم

 وقا ًمٓم٤مرئ آظمر.ـ ىمٍمت ٟمٗم٘متٝمؿ أو ىمٓمع هبؿ اًمٓمريؼ أو شمٕمرّ اره ممّ زوّ 

ُمـ دون أن ي٘مّمد اًمٜم٤مذر  اعم٤مل اعمٜمذور ًمِمخص ص٤مطم٥م اعمِمٝمد (:1613)مسللة  

اره اًمٗم٘مراء أو يم٠من يٜمٗمؼ قمغم زوّ  ،يٍمف قمغم ضمٝم٦م راضمٕم٦م إمم اعمٜمذور ًمف ٜم٤مً ف ُمٍموم٤مً ُمٕمٞمّ ًم

 قمغم ُمِمٝمده اًمنميػ أو قمغم ُم٤م ومٞمف إطمٞم٤مء ذيمره وٟمحق ذًمؽ.

ّمالً يم٤مًمًٛمـ اً ُمتّ ومٜمٛم٧م ٟمٛمقّ  -ُمثالً  -ٜم٦م ق سمِم٤مة ُمٕمٞمّ ًمق ٟمذر اًمتّمدّ  (:1614)مسللة  

يمام إذا  -ًا ُمٜمٗمّمالً وإذا ٟمٛم٧م ٟمٛمقّ  ،عمٜمذورة هل٤ميم٤من اًمٜمامء شم٤مسمٕم٤ًم هل٤م ذم اظمتّم٤مصٝم٤م سم٤مجلٝم٦م ا

ّٓ  ،وم٤مًمٜمامء ًمٚمٜم٤مذر -أوًمدت ؿم٤مة أظمرى أو طمّمؾ ومٞمٝم٤م ًمٌـ  ىم٤مصداً ًمٚمتٕمٛمٞمؿ طملم إذا يم٤من إ

 إٟمِم٤مء اًمٜمذر.

 ػ صقم يقم إذا سمرئ ُمريْمف أو ىمدم ُم٤ًمومره ومتٌلّم إذا ٟمذر اعمٙمٚمّ  (:1615)مسللة  

 قمٚمٞمف رء.سمرء اعمريض وىمدوم اعم٤ًمومر ىمٌؾ ٟمذره مل يٙمـ 

شمزوي٩م سمٜمتٝمام ُمـ ه٤مؿمٛمل أو ُمـ همػمه ذم  إذا ٟمذر إب أو إمّ  (:1622)مسللة  



 
 

 ّد يم٠من مل يٙمـ.أوان زواضمٝم٤م مل يٙمـ ًمذًمؽ اًمٜمذر أصمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م وقمُ 

وأُّم٤م اًمٜم٤مذر وم٢من اٟمٕم٘مد ٟمذره ومتّٙمـ ُمـ اًمقوم٤مء سمف سم٢مىمٜم٤مع اًمٌٜم٧م سم٤مًمزواج ممّـ ٟمذر  

ّٓ و ،شمزوجيٝم٤م ُمٜمف ًمزُمف ذًمؽ  ومال رء قمٚمٞمف. إ

 

  



 
 

 

 

 أحؽام القؿني

 اًمٞمٛملم قمغم صمالصم٦م أٟمقاع: (:1621)مسللة  

ذم اعم٤ميض أو احل٤مل ف حتّ٘م٘مأُمٍر أو قمدم  حتّ٘مؼُم٤م ي٘مع شم٠ميمٞمداً وحت٘مٞم٘م٤مً ًمإلظم٤ٌمر قمـ  -9 

 يم٤مذسم٦م. ُّم٤مإو٤م ص٤مدىم٦م وإيامن ُمـ هذا اًمٜمقع إُمّ  .أو آؾمت٘م٤ٌمل

ػ أن ذاهت٤م، ومٞمٙمره ًمٚمٛمٙمٚمّ  ٝم٤م ُمٙمروه٦م سمحدّ ُم٦م وًمٙمٜمّ وإيامن اًمّم٤مدىم٦م ًمٞم٧ًم حمرّ  

 حيٚمػ قمغم رء صدىم٤ًم أو أن حيٚمػ قمغم صدق يمالُمف.

يم٤مًمٞمٛملم  اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة سمؾ ىمد شمٕمتؼم ُمـ ٦م،ُمإيامن اًمٙم٤مذسم٦م ومٝمل حمرّ  وأُّم٤م 

 .ٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م ذم ُم٘م٤مم ومّمؾ اًمدقمقىًموهل: ا ،قسٛمُ اًمٖمَ 

ويًتثٜمك ُمٜمٝم٤م اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م اًمتل ي٘مّمد هب٤م اًمِمخص دومع اًمٔمٚمؿ قمـ ٟمٗمًف أو قمـ  

د ٟمٗمًف أو قمروف أو ٟمٗمس ُم١مُمـ آظمر أو ؾم٤مئر اعم١مُمٜملم، سمؾ ىمد دم٥م ومٞمام إذا يم٤من اًمٔم٤ممل يدّ 

وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم  ة ًمفقمروف، وًمٙمـ إذا اًمتٗم٧م إمم إُمٙم٤من اًمتقري٦م ويم٤من قم٤مروم٤مً هب٤م وُمتٞمّن 

ح٦م سم٠من ي٘مّمد سم٤مًمٙمالم ُمٕمٜمك همػم ُمٕمٜم٤مه اًمٔم٤مهر سمدون ىمريٜم٦م ُمقّو  ،أن يقّري ذم يمالُمف

ًم٘مّمده، ومٛمثالً: إذا طم٤مول اًمٔم٤ممل آقمتداء قمغم ُم١مُمـ وم٠ًمًمف قمـ ُمٙم٤مٟمف وأيـ هق؟ ي٘مقل: 

 مل يره ُمٜمذ دىم٤مئؼ. أّٟمف)ُم٤م رأيتف( ومٞمام إذا يم٤من ىمد رآه ىمٌؾ ؾم٤مقم٦م وي٘مّمد 

اعم١ًمول قمغم إٟمج٤مح اعم٘مّمقد،  ُم٤م ي٘مرن سمف اًمٓمٚم٥م واًم١ًمال وي٘مّمد سمف طم٨ّم  -5 



 
 

 يم٘مقل اًم٤ًمئؾ: )أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل أن شمٕمٓمٞمٜمل ديٜم٤مراً(. ،شيٛملم اعمٜم٤مؿمدة»ك سمـ ويًٛمّ 

٤مرة ٓ قمغم احل٤مًمػ ذم ٥م قمٚمٞمٝم٤م رء ُمـ إصمؿ وٓ يمٗمّ واًمٞمٛملم ُمـ هذا اًمٜمقع ٓ يؽمشمّ  

 إٟمج٤مح ُم١ًموًمف. إطمالومف وٓ قمغم اعمحٚمقف قمٚمٞمف ذم طمٜمثف وقمدم

ُم٤م ي٘مع شم٠ميمٞمدًا وحت٘مٞم٘م٤مً عم٤م سمٜمك قمٚمٞمف واًمتزم سمف ُمـ إي٘م٤مع أُمر أو شمريمف ذم اعمًت٘مٌؾ،  -5 

ـّ اًمتدظملم(. ،شيٛملم اًمٕم٘مد»ك: ويًٛمّ  ـّ همدًا( أو )واهلل ٕشمريم  يم٘مقًمف: )واهلل ٕصقُم

٥م اًمٞمٛملم هل اًمتل شمٜمٕم٘مد قمٜمد اضمتامع اًمنموط أشمٞم٦م وجي٥م اًمقوم٤مء هب٤م، وشمؽمشمّ  هوهذ 

٤مرة، وهل قمتؼ رىم٦ٌم أو إـمٕم٤مم قمنمة ُم٤ًميملم أو يمًقهتؿ، وذم طم٤مل غم طمٜمثٝم٤م اًمٙمٗمّ قم

ُمتقاًمٞم٤مت. واًمٞمٛملم ُمـ هذا اًمٜمقع هل  أّي٤مماًمٕمجز قمـ هذه إُمقر جي٥م صٞم٤مم صمالصم٦م 

 اعمقوقع ًمٚمٛم٤ًمئؾ أشمٞم٦م.

يٕمتؼم ذم اٟمٕم٘م٤مد اًمٞمٛملم أن يٙمقن احل٤مًمػ سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىمالً خمت٤مراً ىم٤مصدًا  (:1626)مسللة  

 ذم اًمٜمذر. شم٘مّدمؼ اًمٞمٛملم ٟمٔمػم ُم٤م ف ذم ُمتٕمٚمّ حمجقر قمـ اًمتٍّم  همػم

ّٓ ٓ شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم  (:1625)مسللة   سم٤مًمٚمٗمظ أو ُم٤م هق سمٛمث٤مسمتف يم٤مإلؿم٤مرة ُمـ  إ

ؿ، سمؾ ٓ يؽمك آطمتٞم٤مط ذم اًمٙمت٤مسم٦م إظمرس، وشمٙمٗمل أيْم٤مً اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ اًمٕم٤مضمز قمـ اًمتٙمٚمّ 

 ُمـ همػمه.

ّٓ ٓ شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم  (:1624)مسللة   ٦م، ؾمقاء إذا يم٤من اعمحٚمقف سمف هق اًمذات اإلهلٞمّ  إ

سمف يمٚمٗمظ اجلالًم٦م )اهلل( وُم٤م يٚمح٘مف يمٚمٗمظ )اًمرمحـ(، أو سمذيمر وصٗمف  سمذيمر اؾمٛمف اعمختّص 

)اًمذي ٥م اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مر( وسمف اًمذي ٓ يِم٤مريمف ومٞمف همػمه يمـ )ُم٘مٚمّ  أو ومٕمٚمف اعمختّص 

إـمالىمف قمٚمٞمف سمٜمحق يٜمٍمف  أو سمذيمر وصٗمف أو ومٕمٚمف اًمذي يٖمٚم٥م ٦م وسمرأ اًمٜمًٛم٦م(،ومٚمؼ احلٌّ 

ومٕمٚمف أو وصٗمف اًمذي ٓ يٜمٍمف إًمٞمف ذم  إن ؿم٤مريمف ومٞمٝم٤م همػمه، سمؾ يٙمٗمل ذيمرإًمٞمف شمٕم٤ممم و

 .(اًمٌّمػم)و (اًمًٛمٞمع)و (احلّل ـ )ٟمٗمًف وًمٙمـ يٜمٍمف إًمٞمف ذم ُم٘م٤مم احلٚمػ يم طمدّ 



 
 

 يمام ًمق ىم٤مل: )وطمّؼ  - ٦م أو ُم٤م يٚمحؼ هب٤موإذا يم٤من اعمحٚمقف سمف سمٕمض اًمّمٗم٤مت اإلهلٞمّ  

ّٓ مل شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم  - سمٕمٔمٛم٦م اهلل()أو  (سمجالل اهلل)و أ (اهلل  ؾم٦م.إذا ىمّمد ذاشمف اعم٘مدّ إ

٦م )قمٚمٞمٝمؿ اهلل قمٚمٞمف وآًمف( وإئٛمّ  صغّم ) ٓ حيرم احلٚمػ سم٤مًمٜمٌّل  (:1621)مسللة  

ٛم٦م وؾم٤مئر إُمٙمٜم٦م ؾم٦م واًم٘مرآن اًمنميػ واًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمٔمّ اًمًالم( وؾم٤مئر اًمٜمٗمقس اعم٘مدّ 

 ٤مرة.٥م قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م إصمؿ وٓ يمٗمّ اًمٞمٛملم سم٤محلٚمػ هب٤م، وٓ يؽمشمّ اعمحؽمُم٦م، وًمٙمـ ٓ شمٜمٕم٘مد 

ؼ اًمٞمٛملم أن يٙمقن ُم٘مدوراً ذم فمرف اًمقوم٤مء هب٤م، ومٚمق يٕمتؼم ذم ُمتٕمٚمّ  (:1622)مسللة  

وم٢من يم٤من ُمٕمذوراً ذم  -ٓ ًمتٕمجٞمز ٟمٗمًف  -ػ قمجز قمٜمف اعمٙمٚمّ صُمؿَّ  يم٤من ُم٘مدوراً طملم اًمٞمٛملم

ّٓ و ،٧م يٛمٞمٜمفاٟمحٚمّ شم٠مظمػمه وًمق ٓقمت٘م٤مد ىمدرشمف قمٚمٞمف ٓطم٘م٤ًم   ٤مرة.أصمؿ ووضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٙمٗمّ إ

ويٚمحؼ سم٤مًمٕمجز ومٞمام ذيمر اًمير اًمزائد قمغم ُم٤م ي٘متْمٞمف ـمٌٞمٕم٦م ذًمؽ اًمٗمٕمؾ أو اًمؽمك  

 اًمٞمٛملم هبام. شمٜمحّؾ  وم٢مّٟمفؾ قم٤مدة تحٛمّ واحلرج اًمِمديد اًمذي ٓ يُ 

٘مٝم٤م راضمح٤ًم ذقم٤مً يمٗمٕمؾ اًمقاضم٥م شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم ومٞمام إذا يم٤من ُمتٕمٚمّ  (:1623)مسللة  

٘مٝم٤م راضمح٤ًم سمح٥ًم وشمرك احلرام واعمٙمروه، وشمٜمٕم٘مد أيْم٤ًم إذا يم٤من ُمتٕمٚمّ  واعمًتح٥ّم 

٦م ًمٚمح٤مًمػ سمنمط ٦م ؿمخّمٞمّ ٦م أو ُمِمتٛمالً قمغم ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقيّ ٦م اًمدٟمٞمقيّ إهمراض اًمٕم٘مالئٞمّ 

 أن ٓ يٙمقن شمريمف راضمح٤ًم ذقم٤مً.

٘م٧م ومٞمام إذا شمٕمٚمّ  ٘مٝم٤م ُمرضمقطم٤مً يمذًمؽ شمٜمحّؾ ويمام ٓ شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم ومٞمام إذا يم٤من ُمتٕمٚمّ  

 ،ّضه شمريمف سمٕمد طملمصُمؿَّ  ص٤مر ُمرضمقطم٤ًم، يمام ًمق طمٚمػ قمغم شمرك اًمتدظملم أسمداً صُمؿَّ  سمراضمح

 يٛمٞمٜمف طمٞمٜمئٍذ، وًمق قم٤مد إمم اًمرضمح٤من مل شمٕمد اًمٞمٛملم سمٕمد اٟمحالهل٤م. شمٜمحّؾ  وم٢مّٟمف

ٓ شمٜمٕم٘مد يٛملم اًمقًمد ُمع ُمٜمع اًمقاًمد، وٓ يٛملم اًمزوضم٦م ُمع ُمٜمع  (:1624)مسللة  

 اًمزوج.

ومٚمق طمٚمػ اًمقًمد أو اًمزوضم٦م ومل  ،يٛمٞمٜمٝمام إذن اًمقاًمد واًمزوج ٟمٕم٘م٤مداوٓ يٕمتؼم ذم  



 
 

 طمٚمٗمٝمام ووضم٥م اًمقوم٤مء سمف. صّح ٚمٕم٤م قمغم طمٚمٗمٝمام أو مل يٛمٜمٕم٤م ُمع قمٚمٛمٝمام سمف يٓمّ 

ػ اًمقوم٤مء سمٞمٛمٞمٜمف ٟمًٞم٤مٟم٤مً أو اوٓمراراً أو إيمراه٤مً أو قمـ إذا شمرك اعمٙمٚمّ  (:1625)مسللة  

ذا طمٚمػ اًمقؾمقاد قمغم قمدم آقمتٜم٤مء ٤مرة، ُمثالً: إضمٝمؾ يٕمذر ومٞمف مل دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗمّ 

ُمٜمٕمف وؾمقاؾمف قمـ ذًمؽ، ومال رء صُمؿَّ  سم٤مًمقؾمقاس، يمام إذا طمٚمػ أن يِمتٖمؾ سم٤مًمّمالة ومقراً 

ّٓ و ،قمٚمٞمف إذا يم٤من اًمقؾمقاس سم٤مًمٖم٤ًم إمم درضم٦م يًٚمٌف آظمتٞم٤مر  ٤مرة.ًمزُمتف اًمٙمٗمّ  إ

 

  



 
 

 

 

 أحؽام العفد

سمؾ حيت٤مج إمم اًمّمٞمٖم٦م، ومال جي٥م  اًمٜمٞم٦ّمد ٓ يٜمٕم٘مد اًمٕمٝمد سمٛمجرّ  (:1632)مسللة  

اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٝمد اًم٘مٚمٌل وإن يم٤من ذًمؽ أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً. وصٞمٖم٦م اًمٕمٝمد أن ي٘مقل: )قم٤مهدُت 

 ك يمذا(.أشمر)...أو  (أن أومٕمؾ يمذا قمٝمُد اهلل قمكمَّ )أو  (اهلل

أن يٙمقن سم٤مًمٖم٤مً قم٤مىمالً خمت٤مرًا ىم٤مصداً همػم  :ٜمِمئ اًمٕمٝمديٕمتؼم ذم ُم (:1631)مسللة  

 اقمت٤ٌمره ذم اًمٜمذر واًمٞمٛملم. شم٘مّدمؼ اًمٕمٝمد قمغم طمذو ُم٤م ف ذم ُمتٕمٚمّ حمجقر قمـ اًمتٍّم 

ؼ اًمٕمٝمد أن يٙمقن راضمح٤ًم ذقم٤ًم يمام ُمّر اقمت٤ٌمره ذم ٓ يٕمتؼم ذم ُمتٕمٚمّ  (:1636)مسللة  

ح٤مً سمح٥ًم إهمراض ؼ اًمٜمذر، سمؾ يٙمٗمل أن ٓ يٙمقن ُمرضمقطم٤مً ذقم٤مً ُمع يمقٟمف راضمُمتٕمٚمّ 

 ؼ اًمٞمٛملم.٦م ُمثؾ ُم٤م ُمّر ذم ُمتٕمٚمّ ٦م ؿمخّمٞمّ ٦م أو ُمِمتٛمالً قمغم ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقيّ ٦م اًمٕم٘مالئٞمّ اًمدٟمٞمقيّ 

وضم٥م  -أُمٍر  حتّ٘مؼؼ قمغم أي همػم ُُمٕمٚمّ  -إذا أٟمِم٠م اًمٕمٝمد ُمٓمٚم٘م٤مً  (:1635)مسللة  

 يمام ًمق ىم٤مل: )قمكمَّ  -ُمثالً  -٘م٤ًم قمغم ىمْم٤مء طم٤مضمتف ٕمٚمّ طم٤مل، وإذا أٟمِم٤مه ُمُ  اًمقوم٤مء سمف قمغم أّي 

 اهلل أن أصقم يقُم٤مً إذا سمرئ ُمرييض( وضم٥م قمٚمٞمف اًمقوم٤مء سمف إذا ىمْمٞم٧م طم٤مضمتف. قمٝمدُ 

٤مرة، وهل قمتؼ رىم٦ٌم أو صٞم٤مم ػ قمٝمده سمٕمد اٟمٕم٘م٤مده ًمزُمتف اًمٙمٗمّ وُمتك ظم٤مًمػ اعمٙمٚمّ  

 لم ُمًٙمٞمٜم٤ًم. ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم أو إـمٕم٤مم ؾمتّ 



 
 

 

 

 ؽام الوقفأح

 اًمقىمػ هق: حتٌٞمس إصؾ وشمًٌٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م. (:1634)مسللة  

ٓ  مم٤ّمظمرج اعم٤مل اعمقىمقف قمـ ُمٚمؽ اًمقاىمػ وأصٌح  نمقمٞم٦ّموإذا شمّؿ سمنموـمف اًم 

ّٓ يقه٥م وٓ يقرث وٓ ي٤ٌمع،  ذم اعم٠ًمًم٦م  شم٘مّدمٜم٦م جيقز ومٞمٝم٤م اًمٌٞمع يمام ذم ُمقارد ُمٕمٞمّ  إ

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.450)

 ُمـ إٟمِم٤مئف سمٚمٗمظ سُمدَّ سمؾ ٓ ، اًمٜمٞم٦ّمد اًمقىمػ سمٛمجرّ  يتحّ٘مؼٓ  (:1631)مسللة  

٦م اعمًجد سمٜمٞمّ  ؿأو سمٗمٕمؾ يم٢مقمٓم٤مء اًمٗمراش إمم ىمٞمّ  ،يمـ )وىمٗم٧م هذا اًمٗمراش قمغم اعمًجد(

وىمٗمف، وُمثٚمف شمٕمٛمػم ضمدار اعمًجد أو سمٜم٤مء أرض قمغم ـمراز ُم٤م شُمٌٜمك سمف اعم٤ًمضمد سم٘مّمد يمقٟمف 

 يٙمقن وىمٗم٤مً سمذًمؽ. وم٢مّٟمفُمًجدًا 

اًمٕم٘مؾ وآظمتٞم٤مر واًم٘مّمد وقمدم اًمٌٚمقغ و :يٕمتؼم ذم اًمقاىمػ (:1632)مسللة  

َٗمفٍ ف ذم اعمقىمقف احلجر قمـ اًمتٍّم  ًَ
واعمجٜمقن  وىمػ اًمّمٌّل  يّمّح ، ومال أو وَمَٚمس ًمِ

 واعمٙمره واًمٖم٤مومؾ واًم٤ًمهل واعمحجقر قمٚمٞمف.

 يٕمتؼم ذم اًمقىمػ أُمقر: (:1633)مسللة  

ة، ومٚمق ىم٤مل: )داري وىمػ قمغم اًمٗم٘مراء إمم ؾمٜم٦م( سمٓمؾ وىمٗم٤مً، قمدم شمقىمٞمتف سمٛمدّ  -9 

 طم٤ًًٌم إذا ىمّمد ذًمؽ. ويّمّح 



 
 

. ٟمٕمؿ، إذا ومٝمؿ ُمٜمف يّمّح يت( مل ٤مممزاً، ومٚمق ىم٤مل: )هذا وىمػ سمٕمد أن يٙمقن ُمٜمجّ  -5 

ومٞمجٕمؾ وىمٗم٤ًم  ،٦م ٟم٤مومذة٦م سم٤مًمقىمػ وضم٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمقصٞمّ أراد اًمقصٞمّ  أّٟمفقمروم٤مً 

 سمٕمد ووم٤مشمف.

ٕن  أن ٓ يٙمقن وىمٗم٤مً قمغم ٟمٗمس اًمقاىمػ وًمق ذم وٛمـ آظمريـ، ومٚمق وىمػ أرو٤مً  -5 

 .يّمّح يدومـ ومٞمٝم٤م مل 

٤مٟم٤ًم ٕن شمٍمف ُمٜم٤مومٕمف سمٕمد ُمقشمف قمغم ُمـ ي٘مرأ اًم٘مرآن قمغم ىمؼمه ويدي وًمق وىمػ ديمّ  

إًمٞمف صمقاسمف صّح، وإذا وىمػ سمًت٤مٟم٤ًم قمغم اًمٗم٘مراء ًمتٍمف ُمٜم٤مومٕمف قمٚمٞمٝمؿ ويم٤من اًمقاىمػ وم٘مػماً 

ّٓ  ،طملم اًمقىمػ أو أصٌح يمذًمؽ سمٕمده ضم٤مز ًمف آٟمتٗم٤مع سمٛمٜم٤مومٕمف يمٖمػمه ـ إذا يم٤من ُم إ

 ىمّمده ظمروج ٟمٗمًف.

اًمقىمػ إذا مل  يّمّح ٦م، ومال ىمٌض اًمٕملم اعمقىمقوم٦م إذا يم٤من ُمـ إوىم٤مف اخل٤مّص  -0 

وٓ يٙمٗمل ىمٌض اعمتقزّم. ٟمٕمؿ، يٙمٗمل ىمٌض  ،ي٘مٌْمٝم٤م اعمقىمقف قمٚمٞمف أو ويمٞمٚمف أو وًمٞمّف

ـ اًمٓمٌ٘م٦م اعمقضمقدة قمـ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمالطم٘م٦م، سمؾ يٙمٗمل ىمٌض اعمقضمقد ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م إومم قمٛمّ 

 سمٕمد ذًمؽ.يقضمد ُمٜمٝم٤م 

وإذا وىمػ قمغم أوٓده اًمّمٖم٤مر وأوٓد أوٓده ويم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم يده يمٗمك ذًمؽ ذم  

 اًم٘مٌض ومل حيت٩م إمم ىمٌض آظمر. حتّ٘مؼ

٦م، ومٚمق ىم٤مل: )وىمٗم٧م هذه اًمقىمػ قمغم اًمٕمٜم٤مويـ اًمٕم٤مُمّ  صّح٦موٓ يٕمتؼم اًم٘مٌض ذم  

ؿ  أو احل٤ميمإرض ُم٘مؼمة ًمٚمٛمًٚمٛملم( ص٤مرت وىمّٗم٤م وإن مل شم٘مٌض ُمـ ىمٌؾ اعمتقزّم 

 اًمنمقمل.

اً هب٤م ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمتدّ  ُمّدةيٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م  مم٤ّم٦م وأن يٙمقن اعمقىمقف قمٞمٜم٤مً ظم٤مرضمٞمّ  -3 

ٓ ٟمٗمع ومٞمف  مم٤ّموىمػ اًمديـ، وٓ وىمػ إـمٕمٛم٦م وٟمحقه٤م  يّمّح ٚم٦م ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م، ومال حمٚمّ 



 
 

 ّٓ ّٓ ٓ يٌ٘مك  أّٟمفُمع  سم٢مشمالف قمٞمٜمف، وٓ وىمػ اًمقرد ًمٚمِمؿّ  إ ت آٓىمّمػمة، وٓ وىمػ  ُمّدة إ

 اًمٚمٝمق اعمحّرم.

 يّمّح ٦م، ومال وضمقد اعمقىمقف قمٚمٞمف طم٤مل اًمقىمػ إذا يم٤من ُمـ إوىم٤مف اخل٤مّص  -4 

 يمام إذا وىمػ قمغم ُمـ ؾمٞمقًمد ًمف ُمـ إوٓد. ،اًمقىمػ قمغم اعمٕمدوم ذم طملم اًمقىمػ

اًمقىمػ قمغم احلٛمؾ ىمٌؾ أن يقًمد إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م  صّح٦موذم  

سم٠من جيٕمؾ  - آطمتٞم٤مط ومٞمف. ٟمٕمؿ، إذا ًمقطمظ احلٛمؾ سمؾ اعمٕمدوم شمٌٕم٤ًم عمـ هق ُمقضمقد سم٤مًمٗمٕمؾ

 اًمقىمػ. صّح  - ـمٌ٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م أو ُم٤ًموي٤مً ًمٚمٛمقضمقد ذم اًمٓمٌ٘م٦م سمحٞم٨م ًمق وضمد ًمِم٤مريمف

 ام ذم اًمقىمػ اخل٤مّص ًمقىمػ وٓ ؾمٞمّ ا صّح٦مٓ يٕمتؼم ىمّمد اًم٘مرسم٦م ذم  (:1634)مسللة  

يمام ٓ يٕمتؼم اًم٘مٌقل ذم اًمقىمػ سمجٛمٞمع أٟمقاقمف وإن يم٤من اقمت٤ٌمره  ،٦ميّ يم٤مًمقىمػ قمغم اًمذرّ 

 أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.

جيقز ًمٚمقاىمػ ذم وىمػ همػم اعمًجد أن جيٕمؾ ذم وٛمـ إٟمِم٤مء  (:1635)مسللة  

ة، ويمذًمؽ جيقز أن دحمدّ  ُمّدةاحلٞم٤مة أو إمم  ٧ماًمقىمػ شمقًمٞم٦م اًمقىمػ وٟمٔم٤مرشمف ًمٜمٗمًف ُم٤م داُم

 يمّؾ  سم٠من يٙمقن اعمتقزّم  ،جيٕمٚمٝم٤م ًمٖمػمه، يمام جيقز أن جيٕمؾ أُمر اًمتقًمٞم٦م ًمٜمٗمًف أو ًمِمخص آظمر

 ٜمف ٟمٗمًف أو ذًمؽ اًمِمخص.ُمـ يٕمٞمّ 

ؾمقاء أيم٤من طم٤مضًا ذم جمٚمس إي٘م٤مع  ،وًمق ضمٕمؾ اًمتقًمٞم٦م ًمِمخص مل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مٌقل 

ره ووضم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سمام ىمرّ  شمٕملّم وًمق ىمٌؾ اًمتقًمٞم٦م  .سمٚمٖمف ذًمؽصُمؿَّ  اًمقىمػ أم يم٤من هم٤مئ٤ٌمً 

 اًمقاىمػ ُمـ اًمنموط، وًمٙمـ ًمف أن يٕمزل ٟمٗمًف قمـ اًمتقًمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ.

 اًمقىمػ أن شمٙمقن ًمف اًمٙمٗم٤مي٦م إلدارة ؿم١موٟمف وًمق يٕمتؼم ذم ُمتقزّم  (:1642)مسللة  

 سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٖمػم، يمام يٕمتؼم أن يٙمقن ُمقصمقىم٤ًم سمف ذم اًمٕمٛمؾ وومؼ ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمقىمػ.

ٟمّمٌف ًمٜمٗمًف أو  ٞم٤مً ًمٚمقىمػ ومل جيٕمؾ طمّؼ إذا مل جيٕمؾ اًمقاىمػ ُمتقًمّ  (:1641)مسللة  



 
 

  قمغم ٟمحق اًمتٛمٚمٞمؽ يم٠موٓد اًمقاىمػٜملمًمٖمػمه وم٤مًمٕملم اعمقىمقوم٦م إن يم٤مٟم٧م وىمٗم٤مً قمغم أومراد ُمٕمٞمّ 

قمٚمٞمف اٟمتٗم٤مقمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ دون أظمذ إضم٤مزة أطمد  يتقىّمػف ومٞمٝم٤م سمام ضم٤مز هلؿ اًمتٍّم  -ُمثالً  -

ٝمؿ ٙمقٟمقا يمذًمؽ يم٤من زُم٤مم ذًمؽ سمٞمد وًمٞمّ رؿمٞمديـ، وإن مل ي ومٞمام إذا يم٤مٟمقا سم٤مًمٖملم قم٤مىمٚملم

 اًمنمقمل.

ف ذم اًمٕملم اعمقىمقوم٦م سمام يرضمع إمم ُمّمٚمح٦م اًمقىمػ وُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اًمتٍّم  وأُّم٤م 

اًمٌٓمقن اًمالطم٘م٦م ُمـ شمٕمٛمػمه٤م وإضم٤مرهت٤م قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمالطم٘م٦م وم٤مُٕمر ومٞمف سمٞمد احل٤ميمؿ 

 اًمنمقمل أو اعمٜمّمقب ُمـ ىمٌٚمف.

ؽ               ٦م أو قمٜمقان يمذًم٦م أو ظم٤مّص قىمقوم٦م وىمٗم٤ًم قمغم ضمٝم٦م قم٤مُمّ وإذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم اعم 

 ًمف ذم طم٤مل قمدم ٟمّم٥م اًمقاىمػ وم٤معمتقزّم  - يم٤مًمًٌت٤من اعمقىمقف قمغم اًمٗم٘مراء أو اخلػمات -

اًمٜمّم٥م ًمٜمٗمًف أو ًمٖمػمه هق احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو اعمٜمّمقب  أطمدًا ًمٚمتقًمٞم٦م وقمدم ضمٕمؾ طمّؼ 

 ُمـ ىمٌٚمف.

ٓ شمقًمٞم٦م ٕطمد قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمٞمس ًمقاىمػ إرض  سم٠مّٟمفاعم٤ًمضمد  ختتّص  (:1646)مسللة  

قىمقوم٤مت اعمًجد ُمـ سمٜم٤مء وومرش ٞم٤مً قمٚمٞمف. ٟمٕمؿ، دمقز اًمتقًمٞم٦م عمُمًجدًا أن يٜمّم٥م ُمتقًمّ 

 ت إٟم٤مرة وشمؼميد وشمدومئ٦م وٟمحقه٤م.آٓو

يمٕمدم سومف ُمٜم٤مومع اًمقىمػ  - ًمٚمقىمػ إذا فمٝمرت ظمٞم٤مٟم٦م ُمـ اعمتقزّم  (:1645)مسللة  

وّؿ إًمٞمف احل٤ميمؿ اًمنمقمل ُمـ يٛمٜمٕمف قمٜمٝم٤م، وإن مل يٛمٙمـ  - ٦مرة ذم اًمقىمٗمٞمّ ذم اعمقارد اعم٘مرّ 

 ٞم٤مً ًمف.ذًمؽ قمزًمف وٟمّم٥م ؿمخّم٤مً آظمر ُمتقًمّ 

٦م، وٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م إذا ظمرب اعمًجد مل خترج قمرصتف قمـ اًمقىمٗمٞمّ  (:1644)مسللة  

 ر شمٕمٛمػمه إمم إسمد.وإن شمٕمذّ 

تٝم٤م سم٤مخلراب همػم اعمًجد ُمـ إقمٞم٤من اعمقىمقوم٦م ُمثؾ اًمًٌت٤من واًمدار ومتٌٓمؾ وىمٗمٞمّ  وأُّم٤م 



 
 

دام  يمقىمػ اًمًٌت٤من ُم٤م ،٦م ىم٤مئٛم٦م سمذًمؽ اًمٕمٜمقاناعمقضم٥م ًمزوال اًمٕمٜمقان إذا يم٤مٟم٧م اًمقىمٗمٞمّ 

وقمٜمدئٍذ يرضمع ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمقاىمػ وُمٜمف إمم ورصمتف طملم ُمقشمف، وهذا سمخالف ُم٤م إذا  ،يمذًمؽ

إذا زال اًمٕمٜمقان  وم٢مّٟمف -يمام هق اًمٖم٤مًم٥م  -ُمـ اًمٕملم واًمٕمٜمقان  اّل ٦م يميم٤من اعمٚمحقظ ذم اًمقىمٗمٞمّ 

يم٠من  -وم٢من أُمٙمـ شمٕمٛمػم اًمٕملم اعمقىمقوم٦م وإقم٤مدة اًمٕمٜمقان ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم سمٞمع سمٕمْمٝم٤م 

ٜم٦م وًمق يم٤مٟم٧م ـمقيٚم٦م ة ُمٕمٞمّ يّم٤مًمح ؿمخص قمغم إقم٤مدة شمٕمٛمػمه٤م قمغم أن شمٙمقن ًمف ُمٜم٤مومٕمٝم٤م عمدّ 

ر اًم٤ٌمىمل قمٜمقاهن٤م قمغم سمٞمع سمٕمْمٝم٤م ًمٞمٕمٛمّ  إقم٤مدة شمقىّمػ، وإن شمٕملّم ًمزم ذًمؽ و -٤مً ٟمًٌٞمّ 

 ف.شمٕمٞمّٜموم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً 

ر إقم٤مدة اًمٕمٜمقان إًمٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً وًمٙمـ أُمٙمـ اؾمتٜمامء قمرصتٝم٤م سمقضمف آظمر ومٝمق وإن شمٕمذّ  

، وإن مل يٛمٙمـ سمٞمٕم٧م وإطمقط ًمزوُم٤ًم أن يِمؽمى سمثٛمٜمٝم٤م ُمٚمؽ آظمر ويقىمػ قمغم تٕملّم اعم

، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤مً أن يٙمقن اًمقىمػ اجلديد ُمٕمٜمقٟم٤مً سمٕمٜمقان اًمقىمػ إّولهن٩م وىمػ 

ّٓ ُمع اإلُمٙم٤من و إّول ر هذا أيْم٤ًم سف صمٛمٜمٝم٤م قمغم اجلٝم٦م وم٤مٕىمرب إًمٞمف، وإن شمٕمذّ  إ

 اعمقىمقوم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

ُم٤م يقىمػ قمغم اعم٤ًمضمد واعمِم٤مهد وٟمحقمه٤م ُمـ آٓت اإلٟم٤مرة  (:1641)مسللة  

دام يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ذم  آظمر ُم٤م ٚمٝم٤م إمم حمّؾ واًمتٙمٞمٞمػ واًمٗمرش وٟمحقه٤م ٓ جيقز ٟم٘م

٥م قمغم ة سمحٞم٨م ٓ يؽمشمّ ًمق ومرض اؾمتٖمٜم٤مؤه قمٜمٝم٤م سم٤معمرّ  وأُّم٤ماعمٙم٤من اًمذي وىمٗم٧م قمٚمٞمف، 

ّٓ إسم٘م٤مئٝم٤م ومٞمف  صمؾ ًمف، سم٠من جيٕمؾ ُم٤م ًمٚمٛمًجد عمًجد ٤مممآظمر  اًمْمٞم٤مع واًمتٚمػ ٟم٘مٚم٧م إمم حمّؾ  إ

ة ضمٕمؾ ذم صمؾ أو اؾمتٖمٜمك قمٜمف سم٤معمرّ ام٦م أظمرى، وم٢من مل يقضمد اعم٦م ذم طمًٞمٜمٞمّ آظمر وُم٤م ًمٚمحًٞمٜمٞمّ 

 ٦م.اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُمّ 

ّٓ ٓ يٜمتٗمع  أّٟمفًمق ومرض  وأُّم٤مهذا إذا أُمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف سم٤مىمٞم٤ًم قمغم طم٤مًمف،   سمٌٞمٕمف  إ

اعمقىمقف قمٚمٞمف إن يم٤من ذم  سمحٞم٨م ًمق سم٘مل ًمْم٤مع وشمٚمػ سمٞمع وسف صمٛمٜمف ذم ذًمؽ اعمحّؾ 



 
 

ُم٤م يامصمٚمف وضمٕمٚمف وىمٗم٤مً قمغم هن٩م وإطمقط ًمزوُم٤ًم ُمع اإلُمٙم٤من أن يٙمقن سمنماء  ،طم٤مضم٦م إًمٞمف

ّٓ وىمػ إصؾ و  ٦م ُمثؾ ُم٤م ُمّر.اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُمّ صُمؿَّ  صمؾامومٗمل اعم إ

ذم  ُمٕملّم ٓ جيقز سف ُمٜم٤مومع اعم٤مل اعمقىمقف قمغم شمرُمٞمؿ ُمًجد  (:1642)مسللة  

شمرُمٞمؿ ُمًجد آظمر. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اعمًجد اعمقىمقف قمٚمٞمف ذم همٜمك قمـ اًمؽمُمٞمؿ إمم أُمد سمٕمٞمد 

دمٛمٞمع قمقائد اًمقىمػ واّدظم٤مره٤م إمم طملم اطمتٞم٤مضمف وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً سومٝم٤م ومٞمام  ومل يتٞمّن 

هق إىمرب إمم ُم٘مّمقد اًمقاىمػ ُمـ شم٠مُملم ؾم٤مئر اطمتٞم٤مضم٤مت اعمًجد اعمقىمقف قمٚمٞمف أو 

 شمرُمٞمؿ ُمًجد آظمر طم٥ًم اظمتالف اعمقارد.

إذا اطمت٤مضم٧م إُمالك اعمقىمقوم٦م إمم اًمتٕمٛمػم أو اًمؽمُمٞمؿ ٕضمؾ  (:1643)مسللة  

وطمّمقل اًمٜمامء ُمٜمٝم٤م وم٢من مل يٙمـ هل٤م ُم٤م يٍمف قمٚمٞمٝم٤م ذم ذًمؽ سف ضمزء ُمـ ٟمامئٝم٤م سم٘م٤مئٝم٤م 

اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ، وإذا اطمت٤مج إمم مت٤مم اًمٜمامء ذم اًمتٕمٛمػم أو اًمؽمُمٞمؿ  قمغم طمّؼ  ُم٘مّدُم٤مً وضمقسم٤مً 

ى إمم طمرُم٤من سمحٞم٨م ًمقٓه ٓ يٌ٘مك ًمٚمٓمٌ٘م٤مت اًمالطم٘م٦م سف اًمٜمامء سمتامُمف ذم ذًمؽ وإن أدّ 

 .اًمٓمٌ٘م٦م اعمقضمقدة

غ ًمٚمٌٞمع مل جيز  ًمٚمقىمػ سمٞمٕمف سمدقمقى وضمقد اعمًقّ إذا أراد اعمتقزّم  (:1644)مسللة  

ّٓ اًمنماء ُمٜمف   ٧م ُمـ وضمقده.سمٕمد اًمتثٌّ  إ

ذم وضمقد  طمدث ًمٚمٛمِمؽمي أو ًمٓمرف صم٤مًم٨م ؿمّؽ صُمؿَّ  ًمق سمٞمٕم٧م اًمٕملم اعمقىمقوم٦م وأُّم٤م 

              واعمقىمقف قمٚمٞمف. ٟمٕمؿ، إذا شمٜم٤مزع اعمتقزّم صّحتفغ ًمٚمٌٞمع ذم طمٞمٜمف ضم٤مز اًمٌٜم٤مء قمغم اعمًقّ 

غ وقمدُمف ومرومٕمقا أُمرهؿ إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل ومحٙمؿ سمٕمدم صمٌقت ذم وضمقد اعمًقّ  -ُمثالً  -

 غ وسمٓمالن اًمٌٞمع ًمزم شمرشمٞم٥م آصم٤مره.اعمًقّ 

 



 
 

 

 

 ةأحؽام الوصقّ 

 ٦م قمغم ىمًٛملم:اًمقصٞمّ  (:1645)مسللة  

ًمٖمػمه سمٕمد  ًمف ُمـ ُم٤مل أو طمّؼ  مم٤ّمأن جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن ؿمٞمئ٤ًم  :وهل ،٦م٦م اًمتٛمٚمٞمٙمٞمّ اًمقصٞمّ  -أ 

 ووم٤مشمف.

ؼ  ؿمخص سمٕمد ووم٤مشمف أُمراً يتٕمٚمّ أن يٕمٝمد اإلٟم٤ًمن سمتقزّم  :وهل ،٦م٦م اًمٕمٝمديّ اًمقصٞمّ  -ب 

أو متٚمٞمؽ رء ُمـ ُم٤مًمف ٕطمد أو اًم٘مٞمٛمقُم٦م قمغم صٖم٤مره  ُمٕملّم يمدومٜمف ذم ُمٙم٤من  ،سمف أو سمٖمػمه

 .وٟمحق ذًمؽ

 اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًمرؿمد وآظمتٞم٤مر، ومال شمّمّح  :يٕمتؼم ذم اعمقيص (:1652)مسللة  

ذم همػمه٤م يمتجٝمٞمزه وٟمحقه  ٦م اًمًٗمٞمف ذم أُمقاًمف وشمّمّح ٦م اعمجٜمقن واعمٙمره، وٓ وصٞمّ وصٞمّ 

ّٓ  ٦م اًمّمٌّل وصٞمّ  ؼ ًمف سمامل، ويمذا ٓ شمّمّح ٓ شمٕمٚمّ  مم٤ّم  شمّمّح  وم٢مّٟمف ،إذا سمٚمغ قمنم ؾمٜملم إ

اًمٖمرسم٤مء  وأُّم٤متف ٕرطم٤مُمف وأىمرسم٤مئف، وصٞمّ  ٦م يمام شمّمّح واخلػمات اًمٕم٤مُمّ ات تف ذم اعمؼمّ وصٞمّ 

٦م اًم٤ٌمًمغ ؾمٌع ؾمٜملم ذم اًمٌمء اًمٞمًػم، تف هلؿ إؿمٙم٤مل، يمام يِمٙمؾ ٟمٗمقذ وصٞمّ ومٗمل ٟمٗمقذ وصٞمّ 

 ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمٝمام.

ذا داً قمغم وضمف اًمٕمّمٞم٤من، وم٢مويٕمتؼم ذم اعمقيص أيْم٤مً أن ٓ يٙمقن ىم٤مشمؾ ٟمٗمًف ُمتٕمٛمّ  

أو ٟمحق  أطمدث ذم ٟمٗمًف ُم٤م جيٕمٚمف قمرو٦م ًمٚمٛمقت ُمـ ضمرح أو شمٜم٤مول ؾمؿّ  سمٕمدُم٤مأوص 



 
 

ؼ ًمف سم٤معم٤مل، ٓ شمٕمٚمّ  مم٤ّمذم همػمه ُمـ دمٝمٞمز وٟمحقه  تف ذم ُم٤مًمف، وشمّمّح وصٞمّ  ذًمؽ مل شمّمّح 

ُمثؾ اجلٝم٤مد ذم  ،أو ؾمٝمقًا أو قمغم همػم وضمف اًمٕمّمٞم٤من ومٞمام إذا ومٕمؾ ذًمؽ ظمٓم٠مً  ويمذا شمّمّح 

ـّ   سمٕمدُم٤مأوص أو أوص صُمؿَّ  ُمقشمف سمف، ويمذا إذا قمقذم ٤مشّمٗمؼاًمًالُم٦م وم ؾمٌٞمؾ اهلل أو ُمع فم

أطمدث ومٞمٝم٤م صُمؿَّ  ُم٤مت، أو أوص ىمٌؾ أن حيدث ذم ٟمٗمًف ذًمؽصُمؿَّ  قمقذمصُمؿَّ  ومٕمؾ اًم٥ًٌم

 ٦م سم٤مٟمٞم٤مً قمغم أن حيدث ذًمؽ سمٕمده٤م.وإن يم٤من ىمٌؾ اًمقصٞمّ 

ُم٤م  يمّؾ ، سمؾ يٙمٗمل ظ هب٤م أو يمت٤مسمتٝم٤م٦م اًمتٚمٗمّ اًمقصٞمّ  صّح٦مٓ يٕمتؼم ذم  (:1651)مسللة  

 اإلؿم٤مرة اعمٗمٝمٛم٦م ًمٚمٛمراد وإن يم٤من اًمِمخص ىم٤مدرًا قمغم اًمٜمٓمؼ. طمتّكقمٚمٞمٝم٤م  يدّل 

أراد  أّٟمفٕمٚمؿ ُمـ ىمرائـ إطمقال يُ ٛمٞم٧ّم ٦م وضمقد ُمٙمتقب ًمٚمويٙمٗمل ذم صمٌقت اًمقصٞمّ  

 يمتٌف ًمٞمقيص قمغم ـمٌ٘مف سمٕمد ذًمؽ ومال يٚمزم اًمٕمٛمؾ سمف. أّٟمفإذا قمٚمؿ  وأُّم٤ماًمٕمٛمؾ سمف سمٕمد ُمقشمف، 

 إذا فمٝمرت ًمإلٟم٤ًمن قمالُم٤مت اعمقت وضم٥م قمٚمٞمف أُمقر: (:1656)مسللة  

ذم اعم٠ًمًم٦م  شم٘مّدمرّد إُم٤مٟم٤مت إمم أصح٤مهب٤م أو إقمالُمٝمؿ سمذًمؽ قمغم شمٗمّمٞمؾ  مـفا: 

(757.) 

٦م هب٤م شمف وًمق سم٤مًمقصٞمّ ٤مممآؾمتٞمث٤مق ُمـ وصقل ديقٟمف إمم أصح٤مهب٤م سمٕمد  ومـفا: 

٤من أو يّ ٕمد أو طمّؾ ومل يٓم٤مًمٌف هب٤م اًمدُ أضمٚمٝم٤م سم حيّؾ وآؾمتِمٝم٤مد قمٚمٞمٝم٤م، هذا ذم ديقٟمف اًمتل مل 

ّٓ مل يٙمـ ىم٤مدرًا قمغم ووم٤مئٝم٤م، و  ومتج٥م اعم٤ٌمدرة إمم أدائٝم٤م ومقرًا وإن مل خيػ اعمقت.إ

يم٤مخلٛمس واًمزيم٤مة واعمٔم٤ممل إذا  نمقمٞم٦ّم٦م سم٠مداء ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ احل٘مقق اًماًمقصٞمّ  ومـفا: 

 اً سمفاطمتامًٓ ُمٕمتدّ  واطمتٛمؾ أو مل يٙمـ ًمف ُم٤مل ،٤م ومٕمالً ٤مً ُمـ أدائٝمتٛمّٙمٜميم٤من ًمف ُم٤مل ومل يٙمـ ُم

٤مً ُمـ تٛمّٙمٜمإذا يم٤من ًمف ُم٤مل ويم٤من ُم وأُّم٤مقم٤ًم وإطم٤ًمٟم٤مً، ي ُم٤م قمٚمٞمف سمٕمض اعم١مُمٜملم شمؼمّ أن ي١مدّ 

 د سمٔمٝمقر أُم٤مرات اعمقت.إداء وضم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ ومقرًا ُمـ همػم شم٘مٞمّ 

٤مرات وٟمحقه٤م سمٕمد آؾمتٞمث٤مق ُمـ أداء ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمّمالة واًمّمقم واًمٙمٗمّ  ومـفا: 



 
 

أن  ًا سمف٤مل، سمؾ إذا مل يٙمـ ًمف ُم٤مل واطمتٛمؾ اطمتامًٓ ُمٕمتدّ ٦م سمف إذا يم٤من ًمف ُمسم٤مًمقصٞمّ ووم٤مشمف وًمق 

ام يٖمٜمل اإلظم٤ٌمر قمـ ٦م سمف أيْم٤ًم، ورسمّ قم٤مً وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمقصٞمّ ي٘مْمٞمٝم٤م ؿمخص آظمر قمٜمف شمؼمّ 

ـّ يمام ًمق يم٤من ًمف ُمـ  ،اإليّم٤مء ومٞمٙمٗمل طمٞمٜمئٍذ  -يم٤مًمقًمد إيمؼم  -سم٘مْم٤مئف عم٤م وم٤مت قمٜمف  يٓمٛمئ

 إظم٤ٌمره سمٗمقائتف.

ٓ قمٚمؿ هلؿ  ظمٗمّل  تف أو ذم حمّؾ إقمالم اًمقرصم٦م سمام ًمف ُمـ ُم٤مل قمٜمد همػمه أو ذم ذُمّ  ومـفا: 

 ٝمؿ.شمريمف شمْمٞمٞمٕم٤مً حل٘مّ  دّ سمف إذا قمُ 

ّٓ ؿ قمغم اًمّمٖم٤مر وٓ جي٥م قمغم إب ٟمّم٥م اًم٘مٞمّ   إذا يم٤من إمه٤مل ذًمؽ ُمقضم٤ٌمً إ

 ،قمٚمٞمٝمؿؿ ضمٕمؾ اًم٘مٞمّ  -واحل٤مًم٦م هذه  -جي٥م قمغم إب  وم٢مّٟمفًمْمٞم٤مقمٝمؿ أو وٞم٤مع أُمقاهلؿ 

 ويٚمزم أن يٙمقن أُمٞمٜم٤مً.

 :وهل -٦م سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م واحل٘مقق اعم٤مًمٞمّ ٞم٧ّم اًمقاضم٥م قمغم اعم احل٩ّم  (:1655)مسللة  

ؾمقاء  ،خترج ُمـ أصؾ اعم٤مل -تف يم٤مًمديقن واًمزيم٤مة واعمٔم٤ممل إُمقال اًمتل اؿمتٖمٚم٧م هب٤م ذُمّ 

 ؾمٞم٠ميت.أم ٓ. ٟمٕمؿ، إذا أوص سم٢مظمراضمٝم٤م ُمـ صمٚمثف خترج ُمـ اًمثٚم٨م يمام ٞم٧ّم أوص هب٤م اعم

وإظمراج احل٘مقق  احل٩ّم سمٕمد أداء  -ٞم٧ّم إذا زاد رء ُمـ ُم٤مل اعم (:1654)مسللة  

ُمـ اًمٕمٛمؾ سُمدَّ ُمٜمف ومال  وم٢من يم٤من ىمد أوص سم٢مظمراج اًمثٚم٨م أو إىمّؾ  -٦م إن وضم٥م اعم٤مًمٞمّ 

ّٓ تف وسمقصٞمّ  ذم إسمراء  طمتّكيم٤من مت٤مم اًمزائد ًمٚمقرصم٦م، وٓ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ سف رء ُمٜمف قمٚمٞمف  إ

٦م ٤مرات واًمٜمذورات اعم٤مًمٞمّ يم٤مًمٙمٗمّ  ،ٗم٦م قمغم سف اعم٤ملؼ هب٤م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اعمتقىمّ شمٕمٚمّ  مم٤ّمتف ذُمّ 

 واًمّمالة واًمّمٞم٤مم اؾمتئج٤مراً.

٦م ومٞمام يزيد قمغم ٦م اإلؾمالم واحل٘مقق اعم٤مًمٞمّ ٦م سمٖمػم طمجّ ٓ شمٜمٗمذ اًمقصٞمّ  (:1651)مسللة  

ًمزيد أو ًمٚمٍمف ذم آؾمتئج٤مر ًمٚمّمالة  -ُمثالً  -صمٚم٨م اًمؽميم٦م، ومٛمـ أوص سمٜمّمػ ُم٤مًمف 

ػ ٟمٗمقذه٤م ذم اًمزائد قمغم اًمثٚم٨م قمغم إُمْم٤مء اًمقرصم٦م، وم٢من أُمْمقا ذم طمٞم٤مة واًمّمٞم٤مم قمٜمف شمقىمّ 



 
 

ّٓ و ،٦ماًمقصٞمّ  صّح٧مة اعمقيص أو سمٕمد ُمقشمف وًمق سمٛمدّ  سمٓمٚم٧م ذم اعم٘مدار اًمزائد، وًمق  إ

 ٦م.٦م اعمجٞمز ظم٤مّص أُمْم٤مه٤م سمٕمْمٝمؿ دون سمٕمض ٟمٗمذت ذم طمّّم 

وسم٤مؾمتئج٤مر  ،٤م ُمـ اًمديقنإذا أوص سم٠مداء اخلٛمس واًمزيم٤مة وهمػممه (:1652)مسللة  

  ٦م يم٢مـمٕم٤مم اعم٤ًميملموسم٤مًمٍمف ذم إُمقر اعمًتحٌّ  ،ُمـ ي٘ميض ومقائتف ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم

ًٓ، وم٢من سم٘مل رء سف ذم أضمرة وضم٥م أداء اًمديقن أوّ  - ذًمؽ ُمـ صمٚم٨م ُم٤مًمف يمّؾ  -

إذا يم٤من صمٚمثف سمٛم٘مدار ديٜمف و .٦ماًمّمقم واًمّمالة وم٢من زاد سف اًمزائد ذم اعمّم٤مرف اعمًتحٌّ 

 ٦م ذم همػم اًمديـ.تف ذم اًمزائد قمغم اًمثٚم٨م سمٓمٚم٧م اًمقصٞمّ وم٘مط ومل جيز اًمقارث وصٞمّ 

إذا أوص سم٠مداء ديقٟمف وسم٤مٓؾمتئج٤مر ًمٚمّمقم واًمّمالة قمٜمف  (:1653)مسللة  

٦م ومل يذيمر إظمراج ذًمؽ ُمـ صمٚم٨م ُم٤مًمف وضم٥م أداء ديقٟمف ُمـ وسم٤مإلشمٞم٤من سم٤مُٕمقر اعمًتحٌّ 

آؾمتئج٤مر ًمٚمّمالة واًمّمقم واإلشمٞم٤من أصؾ اعم٤مل، وم٢من سم٘مل ُمٜمف رء سف اًمثٚم٨م ذم 

ّٓ ٦م إذا ورم اًمثٚم٨م سمذًمؽ، وسم٤مُٕمقر اعمًتحٌّ  ٦م ذم اعم٘مدار اًمزائد وم٢من أضم٤مز اًمقرصم٦م اًمقصٞمّ  إ

 ،وضم٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م، وإن مل جيزه٤م اًمقرصم٦م وضم٥م آؾمتئج٤مر ًمٚمّمالة وًمٚمّمٞم٤مم ُمـ اًمثٚم٨م

 ٤مت.وم٢من سم٘مل ُمٜمف رء يٍمف ذم اعمًتحٌّ 

ٝم٤م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمتل ٓ خترج ُمـ دة ويمٚمّ ٤مي٤م ُمتٕمدّ إذا أوص سمقص (:1654)مسللة  

قم٤مت واخلػمات وم٢من زادت قمغم اًمثٚم٨م ومل جيز اًمقرصم٦م مجٞمٕمٝم٤م ٝم٤م ُمـ اًمتؼمّ إصؾ أو يمٚمّ 

٦م قمغم شم٘مديؿ سمٕمْمٝم٤م قمغم ٦م أو ُم٘م٤مًمٞمّ َوَرد اًمٜم٘مص قمغم اجلٛمٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٤م مل شمٙمـ ىمريٜم٦م طم٤مًمٞمّ 

 اًمٌٕمض قمٜمد اًمتزاطمؿ.

 ٤مً قمٛمؾ اًمقيّص  ًمف ُمٍموم٤ًم ظم٤مّص إذا أوص سم٢مظمراج صمٚمثف ومل يٕملّم  (:1655)مسللة  

قمغم  ُم٘مّدُم٤مً تف ُمـ اًمقاضم٤ٌمت سمذُمّ  َؼ ٚمِ يم٠مداء ُم٤م قمَ ٞم٧ّم وومؼ ُم٤م شم٘متْمٞمف ُمّمٚمح٦م اعم

 ومٕمٚمف قمغم اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف، ٤مت، سمؾ يٚمزُمف ُمراقم٤مة ُم٤م هق أصٚمح ًمف ُمع شمٞمّن اعمًتحٌّ 



 
 

٦م قمٜمف، أداء اًمٕم٤ٌمدات آطمتٞم٤مـمٞمّ  ام يٙمقن إصٚمحومرسمّ  ،وخيتٚمػ ذًمؽ سم٤مظمتالف إُمقات

 ام يٙمقن إصٚمح ومٕمؾ اًم٘مرسم٤مت واًمّمدىم٤مت.ورسمّ 

إذا أوص سم٢مظمراج صمٚمثف وم٢من ٟمّص قمغم إرادة إسم٘م٤مء قمٞمٜمف وسف (: 1522)مسللة  

ّٓ ٦م قمغم ذًمؽ شمٕملّم اًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف، و٦م أو ُم٘م٤مًمٞمّ ُمٜم٤مومٕمف أو وضمدت ىمريٜم٦م طم٤مًمٞمّ  وضم٥م  إ

قمغم سمٞمع  شمقىّمػقارده ُمـ همػم شم٠مظمػم ذم ذًمؽ وإن إظمراج اًمثٚم٨م قمٞمٜم٤مً أو ىمٞمٛم٦م وسومف ذم ُم

 اًمؽميم٦م.

ٟمٕمؿ، إذا وضمدت ىمريٜم٦م قمغم قمدم إرادة اعمقيص اًمتٕمجٞمؾ ذم اإلظمراج ضم٤مز اًمت٠مظمػم  

اإلهاع  ومٞمف سمٛم٘مدار ُم٤م شم٘متْمٞمف اًم٘مريٜم٦م، ُمثالً: ًمق أوص سم٢مظمراج صمٚمثف ُمع آًمتٗم٤مت إمم أنّ 

 وهق ُم٤م ٓ يرى سمف -هؿ دي إمم شمنّم ٦م ًمقرصمتف اعم١مدّ قمغم سمٞمع اًمدار اًمًٙمٜمٞمّ  يتقىّمػومٞمف 

ؿ ٝمومٞمف اًمقرصم٦م أو وًمٞمّ  تٛمّٙمـيم٤من ذًمؽ ىمريٜم٦م قمغم إذٟمف ذم اًمت٠مظمػم إمم اًمزُم٤من اًمذي ي -ي٘مٞمٜم٤مً  

 ُمـ حتّمٞمؾ ُمًٙمـ هلؿ وًمق سم٤مإلجي٤مر.

ّٓ إذا أوص ُمـ ٓ وارث ًمف  (:1521)مسللة   اإلُم٤مم )قمٚمٞمف اًمًالم( سمجٛمٞمع ُم٤مًمف  إ

ّٓ ًٌٞمؾ مل شمٜمٗمذ ًمٚمٛمًٚمٛملم واعم٤ًميملم واسمـ اًم يمام هق احل٤مل ومٞمام إذا  ،سمٛم٘مدار اًمثٚم٨م ُمٜمف إ

أوص سمجٛمٞمٕمف ذم همػم إُمقر اعمذيمقرة، وؾمٌٞمؾ اًم٤ٌمىمل ؾمٌٞمؾ ؾمٝمؿ اإلُم٤مم )قمٚمٞمف اًمًالم( 

 ُمـ اخلٛمس.

رضمع قمٜمٝم٤م سمٓمٚم٧م، ومٚمق صُمؿَّ  ٦م٦م أو قمٝمديّ متٚمٞمٙمٞمّ  ٦مإذا أوص سمقصٞمّ  (:1526)مسللة  

 ٦م.تف سمٓمٚم٧م اًمقصٞمّ قمدل قمـ وصٞمّ  صُمؿَّ  سمثٚم٨م ُم٤مًمف -ُمثالً  -أوص ًمزيد 

أوص إمم همػمه سمذًمؽ صُمؿَّ  ًمٞمٙمقن ىمٞماًّم قمغم صٖم٤مره ُمٕملّم وإذا أوص إمم ؿمخص  

 اًمث٤مٟمٞم٦م. ٦م إومم وشمّمّح سمٓمٚم٧م اًمقصٞمّ 

قمٚمٞمف، ومٚمق أوص سمداره  ُم٤م يدّل  يمّؾ ٦م يٙمٗمل ذم اًمرضمقع قمـ اًمقصٞمّ  (:1525)مسللة  



 
 

ويمذا إذا ويمّؾ همػمه ذم سمٞمٕمٝم٤م ُمع اًمتٗم٤مشمف إمم ٦م، سم٤مقمٝم٤م سمٓمٚم٧م اًمقصٞمّ صُمؿَّ  -ُمثالً  -ًمزيد 

 تف.وصٞمّ 

أوص سمٜمّمػ صمٚمثف ًمٕمٛمرو يم٤من اًمثٚم٨م صُمؿَّ  إذا أوص سمثٚمثف ًمزيد (:1524)مسللة  

 ٦م.سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقيّ 

أوص سمٜمّمٗمٝم٤م ًمٕمٛمرو يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٌٓمٚم٦م ًمألومم صُمؿَّ  ٦م ًمزيدوًمق أوص سمٕملم ؿمخّمٞمّ  

 سمٛم٘مدار اًمٜمّمػ.

إذا وه٥م سمٕمض أُمقاًمف ذم ُمرض ُمقشمف وأىمٌْمف وأوص سمٌٕمْمٝم٤م  (:1521)مسللة  

ّٓ ُم٤مت وم٢من ورم اًمثٚم٨م هبام أو أُمْم٤ممه٤م اًمقرصم٦م صّح٤م مجٞمٕم٤ًم، وصُمؿَّ  أظمر حي٥ًم اعم٤مل إ

 وم٢من سم٘مل رء طم٥ًم ُمٜمف اعم٤مل اعمقص سمف. ،اعمقهقب ُمـ اًمثٚم٨م

إذا اقمؽمف ذم ُمرض اعمقت سمديـ قمٚمٞمف وم٢من مل يٙمـ ُمتّٝماًم ذم  (:1522)مسللة  

 ٤مم خيرج ُمـ اًمثٚم٨م.اقمؽماومف خيرج اعم٘مدار اعمٕمؽمف سمف ُمـ أصؾ اًمؽميم٦م، وُمع آهّت 

ـّ   ُمٕمٝم٤م سمٙمذسمف، يم٠من يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اًمقرصم٦م  واعم٘مّمقد سم٤مٓهّت٤مم وضمقد أُم٤مرات ُئم

ـّ ُمٕم٤مداة يُ  ـّ ٦م ؿمديدة ُمع اعم٘مّر ًمف يُ ًمف حمٌّ  يريد سمذًمؽ إضارهؿ، أو يم٤من سم٠مّٟمفُمٕمٝم٤م  ٔم  ٔم

 يريد سمذًمؽ ٟمٗمٕمف. سم٠مّٟمفُمٕمٝم٤م 

٦م ُمٚمؽ اعم٤مل سمٕمد إذا أوص ًمِمخص سمامل وم٘مٌؾ اعمقص ًمف اًمقصٞمّ  (:1523)مسللة  

٦م ذم دظمقل د قمدم رومْمف ًمٚمقصٞمّ ُمقت اعمقيص وإن يم٤من ىمٌقًمف ذم طمٞم٤مشمف، وٓ يٙمٗمل جمرّ 

 اعم٤مل ذم ُمٚمٙمف سمقوم٤مة اعمقيص.

٦م وُم٤مت ذم طمٞم٤مة اعمقيص أو سمٕمد ُمقشمف  يرّد اعمقص ًمف اًمقصٞمّ إذا مل (:1524)مسللة  

٦م ُمٚمٙمقا اعم٤مل اعمقص سمف إذا مل يرضمع اعمقيص قمـ ىم٤مُم٧م ورصمتف ُم٘م٤مُمف، وم٢مذا ىمٌٚمقا اًمقصٞمّ 

 تف.وصٞمّ 



 
 

٦م أو ٦م وضمقد اعمقص ًمف ذم طم٤مل اًمقصٞمّ ٦م اًمٕمٝمديّ ٓ يٕمتؼم ذم اًمقصٞمّ  (:1525)مسللة  

يمقًمد  -ء ُمـ ُم٤مًمف إمم ُمـ ؾمٞمقضمد سمٕمد ُمقشمف قمٜمد ُمقت اعمقيص، ومٚمق أوص سم٢مقمٓم٤مء ر

ّٓ و ،وم٢من ُوضمد ُأقمٓمل ًمف -وًمده  يم٤من ُمػماصم٤مً ًمقرصم٦م اعمقيص. ٟمٕمؿ، إذا ومٝمؿ ُمٜمف إرادة سومف  إ

 ذم ُمقرد آظمر إذا مل يقضمد اعمقص ًمف سف ذم ذًمؽ اعمقرد ومل يٙمـ إرصم٤مً.

ًمٚمٛمٕمدوم إمم زُم٤من ُمقت اعمقيص، ومٚمق أوص  ٦م ومال شمّمّح ٦م اًمتٛمٚمٞمٙمٞمّ اًمقصٞمّ  وأُّم٤م 

ًمٚمحٛمؾ طملم وضمقد  ، وشمّمّح سمٌمء ُمـ ُم٤مًمف عم٤م حتٛمٚمف زوضم٦م اسمٜمف سمٕمد ووم٤مشمف مل شمّمّح 

ّٓ و ،وًمٞمّفُمٚمؽ اعم٤مل سم٘مٌقل  طمٞم٤ّمً ًمد ٦م، وم٢من وُ اًمقصٞمّ   سمٓمٚم٧م ورضمع إمم ورصم٦م اعمقيص. إ

 .شاًمقيّص »ك تف شمٕملّم ويًٛمّ إذا قملّم اعمقيص ؿمخّم٤ًم ًمتٜمٗمٞمذ وصٞمّ  (:1512)مسللة  

٦م إذا شمْمّٛمٜم٧م أداء احل٘مقق اًمقاضم٦ٌم قمـ سمتٜمٗمٞمذه ًمٚمقصٞمّ  ويٕمتؼم أن يٙمقن قم٤مىمالً ويٓمٛم٠منّ 

 سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. ،اعمقيص

ُمٜمٗمردًا  اًمقص٤مي٦م إمم اًمّمٌّل  ٓ شمّمّح  أّٟمفواعمِمٝمقر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء )ريض اهلل قمٜمٝمؿ(  

ـّ ُمًت٘ماّل ف ذم طم٤مل ص٤ٌمه وإن يم٤من يمذًمؽ إذا أراد ُمٜمف اًمتٍّم  هذا ٓ خيٚمق ُمـ  ، وًمٙم

 .فإؿمٙم٤مل، ومٚمق أوص إًمٞمف يمذًمؽ وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً شمقاوم٘مف ُمع احل٤ميمؿ اًمنمقمل ذم اًمتٍّم 

 ومال سم٠مس سمذًمؽ. ومف سمٕمد اًمٌٚمقغ أو ُمع إذن اًمقزمّ إذا أراد أن يٙمقن شمٍّم  وأُّم٤م

 ُمًٚماًم أيْم٤مً قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً. وإذا يم٤من اعمقيص ُمًٚماًم اقمتؼم أن يٙمقن اًمقيّص  

د جيقز ًمٚمٛمقيص أن يقيص إمم اصمٜملم أو أيمثر، وذم طم٤مًم٦م شمٕمدّ  (:1511)مسللة  

٦م قمـ ف سمّمقرة ُمًت٘مٚمّ ٦م اًمتٍّم ُمٜمٝمؿ صالطمٞمّ  إوصٞم٤مء إن ٟمّص اعمقيص قمغم أّن ًمٙمّؾ 

ّٓ ف أظمريـ أو قمغم قمدم اًمًامح هلؿ سم٤مًمتٍّم  جمتٛمٕملم أظمذ سمٜمّّمف، ويمذا إذا يم٤من فم٤مهر  إ

ّٓ ٦م، و٦م أو ُم٘م٤مًمٞمّ يمالُمف أطمد إُمريـ وًمق ًم٘مريٜم٦م طم٤مًمٞمّ  ومال جيقز ّٕي ُمٜمٝمؿ آؾمت٘مالل  إ

 ُمـ اضمتامقمٝمؿ.سُمدَّ ف وٓ سم٤مًمتٍّم 



 
 

ي ذًمؽ إمم شمٕمٓمٞمؾ ٤من سمنمط آٟمْمامم ومل جيتٛمٕم٤م سمحٞم٨م يم٤من ي١مدّ اًمقصٞمّ  وإذا شمِم٤مّح  

واطمد ُمٜمٝمام قمـ  يمّؾ ٥ًٌم ومٞمف وضمقد ُم٤مٟمع ذقمل ًمدى ٦م وم٢من مل يٙمـ اًماًمٕمٛمؾ سم٤مًمقصٞمّ 

ر ذًمؽ أو يم٤من اًم٥ًٌم ٤ٌمع ٟمٔمر أظمر أضمؼممه٤م احل٤ميمؿ اًمنمقمل قمغم آضمتامع، وإن شمٕمذّ اشمّ 

ومٞمف وضمقد اعم٤مٟمع قمٜمف ًمدى يمٚمٞمٝمام وّؿ احل٤ميمؿ إمم أطمدمه٤م ؿمخّم٤مً آظمر طم٥ًم ُم٤م يراه ُمـ 

 ومٝمام.اعمّمٚمح٦م ويٜمٗمذ شمٍّم 

تف ىمٌقل اًمقص٤مي٦م سمؾ ًمف ٜمف اعمقيص ًمتٜمٗمٞمذ وصٞمّ يٕمٞمّ ٓ جي٥م قمغم ُمـ  (:1516)مسللة  

ف ُمـ متّٙمٜم، سمؾ إطمقط ًمزوُم٤ًم اقمت٤ٌمر ه٤م ذم طمٞم٤مة اعمقيص سمنمط أن يٌٚمٖمف اًمردّ أن يردّ 

اإليّم٤مء إمم ؿمخص آظمر أيْم٤ًم، ومٚمق يم٤من اًمرّد سمٕمد ُمقت اعمقيص أو ىمٌؾ ُمقشمف وًمٙمـ مل 

ُمـ  تٛمّٙمـإذا سمٚمٖمف اًمرّد ومل يُم٤مت ومال أصمر ًمف وشمٙمقن اًمقص٤مي٦م ٓزُم٦م، ويمذًمؽ  طمتّكيٌٚمٖمف 

قمغم إطمقط وضمقسم٤مً. ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ  -ُمثالً  -اإليّم٤مء إمم همػمه ًمِمّدة اعمرض 

 ٤ًم قمغم اعمقص إًمٞمف ضم٤مز ًمف رّده٤م.٦م طمرضمٞمّ سم٤مًمقصٞمّ 

٦م إمم همػمه سمٛمٕمٜمك أن يٕمزل ض أُمر اًمقصٞمّ أن يٗمقّ  ًمٞمس ًمٚمقيّص  (:1515)مسللة  

ّٓ ٤مً ًمتٜمٗمٞمذه٤م سمٕمد ُمقشمف ًمٞمس ًمف أن جيٕمؾ وصٞمّ ٟمٗمًف قمـ اًمقص٤مي٦م وجيٕمٚمٝم٤م ًمف، يمام  إذا يم٤من  إ

ؼ ُم٠مذوٟم٤مً ُمـ ىمٌؾ اعمقيص ذم اإليّم٤مء. ٟمٕمؿ، ًمف أن يقيّمؾ ُمـ يثؼ سمف ذم اًم٘مٞم٤مم سمام يتٕمٚمّ 

 ًمف سمِمخّمف. مل يٙمـ ُم٘مّمقد اعمقيص ُم٤ٌمذة اًمقيّص  مم٤ّم٦م سم٤مًمقصٞمّ 

ٞمف ضمٜمقن أو إذا أوص إمم اصمٜملم جمتٛمٕملم وُم٤مت أطمدمه٤م أو ـمرأ قمٚم (:1514)مسللة  

يقضم٥م ارشمٗم٤مع وص٤ميتف أىم٤مم احل٤ميمؿ اًمنمقمل ؿمخّم٤ًم آظمر ُمٙم٤مٟمف، وإذا ُم٤مشم٤م ُمٕم٤ًم  مم٤ّمهمػمه 

ويٙمٗمل ٟمّم٥م ؿمخص واطمد أيْم٤ًم إذا يم٤من يم٤مومٞم٤ًم سم٤مًم٘مٞم٤مم سمِم١مون  ،ٟمّم٥م احل٤ميمؿ اصمٜملم

 ٦م.اًمقصٞمّ 

ـّ وٟمحقه  -٦م قمـ إٟمج٤مز اًمقصٞمّ  إذا قمجز اًمقيّص  (:1511)مسللة    طمتّك -ًمٙمؼم اًمً



 
 

 تقيمٞمؾ أو آؾمتئج٤مر وّؿ إًمٞمف احل٤ميمؿ اًمنمقمل ُمـ ي٤ًمقمده ذم ذًمؽ.قمغم ؾمٌٞمؾ اًم

ة أؿمخ٤مص قمغم اًمؽمشمٞم٥م، يم٠من ي٘مقل: ٓ سم٠مس سم٤مإليّم٤مء إمم قمدّ  (:1512)مسللة  

 ػ قمٜمدئٍذ قمغم ُمقت زيد.ل(، ومقص٤مي٦م قمٛمرو شمتقىمّ ل وم٢من ُم٤مت ومٕمٛمرو وصٞمّ )زيد وصٞمّ 

ّٓ أُملم ومال يْمٛمـ ُم٤م يتٚمػ ذم يده  اًمقيّص  (:1513)مسللة   ي أو ُمع اًمتٕمدّ  إ

إمم سمٚمد آظمر  سمٍمف صمٚمثف قمغم وم٘مراء سمٚمده ومٜم٘مٚمف اًمقيّص ٞم٧ّم : إذا أوص اعماًمتٗمريط، ُمثالً 

 ٦م.وشمٚمػ اعم٤مل ذم اًمٓمريؼ وٛمٜمف ًمتٗمريٓمف سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمقصٞمّ 

٦م ًمف سمامل سمِمٝم٤مدة ُمًٚمٛملم قمدًملم، قمل اًمقصٞمّ شمث٧ٌم دقمقى ُمدّ  (:1514)مسللة  

دة ُمًٚمؿ قم٤مدل ُمع ُمًٚمٛمتلم قم٤مدًمتلم، قمل، وسمِمٝم٤موسمِمٝم٤مدة ُمًٚمؿ قم٤مدل ُمع يٛملم اعمدّ 

 وسمِمٝم٤مدة أرسمع ُمًٚمامت قم٤مدٓت.

٦م سمِمٝم٤مدة ُمًٚمٛم٦م قم٤مدًم٦م، وٟمّمٗمٝم٤م سمِمٝم٤مدة ُمًٚمٛمتلم قم٤مدًمتلم، ويث٧ٌم رسمع اًمقصٞمّ  

وصمالصم٦م أرسم٤مقمٝم٤م سمِمٝم٤مدة صمالث ُمًٚمامت قم٤مدٓت، يمام شمث٧ٌم اًمدقمقى أٟمٗم٦م اًمذيمر سمِمٝم٤مدة 

 شمٞمّن قمدول اعمًٚمٛملم.لم قمدًملم ذم ديٜمٝمام قمٜمد اًميورة وقمدم ٞمّ رضمٚملم ذُمّ 

هؿ أو اًمقص٤مي٦م قمغم سف دقمقى اًم٘مٞمٛمقُم٦م قمغم اًمّمٖم٤مر ُمـ ىمٌؾ أسمٞمٝمؿ أو ضمدّ  وأُّم٤م 

ّٓ ومال شمث٧ٌم ٞم٧ّم ُم٤مل اعم سمِمٝم٤مدة قمدًملم ُمـ اًمرضم٤مل، وٓ شم٘مٌؾ ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدة اًمٜم٤ًمء  إ

 ت إمم اًمرضم٤مل.ُمٜمٗمردات وٓ ُمٜمْماّم 

 

  



 
 

 

 

 اراتأحؽام الؽػّ 

 ٤مرات قمغم مخ٦ًم أىم٤ًمم:اًمٙمٗمّ  (:1515)مسللة  

ة أو ُم٤م اضمتٛمع ومٞمٝم٤م اًمؽمشمٞم٥م واًمتخٞمػم أو ٦ٌم أو خمػّم ٜم٦م أو ُمرشمّ ٤م أن شمٙمقن ُمٕمٞمّ ٤م إُمّ وم٢مهّن  

 ٤مرة اجلٛمع، وومٞمام يكم أُمثٚم٦م ًمٚمجٛمٞمع:شمٙمقن يمٗمّ 

قمتؼ رىم٦ٌم وم٢من قمجز ص٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم وم٢من ٦ٌم، وهل ٤مرة اًم٘متؾ ظمٓم٠مً ُمرشمّ يمٗمّ  -أ 

٤مرة ُمـ أومٓمر ذم ىمْم٤مء ؿمٝمر رُمْم٤من سمٕمد اًمزوال وأيْم٤مً يمٗمّ  .لم ُمًٙمٞمٜم٤مً قمجز أـمٕمؿ ؾمتّ 

 .أّي٤مم٦ٌم، وهل إـمٕم٤مم قمنمة ُم٤ًميملم وم٢من قمجز ص٤مم صمالصم٦م ُمرشمّ 

ة، وهل اإلومٓم٤مر ذم يقم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من أو ظم٤مًمػ اًمٕمٝمد خمػّم  ٕمّٛمدشم٤مرة ُمـ يمٗمّ  -ب 

 لم ُمًٙمٞمٜم٤ًم.صٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم أو إـمٕم٤مم ؾمتّ قمتؼ رىم٦ٌم أو 

٤مرة طمٜم٨م اًمٞمٛملم واًمٜمذر اضمتٛمع ومٞمٝم٤م اًمتخٞمػم واًمؽمشمٞم٥م، وهل قمتؼ رىم٦ٌم أو يمٗمّ  -ج 

 ُمتقاًمٞم٤مت. أّي٤مموم٢من قمجز ص٤مم صمالصم٦م  ،إـمٕم٤مم قمنمة ُم٤ًميملم أو يمًقهتؿ

٤مرة مجع، وهل قمتؼ رىم٦ٌم وصٞم٤مم ؿمٝمريـ ٤مرة ىمتؾ اعم١مُمـ قمٛمداً وفمٚماًم يمٗمّ يمٗمّ  -د 

 لم ُمًٙمٞمٜم٤مً.٤مسمٕملم وإـمٕم٤مم ؾمتّ ُمتت

اهلل قمٚمٞمف وآًمف( أو ُمـ  صغّم ٤مرة ُمـ طمٚمػ سم٤مًمؼماءة ُمـ اهلل أو ُمـ رؾمقًمف )يمٗمّ  -هـ 

 ٜم٦م، وهل إـمٕم٤مم قمنمة ُم٤ًميملم.٤مرة ُمٕمٞمّ طمٜم٨م يمٗمّ صُمؿَّ  ٦م )قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(ديٜمف أو ُمـ إئٛمّ 



 
 

 يمّؾ ٤مرة قمغم إذا اؿمؽمك مج٤مقم٦م ذم اًم٘متؾ اًمٕمٛمدي وضم٧ٌم اًمٙمٗمّ  (:1562)مسللة  

 واطمد ُمٜمٝمؿ، ويمذًمؽ ذم ىمتؾ اخلٓم٠م.

إذا صم٧ٌم قمغم ُمًٚمؿ طمّد يقضم٥م اًم٘متؾ يم٤مًمزاين اعمحّمـ واًمالئط  (:1561)مسللة  

٤مرة ذم ىمتؾ ٤مرة قمغم اًم٘م٤مشمؾ. ٟمٕمؿ، ٓ يمٗمّ وم٘متٚمف همػم اإلُم٤مم أو اعم٠مذون ُمـ ىمٌٚمف وضم٧ٌم اًمٙمٗمّ 

 إذا مل يت٥م. اعمرشمدّ 

ق ٕطمقط وضمقسم٤مً أن يتّمدّ ومٕمجز قمٜمف وم٤م أّي٤ممًمق ٟمذر صقم يقم أو  (:1566)مسللة  

 9,3يـ )همراُم٤ًم شم٘مري٤ًٌم( ُمـ اًمٓمٕم٤مم قمغم ُمًٙملم، أو يدومع ًمف ُمدّ  534يقم سمٛمّد ) ًمٙمّؾ 

 همراُم٤مً شم٘مري٤ًٌم( ُمـ اًمٓمٕم٤مم ًمٞمّمقم قمٜمف.يمٞمٚمق

اإلـمٕم٤مم ذم صُمؿَّ  اًمٕمجز قمـ اًمٕمتؼ اعمقضم٥م ًمالٟمت٘م٤مل إمم اًمّمٞم٤مم (:1565)مسللة  

 ذم هذا اًمزُم٤من ًمٕمدم اًمرىم٦ٌم اعمٛمٚمقيم٦م. تحّ٘مؼ٦ٌم ُم٤مرة اعمرشمّ اًمٙمٗمّ 

٤مً ر سمف أو سمٙمقٟمف ؿم٤مىمّ سم٤مًمتّي  تحّ٘مؼاًمٓمٕم٤مم ومٞم تٕملّم اًمٕمجز قمـ اًمّمٞم٤مم اعمقضم٥م ًم وأُّم٤م 

 ؾ قم٤مدة.تحٛمّ شمُ ٦م ٓ ُمِم٘مّ 

٤مرة اًمٞمٛملم وٟمحقه٤م اعمقضم٥م ًمالٟمت٘م٤مل إمم اًمٕمجز قمـ اإلـمٕم٤مم واإليم٤ًمء ذم يمٗمّ  وأُّم٤م 

ر صمٛمٜمٝمام أو اطمتٞم٤مضمف إًمٞمف ذم ٟمٗم٘م٦م ٟمٗمًف ًمٕمدم شمقومّ  حتّمٞمٚمٝمام وًمق سمٕمدم شمٞمّن  تحّ٘مؼاًمّمٞم٤مم ومٞم

 أو واضمٌل اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف.

٦ٌم قمغم طم٤مل إداء، ومٚمق يم٤من ىم٤مدراً قمغم ٤مرة اعمرشمّ اعمدار ذم اًمٙمٗمّ  (:1564)مسللة  

 تف.اًمّمقم ذم ذُمّ  قمجز أـمٕمؿ وٓ يًت٘مرّ صُمؿَّ  اًمّمقم

اًمٕمجز اعمقضم٥م ًمالٟمت٘م٤مل إمم اًمٌدل ومٞمٝم٤م اًمٕمجز اًمٕمرذم ذم وىم٧م  حتّ٘مؼويٙمٗمل ذم  

 ًمزُمف آٟمتٔم٤مر. -ُمثالً  -ة ىمّمػمة يم٠مؾمٌقع اًمتٙمٗمػم، ومٚمق يم٤من قمجزه عمدّ 

ـمرأت اًم٘مدرة اضمتزأ سمف، سمؾ يٙمٗمل اًمنموع صُمؿَّ  وًمق صدق اًمٕمجز قمروم٤ًم وم٠مشمك سم٤مًمٌدل 



 
 

 اضمتزأ سم٢ممت٤مم اإلـمٕم٤مم.متّٙمـ ُمٜمف صُمؿَّ  وم٢مذا قمجز قمـ اًمّمقم ومدظمؾ ذم اإلـمٕم٤مم ،ومٞمف

٦ٌم ة واعمرشمّ ٤مرة اعمخػّم جي٥م اًمتت٤مسمع ذم صقم اًمِمٝمريـ ُمـ اًمٙمٗمّ  (:1561)مسللة  

 ٤مرة اًمٞمٛملم واًمٜمذر.اًمثالصم٦م ذم يمٗمّ  ّي٤مم٤مرة اجلٛمع، يمام جي٥م اًمتت٤مسمع سملم صٞم٤مم إويمٗمّ 

ٝم٤م، ومال أّي٤مُم٤مرة سملم واعم٘مّمقد سم٤مًمتت٤مسمع: قمدم ختّٚمؾ اإلومٓم٤مر وٓ صقم آظمر همػم اًمٙمٗمّ  

ؾ يقم جي٥م ومٞمف ؾ اًمٕمٞمد أو ختٚمّ ٓ يًٚمؿ ًمف سمتخٚمّ  أّٟمفجيقز اًمنموع ذم اًمّمقم ذم زُم٤من يٕمٚمؿ 

ّٓ صقم آظمر  ٤مرة، يمام ًمق ٟمذر ىمٌؾ إذا يم٤من ذًمؽ اًمّمقم ُمٓمٚم٘م٤ًم يٜمٓمٌؼ قمغم صقم اًمٙمٗمّ  إ

سم٤مًمتت٤مسمع سمؾ  صقُمف ٓ يّي  ُمـ ؿمٝمر رضم٥م وم٢منّ  إّول٤مرة سم٠من يّمقم اًمٞمقم ؼ اًمٙمٗمّ شمٕمٚمّ 

 وم٢مّٟمف -ُمثالً  -رة أيْم٤مً ُمع ىمّمده٤م، سمخالف ُم٤م إذا ٟمذر أن يّمقُمف ؿمٙمراً حي٥ًم ُمـ اًمٙمٗم٤مّ 

 يّي سم٤مًمتت٤مسمع.

مه٤م ويٚمحؼ سم٤مًمٕم٤ممل اجل٤مهؾ همػم اعمٕمذور، وأُّم٤م اًمٖم٤مومؾ واجل٤مهؾ اعمٕمذور ومال يّي  

 ذًمؽ.

اإلومٓم٤مر ذم إصمٜم٤مء سم٤مًمتت٤مسمع ومٞمام إذا وىمع قمغم وضمف  يّي ام إٟمّ  (:1562)مسللة  

، واًمًٗمر ُمٜمفٓ سمتًٌٞم٥م  احلٞمض واًمٜمٗم٤مس وّ ًمٕمذر يم٤معمرض وـمرظمتٞم٤مر، ومٚمق وىمع آ

إمم ومقات وىمتٝم٤م، مل جي٥م آؾمتئٜم٤مف سمٕمد  اًمٜمٞم٦ّمآوٓمراري دون آظمتٞم٤مري، وٟمًٞم٤من 

 زوال اًمٕمذر سمؾ يٌٜمل قمغم ُم٤م ُم٣م.

٤مرة صٞم٤مم ؿمٝمر ويقم واطمد يٙمٗمل ذم شمت٤مسمع اًمِمٝمريـ ُمـ اًمٙمٗمّ  (:1563)مسللة  

قمذراً قمروم٤ًم وإن مل يٌٚمغ درضم٦م  سمٕمد ذًمؽ ّٕي قم٤مرض يٕمدّ اًمتٗمريؼ  ُمتت٤مسمٕم٤مً، وجيقز ًمف

 اًمتٗمريؼ اظمتٞم٤مرًا ٓ ًمٕمذر أصالً وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً شمريمف. وأُّم٤ماًميورة، 

ُمـ وضم٥م قمٚمٞمف صٞم٤مم ؿمٝمريـ جيقز ًمف اًمنموع ومٞمف ذم أصمٜم٤مء اًمِمٝمر  (:1564)مسللة  

ـّ  لم يقُم٤ًم وإن يم٤من اًمِمٝمر اًمذي ذع ومٞمف ُمع إطمقط وضمقسم٤ًم طمٞمٜمئٍذ أن يّمقم ؾمتّ  وًمٙم



 
 

٤من وإن ل اًمِمٝمر ومٞمجزئف ؿمٝمران هالًمٞمّ ًمق ذع ومٞمف ُمـ أوّ  وأُّم٤مشم٤مًمٞمف ٟم٤مىمّملم أو خمتٚمٗملم، 

 يم٤مٟم٤م ٟم٤مىمّملم.

٤مرات سملم شمًٚمٞمؿ اًمٓمٕم٤مم إمم ذم اإلـمٕم٤مم اًمقاضم٥م ذم اًمٙمٗمّ  تخػّم ي (:1565)مسللة  

سمؾ اعمدار ومٞمف قمرض اًمٓمٕم٤مم  ُمٕملّم ر اإلؿم٤ٌمع سمٛم٘مدار اعم٤ًميملم وإؿم٤ٌمقمٝمؿ. وٓ يت٘مدّ 

 أو يمثر. ة واطمدة ىمّؾ اجل٤مهز قمٚمٞمٝمؿ سمٛم٘مدار يٙمٗمل إلؿم٤ٌمقمٝمؿ ُمرّ 

ي سمف ًمٖم٤مًم٥م اًمٜم٤مس ُمـ اعمٓمٌقخ وهمػمه يتٕم٤مرف اًمتٖمذّ  مم٤ّمٟمققمف ومٞمج٥م أن يٙمقن  وأُّم٤م 

، وإومْمؾ أن يٙمقن -وهق ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سم٠ميمٚمف ُمع اخلٌز وٟمحقه  -وإن يم٤من سمال إدام 

 ٤م يم٤من أضمقد يم٤من أومْمؾ.ُم ويمّؾ  ،ُمع اإلدام

همراُم٤ًم شم٘مري٤ًٌم(،  534) اً واطمد ُمٜمٝمؿ ُمدّ  يمّؾ شمًٚمٞمؿ  ئُم٤م جيز ذم اًمتًٚمٞمؿ وم٠مىمّؾ  وأُّم٤م 

 همرام شم٘مري٤ًٌم(.يمٞمٚمق 9,3ان )وإومْمؾ سمؾ إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً ُمدّ 

واًمزسمٞم٥م واعم٤مش واًمذرة واحلٜمٓم٦م وهمػمه٤م.  ويٙمٗمل ومٞمف ُمٓمٚمؼ اًمٓمٕم٤مم يم٤مًمتٛمر وإرزّ  

 ٤مرة اًمٞمٛملم واًمٜمذر آىمتّم٤مر قمغم شمًٚمٞمؿ احلٜمٓم٦م أو دىمٞم٘مٝم٤م.ٟمٕمؿ، إطمقط ًمزوُم٤مً ذم يمٗمّ 

د ذًمؽ، ر سمٛمجرّ ٦م اعمٙمٗمّ اًمتًٚمٞمؿ إمم اعمًٙملم متٚمٞمؽ ًمف، وشمؼمأ ذُمّ  (:1552)مسللة  

 ومٞمجقز ًمف سمٞمٕمف قمٚمٞمف أو قمغم همػمه. ،ػ قمغم أيمٚمف اًمٓمٕم٤مموٓ شمتقىمّ 

يت٤ًموى اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ذم اإلـمٕم٤مم إذا يم٤من سمٜمحق اًمتًٚمٞمؿ،  (:1551)مسللة  

يمام يٕمٓمك اًمٙمٌػم، وإن يم٤من اًمالزم ذم اًمّمٖمػم اًمتًٚمٞمؿ إمم وًمٞمّف  اً ومٞمٕمٓمك اًمّمٖمػم ُمدّ 

 اًمنمقمل.

إذا يم٤من اإلـمٕم٤مم سمٜمحق اإلؿم٤ٌمع وم٤مًمالزم اطمت٤ًمب آصمٜملم ُمـ اًمّمٖم٤مر سمقاطمد  وأُّم٤م 

اضمتٛمٕمقا ُمع اًمٙم٤ٌمر قمغم إطمقط وضمقسم٤مً. وٓ يٕمتؼم ومٞمف إذن إذا يم٤مٟمقا ُمٜمٗمرديـ سمؾ وإن 

 ف.ـ ًمف اًمقٓي٦م واحلْم٤مٟم٦م إذا مل يٙمـ ُمٜم٤مومٞم٤مً حل٘مّ ُمَ 



 
 

ؿ إمم ومٞمِمٌع اًمٌٕمض ويًٚمّ  ،جيقز اًمتٌٕمٞمض ذم اًمتًٚمٞمؿ واإلؿم٤ٌمع (:1556)مسللة  

أُمدادًا دة أو يدومع إًمٞمف ات ُمتٕمدّ اًم٤ٌمىمل، وٓ جيقز اًمتٙمرار ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٠من يِمٌع واطمدًا ُمرّ 

يمام ًمق أومٓمر مت٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من  ،٤مراتة يمٗمّ ٤مرة واطمدة، وجيقز ُمـ قمدّ دة ُمـ يمٗمّ ُمتٕمدّ 

ًا ُمـ اًمٓمٕم٤مم أو شمًٚمٞمؿ صمالصملم ُمدّ  ،ٜملم ذم صمالصملم يقُم٤مً لم ُمًٙمٞمٜم٤ًم ُمٕمٞمّ ومٞمجقز ًمف إؿم٤ٌمع ؾمتّ 

 واطمد ُمٜمٝمؿ. ًمٙمّؾ 

٘مؾ ر إيمامل اًمٕمدد اًمقاضم٥م ذم اإلـمٕم٤مم ذم اًمٌٚمد وضم٥م اًمٜمإذا شمٕمذّ  (:1555)مسللة  

ر ًمزم آٟمتٔم٤مر، وٓ يٙمٗمل اًمتٙمرار قمغم اًمٕمدد اعمقضمقد قمغم إطمقط إمم همػمه، وإن شمٕمذّ 

 وضمقسم٤مً.

ُمًٙملم صمقب وضمقسم٤ًم وصمقسم٤من اؾمتح٤ٌمسم٤مً، وٓ يٙمتٗمك  اًمٙمًقة ًمٙمّؾ  (:1554)مسللة  

 ًا يم٤مسمـ ؿمٝمريـ قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً.ومٞمٝم٤م سمٙمًقة اًمّمٖمػم ضمدّ 

رة ٓ ذم اإلـمٕم٤مم وٓ ذم اًمٙمًقة، سمؾ ٓ ٤مٓ دمزئ اًم٘مٞمٛم٦م ذم اًمٙمٗمّ  (:1551)مسللة  

 ذم اًمٙمًقة ُمـ سمذهل٤م متٚمٞمٙم٤مً.سُمدَّ ٓ  أّٟمفذم اإلـمٕم٤مم ُمـ سمذل اًمٓمٕم٤مم إؿم٤ٌمقم٤مً أو متٚمٞمٙم٤ًم، يمام سُمدَّ 

ر ة اًمتٙمٗمػم سمجٜمس واطمد، ومال جيقز أن يٙمٗم  ٤مرة اعمخػّم جي٥م ذم اًمٙمٗمّ  (:1552)مسللة  

 ٤مرة اإلومٓم٤مر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من.ذم يمٗمّ سمجٜمًلم يم٠من يّمقم ؿمٝمرًا ويٓمٕمؿ صمالصملم ُمًٙمٞمٜم٤ًم 

اًمٗم٘مػم  :هق - ٤مرةاًمذي هق ُمٍمف اًمٙمٗمّ  - اعمراد سم٤معمًٙملم (:1553)مسللة  

ويِمؽمط ومٞمف اإلؾمالم سمؾ اإليامن قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، وًمٙمـ جيقز  .ًمٚمزيم٤مة اعمًتحّؼ 

قز إذا مل جيد اعم١مُمـ، وٓ جي -ّّم٤مب قمدا اًمٜم   -دومٕمٝم٤م إمم اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ همػم أهؾ اًمقٓي٦م 

دومٕمٝم٤م إمم واضم٥م اًمٜمٗم٘م٦م يم٤مًمقاًمديـ وإوٓد واًمزوضم٦م اًمدائٛم٦م، وجيقز دومٕمٝم٤م إمم ؾم٤مئر 

 ف أومْمؾ.إىم٤مرب سمؾ ًمٕمٚمّ 

 قمٚمٞمٝمؿ أو ويمٞمالً  ٤مً وإذا يم٤من ًمٚمٗم٘مػم قمٞم٤مل وم٘مراء ضم٤مز إقمٓم٤مؤه سمٕمددهؿ إذا يم٤من وًمٞمّ 



 
 

ّٓ  قمٜمٝمؿ ذم اًم٘مٌض، وم٢مذا ىمٌض ؿمٞمئ٤مً   ُمـ ذًمؽ يم٤من ُمٚمٙم٤ًم هلؿ، وٓ جيقز اًمتٍّمف ومٞمف إ

 سم٢مذهنؿ إذا يم٤مٟمقا يم٤ٌمراً، وإن يم٤مٟمقا صٖم٤مراً سومف ذم ُمّم٤محلٝمؿ يم٤ًمئر أُمقاهلؿ.

وزوضم٦م اًمٗم٘مػم إذا يم٤من زوضمٝم٤م سم٤مذًٓ ًمٜمٗم٘متٝم٤م قمغم اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف ٓ شمٙمقن وم٘مػمة وٓ 

جيقز إقمٓم٤مؤه٤م ُمـ اًمٙمّٗم٤مرة طمتّك إذا يم٤مٟم٧م حمت٤مضم٦م إمم ٟمٗم٘م٦م همػم ٓزُم٦م ُمـ ووم٤مء ديـ 

 وٟمحقه.

 ،٦م٤مرة اجلٛمع أشمك سم٤مًمٌ٘مٞمّ قمجز قمـ سمٕمض اخلّم٤مل اًمثالث ذم يمٗمّ  ُمـ (:1554)مسللة  

 وقمٚمٞمف آؾمتٖمٗم٤مر قمغم إطمقط ًمزوُم٤ًم، وإن قمجز قمـ اجلٛمٞمع ًمزُمف آؾمتٖمٗم٤مر وم٘مط.

٤مرة اًم٘متؾ ظمٓم٠ًم وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أن إذا قمجز قمـ اإلـمٕم٤مم ذم يمٗمّ  (:1555)مسللة  

إًمٞمف آؾمتٖمٗم٤مر، وم٢من قمجز قمـ اًمّمقم أضمزأه آؾمتٖمٗم٤مر  يّمقم صمامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤مً ويْمؿّ 

 وطمده.

ة إلومٓم٤مر ؿمٝمر ٤مرة اعمخػّم إذا قمجز قمـ اخلّم٤مل اًمثالث ذم اًمٙمٗمّ  (:1542)مسللة  

 يتٕملّم ر ، وُمع اًمتٕمذّ -لم ُمًٙمٞمٜم٤مً ُمـ ؾمتّ  أي سم٠مىمّؾ  -ق سمام يٓمٞمؼ رُمْم٤من قمٛمداً ومٕمٚمٞمف اًمتّمدّ 

يمامل اًمٕمدد أو ُمـ اًمتٙمٗمػم ًمزُمف ذًمؽ قمغم قمٚمٞمف آؾمتٖمٗم٤مر، وًمٙمـ إذا متّٙمـ سمٕمد ذًمؽ ُمـ إ

 إطمقط.

ة حلٜم٨م اًمٕمٝمد ومٚمٞمّمؿ صمامٟمٞم٦م قمنم ٤مرة اعمخػّم وإذا قمجز قمـ اخلّم٤مل اًمثالث ذم اًمٙمٗمّ  

 يقُم٤ًم، وم٢من قمجز ًمزُمف آؾمتٖمٗم٤مر.

٤مرة اإلومٓم٤مر ذم ىمْم٤مء ؿمٝمر ذم يمٗمّ  أّي٤ممإذا قمجز قمـ صٞم٤مم صمالصم٦م  (:1541)مسللة  

اًمٞمٛملم واًمٜمذر ومٕمٚمٞمف آؾمتٖمٗم٤مر، وهٙمذا احل٤مل ًمق قمجز ٤مرة رُمْم٤من سمٕمد اًمزوال وذم يمٗمّ 

 ٤مرة اًمؼماءة.قمـ إـمٕم٤مم قمنمة ُم٤ًميملم ذم يمٗمّ 

٦م وهمػمه٤م سمٛم٘مدار ٓ يٕمّد شمقاٟمٞم٤مً ٤مرة اعم٤مًمٞمّ جيقز اًمت٠مظمػم ذم أداء اًمٙمٗمّ  (:1546)مسللة  



 
 

 وشم٤ًمحم٤مً ذم أداء اًمقاضم٥م، وإن يم٤مٟم٧م اعم٤ٌمدرة إمم إداء أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً.

ع ومٞمٝم٤م قمغم ٦م، وٓ جيزئ اًمتؼمّ ٤مرات اعم٤مًمٞمّ جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم أداء اًمٙمٗمّ  (:1545)مسللة  

 ئ، يمام ٓ جيز-أي ٓ جيزئ أداؤه٤م قمـ ؿمخص ُمـ دون ـمٚمٌف ذًمؽ  -إطمقط ًمزوُم٤ًم 

وإن يم٤من قم٤مضمزًا قمـ أداءه. ٟمٕمؿ، جيقز  -أي اًمّمٞم٤مم  -٦م ٤مرة اًمٌدٟمٞمّ ع قمٜمف ُمـ اًمٙمٗمّ اًمتؼمّ 

 .٦م ُمٓمٚم٘م٤مً ٦م واًمٌدٟمٞمّ اعم٤مًمٞمّ ٤مرات ذم اًمٙمٗمّ ٞم٧ّم ع قمـ اعماًمتؼمّ 

 

  



 
 

 

 

 

 أحؽام اإلرث

إرطم٤مم ذم اإلرث صمالث ـمٌ٘م٤مت، ومال يرث أطمد إىمرسم٤مء ذم  (:1544)مسللة  

ّٓ ـمٌ٘م٦م   يمام يكم:أىمرسم٤مء ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م، وشمرشمٞم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت ٛمٞم٧ّم إذا مل يقضمد ًمٚم إ

إسمقان وإوٓد ُمٝمام ٟمزًمقا، وم٤مًمقًمد ووًمد اًمقًمد يمالمه٤م ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م  :الطبؼة إوىل 

 اًمقًمد يٛمٜمع احلٗمٞمد واًمًٌط قمـ اإلرث قمٜمد اضمتامقمٝمام ُمع اًمقًمد. إومم، همػم أنّ 

ظمقة وإظمقات أو أوٓدمه٤م ات ُمٝمام شمّم٤مقمدوا، واإلإضمداد واجلدّ  :الطبؼة الثاكقة 

إخ  وم٤مسمـد أوٓد إخ ُمٜمع إىمرب ُمٜمٝمؿ إسمٕمد قمـ اعمػماث، شمٕمدّ  قمٜمد وم٘مدمه٤م، وإذا

 .اجلدّ قمغم أيب  ت٘مّدمي اجلدّ  يمام أنّ  ،وهٙمذا م ذم اعمػماث قمغم طمٗمٞمد إخُم٘مدّ 

ت واخل٤مٓت، وإذا مل يقضمد أطمد ُمٜمٝمؿ ىم٤مم إقمامم وإظمقال واًمٕماّم  :الطبؼة الثالثة 

أو  وم٤مٕىمرب، ومال يرث إسمٜم٤مء ُمع وضمقد اًمٕمؿّ أسمٜم٤مؤهؿ ُم٘م٤مُمٝمؿ وًمقطمظ ومٞمٝمؿ إىمرب 

ّٓ ٦م أو اخل٤مًم٦م اخل٤مل أو اًمٕمٛمّ  ٕب أي يِمؽمك  قمؿّ ٛمٞم٧ّم ذم طم٤مًم٦م واطمدة وهل أن يٙمقن ًمٚم إ

ذم اًمقاًمديـ ٞم٧ّم ُمـ إسمقيـ أي يِم٤مرك أسم٤م اعم وًمف اسمـ قمؿّ  ،ذم إب وم٘مطٞم٧ّم ُمع أيب اعم

 سمنمط أن ٓ يٙمقن ُمٕمٝمام قمؿّ  ٕمؿّ م قمغم اًمي٘مدّ  -ذم هذه احل٤مًم٦م  - اسمـ اًمٕمؿّ  ُمٕم٤ًم، وم٢منّ 

 ٦م وٓ ظم٤مل وٓ ظم٤مًم٦م.وٓ قمٛمّ  ًمألسمقيـ وٓ ًمألمّ 

ًمألسمقيـ أو يم٤من ُمٕمٝمام زوج أو زوضم٦م ومٗمل ضمري٤من  ًمألب أو اسمـ اًمٕمؿّ  د اًمٕمؿّ وًمق شمٕمدّ  



 
 

 احلٙمؿ اعمذيمقر إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ.

هتام ف وقماّم ٛمقُم٦م أسمٞمف وأُمّ أىمرسم٤مء ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٤مت ورصمتف قمٛمٞم٧ّم وإذا مل يقضمد ًمٚم 

أىمرسم٤مء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ٛمٞم٧ّم وأظمقاهلام وظم٤مٓهتام وأسمٜم٤مء ه١مٓء ُمع وم٘مدهؿ، وإذا مل يقضمد ًمٚم

هتام وظم٤مٓهتام، وسمٕمدهؿ أوٓدهؿ ُمٝمام شمف وأظمقاهلام وقماّم ه وضمدّ ورصمتف قمٛمقُم٦م ضمدّ 

 م قمغم إسمٕمد.قمروم٤ًم، وإىمرب ُمٜمٝمؿ ي٘مدّ ٛمٞم٧ّم شمًٚمًٚمقا سمنمط صدق اًم٘مراسم٦م ًمٚم

٦م قمـ هذا ام يرصم٤من سمّمقرة ُمًت٘مٚمّ وم٢مهّن وهٜم٤مك سم٢مزاء هذه اًمٓمٌ٘م٤مت اًمزوج واًمزوضم٦م،  

 اًمؽمشمٞم٥م قمغم شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت.

 

 إرث الطبؼة إوىل

ّٓ ىمري٥م ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م إومم ٛمٞم٧ّم إذا مل يٙمـ ًمٚم (:1541)مسللة   أسمٜم٤مؤه ورصمقا اعم٤مل إ

أوٓده د اعم٤مل ًمف، وإذا شمٕمدّ  يمّؾ يم٤من  -ذيمراً يم٤من أو أٟمثك  -وم٢من يم٤من ًمف وًمد واطمد  ،فيمٚمّ 

٦م، وإذا ُم٤مت قمـ أوٓد ذيمقر ٟم٤مصم٤مً شم٘م٤مؾمٛمقا اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ إويم٤مٟمقا مجٞمٕم٤مً ذيمقراً أو 

 ًّ ؿ ُم٤مًمف صمالصم٦م أؾمٝمؿ وإٟم٤مث يم٤من ًمٚمقًمد وٕمػ اًمٌٜم٧م، ومٛمـ ُم٤مت قمـ وًمد وسمٜم٧م واطمدة ىم

 وأقمٓمل ًمٚمقًمد ؾمٝمامن وًمٚمٌٜم٧م ؾمٝمؿ واطمد.

ىمري٥م ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م إومم همػم أطمد أسمقيف وم٘مط ٛمٞم٧ّم إذا مل يٙمـ ًمٚم (:1542)مسللة  

اًمثٚم٨م ُمع  ف، وُمع وضمقد إسمقيـ ُمٕم٤مً ي٠مظمذ إب صمٚمثل اعم٤مل وشم٠مظمذ إمّ أظمذ اعم٤مل يمٚمّ 

ُمـ اًمثٚم٨م إمم  قمدم احل٤مضم٥م، وُمع وضمقد احل٤مضم٥م ُمـ إىمرسم٤مء يٜم٘مص ؾمٝمؿ إمّ 

 اًمًدس ويٕمٓمك اًم٤ٌمىمل ًمألب.

ر ومٞمٝمؿ اًمنموط ظمقات شمتقومّ ظمقة أو أإٛمٞم٧ّم أن يٙمقن ًمٚم :واعم٘مّمقد سم٤محل٤مضم٥م 

ّٓ ؿ قمٜمدئٍذ وإن مل يرصمقا ؿمٞمئ٤مً وم٢مهّن أشمٞم٦م،  قمـ اًمثٚم٨م ومٞمٜمخٗمض ؾمٝمٛمٝم٤م  ؿ حيجٌقن إمّ أهّن إ



 
 

 

 واًمنموط هل: .ُمـ اًمثٚم٨م إمم اًمًدس

 وضمقد إب طملم ُمقت اًمقًمد. -9 

 ظمتلم.أظمقات، أو أخ وأقا قمـ أظمقيـ، أو أرسمع أن ٓ ي٘مٚمّ  -5 

 ٦م.ف، أو ًمألب ظم٤مّص ٕسمٞمف وأُمّ ٞم٧ّم ظمقة اعمإأن يٙمقٟمقا  -5 

 أن يٙمقٟمقا ُمقًمقديـ ومٕمالً، ومال يٙمٗمل احلٛمؾ. -0 

 أن يٙمقٟمقا ُمًٚمٛملم. -3 

 أن يٙمقٟمقا أطمراراً. -4 

 ًمق اضمتٛمع إسمقان ُمع إوٓد ومٚمذًمؽ صقر: (:1543)مسللة  

ر ومٞمٝمؿ ظمقة شمتقومّ إٛمٞم٧ّم أن جيتٛمع إسمقان ُمع سمٜم٧م واطمدة وٓ شمٙمقن ًمٚممـفا:  

ًّ  ،٦م ًمٚمحج٥مُمت٘مدّ اًمنموط اعم ُمـ إسمقيـ ؾمٝمؿ واطمد  ؿ اعم٤مل مخ٦ًم أؾمٝمؿ، ومٚمٙمّؾ ومٞم٘م

 وًمٚمٌٜم٧م صمالصم٦م أؾمٝمؿ.

ظمقة دمتٛمع ومٞمٝمؿ اًمنموط إٛمٞم٧ّم أن جيتٛمع إسمقان ُمع سمٜم٧م واطمدة وًمٚمومـفا:  

طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ  ٦م ًمٚمحج٥م، ومذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء )روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ( إمم أنّ ت٘مّدُماعم

 ًّ ـّ ؿ أيْم٤مً وٓ أصمر ًمقضمقد اإل٦ًم أؾمٝمؿ اعم٤مل مخاًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٞم٘م اعمِمٝمقر  ظمقة، وًمٙم

ًّ  ظمقة حيجٌقن إمّ اإل ىم٤مًمقا إنّ  ؿ اعم٤مل أؾمداؾم٤ًم، وشمٕمٓمك صمالصم٦م أؾمٝمؿ يم٤مُمٚم٦م ُمٜمٝم٤م ومٞم٘م

إمم اًمًدس،  ٦م إمّ ًمٚمٌٜم٧م يمام شمٕمٓمك أيْم٤ًم صمالصم٦م أرسم٤مع ؾمدس آظمر، وشمٜمخٗمض طمّّم 

ًّ ومتٙمقن طمّّم  وقمنميـ  ؿ اعم٤مل أرسمٕم٦م٦م إب اًمًدس ورسمع اًمًدس، وم٤ٌمًمٜمتٞمج٦م ي٘م

٦م ومخ٦ًم ُمٜمٝم٤م ًمألب، واًم٤ٌمىمل وهق مخس قمنمة طمّّم  شمٕمٓمك أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م ًمألمّ  ،٦مطمّّم 

 ًمٚمٌٜم٧م.

واعم٠ًمًم٦م ٓ ختٚمق قمـ إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ومٞمام سمف اًمتٗم٤موت  



 
 

 .٦م إمّ سملم اخلٛمس واًمًدس ُمـ طمّّم 

ًّ ومـفا:   ُمـ  يمّؾ ؿ يٕمٓمك ٦م أؾمٝمؿ اعم٤مل إمم ؾمتّ أن جيتٛمع إسمقان ُمع اسمـ واطمد، ومٞم٘م

د إوٓد ُمع ويمذًمؽ احل٤مل إذا شمٕمدّ  .إسمقيـ ُمٜمٝم٤م ؾمٝماًم ويٕمٓمك اًمقًمد ؾمٝم٤مُم٤ًم أرسمٕم٦م

اًمًدس وشمٕمٓمك اًمًٝم٤مم إرسمٕم٦م ًمألوٓد  ُمـ إب وإمّ  ًمٙمّؾ  وضمقد إسمقيـ وم٢منّ 

ّٓ و ،٦م إن يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤مً ذيمقراً أو إٟم٤مصم٤مً يت٘م٤مؾمٛمقهن٤م سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ  ًّ إ ٛم٧م سمٞمٜمٝمؿ ًمٚمذيمر ىم

 ًمألٟمثك.وٕمػ ُم٤م 

 إذا اضمتٛمع أطمد إسمقيـ ُمع إوٓد ومٚمف صقر أيْم٤مً: (:1544)مسللة  

 أن جيتٛمع أطمد إسمقيـ ُمع سمٜم٧م واطمدة، ومٞمٕمٓمك رسمع اعم٤مل ًمألب أو إمّ  مـفا: 

 ف ًمٚمٌٜم٧م.ويٕمٓمك اًم٤ٌمىمل يمٚمّ 

٧م، وذم هذه احل٤مًم٦م أن جيتٛمع أطمد إسمقيـ ُمع اسمـ واطمد أو قمّدة أسمٜم٤مء ًمٚمٛمٞمّ  ومـفا: 

ًّ إسمقيـ ؾمدس اعم٤مل واًم٤ٌمىمل ًمالسمـ، وُمع اًمتٕمدّ يٕمٓمك أطمد   ٦م.ؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ د ي٘م

مخس اعم٤مل  ٧م، ومٞم٠مظمذ إب أو إمّ أن جيتٛمع أطمد إسمقيـ ُمع سمٜم٤مت ًمٚمٛمٞمّ  ومـفا: 

 ًّ ـّ ويٙمقن اًم٤ٌمىمل ًمٚمٌٜم٤مت ي٘م  ٦م.سم٤مًمًقيّ  ؿ سمٞمٜمٝم

أن جيتٛمع أطمد إسمقيـ ُمع اسمـ وسمٜم٧م ُمٕم٤مً، ومٞمٕمٓمك ؾمدس اعم٤مل ًمألب أو  ومـفا: 

ًّ  إمّ   ٦م إٟمثك.ؿ اًم٤ٌمىمل سملم أوٓده ًمٚمذيمر وٕمػ طمّّم وي٘م

اسمـ أو سمٜم٧م سمال واؾمٓم٦م يم٤من اإلرث ٕوٓدمه٤م، ٛمٞم٧ّم إذا مل يٙمـ ًمٚم (:1545)مسللة  

ف وإن يم٤من ذيمراً، ٦م أُمّ ويرث وًمد اًمٌٜم٧م طمّّم ٦م أسمٞمف وإن يم٤من أٟمثك، ومػمث وًمد آسمـ طمّّم 

سمـ ؾمٝماًم سمـ سمٜم٧م أظمذت اًمٌٜم٧م ؾمٝمٛملم وأظمذ آومٚمق ُم٤مت ؿمخص قمـ سمٜم٧م اسمـ وا

د أوٓد آسمـ أو أوٓد اًمٌٜم٧م وم٢من يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤مً ذيمقرًا أو إٟم٤مصم٤ًم شم٘م٤مؾمٛمقا واطمداً، وإذا شمٕمدّ 

ّٓ و ،٦مٝمؿ سم٤مًمًقيّ ٦م أسمٞمٝمؿ أو أُمّ طمّّم  ًّ  إ  ألٟمثك.ٛم٧م سمٞمٜمٝمؿ ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م ًمىم

 



 
 

 

 

 بؼة الثاكقةإرث الط

ظمقة وإظمقات ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وإرصمٝمؿ يٙمقن قمغم اإل ؾمٌؼ أنّ  (:1512)مسللة  

 أٟمح٤مء:

أظم٤ًم واطمداً أو أظمت٤ًم واطمدة، ومٚمألخ أو إظم٧م ذم هذه ٞم٧ّم أن يٙمقن وارث اعم -9 

 أم ُمـ اًمٓمروملم ُمٕم٤مً. ف، ؾمقاء أيم٤من ُمـ ـمرف إب أم ُمـ ـمرف إمّ احل٤مًم٦م اعم٤مل يمٚمّ 

ٝمؿ ٕسمٞمف ف أو يمٚمّ ٝمؿ ٕسمٞمف وأُمّ ويمٚمّ  ،ظمقة وأظمقاتإأو  ،أو أظمقات ،ظمقةإأن يرصمف  -5 

 ًّ ّٓ و ،٦م إن يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤مً ذيمقرًا أو إٟم٤مصم٤مً ؿ اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ وم٘مط، ومٞم٘م ؿ ًمٚمذيمر وٕمػ إ ًّ ىم

 ُم٤م ًمألٟمثك، ومٚمألظم٧م ؾمٝمؿ وًمألخ ؾمٝمامن.

ًّ ٝمؿ ُٕمّ ويمٚمّ  ،ة وأظمقاتظمقإأو  ،أو أظمقات ،ظمقةإأن يرصمف  -5  ؿ اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ ف، ومٞم٘م

 ٦م.سم٤مًمًقيّ 

ف إخ ، ومػمث اعم٤مل يمٚمّ أن جيتٛمع إخ ًمألسمقيـ ُمع إخ ًمألب دون أخ ًمألمّ  -0 

 ًمألسمقيـ، وٓ يرث إخ ًمألب ؿمٞمئ٤مً.

٦م، وهٙمذا يت٘م٤مؾمٛمقن اعم٤مل سم٤مًمًقيّ  -ذم هذه احل٤مًم٦م  -ظمقة ًمألسمقيـ د اإلوُمع شمٕمدّ  

، وُمع اظمتالف إظم٧م ًمألسمقيـ ُمع إظم٧م ًمألب دون أظم٧م ًمألمّ احلٙمؿ قمٜمد اضمتامع 

 ًّ  ؿ اعم٤مل ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك.اًمقرصم٦م ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م ي٘م

ظمقة أو إظمقات ًمألب إذا مل اإل أو ،ظمقة أو إظمقات ًمألسمقيـأن جيتٛمع اإل -3 

أو ، ومٞمٕمٓمك ًمألخ ُمع أخ واطمد أو أظم٧م واطمدة ًمألمّ  ،ظمقة أو أظمقات ًمألسمقيـإيٙمـ 

ًّ  إظم٧م ًمألمّ  ّٓ ٦م ظمقة أو إظمقات سم٤مًمًقيّ ؿ اًم٤ٌمىمل قمغم ؾم٤مئر اإلؾمدس اعم٤مل، وي٘م إذا  إ

 ومٞمٕمٓمك ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك. ،اظمتٚمٗمقا ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م

ذا مل ظمقة أو إظمقات ًمألب إأو اإل ،أو إظمقات ًمألسمقيـ ظمقةأن جيتٛمع اإل -4 



 
 

، ومٞمٜم٘مًؿ ظمقة وأظمقات ًمألمّ إت أو ظمقة أو أظمقاإُمع  ،ظمقة أو أظمقات ًمألسمقيـإشمٙمـ 

٦م ذيمقرًا وإٟم٤مصم٤مً، يت٘م٤مؾمٛمقٟمف سم٤مًمًقيّ  ظمقة ُمـ إمّ اث صمالصم٦م أؾمٝمؿ، يٕمٓمك ؾمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ًمإلاعمػم

 واًمًٝمامن أظمران ًمٚم٤ٌمىملم ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك.

اطمد أو أظم٧م واطمدة وأخ و ،ظمقة ًمألبإظمقة ُمـ إسمقيـ ُمع أن جيتٛمع اإل -5 

ؾمدس اعم٤مل،  اعمػماث ويٕمٓمك ًمألخ أو إظم٧م ُمـ إمّ  ظمقة ًمألب ُمـ، ومٞمحرم اإلًمألمّ 

 ًّ  ٦م.ظمقشمف ُمـ إسمقيـ سم٤مًمًقيّ إف قمغم ؿ اًم٤ٌمىمل يمٚمّ وي٘م

ُمع أخ  ،وهٙمذا احلٙمؿ قمٜمد اضمتامع إظمقات ُمـ إسمقيـ ُمع إظمقات ُمـ إب 

وًمق اظمتٚمٗمقا ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م يٕمٓمك ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م  .واطمد أو أظم٧م واطمدة ًمألمّ 

 ًمألٟمثك.

وُمـ  ،ُمـ إسمقيـ ُمٕم٤مً ظمقة وأظمقات إظمقة أو أظمقات أو إٛمٞم٧ّم ن جيتٛمع ًمٚمأ -6 

ظمقة وم٘مط، ومال يرث اإل ظمقة وأظمقات ًمألمّ إظمقة أو أظمقات أو إو ،٦مإب ظم٤مّص 

صمٚم٨م  ظمقة وإظمقات ُمـ إمّ ويٕمٓمك ًمإل ،-يمام ذم اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م  -وإظمقات ًمألب 

 ًّ ًّ ٦م ذيمقرًا وإٟم٤مصم٤ًم، ؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ اعم٤مل ي٘م ؿ واًمثٚمث٤من أظمران عمـ يم٤من ُمـ إسمقيـ ي٘م

ّٓ و ،٦م إن يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤مً ذيمقرًا أو إٟم٤مصم٤مً سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ  ؿ ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك. إ ًّ  ىم

أو  اًمؽميم٦م رسمعَ  -ظمقة ورصمتف اًمزوضم٦م إإذا ُم٤مت اًمزوج قمـ زوضم٦م و (:1511)مسللة  

 ؾ اًم٤ًمسم٘م٦م.ظمقشمف ووم٘م٤مً عم٤م قمروم٧م ذم اعم٤ًمئإوورصمتف  -قمغم شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت  صمٛمٜمٝم٤م

ظمقة ـمٌ٘م٤مً يم٤من ًمٚمزوج ٟمّمػ اعم٤مل واًم٤ٌمىمل ًمإل ظمقة وزوجإوإذا ُم٤مشم٧م اًمزوضم٦م قمـ  

 عم٤م ؾمٌؼ.

ذم سمٕمض صقر وراصم٦م إظمقات شمٙمقن اًمًٝم٤مم اعمٗمروو٦م أيمثر ُمـ اًمٗمريْم٦م،  أّٟمفهمػم  

، ُمثالً: إذا ومػمد اًمٜم٘مص قمغم إظمقات ُمـ إسمقيـ أو ُمـ إب دون إظمقات ُمـ إمّ 



 
 

 

ؾمٝمؿ  ، وم٢منّ وأظمتلم ُمـ إمّ  ،وأظمتلم ُمـ إسمقيـ أو ُمـ إب ،قمـ زوجُم٤مشم٧م اعمرأة 

اًمثٚم٨م وؾمٝمؿ إظمتلم ُمـ إسمقيـ أو إب اًمثٚمث٤من وذًمؽ مت٤مم اًمٗمريْم٦م،  ب سم٤مٕمّ اعمت٘مرّ 

ويزيد قمٚمٞمٝم٤م ؾمٝمؿ اًمزوج ومػمد اًمٜم٘مص قمغم إظمتلم ُمـ إسمقيـ أو إب، وم٢مذا يم٤مٟم٧م 

درمه٤من ُمٜمٝم٤م يمام ًمق مل يقضمد زوج ٕظمتٝمؿ  مّ ٦م دراهؿ يٕمٓمك ًمألظمتلم ُمـ إاًمؽميم٦م ؾمتّ 

٤مة، ويٕمٓمك ًمٚمزوج صمالصم٦م دراهؿ هل ٟمّمػ اًمؽميم٦م، ويٌ٘مك درهؿ واطمد ًمألظمتلم ُمـ اعمتقومّ 

ـّ  إب أو إسمقيـ، وهذا ُمٕمٜمك أنّ  دون  إظمقات ًمألب أو إسمقيـ يرد اًمٜم٘مص قمٚمٞمٝم

 .إظمقات ُمـ إمّ 

تٝمؿ ُم٘م٤مُمٝمؿ ذم أظمذ يّ ذرّ ظمقة ىم٤مُم٧م إٛمٞم٧ّم إذا مل يٙمـ ًمٚم (:1516)مسللة  

يم٤من ٕوٓد  ،وأوٓد أخ ًمألسمقيـ أو ًمألب ،أوٓد أخ ٕمّ ٞم٧ّم طمّمّمٝمؿ، ومٚمق ظمّٚمػ اعم

 .اًمًدس وإن يمثروا، وٕوٓد إخ ًمألسمقيـ أو ًمألب اًم٤ٌمىمل وإن ىمّٚمقا مّ إخ ًمأل

 ًّ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمت٤ًموي وإن اظمتٚمٗمقا ذم  ظمقة أو إظمقات ُمـ إمّ ٦م أوٓد اإلؿ طمّّم وشم٘م

 وإٟمقصم٦م. اًمذيمقرة

ًّ ٦م أوٓد اإل٤م طمّّم أُمّ   ؿ سمٞمٜمٝمؿ ظمقة أو إظمقات ُمـ إسمقيـ أو إب ومٝمؾ شم٘م

٦م إٟمثك؟ ومٞمف إؿمٙم٤مل، وإطمقط ًمزوُم٤ًم هق سم٤مًمت٤ًموي أيْم٤مً أو يٕمٓمك ًمٚمذيمر وٕمػ طمّّم 

 اًمرضمقع إمم اًمّمٚمح.

ات هؿ ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يمام ؾمٌؼ، وًمٙمـ ٓ إضمداد واجلدّ  إنّ  (:1515)مسللة  

 إسمٕمد ُمع وضمقد إىمرب. اجلّدةيرث اجلّد أو 

 ات صقر:ضمداد واجلدّ وإلرث إ 

 .اجلّدةأو  ف ًمٚمجدّ ف، وم٤معم٤مل يمٚمّ ة ٕسمٞمف أو ُٕمّ أو ضمدّ  أن يٜمحٍم اًمقارث ذم ضمدّ  -9 

 ة اًمثٚم٨م.اًمثٚمث٤من وًمٚمجدّ  شمف ٕسمٞمف، ومٚمٚمجدّ ه وضمدّ أن يرصمف ضمدّ  -5 



 
 

ًّ شمف ُٕمّ ه وضمدّ أن يرصمف ضمدّ  -5   ٦م.ؿ سمٞمٜمٝمؿ اعم٤مل مجٞمٕم٤ًم سم٤مًمًقيّ ف، ومٞم٘م

اًمثٚم٨م  ُمـ إمّ  اجلّدةأو  ف، ومٚمٚمجدّ يف ُٕمّ يف ٕسمٞمف ُمع أطمد ضمدّ أن يرصمف أطمد ضمدّ  -0 

 ُمـ إب. اجلّدةأو  واًم٤ٌمىمل ًمٚمجدّ 

ف، ومٞمٕمٓمك ًمٚمجّديـ ُمـ إب وضمّداه ُٕمّ  -اجلّد واجلّدة  -أن يرصمف ضمّداه ٕسمٞمف  -3 

ًّ  يـ ُمـ إمّ ة، ويٕمٓمك ًمٚمجدّ ُمٜمف وٕمػ ُم٤م ًمٚمجدّ  صمٚمث٤من، ًمٚمجدّ   ٦م.ؿ سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقيّ صمٚم٨م ي٘م

ٕسمٞمف وضمّدان  -اجلّد واجلّدة  -إذا ُم٤مت اًمرضمؾ وًمف زوضم٦م وضمّدان  (:1514)مسللة  

ًّ  ف، يٕمٓمك جلّديف ُمـ إمّ ُٕمّ  ؿ سملم اجلّد واجلّدة قمغم اًمًقاء، صمٚم٨م جمٛمقع اًمؽميم٦م ي٘م

، ويٕمٓمك اًم٤ٌمىمل جلّده وضمّدشمف ٕسمٞمف ًمٚمذيمر -قمغم شمٗمّمٞمؾ ؾمٞم٠ميت  -٤م وشمرث اًمزوضم٦م ٟمّمٞمٌٝم

 إٟمثك. ُمٜمٝمام وٕمػ طمظّ 

إذا ُم٤مشم٧م اعمرأة قمـ زوج وضمّد وضمّدة أظمذ اًمزوج ٟمّمػ اعم٤مل  (:1511)مسللة  

 واًم٤ٌمىمل ًمٚمجّد واجلّدة ووم٘م٤ًم ًمٚمتٗمّمٞمالت اًم٤ًمسم٘م٦م.

قات ُمع اجلّد أو ظمقة أو إظمإذا اضمتٛمع إخ أو إظم٧م أو اإل (:1512)مسللة  

 اد واجلّدات ومٗمٞمف صقر:اجلّدة أو إضمد

، ومٗمل وإخ أو إظم٧م مجٞمٕم٤مً ُمـ ىمٌؾ إمّ  اجلّدةأو  اجلدّ ُمـ  يمّؾ أن يٙمقن  :إوىل 

 ًّ  ٦م وإن اظمتٚمٗمقا ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م.ؿ اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ هذه اًمّمقرة ي٘م

ًّ أن يٙمقٟمقا مجٞمٕم٤مً ُمـ ىمٌؾ إب، ومٗمل هذه اًمّمق :الثاكقة  ؿ اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ رة ي٘م

ّٓ و ،٦م إٟمثك ُمع آظمتالف ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦مسم٤مًمتٗم٤موؾ ًمٚمذيمر وٕمػ طمّّم  إ

 ٦م.وم٤ٌمًمًقيّ 

أن يٙمقن اجلّد أو اجلّدة ًمألب وإخ أو إظم٧م ًمألسمقيـ، وطمٙمؿ هذه  :الثالثة 

أخ أو أظم٧م ًمألب وم٘مط ومال ٛمٞم٧ّم إذا يم٤من ًمٚم أّٟمف شم٘مّدماًمّمقرة طمٙمؿ اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م، وىمد 



 
 

 

 ث ًمف إذا يم٤من ُمٕمف أخ أو أظم٧م ًمألسمقيـ.إر

ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ ًمألب وسمٕمْمٝمؿ  ،ىملمأن يٙمقن إضمداد أو اجلّدات ُمتٗمرّ  :الرابعة 

ظمقة  ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م، ويم٤مٟم٧م اإلؾمقاء أيم٤مٟمقا مجٞمٕم٤ًم ذيمقرًا أم إٟم٤مصم٤ًم أم خمتٚمٗملم ،ًمألمّ 

يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤مً ذيمقراً أو  ،وسمٕمْمٝمؿ ًمألب أي يم٤من سمٕمْمٝمؿ ًمألمّ  ،أو إظمقات أيْم٤ًم يمذًمؽ

 .إٟم٤مصم٤ًم أو خمتٚمٗملم ومٞمٝمام

  ًّ ظمقة أو ُمـ اإل ب سم٤مٕمّ ؿ اعم٤مل قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم: ًمٚمٛمت٘مرّ ومٗمل هذه اًمّمقرة ي٘م

 ًّ ٦م وًمق ُمع آظمتالف ٛمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ إظمقات وإضمداد أو اجلّدات مجٞمٕم٤مً اًمثٚم٨م ي٘م

ث٤من اًم٤ٌمىمٞم٤من ي٘متًٛمقهنام سمٞمٜمٝمؿ ب سم٤مٕب ُمٜمٝمؿ يمذًمؽ اًمثٚمذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م، وًمٚمٛمت٘مرّ 

ّٓ و ،٦م إٟمثك ُمع آظمتالف ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦مسم٤مًمتٗم٤موؾ ًمٚمذيمر وٕمػ طمّّم  إ

 ٦م.وم٤ٌمًمًقيّ 

، ومٗمل أن يٙمقن ُمع اجلّد أو اجلّدة ُمـ ىمٌؾ إب أخ أو أظم٧م ُمـ ىمٌؾ إمّ  :اخلامسة 

داً هذه اًمّمقرة يٙمقن ًمألخ أو إظم٧م اًمًدس إن يم٤من واطمداً واًمثٚم٨م إن يم٤من ُمتٕمدّ 

 ًّ داً. ٟمٕمؿ، ذم صقرة ٦م، واًم٤ٌمىمل ًمٚمجّد أو اجلّدة واطمداً يم٤من أو ُمتٕمدّ ؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ ي٘م

ًّ اًمتٕمدّ  ّٓ و ،ؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ ُمع آظمتالف ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦مد ي٘م  ٦م.وم٤ٌمًمًقيّ إ

أخ ًمألب أو أخ وأظم٧م أو أيمثر، ومٗمل  أن يٙمقن ُمع اجلّد أو اجلّدة ًمألمّ  :السادشة 

ًّ داً، وُمع اًمتٕمدّ ن ًمٚمجّد أو اجلّدة اًمثٚم٨م واطمدًا يم٤من أو ُمتٕمدّ هذه اًمّمقرة يٙمق ؿ اعم٤مل د ي٘م

ًّ ٦م، وًمألخ اًمثٚمث٤من إن يم٤من واطمداً، وُمع اًمتٕمدّ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ  ٦م، وُمع ؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ د ي٘م

 آظمتالف ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م يٙمقن ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك.

ـّ  ،أظم٧م ًمألب وإذا يم٤مٟم٧م ُمع اجلّد أو اجلّدة ًمألمّ    وم٢من يم٤مٟمت٤م اصمٜمتلم ومام ومقق ومٚمٝم

اًمثٚمث٤من، وإن يم٤مٟم٧م واطمدة ومٚمٝم٤م اًمٜمّمػ، وًمٚمجّد أو اجلّدة اًمثٚم٨م ذم يمٚمت٤م اًمّمقرشملم، 



 
 

 ومٞمٌ٘مك اًمًدس زائدًا ُمـ اًمٗمريْم٦م ذم اًمّمقرة إظمػمة، وٓ يؽمك آطمتٞم٤مط سم٤مًمّمٚمح ومٞمف.

ؿ ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ ًمألب وسمٕمْمٝم ،ىملمأن يٙمقن إضمداد أو اجلّدات ُمتٗمرّ  :السابعة 

ًّ  ،ًمألمّ  ؿ اعم٤مل ويم٤من ُمٕمٝمؿ أخ أو أظم٧م ًمألب واطمداً يم٤من أو أيمثر، ومٗمل هذه اًمّمقرة ي٘م

ًّ اًمثٚم٨م، وُمع اًمتٕمدّ  قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: ًمٚمجّد أو اجلّدة ُمـ ىمٌؾ إمّ  ٦م ؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ د ي٘م

وإخ أو إظم٧م ًمألب مجٞمٕم٤ًم  اجلّدةأو  وًمق ُمع آظمتالف ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م، وًمٚمجدّ 

ًّ  اًمثٚمث٤من ّٓ و ،امن سم٤مًمتٗم٤موؾ ُمع آظمتالفاًم٤ٌمىمٞم٤من ي٘م  ٦م.وم٤ٌمًمًقيّ إ

ُمع إخ أو إظم٧م هل٤م  ًمألمّ  اجلّدةأو  يٙمقن ًمٚمجدّ  وإذا يم٤من ُمٕمٝمؿ أخ أو أظم٧م ًمألمّ  

ًمألب اًمثٚمث٤من  اجلّدةأو  ٦م وًمق ُمع آظمتالف ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م، وًمٚمجدّ اًمثٚم٨م سم٤مًمًقيّ 

 ًّ  ٦م.وم٤ٌمًمًقيّ ّٓ إو ،امن سم٤مًمتٗم٤موؾ ُمع آظمتالف ومٞمٝمامي٘م

ىملم ضمّد أو ضمّدة ًمألب، ومٗمل هذه ظمقة أو إظمقات اعمتٗمرّ أن يٙمقن ُمع اإل :الثامـة 

دًا اًمًدس إن يم٤من واطمدًا واًمثٚم٨م إن يم٤من ُمتٕمدّ  اًمّمقرة يٙمقن ًمألخ أو إظم٧م ًمألمّ 

ًمف اًم٤ٌمىمل ي٘متًٛمقٟمف  اجلّدةأو  اجلدّ ٦م، وًمألخ أو إظم٧م ًمألب ُمع ي٘متًٛمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ 

ّٓ و ،ًمٚمذيمر وٕمػ ُم٤م ًمألٟمثك ُمع آظمتالف  ٦م.وم٤ٌمًمًقيّ إ

 وم٘مط ومٚمٚمجّد أو اجلّدة ُمع إخ أو إظم٧م ًمألمّ  وإن يم٤من ُمٕمٝمؿ ضمّد أو ضمّدة ًمألمّ  

٦م، وًمألخ أو إظم٧م ًمألب اًم٤ٌمىمل ي٘متًٛمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً اًمثٚم٨م ي٘متًٛمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ 

ّٓ و ،سم٤مًمتٗم٤موؾ ُمع آظمتالف  ٦م.٤مًمًقيّ ومٌإ

ظمقة ؿمٞمئ٤مً، ومال يرث اسمـ إخ وإن ظمقة ٓ يرصمقن ُمع اإلأوٓد اإل (:1513)مسللة  

 وم٘مط. يم٤من ًمألسمقيـ ُمع إخ أو إظم٧م وإن يم٤من ًمألب أو إمّ 

ف وأظم٤مً ٕسمٞمف ف واسمـ أخ ُٕمّ ًا ُٕمّ إذا مل يزامحف يمام إذا شمرك ضمدّ  وأُّم٤مهذا ومٞمام إذا زامحف،  

 اسمـ إخ طمٞمٜمئٍذ يِم٤مرك اجلّد ذم اًمثٚم٨م واًمثٚمث٤من ٕظمٞمف. وم٢منّ 



 
 

 

 

 إرث الطبؼة الثالثة

 ٦م ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م، وإلرصمٝمام صقر:واًمٕمٛمّ  اًمٕمؿّ  (:1514)مسللة  

 ،ف ًمٚمٕمّؿ أو اًمٕمّٛم٦مأن يٜمحٍم اًمقارث ذم قمّؿ واطمد أو قمّٛم٦م واطمدة، وم٤معم٤مل يمٚمّ  مـفا: 

أم ذم  ،٦م ًمألسمقيـ(أو اًمٕمٛمّ  ُمٕم٤ًم )اًمٕمؿّ  ذم إب وإمّ ٞم٧ّم ؾمقاء أيم٤مٟم٤م ُمِمؽميملم ُمع أب اعم

 (.وم٘مط )اًمٕمّؿ واًمٕمّٛم٦م ًمألمّ  إمّ أم ذم  ،إب وم٘مط )اًمٕمّؿ أو اًمٕمّٛم٦م ًمألب(

ٝمؿ أقمامم أو قماّمت ًمألب أو ت، يمٚمّ قمامم أو قماّم أن يٛمقت اًمِمخص قمـ أ ومـفا: 

ًّ  ،ًمألّم أو ًمألسمقيـ  ٦م.ؿ اعم٤مل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًقيّ ومٞم٘م

أن يٛمقت اًمِمخص قمـ قمّؿ وقمّٛم٦م يمالمه٤م ًمألب أو يمالمه٤م ًمألسمقيـ، ومٚمٚمٕمّؿ  ومـفا: 

وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم أن يٙمقن اًمٕمّؿ أو اًمٕمّٛم٦م واطمداً أو أيمثر ُمـ  .وٕمػ ُم٤م ًمٚمٕمّٛم٦م

 واطمد.

ًّ م وقماّمت ًمألمّ يٛمقت اًمِمخص قمـ أقمام أن ومـفا:  ؿ ، وذم هذه اًمّمقرة أيْم٤مً ي٘م

 وإن يم٤من إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً اًمتّم٤مًمح ذم اًمزي٤مدة. ،اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ

م وقماّمت سمٕمْمٝمؿ ًمألسمقيـ وسمٕمْمٝمؿ ًمألب أن يٛمقت اًمِمخص قمـ أقمام ومـفا: 

قمّؿ ٛمٞم٧ّم وم٢مذا يم٤من ًمٚم .قنام يرصمف اًم٤ٌمىموإٟمّ  ،م واًمٕماّمت ًمألب، ومال يرصمف إقماموسمٕمْمٝمؿ ًمألمّ 

ًّ يٕمٓمك اًمًدس وي٠مظمذ إقمامم واًمٕماّم  واطمد أو قمّٛم٦م واطمدة ًمألمّ  ؿ ت ًمألسمقيـ اًم٤ٌمىمل ي٘م

 إٟمثك. سمٞمٜمٝمؿ ًمٚمذيمر وٕمػ طمظّ 

ؿ سمٞمٜمٝمام ًمٚمذيمر وٕمػ  قمّؿ ًمألمّ ٛمٞم٧ّم وإذا يم٤من ًمٚم  ًّ وقمّٛم٦م هل٤م ُمٕم٤ًم يم٤من هلام اًمثٚم٨م ي٘م

 ُم٤م ًمألٟمثك.

، ومٞم٘مقم أن يٛمقت اًمِمخص قمـ أقمامم وقماّمت سمٕمْمٝمؿ ًمألب وسمٕمْمٝمؿ ًمألمّ  ومـفا: 



 
 

 ب سم٤مٕسمقيـ ذم اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م.ُم٘م٤مم اعمت٘مرّ  -ذم هذه اًمّمقرة  -ب سم٤مٕب اعمت٘مرّ 

، وًمٚمخ٤مل اعمٜمٗمرد ظمقال واخل٤مٓت ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م يمام ُمرّ إ (:1515)مسللة  

ًّ اعم٤مل يمٚمّ  ف، ويمذًمؽ ٦م، وًمٚمخ٤مًم٦م اعمٜمٗمردة اعم٤مل يمٚمّ قيّ ؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًف، واخل٤مٓن ومام زاد ي٘م

 اخل٤مًمت٤من واخل٤مٓت.

ؾمقاء  -ظم٤مل ومام زاد وظم٤مًم٦م ومام زاد ٛمٞم٧ّم وإذا اضمتٛمع اًمذيمقر واإلٟم٤مث سم٠من يم٤من ًمٚم 

ومٗمل يمقن اًم٘مًٛم٦م سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمت٤ًموي أو سم٤مًمتٗم٤موؾ  ،- أيم٤مٟمقا ًمألسمقيـ أم ًمألب أم ًمألمّ 

 .إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سم٤مًمتّم٤مًمح ذم اًمزي٤مدة

ومٗمل  ،سمقن سم٤مٕسمقيـواعمت٘مرّ  سمقن سم٤مٕمّ سمقن سم٤مٕب واعمت٘مرّ وإذا اضمتٛمع ُمٜمٝمؿ اعمت٘مرّ  

واٟمحّم٤مر اإلرث  -ذم إب وم٘مط ٞم٧ّم حد ُمع أّم اعمأي اخل٤مل اعمتّ  -سملم سم٤مٕب ؾم٘مقط اعمت٘مرّ 

 سم٤مًم٤ٌمىملم إؿمٙم٤مل، ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سم٤مًمّمٚمح.

ذم  ت٘مّدمشم٘مدير ومٛمع آظمتالف ذم اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م جيري اإلؿمٙم٤مل اعم يمّؾ وقمغم  

 يمقن اًم٘مًٛم٦م سم٤مًمت٤ًموي أو سم٤مًمتٗم٤موؾ ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سم٤مًمتّم٤مًمح أيْم٤مً.

ُمع واطمد أو أيمثر  ،إذا اضمتٛمع ُمـ إقمامم واًمٕماّمت واطمد أو أيمثر (:1522)مسللة  

ًّ  ،ُمـ إظمقال واخل٤مٓت واطمد ًمٚمخ١موًم٦م وؾمٝمامن ؿ اعم٤مل صمالصم٦م أؾمٝمؿ، ومًٝمؿ ىم

 ًمٚمٕمٛمقُم٦م.

ُم٘م٤مُمٝمؿ قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم  تٝمؿيّ أقمامم وأظمقال ىم٤مُم٧م ذرّ ٛمٞم٧ّم وإذا مل يٙمـ ًمٚم 

 .شم٘مّدمقمغم اًمٕمّؿ ًمألب يمام  ت٘مّدماسمـ اًمٕمّؿ ًمألسمقيـ ي ظمقة، همػم أنّ اإل

شمف وأظمقاًمف وظم٤مٓشمف، وُمـ ُمـ أقمامم أسمٞمف وقماّم ٞم٧ّم إذا يم٤من ورصم٦م اعم (:1521)مسللة  

وذم يمقن  8سملم سم٤مٕمّ ف وقماّمهت٤م وأظمقاهل٤م وظم٤مٓهت٤م، أقمٓمل صمٚم٨م اعم٤مل هل١مٓء اعمت٘مرّ ُمّ أقمامم أ

قمٓمل وأ 8ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سم٤مًمتّم٤مًمح ،٦م أو سم٤مًمتٗم٤موؾ إؿمٙم٤ملاًمت٘مًٞمؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقيّ 



 
 

 

ًّ  ل إب وظم٤مًمتفصمٚم٨م اًم٤ٌمىمل خل٤م 8 تفإب وقمٛمّ  ٦م، ويٕمٓمك اًم٤ٌمىمل ًمٕمؿّ ؿ سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقيّ وي٘م

 ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سم٤مًمتّم٤مًمح. ،٦م أو سم٤مًمتٗم٤موؾ إؿمٙم٤ملوذم يمقن اًمت٘مًٞمؿ سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقيّ 

تٝمؿ ُمع رقم٤مي٦م إىمرب يّ أطمد ُمـ ه١مٓء يم٤من اإلرث ًمذرّ ٛمٞم٧ّم وإذا مل يٙمـ ًمٚم 

 وم٤مٕىمرب.

 

 إرث الزوج والزوجة

ًمٚمزوج ٟمّمػ اًمؽميم٦م إذا مل يٙمـ ًمٚمزوضم٦م وًمد وإن ٟمزل، وًمف رسمع  (:1526)مسللة  

 ًّ  ؿ قمغم ؾم٤مئر اًمقرصم٦م.اًمؽميم٦م إذا يم٤من هل٤م وًمد وًمق ُمـ همػمه، وسم٤مىمل اًمؽميم٦م ي٘م

رسمع اعم٤مل إذا مل يٙمـ ًمٚمزوج وًمد وإن ٟمزل، وهل٤م اًمثٛمـ  -إذا ُم٤مت زوضمٝم٤م  -وًمٚمزوضم٦م  

 ٤ًمئر اًمقرصم٦م.إذا يم٤من ًمف وًمد وًمق ُمـ همػمه٤م، واًم٤ٌمىمل يٕمٓمك ًم

سمٕمض إُمقال ٓ شمرث ُمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  ذم اإلرث، وم٢منّ  ظم٤مّص اًمزوضم٦م هل٤م طمٙمؿ  همػم أنّ  

٦م يم٠مرض اًمدار وهل إرايض سمّمقرة قم٤مُمّ  ،وٓ ٟمّمٞم٥م هل٤م ٓ ومٞمٝم٤م وٓ ذم ىمٞمٛمتٝم٤م وصمٛمٜمٝم٤م

ٝم٤م شمرث وسمٕمض إُمقال ٓ شمرث ُمٜمٝم٤م قمٞمٜم٤مً وًمٙمٜمّ  ،واعمزرقم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ جمرى اًم٘مٜمقات

تٝم٤م، وذًمؽ ذم ام هل٤م ٟمّمٞم٥م ُمـ ُم٤مًمٞمّ هل٤م ذم ٟمٗمس إقمٞم٤من وإٟمّ  ٤م ٓ طمّؼ سمٛمٕمٜمك أهّن  ،ُمٜمٝم٤م ىمٞمٛم٦م

ًمٚمزوضم٦م ؾمٝمٛمٝم٤م ذم ىمٞمٛم٦م شمٚمؽ  إؿمج٤مر واًمزرع وإسمٜمٞم٦م اًمتل ذم اًمدور وهمػمه٤م، وم٢منّ 

واًمٕمؼمة سم٘مٞمٛمتٝم٤م  ،سم٤مًمٜم٘مقد اًمؽميم٦م ظم٤مرج ُمـ طمّّمتٝم٤م هل٤م يدومٕمقا أن اًمقرصم٦م وًمٌ٘مٞم٦ّم ،إُمقال

 يقم اًمدومع.

اًمقارث هل٤م ٟمٗمس إقمٞم٤من سمدًٓ قمـ اًم٘مٞمٛم٦م وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٌقل ومتّمٌح  وًمق سمذل 

 ذيٙم٦م ُمع اًمقارث ذم اًمٕملم.



 
 

 همػم شمٚمؽ إُمقال ُمـ أىم٤ًمم اًمؽميم٦م ومؽمث ُمٜمف اًمزوضم٦م يمام يرث ؾم٤مئر اًمقرصم٦م. وأُّم٤م 

ُملم ذم ـمري٘م٦م اًمت٘مقيؿ ومٞمام شمرث اًمزوضم٦م ُمـ ىمٞمٛمتف هل ُم٤م شمٕم٤مرف قمٜمد اعم٘مقّ  إنّ صُمؿَّ  

سمٛمالطمٔمتف دار واًمًٌت٤من قمٜمد اًمٌٞمع ُمـ شم٘مقيؿ اًمٌٜم٤مء أو اًمِمجر سمام هق هق ٓ شم٘مقيؿ ُمثؾ اًم

وٓ سمٛمالطمٔمتف ُمٜم٘مقو٤مً أو ُم٘مٓمققم٤مً، ومٞمٕمٓمك إرث اًمزوضم٦م  ،ضمرةصم٤مسمت٤ًم ذم إرض سمدون أ

 ُمـ ىمٞمٛمتف اعمًتٜمٌٓم٦م قمغم هذا إؾم٤مس.

ٓ جيقز ًمٚمزوضم٦م اًمتٍّمف ذم إقمٞم٤من اًمتل شمرث ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م سمال  (:1525)مسللة  

رو٤م ؾم٤مئر اًمقرصم٦م، يمام ٓ جيقز ًم٤ًمئر اًمقرصم٦م اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م سمٌٞمع وٟمحقه أو سمام يقضم٥م 

ّٓ سمرو٤مه٤م.ٟم٘مّم٤من ىمٞمٛمتٝم٤م ىمٌؾ أداء طمّّم   تٝم٤م ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م إ

ًّ  (:1524)مسللة   ـّ إذا شمٕمّددت اًمزوضم٤مت ىم وًمق مل يٙمـ ىمد  ؿ اًمرسمع أو اًمثٛمـ قمٚمٞمٝم

ـّ  ـّ  دظمؾ هب ضمٝم٤م ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف وّ . ٟمٕمؿ، ُمـ مل يدظمؾ هب٤م ويم٤من ىمد شمزأو سمٌٕمْمٝم

ـّ  ج اُمرأة ذم ُمرض ُمقهت٤م اًمزوج إذا شمزوّ  ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ وٓ ُمٝمر هل٤م وٓ ُمػماث، وًمٙم

 يرث ُمٜمٝم٤م وًمق مل يدظمؾ هب٤م.

اًمزوضم٤من يتقارصم٤من ومٞمام إذا اٟمٗمّمال سم٤مًمٓمالق اًمرضمٕمل ُم٤م داُم٧م  (:1521)مسللة  

 .ثراتٝم٧م أو يم٤من اًمٓمالق سم٤مئٜم٤مً ومال شمقة سم٤مىمٞم٦م، وم٢مذا اٟماًمٕمدّ 

اًمرضمؾ زوضمتف ذم طم٤مل اعمرض وُم٤مت ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اًمًٜم٦م  ـمّٚمؼإذا  (:1522)مسللة  

 ر ذوط صمالصم٦م:ورصم٧م اًمزوضم٦م قمٜمد شمقومّ  -٤ًم أي اصمٜمل قمنم ؿمٝمراً هالًمٞمّ  -

 ُمقشمف أصمٜم٤مء اًمًٜم٦م.ج اعمرأة سمٖمػمه إمم أن ٓ شمتزوّ  -9 

 .-سمٕمقض أو سمدوٟمف  -أن ٓ يٙمقن اًمٓمالق سم٠مُمره٤م ورو٤مه٤م  -5 

ُمقت اًمزوج ذم ذًمؽ اعمرض سمًٌٌف أو سم٥ًٌم أُمر آظمر، ومٚمق سمرئ ُمـ ذًمؽ  -5 

 اعمرض وُم٤مت سم٥ًٌم آظمر مل شمرصمف اًمزوضم٦م.



 
 

 

ُم٤م شمًتٕمٛمٚمف اًمزوضم٦م ُمـ صمٞم٤مب وٟمحقه٤م سم٢مذن ُمـ زوضمٝم٤م هل٤م سمذًمؽ  (:1523)مسللة  

سمف  ٤مه٤م يٕمتؼم ضمزءاً ُمـ اًمؽميم٦م يرث ُمٜمف جمٛمقع اًمقرصم٦م وٓ ختتّص ٙمٝم٤م إيّ ُمـ دون متٚمٞم

 اًمزوضم٦م.

 

 ف اإلرث متػّرقةمسائل 

٤مٟم٤مً ُمـ شمريم٦م اًمرضمؾ ٕيمؼم أسمٜم٤مءه طملم ووم٤مشمف ُمّمحٗمف يٕمٓمك جمّ  (:1524)مسللة  

 .شاحلٌقة»سمـ  شمًّٛمكه ًمٚمتج٤مرة وٟمحقه٤م، وهل وظم٤ممتف وؾمٞمٗمف وصمٞم٤مب سمدٟمف دون ُم٤م أقمدّ 

ومٗمل يمقن اجلٛمٞمع ُمـ احلٌقة  - يمام إذا يم٤من ًمف ظم٤ممت٤من - د همػم اًمثٞم٤مبوإذا شمٕمدّ  

٦م واخلٜمجر وُم٤م يِمٌٝمٝمام ُمـ ويمذًمؽ اإلؿمٙم٤مل ذم يمقن اًمرطمؾ وُمثؾ اًمٌٜمدىمٞمّ  .إؿمٙم٤مل

 إؾمٚمح٦م ُمـ احلٌقة، ومال يؽمك آطمتٞم٤مط سمٛمّم٤محل٦م آسمـ إيمؼم ُمع ؾم٤مئر اًمقرصم٦م سمِم٠مهن٤م.

٢من يم٤من ُمًتٖمرىم٤ًم ًمٚمؽميم٦م وضم٥م قمغم اًمقًمد ديـ ومٞم٧ّم إذا يم٤من قمغم اعم (:1525)مسللة  

 ٝم٤م ُمٜمف.ٝم٤م سمام خيّّم ٤مشمف أٟمٗم٦م اًمذيمر ذم أداء اًمديـ أو ومٙمّ إيمؼم سف خمتّّم 

وإذا مل يٙمـ ُمًتٖمرىم٤ًم وم٢من يم٤من ُمزامح٤مً هل٤م ًمٜم٘مص ُم٤م شمريمف همػمه٤م قمـ ووم٤مئف يم٤من قمغم  

ٝم٤م ُمٜمف، وإذا مل ّّم ٝم٤م سمام خي٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم أو ومٙمّ اًمقًمد إيمؼم اإلؾمٝم٤مم ذم أدائف ُمـ شمٚمؽ اعمختّّم 

يٙمـ ُمزامح٤ًم وم٤مٕطمقط وضمقسم٤ًم ًمف أن ي٤ًمهؿ أيْم٤ًم ذم أدائف سم٤مًمٜم٦ًٌم، ومٚمق يم٤من اًمديـ ي٤ًموي 

 ٤مت ذم هذا اًمًٌٞمؾ.ٟمّمػ جمٛمقع اًمؽميم٦م سف ٟمّمػ شمٚمؽ اعمختّّم 

رج ُمـ أصؾ وهمػمه ُمـ ُم١موٟم٦م دمٝمٞمزه اًمتل خُت ٞم٧ّم وذم طمٙمؿ اًمديـ ومٞمام ذيمر يمٗمـ اعم 

 اًمؽميم٦م.

ث يمذًمؽ، ومال يٕمتؼم ذم اًمقارث أن يٙمقن ُمًٚماًم إذا يم٤من اعمقرّ  (:1532)مسللة  

ويمذًمؽ يٕمتؼم ومٞمف أن ٓ يٙمقن ىمد ىمتؾ  .يرث اًمٙم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ وإن ورث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر



 
 

يمام إذا رُمك سمحج٤مرة إمم ـمػٍم ومقىمٕم٧م قمغم  حمْم٤مً  إذا ىمتٚمف ظمٓم٠مً  وأُّم٤مصمف قمٛمدًا فمٚماًم، ُمقرّ 

صمف سمام ٓ ي٘متؾ قم٤مدة ىم٤مصدًا يمام إذا ضب ُمقرّ  ٛمدؿمٌٞمٝم٤مً سم٤مًمٕم أو ظمٓم٠مً  ،صمف وُم٤مت هب٤مُمقرّ 

مل يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ إرصمف ُمٜمف. ٟمٕمؿ، ٓ يرث ُمـ ديتف اًمتل جي٥م  ،ى إمم ىمتٚمفضسمف ٓ ىمتٚمف وم٠مدّ 

 قمٚمٞمف أداؤه٤م.

، وجيقز ىمٌؾ وٓدشمف شم٘مًٞمؿ اًمؽميم٦م طمٞم٤ّمً احلٛمؾ يرث إذا اٟمٗمّمؾ  (:1531)مسللة  

ـّ قمغم ؾم٤مئر اًمقرصم٦م، وًمٙمـ إذا مل  أٟمثك وم٤مٕطمقط وضمقسم٤مً أن يٕمزل ًمف ٟمّمٞم٥م سمٙمقٟمف  يٓمٛمئ

  أنّ وشمٌلّم  طمٞم٤ّمً ًمد ًا سمف، وم٢من وُ ده اطمتامًٓ ُمٕمتدّ سمؾ أزيد ُمٜمف إذا اطمتٛمؾ شمٕمدّ  ،ذيمر أو ذيمريـ

 ًّ  ؿ اًمزائد قمغم ؾم٤مئر اًمقرصم٦م سمٜم٦ًٌم ؾمٝم٤مُمٝمؿ.اعمٕمزول أزيد ُمـ ٟمّمٞمٌف ىم

ٞم٦م وُمـ ف اًمزاٟمٓ شمقارث سملم وًمد اًمزٟمك وسملم أسمٞمف اًمزاين وأُمّ  (:1536)مسللة  

 ب هبام، ومال يرصمٝمؿ يمام ٓ يرصمقٟمف.يت٘مرّ 

يم٤مًمقًمد واحلٗمٞمد ويمذًمؽ اًمزوج  ،ويث٧ٌم اًمتقارث سمٞمٜمف وسملم أىمرسم٤مئف ُمـ همػم اًمزٟمك 

واًمزوضم٦م ومػمصمٝمؿ ويرصمقٟمف. وإذا ُم٤مت ُمع قمدم اًمقارث اًمنمقمل وم٢مرصمف ًمإلُم٤مم )قمٚمٞمف 

 اًمًالم(.

ًمف سمٜم٥ًم أو ؾم٥ٌم ث رام )قمٚمٞمف اًمًالم( هق وارث ُمـ ٓ واإلُم٤م (:1535)مسللة  

وؾمٌٞمؾ إرصمف ُمٜمف ؾمٌٞمؾ ؾمٝمٛمف )قمٚمٞمف اًمًالم( ُمـ اخلٛمس، وأُمره ذم قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم سمٞمد  .آظمر

ٚمع قمغم اجلٝم٤مت احل٤ميمؿ اًمنمقمل، وإطمقط ًمزوُم٤ًم أن يرضمع ومٞمف إمم اعمرضمع إقمٚمؿ اعمٓمّ 

 ٦م.اًمٕم٤مُمّ 

إذا هم٤مب اًمِمخص همٞم٦ٌم ُمٜم٘مٓمٕم٦م ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٝم٤م طمٞم٤مشمف وٓ ُمقشمف  (:1534)مسللة 

ص هب٤م أرسمع ؾمٜملم يٗمحص قمٜمف ومٞمٝم٤م سم٢مذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل، وم٢مذا قاًمف أن يؽمسمّ ومحٙمؿ أُم

 ًّ ص، وٓ اًمؽمسمّ  ُمّدةٛم٧م أُمقاًمف سملم ورصمتف اًمذيـ يرصمقٟمف ًمق ُم٤مت طملم اٟمتٝم٤مء ضمٝمؾ ظمؼمه ىم



 
 

 

 ،صمف إذا ُم٤مت ىمٌؾ ذًمؽويرث هق ُمقرّ  .صاًمؽمسمّ  ُمّدةيرصمف اًمذيـ يرصمقٟمف ًمق ُم٤مت سمٕمد اٟمتٝم٤مء 

 وٓ يرصمف إذا ُم٤مت سمٕمد ذًمؽ.

 قمنم ؾمٜمقات ُمـ وم٘مده سمال طم٤مضم٦م إمم اًمٗمحص. وجيقز أيْم٤ًم شم٘مًٞمؿ أُمقاًمف سمٕمد ُميّض  

إذا ُم٤مت اعمتقارصم٤من واطمتٛمؾ ذم ُمقت يمّؾ ُمٜمٝمام اًمًٌؼ واًمٚمحقق  (:1531)مسللة  

وـمري٘م٦م ذًمؽ أن يٌٜمك وآىمؽمان، أو قمٚمؿ اًمًٌؼ وضمٝمؾ اًم٤ًمسمؼ، ورث يمّؾ ُمٜمٝمام أظمر، 

يم٤من يٛمٚمٙمف طملم اعمقت وٓ  مم٤ّمث ومٞمقرّ  ،واطمد ُمٜمٝمام طملم ُمقت أظمر يمّؾ قمغم طمٞم٤مة 

 ورصمف ُمـ أظمر. مم٤ّمث يقرّ 

  

 

 واحلؿد هلل رّب العادني

 د وآله الطاهرين اهلل عذ مؿّ صّذ و

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 مستحدثات املسائل

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

   

 

 

 

 

(1) 

 اإليداع -آقساض 

 اعمّم٤مرف واًمٌٜمقك ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦ّم قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف: 

اًمذي يٙمقن رأس ُم٤مًمف ُمـ ُم٤مل ؿمخص واطمد أو أؿمخ٤مص  :وهق ،إهكم -9 

 ُمِمؽميملم.

ٟم٤ًم ُمـ أُمقال اًمدوًم٦م. :وهق ،احلٙمقُمل -5   اًمذي يٙمقن رأس ُم٤مًمف ُُمٙمقَّ

 اًمذي شمِمؽمك اًمدوًم٦م وإه٤مزم ذم شمٙمقيـ رأس ُم٤مًمف.  :وهق ،اعمِمؽمك -5 

ٓ جيقز آىمؽماض ُمـ اًمٌٜمقك إهٚمٞم٦ّم سمنمط دومع اًمزي٤مدة ّٕٟمف رسم٤مً  (:1)مسللة  

حمّرم، وًمق اىمؽمض يمذًمؽ صّح اًم٘مرض وسمٓمؾ اًمنمط، وحيرم دومع اًمزي٤مدة وأظمذه٤م ووم٤مًء 

 ًمٚمنمط.

 :وىمد ذيمر ًمٚمتخّٚمص ُمـ اًمرسم٤م ـمرق 

ض سمْم٤مقم٦م سم٠ميمثر  :مـفا  أن يِمؽمي اعم٘مؽمض ُمـ ص٤مطم٥م اًمٌٜمؽ أو ُمـ ويمٞمٚمف اعمٗمقَّ

سمنمط أن ُي٘مروف ُمٌٚمٖم٤ًم ُمٕمٞمّٜم٤ًم ُمـ اًمٜم٘مد عمّدة  (ُمثالً  %54% أو 94)٦م ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمقاىمٕمٞمّ 

ُمٕمٚمقُم٦م يتّٗم٘م٤من قمٚمٞمٝم٤م، أو يٌٞمٕمف ُمت٤مقم٤مً سم٠مىمّؾ ُمـ ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞم٦ّم ويِمؽمط قمٚمٞمف ذم وٛمـ 



 
 

ُمٕمٞمّٜم٤مً عمّدة ُمٕمٚمقُم٦م، ومٞم٘م٤مل: إّٟمف جيقز آىمؽماض قمٜمدئٍذ وٓ رسم٤مً  اعمٕم٤مُمٚم٦م أن ُي٘مروف ُمٌٚمٖم٤مً 

 .ومٞمف

وُمثٚمف احل٤مل ذم اهل٦ٌم  .٤مل، وإطمقط ًمزوُم٤ًم آضمتٜم٤مب قمٜمفوًمٙمٜمّف ٓ خيٚمق قمـ إؿمٙم 

 .واإلضم٤مرة واًمّمٚمح سمنمط اًم٘مرض

اإلُمٝم٤مل ذم أداء اًمديـ  اًم٘مرض ذـم٤مً ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمُح٤مسم٤مشمٞم٦ّم ضمٕمُؾ  وذم طمٙمؿ ضمٕمؾِ  

 .ومٞمٝم٤م ذـم٤مً 

       سم٠مزيد ُمٜمف  - يمامئ٦م ديٜم٤مر -شمٌديؾ اًم٘مرض سم٤مًمٌٞمع، يم٠من يٌٞمع اًمٌٜمؽ ُمٌٚمٖم٤مً ُمٕمٞمّٜم٤مً  ومـفا: 

 .عمّدة ؿمٝمريـ ُمثالً  ٟمًٞمئ٦مً  -يمامئ٦م وقمنميـ ديٜم٤مر  -

ـّ    .هذا وإن مل يٙمـ ىمرو٤مً رسمقّي٤ًم قمغم اًمتح٘مٞمؼ همػم أّن صّحتف سمٞمٕم٤مً حمّؾ إؿمٙم٤مل وًمٙم

إمم ؿمٝمريـ ُمثالً، وجيٕمؾ  ٟمًٞمئ٦مً  - يمامئ٦م ديٜم٤مر -ٜمؽ ُمٌٚمٖم٤ًم ٟمٕمؿ، ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يٌٞمع اًمٌ 

ظمرى شمزيد ىمٞمٛمتٝم٤م قمغم اعم٤مئ٦م ديٜم٤مر سمٛمقضم٥م أؾمٕم٤مر سف اًمٕمٛمالت ؾ قُمْٛمَٚم٦م أاًمثٛمـ اعم١مضمَّ 

سمٛم٘مدار ُم٤م شمزيد اعم٤مئ٦م واًمٕمنمون قمغم اعم٤مئ٦م، وذم هن٤مي٦م اعمّدة يٛمٙمـ أن ي٠مظمذ اًمٌٜمؽ ُمـ 

 .ًمٞمٙمقن ُمـ اًمقوم٤مء سمٖمػم اجلٜمس ُمـ اًمدٟم٤مٟمػم ٘مّررة أو ُم٤م ي٤ًموي٤ماعمِمؽمي اًمٕمٛمٚم٦م اعم

عمّدة ؿمٝمريـ  ٟمًٞمئ٦مً  - يمامئ٦م وقمنميـ ديٜم٤مراً  - أن يٌٞمع اًمٌٜمؽ سمْم٤مقم٦م سمٛمٌٚمغ ومـفا: 

 .يِمؽمي٤م ُمـ اعمِمؽمي ٟم٘مداً سمام يٜم٘مص قمٜمٝم٤م يمامئ٦م ديٜم٤مرصُمؿَّ  ُمثالً،

٘مدًا وهذا أيْم٤مً ٓ يّمّح إذا اؿمؽمط ذم اًمٌٞمع إّول ىمٞم٤مم اًمٌٜمؽ سمنماء اًمٌْم٤مقم٦م ٟم 

وأُّم٤م ُمع ظمٚمّقه قمـ اًمنمط ومال  .وًمق سم٢مي٘م٤مع اًمٕم٘مد ُمٌٜمٞم٤ًّم قمغم ذًمؽ سم٤مٕىمّؾ ُمـ صمٛمٜمف ٟمًٞمئ٦مً 

 .سم٠مس سمف

ٓ حتّ٘مؼ ًمٚمٌٜمؽ همرو٤مً أؾم٤مؾمٞم٤ّمً  -ًمق صّح٧م  -الطمظ أّن هذه اًمٓمرق وٟمحقه٤م ويُ  

اء ديٜمف قمٜمد هن٤مي٦م إضمؾ وهق اؾمتح٘م٤مق ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمديـ سمٛمٌٚمغ زائد ًمق شم٠مظّمر قمـ أد



 
 

 

وازدي٤مده يمّٚمام زاد اًمت٠مظمػم، وم٢مّن أظمذ اًمٗم٤مئدة سم٢مزاء اًمت٠مظمػم ذم اًمدومع يٙمقن ُمـ اًمرسم٤م اعمحّرم 

 .وًمق يم٤من ذًمؽ سمّمٞمٖم٦م ضمٕمٚمف ذـم٤مً ذم وٛمـ قم٘مد اًمٌٞمع ُمثالً 

ٓ جيقز آىمؽماض ُمـ اًمٌٜمقك احلٙمقُمٞم٦ّم سمنمط دومع اًمزي٤مدة ّٕٟمف رسم٤مً،  (:6)مسللة  

وًمق اىمؽمض يمذًمؽ سمٓمؾ اًمنمط يمام  .يمقن آىمؽماض ُمع اًمرهـ أو سمدوٟمف سمال ومرق سملم

ّٕن اًمٌٜمؽ ٓ يٛمٚمؽ ُم٤م حت٧م يده ُمـ  8ؾ اًم٘مرض وإن ظَمال قمـ ذط اًمزي٤مدةيٌٓمؾ أص

 .اعم٤مل ًمٞمٛمّٚمٙمف ًمٚمٛم٘مؽمض

ـ اًمٌٜمؽ ٓ سم٘مّمد آىمؽماض وًمٚمتخّٚمص ُمـ ذًمؽ جيقز ًمٚمِمخص أن ي٘مٌض اعم٤مل ُم 

، وىمد أِذّٟم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ممّـ ي٘مٌْمف يمذًمؽ سم٤مًمتٍّمف نمقملومٞمف إمم احل٤ميمؿ اًم ويرضمع اًمرسمقي

 :ومٞمف وومؼ ُم٤م طُمّدد ًمف ُمـ اعمّم٤مرف اعمنموقم٦م قمغم أطمد وضمٝملم

 يٕم٤مدًمفًمف آُمتٜم٤مع قمـ دومع ُم٤م  ًمٞمسوًمٙمـ ُمع ذًمؽ  ،إُّم٤م سم٠من يتٛمّٚمٙمف ُمـ همػم وامن 

 .ُيً٘مٓمف قمٜمف إمم اًمٌٜمؽ ُم٤م مل 

ويٙمٗمل قمٜمدئٍذ ووم٤مؤه ًمٚمٌٜمؽ ذاشمف  - دةزي٤م همػمُمـ  -وإُّم٤م سم٠من حيتًٌف ىمرو٤ًم قمغم ٟمٗمًف  

 .وشمؼمأ ذُّمتف سمذًمؽ

اًمٕمٚمؿ سم٠مّن اًمٌٜمؽ ؾمقف ُيٚمزُمف سمدومع اًمزي٤مدة أيْم٤ًم، ومٚمق  اًمقضمٝملميّيه قمغم  وٓ 

 .ـم٤مًمٌف هب٤م ضم٤مز ًمف دومٕمٝم٤م إًمٞمف

ُمع قمدم اؿمؽماط  -سمٛمٕمٜمك إىمراوٝم٤م  -جيقز اإليداع ذم اًمٌٜمقك إهٚمٞم٦ّم  (:5)مسللة  

ٕمٜمك قمدم إٟم٤مـم٦م اًم٘مرض سم٤مًمتزام اًمٌٜمؽ سمدومع اًمزي٤مدة، ٓ سمٛمٕمٜمك احلّمقل قمغم اًمزي٤مدة، سمٛم

يٓم٤مًمٌٝم٤م ُمٜمف، وم٢مّن اًمٌٜم٤مء قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم  يدومع اًمزي٤مدة مل   أن يٌٜمل ذم ٟمٗمًف قمغم أّن اًمٌٜمؽ ًمق مل

٤مًم٦ٌم ُمع آؿمؽماط، وم٠مطمدمه٤م جيتٛمع ُمع قمدم آؿمؽماط، يمام جيتٛمع اًمٌٜم٤مء قمغم قمدم اعمٓم

 .قمـ أظمر أضمٜمٌل



 
 

ط ُمع ذ -سمٛمٕمٜمك إىمراوٝم٤م  -ٓ جيقز اإليداع ذم اًمٌٜمقك إهٚمٞم٦ّم (: 4)مسللة  

شمدظمؾ  يداع وسمٓمؾ اًمنمط، وم٢مذا ىم٤مم اًمٌٜمؽ سمدومع اًمزي٤مدة مل اًمزي٤مدة، وًمق ومٕمؾ ذًمؽ صّح اإل

طمتّك قمغم  ،ذم ُمٚمٙمف، وًمٙمـ جيقز ًمف اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م إذا يم٤من واصم٘م٤ًم ُمـ رو٤م أصح٤مسمف سمذًمؽ

 .٥ميمام هق اًمٖم٤مًم ىمف ًمٚمزي٤مدة ذقم٤مً نمط وقمدم اؾمتح٘م٤مشم٘مدير قمٚمٛمٝمؿ سمٗم٤ًمد اًم

ُمع اؿمؽماط  -سمٛمٕمٜمك إىمراوٝم٤م  -ٓ جيقز اإليداع ذم اًمٌٜمقك احلٙمقُمٞم٦ّم  (:1)مسللة  

احلّمقل قمغم اًمزي٤مدة وم٢مّٟمف رسم٤ًم، سمؾ إيداع اعم٤مل ومٞمٝم٤م وًمق ُمـ دون ذط اًمزي٤مدة سمٛمٜمزًم٦م 

سمؾ سمحٙمؿ ّٕن ُم٤م يٛمٙمـ اؾمؽمضم٤مقمف ُمـ اًمٌٜمؽ ًمٞمس هق ُم٤مل اًمٌٜمؽ،  8اإلشمالف ًمف ذقم٤مً 

 .اعم٤مل اعمجٝمقل ُم٤مًمٙمف

وقمغم ذًمؽ يِمٙمؾ إيداع إرسم٤مح واًمٗمقائد اًمتل جَيٜمٞمٝم٤م اًمِمخص أصمٜم٤مء ؾمٜمتف ذم  

ّٕٟمف ُم٠مذون ذم سومف ذم ُم١موٟمتف وًمٞمس  8اًمٌٜمقك احلٙمقُمٞم٦ّم ىمٌؾ إظمراج اخلٛمس ُمٜمٝم٤م

 .ُم٠مذوٟم٤مً ذم إشمالومف، ومٚمق أشمٚمٗمف وٛمٜمف ٕصح٤مسمف

ُمع شمرظمٞمّمف ًمٚمٌٜمؽ ذم أداء قمقض اعم٤مل  اًمنمقملي٘مع اإليداع سم٢مذن احل٤ميمؿ  هذا إذا مل  

يمام صدر  -اعمقدع مم٤ّم ًمديف ُمـ إُمقال، وأُّم٤م اإليداع ُمع اإلذن واًمؽمظمٞمص اعمذيمقريـ 

 .ٚمٞمف طمٙمؿ اإليداع ذم اًمٌٜمؽ إهكمومٞم٘مع صحٞمح٤ًم وجيري قم -ذًمؽ ُمٜم٤ّم ًمٚمٛم١مُمٜملم يم٤موّم٦م 

ِذّٟم٤م ًمٚمُٛمقدقملم سم٤مًمتٍّمف ذم وأُّم٤م اًمزي٤مدة اعمٛمٜمقطم٦م ُمـ ىِمٌَؾ اًمٌٜمؽ وومؼ ىمقاٟمٞمٜمف وم٘مد أ 

 .اًمٜمّمػ ُمٜمٝم٤م ُمع اًمتّمّدق سم٤مًمٜمّمػ أظمر قمغم اًمٗم٘مراء اعمتدّيٜملم

     يداع اًمث٤مسم٧م اًمذي ًمف أُمد ظم٤مّص سملم اإليداع ومٞمام شم٘مّدم ٓ ومرق ذم اإل (:2)مسللة  

وسملم اإليداع اعمتحّرك اعمًّٛمك  - ؽ همػم ُمٚمزم سمقوع اعم٤مل حت٧م اًمٓمٚم٥مسمٛمٕمٜمك أّن اًمٌٜم -

 .اًمذي يٙمقن اًمٌٜمؽ ومٞمف ُمٚمزُم٤مً سمقوع اعم٤مل حت٧م اًمٓمٚم٥م اجل٤مري سم٤محل٤ًمب

 8شمِمؽمك اًمٌٜمقك اعمِمؽميم٦م ُمع اًمٌٜمقك احلٙمقُمٞم٦ّم ومٞمام شم٘مّدم ُمـ إطمٙم٤مم (:3)مسللة  



 
 

 

جمٝمقل اعم٤مًمؽ، ومال جيقز اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م تٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م ّٕن إُمقال اعمقضمقدة ًمدي٤م يُ 

 .يمؿ اًمنمقملُمـ دون إذن احل٤م

ٕهٚمٞم٦ّم واحلٙمقُمٞم٦ّم ُم٤م شم٘مّدم يم٤من طمٙمؿ اإليداع وآىمؽماض ُمـ اًمٌٜمقك ا (:4)مسللة  

أهٚمٞم٦ّم يم٤مٟم٧م أم  -وأُّم٤م اًمٌٜمقك اًمتل ي٘مقم همػم اعمًٚمٛملم سمتٛمقيٚمٝم٤م  ،ؾمالُمٞم٦ّمذم اًمدول اإل

 .جلقاز أظمذ اًمرسم٤م ُمٜمٝمؿ 8ّمقل قمغم اًمٗم٤مئدةومٞمجقز اإليداع ومٞمٝم٤م سمنمط احل -همػمه٤م 

ويٛمٙمـ اًمتخّٚمص ُمٜمف سم٘مٌض  .ُمٜمٝم٤م سمنمط دومع اًمزي٤مدة ومٝمق طمرام وأُّم٤م آىمؽماض 

سمال طم٤مضم٦م إمم إذن  اعم٤مل ُمـ اًمٌٜمؽ ومتّٚمٙمف ٓ سم٘مّمد آىمؽماض، ومٞمجقز ًمف اًمتٍّمف ومٞمف

 .احل٤ميمؿ اًمنمقمل

 

(6) 

 آعتامدات

 :آقمتامد قمغم ىمًٛملم 

ْم٤مقم٦م أضمٜمٌٞم٦ّم يت٘مّدم إمم اًمٌٜمؽ يريد اؾمتػماد سم أّن ُمـ :وهق ،آؾمتػماداقمتامد  -9 

سمٓمٚم٥م ومتح اقمتامد يتٕمّٝمد اًمٌٜمؽ سمٛمقضمٌف سمتًّٚمؿ ُمًتٜمدات اًمٌْم٤مقم٦م اعمًتقردة وشمًٚمٞمٛمٝم٤م 

رة، وذًمؽ سمٕمد مت٤مُمٞم٦ّم اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم  إمم وم٤مشمح آقمتامد وشمًديد صمٛمٜمٝم٤م إمم اجلٝم٦م اعمّمد 

ر ُمراؾمٚم٦مً  و سمٛمراضمٕم٦م اًمقيمٞمؾ اعمقضمقد ذم اًمٌٚمد، وإرؾم٤مل اًم٘مقائؿ أ اعمًتقِرد واعمّمد 

اعمحّددة ًمٜمققمٞم٦ّم اًمٌْم٤مقم٦م يماّمً ويمٞمٗم٤مً طم٥ًم اًمنموط واعمقاصٗم٤مت اعمتّٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وىمٞم٤مم 

اعمًتقرد سمدومع ىمًؿ ُمـ صمٛمـ اًمٌْم٤مقم٦م إمم اًمٌٜمؽ، وم٢مّٟمف سمٕمد هذه اعمراطمؾ ي٘مقم اًمٌٜمؽ 

 .رةّمد  سمتًّٚمؿ ُمًتٜمدات اًمٌْم٤مقم٦م وأداء صمٛمٜمٝم٤م إمم اجلٝم٦م اعم



 
 

ّٓ ذم آؾمؿ، ومٛمـ يريد  ،اقمتامد اًمتّمدير -5  وهق ٓ خيتٚمػ قمـ اقمتامد آؾمتػماد إ

سمٗمتح اقمتامد ًمدى اًمٌٜمؽ ًمٞمتٕمّٝمد اًمٌٜمؽ  مم اخل٤مرج ي٘مقم اعمًتقرد إضمٜمٌلشمّمدير سمْم٤مقم٦م إ

ر سمٕمد ـمّل اعمراطمؾ سمٛمقضمٌف سمتًّٚمؿ ُمًتٜمدات اًمٌْم٤مقم٦م وشمًديد صمٛمٜمٝم٤م إمم اًم٤ٌمئع اعمّمد  

 .٤م آٟمٗم٤مً اعمِم٤مر إًمٞمٝم

وم٤مًمٜمتٞمج٦م: أّن اًم٘مًٛملم ٓ خيتٚمٗم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م، وم٤مٓقمتامد ؾمقاء أيم٤من ًمالؾمتػماد أم  

وهق صمٛمـ اًمٌْم٤مقم٦م  - ًمٚمتّمدير ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمٕمّٝمد اًمٌٜمؽ ًمٚم٤ٌمئع سم٠مداء ديـ اعمِمؽمي

 .وشمًّٚمؿ ُمًتٜمداهت٤م وشمًٚمٞمٛمٝم٤م إمم اعمِمؽمي - اعمِمؽماة

يماّمً  - ر ي٘مقم سم٢مرؾم٤مل ىمقائؿ اًمٌْم٤مقم٦مّمد  هٜم٤م ىمًؿ آظمر ُمـ آقمتامد، وهق أّن اعم ،ٟمٕمؿ 

إمم اًمٌٜمؽ أو ومرقمف ذم ذًمؽ اًمٌٚمد دون ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمًٌ٘م٦م ُمع اجلٝم٦م اعمًتقردة،  - ويمٞمٗم٤مً 

واًمٌٜمؽ سمدوره يٕمرض شمٚمؽ اًم٘مقائؿ قمغم شمٚمؽ اجلٝم٦م، وم٢من ىمٌٚمتٝم٤م ـمٚم٧ٌم ُمـ اًمٌٜمؽ ومتح 

 .وىمٌض اًمثٛمـي٘مقم سمدور اًمقؾمٞمط إمم أن يتّؿ شمًٚمٞمؿ اًمٌْم٤مقم٦م صُمؿَّ  اقمتامد هل٤م،

اًمٔم٤مهر ضمقاز ومتح آقمتامد ًمدى اًمٌٜمقك سمجٛمٞمع إىم٤ًمم اعمذيمقرة، يمام  (:5)مسللة  

 .جيقز ًمٚمٌٜمقك ىمٞم٤مُمٝم٤م سمام ذيمر ُمـ اخلدُم٤مت

 :يت٘م٤مى اًمٌٜمؽ ُمـ وم٤مشمح آقمتامد ٟمحقيـ ُمـ اًمٗم٤مئدة (:12)مسللة  

ر وشمًّٚمؿ ُم٤م يٙمقن سم٢مزاء ظمدُم٤مشمف ًمف ُمـ اًمتٕمّٝمد سم٠مداء ديٜمف وآشّمّم٤مل سم٤معمّمد   إّول: 

 .ُمًتٜمدات اًمٌْم٤مقم٦م وشمًٚمٞمٛمٝم٤م إًمٞمف، وٟمحق ذًمؽ ُمـ إقمامل

أّن  أّٟمف داظمؾ ذم إي٘م٤مع اجلٕم٤مًم٦م، أي وهذا اًمٜمحق ُمـ اًمٗم٤مئدة جيقز أظمذه قمغم أؾم٤مس 

اعمذيمقرة، ويٛمٙمـ إدراضمف ذم قم٘مد  وم٤مشمح آقمتامد يٕملّم ًمٚمٌٜمؽ ضُمْٕمالً إزاء ىمٞم٤مُمف سم٤مٕقمامل

 .اإلضم٤مرة أيْم٤مً ُمع شمقوّمر ذوط صّحتف اعمذيمقرة ذم حمّٚمٝم٤م

رة ُمـ ُم٤م يٙمقن وم٤مئدة قمغم اعمٌٚمغ اًمذي ي٘مقم اًمٌٜمؽ سمتًديده إمم اجلٝم٦م اعمّمد   الثاين: 



 
 

 

ُم٤مًمف اخل٤مّص ٓ ُمـ رصٞمد وم٤مشمح آقمتامد، وم٢مّن اًمٌٜمؽ ي٠مظمذ وم٤مئدة ٟمًٌٞم٦ّم قمغم اعمٌٚمغ اعمدومقع 

 .قمدم ُمٓم٤مًم٦ٌم وم٤مشمح آقمتامد سمف إمم ُمّدة ُمٕمٚمقُم٦م إزاء

وىمد يّمّحح أظمذ هذا اًمٜمحق ُمـ اًمٗم٤مئدة سم٠مّن اًمٌٜمؽ ٓ ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦ّم إىمراض ًمٗم٤مشمح  

آقمتامد، وٓ يدظمؾ اًمثٛمـ ذم ُمٚمٙمف سمٕم٘مد اًم٘مرض ًمٞمٙمقن رسم٤مً، سمؾ ي٘مقم سمدومع ديـ وم٤مشمح 

وامن همراُم٦م سم٘م٤مٟمقن  قمتامدآقمتامد سمٛمقضم٥م ـمٚمٌف وأُمره، وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن وامن وم٤مشمح آ

 .ٓ وامن ىمرض ًمٞمحرم أظمذ اًمزي٤مدة اإلشمالف

ّٓ ٟمٗمس   وًمٙمـ ُمـ اًمقاوح أّن وم٤مشمح آقمتامد ٓ يْمٛمـ ًمٚمٌٜمؽ سمٓمٚمٌف أداء ديٜمف إ

ًمق قملّم  ،ٟمٕمؿ .ُم٘مدار اًمديـ، وم٠مظمذ اًمزي٤مدة سم٢مزاء إُمٝم٤مًمف ذم دومٕمف يٙمقن ُمـ اًمرسم٤م اعمحّرم

وم٤مشمح آقمتامد ًمٚمٌٜمؽ إزاء ىمٞم٤مُمف سم٠مداء ديٜمف ضُمْٕمالً سمٛم٘مدار أصؾ اًمديـ واًمزي٤مدة اعم٘مّررة 

 .وحيٙمؿ سمّمّحتف ،اٟمدرج ذًمؽ ذم إي٘م٤مع اجلٕم٤مًم٦م - عمّدة ؿمٝمريـ ُمثالً  - ٟمًٞمئ٦مً 

ويٛمٙمـ اًمتخّٚمص ُمـ اًمرسم٤م ذم أظمذ هذا اًمٜمحق ُمـ اًمٗم٤مئدة سمقضمٍف آظمر، وهق  هذا 

، رٚم٦م إضمٜمٌٞم٦ّم إمم اعمّمد  ْم٤مقم٦م سم٤مًمٕمٛمم سمدومع صمٛمـ اًمٌاًمٌٜمؽ ي٘مق إدراضمف ذم اًمٌٞمع، وم٢منّ 

ٚم٦م إضمٜمٌٞم٦ّم ذم ذُّم٦م اعمًتقرد سمام يٕم٤مدًمف ُمـ قمٛمٚم٦م سمٚمد ومٞمٛمٙمـ ىمٞم٤مُمف سمٌٞمع ُم٘مدار ُمـ اًمٕمٛم

 .اعمًتقرد ُمع إو٤موم٦م اًمٗم٤مئدة إًمٞمف، وسمام أّن اًمثٛمـ واعمثٛمـ خيتٚمٗم٤من ذم اجلٜمس ومال سم٠مس سمف

 قُمٞم٤ّمً أو ُمِمؽميم٤ًم ذم سمٚمد إؾمالُملٞم٤ّمً، وأُّم٤م إذا يم٤من طمٙمهذا يمّٚمف إذا يم٤من اًمٌٜمؽ أهٚم 

ٓ يّمػم  - مم٤ّم يٙمقن سمحٙمؿ جمٝمقل اعم٤مًمؽ - ومحٞم٨م إّن اًمٌٜمؽ ي١مّدي ديـ وم٤مشمح آقمتامد

ُمديٜم٤ًم ذقم٤ًم ًمٚمٌٜمؽ سمٌمء، ومال يٙمقن اًمتٕمّٝمد سم٠مداء اًمزي٤مدة إًمٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٕمّٝمد سمدومع اًمرسم٤م 

 .اعمحّرم

 

 



 
 

 

(5) 

 عضائخزن الب

ر إمم اعمًتقرد، ومرسّمام ي٘مقم ىمد يٙمقن اًمٌٜمؽ وؾمٞمٓم٤مً ذم إيّم٤مل اًمٌْم٤مئع ُمـ اعمّمد  

ر وىم٤مم اًمٌٜمؽ سمتًديد اعمًتقرد، يمام إذا شمّؿ اًمٕم٘مد سمٞمٜمف وسملم اعمّمد   سمتخزيٜمٝم٤م قمغم طم٤ًمب

ًٚمٞمؿ ُمًتٜمداهت٤م ًمٚمٛمًتقرد وإظم٤ٌمره صمٛمٜمٝم٤م ًمف، ومٕمٜمد وصقل اًمٌْم٤مقم٦م ي٘مقم اًمٌٜمؽ سمت

ىم٤مم اًمٌٜمؽ سمخزهن٤م وطمٗمٔمٝم٤م  رد قمـ شمًّٚمٛمٝم٤م ذم اعمققمد اعم٘مّررسمقصقهل٤م، وم٢من شم٠مظّمر اعمًتق

يمام إذا  ،رقمغم طم٤ًمب اعمًتقرد إزاء أضمر ُمٕملّم، وىمد ي٘مقم سمحٗمٔمٝم٤م قمغم طم٤ًمب اعمّمد  

ي٘مقم  أرؾمؾ اًمٌْم٤مقم٦م إمم اًمٌٜمؽ دون قم٘مد واشّمٗم٤مق ُمًٌؼ ُمع ضمٝم٦م ُمًتقردة، ومٕمٜمدئذٍ 

ي٘مٌٚمقه٤م طمٗمٔمٝم٤م   اًمٌٜمؽ سمٕمرض ىمقائؿ اًمٌْم٤مقم٦م قمغم اجلٝم٤مت اعمًتقردة ذم اًمٌٚمد، وم٢من مل

 .ر إزاء أضمر ُمٕملّم قمغم طم٤ًمب اعمّمد  

جيقز ًمٚمٌٜمؽ أظمذ إضمرة إزاء قمٛمٚمٞم٦ّم اًمتخزيـ ذم يمٚمت٤م اًمّمقرشملم  (:11)مسللة  

ىمد اؿمؽمط ذًمؽ ذم  يم٤منر أو اعمًتقرد، أو اعمت٘مّدُمتلم إذا يم٤من ىمٞم٤مُمف هب٤م سمٓمٚم٥م ُمـ اعمّمد  

ّٓ ومال يًتحّؼ ؿمٞمئ٤مً  ،وٛمـ قم٘مد يم٤مًمٌٞمع وإن يم٤من اًمنمط ارشمٙم٤مزّي٤مً   .وإ

   

(4) 

 بقع البضائع عـد ختّؾف أصحابا عن تسّؾؿفا

سمٕمد إقمالن  -إذا ختّٚمػ ص٤مطم٥م اًمٌْم٤مقم٦م قمـ شمًّٚمٛمٝم٤م ودومع اعم٤ٌمًمغ اعمًتحّ٘م٦م ًمٚمٌٜمؽ  

 .ي٘مقم اًمٌٜمؽ سمٌٞمع اًمٌْم٤مقم٦م ٓؾمتٞمٗم٤مء طمّ٘مف ُمـ صمٛمٜمٝم٤م -اًمٌٜمؽ وإٟمذاره سمذًمؽ 



 
 

 

جيقز ًمٚمٌٜمؽ ذم احل٤مًم٦م اعمذيمقرة أن ي٘مقم سمٌٞمع اًمٌْم٤مقم٦م، يمام جيقز  (:16)مسللة  

ًممظمريـ ذاؤه٤م، ّٕن اًمٌٜمؽ ويمٞمؾ ُمـ ىمٌؾ أصح٤مب اًمٌْم٤مقم٦م ذم سمٞمٕمٝم٤م قمٜمد ختّٚمٗمٝمؿ 

اًمنمط  ٦م، وذًمؽ سمٛم٘مت٣مقمـ دومع ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سم٘مٞم٦ّم اعم٤ٌمًمغ اعمًتحّ٘م٦م ًمف وشمًّٚمؿ اًمٌْم٤مقم

اعمقضمقد ذم أُمث٤مل هذه اعمقارد، وم٢مذا ضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م ضم٤مز ذاؤه٤م  اًمٍميح أو آرشمٙم٤مزي

 .أيْم٤مً 

 

(1) 

 لؽػالة عـد البـوكا

إذا شمٕمّٝمد ؿمخص أو أؿمخ٤مص ُمِمؽميمقن جلٝم٦م طمٙمقُمٞم٦ّم أو همػمه٤م سم٢مٟمج٤مز ُمنموع، 

قمغم ذًمؽ، وم٢مّن يمت٠مؾمٞمس ُمدرؾم٦م أو ُمًتِمٗمك أو ضمن أو ٟمحقه٤م، ومتّؿ آشّمٗم٤مق سمٞمٜمٝمام 

د دومع ُم٤ٌمًمغ ُمـ اعم٤مل ذم طم٤مًم٦م قمدم إٟمج٤مز اعمنموع وإمت٤مُمف  د ًمف ىمد يِمؽمط قمغم اعمتٕمٝم  اعمتٕمٝمَّ

د ًمف سمذًمؽ  ـّ اعمتٕمٝمَّ ذم اًمقىم٧م اعم٘مّرر قمقو٤مً قمـ اخل٤ًمئر اًمتل ىمد شمّمٞمٌف، وًمٙمل يٓمٛمئ

دَ  د واعم٘م٤موسمٙمٗمٞمؾ قمغم هذا، وذم هذ يٓم٤مًم٥م اعمتٕمٝم  ر ّمدِ اًمٌٜمؽ ًمٞمُ  ل إممه احل٤مًم٦م يرضمع اعمتٕمٝم 

د ًمف سم٠مداء د قمـ ُم٤ٌمًمغ اًمتٕمقيض إذا اُمتٜمع اعم٘م٤مو ًمف ُمًتٜمد وامن يتٙمّٗمؾ ومٞمف ًمٚمٛمتٕمٝمَّ ل اعمتٕمٝم 

 ر.دومٕمٝم٤م سمٕمد ختّٚمٗمف قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٢مٟمج٤مز اعمنموع ذم اعمققمد اعم٘مرّ 

شمٕمّٝمد اًمٌٜمؽ ًمٚمجٝم٦م ص٤مطم٦ٌم اعمنموع سم٠مداء اعم٤ٌمًمغ اعمٓمٚمقسم٦م قمغم شم٘مدير  (:15)مسللة  

اًمٙمٗم٤مًم٦م اعم٤مًمٞم٦ّم ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٙمٗم٤مًم٦م اعمّمٓمٚمح٦م ذم أسمقاب  اُمتٜم٤مع اعم٘م٤مول قمـ أدائٝم٤م ٟمحٌق ُمـ

اًمتل هل قم٤ٌمرة قمـ اًمتٕمّٝمد ًمِمخص سم٢مطمْم٤مر ؿمخص آظمر ًمف طمّؼ قمٚمٞمف قمٜمد  ،اعمٕم٤مُمالت

 .ـمٚمٌف



 
 

اًمْمامن ذم أّن اًمْم٤مُمـ شمِمتٖمؾ ذُّمتف ًمٚمٛمْمٛمقن ًمف سمٜمٗمس  وشمٗمؽمق اًمٙمٗم٤مًم٦م اعم٤مًمٞم٦ّم قمـ 

ُم٤ًم قمغم اإل اًمديـ اعمْمٛمقن، ومٚمق ُم٤مت ىمٌؾ ووم٤مئف ُأظمرج رث، وأُّم٤م اًمٙمٗمٞمؾ ُمـ شمريمتف ُُم٘مدَّ

ومال شمِمتٖمؾ ذُّمتف ًمٚمٛمٙمٗمقل ًمف سمٜمٗمس اعم٤مل، سمؾ سم٠مدائف إًمٞمف، ومٚمق ُم٤مت ىمٌؾ ذًمؽ  اعم٤مزم

ّٓ سمقصٞم٦ّم ُمٜمف مل   .خُيرج ُمـ شمريمتف رٌء إ

قم٘مد اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٢مجي٤مب ُمـ اًمٙمٗمٞمؾ سمٙمّؾ ُم٤م يدّل قمغم شمٕمّٝمده واًمتزاُمف، ُمـ ىمقل أو  ويّمّح  

 .يمت٤مسم٦م أو ومٕمؾ، وسم٘مٌقل ُمـ اعمٙمٗمقل ًمف سمٙمّؾ ُم٤م يدّل قمغم رو٤مه سمذًمؽ

د إلٟمج٤مز  (:14)مسللة   جيقز ًمٚمٌٜمؽ أن ي٠مظمذ قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م ُمـ اعم٘م٤مول اعمتٕمٝم 

سم٠من يٕملّم اعم٘م٤مول  ،ُمـ سم٤مب اجلٕم٤مًم٦ماعمنموع إزاء يمٗم٤مًمتف وشمٕمّٝمده، ويٛمٙمـ ختري٩م ذًمؽ 

 .اًمٕمٛمقًم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ضُمْٕمالً ًمٚمٌٜمؽ قمغم ىمٞم٤مُمف سمٕمٛمؾ اًمٙمٗم٤مًم٦م ومٞمحّؾ ًمف أظمذه٤م طمٞمٜمئذٍ 

واُمتٜمع قمـ دومع  ةإذا ختّٚمػ اعم٘م٤مول قمـ إٟمج٤مز اعمنموع ذم اعمّدة اعم٘مّرر (:11)مسللة  

د ًمف )ص٤مطم٥م اعمنموع( ٕمٝم٤م إًمٞمف، ومٝمؾ حيّؼ وم٘م٤مم اًمٌٜمؽ سمدوم ،اعم٤ٌمًمغ اعمٓمٚمقسم٦م إمم اعمتٕمٝمَّ

ّٕن شمٕمّٝمد اًمٌٜمؽ ويمٗم٤مًمتف  8أم ٓ؟ اًمٔم٤مهر أّٟمف حيّؼ ًمف ذًمؽ ًمٚمٌٜمؽ اًمرضمقع هب٤م قمغم اعم٘م٤مول

يم٤من سمٓمٚم٥م ُمـ اعم٘م٤مول، ومٝمق و٤مُمـ عم٤م خينه اًمٌٜمؽ سمٛم٘مت٣م شمٕمّٝمده، ومٞمحّؼ ًمف أن يرضمع 

 .إًمٞمف ويٓم٤مًمٌف سمف

 

(2) 

 بقع السفام

ىمد شمٓم٤مًم٥م اًمنميم٤مت اعم٤ًممه٦م وؾم٤مـم٦م اًمٌٜمؽ ذم سمٞمع إؾمٝمؿ اًمتل متتٚمٙمٝم٤م، وي٘مقم  

اًمٌٜمؽ سمدور اًمقؾمٞمط ذم قمٛمٚمٞم٦ّم سمٞمٕمٝم٤م وشمٍميٗمٝم٤م إزاء قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م سمٕمد آشّمٗم٤مق سمٞمٜمف وسملم 

 .اًمنميم٦م



 
 

 

ٓ ختٚمق ُمـ دظمقهل٤م  -ذم احل٘مٞم٘م٦م  -دمقز هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اًمٌٜمؽ، وم٢مهّن٤م  (:12)مسللة  

ضمرة ُمٕمٞمّٜم٦م، اًمٌٜمؽ ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا اًمدور إزاء أ إُّم٤م ذم اإلضم٤مرة، سمٛمٕمٜمك أّن اًمنميم٦م شمًت٠مضمر

ٕم٤مُمٚم٦م صحٞمح٦م، ويًتحّؼ اًمٌٜمؽ وقمغم يمال اًمت٘مديريـ وم٤معم .وإُّم٤م ذم اجلٕم٤مًم٦م قمغم ذًمؽ

 ر.سم٤مًمٕمٛمؾ اعمذيمقضمرة أو اجلُٕمؾ إزاء ىمٞم٤مُمف إ

إذا يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مُمالت اًمنميم٦م  ،ٟمٕمؿ .يّمّح سمٞمع هذه إؾمٝمؿ وذاؤه٤م (:13)مسللة  

مل جيز ذاء أؾمٝمٛمٝم٤م  -يمام ًمق يم٤مٟم٧م شمت٤مضمر سم٤مخلٛمقر أو شمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م  -اعم٤ًممه٦م حمّرُم٦م 

 .وآؿمؽماك ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مُمالت

 

(3) 

 بقع السـدات

ًم٦م ىم٤مٟمقٟم٤مً  سم٘مٞمٛم٦م اؾمٛمٞم٦ّم ُمٕمٞمّٜم٦م ُم١مضّمٚم٦م إمم ُمّدة  اًمًٜمدات: صٙمقك شمّمدره٤م ضمٝم٤مت خُمقَّ

يٌٞمع اًمًٜمد اًمذي ىمٞمٛمتف آؾمٛمٞم٦ّم ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر سمخٛم٦ًم  :وشمٌٞمٕمٝم٤م سم٤مٕىمّؾ ُمٜمٝم٤م، ُمثالً  ٕمٚمقُم٦مُم

وىمد شمتقمّم اًمٌٜمقك قمٛمٚمٞم٦ّم اًمٌٞمع،  .وشمًٕملم ديٜم٤مراً ٟم٘مدًا قمغم أن ي١مّدي اعم٤مئ٦م سمٕمد ؾمٜم٦م ُمثالً 

 .وشم٠مظمذ قمغم ذًمؽ قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م

 :ٕم٤مُمٚم٦م يٛمٙمـ أن شم٘مع قمغم ٟمحقيـهذه اعم (:14)مسللة  

ذم  -أن شم٘مؽمض اجلٝم٦م اًمتل شمّمدر اًمًٜمد ممّـ يِمؽميف ُمٌٚمغ مخ٦ًم وشمًٕملم ديٜم٤مرًا  -9 

وشمدومع إًمٞمف ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ذم هن٤مي٦م اعمّدة اعمحّددة ووم٤مًء ًمديٜمف ُمع اقمت٤ٌمر اخلٛم٦ًم  -اعمث٤مل اعمذيمقر 

 .دٟم٤مٟمػم اًمزائدة وم٤مئدة قمغم اًم٘مرض، وهذا رسم٤مً حمّرم

 - ُمثالً  - شمٌٞمع اجلٝم٦م اًمتل شمّمدر اًمًٜمد ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ُم١مضّمٚم٦م اًمدومع إمم ؾمٜم٦مأن  -5 



 
 

ـّ صّحتف  سمخٛم٦ًم وشمًٕملم ديٜم٤مرًا ٟم٘مدًا، وهذا وإن مل  يٙمـ ىمرو٤ًم رسمقّي٤ًم قمغم اًمتح٘مٞمؼ، وًمٙم

 .وإطمقط ًمزوُم٤ًم آضمتٜم٤مب قمٜمف ،سمٞمٕم٤ًم حمّؾ إؿمٙم٤مل

شمتٕم٤مُمؾ هب٤م اجلٝم٤مت وم٤مًمٜمتٞمج٦م: أّٟمف ٓ يٛمٙمـ شمّمحٞمح سمٞمع اًمًٜمدات اعمذيمقرة اًمتل  

 .اًمرؾمٛمٞم٦ّم وهمػمه٤م

ٓ جيقز ًمٚمٌٜمقك اًمتقؾّمط ذم سمٞمع اًمًٜمدات وذائٝم٤م، يمام ٓ جيقز هل٤م  (:15)مسللة  

 ؽ.أظمذ اًمٕمٛمقًم٦م قمغم ذًم

 

(4) 

 احلوآت الداخؾّقة واخلارجّقة

إمم  شم٘متيض ٟم٘مؾ اًمديـ ُمـ ذُّم٦م اعمُحٞمؾ احلقاًم٦م ذم اعمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝمل (:62)مسللة  

وومٞمام يكم ٟمامذج ًمٚمحقآت  .ذًمؽ شمًتٕمٛمؾ ذم إقمّؿ ُمـ ذُّم٦م اعمُح٤مل قمٚمٞمف، وًمٙمٜمّٝم٤م هٜم٤م

 :اعمٍمومٞم٦ّم

أن يّمدر اًمٌٜمؽ َصّٙم٤مً ًمٕمٛمٞمٚمف سمتًّٚمؿ اعمٌٚمغ ُمـ ويمٞمٚمف ذم اًمداظمؾ أو اخل٤مرج  إّول: 

رصٞمد ُم٤مزم ذم اًمٌٜمؽ، وقمٜمدئٍذ ي٠مظمذ اًمٌٜمؽ ُمٜمف قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م إزاء قمغم طم٤ًمسمف إذا يم٤من ًمف 

 .ىمٞم٤مُمف هبذا اًمدور

ّٕن ًمٚمٌٜمؽ طمّؼ آُمتٜم٤مع قمـ ىمٌقل ووم٤مء ديٜمف ذم  8واًمٔم٤مهر ضمقاز أظمذه هذه اًمٕمٛمقًم٦م 

همػم ُمٙم٤من اًم٘مرض، ومٞمجقز ًمف أظمذ قمٛمقًم٦م إزاء شمٜم٤مزًمف قمـ هذا احلّؼ وىمٌقل ووم٤مء ديٜمف ذم 

 .ذًمؽ اعمٙم٤من

أن يّمدر اًمٌٜمؽ صّٙم٤ًم ًمِمخص حيّؼ ًمف سمٛمقضمٌف أن يتًّٚمؿ ُمٌٚمٖم٤ًم ُمٕمٞمّٜم٤ًم ُمـ  الثاين: 



 
 

 

 صٞمد ُم٤مزمف، ٟمٔمرًا ًمٕمدم وضمقد رُمٜمسمٜمؽ آظمر ذم اًمداظمؾ أو اخل٤مرج سمٕمٜمقان آىمؽماض 

 .ًمٚمِمخص قمٜمده، وي٠مظمذ اًمٌٜمؽ قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م إزاء ىمٞم٤مُمف هبذا اًمٕمٛمؾ

ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ إذا يم٤من  واًمٔم٤مهر أّٟمف جيقز ًمٚمٌٜمؽ أظمذ اًمٕمٛمقًم٦م قمغم إصداره صّٙم٤مً  

ٕمؾ قمغم شمقيمٞمؾ اًمٌٜمؽ اًمث٤مين ذم إىمراض طم٤مُمؾ اًمّمّؽ اعمٌٚمغ اعمذيمقر ومٞمف ُمرّده إمم أظمذ اجلُ 

ىمراض ٕمؾ قمغم اإلٞمس هق ُمـ ىمٌٞمؾ أظمذ اجلُ ُمـ أُمقال اًمٌٜمؽ إّول اعمقضمقدة ًمديف، ومٚم

 ومال يٙمقن ،ٕمؾ قمغم اًمتقيمٞمؾ ذم اإلىمراضٞمؾ أظمذ اجلُ ٟمٗمًف ًمٞمٙمقن طمراُم٤مً، سمؾ ُمـ ىمٌ

ىمراض ٟمٗمًٝم٤م، سمؾ سم٤مًمتقيمٞمؾ ومٞمٝم٤م، ومال يٙمقن سمف ٚمٞم٦ّم اإلٕمؾ ُمرشمٌٓم٤مً سمٕمٛمًمزام سمدومع اجلُ اإل

 .سم٠مس طمٞمٜمئذٍ 

إّن اعمٌٚمغ اعمذيمقر ذم اًمّمّؽ إذا يم٤من ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م إضمٜمٌٞم٦ّم حيدث ًمٚمٌٜمؽ طمّؼ، وهق صُمؿَّ  

ق أّن اعمديـ طمٞم٨م اؿمتٖمٚم٧م ذُّمتف سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمذيمقرة ومٚمف إًمزاُمف سم٤مًمقوم٤مء سمٜمٗمس اًمٕمٛمٚم٦م، ومٚم

شمٜم٤مزل قمـ طمّ٘مف هذا وىَمٌَِؾ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمحّٚمٞم٦ّم ضم٤مز ًمف أظمذ رء ُمٜمف إزاء هذا اًمتٜم٤مزل، 

 .يمام أّن ًمف شمٌديٚمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمحّٚمٞم٦ّم ُمع شمٚمؽ اًمزي٤مدة

أن يدومع اًمِمخص ُمٌٚمٖم٤ًم ُمٕمٞمّٜم٤ًم ُمـ اعم٤مل إمم اًمٌٜمؽ ذم اًمٜمجػ إذف  الثالث: 

٤مدًمف قمغم سمٜمؽ آظمر ذم اًمداظمؾ يمٌٖمداد، أو اخل٤مرج ُمثالً، وي٠مظُمُذ حتقيالً سم٤معمٌٚمغ أو سمام يٕم

يمٚمٌٜم٤من أو دُمِمؼ ُمثالً، وي٠مظمذ اًمٌٜمؽ إزاء ىمٞم٤مُمف سمٕمٛمٚمٞم٦ّم اًمتحقيؾ قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م ُمٜمف، وهذا 

 :يٛمٙمـ أن ي٘مع قمغم ٟمحقيـ

أن يٌٞمع اًمِمخص ُمٌٚمٖم٤مً ُمٕمٞمّٜم٤مً ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م اعمحّٚمٞم٦ّم قمغم اًمٌٜمؽ سمٛمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م  -أ 

ّول ُمع ظَمّْمؿ قمٛمقًم٦م اًمتحقيؾ ُمٜمف، وهذا ٓ سم٠مس سمف يمام ؾمٌؼ ٕم٤مدل اعمٌٚمغ إيإضمٜمٌٞم٦ّم 

 .ٟمٔمػمه

أن ي٘مقم اًمِمخص سم٢مىمراض اًمٌٜمؽ ُمٌٚمٖم٤مً ُمٕمٞمّٜم٤مً ويِمؽمط قمٚمٞمف حتقيٚمف إمم سمٜمؽ  -ب 



 
 

آظمر ذم اًمداظمؾ أو اخل٤مرج ُمع قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م سم٢مزاء قمٛمٚمٞم٦ّم اًمتحقيؾ، وهذا ٓ سم٠مس سمف 

ّٕن اًمتحقيؾ وإن يم٤من قمٛمالً حمؽمُم٤ًم ًمف ُم٤مًمٞم٦ّم قمٜمد اًمٕم٘مالء، ومٞمٙمقن اؿمؽماط اًم٘مٞم٤مم  8أيْم٤مً 

ّٓ أّن اعمًتٗم٤مد  اعمحّرمِ  ومٞمف اعم٤مُل  اعمٚمحقظِ  سمف قمغم اعم٘مؽمض ُمـ ىمٌٞمؾ اؿمؽماط اًمٜمٗمعِ  ذقم٤ًم، إ

ض ىمٞم٤مُمف سم٠مداء ُمـ اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م اًمداًّم٦م قمغم ضمقاز اؿمؽماط اعم٘مرض قمغم اعم٘مؽم

ضمقاز اؿمؽماط اًمتحقيؾ أيْم٤ًم، وم٢مذا يم٤من جيقز اؿمؽماـمف جم٤ّمٟم٤ًم وسمال  آظمر اًم٘مرض ذم ُمٙم٤من

 .ومٞمجقز اؿمؽماـمف سم٢مزاء قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م سمٓمريؼ أومم ؾُم٘م٤مسم

أن ي٘مٌض اًمِمخص ُمٌٚمٖم٤مً ُمٕمٞمّٜم٤مً ُمـ اًمٌٜمؽ ذم اًمٜمجػ إذف ُمثالً، وحُيّقل  الرابع: 

ًمٌٜمؽ إّول إزاء اًمٌٜمؽ ٓؾمتٞمٗم٤مء سمدًمف قمغم سمٜمؽ آظمر ذم اًمداظمؾ أو اخل٤مرج، وي٠مظمذ ا

 :ىمٌقًمف احلقاًم٦م قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م ُمٜمف، وهذا ي٘مع قمغم ٟمحقيـ

أن يٌٞمع اًمٌٜمؽ قمغم اًمِمخص ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م اعمحّٚمٞم٦ّم سمٛمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م إضمٜمٌٞم٦ّم  -أ 

يٕم٤مدل اعمٌٚمغ إّول ُمع إو٤موم٦م قمٛمقًم٦م اًمتحقيؾ إًمٞمف، ومٞمحّقًمف اعمِمؽمي إمم اًمٌٜمؽ اًمث٤مين 

 .يمام ؾمٌؼًمتًّٚمؿ اًمثٛمـ، وهذا ضم٤مئز 

زاء ىمٌقًمف سمٜم٘مؾ أن ُي٘مروف اًمٌٜمؽ ُمٌٚمٖم٤ًم ُمٕمٞمّٜم٤مً، ويِمؽمط قمٚمٞمف دومع قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م إ -ب 

ّٕٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ اؿمؽماط دومع  8ظمرى وشمًديده ذم سمٚمد آظمر، وهذا رسم٤مً اًم٘مرض إمم ذُّم٦م أ

 .اًمزي٤مدة ذم اًم٘مرض وإن يم٤مٟم٧م سم٢مزاء قمٛمٚمٞم٦ّم اًمتحقيؾ

ـمٚم٥م صُمؿَّ  ؽمض اعمٌٚمغ ُمـ اًمٌٜمؽ أّوًٓ سم٠من اىم ،إذا وىمع هذا ُمـ همػم ذط ُُمًٌؼ ،ٟمٕمؿ 

 8ُمٜمف حتقيؾ ىمروف إمم سمٜمؽ آظمر ٓؾمتٞمٗم٤مئف ُمٜمف، ومٓمٚم٥م اًمٌٜمؽ قمٛمقًم٦م قمغم ىمٌقًمف ذًمؽ ضم٤مز

اعم٘مؽمض ُمـ ٟم٘مؾ اًم٘مرض إمم ذُّم٦م ّٕن ُمـ طمّؼ اًمٌٜمؽ آُمتٜم٤مع قمـ ىمٌقل ُم٤م أًمزُمف سمف 

 .ظمرى وشمًديده ذم سمٚمد همػم سمٚمد اًم٘مرضأ

٘مرض سم٢مزاء إسم٘م٤مء اًم٘مرض واإلُمٝم٤مل ومٞمف ًمٞمٙمقن وًمٞمس هذا ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ي٠مظمذه اعم 



 
 

 

ظمرى وأدائف ذم ُمٙم٤من آظمر، ومال ٙمل ي٘مٌؾ سم٤مٟمت٘م٤مل ىمروف إمم ذُّم٦م أرسم٤مً، سمؾ هق مم٤ّم ي٠مظمذه ًم

 .سم٠مس سمف طمٞمٜمئذٍ 

ىمد شمٜمحّؾ احلقاًم٦م إمم طمقاًمتلم، يمام إذا أطم٤مل اعمديـ دائٜمف قمغم اًمٌٜمؽ  (:61)مسللة  

سم٢مصدار صّؽ ُٕمره، وىم٤مم اًمٌٜمؽ سمتحقيؾ ُمٌٚمغ اًمّمّؽ قمغم ومرع ًمف ذم سمٚمد اًمدائـ، أو قمغم 

 :سمٜمؽ آظمر ومٞمف يتًّٚمٛمف اًمدائـ هٜم٤مك، وم٢مّن ُمرّد ذًمؽ إمم طمقاًمتلم

 .ح اًمٌٜمؽ ُمديٜم٤ًم ًمدائٜمفطمقاًم٦م اعمديـ دائٜمف قمغم اًمٌٜمؽ، وسمذًمؽ يّمٌ :إحدامها 

ومٞمف، ودور  طمقاًم٦م اًمٌٜمؽ دائٜمف قمغم ومرع ًمف ذم سمٚمد اًمدائـ أو قمغم سمٜمؽ آظمر :ثاكقتفام 

 .ومم ىمٌقل احلقاًم٦م، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م إصداره٤ماًمٌٜمؽ ذم احلقاًم٦م إ

ويمٚمت٤م احلقاًمتلم صحٞمح٦م ذقم٤ًم، وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م طمقاًم٦م اًمٌٜمؽ قمغم ومرع ًمف يٛمثّؾ  

ٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مؾ اًمديـ ُمـ ذُّم٦م إمم إذ ًم 8طمقاًم٦م سم٤معمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝملشمٙمقن هذه  ٟمٗمس ذُّمتف ٓ

 .ٙم٤من آظمر ووم٤مء ديٜمف ذم ذًمؽ اعمٙم٤منظمرى، وإّٟمام ُمرضمٕمٝم٤م إمم ـمٚم٥م اًمٌٜمؽ ُمـ ويمٞمٚمف ذم ُمأ

قمغم ىمٞم٤مُمف سمام ذيمر، طمتّك سم٢مزاء  وقمغم أّي طم٤مل، ومٞمجقز ًمٚمٌٜمؽ أن يت٘م٤مى قمٛمقًم٦مً  

ٕهّن٤م ُمـ ىمٌٞمؾ احلقاًم٦م قمغم اعمديـ،  8ٞمفقمٚم فُ دائٜمَ  ذم اًمٌٜمِؽ  ُمـ ًمف رصٞمدٌ  ىمٌقًمف طمقاًم٦مَ 

 .ح٤مل قمٚمٞمف، ومٚمف أظمذ اًمٕمٛمقًم٦م قمغم ذًمؽقمدم ٟمٗمقذه٤م ُمـ دون ىمٌقل اعمُ  واعمخت٤مر

جيري سمٕمٞمٜمف ذم احلقاًم٦م  ـ أىم٤ًمم احلقاًم٦م وخترجيٝم٤م اًمٗم٘مٝملُم٤م شم٘مّدم ُم (:66)مسللة  

قمغم إؿمخ٤مص، يم٠من يدومع ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ اعم٤مل ًمِمخص ًمٞمحّقًمف سمٜمٗمس اعمٌٚمغ أو سمام يٕم٤مدًمف 

قمغم ؿمخص آظمر ذم سمٚمده أو سمٚمد آظمر، وي٠مظمذ اعمُحٞمؾ سم٢مزاء ذًمؽ قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م، أو ي٠مظمذ 

ء وي٠مظمذ اعمُح٤مل إزا ،قمغم ؿمخص آظمر يٕم٤مدًمفُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ ؿمخص وحيّقًمف سمٜمٗمس اعمٌٚمغ أو سمام 

 .ذًمؽ قمٛمقًم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م

  



 
 

شم٘مّدم سملم أن شمٙمقن احلقاًم٦م قمغم اعمديـ أو قمغم اًمؼميء،  ومٞمامٓ ومرق  (:65)مسللة  

 .يٙمـ يمذًمؽ، واًمث٤مين ُم٤م مل قمٚمٞمفقمغم ذُّم٦م اعمح٤مل  حٞمؾ رصٞمد ُم٤مزمإذا يم٤من ًمٚمٛمُ  ومٞماموإّول 

 

(5) 

 جوائز البـك

عم٤مل ىمد ي٘مقم اًمٌٜمؽ سمٕمٛمٚمٞم٦ّم اًم٘مرقم٦م سملم قمٛمالئف، ويٕمٓمل عمـ شمّمٞمٌف اًم٘مرقم٦م ُمٌٚمٖم٤مً ُمـ ا 

 .يداع ومٞمفسمٕمٜمقان اجل٤مئزة شمرهمٞم٤ًٌم ًمإل

 :هؾ جيقز ًمٚمٌٜمؽ اًم٘مٞم٤مم هبذه اًمٕمٛمٚمٞم٦ّم؟ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ (:64)مسللة  

سم٤مؿمؽماط قمٛمالئف قمٜمد إيداقمٝمؿ ُٕمقاهلؿ ذم اًمٌٜمؽ، سمؾ وم٢مّٟمف إن يم٤من ىمٞم٤مُمف هب٤م ٓ  

يـ قمغم ومتح سم٘مّمد شمِمقي٘مٝمؿ وشمرهمٞمٌٝمؿ قمغم شمٙمثػم رصٞمدهؿ ًمديف، وشمرهمٞم٥م أظمر

أن ي٘مٌض اجل٤مئزة  يمام جيقز قمٜمدئٍذ عمـ أص٤مسمتف اًم٘مرقم٦م .احل٤ًمب قمٜمده، ضم٤مز ذًمؽ

قُمٞم٤ًّم أو إذا يم٤من اًمٌٜمؽ طمٙم ؾمتئذان ذم ذًمؽ ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقملٕمد آويتٍّمف ومٞمٝم٤م سم

سمال طم٤مضم٦م إمم  ، وإذا يم٤من أهٚمٞم٤ّمً ضم٤مز ىمٌض اجل٤مئزة واًمتٍّمف ومٞمٝم٤مُمِمؽميم٤مً ذم سمٚمد إؾمالُمل

 .إذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل

وأُّم٤م إذا يم٤من ىمٞم٤مم اًمٌٜمؽ سمٕمٛمٚمٞم٦ّم اًم٘مرقم٦م ودومع اجل٤مئزة سمٕمٜمقان اًمقوم٤مء سم٤مًمنمط اًمذي  

ٓ جيقز عمـ يمام  .قم٘مد اًم٘مرض أو ٟمحقه ومال جيقز ذًمؽ اؿمؽمـمف قمٚمٞمف قُمَٛمالؤه ذم وٛمـ

 .أص٤مسمتف اًم٘مرقم٦م أظمذه٤م سمٕمٜمقان اًمقوم٤مء سمذًمؽ اًمنمط، وجيقز سمدوٟمف

 

 
 

 



 
 

 

  

(12) 

 صقل الَؽْؿبِقآتت

ٞم٤مًم٦م حل٤ًمب قمٛمٞمٚمف، وم٢مّٟمف ىمٌؾ ْٛمٌِ ىمٞمٛم٦م اًمٙمَ  حتّمٞمُؾ  ٘مقم هب٤م اًمٌٜمؽُمـ اخلدُم٤مت اًمتل ي 

ورىمٛمٝم٤م ( وينمح ذم إظمٓم٤مره ىمٞمٛمتٝم٤م ٞم٤مًم٦مْٛمٌِ اًمٙمَ شم٤مريخ اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م خُيٓمر اعمديـ )ُمقىّمع 

وشم٤مريخ اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م ًمٞمٙمقن قمغم قمٚمؿ ويتٝمٞم٠ّم ًمٚمدومع، وسمٕمد اًمتحّمٞمؾ ي٘مٞمّد اًم٘مٞمٛم٦م ذم 

 .قًم٦م إزاء هذه اخلدُم٦مدومٕمٝم٤م إًمٞمف ٟم٘مدًا، وي٠مظمذ ُمٜمف قمٛمطم٤ًمب اًمٕمٛمٞمؾ أو ي

ّؽ حل٤مُمٚمف ُمـ سمٚمده أو ُمـ سمٚمد آظمر،   وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ىمٞم٤مم اًمٌٜمؽ سمتحّمٞمؾ ىمٞمٛم٦م اًمّمَّ

اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمٗمًف ُمـ اجلٝم٦م اعمُح٤مل قمٚمٞمٝم٤م، ومٞم٠مظمذ اًمٌٜمؽ ُمٜمف يرهم٥م احل٤مُمؾ شمًّٚمؿ  يمام إذا مل 

 .قُمُٛمقًم٦م إزاء ىمٞم٤مُمف هبذا اًمٕمٛمؾ

 :ت وأظمذ اًمٕمٛمقًم٦م قمغم ذًمؽ ي٘مع قمغم أٟمح٤مءٞم٤مْٓٛمٌِ اًمٙمَ  حتّمٞمؾ ىمٞمٛم٦م (:61)مسللة  

ًم٦م قمٚمٞمف ويٓمٚم٥م ُمـ اًمٌٜمؽ حتّمٞمؾ  ٞم٤مًم٦مْٛمٌِ يمَ أن ي٘مّدم اعمًتٗمٞمد  -9  إمم اًمٌٜمؽ همػم حُمقَّ

٦م ُمٕمٞمّٜم٦م، واًمٔم٤مهر ضمقاز هذه اخلدُم٦م وأظمذ اًمٕمٛمقًم٦م سم٢مزائٝم٤م، وًمٙمـ ىمٞمٛمتٝم٤م إزاء قمٛمقًم

وأُّم٤م حتّمٞمؾ ومقائده٤م  ،٦م وم٘مطٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ سمنمط أن ي٘متٍم قمٛمؾ اًمٌٜمؽ قمغم حتّمٞمؾ ىمٞمٛم٦م اًم

اًمرسمقّي٦م ومٝمق همػم ضم٤مئز، ويٛمٙمـ ختري٩م اًمٕمٛمقًم٦م وم٘مٝمٞم٤ًّم سم٠مهّن٤م ضمٕم٤مًم٦م ُمـ اًمدائـ ًمٚمٌٜمؽ قمغم 

 .حتّمٞمؾ ديٜمف

٦م إمم اًمٌٜمؽ حمّقًم٦م قمٚمٞمف، وًمٙمـ مل يٙمـ ُمديٜم٤مً عمقىّمٕمٝم٤م، أو ٞم٤مًمْٛمٌِ يمَ أن ي٘مّدم اعمًتٗمٞمد  -5 

ظمذ قمٛمقًم٦م إزاء ظمرى همػم ُم٤م أطم٤مل هب٤م قمٚمٞمف، وطمٞمٜمئٍذ جيقز ًمٚمٌٜمؽ أٛمٚم٦م أيم٤من ُمديٜم٤مً ًمف سمٕم

ّٕن اًم٘مٌقل همػم واضم٥م قمغم اًمؼميء ويمذا  8ىمٌقًمف هذه احلقاًم٦م سم٤مًمنمط اعمت٘مّدم ذم ؾم٤مسم٘مف

 .ومحٞمٜمئٍذ ٓ سم٠مس سم٠مظمذ رء ُم٘م٤مسمؾ اًمتٜم٤مزل قمـ طمّ٘مف هذا قمغم اعمديـ سمٖمػم ضمٜمس احلقاًم٦م،



 
 

ًم٦م قمٚمٞمف ممّـ ًمديف رصٞمد ُم٤مزم٦م إمم اًمٌٜمؽ حُم ٞم٤مًمْٛمٌِ يمَ أن ي٘مّدم اعمًتٗمٞمد  -5  ًمدى  قَّ

ؿ ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد آؾمتح٘م٤مق ًمٞم٘مقم اًمٌٜمؽ سمخّماًمٌٜمؽ، وىمد أؿم٤مر ومٞمٝم٤م سمت٘مديٛمٝم٤م إمم اًمٌٜمؽ 

دائـ( أو دومٕمٝم٤م ًمف ٟم٘مداً، ومٛمرّد ذًمؽ ُمـ طم٤ًمسمف اجل٤مري وي٘مٞمّده٤م ذم طم٤ًمب اعمًتٗمٞمد )اًم

إمم أّن اعمقىّمع أطم٤مل دائٜمف قمغم اًمٌٜمؽ اعمديـ ًمف، ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ احلقاًم٦م قمغم اعمديـ، 

ومال شمٙمقن احلقاًم٦م  ،اقمت٤ٌمر ىمٌقل اعمح٤مل قمٚمٞمف )وهق اًمٌٜمؽ هٜم٤م( -يمام شم٘مّدم  -واعمخت٤مر ومٞمٝم٤م 

 .ىمٞم٤مُمف سم٘مٌقل احلقاًم٦م وأداء ديٜمف ٟم٤مومذة ُمـ دون ىمٌقًمف، وقمٚمٞمف ومٞمجقز ًمف أظمذ قمٛمقًم٦م إزاء

 

(11) 

 بقع العؿالت إجـبّقة وذاؤها

الت إضمٜمٌٞم٦ّم وسمٞمٕمٝم٤م، ًمٖمرض شمقومػم اًم٘مدر سمنماء اًمٕمٛم اًم٘مٞم٤ممُ  ُمـ أقمامل اًمٌٜمقك 

اًمتّج٤مر اعمًتقرديـ ًمٚمٌْم٤مئع ُمـ اخل٤مرج، اًمٙم٤مذم ُمٜمٝم٤م ًمًّد طم٤مضم٤مت قمٛمالئٝم٤م، وٓ ؾمٞماّم 

 .وًمٚمحّمقل قمغم اًمرسمح ُمٜمف ٟمتٞمج٦م اًمٗمرق سملم أؾمٕم٤مر اًمنماء واًمٌٞمع

يّمّح سمٞمع اًمٕمٛمالت إضمٜمٌٞم٦ّم وذاؤه٤م سم٘مٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞم٦ّم، وسم٤مٕىمّؾ  (:62)مسللة  

أو ُم١مضّمالً، وم٢مّن اًمٌٜمؽ يمام ي٘مقم  ّلًاوسم٤مٕيمثر، سمال ومرق ذم ذًمؽ سملم يمقن اًمٌٞمع أو اًمنماء طم٤م

 .سمٕمٛمٚمٞم٦ّم اًمٕم٘مقد احل٤مًّم٦م ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦ّم اًمٕم٘مقد اعم١مضّمٚم٦م

 

(16) 

 السحب عذ ادؽشوف

يمؾ  ُمـ ًمديف رصٞمد ًمدى اًمٌٜمؽ ذم احل٤ًمب اجل٤مري حيّؼ ًمف ؾمح٥م أّي ُمٌٚمغ ٓ يزيد  

سمف،  ىمد يًٛمح اًمٌٜمؽ ًمف سمًح٥م ُمٌٚمغ ُمٕملّم ُمـ دون رصٞمد ٟمٔمراً ًمث٘متف ،ٟمٕمؿ .قمـ رصٞمده



 
 

 

ح٥م قمغم اعمٙمِمقف» ـويًّٛمك ذًمؽ سم ًَّ  .وحيت٥ًم اًمٌٜمؽ وم٤مئدة قمغم هذا اعمٌٚمغ ،شاًم

سمنمط دومع  اًمًح٥م قمغم اعمٙمِمقف ُمرّده إمم آىمؽماض ُمـ اًمٌٜمؽ (:63)مسللة  

حمّرم، وُم٤م يت٘م٤مو٤مه اًمٌٜمؽ ُمـ اًمٗمقائد قمغم اعم٤ٌمًمغ اعمًحقسم٦م شمٕمّد  اًمٗم٤مئدة، ومٝمق ىمرض رسمقي

ومال  قُمٞم٤ًّم أو ُمِمؽميم٤مً ذم سمٚمد إؾمالُملإذا يم٤من اًمٌٜمؽ طمٙم ،ٟمٕمؿ .ُمـ اًمٗمقائد اًمرسمقّي٦م اعمحّرُم٦م

ًمتّمحٞمح  واًمرضمقع إمم احل٤ميمؿ اًمنمقمل ،سم٠مس سم٤مًمًح٥م ُمٜمف ٓ سم٘مّمد آىمؽماض

 .اًمتٍّمف ذم اعم٤مل قمغم ٟمحق ُم٤م شم٘مّدم ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 

(15) 

 تقآْؿبِ ؽَ م الخص

 :متٝمٞمدات 

يٛمت٤مز اًمٌٞمع قمـ اًم٘مرض ذم أّن اًمٌٞمع متٚمٞمؽ قملم سمٕمقض ٓ جم٤ّمٟم٤مً، واًم٘مرض  إّول: 

متٚمٞمؽ ًمٚمامل سم٤مًمْمامن ذم اًمذُّم٦م سم٤معمثؾ إذا يم٤من ُمثٚمٞم٤ًّم وسم٤مًم٘مٞمٛم٦م إذا يم٤من ىمٞمٛمٞم٤ّمً 
 (9)

. 

                                                

ىمد ي٘م٤مل: إّن اًمٌٞمع واًم٘مرض يٗمؽمىم٤من ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى، وهل اقمت٤ٌمر وضمقد وم٤مرق سملم اًمٕمقض واعمٕمّقض ذم اًمٌٞمع،  ((9

سمامئ٦م وقمنمة دٟم٤مٟمػم ذم  ويؽمشّم٥م قمغم ذًمؽ أّٟمف ًمق سم٤مع ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر .ذًمؽ ذم اًم٘مرض وقمدم اقمت٤ٌمر ،يتحّ٘مؼ اًمٌٞمع وسمدوٟمف ٓ

يم٠من يٙمقن أطمدمه٤م ديٜم٤مراً قمراىمٞم٤ّمً واًمث٤مين ديٜم٤مرًا أردٟمٞم٤ًّم، وأُّم٤م ًمق يم٤مٟم٤م مجٞمٕم٤ًم ُمـ  ،سملم اًمٕمقولم سُمدَّ ُمـ وضمقد ُم٤مئز اًمذُّم٦م ومال

ٟمٓم٤ٌمق اًمٕمقض قمغم اعمٕمّقض ُمع زي٤مدة ومٞمٙمقن ٓ 8ُمـ ومئ٦م وـمٌٕم٦م واطمدة ومٝمق ىمرض سمّمقرة اًمٌٞمع - ُمثالً  - اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر

 .حمّرُم٤ًم ًمتحّ٘مؼ اًمرسم٤م ومٞمف

ـّ        سملم اًمٕمقولم ذم وقم٤مء اإلٟمِم٤مء ُمـ طمٞم٨م يمقن  ّٕٟمف يٙمٗمل ذم حتّ٘مؼ ُمٗمٝمقم اًمٌٞمع وضمقد اًمتٖم٤مير 8واوح هذا همػم وًمٙم

احلٜمٓم٦م  ُمـ ل سمّمّح٦م سمٞمع قمنميـ يمٞمٚمقاعمٕمّقض قمٞمٜم٤مً ؿمخّمٞم٦ّم واًمٕمقض يمّٚمٞم٤ًّم ذم اًمذُّم٦م، ُمْم٤موم٤مً إمم أّن ٓزم هذا اًمرأي اًم٘مق

ُمـ سمٞمع  - يمام يٕمؽمف هذا اًم٘م٤مئؾ - رسمقي طم٘مٞم٘م٦م وإن يم٤من سمّمقرة اًمٌٞمع، ُمع أّٟمف سمدقمقى أّٟمف ىمرض همػم ٟم٘مدًا سمٛمثٚمٝم٤م ٟمًٞمئ٦مً 

 ُمع زي٤مدة طمٙمٛمٞم٦ّم ومٞمٙمقن ُمـ اًمرسم٤م اعمحّرم. أطمد اعمثٚملم سم٤مٔظمر



 
 

، وم٢مّٟمف سم٤مـمؾ  يٛمت٤مز قمٜمف ذم أّن اًمٌٞمع اًمرسمقي سم٤مـمؾ ُمـ أصٚمف، دون اًم٘مرض اًمرسمقييمام 

 .سمح٥ًم اًمزي٤مدة وم٘مط، وأُّم٤م أصؾ اًم٘مرض ومٝمق صحٞمح

ـم٧م شمٙمقن رسم٤مً وحمّرُم٦م دون ويٛمت٤مز قمٜمف أيْم٤مً ذم أّن يمّؾ زي٤مدة ذم اًم٘مرض إذا اؿمؽُم  

 ،ُمـ اًمٕمقولم اعمتّحديـ ضمٜم٤ًمً قزون اًمٌٞمع، وم٢مّٟمف حترم ومٞمف اًمزي٤مدة ُمٓمٚم٘م٤مً ذم اعمٙمٞمؾ واعم

ومال  قزون، وم٢من يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟم٘مدّي٦ميٙمقٟم٤م ُمـ اعمٙمٞمؾ واعم أو مل  وأُّم٤م ًمق اظمتٚمٗم٤م ذم اجلٜمس

 .شمٙمقن اًمزي٤مدة رسم٤مً 

يمام ًمق سم٤مع ُم٤مئ٦م سمٞمْم٦م سمامئ٦م وقمنم إمم ؿمٝمر، أو سم٤مع  -وأُّم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م ُم١مضّمٚم٦م  

ومٗمل قمدم يمقن ذًمؽ ُمـ اًمرسم٤م  - ٦م إمم ؿمٝمرسم٠مرسمٕملم يمٞمٚمق ُمـ احلٜمٓم قمنميـ يمٞمٚمق ُمـ إرز

 .إؿمٙم٤مل، وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً آضمتٜم٤مب قمٜمف

إوراق اًمٜم٘مدّي٦م سمام أهّن٤م ُمـ اعمٕمدود جيقز سمٞمع سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ُمتٗم٤موالً ُمع  الثاين: 

وأُّم٤م ُمع آحّت٤مد ذم اجلٜمس ومٞمجقز اًمتٗم٤موؾ ذم اًمٌٞمع هب٤م  .اظمتالومٝمام ضمٜم٤ًمً ٟم٘مداً وٟمًٞمئ٦م

ال خيٚمق قمـ إؿمٙم٤مل يمام شم٘مّدم وإطمقط ًمزوُم٤مً اًمتجٜم٥ّم قمٜمف، وقمغم ٟم٘مداً، وأُّم٤م ٟمًٞمئ٦م وم

ذًمؽ ومٞمجقز ًمٚمدائـ قمنمة دٟم٤مٟمػم قمراىمٞم٦ّم ُمثالً أن يٌٞمع ديٜمف سم٤مٕىمّؾ ُمٜمٝم٤م يمتًٕم٦م دٟم٤مٟمػم 

ردٟمٞم٦ّم ٟم٘مداً، وٓ جيقز ًمف سمٞمٕمف سم٤مٕىمّؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ قمٛمٚم٦م أظمرى يمتًٕم٦م دٟم٤مٟمػم أ ٟم٘مدًا، يمام جيقز

 .ديٜم٤ًم سم٤مًمٕم٘مد ُم١مضّمالً  يٙمقنديٜم٤ًم ىمٌؾ اًمٕم٘مد سمام  يٙمقنع ُم٤م ّٕٟمف ٓ جيقز سمٞم 8ذًمؽ ٟمًٞمئ٦م

شمٕمتؼم هل٤م ُم٤مًمٞم٦ّم يم٤مٕوراق  ت اعمتداوًم٦م سملم اًمتّج٤مر ذم إؾمقاق مل ٞم٤مْٓٛمٌِ ٙمَ اًم الثالث: 

اًمٜم٘مدّي٦م، سمؾ هل جمّرد وصمٞم٘م٦م إلصم٤ٌمت أّن اعمٌٚمغ اًمذي شمتْمّٛمٜمف ديـ ذم ذُّم٦م ُمقىّمٕمٝم٤م عمـ يمت٧ٌم 

سمؾ قمغم اًمٜم٘مقد اًمتل شمٕمؼّم قمٜمٝم٤م،  قمٚمٞمٝم٤م ٓ دمري قمغم أٟمٗمًٝم٤م جل٤مري٦مسم٤مؾمٛمف، وم٤معمٕم٤مُمالت ا

٦م ًمٚم٤ٌمئع ٓ يدومع سمذًمؽ صمٛمـ اًمٌْم٤مقم٦م إًمٞمف وٓ شمٗمرغ ٞم٤مًمْٛمٌِ يمَ وأيْم٤مً قمٜمدُم٤م يدومع اعمِمؽمي 

سمخالف ُم٤م  ،٦م أو شمٚمٗم٧م قمٜمد اًم٤ٌمئع ٓ يتٚمػ ُمٜمف ُم٤ملٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ ذُّمتف ُمٜمف، وًمذا ًمق و٤مقم٧م اًم



 
 

 

 .أو و٤مقم٧مإذا دومع ًمف ورىم٦م ٟم٘مدّي٦م وشمٚمٗم٧م قمٜمده 

 :ت قمغم ٟمققملمٞم٤مْٓٛمٌِ ٙمَ اًم (:64)مسللة  

٦م ُمديٜم٤ًم عمـ يمت٧ٌم ٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ ، سم٠من يٙمقن ُمقىّمع اًمُم٤م يٕمؼّم قمـ وضمقد ىمرض واىمٕمل -أ 

 .سم٤مؾمٛمف سم٤معمٌٚمغ اًمذي شمتْمّٛمٜمف

 .ٓ واىمع ًمف ُم٤م يٕمؼّم قمـ وضمقد ىمرض صقري -ب 

ذُّم٦م اعمديـ سم٠مىمّؾ ُمٜمف أُّم٤م ذم إّول: ومٞمجقز ًمٚمدائـ أن يٌٞمع ديٜمف اعم١مضّمؾ اًمث٤مسم٧م ذم  

وسمٕمد ذًمؽ ي٘مقم  ،، يمام ًمق يم٤من ديٜمف ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر وم٤ٌمقمف سمثامٟمٞم٦م وشمًٕملم ديٜم٤مرًا ٟم٘مداً ّلًاطم٤م

 .٦م( سم٘مٞمٛمتٝم٤م قمٜمد آؾمتح٘م٤مقٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ اًمٌٜمؽ أو همػمه سمٛمٓم٤مًم٦ٌم اعمديـ )ُمقىّمع اًم

ٟٓمتٗم٤مء اًمديـ  ٦8مٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ سمٞمع ُم٤م شمتْمّٛمٜمف اًم اًمث٤مين: ومال جيقز ًمٚمدائـ اًمّمقري وأُّم٤م ذم 

سمؾ إّٟمام يمت٧ٌم ًمتٛمٙملم اعمًتٗمٞمد ُمـ  ،واىمٕم٤ًم وقمدم اؿمتٖم٤مل ذُّم٦م اعمقىم ع ًمٚمٛمقىمَّع ًمف )اعمًتٗمٞمد(

 .ش٦م جم٤مُمٚم٦مٞم٤مًمْٛمٌِ يمَ »ٛمٞم٧ّم وًمذا ؾم ،ظمّمٛمٝم٤م ومح٥ًم

٦م اعمًتٗمٞمد ٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ وُمع ذًمؽ يٛمٙمـ شمّمحٞمح ظمّمٛمٝم٤م سمٜمحق آظمر، سم٠من يقيّمؾ ُمقىّمع اًم 

سم٠مىمّؾ ُمٜمٝم٤م ٟم٘مدًا، ُمراقمٞم٤مً آظمتالف سملم  -ُمثالً  -ذم سمٞمع ىمٞمٛمتٝم٤م ذم ذُّمتف قمغم اًمٌٜمؽ 

 راىمٞم٤ًّم واًمثٛمـ أًمػ شمقُم٤من إيرايناًمٕمقولم ذم اجلٜمس، يم٠من شمٙمقن ىمٞمٛمتٝم٤م مخًلم ديٜم٤مراً قم

 ٦م ُمِمٖمقًم٦م ًمٚمٌٜمؽ سمخٛمًلم ديٜم٤مراً ٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ ُمثالً، وسمٕمد هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م شمّمٌح ذُّم٦م ُمقىّمع اًم

وهق أًمػ  -ع أيْم٤ًم اعمًتٗمٞمد ذم سمٞمع اًمثٛمـ ، ويقيّمؾ اعمقىمّ قمراىمٞم٤ًّم إزاء أًمػ شمقُم٤من إيراين

قمغم ٟمٗمًف سمام يٕم٤مدل اعمثٛمـ وهق مخًقن ديٜم٤مراً قمراىمٞم٤ًّم، وسمذًمؽ شمّمٌح ذُّم٦م  -شمقُم٤من 

 .اعمًتٗمٞمد ُمديٜم٦م ًمٚمٛمقىّمع سمٛمٌٚمغ ي٤ًموي ُم٤م يم٤مٟم٧م ذُّم٦م اعمقىّمع ُمديٜم٦م سمف ًمٚمٌٜمؽ

ـّ   اخلّمؿ سمٕمٛمٚم٦م هذا اًمٓمريؼ ىمٚمٞمؾ اًمٗم٤مئدة، طمٞم٨م إّٟمف إّٟمام يٗمٞمد ومٞمام إذا يم٤من  وًمٙم

إذ ٓ يٛمٙمـ شمٜمزيٚمف قمغم اًمٌٞمع قمٜمدئٍذ قمغم ُم٤م  8أضمٜمٌٞم٦ّم، وأُّم٤م إذا يم٤من سمٕمٛمٚم٦م حمّٚمٞم٦ّم ومال أصمر ًمف



 
 

 .قمروم٧م ُمـ اإلؿمٙم٤مل ذم سمٞمع اعمٕمدود ُمع اًمتٗم٤موؾ ٟمًٞمئ٦مً 

٦م اًمّمقرّي٦م ًمدى اًمٌٜمؽ قمغم ٟمحق اًم٘مرض، سم٠من ي٘مؽمض ٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ وأُّم٤م ظمّمؿ ىمٞمٛم٦م اًم 

حيّقل اًمٌٜمؽ اًمدائـ قمغم صُمؿَّ  ٦م آؾمٛمٞم٦ّم،ٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ ُمـ ىمٞمٛم٦م اًماعمًتٗمٞمد ُمـ اًمٌٜمؽ ُمٌٚمٖم٤مً أىمّؾ 

ّٕن اؿمؽماط اًمٌٜمؽ  8ُمقىّمٕمٝم٤م سمتامم ىمٞمٛمتٝم٤م، ًمٞمٙمقن ُمـ احلقاًم٦م قمغم اًمؼميء، ومٝمذا رسم٤مً حمّرم

٦م إّٟمام هق ُمـ ىمٌٞمؾ اؿمؽماط ٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ ذم قمٛمٚمٞم٦ّم آىمؽماض )اخلّمؿ( اىمتٓم٤مع رء ُمـ ىمٞمٛم٦م اًم

شمٙمـ اًمزي٤مدة سم٢مزاء اعمّدة اًم٤ٌمىمٞم٦م سمؾ سم٢مزاء ىمٞم٤مم اًمٌٜمؽ سمٌٕمض   ملاًمزي٤مدة اعمحّرم ذقم٤ًم وًمق 

ّٕٟمف ٓ حيّؼ ًمٚمٛم٘مرض أن يِمؽمط قمغم  8إقمامل يمتًجٞمؾ اًمديـ وحتّمٞمٚمف وٟمحقمه٤م

 .اعم٘مؽمض أّي ٟمحق ُمـ أٟمح٤مء اًمٜمٗمع اعمٚمحقظ ومٞمف اعم٤مل

ومٞمٛمٙمـ  إؾمالُملقُمٞم٤ًّم أو ُمِمؽميم٤ًم ذم سمٚمد هذا إذا يم٤من اًمٌٜمؽ أهٚمٞم٤ّمً، وأُّم٤م ًمق يم٤من طمٙم 

ؿ ًمديف ؿمٞمئ٤مً ُمـ اًمٌٞمع اًمتخّٚمص ُمـ ذًمؽ سم٠من ٓ ي٘مّمد اعمًتٗمٞمد ذم قمٛمٚمٞم٦ّم اخلّم

ويتٍّمف ومٞمف سم٢مذن احل٤ميمؿ  ومٞم٘مٌْمف ،سمؾ ي٘مّمد احلّمقل قمغم ذًمؽ اعم٤مل ،وآىمؽماض

ضم٤مز ًمف  ٞم٤مًم٦م وأًمزُمف سمدومع ىمٞمٛمتٝم٤مْٛمٌِ ٙمَ ، وم٢مذا رضمع اًمٌٜمؽ ذم هن٤مي٦م اعمّدة إمم ُمقىّمع اًماًمنمقمل

 .٦م سم٠مُمر وـمٚم٥م ُمٜمفٞم٤مًمْٛمٌِ ٙمَ اعمًتٗمٞمد سمٌدل ُم٤م دومع إذا يم٤من ىمد وىّمع اًماًمرضمقع قمغم 

 

(14) 

 العؿل لدى البـوك

 :شمّمٜمّػ أقمامل اًمٌٜمقك صٜمٗملم

يم٤مًمتقيمٞمؾ ذم  ،حمّرم، وهق إقمامل اًمتل هل٤م صٚم٦م سم٤معمٕم٤مُمالت اًمرسمقّي٦م أحدمها:

وُمثٚمٝم٤م  .واًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م، وىمٌض اًمزي٤مدة ٔظمذه٤م، وٟمحق ذًمؽ ،وشمًجٞمٚمٝم٤م ،إضمرائٝم٤م



 
 

 

إقمامل اعمرشمٌٓم٦م سمٛمٕم٤مُمالت اًمنميم٤مت اًمتل شمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م أو شمت٤مضمر سم٤مخلٛمقر، يمٌٞمع 

 .أؾمٝمٛمٝم٤م وومتح آقمتامد هل٤م وُم٤م يِمٌٝمٝمام

إزاء شمٚمؽ  ضمرةً ؾ أًمدظمقل ومٞمٝم٤م، وٓ يًتحّؼ اًمٕم٤مُموهذه يمّٚمٝم٤م حمّرُم٦م ٓ جيقز ا 

 .إقمامل

 .ؾم٤مئغ، وهل همػم ُم٤م ذيمر، ومٞمجقز اًمدظمقل ومٞمٝم٤م وأظمذ إضمرة قمٚمٞمٝم٤م ثاكقفام: 

ؾمقاء يم٤من هق  -إذا يم٤من داومع اًمزي٤مدة ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسمقّي٦م همػم ُمًٚمؿ  (:65)مسللة  

وم٘مد شم٘مّدم أّٟمف جيقز طمٞمٜمئٍذ أظمذه٤م ًمٚمٛمًٚمؿ، وقمغم ذًمؽ جيقز  -أو همػمه  اًمٌٜمؽ إضمٜمٌل

 .اًمدظمقل ذم إقمامل اًمتل شمرشمٌط سم٢مضمراء ُمثؾ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسمقّي٦م ذم اًمٌٜمقك وظم٤مرضمٝم٤م

إُمقال اعمقضمقدة ًمدى اًمٌٜمقك احلٙمقُمٞم٦ّم واعمِمؽميم٦م ذم اًمٌالد  (:52)مسللة  

ومٞمف ُمـ همػم اًمذي حيرم اًمتٍّمف  -٤مًمٙمف اإلؾمالُمٞم٦ّم عم٤ّم يم٤مٟم٧م شمٕمّد سمٛمٜمزًم٦م اعم٤مل اعمجٝمقل ُم

جيز اًمٕمٛمؾ ًمدى هذه اًمٌٜمقك ذم ىمٌض إُمقال وشمًٚمٞمٛمٝم٤م إمم  مل  - ُمراضمٕم٦م احل٤ميمؿ اًمنمقمل

 إذا أذن ،ٟمٕمؿ .ومٞمٝم٤م ُمـ همػم إذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل اعمتٕم٤مُمٚملم ُمع اًمٌٜمؽ ممّـ يتٍّمومقن

 .٤مًمٕمٛمؾ ًمدى هذه اًمٌٜمقك ذم اعمج٤مل اعمذيمقر ضم٤مزسم احل٤ميمؿ اًمنمقمل

اجلٕم٤مًم٦م واإلضم٤مرة واحلقاًم٦م وٟمحقه٤م ُمـ اعمٕم٤مُمالت اعمنموقم٦م اجل٤مري٦م  (:51سللة )م 

 ،صّحتٝم٤م قمغم إضم٤مزة احل٤ميمؿ اًمنمقمل ُمع اًمٌٜمقك احلٙمقُمٞم٦ّم ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦ّم شمتقىّمػ

وهٙمذا اعمٕم٤مُمالت اجل٤مري٦م ُمع اًمٌٜمقك اعمِمؽميم٦م سملم احلٙمقُم٦م  ،ومال شمّمّح ُمـ دون إضم٤مزشمف

 شمتقىّمػ قمغم إضم٤مزة احل٤ميمؿ اًمنمقمل وم٢مّن صّحتٝم٤م ،ٙمقُم٦م ومٞمٝم٤موإه٤مزم ومٞمام خيّص ؾمٝمؿ احل

 .أيْم٤ًم، وىمد أِذّٟم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم ُمع اؾمتجامقمٝم٤م ًمٚمنموط اعمٕمتؼمة قمٜمدٟم٤م ذم صّحتٝم٤م

 

 



 
 

 

(11) 

 عؼد التلمني

أو  ؿمٝمرّي٤ًم أو ؾمٜمقّي٤مً  -قم٘مد يٚمتزم اعم١مُمَّـ ًمف سمٛم٘متْم٤مه أن يدومع ُمٌٚمٖم٤ًم ُمٕمٞمّٜم٤ًم  :اًمت٠مُملم

ـ ًمف أو إمم اعمًتٗمٞمد  -دومٕم٦م واطمدة  ـ أن ي١مّدي إمم اعم١مُمَّ ـ ذم ُم٘م٤مسمؾ شمٕمّٝمد اعم١مُم  إمم اعم١مُم 

ذم  اًمت٠مُملم ًمّم٤محلف ُمٌٚمٖم٤مً ُمـ اعم٤مل أو إيرادًا ُمرشّم٤ًٌم أو أّي قمقض ُم٤مزم آظمر طاًمذي اؿمؽُم 

 .طم٤مًم٦م وىمقع طم٤مدث أو ضر ُمٌلّم ذم اًمٕم٘مد

 :اًمت٠مُملم قمغم أىم٤ًمم (:56)مسللة  

ظمرى يم٤معمرض ـ ظمٓمر اًمقوم٤مة أو سمٕمض اًمٓمقارئ إاًمت٠مُملم قمغم إؿمخ٤مص ُم مـفا: 

 .وٟمحقه

اًمت٠مُملم قمغم إُمقال يم٤مًمًٞم٤ّمرات واًمٓم٤مئرات واًمًٗمـ وٟمحقه٤م ُمـ ظمٓمر  ومـفا: 

 .ٚمٝم٤ماحلريؼ أو اًمٖمرق أو اًمنىم٦م أو ُم٤م ؿم٤ميم

ومال داقمل  ،سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ى ًمٚمت٠مُملم ٓ خيتٚمػ احلٙمؿ اًمنمقملظمروهٜم٤مك شم٘مًٞمامت أ 

 .ًمذيمره٤م

 :يِمتٛمؾ قم٘مد اًمت٠مُملم قمغم أريم٤من (:55)مسللة  

ويٙمٗمل ومٞمٝمام يمّؾ ُم٤م يدّل قمٚمٞمٝمام ُمـ  .اإلجي٤مب واًم٘مٌقل ُمـ اعم١مُم ـ واعم١مُمَّـ ًمف -9،5 

 .ًمٗمظ أو يمت٤مسم٦م أو همػممه٤م

 .قمٚمٞمف، ؿمخّم٤ًم يم٤من أو ُم٤مًٓ شمٕمٞملم اعم١مُمَّـ  -5 

 .وهن٤مي٦مً  شمٕمٞملم ُمّدة قم٘مد اًمت٠مُملم سمداي٦مً  -0 



 
 

 

يٕمتؼم ذم اًمت٠مُملم شمٕمٞملم اخلٓمر اعمقضم٥م ًمٚمير، يم٤مًمٖمرق واحلرق  (:54)مسللة  

واًمنىم٦م واعمرض واعمقت وٟمحقه٤م، ويمذا يٕمتؼم ومٞمف شمٕمٞملم أىم٤ًمط اًمت٠مُملم اًمًٜمقّي٦م أو 

 .اًمِمٝمرّي٦م ًمق يم٤من اًمدومع أىم٤ًمـم٤مً 

يِمؽمط ذم ـمرذم قم٘مد اًمت٠مُملم: اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًم٘مّمد وآظمتٞم٤مر  (:51)مسللة  

َٗمفٍ  ًَ
ه واعمحجقر أو وَمَٚمس، ومال يّمّح ُمـ اًمّمٖمػم واعمجٜمقن واهل٤مزل واعمٙمرَ  وقمدم احلجر ًمِ

 .قمٚمٞمف

ّٓ سمرو٤م اًمٓمروملم (:52)مسللة    .قم٘مد اًمت٠مُملم ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م، وٓ يٜمٗمًخ إ

ح٘م٤مق اعم١مُمَّـ ًمف أو اعم١مُم ـ أو يمٚمٞمٝمام ًمٚمٗمًخ ضم٤مز إذا اؿمؽمط ذم وٛمـ اًمٕم٘مد اؾمت ،ٟمٕمؿ

 .اًمٗمًخ طم٥ًم اًمنمط

ـ ًمف إًمزاُمف سمذًمؽإذا ختّٚمػ اعم١مُم ـ قمـ اًمٕمٛمؾ سمتٕمٝمّ  (:53)مسللة    ده، يم٤من ًمٚمٛم١مُمَّ

وًمف اخلٞم٤مر ذم ومًخ اًمٕم٘مد واؾمؽمضم٤مع ُمٌٚمغ  ،أو همػمه ؾ إمم احل٤ميمؿ اًمنمقملوًمق سم٤مًمتقؾّم 

 .اًمت٠مُملم

اعم١مُمَّـ ًمف سمدومع ُمٌٚمغ اًمت٠مُملم أىم٤ًمـم٤مً،  إذا شم٘مّرر ذم قم٘مد اًمت٠مُملم ىمٞم٤ممُ  (:54)مسللة  

ـ اًم٘مٞم٤مم سمدومع اعم٤ٌمًمغ اًمتل  مل  -يماّمً أو يمٞمٗم٤ًم  -ومتخّٚمػ قمـ شمًديد ىمًط  جي٥م قمغم اعم١مُم 

ـ ًمف اؾمؽمضم٤مع ُم٤م ؾمّدده ُمـ  شمٕمّٝمد سمدومٕمٝم٤م قمٜمد وىمقع اًمير اعمٕملّم، يمام ٓ حيّؼ ًمٚمٛم١مُمَّ

 .أىم٤ًمط اًمت٠مُملم

٤م يتّٗمؼ قمٚمٞمف ٠مُملم ُمّدة ظم٤مّص٦م، سمؾ هل شم٤مسمٕم٦م عمٓ شمٕمتؼم ذم صّح٦م قم٘مد اًمت (:55)مسللة  

 .(اعم١مُم ـ واعم١مُمَّـ ًمف)اًمٓمروم٤من 

إذا اشّمٗمؼ مج٤مقم٦م قمغم شم٠مؾمٞمس ذيم٦م يتٙمّقن رأس ُم٤مهل٤م ُمـ إُمقال  (:42)مسللة  

شم٘مدير اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمؿ، واؿمؽمط يمّؾ ُمٜمٝمؿ قمغم أظمريـ ذم وٛمـ قم٘مد اًمنميم٦م أّٟمف قمغم 



 
 

ُمـ داره أو ؾمٞم٤ّمرشمف أو  -قمغم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف  طمدوث طم٤مدصم٦م طُمّدد ٟمققمٝم٤م ذم وٛمـ اًمنمط

أن شم٘مقم اًمنميم٦م سمتدارك ظم٤ًمرشمف ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م ُمـ رأس ُم٤مل اًمنميم٦م أو  -ٟمحق ذًمؽ 

 .أرسم٤مطمٝم٤م، وضم٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنمط ُم٤م دام اًمٕم٘مد سم٤مىمٞم٤مً 

 

(12) 

 (اخُلُؾوّ ) الرسقػؾّقة

 :ويراد هب٤م ،شاًمنىمٗمٚمٞم٦ّم» ـُمـ اعمٕم٤مُمالت اًمِم٤مئٕم٦م سملم اًمتّج٤مر واًمٙم٦ًٌم ُم٤م يًّٛمك سم

شمٜم٤مزل اعمًت٠مضمر قماّم حت٧م شمٍّمومف سم٢مجي٤مر اعمحّؾ اًمذي يِمٖمٚمف ٔظمر إزاء ُم٘مدار ُمـ اعم٤مل 

وشمٓمٚمؼ أيْم٤مً قمغم شمٜم٤مزل اعم٤مًمؽ ًمٚمٛمًت٠مضمر قمـ طمّ٘مف ذم إظمراضمف ُمـ  .يتّٗمؼ قمٚمٞمف اًمٓمروم٤من

 .اعمحّؾ أو زي٤مدة سمدل اإلجي٤مر سمٕمد هن٤مي٦م ُمّدة اإلضم٤مرة إزاء ُم٘مدار ُمـ اعم٤مل يتّٗم٘م٤من سمِم٠مٟمف

اؾمتئج٤مر إقمٞم٤من اعمًت٠مضمرة يمٛمحاّلت اًمٙم٥ًم واًمتج٤مرة ٓ حُيدث  (:41)مسللة  

قمدم إظمراضمف ُمٜمٝم٤م ودمديد إجي٤مره٤م ُمٜمف  ر١مضمّ اعمطمّ٘م٤مً ًمٚمٛمًت٠مضمر ومٞمٝم٤م سمحٞم٨م يٛمٙمٜمف إًمزام 

سمٛم٘مدار سمدل إجي٤مره٤م اًم٤ًمسمؼ سمٕمد هن٤مي٦م اإلضم٤مرة، ويمذا ـمقل إىم٤مُم٦م اعمًت٠مضمر ذم اعمحّؾ، 

ًمٚمٛمحّؾ، ٓ يقضم٥م رء ُمـ ذًمؽ  ف اعمقضم٦ٌم ًمتٕمزيز اعمقىمع اًمتج٤مريووضم٤مهتف ذم ُمٙمًٌ

 .عمحّؾ وشمًٚمٞمٛمف إمم ص٤مطمٌفطمّ٘م٤مً ًمف ذم اًمٌ٘م٤مء، سمؾ إذا مت٧ّم ُمّدة اإلضم٤مرة جي٥م قمٚمٞمف ختٚمٞم٦م ا

اًمذي ي٘ميض سمٛمٜمع اعم٤مًمؽ قمـ إضم٤ٌمر  اؾمتٖمّؾ اعمًت٠مضمر اًم٘م٤مٟمقن احلٙمقُملوإذا  

اعمًت٠مضمر قمغم اًمتخٚمٞم٦م أو قمـ اًمزي٤مدة ذم سمدل اإلجي٤مر وم٤مُمتٜمع قمـ دومع اًمزي٤مدة أو اًمتخٚمٞم٦م 

 ومٕمٛمٚمف هذا حمّرم، ويٙمقن شمٍّمومف ذم اعمحّؾ سمدون رو٤م اعم٤مًمؽ همّم٤ٌمً، ويمذا ُم٤م ي٠مظمذه ُمـ

 .طمراماعم٤مل إزاء ختٚمٞمتف 



 
 

 

سمامئ٦م ديٜم٤مر ُمثالً وىمٌض إو٤موم٦م  إذا آضمر اعم٤مًمؽ حمّٚمف ُمـ ؿمخص ؾمٜم٦مً  (:46)مسللة  

أن جيّدد  قمغم ذًمؽ ُمٌٚمغ مخًامئ٦م ديٜم٤مر ُمثالً إزاء اؿمؽماـمف قمغم ٟمٗمًف ذم وٛمـ اًمٕم٘مد

اعمًت٠مضمر وإذا أراد  ،اإلجي٤مر هلذا اعمًت٠مضمر أو عمـ يتٜم٤مزل ًمف سمدون زي٤مدة أو سمزي٤مدة ُمتٕم٤مروم٦م

 ،اًمث٤مين اًمتٜم٤مزل قمـ اعمحّؾ ًمث٤مًم٨م أن يٕم٤مُمٚمف سمٛمثؾ ذًمؽ وهٙمذا، صّح هذا آؿمؽماط

وطمٞمٜمئٍذ جيقز ًمٚمٛمًت٠مضمر أن ي٠مظمذ إزاء شمٜم٤مزًمف قمـ طمّ٘مف ُمٌٚمٖم٤ًم ي٤ًموي ُم٤م دومٕمف إمم اعم٤مًمؽ 

 .ٟم٘مداً أو أيمثر أو أىمّؾ طم٥ًم ُم٤م يتّٗم٘م٤من قمٚمٞمف

ٕمٚمقُم٦م وذط قمغم ٟمٗمًف إزاء ـ ؿمخص ُمّدة ُمإذا آضمر اعم٤مًمؽ حمّٚمف ُم (:45)مسللة  

قرة ذم وٛمـ اًمٕم٘مد أن جيّدد إجي٤مره ًمف ؾمٜمقّي٤مً سمٕمد هن٤مي٦م اعمّدة سم٤مًمّم ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل أو سمدوٟمف

ومم أو قمغم اًمٜمحق اعمتٕم٤مرف ذم يمّؾ ؾمٜم٦م، وم٤مشّمٗمؼ أّن ؿمخّم٤مً اًمتل وىمع قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمًٜم٦م إ

ّٓ طمّؼ طمٞم٨م ٓ -دومع ُمٌٚمٖم٤مً ًمٚمٛمًت٠مضمر إزاء شمٜم٤مزًمف قمـ اعمحّؾ وختٚمٞمتف وم٘مط   يٙمقن ًمف إ

ومٕمٜمدئٍذ جيقز  -اًمٌ٘م٤مء وًمٚمامًمؽ احلّرّي٦م ذم إجي٤مر اعمحّؾ سمٕمد ظمروضمف يمٞمػ ُم٤م ؿم٤مء 

ًمٚمٛمًت٠مضمر أظمذ اعمٌٚمغ اعمتّٗمؼ قمٚمٞمف، وشمٙمقن اًمنىمٗمٚمٞم٦ّم سم٢مزاء اًمتخٚمٞم٦م ومح٥ًم، ٓ سم٢مزاء 

 .اٟمت٘م٤مل طمّؼ اًمتٍّمف ُمٜمف إمم داومٕمٝم٤م

جي٥م قمغم اعم٤مًمؽ اًمقوم٤مء سمام اؿمؽمـمف قمغم ٟمٗمًف ذم وٛمـ قم٘مد اإلضم٤مرة،  (:44)مسللة  

ر اعمحّؾ ًمٚمٛمًت٠مضمر أو عمـ يتٜم٤مزل ًمف قمٜمف أن ي١مضّم ( 05) ومٞمج٥م قمٚمٞمف ذم ُمٗمروض اعم٠ًمًم٦م

يمام جي٥م قمٚمٞمف ذم  ،سمدون زي٤مدة أو سمزي٤مدة ُمتٕم٤مروم٦م قمٚمٞمف طم٥ًم ُم٤م اؿمؽمط قمغم ٟمٗمًف

ضمر ُم٤م دام يرهم٥م ذم اًمٌ٘م٤مء ذم اعمحّؾ أن جيّدد اإلجي٤مر ًمٚمٛمًت٠م( 05) ُمٗمروض اعم٠ًمًم٦م

 .ُم٤م هق ُم٘مّرر ذم اًمنمط سمٛم٘مدار سمدل اإلجي٤مر اًم٤ًمسمؼ أو سمام هق سمدل إجي٤مره اعمتٕم٤مرف طم٥ًم

وإذا ختّٚمػ اعم٤مًمؽ قمـ اًمقوم٤مء سمنمـمف واُمتٜمع قمـ دمديد اإلجي٤مر ومٚمٚمٛمنموط ًمف  

         ّن إضم٤ٌمره يتٞم أو همػمه، وًمٙمـ إذا مل  ذًمؽ وًمق سم٤مًمتقؾّمؾ سم٤محل٤ميمؿ اًمنمقملإضم٤ٌمره قمغم 



 
 

 .ومال جيقز ًمف اًمتٍّمف ذم اعمحّؾ ُمـ دون رو٤م اعم٤مًمؽ -ّٕي ؾم٥ٌم يم٤من  -

( 05-05ٕمؾ اًمنمط ذم قم٘مد اإلضم٤مرة ذم ُمٗمروض اعم٠ًمًمتلم )إذا ضُم  (:41)مسللة  

أي اؿمؽماط دمديد اإلضم٤مرة يمام  - قمغم ٟمحق ذط اًمٜمتٞمج٦م ٓ قمغم ٟمحق ذط اًمٗمٕمؾ

   ُم٤ٌمذة أو  -ر أن يٙمقن ًمف أو عمـ يٕمٞمّٜمف سم٠من اؿمؽمط اعمًت٠مضمر قمغم اعم١مضمّ  -ومروٜم٤مه 

 ُمٕملّم ؾمٜمقّي٤ًم، أو سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اعمتٕم٤مروم٦م ذم يمّؾ  آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمحّؾ إزاء ُمٌٚمغٍ  طمؼ   - سمقاؾمٓم٦مٍ 

طمّؼ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمحّؾ وًمق ُمـ دون رو٤م  ؾمٜم٦م، ومحٞمٜمئٍذ يٙمقن ًمٚمٛمًت٠مضمر أو عمـ يٕمٞمّٜمف

 .ًمٚمامًمؽ أن يٓم٤مًم٥م سمٌمء ؾمقى اعمٌٚمغ اًمذي اشّمٗم٘م٤م قمٚمٞمف إزاء احلّؼ اعمذيمقر اعم٤مًمؽ، وٓ حيّؼ 

 

(13) 

 مسائل ف قاعدة اإلقرار وادؼاّصة الـوعّقة

آراء قمٚمامء هٜم٤مك ُم٤ًمئؾ شمتٕمّٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمٕم٘مقد واإلي٘م٤مقم٤مت واحل٘مقق ختتٚمػ ومٞمٝم٤م  

ومٞم٠ًُمل قمـ يمٞمٗمٞم٦ّم  ،أو سمٕمْم٤مً  ـ أرسم٤مب اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦ّم يماّل هؿ ُماإلُم٤مُمٞم٦ّم قمـ آراء همػم

 .ُمع همػمه ذم ُمقارد شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ شمٕم٤مُمؾ اإلُم٤مُمل

وىمد شمٕم٤مرف ًمدى وم٘مٝم٤مئٜم٤م اعمت٠مظّمريـ )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ( ختري٩م هذه اعم٤ًمئؾ  

 .سم٠مطمٙم٤مم ٟمحٚمتف أي إًمزام همػم اإلُم٤مُمل قمغم ىم٤مقمدة اإلًمزام،

ُمـ شمٓمٌٞمؼ شمٚمؽ سُمدَّ ومال  شمث٧ٌم قمٜمدٟم٤م سمٓمريؼ ُمٕمتؼم  ٤مقمدة ملوًمٙمـ طمٞم٨م إّن هذه اًم٘م 

 اَم كَ  مْ فُ ـْ ا مِ ُخُذوْ »اعم٤ًمئؾ قمغم اًم٘مقاقمد اًمٌديٚم٦م ًم٘م٤مقمدة اإلًمزام، يم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مّص٦م اًمٜمققمٞم٦ّم 

قمغم  إىمرار همػم اإلُم٤مُمل أي ،وىم٤مقمدة اإلىمرار ،«مْ اهُ ايَ َض قَ وَ  مْ ـِفَ ُشـَ  ِفْ  مْ ؽُ ـْ مِ  نَ ُخُذوْ لْ يَ 

 .ُمذهٌف وُمٕم٤مُمٚمتف سمٛمقضم٥م أطمٙم٤مُمف



 
 

 

ـّ اًمٕم٤مُّم٦م اظمتٚمٗمقا ذم  (:42)مسللة   يّمّح ًمدى اإلُم٤مُمٞم٦ّم اًمٜمٙم٤مح ُمـ همػم إؿمٝم٤مد، وًمٙم

ه٥م إمم وم٤ًمد اًمٜمٙم٤مح سمدون ذًمؽ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ واومؼ اإلُم٤مُمٞم٦ّم ذم ذًمؽ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ذ

وهؿ احلٜمٗمٞم٦ّم واًمِم٤مومٕمٞم٦ّم واحلٜم٤مسمٚم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم وم٤ًمده سمدون اإلقمالن  اإلؿمٝم٤مد

ـّ اًم٘م٤مئٚملم سمٗم٤ًمده قمغم ـم٤مئٗمتلم .وهؿ اعم٤مًمٙمٞم٦ّم  :وًمٙم

يم٤مًمٕم٘مد  -ُمـ يرى ذم إٟمٙمح٦م اًمتل اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم صّحتٝم٤م ووم٤ًمده٤م  فؿـفم: 

ًمف أو يٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م،  دُ أّٟمف ًمٞمس ٕطمد أن يتزّوج اعمرأة ىمٌؾ أن يٓمّٚم٘مٝم٤م اعمٕم٘مق -اعمذيمقر 

يٛمٙمـ اًمزواج سم٤معمرأة  وه١مٓء هؿ اعم٤مًمٙمٞم٦ّم وأيمثر احلٜم٤مسمٚم٦م، وم٢مذا يم٤من اًمزوج ُمـ ه١مٓء مل 

 .ىمٌؾ أن يٓمّٚم٘مٝم٤م أو يٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م

ُمـ يرى ذم إٟمٙمح٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م أّٟمف جيقز اًمزواج ُمـ اعمرأة ُمـ همػم  ومـفم: 

 .ٜمٗمٞم٦ّمطم٤مضم٦م إمم ومًخ أو ـمالق، وه١مٓء هؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦ّم واحل

إذا يم٤مٟم٧م ممّـ دم٥م  -ومٛمتك يم٤من اًمزوج ُمٜمٝمؿ ضم٤مز اًمزواج سم٤معمرأة سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمّدهت٤م  

إىمرارًا ًمٚمزوج قمغم ُمذهٌف، ويمذا جيقز ًمٚمٛمرأة إذا يم٤مٟم٧م إُم٤مُمٞم٦ّم أن  -قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمّدة قمٜمدهؿ 

 .شمتزّوج سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمّدهت٤م قمغم شم٘مدير وضمقب اًمٕمّدة قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدهؿ

ـّ إ  اًمتقّصؾ إمم  - ظمروضم٤ًم قمـ اًمِمٌٝم٦م وُمراقم٤مًة ًمالطمتٞم٤مط -ذم اًمّمقرشملم  ومموًمٙم

 .إذا يم٤من اًمزوج ممتٜمٕم٤مً ُمٜمف ـمالىمٝم٤م وًمق ُمـ ىمٌؾ احل٤ميمؿ اًمنمقمل

سمٜم٧م أظمٞمٝم٤م، أو سملم اخل٤مًم٦م ٓ جيقز قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م اجلٛمع سملم اًمٕمّٛم٦م و (:43)مسللة  

عمت٠مظّمر ُمٜمٝمام ظمتٝم٤م، سمٛمٕمٜمك أّٟمف يٌٓمؾ يمال اًمٕم٘مديـ إذا شم٘م٤مرٟم٤م ذم اًمقىمقع، يمام يٌٓمؾ اوسمٜم٧م أ

 .ُمتك ؾمٌؼ أطمدمه٤م أظمر

ظمتٝم٤م قمغم سمٜم٧م أظمٞمٝم٤م واخل٤مًم٦م قمغم سمٜم٧م أوأُّم٤م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦ّم ومٞمجقز قم٘مد اًمٕمّٛم٦م  

سمًٌؼ  ٘مد سمٜم٧م إخ قمغم اًمٕمّٛم٦م وسمٜم٧م إظم٧م قمغم اخل٤مًم٦م ُمنموـم٤مً ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام جيقز قم



 
 

 .اًمٕم٘مد أو حلقىمف سمرو٤م اًمٕمّٛم٦م أو اخل٤مًم٦م

ظمتٝم٤م ذم اًمٜمٙم٤مح ٜم٧م أسملم اًمٕمّٛم٦م وسمٜم٧م أظمٞمٝم٤م أو اخل٤مًم٦م وسم وم٢مذا مجع اًمٕم٤مُّمل وقمٚمٞمف 

أن يٕم٘مد قمغم أي  ُمٜمٝمام ُمع شم٘م٤مرن اًمٕم٘مديـ، سمؾ قمغم يمٚمٞمٝمام ُمع رو٤م اًمٕمّٛم٦م أو  ضم٤مز ًمإلُم٤مُمل

قمغم اعمٕم٘مقدة سم٤مًمٕم٘مد اعمت٠مظّمر وًمق يم٤مٟم٧م هل  يٕم٘مدًمف ُمع قمدم اًمت٘م٤مرن أن  جيقزاخل٤مًم٦م، يمام 

وهٙمذا احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  .٤م اًمٕمّٛم٦م أو اخل٤مًم٦مسمٜم٧م إخ أو إظم٧م ويم٤من قم٘مده٤م ُمع رو

 .يمّؾ واطمدة ُمٜمٝمام إذا يم٤مٟم٧م إُم٤مُمٞم٦ّم

ٓ دم٥م اًمٕمّدة قمغم اعمٓمّٚم٘م٦م اًمٞم٤مئ٦ًم واًمّمٖمػمة قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦ّم  (:44)مسللة  

وًمق ُمع اًمدظمقل هبام، وًمٙمـ دم٥م قمغم ُمذه٥م اًمٕم٤مُّم٦م قمغم ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم ذوط صمٌقهت٤م 

ج قم٤مُّمٞم٤ّمً ومٓمّٚمؼ زوضمتف اًمّمٖمػمة أو اًمٞم٤مئ٦ًم ويم٤من ُمذهٌف قمغم اًمّمٖمػمة، وم٢مذا يم٤من اًمزو

ظمتٝم٤م يمٗم٤ًمد اًمٕم٘مد قمغم أ ،صمٌقت اًمٕمّدة قمٚمٞمٝم٤م أىُمّر قمغم ُم٤م يراه ذم ُمذهٌف ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م

 .ظمالل ومؽمة اًمٕمّدة، ويمذا ؾم٤مئر ُمـ حيرم قمٜمدهؿ ٟمٙم٤مطمٝم٤م مجٕم٤مً 

زّوج هل شمتيتزّوضمٝم٤م ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء قمّدهت٤م، وأن ٓ  أن ٓ وإطمقط ًمزوُم٤مً ًمإلُم٤مُمل 

ىمٌؾ ذًمؽ إن يم٤مٟم٧م إُم٤مُمٞم٦ّم أو ص٤مرت يمذًمؽ، يمام أّن إطمقط ًمزوُم٤ًم هل٤م أن ٓ شم٠مظمذ ٟمٗم٘م٦م 

ّٓ شمٓمٌٞم٘م٤مً ًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مّص٦م  ،أّي٤مم اًمٕمّدة ُمـ اًمزوج وإن ومرض صمٌقت اًمٜمٗم٘م٦م هل٤م قمغم ُمذهٌف إ

 .اًمٜمققمٞم٦ّم ُمع شمقوّمر ذوـمٝم٤م

شمِمؽمط ذم صّح٦م اًمٓمالق قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦ّم مجٚم٦م ُمـ اًمنموط اًمتل ٓ  (:45)مسللة  

زوضمتف  وم٢مذا ـمّٚمؼ همػم اإلُم٤مُمل ،أو سمٕمْم٤مً  الُمٞم٦ّم يماّل شمِمؽمط قمٜمد ؾم٤مئر اعمذاه٥م اإلؾم

 -ُمذهٌف  إىمرارًا ًمف قمغم - ضم٤مز ًمإلُم٤مُمل ف ووم٤مؾمد طم٥ًم ُمذهٌٜم٤مسمٓمالق صحٞمح قمغم ُمذهٌ

ممّـ دم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمّدة ذم ُمذهٌف، يمام جيقز أن يتزّوج ُمٓمّٚم٘متف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمّدهت٤م إذا يم٤مٟم٧م 

 .ًمٚمٛمٓمّٚم٘م٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦ّم أن شمتزّوج ُمـ همػمه يمذًمؽ



 
 

 

ُم٤مُمٞم٦ّم وٓ شمٕمتؼم قمٜمد وومٞمام يكم سمٕمض اًمنموط اًمتل شمٕمتؼم ذم صّح٦م اًمٓمالق قمٜمد اإل 

 :أو سمٕمْم٤مً  همػمهؿ يماّل 

 .ن يٙمقن اًمٓمالق ذم ـمٝمر همػم ـمٝمر اعمقاىمٕم٦مأ -9 

 .همػم ُمٕمّٚمؼ قمغم رء أن يٙمقن ُمٜمّجزاً  -5 

 .أن يٙمقن سم٤مًمٚمٗمظ دون اًمٙمت٤مسم٦م -5 

 .أن يٙمقن قمـ اظمتٞم٤مر ٓ قمـ إيمراه -0 

 .أن يٙمقن سمحْمقر ؿم٤مهديـ قمدًملم -3 

 عمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم سم٤مًمقصػ قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل يث٧ٌم ظمٞم٤مر اًمرؤي٦م (:12)مسللة  

رآه وإن يم٤من اعمٌٞمع طم٤موي٤ًم ًمٚمقصػ اعمذيمقر، وٓ يث٧ٌم اخلٞم٤مر قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦ّم ذم صُمؿَّ 

ي اًمِم٤مومٕمل سمحٞم٨م يم٤من اعمِمؽم - اإلُم٤مُمٞم٦ّمٟم٤مومذًا قمغم  اعمقرد، وم٢مذا يم٤من اعمذه٥م اًمِم٤مومٕملهذا 

٤مسمؾ سم٤معمثؾ ومٞم٠مظمذ أن ي٘م ومٚمٚمٛمِمؽمي اإلُم٤مُمل - ذم هذه احل٤مًم٦مسم٤مخلٞم٤مر  ي٠مظمذ اًم٤ٌمئع اإلُم٤مُمل

 .سم٤مخلٞم٤مر ذم هذه اًمّمقرة قمٛمالً سم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مّص٦م اًمٜمققمٞم٦ّم ٤مومٕملاًم٤ٌمئع اًمِم

إمم قمدم صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمٛمٖمٌقن، وُمذهٌٜم٤م  واًمِم٤مومٕمل ٦مأسمق طمٜمٞمٗمذه٥م  (:11)مسللة  

واًمٔم٤مهر أّن حمّؾ اًمٙمالم ذم اًمثٌقت وقمدُمف ٓ يِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤من سمٜم٤مء اعمٖمٌقن قمغم  .صمٌقشمف ًمف

قمدم آيمؽماث سم٤مًم٘مٞمٛم٦م وذاء اًمٌْم٤مقم٦م أو سمٞمٕمٝم٤م سم٠مّي صمٛمـ يم٤من، وم٢مّن اًمٔم٤مهر قمدم صمٌقت 

اخلٞم٤مر ًمف طمٞمٜمئٍذ، ويمذا ٓ يِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤من سمٜم٤مء اعمتٕم٤مُمٚملم قمغم طمّمقل اًمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل 

واقمتٛمد اعمٖمٌقن قمغم ىمقل اًمٖم٤مسمـ ذم قمدم اًمزي٤مدة، وم٢مّن اًمٔم٤مهر  ٓ أزيد٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦ّم سم٤مًم

صمٌقت اخلٞم٤مر ًمف هٜم٤م قمٜمد اجلٛمٞمع ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمرور، ويمذا ٓ يِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤من اًمث٤مسم٧م 

ذم اًمٕمرف اخل٤مّص طمّ٘م٤ًم آظمر همػم طمّؼ اًمٗمًخ يمحّؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم  ٓرشمٙم٤مزيسمح٥ًم اًمنمط ا

 .سمام سمف اًمتٗم٤موت



 
 

صمٌقت ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ وُمذه٥م  ذه٥م اإلُم٤مُملُمُمقرد يم٤من طم٤مل، ومٗمل يمّؾ  وقمغم أّي  

سمٕمدم  أن يٚمزم اًمٕم٤مُّمل -أظمذاً سم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مّص٦م اًمٜمققمٞم٦ّم  - جيقز ًمإلُم٤مُمل قمدم صمٌقشمف اًمٕم٤مُّمل

قمغم اجلٛمٞمع هق اًم٘م٤مٟمقن اًمٜم٤مومذ  وذًمؽ طمٞم٨م يٙمقن اعمذه٥م اًمٕم٤مُّمل صمٌقت اخلٞم٤مر ًمف،

 .أيْم٤مً  سمحٞم٨م يٚمزم سمف اإلُم٤مُمل

َٚمؿ أنيِمؽمط قمٜمد  (:16)مسللة   ًَّ َٚمؿ ومٞمف   احلٜمٗمٞم٦ّم ذم صّح٦م قم٘مد اًم ًْ يٙمقن اعُم

ٟم٤مومذاً قمغم  ُم٤مُمٞم٦ّم، وم٢مذا يم٤من اعمذه٥م احلٜمٗملُمقضمقدًا طم٤مل اًمٕم٘مد، وٓ يِمؽمط ذًمؽ ًمدى اإل

هذا اًمٕم٘مد، ضم٤مز  سمٌٓمالن ٦م سمحٞم٨م يم٤من اعمِمؽمي احلٜمٗمل يٚمزم اًم٤ٌمئع اإلُم٤مُملاإلُم٤مُمٞمّ 

ن ذم ُمثٚمف سمٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة اعم٘م٤مّص٦م سم٤مًمٌٓمال ًمٚمٛمِمؽمي اإلُم٤مُمل أن يٚمزم اًم٤ٌمئع احلٜمٗمل

 .وهٙمذا احل٤مل ًمق ص٤مر اعمِمؽمي إُم٤مُمٞم٤ّمً سمٕمد ذًمؽ .اًمٜمققمٞم٦ّم

ٞم٧ّم ذه٥م اًمٕم٤مُّم٦م إمم أّن ُم٤م ومْمؾ قمـ اًمًٝم٤مم اعمٗمروو٦م يرصمف قمّم٦ٌم اعم (:15)مسللة  

وقمدم رّده قمغم ذوي اًمًٝم٤مم أٟمٗمًٝمؿ، وذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦ّم إمم ظمالف ذًمؽ،  -يم٤مٕخ  -

ًمق ُم٤مت اًمِمخص وظمّٚمػ أظم٤مً وسمٜمت٤مً وم٘مد ذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦ّم إمم إقمٓم٤مء اًمٌٜم٧م ٟمّمػ  :ومٛمثالً 

ٌقا إمم شمريمتف ومرو٤ًم واًمٜمّمػ أظمر رّداً، وقمدم إقمٓم٤مء إخ ؿمٞمئ٤ًم، وأُّم٤م اًمٕم٤مُّم٦م وم٘مد ذه

 .ّٕٟمف ُمـ قمّم٦ٌم اعمٞم٧ّم إقمٓم٤مء اًمٜمّمػ اًمث٤مين ًمألخ

 يرّد إًمٞمف اًمٗم٤موؾ قمغم سمحٞم٨م ٓ وم٢مذا يم٤من اعمذه٥م اًمٕم٤مُّمل ٟم٤مومذًا قمغم اًمقارث اإلُم٤مُمل 

ُمٜمف  اًمٗم٤موؾ قمغم ؾمٝمؿ اًمقارث اًمٕم٤مُّمل ذُ ؾمٝمٛمف، ومٚمٚمٕمّم٦ٌم إذا يم٤مٟمقا ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦ّم أظم

 .سمٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة اعم٘م٤مّص٦م اًمٜمققمٞم٦ّم

ُمـ اعمٜم٘مقل ٞم٧ّم شمرث اًمزوضم٦م قمغم ُمذه٥م اًمٕم٤مُّم٦م ُمـ مجٞمع شمريم٦م اعم (:14)مسللة  

ُمـ إرض ٓ قمٞمٜم٤ًم وٓ ىمٞمٛم٦م،  ه٤م، وٓ شمرث قمغم اعمذه٥م اإلُم٤مُملوهمػمه وإرايض وهمػم

 .وشمرث ُمـ إسمٜمٞم٦م وإؿمج٤مر ىمٞمٛم٦م ٓ قمٞمٜم٤مً 



 
 

 

 ٟم٤مومذاً قمغم اًمِمٞمٕم٦م سمحٞم٨م شمقّرث اًمزوضم٦م اًمٕم٤مُّمٞم٦ّم وقمغم ذًمؽ ومٚمق يم٤من اعمذه٥م اًمٕم٤مُّمل 

ُمـ إرض وُمـ قملم إسمٜمٞم٦م وإؿمج٤مر إذا يم٤من سم٘مٞم٦ّم اًمقرصم٦م ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦ّم، ومٚمٚمزوضم٦م 

اإلُم٤مُمٞم٦ّم أيْم٤مً أن شم٠مظمذ ُم٤م يّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمػماصم٤مً ُمـ إرايض وأقمٞم٤من إسمٜمٞم٦م وإؿمج٤مر 

 .طمٞم٨م يٙمقن ؾم٤مئر اًمقرصم٦م ُمـ اًمٕم٤مُّم٦م

 

(14) 

 أحؽام الترشيح

ومٚمق ومٕمؾ ذًمؽ ًمزُمتف اًمدي٦م قمغم  اعمًٚمؿ،ٞم٧ّم ٓ جيقز شمنميح سمدن اعم (:11)مسللة  

 .شمٗمّمٞمؾ ُمذيمقر ذم يمت٤مب اًمدي٤مت

يٙمـ حم٘مقن اًمدم ذم  اًمٙم٤مومر سم٠مىم٤ًمُمف إذا مل ٞم٧ّم جيقز شمنميح سمدن اعم (:12)مسللة  

 ّٓ  ،ٟمٕمؿ .وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً آضمتٜم٤مب قمـ شمنميح سمدٟمف -يمام ًمق يم٤من ذُّمٞم٤ّمً  -طم٤مل طمٞم٤مشمف، وإ

   أو إذن وًمٞمّف سمٕمد  أو ُمع إذٟمف ذم طم٤مل احلٞم٤مةُمٓمٚم٘م٤مً  -إذا يم٤من ذًمؽ ضم٤مئزًا ذم ذيٕمتف 

 .ومال سم٠مس سمف طمٞمٜمئذٍ  -اًمقوم٤مة 

شمٙمـ أُم٤مرة   وأُّم٤م اعمِمٙمقك يمقٟمف حم٘مقن اًمدم ذم طم٤مل احلٞم٤مة ومٞمجقز شمنميح سمدٟمف إذا مل 

 .قمغم يمقٟمف يمذًمؽ

يٛمٙمـ شمنميح اًمٙم٤مومر  ًمق شمقىّمػ طمٗمظ طمٞم٤مة ُمًٚمؿ قمغم اًمتنميح ومل  (:13)مسللة  

ُمِمٙمقك احل٤مل ضم٤مز شمنميح همػمه ُمـ اًمٙمّٗم٤مر، وإن مل يٛمٙمـ ذًمؽ  همػم حم٘مقن اًمدم أو

 .أيْم٤ًم ضم٤مز شمنميح اعمًٚمؿ

شمتقىّمػ قمٚمٞمف إٟم٘م٤مذ طمٞم٤مة ُمًٚمؿ  وٓ جيقز شمنميح اعمًٚمؿ ًمٖمرض اًمتٕمّٚمؿ وٟمحقه ُم٤م مل  

 .أو ُمـ سمحٙمٛمف وًمق ذم اعمًت٘مٌؾ



 
 

 

(15) 

 أحؽام السققع

اعمًٚمؿ ٞم٧ّم إذا شمقىّمػ طمٗمظ طمٞم٤مة اعمًٚمؿ قمغم ىمٓمع قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اعم (:14)مسللة  

إلحل٤مىمف سمٌدٟمف ضم٤مز اًم٘مٓمع، وًمٙمـ شمث٧ٌم اًمدي٦م قمغم اًم٘م٤مـمع قمغم  -٦م يم٤مًم٘مٚم٥م واًمٙمٚمٞم -

ٟمٔمرًا  ٤8مم سمدن احلّل وإذا ُأحلؼ سمٌدن احلّل شمرشّم٧ٌم قمٚمٞمف سمٕمد اإلحل٤مق أطمٙم .إطمقط ًمزوُم٤مً 

 .إمم أّٟمف أصٌح ضمزءًا ُمٜمف

اعمًٚمؿ إلحل٤مىمف سمٌدن احلّل ومٞمام ٞم٧ّم ٓ جيقز ىمٓمع قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اعم (:15)مسللة  

يمام ذم اًمٕملم وٟمحقه٤م ُمـ  ،شمتقىّمػ قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف وإن يم٤من ذم طم٤مضم٦م ُم٤مؾّم٦م إًمٞمف إذا مل 

 .إقمْم٤مء، وًمق ىمٓمع ومٕمغم اًم٘م٤مـمع اًمدي٦م

، وًمٙمـ إذا شمّؿ اإلحل٤مق وطمّٚم٧م ومٞمف ٌدن احلّل ٘مٓمقع وٓ جيقز إحل٤مىمف سموجي٥م دومـ اعم 

 .جي٥م ىمٓمٕمف سمٕمد ذًمؽ احلٞم٤مة مل 

ػم إذا أوص سم٘مٓمع سمٕمض أقمْم٤مئف سمٕمد ووم٤مشمف ًمٞمُٚمحؼ سمٌدن احلّل ُمـ هم (:22)مسللة  

وإن  -ومٗمل ٟمٗمقذ وصٞمّتف وضمقاز اًم٘مٓمع طمٞمٜمئٍذ إؿمٙم٤مل  أن شمتقىّمػ طمٞم٤مة احلّل قمغم ذًمؽ

 .ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م آطمتٞم٤مط ذم ذًمؽ ومال يؽمك ،-دم٥م اًمدي٦م قمغم اًم٘م٤مـمع  مل 

ُمـ شمقىّمٗم٧م رئت٤مه وىمٚمٌف قمـ  :ذم اعمقارد اعمت٘مّدُم٦م هقٞم٧ّم اعم٘مّمقد سم٤معم (:21)مسللة  

دُم٤مهمٞم٤ّمً ُمع اؾمتٛمرار رئتٞمف وىمٚمٌف ذم وفم٤مئٗمٝمام ٞم٧ّم اًمٕمٛمؾ شمقىّمٗم٤ًم هن٤مئٞم٤ّمً ٓ رضمٕم٦م ومٞمف، وأُّم٤م اعم

وحيرم ىمٓمع  .ومال ُيٕمد  ُمٞمّت٤مً  - وإن يم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ شمريمٞم٥م أضمٝمزة اإلٟمٕم٤مش اًمّمٜم٤مقمٞم٦ّم -

 .قمْمق ُمٜمف إلحل٤مىمف سمٌدن احلّل ُمٓمٚم٘م٤مً 



 
 

 

ٓ جيقز ىمٓمع ضمزء ُمـ إٟم٤ًمن طمّل إلحل٤مىمف سمجًؿ همػمه إذا يم٤من ىمٓمُٕمف  (:26)مسللة  

ُيٚمِحؼ سمف اًمير  ُيٚمِحُؼ سمف ضرًا سمٚمٞمٖم٤مً يمام ذم ىمٚمع اًمٕملم وىمٓمع اًمٞمد وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م، وأُّم٤م إذا مل 

د أو ضمزء ُمـ اًمٜمخ٤مع أو إطمدى اًمٙمٚمٞمتلم عمـ ًمديف يمٚمٞم٦م ُمـ اجلٚم يمام ذم ىمٓمع ىمٓمٕم٦م -اًمٌٚمٞمغ 

ّٓ  ،يٙمـ ىم٤مسًا ًمّمٖمر أو ضمٜمقن ومال سم٠مس سمف ُمع رو٤م ص٤مطمٌف إذا مل  -ظمرى ؾمٚمٞمٛم٦م أ وإ

 .اجلزء اعم٘مٓمقع سم٢مزاءويمام جيقز اًم٘مٓمع ذم اًمّمقرة اعمذيمقرة جيقز أظمذ اعم٤مل  .جيز ُمٓمٚم٘م٤مً  مل 

يمام جيقز أظمذ اًمٕمقض  ،جيقز اًمتؼّمع سم٤مًمدم ًمٚمٛمرى اعمحت٤مضملم إًمٞمف (:25)مسللة  

 .قمٚمٞمف

اًمٙم٤مومر همػم حم٘مقن اًمدم أو ُمِمٙمقك ٞم٧ّم جيقز ىمٓمع قمْمق ُمـ سمدن اعم (:24)مسللة  

وشمؽمشّم٥م قمٚمٞمف سمٕمد اإلحل٤مق وطمٚمقل احلٞم٤مة ومٞمف أطمٙم٤مم سمدن  ،احل٤مل إلحل٤مىمف سمٌدن اعمًٚمؿ

 .اعمًٚمؿ ًمّمػمورشمف ضمزءًا ُمٜمف

ن يم٤من احلٞمقان سمٌدن اعمًٚمؿ وإ أيْم٤مً إحل٤مق سمٕمض أقمْم٤مء احلٞمقان يم٘مٚمٌفز وجيق 

سمٕمد اإلحل٤مق وطمٚمقل احلٞم٤مة ومٞمف ضمزءاً ُمـ سمدن اعمًٚمؿ  ويّمٌح ير،ٟمجس اًمٕملم يم٤مخلٜمز

 .وشمٚمح٘مف أطمٙم٤مُمف

 

(62) 

 أحؽام التؾؼقح الصـاعي

، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذات زوج أم ٓ ،ٓ جيقز شمٚم٘مٞمح اعمرأة سمٛمٜمّل همػم اًمزوج (:21)مسللة  

 .وريض اًمزوج واًمزوضم٦م سمذًمؽ أم ٓ، يم٤من اًمتٚم٘مٞمح سمقاؾمٓم٦م اًمزوج أم همػمه

وًمدت، وم٢من صُمؿَّ  شمٚم٘مٞمح اعمرأة سمٛمٜمّل همػم اًمزوج ومحٛمٚم٧م ُمٜمف ًمق شمؿّ  (:22)مسللة  



 
 

ومال إؿمٙم٤مل ذم  -يمام ًمق ُأريد شمٚم٘مٞمحٝم٤م سمٛمٜمّل زوضمٝم٤م وم٤مؿمتٌف سمٖمػمه  -طمدث ذًمؽ اؿمت٤ٌمه٤مً 

 .ػم اًمقطء سمِمٌٝم٦ماٟمت٤ًمسمف إمم ص٤مطم٥م اعمٜمّل، وم٢مّٟمف ٟمٔم

وأُّم٤م إن طمدث ذًمؽ ُمع اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمد ومال يٌٕمد اٟمت٤ًمسمف إًمٞمف أيْم٤مً وصمٌقت مجٞمع  

ّٕن اعمًتثٜمك ُمـ اإلرث هق اًمقًمد قمـ زٟمك،  8أطمٙم٤مم إسمّقة واًمٌٜمّقة سمٞمٜمٝمام طمتّك اإلرث

 .وهذا ًمٞمس يمذًمؽ وإن يم٤من اًمٕمٛمؾ اعمقضم٥م حلّمقل احلٛمؾ سمف حمّرُم٤مً 

وٓ ومرق  ،ُّمف وم٢مّٟمف يٜمت٥ًم إًمٞمٝم٤م طمتّك ذم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م أوهٙمذا احل٤مل ذم اٟمت٤ًمسمف إمم 

 .سمٞمٜمف وسملم ؾم٤مئر أوٓده٤م أصالً 

ظمرى ومرج اُمرأة أ إممعمرأة ُمٜمّل زوضمٝم٤م ا ٟم٘مٚم٧موُمـ ىمٌٞمؾ هذه اًمّمقرة ُم٤م ًمق  

وم٢مّٟمف يٜمت٥ًم إمم ص٤مطم٥م اًمٜمٓمٗم٦م وإمم اًمتل محٚمتف  ،وًمدتصُمؿَّ  سم٤معم٤ًمطم٘م٦م أو ٟمحقه٤م ومحٛمٚم٧م

 .وإن يم٤من اًمٕمٛمؾ اعمذيمقر حمّرُم٤مً 

ح٧م سمف وووٕم٧م ذم  (:23)مسللة   ًمق ُأظمذت سُمَقْيَْم٦م اعمرأة وطُمَقْيِٛمـ اًمرضمؾ ومُٚم٘م 

رطمؿ صٜم٤مقمٞم٦ّم أو ٟمحقه٤م، وومرض أّٟمف شمٞمّن شمٜمٛمٞمتُٝم٤م ومٞمٝم٤م طمتّك شمٙمّقن إٟم٤ًمن سمذًمؽ وم٤مًمٔم٤مهر 

أّٟمف يٜمت٥ًم إمم ص٤مطم٥م احلقيٛمـ وص٤مطم٦ٌم اًمٌقيْم٦م، ويث٧ٌم سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام مجٞمع أطمٙم٤مم 

 .ُم٤مت ُمٜمٝمام ىمٌؾ اًمتٚم٘مٞمحٓ يرث ممّـ  ،ٟمٕمؿ .اًمٜم٥ًم طمتّك اإلرث

ظمرى اًمرضمؾ إمم رطمؿ اُمرأة أ ُحَقْيِٛمـاعمرأة اعمٚمّ٘مح٦م سم سُمَقْيَْم٦م٘مٚم٧م ًمق ٟمُ  (:24)مسللة  

ومال  ،ومٜمِم٠م ومٞمٝم٤م وشمقًّمد ومٗمل اٟمت٤ًمسمف إمم ص٤مطم٦ٌم اًمٌقيْم٦م أو إمم ص٤مطم٦ٌم اًمرطمؿ إؿمٙم٤مل

 يٌٕمد صمٌقت ٓ ،ٟمٕمؿ .يؽمك ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ومٞمام يتٕمّٚمؼ سمذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مم إُُمقُم٦م واًمٌٜمّقة

 .حيٙمؿ سم٤مٟمت٤ًمسمف إًمٞمٝم٤م ُمٞم٦ّم سمٞمٜمف وسملم ص٤مطم٦ٌم اًمرطمؿ وإن مل رَ اعمَحْ 

وٓ جيقز ذًمؽ  ،جيقز شمٚم٘مٞمح اعمرأة صٜم٤مقمٞم٤ًّم سمٛمٜمّل زوضمٝم٤م ُم٤م دام طمٞم٤ّمً  (:25)مسللة  

وطمٙمؿ اًمقًمد اعمقًمقد هبذه اًمٓمري٘م٦م طمٙمؿ ؾم٤مئر أوٓدمه٤م  .سمٕمد ووم٤مشمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 



 
 

 

ّٓ إذا يم٤من اًمتٚم٘مٞمح سمٕمد ووم٤مة اًمزوج ،سمال ومرق أصالً  وم٢مّٟمف ٓ يرث ُمٜمف ذم هذه اًمّمقرة  ،إ

 .وإن يم٤من ُمٜمت٤ًٌمً إًمٞمف

همػم اًمزوج إذا شمقىّمٗم٧م   ًمٕمٛمٚمٞم٦ّم اًمتٚم٘مٞمح اًمّمٜم٤مقملإّٟمف ٓ جيقز أن يٙمقن اعم٤ٌمذصُمؿَّ  

 .ًمتٜمٔمر إًمٞمٝم٤م أو ًمتٚمٛمًٝم٤م ُمـ همػم طم٤مئؾ -ُمثالً  -قمغم يمِمػ اعمرأة قمقرهت٤م ًمٚمٓمٌٞم٦ٌم 

ا مل يٙمـ يتٞمّن هل٤م احلٛمؾ سمٖمػم ذًمؽ ويم٤من اًمّمؼم قمغم قمدم اإلٟمج٤مب طمرضمٞم٤ّمً إذ ،ٟمٕمؿ 

 .قمٚمٞمٝم٤م سمحد  ٓ ُيتحّٛمؾ قم٤مدة ضم٤مز هل٤م ذًمؽ

 

(61) 

 أحؽام تديد الـسل

جيقز ًمٚمٛمرأة اؾمتٕمامل ُم٤م يٛمٜمع احلٛمؾ ُمـ اًمٕم٘م٤مىمػم اعمُٕمّدة ًمذًمؽ سمنمط  (:32)مسللة  

يٜم٤مِف ؿمٞمئ٤ًم  ًمؽ سملم رو٤م اًمزوج سمف وقمدُمف ُم٤م مل أن ٓ ُيٚمِحؼ هب٤م ضراً سمٚمٞمٖم٤مً، وٓ ومرق ذم ذ

 .ُمـ طم٘مقىمف اًمنمقمٞم٦ّم

ْقًَم٥م اعم٤مٟمع ُمـ احلٛمؾ وٟمحقه ُمـ اعمقاٟمع جيقز ًمٚمٛمرأة اؾمتٕمامل اًمٚمَ  (:31)مسللة  

            سم٤مًمنمط اعمت٘مّدم، وًمٙمـ إذا شمقىّمػ ووٕمف ذم اًمرطمؿ قمغم أن ي٤ٌمذ ذًمؽ همػم اًمزوج 

ًمزم  ،دون طم٤مئؾ ُم٤م حيرم يمِمٗمف هل٤م اظمتٞم٤مراً يم٤مًمٕمقرةُمـ  ٚمٛمسيٜمٔمر أو يو - يم٤مًمٓمٌٞم٦ٌم -

أو ُمقضم٤ًٌم  ،يمام إذا يم٤من احلٛمؾ ُمّياً سم٤معمرأة ،آىمتّم٤مر ذم ذًمؽ قمغم ُمقرد اًميورة

ّن هل٤م اعمٜمع ُمٜمف سمٌٕمض ـمرىمف يٙمـ يتٞم ومل  ،تحّٛمؾ قم٤مدةًمقىمققمٝم٤م ذم طمرج ؿمديد ٓ يُ 

 .أو يم٤مٟم٧م ضرّي٦م أو طمرضمٞم٦ّم قمٚمٞمٝم٤م يمذًمؽ ،ظمرىإ

ّٓ يث٧ٌم هل٤م أّن اؾمتٕمامل اًمٚمَ  مل  ذاهذا إ  ْقًَم٥م يًتتٌع شمٚمػ اًمٌَُقْيَْم٦م سمٕمد ختّمٞمٌٝم٤م، وإ



 
 

 .وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً آضمتٜم٤مب قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

جيقز ًمٚمٛمرأة أن دمري قمٛمٚمٞم٦ّم ضمراطمٞم٦ّم ًمٖمٚمؼ اًم٘مٜم٤مة اًمتٜم٤مؾمٚمٞم٦ّم )اًمٜمٗمػم(  (:36)مسللة  

ذًمؽ قمغم يمِمػ ُم٤م  وإن يم٤من ي١مّدي إمم ىمٓمع ٟمًٚمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ حتٛمؾ أسمداً، وًمٙمـ إذا شمقىّمػ

ّٓ ذم طم٤مل  ،حيرم يمِمٗمف ُمـ سمدهن٤م ًمٚمٜمٔمر إًمٞمف أو ًمٚمٛمًف ُمـ همػم طم٤مئؾ مل جيز هل٤م اًمٙمِمػ إ

 .ُم٤م ُمّر ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًميورة طم٥ًم

ٌٞمْملم وٟمحق ذًمؽ ٦م ضمراطمٞم٦ّم ًم٘مٓمع اًمرطمؿ أو ٟمزع اعموٓ جيقز ًمٚمٛمرأة أن دمري قمٛمٚمٞمّ  

ّٓ إذا اىمتْمتف ضورة  - سمٚمٞمٖم٤ًم هب٤م مم٤ّم ي١مّدي إمم ىمٓمع ٟمًٚمٝم٤م وًمٙمـ يًتٚمزم ضراً  - إ

 .وٟمٔمػم هذا اًمٙمالم يمّٚمف جيري ذم اًمرضمؾ أيْم٤مً  .وٞم٦ّمرَ ُمَ 

ّٓ ومٞمام إذا  ،ٓ جيقز إؾم٘م٤مط احلٛمؾ وإن يم٤من سُمَقْيَْم٦م خمّّم٦ٌم سم٤محلَُقْيِٛمـ (:35)مسللة   إ

اًمير قمغم ٟمٗمًٝم٤م ُمـ اؾمتٛمرار وضمقده أو يم٤من ُمقضم٤ٌمً ًمقىمققمٝم٤م ذم طمرج  إمّ ظم٤موم٧م 

شمٚمجف اًمروح، وأُّم٤م سمٕمد وًمقج   وم٢مّٟمف جيقز هل٤م قمٜمدئٍذ إؾم٘م٤مـمف ُم٤م مل ،ُيتحّٛمؾ قم٤مدةؿمديد ٓ 

 .اًمروح ومٞمف ومال جيقز اإلؾم٘م٤مط ُمٓمٚم٘م٤ًم طمتّك ذم طم٤مًم٦م اًمير واحلرج قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 

وإن أؾم٘مٓمف  ،ّم محٚمٝم٤م وضم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ديتف ٕسمٞمف أو ًمٖمػمه ُمـ ورصمتفوإذا أؾم٘مٓم٧م إ 

ًمزُمتف اًمدي٦م هلام وإن يم٤من  -يم٤مًمٓمٌٞم٦ٌم  -ن أؾم٘مٓمف همػممه٤م ُّمف، وإإب ومٕمٚمٞمف ديتف ٕ

هذا إذا يم٤من احلٛمؾ ُمـ طمالل، وإن يم٤من ُمـ اًمزٟم٤م ُمـ اًمٓمروملم ومتٙمقن  .اإلؾم٘م٤مط سمٓمٚمٌٝمام

 (.اًمدي٦م ًمإلُم٤مم )قمٚمٞمف اًمًالم

 وًمقج اًمروح ومٞمف دومع مخ٦ًم آٓف وُم٤مئتلم ومخًلم٦م احلٛمؾ سمٕمد ويٙمٗمل ذم دي 

سمٕمد ؾمقاء أيم٤من ُمقشمف  ،ٟمثكوٟمّمػ ذًمؽ إن يم٤من أ ،ُمـ اًمٗمّْم٦م إن يم٤من ذيمراً  ُمث٘م٤مًٓ 

 .قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً  ُّمفظمروضمف طمٞم٤ًّم أم ذم سمٓمـ أ

يٙمٗمل ذم ديتف ىمٌؾ وًمقج اًمروح ومٞمف دومع ُم٤مئ٦م ومخ٦ًم ُمث٤مىمٞمؾ ُمـ اًمٗمّْم٦م إن يم٤من و 



 
 

 

ُمث٤مىمٞمؾ إن يم٤من قمٚم٘م٦م، وصمالصمامئ٦م ومخ٦ًم قمنم ُمث٘م٤مًٓ إن يم٤من ٟمٓمٗم٦م، وُم٤مئتلم وقمنمة 

ُمْمٖم٦م، وأرسمٕمامئ٦م وقمنميـ ُمث٘م٤مًٓ إن يم٤من ىمد ٟمٌت٧م ًمف اًمٕمٔم٤مم، ومخًامئ٦م ومخ٦ًم 

ٟمثك وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمذيمر وإ .وقمنميـ ُمث٘م٤مًٓ إن يم٤من شم٤مّم إقمْم٤مء واجلقارح

 .قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 

وهل ذم اإلؾم٘م٤مط قمٛمداً آؾمتٖمٗم٤مر  ،اًمٙمّٗم٤مرةويمذًمؽ جي٥م قمغم ُم٤ٌمذ اإلؾم٘م٤مط  

سمدًٓ قمـ قمتؼ اًمرىم٦ٌم قمغم إطمقط وضمقسم٤مً وصقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم وإـمٕم٤مم ؾمتلّم ُمًٙمٞمٜم٤ًم 

 يتٛمّٙمـ وم٢من مل ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـًمٙمّؾ ُمًٙملم ُمّد ُمـ اًمٓمٕم٤مم، وذم اإلؾم٘م٤مط ظمٓم٠ًم صقم 

وًمقج اًمروح  سملمط وٓ ومرق ذم وضمقب اًمٙمّٗم٤مرة سم٤مإلؾم٘م٤م .يمذًمؽ لم ُمًٙمٞمٜم٤مً وم٢مـمٕم٤مم ؾمتّ 

 .وقمدُمف قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً 

جيقز ًمٚمٛمرأة اؾمتٕمامل اًمٕم٘م٤مىمػم اًمتل شم١مضّمؾ اًمدورة اًمِمٝمرّي٦م قمـ وىمتٝم٤م  (:34)مسللة  

سمنمط أن ٓ  -يم٤مًمّمٞم٤مم وُمٜم٤مؾمؽ احل٩ّم أو ًمٖمػم ذًمؽ  -ًمٖمرض إمت٤مم سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت 

يٙمـ هل٤م أطمٙم٤مم   وإذا اؾمتٕمٛمٚم٧م اًمٕم٘م٤مر ومرأت دُم٤ًم ُمت٘مٓمّٕم٤ًم مل .يٚمحؼ هب٤م ضرًا سمٚمٞمٖم٤مً 

 .احلٞمض وإن رأشمف ذم أّي٤مم اًمٕم٤مدة

 

(66) 

 أحؽام الشوارع ادػتوحة من قبل الدولة

ٗم٦م اعمًتحدصم٦م اًمقاىمٕم٦م قمغم اًمدور جيقز اؾمتٓمراق اًمِمقارع وإرص (:31)مسللة  

 .وإُمالك اًمِمخّمٞم٦ّم ًمٚمٜم٤مس اًمتل شمًتٛمٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م ودمٕمٚمٝم٤م ـمرىم٤مً 

ُمـ قمٚمؿ أّن ُمقوٕم٤ًم ظم٤مّص٤ًم ُمٜمٝم٤م ىمد ىم٤مُم٧م اًمدوًم٦م سم٤مؾمتٛماليمف ىمٝمرًا قمغم ص٤مطمٌف  ،ٟمٕمؿ 

ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ إرض اعمٖمّمقسم٦م، ومال جيقز  ـ دون إرو٤مئف سمتٕمقيض أو ُم٤م سمحٙمٛمفُم



 
 

ّٓ ُمع اؾمؽمو٤مء ص٤مطمٌف أو وًمٞمّف  ،ًمف اًمتٍّمف ومٞمف طمتّك سمٛمثؾ آؾمتٓمراق ُمـ إب أو  -إ

وم٢من مل يٕمٚمؿ ص٤مطمٌف ضمرى قمٚمٞمف طمٙمؿ اعم٤مل  ،-دمه٤م اجلّد أو اًم٘مٞمّؿ اعمٜمّمقب ُمـ ىمٌؾ أطم

وُمٜمف ئمٝمر طمٙمؿ اًمٗمْمالت اًم٤ٌمىمٞم٦م  .ًمٙمف، ومػماضمع سمِم٠مٟمف احل٤ميمؿ اًمنمقملاعمجٝمقل ُم٤م

ّٓ سم٢مذن أصح٤مهب٤م  .ُمٜمٝم٤م، وم٢مّٟمف ٓ جيقز اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م إ

جيقز اًمٕمٌقر واعمرور ُمـ أرايض اعم٤ًمضمد اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٓمرق، ويمذا  (:32)مسللة  

وهٙمذا احل٤مل ذم أرايض احلًٞمٜمٞم٤ّمت واعم٘م٤مسمر  ،ٞمٝم٤م وٟمحقه ُمـ اًمتٍّموم٤متجيقز اجلٚمقس وم

وأُّم٤م أرايض اعمدارس وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ومٗمل ضمقاز اًمتٍّمف  .وُم٤م يِمٌٝمٝمام ُمـ إوىم٤مف اًمٕم٤مُّم٦م

 .ومٞمٝم٤م سمٛمثؾ ذًمؽ ًمٖمػم اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ إؿمٙم٤مل، وإطمقط ًمزوُم٤مً اًمتجٜم٥ّم قمٜمف

اعم٤ًمضمد اًمقاىمٕم٦م ذم اًمِمقارع وإرصٗم٦م اعمًتحدصم٦م ٓ خترج قمرصتٝم٤م  (:33)مسللة  

داره قمـ اًمقىمٗمٞم٦ّم، وًمٙمـ ٓ شمؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اعمؽمشّم٦ٌم قمغم قمٜمقان اعمًجد اًمدائرة ُم

وقمدم ضمقاز ُمٙم٨م اجلٜم٥م  ووضمقب إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م قمٜمف فوضمقداً وقمدُم٤ًم، يمحرُم٦م شمٜمجٞمً

 .واحل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء ومٞمف وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ

خترج قمـ قمٜمقان اعمًجد شمرشّم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع  ُّم٤م اًمٗمْمالت اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، وم٢من مل وأ 

ومال شمؽمشّم٥م  -أو داراً  ذا ضمٕمٚمٝم٤م اًمٔم٤ممل ديّم٤مٟم٤ًم أو حماّل يمام إ -أطمٙم٤مُمف، وأُّم٤م إذا ظمرضم٧م قمٜمف 

ّٓ ُم٤م  ،قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ إطمٙم٤مم، وجيقز آٟمتٗم٤مع ُمٜمٝم٤م سمجٛمٞمع آٟمتٗم٤مقم٤مت اعمحّٚمٚم٦م اًمنمقمٞم٦ّم إ

 .وم٢مّٟمف همػم ضم٤مئز ًمٚمٖمّم٥مثٌٞمت٤مً يٕمّد ُمٜمٝم٤م شم

 ،٤مض اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اعم٤ًمضمد سمٕمد هدُمٝم٤م يم٠مطمج٤مره٤م وأظمِم٤مهب٤مإٟم٘م (:34)مسللة  

إذا يم٤مٟم٧م وىمٗم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م سومٝم٤م  وؾم٤مئؾ إٟم٤مرهت٤م وشمؼميده٤م وشمدومئتٝم٤ميمٗمرؿمٝم٤م و ٤موآٓهُت 

ٕمٚم٧م ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُّم٦م، وإن مل يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م يٛمٙمـ ذًمؽ ضُم  ذم ُمًجد آظمر، وم٢من مل 

ّٓ سمٌٞمٕمٝم٤م سم٤مقمٝم٤م اعمتقزّم أو ُمـ سمحٙمٛمف وسف صمٛمٜمٝم٤م قمغم ُمًجد آظمر  .إ



 
 

 

يمام ًمق يم٤مٟم٧م ىمد اؿمؽمي٧م ُمـ ُمٜم٤مومع  - وأُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م أٟم٘م٤مض اعمًجد ُمٚمٙم٤مً ـمِْٚم٘م٤مً ًمف 

ومال جي٥م سف شمٚمؽ إٟم٘م٤مض سم٠مٟمٗمًٝم٤م قمغم ُمًجد آظمر،  - اًمٕملم اعمقىمقوم٦م قمغم اعمًجد

سمؾ جيقز ًمٚمٛمتقزّم أو ُمـ سمحٙمٛمف أن يٌٞمٕمٝم٤م إذا رأى اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ، ومٞمٍمف صمٛمٜمٝم٤م قمغم 

وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ جيري أيْم٤مً ذم أٟم٘م٤مض اعمدارس واحلًٞمٜمٞم٤ّمت  .ُمًجد آظمر

 .ىمٕم٦م ذم اًمٓمرىم٤متوٟمحقمه٤م ُمـ إوىم٤مف اًمٕم٤مُّم٦م اًمقا

ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٓمرق إن يم٤مٟم٧م ُمـ إُمالك اًمِمخّمٞم٦ّم  (:35)مسللة  

يٙمـ اًمٕمٌقر واعمرور قمٚمٞمٝم٤م  أو ُمـ إوىم٤مف اًمٕم٤مُّم٦م وم٘مد فمٝمر طمٙمٛمٝم٤م مم٤ّم ؾمٌؼ، هذا إذا مل 

ّٓ ومال جيقز ،هتٙم٤ًم عمقشمك اعمًٚمٛملم   .وإ

يٙمـ هتٙم٤مً، وُمـ ذًمؽ  سم٤مًمتٍّمف ومٞمٝم٤م ُم٤م مل شمٙمـ ُمٚمٙم٤مً وٓ وىمٗم٤ًم ومال سم٠مس   وأُّم٤م إذا مل 

ئمٝمر طم٤مل إرايض اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، وم٢مهّن٤م ذم اًمٗمرض إّول ٓ جيقز اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م وذاؤه٤م 

ّٓ سم٢مذن ُم٤مًمٙمٝم٤م ّٓ سم٢مذن اعمتقزّم وُم ،إ ـ سمحٙمٛمف، ومٞمٍمف وذم اًمٗمرض اًمث٤مين ٓ جيقز ذًمؽ إ

ىمرب قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً، وذم ظمرى ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمع ُمراقم٤مة إىمرب وم٤مٕصمٛمٜمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمر أ

يًتٚمزم اًمتٍّمف ذم ُمٚمؽ   اًمٗمرض اًمث٤مًم٨م جيقز ذًمؽ ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم إذن أطمد، ُم٤م مل

 .اًمٖمػم يمآصم٤مر اًم٘مٌقر اعمٝمّدُم٦م

 

(65) 

 ادسائل ادستحدثة ف الصالة والصقام

يٗمٓمر ذم  ومل  -ًمق ؾم٤مومر اًمّم٤مئؿ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ضمّقاً سمٕمد اًمٖمروب  (:42)مسللة  

شمٖمرب اًمِمٛمس ومٞمف سمٕمد، مل جي٥م قمٚمٞمف   إمم ضمٝم٦م اًمٖمرب ومقصؾ إمم ُمٙم٤من مل -سمٚمده 

 .وإن يم٤من ذًمؽ أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً  ،اإلُم٤ًمك إمم اًمٖمروب



 
 

ؾم٤مومر إمم ضمٝم٦م اًمٖمرب صُمؿَّ  صغّم اعمٙمّٚمػ صالة اًمّمٌح ذم سمٚمدهًمق  (:41)مسللة  

ؾم٤مومر صُمؿَّ  سمٚمدهـمٚمع، أو صغّم صالة اًمٔمٝمر ذم صُمؿَّ  يٓمٚمع ومٞمف اًمٗمجر سمٕمدُ  إمم سمٚمد مل ومقصؾ 

ؾم٤مومر صُمؿَّ  أو صغّم صالة اعمٖمرب ومٞمف ،زاًم٧مصُمؿَّ  شمزل اًمِمٛمس ومٞمف سمٕمدُ   إمم سمٚمد مل ضمّقًا ومقصؾ

دم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة ذم رء ُمـ   مل ،همرسم٧مصُمؿَّ  ٖمرب اًمِمٛمس ومٞمفشم ومقصؾ إمم سمٚمد مل 

 .وإن يم٤مٟم٧م اإلقم٤مدة أطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤مً  ،هذه اًمٗمروض

يم٠من ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس أو همرسم٧م  -ّمالة ذم سمٚمده ًمق ظمرج وىم٧م اًم (:46)مسللة  

شمٓمٚمع اًمِمٛمس ومٞمف أو  ؾم٤مومر ضمّقًا ومقَصَؾ إمم سمٚمد مل صُمؿَّ  -يّمؾ  اًمّمٌح أو اًمٔمٝمريـ  ومل 

شمٖمرب سمٕمُد وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن ي١مّدي اًمّمالة سم٘مّمد ُم٤م ذم اًمذُّم٦م وٓ يٜمقي ظمّمقص  مل 

 .إداء أو اًم٘مْم٤مء

وم٢من متّٙمـ ُمـ اإلشمٞم٤من هب٤م  راد اًمّمالة ومٞمٝم٤مّقًا سم٤مًمٓم٤مئرة وأإذا ؾم٤مومر ضم (:45)مسللة  

 ّٓ إمم اًم٘مٌٚم٦م واضمداً ًمنمـمل آؾمت٘م٤ٌمل وآؾمت٘مرار وًمٖمػممه٤م ُمـ اًمنموط صّح٧م، وإ

سمحٞم٨م يتٛمّٙمـ ُمـ اإلشمٞم٤من هب٤م واضمدة  قمغم إطمقط ًمزوُم٤مً إذا يم٤من ذم ؾمٕم٦م اًمقىم٧مشمّمّح  مل 

  .ًمٚمنموط سمٕمد اًمٜمزول ُمـ اًمٓم٤مئرة

ٞمف اإلشمٞم٤من هب٤م ومٞمٝم٤م، وقمٜمدئٍذ إن قمٚمؿ سمٙمقن اًم٘مٌٚم٦م ذم وضم٥م قمٚم وأُّم٤م إذا و٤مق اًمقىم٧م 

ّٓ ُمع اًميورة، وطمٞمٜمئٍذ  ،ضمٝم٦م ظم٤مّص٦م صغّم إًمٞمٝم٤م وٓ شمّمّح صالشمف ًمق أظمّؾ سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل إ

يٜمحرف إمم اًم٘مٌٚم٦م يمّٚمام اٟمحروم٧م اًمٓم٤مئرة ويًٙم٧م قمـ اًم٘مراءة واًمذيمر ذم طم٤مل 

يتٛمّٙمـ ُمـ اؾمت٘م٤ٌمل قملم اًم٘مٌٚم٦م ومٕمٚمٞمف ُمراقم٤مة أن شمٙمقن سملم اًمٞمٛملم  وإن مل  .آٟمحراف

 .واًمٞم٤ًمر

يٕمٚمؿ سم٤مجلٝم٦م اًمتل شمقضمد ومٞمٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م سمذل ضُمْٝمَده ذم ُمٕمرومتٝم٤م ويٕمٛمؾ قمغم ُم٤م  وإن مل  

، وُمع شمٕمّذره يٙمتٗمل سم٤مًمّمالة إمم أّي ضمٝم٦م حيتٛمؾ وضمقد اًم٘مٌٚم٦م ومٞمٝم٤م،  ـّ حيّمؾ ًمف ُمـ اًمٔم



 
 

 

 .٤مسم٤ًم اإلشمٞم٤من هب٤م إمم أرسمع ضمٝم٤متوإن يم٤من إطمقط اؾمتحٌ

ّٓ ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام اىمتٍم  هذا ومٞمام إذا متّٙمـ ُمـ آؾمت٘م٤ٌمل، وإن مل   يتٛمّٙمـ ُمٜمف إ

 .قمٚمٞمف، وإن مل يتٛمّٙمـ ُمٜمف أصالً ؾم٘مط

إّٟمف جيقز ريمقب اًمٓم٤مئرة وٟمحقه٤م اظمتٞم٤مرًا ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م وإن قمٚمؿ أّٟمف يْمٓمّر صُمؿَّ  

 .ًمنمـمل آؾمت٘م٤ٌمل وآؾمت٘مرار إمم أداء اًمّمالة ومٞمٝم٤م وم٤مىمداً 

ًمق ريم٥م ـم٤مئرة هقمتٝم٤م هقم٦م طمريم٦م إرض ويم٤مٟم٧م ُمتّجٝم٦م ُمـ  (:44)مسللة  

اًمنمق إمم اًمٖمرب ودارت طمقل إرض ُمّدة ُمـ اًمزُمـ، وم٤مٕطمقط اإلشمٞم٤من سم٤مًمّمٚمقات 

وأُّم٤م اًمّمٞم٤مم ومٞمج٥م قمٚمٞمف  .اخلٛمس سمٜمٞم٦ّم اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم يمّؾ أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م

 .ىمْم٤مؤه

طمٞم٨م شمتّؿ اًمدورة قمٜمدئٍذ ذم يمّؾ  -ذا يم٤مٟم٧م هقمتٝم٤م ِوْٕمػ هقم٦م إرض وأُّم٤م إ 

وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن ي٠ميت سمّمالة اًمّمٌح قمٜمد يمّؾ ومجر، وسم٤مًمٔمٝمريـ  -اصمٜمتل قمنمة ؾم٤مقم٦م 

 .قمٜمد يمّؾ زوال، وسم٤مًمٕمِم٤مءيـ قمٜمد يمّؾ همروب

وًمق دارت اًمٓم٤مئرة طمقل إرض سمنقم٦م وم٤مئ٘م٦م سمحٞم٨م شمتّؿ يمّؾ دورة ذم صمالث  

أو أىمّؾ، وم٤مًمٔم٤مهر قمدم وضمقب اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمد يمّؾ ومجر وزوال  ؾم٤مقم٤مت ُمثالً 

 قمنميـ ؾم٤مقم٦م سمٜمٞم٦ّم اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦موهمروب، وإطمقط ًمزوُم٤مً أن ي٠ميت هب٤م ذم يمّؾ أرسمع و

ُمراقمٞم٤ًم وىمقع صالة اًمّمٌح سملم ـمٚمققملم، واًمٔمٝمريـ سملم زوال وهمروب سمٕمده٤م، 

 .واًمٕمِم٤مءيـ سملم همروب وٟمّمػ ًمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ

ويم٤مٟم٧م  طمريم٦م اًمٓم٤مئرة ُمـ اًمٖمرب إمم اًمنمق٤مل ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م وُمـ هٜم٤م ئمٝمر طم 

 .ٚمٞمف اإلشمٞم٤من سم٤مًمّمٚمقات ذم أوىم٤مهت٤مهقمتٝم٤م ُم٤ًموي٦م ًمنقم٦م طمريم٦م إرض، وم٢مّٟمف جي٥م قم

 .ويمذا احل٤مل ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م هقمتٝم٤م أىمّؾ ُمـ هقم٦م إرض



 
 

ورة ذم صمالث سمحٞم٨م شمتّؿ اًمد - وأُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م هقمتٝم٤م أيمثر ُمـ هقم٦م إرض سمٙمثػم 

 .ومٞمٔمٝمر طمٙمٛمف مم٤ّم شم٘مّدم - ؾم٤مقم٤مت ُمثالً أو أىمّؾ 

صُمؿَّ  وـمٚمع قمٚمٞمف اًمٗمجر ذم سمٚمده ُمـ يم٤مٟم٧م وفمٞمٗمتف اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر (:41)مسللة  

، ضم٤مز ًمف إيمؾ يٓمٚمع اًمٗمجر ومٞمف سمٕمدُ  ووصؾ إمم سمٚمد آظمر مل  ؾم٤مومر ضمّقًا ٟم٤موي٤ًم ًمٚمّمقم

 .د اًمث٤مينواًمنمب وٟمحقمه٤م ُمـ ؾم٤مئر اعمٗمٓمرات إمم طملم ـمٚمقع اًمٗمجر ذم اًمٌٚم

شَمُزْل   ُمـ ؾم٤مومر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ سمٚمده سمٕمد اًمزوال ووصؾ إمم سمٚمد مل (:42)مسللة  

 .وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن يتّؿ صٞم٤مم ذًمؽ اًمٞمقم وٓ جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه طمٞمٜمئذٍ  ومٞمف اًمِمٛمس سمٕمدُ 

ُمـ يم٤من وفمٞمٗمتف اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر إذا ؾم٤مومر ُمـ سمٚمده اًمذي رئل ومٞمف  (:43)مسللة  

جي٥م قمٚمٞمف صٞم٤مم  ُيَر ومٞمف اهلالل سمٕمُد ٓظمتالومٝمام ذم إومؼ، مل   مم سمٚمد ملهالل ؿمٝمر رُمْم٤من إ

 ُيَر ومٞمف اهلالل ٤مومر إمم سمٚمد مل ؾمصُمؿَّ  قمٞمّد ذم سمٚمد رئل ومٞمف هالل ؿمّقال وًمق .ذًمؽ اًمٞمقم

 .ٓظمتالف أوم٘مٝمام، وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً ًمف اإلُم٤ًمك سم٘مٞم٦ّم ذًمؽ اًمٞمقم وىمْم٤مؤه

إذا ومرض يمقن اعمٙمّٚمػ ذم ُمٙم٤من هن٤مره ؾمت٦ّم أؿمٝمر وًمٞمٚمف ؾمت٦ّم أؿمٝمر  (:44)مسللة  

ُمثالً، وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤ًم ًمف ذم اًمّمالة ُمالطمٔم٦م أىمرب إُم٤ميمـ اًمتل هل٤م ًمٞمؾ وهن٤مر ذم يمّؾ 

وأُّم٤م ذم  .أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م، ومٞمّمكّم اخلٛمس قمغم طم٥ًم أوىم٤مهت٤م سمٜمٞم٦ّم اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م

ّٙمـ ومٞمف ُمـ اًمّمٞم٤مم إُّم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من أو ُمـ اًمّمقم ومٞمج٥م قمٚمٞمف آٟمت٘م٤مل إمم سمٚمد يتٛم

 .يتٛمّٙمـ ُمـ ذًمؽ ومٕمٚمٞمف اًمٗمدي٦م سمدل اًمّمقم سمٕمده، وإن مل 

وإن يم٤من هن٤مره  -وأُّم٤م إذا يم٤من ذم سمٚمد ًمف ذم يمّؾ أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م ًمٞمؾ وهن٤مر  

ومحٙمؿ اًمّمالة يدور ُمدار إوىم٤مت  -صمالصم٤ًم وقمنميـ ؾم٤مقم٦م وًمٞمٚمف ؾم٤مقم٦م أو اًمٕمٙمس 

٤م صقم ؿمٝمر رُمْم٤من ومٞمج٥م قمٚمٞمف أداؤه ُمع اًمتٛمّٙمـ ُمٜمف، وأُّم٤م ُمع قمدُمف وأُمّ  .اخل٤مّص٦م ومٞمف

 -ُمثالً  -تحّٛمؾ قم٤مدة سم٥ًٌم ـمقل اًمٜمٝم٤مر وهمٚم٦ٌم اًمٕمٓمش يُ سمحّد ٓ  قمٚمٞمفوم٢من يم٤من طمرضمٞم٤ّمً 



 
 

 

وم٤مٕطمقط ًمزوُم٤مً أن يٛمًؽ ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وٓ ُيٗمٓمر ذم أصمٜم٤مء 

ّٓ قمٜمدُم٤م  ، وإطمقط ًمزوُم٤ًم قمٜمدئٍذ قمٚمٞمفُم٤ًمك طمرضمٞم٤ّمً آؾمتٛمرار قمغم اإل ُيّمٌحاًمٜمٝم٤مر إ

 .٦م اًمٜمٝم٤مرٞمّ ُم٘مدار اًميورة وُيٛمًؽ سم٘مذم إيمؾ أو اًمنمب قمغم  ي٘متٍمأن 

قمٜمف اًمّمقم، وم٢من  ومٞمً٘مط اعمريضومحٙمٛمف طمٙمؿ  قمٚمٞمفوأُّم٤م إن يم٤من اًمّمقم ضرّي٤مً  

 ّٓ ّد ُمـ اًمٓمٕم٤مم قمغم وهل اًمتّمّدق سمٛمُ  ،سمدًمف اًمٗمدي٦م ومٕمٚمٞمفمتّٙمـ ُمـ ىمْم٤مئف وضم٥م، وإ

 يقم.قمـ يمّؾ  اًمٗم٘مػم

 

(64) 

 صقبأوراق القاكَ 

 أوراق شمقّزقمٝم٤م سمٕمض اًمنميم٤مت وشم٠مظمذ سم٢مزائٝم٤م ُم٤ٌمًمغ ُمٕمٞمّٜم٦م ُمـ اعم٤مل، وشمتٕمّٝمد :وهل 

ـْ أص٤مسمتف اًم٘مرقم٦م شمدومع ًمف ُمٌٚمٖم٤مً سمٕمٜمقان اًمنميم٦م سم٠من شم٘مَرع سملم أصح٤مب اًمٌ ٓم٤مىم٤مت، ومَٛم

 .اجل٤مئزة

 :قهوهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦ّم يٛمٙمـ أن شم٘مع قمغم وضم 

أن يٙمقن إقمٓم٤مء اعم٤مل قمٜمد شمًّٚمؿ اًمٌٓم٤مىم٦م سم٢مزاء اجل٤مئزة اعمحتٛمؾ طمّمقًمف  إّول: 

قمغم شم٘مدير إص٤مسم٦م اًم٘مرقم٦م سم٤مؾمٛمف، وهذه اعمٕم٤مُمٚم٦م حمّرُم٦م وسم٤مـمٚم٦م سمال إؿمٙم٤مل، ومٚمق  أي ،قمٚمٞمٝم٤م

ارشمٙم٥م اعمحّرم وأص٤مسم٧م اًم٘مرقم٦م سم٤مؾمٛمف، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م طمٙمقُمٞم٦ّم وم٤معمٌٚمغ اعم٠مظمقذ ُمٜمٝم٤م 

، وإن قمغم آؾمتئذان ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقمل جمٝمقل اعم٤مًمؽ، وضمقاز اًمتٍّمف ومٞمف ُمتقىّمػ

ف ومٞمف ُمع إطمراز رو٤م أصح٤مسمف سمذًمؽ طمتّك ُمع قمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م أهٚمٞم٦ّم ضم٤مز اًمتٍّم 

 .سمٗم٤ًمد اعمٕم٤مُمٚم٦م



 
 

، يمٌٜم٤مء  ُمنموع ظمػميأن يٙمقن إقمٓم٤مء اعم٤مل جم٤ّمٟم٤ًم وسم٘مّمد آؿمؽماك ذم الثاين: 

 . أو ٟمحق ذًمؽ، ٓ سم٘مّمد احلّمقل قمغم اًمرسمح واجل٤مئزة، وهذا ٓ سم٠مس سمفُمدرؾم٦م أو ضمن

ظمذ اجل٤مئزة واًمتٍّمف ومٞمٝم٤م ُمع آؾمتئذان إّٟمف إذا أص٤مسم٧م اًم٘مرقم٦م سم٤مؾمٛمف جيقز ًمف أصُمؿَّ  

ّٓ ومال طم٤مضم٦م ٟم٧م اًمنميم٦م طمٙمقُمٞم٦ّم ذم سمٚمد إؾمالُملإذا يم٤م ُمـ احل٤ميمؿ اًمنمقملذم ذًمؽ  ، وإ

 .إمم إذٟمف

سمحٞم٨م شمْمٛمـ ًمف قمقوف،  ن دومع اعم٤مل سمٕمٜمقان إىمراض اًمنميم٦مأن يٙمق الثالث: 

ـّ  ذ سمٓم٤مىم٦م اًمدومع اعمذيمقر ُمنموط سم٠مظم ويٙمقن ًمف أظمذه سمٕمد ؾمت٦ّم أؿمٝمر ُمثالً، وًمٙم

ّمٞم٥م قمغم أن شمدومع اًمنميم٦م ًمف ضم٤مئزة قمٜمد إص٤مسم٦م اًم٘مرقم٦م سم٤مؾمٛمف، وهذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمٞم٤مٟمَ 

 .ٕهّن٤م ُمـ اًم٘مرض اًمرسمقي 8حمّرُم٦م

 

 

 واحلؿد هلل رّب العادني


