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 ٌٔػٔث5

احل٧ؽ هلل، كأم٭ؽ أف ال هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل، كأم٭ؽ أف حم٧ؽا   
 أ٦ة ثٕؽ/  ،ٔجؽق كرقٮهل 

ثل٤ح ٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬  احلش كا٧ٕ٣ؿةإصةثةت خمذرصة ٨ٔ ثٕي مكةا٢ ٚ٭ؾق 
كمؿصٕيح األ٦ح يف املذٞؽ٦ني كز٤ح ٨٦ ٠جةر ٧٤ٔةء الك٪ح املٕةرصي٨ الك٪ح 

 اكل٤ض٪ح ادلاا٧ح كاألبلةين كاث٨ ثةز كا٣ٕسي٧ني كالٮاديع كا٣ٛٮزاف ،٬ؾا ا٣ٕرص
  .كا٣ٕجةد

، أًٛخ إحل٭ة ٬(٣0441ٕةـ ) ٨٦ ٬ؾق الؿقة٣ح اثلةثلح٬ؾق يه ا٣جكؼح ك 
ثٕي اجلٞٮالت كاملكةا٢ امل٭٧ح ممة اقذٛؽد٫ ٨ٔ َؿيٜ ٠ذةب/ )زاد املذٞني( 

٨ َؿيٜ ثٕي  ٮدؿ قؽدق اهللل٤نيغ ا٣ٛة٢ً ٧ٕ٩ةف ال ابلعٮث يف ال١ذت كٔك
 ا.احلش، صـل اهلل صة٦ٕي٭ة ػين 

( مكأ٣ح كاحل٧ؽ هلل، كٝؽ ظةك٣خ ٚي٭ة 610) كٝؽ ث٤ٖ ٔؽد ٬ؾق املكةا٢
االٝذىةر ىلع امل٭٥ ك٦ة حيذةج إحل٫ احلةج أكرث ٨٦ ٗيق، حمةكال االػذىةر يف 

ل٤ٕةَل كَة٣ت ا٥٤ٕ٣ ثأٝؿب الكؤاؿ كاجلٮاب، ظىت يذ٥ اال٩ذٛةع ث٭ة ثإذف اهلل 
 وٮرة كأػرص َؿيٞح، كبةهلل اتلٮٚيٜ.

٬ؾق املكةا٢ ىلع األكؿ ٚةألكؿ ٨٦ أ٧ٔةؿ احلش، تل١ٮف  يرس اهلل يلكٝؽ 
الرشيٕح، كإقٕةٚة ٣ُالب ا٥٤ٕ٣ ثإذف اهلل زادا مل٨ أراد احلش ىلع ٦ة صةءت ث٫ 

  كاخآػؿ.ثني احلني احلضيشكمؿمؽم احل٧الت اذلي٨ دٮص٫ إحل٭٥ األقب٤ح ٨٦ 
 أقأؿ اهلل أف ي٪ٛٓ ث٭ة، كأف جي٤ٕ٭ة ػةلىح لٮص٭٫ ال١ؿي٥.
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6  (ز)رشوط وسٜب احل

 : ٔا ٜٚ احلز واّكٕؽة؟1س
خمىٮوح، يف كٝخ خمىٮص،  ثىٛحٝىؽ ثيخ اهلل دٕةىل احلش/ / 0ج

 . )اجلؿصةين(.برشااٍ خمىٮوح
اتلٕجؽ هلل ٔـ كص٢ ثأداء امل٪ةقٟ ىلع ٦ة صةء يف ق٪ح رقٮؿ / احلش رشعن 

ا٧ٕ٣ؿة/ اتلٕجؽ هلل دٕةىل ثة٣ُٮاؼ ثةبليخ، كبةلىٛة كاملؿكة، . كِله ا
 ا٣ٕسي٧ني(.كاحل٤ٜ أك اتلٞىي )

 : ٔا ضلٓ احلز؟2س
بِيًل }ٝةؿ اهلل دٕةىل/ / 2ج ـَ  ِٙ َخَؽاَع إحَِلْ ـْ ِٖ ا َٔ ِ لََعَ اجلهاِس ِضزُّ اْْلَْيِج   {َوّلِِله

، دأكيؽان حل٫ٞ ،صٮبذ٠ؿ اهلل احلش ثأث٤ٖ أ٣ٛةظ الٮ /ٝةؿ ا٣ٞؿَيب 
كدْٕي٧ةن حلؿ٦ذ٫، كال ػالؼ يف ٚؿيٌذ٫، ك٬ٮ أظؽ ٝٮأؽ اإلقالـ، ك٣حف 

 .جيت إال مؿة يف ا٧ٕ٣ؿ

 : ضلٓ ٖٔ سطػ وسٜب احلز؟3س
ٚ٭ٮ اكٚؿ ثةدٛةؽ  ،لك ٨٦ ل٥ يىؿ ظش ابليخ كاصجةن ٤ٔي٫ ٦ٓ االقذُةٔح/ 1ج

 . )اث٨ دي٧يح(.املك٧٤ني

 يف اّكٕؽ؟ مؽات : كٓ جيب احلز4س
/ أدمٕٮا ىلع أف ىلع املؿء يف ٧ٔؿق ظضح كاظؽة، ظضح اإلقالـ، إال أف 4ج

  ي٪ؾر ٩ؾرا ٚيضت ٤ٔي٫ الٮٚةء ث٫. )اث٨ امل٪ؾر(.
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7  : ٔىت وؽض احلز؟5س
قٮرة آؿ ٧ٔؿاف إ٧٩ة ٩ـؿ وؽر٬ة ٦ذأػؿان ملة ٝؽـ كٚؽ جنؿاف ثةجل٢ٞ / 5ج

ل٥ املكذٛيي املذٮادؿ، كٚي٭ة ٚؿض احلش، كإ٧٩ة ٚؿض ق٪ح تكٓ أك ٔرش، 
 . )اث٨ دي٧يح(.يٛؿض يف أكؿ اهلضؿة ثةدٛةؽ

 : ٔا يه رشوط احلز؟6س
، رشكط احلش مخكح/ اإلقالـ، كا٢ٕٞ٣، كابل٤ٮغ، كاحلؿيح، كاالقذُةٔح/ 6ج

 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.ال ٥٤ٕ٩ يف ٬ؾا لك٫ اػذالٚة

 : لَع ٖٔ جيب احلز؟7س
ً }كى  ٣ٞٮؿ اهلل ٔـ كص٢/؛ / جيت ىلع املك٥٤ ابلة٣ٖ ا٣ٕة٢ٝ املكذُي7ٓج ًِله

 } ًبيالن ٫ًٍ قى ةعى إًحلى ُى ٨ً اٍقذى ى اجلهةًس ًظش  ابٍلىيًٍخ ٦ى كيؽػ٢ يف اقذُةٔح األ٩ىث ىلعى
ال حي٢ المؿأة دؤ٨٦ ثةهلل كاحلٮـ اخآػؿ أف »يٞٮؿ/  ـ؛ ٚإف اجليب عؿى ال٧ى 

 )الٮاديع(.  .«تكةٚؿ إال ٦ٓ ذم حمؿـ

 ِٚ جيب احلز لَع اّىٜر؟ :8س
رة إىل دأديح ٚؿيٌح احلش ٦ىت اكف مكذُيٕة؛ جيت ىلع املك٥٤ املجةد /8ج

 أل٫٩ ال يؽرم ٦ةذا حيؽث هل لٮ أػؿق. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
أّ٭ؿ ا٣ٞٮ٣ني ٔ٪ؽم كأحلٞ٭٧ة ث٧ْٕح ػة٣ٜ الك٧ٮات كاألرض ٬ٮ كصٮب 

 . )الن٪ٞيُٰ(.احلش ىلع ا٣ٛٮر
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8 الىعيط أ٫٩ كاصت ىلع ا٣ٛٮر، كأ٫٩ ال جيٮز لإلنكةف اذلم اقذُةع أف -
هلل احلؿاـ أف يؤػؿق، ك١٬ؾا دميٓ الٮاصجةت الرشٔيح، إذا ل٥ دٞيؽ حيش ثيخ ا

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ثـ٨٦ أك قجت، ٚإ٩٭ة كاصجح ىلع ا٣ٛٮر

 : ٔا يه االـخؽاقث يف احلز؟9س
أف يلٮف وعيط ابلؽف، كأف ي٤٧ٟ ٨٦ املٮاوالت ٦ة يى٢ ث٫ إىل  /9ج

يلٮف ذلٟ  ثيخ اهلل احلؿاـ، كأف ي٤٧ٟ زادا يلٛي٫ ذ٬ةثة كإيةثة، ىلع أف
زااؽا ٨ٔ ٩ٛٞةت ٨٦ د٤ـ٫٦ ٩ٛٞذ٫ ظىت يؿصٓ ٨٦ ظض٫، كأف يلٮف ٦ٓ املؿأة 

 زكج أك حمؿـ هلة يف قٛؿ٬ة ل٤عش أك ا٧ٕ٣ؿة. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
ٝؽ ذ٬ت إىل ٬ؾا اتلٛكي أكرث األ٦ح ٚةلـاد رشط ٤ُ٦ٞةن كالؿاظ٤ح مل٨ دارق 

 .(الى٪ٕةينىلع مكةٚح. )

 الـخؽاقث؟: ِٚ أٖٔ اّؽؽيي داعِ يف ا11س
٨٦ دم٤ح ٦ة يؽػ٢ يف االقذُةٔح دػٮالن أكحلةن أف دلٮف ا٣ُؿيٜ إىل / 01ج

حبير يأ٨٦ احلةج ىلع ٩ٛك٫ ك٦ةهل اذلم ال جيؽ زادان ٗيق، أ٦ة لٮ  ،احلش آ٦٪ح
 .. )النٮٌلين(اك٩خ ٗي آ٦٪ح ٚال اقذُةٔح

ِٛ ، وؼىِ قٕؽه أربكث أشٛؽ : حؽيػ أن حؤدي ضز اّىؽيغث وق٘ػٚا11س
 ؟حتىق ق٘ػ ؼىْٛا حتز أم

ٓ ٨٦ ٣نب / 00ج إذا اكف ا٢ُٛ٣ ال يذأزؿ كال يذرضر بكٛؿ٬ة ٔ٪٫، ثأف يًؿ
٪ؽق ٨٦ حيٌ٪٫ ظٌة٩ح دة٦ح، ٚال ظؿج ٤ٔي٭ة أف حتش  ٗي ٣نب أ٫٦، ٔك
ػىٮوة إذا اك٩خ ٚؿيٌح، أ٦ة إذا اكف خيىش ىلع ا٢ُٛ٣، ٚإ٫٩ ال حي٢ هلة أف 

ٓ يجةح هل ة أف دؽع ويةـ ا٣ٛؿض إذا حتش كلٮ اك٩خ ظضح ا٣ٛؿيٌح؛ ألف املًؿ
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 .ػةٚخ ىلع كدل٬ة، ١ٚيٙ ال دؽع املجةدرة ثةحلش إذا ػةٚخ ىلع الٮدل9
 )ا٣ٕسي٧ني(.

 م لْٕؽأة؟ : ٔا املؽاد ةاملطؽَ 12س
 كًلؾا الـكج. )الٮاديع(. ،ـ اذلم حتؿـ ٤ٔي٫ ىلع اتلأثيؽاملؿاد ثةملعؿى / 02ج

ٜسٜب احلز لَع املؽأة؟13س  : ٔا يه الرشوط اخلاضث ل
اذلم خيه ا٣جكةء رشَةف، أظؽ٧٬ة/ أف يلٮف ٦ٕ٭ة زكص٭ة أك / 01ج

حمؿـ هلة، ٚإف ل٥ يٮصؽ أظؽ٧٬ة ال جيت ٤ٔي٭ة احلش. كاثلةين/ أف ال دلٮف 
 كٚةة. )الاكقةين(.٦ٕذؽة ٨ٔ َالؽ أك 

: ِٚ جيٜز لْٕؽأة أن حتز ٔف نفٜة ذٌات، إذا حكؼر قْيٛا اضؽطاب 14س
 أضػ حمارٔٛا؟

ةٚؿ ل٤عش إال ٦ٓ زكص٭ة أك حمؿـ هلة ٨٦ الؿصةؿ. ال جيٮز هلة أف تك /04ج
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : ضشج ةػون حمؽم وِٛ حٌتِ ضشخٛا؟15س
ـأد٭ة احلضح ٨ٔ ظضح ا٣ٛؿض، ٦ٓ / ل05ج ٮ ظضخ املؿأة ث٘ي حمؿـ أص

ْي٥ اإلز٥ ٤ٔي٭  ة. )اث٨ دي٧يح(.٦ٕىيذ٭ة، ٔك

 : ِٚ جيٜز لْٕؽأة املكخػة ٖٔ وواة الؾوج أن حتز؟16س
ا٣ٕؽة ٨ٔ الٮٚةة إىل احلش يف ٦ؾ٬ت األا٧ح  حف هلة أف تكةٚؿ يف٣ /06ج 

 . )اث٨ دي٧يح(.األربٕح
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01 أل٩٭ة يف  ؛حذ٭ة كتكةٚؿ ل٤عش ظىت دٞيض ا٣ٕؽةجيٮز هلة أف ختؿج ٨٦ ث ال   
٬ؾق احلةؿ ٗي مكذُيٕح، إذ إ٫٩ جيت ٤ٔي٭ة أف درتبه يف ابليخ، ٣ٞٮهل 

ْٓ }دٕةىل/  ُْ٘ل ِٔ َن  ْٜ وه َٜ َٖ ُحَخ ي ِ ْرَبَكَث  وَاَّله
َ
ٖه أ ِٛ ْجُىِف

َ
َٖ ةِأ بهْط ْزوَاًسا َحََتَ

َ
َويََؼُروَن أ

ا ٍؽ َوَقرْشً ُٛ ْش
َ
  . )ا٣ٕسي٧ني(.{أ

٥ احل٪ٛيح  /وائػة ٬ؾا الرشط للك ٦ٕذؽة/ قٮاء كاملةل١يح كالنةٕٚيح ٧ٔه
ػه احل٪ةث٤ح ا٣ٕؽة املة٩ٕح ٨٦ كصٮب ، كاك٩خ ٔؽد٭ة ٨٦ َالؽ ثةا٨ أك رصيع

 الٮٚةة دكف ٔؽة ا٣ُالؽ. احلش ىلع املؿأة ثٕؽة 

: ِٚ يلٜن الشغص مفخؽيكا إذا ةؼل هل مريه املال حلطز ضشث 17س
 اإلـلم؟

٦ةالن تلعش ث٫ ٚإ٫٩ جيت  -النٞيٜ األب أك األخ -إذا أُٔةؾ إنكةف/ 07ج
٤ٔيٟ أف دأػؾق كحتش ث٫، أ٦ة لٮ أُٔةؾ املةؿ مؼه آػؿ ختىش أف ي٨٧ ث٫ 

 )ا٣ٕسي٧ني(. أف دأػؾق كحتش ث٤ٔ.٫يٟ يٮ٦ةن ٨٦ ادل٬ؿ ٚإ٫٩ ال ي٤ـمٟ 

: ةكظ اجلاس يطيتٙ ق٘ػ الؽًلٜب مريان َتري ويقء وربٕا ينُل 18س
اق وِٛ جيب قْيٙ احلز؟  قْيٙ ٖٔ شػة اإلٚر

ثٕي اجلةس دىيج٫ منٞح ّة٬ؿة يف رًلٮب الكيةرة، كا٣ُةاؿة، / 08ج
ء،  ٤ٔي٫، أك يذٕت دٕجةن ْٔي٧ةن، أك يىةب ث٘سيةف كيُ٘لى كابلةػؿة، ٚؿب٧ة يي 

 ا٣ٕسي٧ني(.ٚ٭ؾا ال جيت ٤ٔي٫ احلش، كإف اكف وعيط ابلؽف ٝٮيةن. )
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00 : رسِ اعسؾ ةتػٗٙ لُ٘ٙ ًادر ةٕاهل وِٛ جيب قْيٙ أن جيكِ ٖٔ 19س
 حيز ق٘ٙ؟

ٚ٭ٮ  ،/ ٥ٕ٩؛ أل٫٩ كإف ٔضـ ٨ٔ ٦جةرشة ظش ا٣ٛؿيٌح كا٧ٕ٣ؿة ث٪ٛك09٫س
 مكذُيٓ ذلٟ ثجيةثح ٗيق ٔ٪٫ ث٧ةهل. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 ًتِ أن حيز وٌلن ًادرا لَع احلز وِٛ يفٌػ ق٘ٙ احلز؟ : ٔات21س
كصت أف خيؿج ٔ٪٫ ٨٦ ، ٦ىت دٮيف ٨٦ كصت ٤ٔي٫ احلش كل٥ حيش /21ج

قٮاء ٚةد٫ ثذٛؿيٍ أك ث٘ي دٛؿيٍ، كب٭ؾا ، ؿٕذ٧ى دميٓ ٦ةهل ٦ة حيش ث٫ ٔ٪٫ كيي 
 أف اجليب  ركل اث٨ ٔجةس ؛ ملةكالنةٚيع ،سككَةك ،ٝةؿ احلك٨

ٜا ديٖ ا»ٝةؿ/  كأل٫٩ ظٜ اقذٞؿ ٤ٔي٫ دؽػ٫٤  ؛«وٜٛ أضي ةاٌّغاء ،هللاًغ
 كب٭ؾا أٚىت اث٨ ثةز. )اث٨ ٝؽا٦ح(. ٥٤ٚ يكٍٞ ثةملٮت اكدلي٨. ،اجليةثح

: حٜيف ولٓ يلٖ ًادرا لَع احلز يف ضال ضياحٙ وِٛ جيب أن حُيز 21س
 ق٘ٙ؟
حلش ٣حف ثٮاصت ٤ٔي٫ كٝؽ ٦ةت ثؿيبة ٨٦ ا٣ٛؿيٌح، ٣ل٨ إف / ا20ج

ٮ  . )ا٣ٕسي٧ني(.ا كحيضٮا ٔ٪٫ ٚال ظؿجأرادكا أف يذُٔٮ

أو ٔيخا ولٓ حيز ٖٔ ًتِ، وِٛ  ،ٖٔ اكن اعسؾا لُ٘ٙ ًادر ةٕاهل :22س
 جيب احلز ق٘ٙ لَع اّىٜر؟

يح احلش ٨ٔ املٌٕٮب كامليخ، / 22ج األظةدير دؽؿ ُٕٝة ىلع مرشٔك
 . )الن٪ٞيُٰ(.كاألّ٭ؿ ٔ٪ؽ٩ة كصٮب احلش ٚٮرا
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02 ٜادل اّنين أن حي23س ز ةأوالده امللكىني اّكاسؾيٖ قٖ : ِٚ جيب لَع ال
 احلز؟
ألف ٬ؾا دي٨،  ؛ش ثأكالدق كلٮ اكف ٔ٪ؽق ٦ةؿ ٠سيال ي٤ــ الٮادل أف حي/ 21ج

كرب٧ة ٩ٞٮؿ/ جيت ٚي٧ة لٮ ظش ، ٣ل٨ إف دُٮع األب كظش ث٭٥ ٚ٭ؾا َيت
ثجٌٕ٭٥ كدؿؾ اخآػؿي٨. ٚ٪ٞٮؿ/ جيت أف حتش ثةخآػؿي٨، ث٪ةءن ىلع كصٮب 

ف كٝةلٮا/ ية كادل٩ة إف مبخ ٚعش ث٪ة، كإف مبخ ٚال ا٣ٕؽؿ. ٚإذا ق٧ط اخآػؿك
 )ا٣ٕسي٧ني(. حتش. قٍٞ ٔ٪٫ الٮصٮب.

: ِٚ جيب لَع الؽسِ اّنين أن ي٘ىي لَع زوسخٙ تلأديث وؽيغث 24س 
 احلز؟

ال ي٤ــ الـكج رشع ث٪ٛٞةت ظض٭ة كإف اكف ٗ٪ية، كإ٧٩ة ذلٟ ٨٦  /24ج
ـى   )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. ٞذ٦.٫ح ثةحلش ٣ٕضـ٬ة ٨ٔ ٩ٛثةب املٕؿكؼ، كيه ٗي م٤

إف اك٩خ الـكصح ٝؽ امرتَخ ٤ٔي٫ يف ا٣ٕٞؽ أف حيش ث٭ة كصت ٤ٔي٫ أف 
إن أضي الرشوط أن »/ ٣ٞٮؿ اجليب  ؛ييف ث٭ؾا الرشط، كأف حيش ث٭ة

ٜا ةٙ ٔا اـخطْْخٓ ةٙ اّىؽوج أ٦ة إذا ل٥ تنرتط ٤ٔي٫ ذلٟ، ٚإ٫٩ ال ي٤ـ٫٦  «حٜو
 )ا٣ٕسي٧ني(. .أف حيش ث٭ة

ٜادليٖ يف احلز؟ : ِٚ يشَتط25س  إذن ال
ة٧٬ة كال إذ٩٭٧ة، ث٢ لٮ ٦٪ٕةق ٨٦ / 25ج ة ٚإ٫٩ ال ينرتط ًر إذا اكف ًٚؿ

أ٦ة إذا اكف ٩ٛال ٤ٚي٪ْؿ إىل  احلش ك٬ٮ ٚؿض كصت ٤ٔي٫ أف حيش كال يُيٕ٭٧ة.
املى٤عح/ إف اكف أثٮق كأ٫٦ ال يكذُيٕةف الىرب ٔ٪٫، كال أف ي٘يت ٔ٪٭٧ة 

يف اجل٭ةد، ٚٞةؿ هل/  قذأذف اجليب ٚجٞةؤق ٔ٪ؽ٧٬ة أكىل، ألف رصال ا
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01 . ٚيف ا٣ٛؿيٌح ال يُةعف، «وىيٕٛا وشاٚػ»ٝةؿ/ ٥ٕ٩. ٝةؿ/  «؟أيح وادلاك»
 . )ا٣ٕسي٧ني(.كاجلة٤ٚح ي٪ْؿ ٦ة ٬ٮ األو٤ط

؟ :26س  شاب يٌٜل أٗا أريػ احلز ووادليت حؽوظ ذلٍ حبشث اخلٜف يلعه

ف دٕؿؼ أف أمٟ إذا ٠٪خ ٝةدرنا ث٧ةلٟ ٚعش كلٮ أ٩٭ة ٦٪ٕذٟ، إال أ /26ج
ٚ٭٪ة  ،٨٦ ا٣جكةء الؿٝيٞةت الاليت لٮ ذ٬جخ ل٥ د٪٥ ال٤ي٢ كل٥ د٭٪أ ثٕحل

 )ا٣ٕسي٧ني(. ٮ أ٩ٟ صةلف ٨٦ أص٤٭ة.ا٩ك ،ص٤ف كال حتشا

 : ِٚ يشَتط اـتئؼان املؽأة ٖٔ زوسٛا حلز اّىؽيغث؟27س
أل٫٩ ٚؿض، ٥٤ٚ يل٨ هل  ؛٣حف ل٤ؿص٢ ٦٪ٓ امؿأد٫ ٨٦ ظضح اإلقالـ/ 27ج

ٚإف أذف كإال ػؿصخ ث٘ي إذ٫٩.  ،كيكذعت أف تكذأذ٫٩ يف ذل٦ٟ٪ٕ٭ة ٦٪٫، 
 كب٭ؾا أٚذخ ال٤ض٪ح ادلاا٧ح. )اث٨ ٝؽا٦ح( ٚأ٦ة ظش اتلُٮع، ٫٤ٚ ٦٪ٕ٭ة ٦٪٫.

اذلم د٧خ رشك٫َ، ٚ٭ٮ آز٥، جيت أف ا٣ٛؿيٌح إذا ٦٪ٓ زكصذ٫ ٨٦ احلش 
يأذف هلة، ٚإف ل٥ ي٢ٕٛ ظضخ كلٮ ل٥ يأذف، إال أف ختةؼ أف ي٤ُٞ٭ة ٚذ١ٮف 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.جبؾ ٦ٕؾكرةظي

 : ِٚ لْٕؽأة أن حتز حؽٜاع ٖٔ مري إذن زوسٛا؟28س
ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر/ أدمٓ لك ٨٦ أظِٛ ٔ٪٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف هل ٦٪ٕ٭ة / 28ج

كذلٟ ألف ظٜ الـكج كاصت، ٤ٚحف هلة دٛٮيذ٫ ؛ ٨٦ اخلؿكج إىل احلش اتلُٮع
 )اث٨ ٝؽا٦ح(. ث٧ة ٣حف ثٮاصت.
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04  جيٜز يل احلز؟يلع ديٖ وِٛ إذا اكن : 29س
/ إذا اكف املؽي٨ يٞٮل ىلع تكؽيؽ ادلي٨ ٦ٓ ٩ٛٞةت احلش كال يٕٮ٫ٝ 29ج

ةق ٦ٓ ٫٧٤ٔ حبةؿ املؽي٨ صةز  احلش ٨ٔ الكؽاد، أك اكف احلش ثإذف ادلاا٨ كًر
 ظض٫، كإال ٚال جيٮز، ٣ل٨ لٮ ظش وط ظض٫. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

يٖ إذا أردت 31س  احلز؟: ِٚ يْؾٔين االـتئؼان ٖٔ أضطاب ادله
ل١ٮ٩ٟ ٝةدر ىلع  ؛/ إذا اكف ٔ٪ؽؾ ٦ة يٮٚي٭٥ ٚال ظةصح لالقتبؾاف11ج

 الٮٚةء. )اث٨ ثةز(.

 ؟ٖ حكاًػت ٔكٛٓ لَع قِٕ: ِٚ يل أن أضز ةػون إذن اَّلي31س
ال جيٮز لٟ أف تكةٚؿ ٨ٔ املاكف اذلم كَل إحلٟ ا٢٧ٕ٣ ٚي٫ حلش أك / 10ج

ؿت ٦ٕؾكر يف دأػي ٧ٔؿة أك ٗي٧٬ة إال ثإذف مؿصٕٟ، كأ٩خ كاحلةؿ ٦ة ذ٠
 كب٭ؾا أٚىت ا٣ٕسي٧ني. .)ال٤ض٪ح ادلاا٧ح( .ذلٟ ظىت جتؽ ا٣ٛؿوح

 : ٔا ٜٚ احلز املربور؟32س
٬ٮ اذلم ال ريةء ٚي٫ كال ق٧ٕح، كال رٚر كال ٚكٮؽ، كيلٮف  ٝي٢/ 12ج

 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.ث٧ةؿو ظالؿ

ٖٔ ضز وْٓ يؽود ولٓ »ٔكىن ًٜهل قْيٙ الطلة والفلم: ٔا  :33س
ٜم ودلحٙ أٔٙ يىفي  ؟«رسف ٖٔ ذٜٗبٙ َي
إذا ظش كاصذ٪ت ٦ة ظؿـ اهلل ٤ٔي٫ ٨٦ الؿٚر ك٬ٮ إديةف ا٣جكةء، / 11ج

كا٣ٛكٮؽ ك٬ٮ خمة٣ٛح ا٣ُةٔح، ٚال يرتؾ ٦ة أكصت اهلل ٤ٔي٫، كال ي٢ٕٛ أيٌة 
٦ة ظؿـ اهلل ٤ٔي٫، ٚإذا ظش اإلنكةف كل٥ يٛكٜ كل٥ يؿٚر ٚإ٫٩ خيؿج ٨٦ ذلٟ 
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05 . إلنكةف إذا ػؿج ٨٦ ث٨ُ أ٫٦ ٚإ٫٩ ال ذ٩ت ٤ٔي٩٫ٞية ٨٦ اذل٩ٮب، ٧٠ة أف ا
 )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ِٚ اتلُىري يشِٕ ضٌٜق اجلاس؟34س
ال  «ّحؿ هل سؾاء إال اجل٘ث»/ احلش املربكر ٝةؿ ٚي٫ اجليب / 14ج

ٛى يٞذيض أف يي  ؿ لإلنكةف اتلجٕةت ا٣يت بلين آدـ، ٚةتلجٕةت ا٣يت بلين آدـ الثؽ ٘
 . )ا٣ٕسي٧ني(.٨٦ إيىةهلة إحل٭٥

 : إذا ضز ةٕال ضؽام وِٛ جيؾئٙ ذلٍ قٖ ضشث اإلـلم؟35س
ـأق، كب٫ ٝةؿ أكرث ا٣ٛٞ٭ةء/ 15ج . إذا ظش ث٧ةؿ ظؿاـ أز٥ كوط ظض٫ كأص

 )اجلٮكم(.

 : ق٘ػه ٔال يٌػر ةٙ لَع احلز ّلٖ لٜ ضز ةٙ اعخْج جتارحٙ؟36س
٨٦ هل ٔٞةر حيذةج إحل٫ لك١٪ةق، أك ق١ىن ٔيةهل، أك حيذةص٫ إىل / 16ج

ٛٞح ٩ٛك٫ أك ٔيةهل، أك ثٌةٔح ٦ىت ٩ٞى٭ة اػذ٢ رحب٭ة ٥٤ٚ يلٛ٭٥، أصؿد٫ جل
 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.ل٥ ي٤ـ٫٦ احلش

ةطٜرة ٔكخػّث، وِٛ جيب يلع  يلىيينٔف أرباح املال  راحيب: 37س
الشٛؽي  دعٌلٔف اّكْٓ أن ذلٍ ـيؤذؽ لَع  ،احلز ٖٔ رأس املال

ٌ  ؟ين ٔادياويٚؽ
ٛة ثةحلش ٣ٕؽـ االقذُةٔح إذا اك٩خ ظةتلٟ ٧٠ة ذ٠ؿت ٤ٚكخ ملك/ 17ج

٫ًٍ الرشٔيح، ٝةؿ اهلل دٕةىل/  ةعى ًإحلى ُى ٨ً اٍقذى ى اجلهةًس ًظش  ابٍلىيًٍخ ٦ى ً ىلعى ًِله }كى
} ًبيالن {. كٝةؿ/ قى جو ؿى ي٨ً ٨ٍ٦ً ظى ٥ٍ يًف ادلِّ ٤ىيٍلي ٔى ٢ى  ٕى ة صى ٦ى  . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.}كى
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06 ِ حنز : ّحؿ دلي٘ا ـلٖ ؤك٘ا ٔال يلىي٘ا لْطز أٗا وأٌٚل و38ٛس
 ةٙ أم ٗبين ةٙ ـُ٘ا؟

إذا اكف املج٤ٖ اذلم ثأيؽيل٥ ال يُٰ٘ ظةصةدل٥ الرضكريح، / 18ج
ك٦٪٭ة املكل٨، ٚإ٫٩ ال جيت ٤ٔيل٥ احلش ظىت دٮٚؿكا ظٮاجئل٥ 

 . )ا٣ٛٮزاف(. الرضكريح؛ ٚإذا زاد ثأيؽيل٥ يشء ظضضذ٥

ٜات شاةات اعزبات ّحؿ ٔيع ٖٔ يتىق ق٘ػٖٚ 39س : ق٘ػي وادلة وأع
 ؟يلع احلز جيبوِٛ 
إذا اك٩خ كادلدٟ كأػٮادٟ يكذ٨ُٕ ابلٞةء ثؽك٩ٟ إىل أف دؿصٓ ٨٦ / 19ج

قٛؿؾ ل٤عش كا٧ٕ٣ؿة كصت ٤ٔيٟ أداء احلش كا٧ٕ٣ؿة، كإف ك٨ ال يكذ٨ُٕ 
)ال٤ض٪ح  ابلٞةء ثؽك٩ٟ ٚةلٮاصت ٤ٔيٟ ابلٞةء ٔ٪ؽ٨٬ ل٤ٞيةـ حبةصذ٭٨.

 ادلاا٧ح(.

 : ضلٓ ضز الطيب؟41س
محؽ كا٧٤ٕ٣ةء اكٚح ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني ؾ٬ت ٦ةلٟ كالنةٚيع كأ/ 40٦ج

٨٧ٚ ثٕؽ٥٬ أ٫٩ يىط ظش الىيب كيسةب ٤ٔي٫ كيرتدت ٤ٔي٫ أظاكـ ظش 
 . )اجلٮكم(. إال أ٫٩ ال جيـي٫ ٨ٔ ٚؿض اإلقالـ ،ابلة٣ٖ
ة زج أزجخ اجليب كإذا - خ دميٓ ٦ٞذٌيةت ٬ؾا احلش ل٤ىيب ظضًّ

ق  ت دميٓ ٦ة جيذجج٫ املعؿـ ال١جي ٨٦ حمْٮرات٤ٚييض٪ه  اإلظؿاـ، إال أف ٧ٔؽى
، ٚإذا ٢ٕٚ محبةن ٨٦ حمْٮرات اإلظؿاـ ٚال ٚؽيح ٤ٔي٫ كال ىلع كحل٫ِّ.

ه
 ػُأ

 (.ا٣ٕسي٧ني)
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07  : َيه حيؽم قٖ الطيب ٖٔ أراد احلز أو اّكٕؽة ق٘ٙ؟41س
حيؿـ ٔ٪٫/ أم ي٪ٮم أف ٬ؾا الىيب وةر حمؿ٦ة، ال أف ي٪ٮم أ٫٩ ٬ٮ / 40ج

ل٨ ي٪ٮم أف ٬ؾا الىيب دػ٢ يف أظؿـ ٨ٔ الىيب؛ ألف ٬ؾا ال يكذٞي٥، ٣
 . )ا٣ٕسي٧ني(. اإلظؿاـ، كإذا ٢ٕٚ ذلٟ ا٩ٕٞؽ إظؿاـ الىيب

 ؟ق٘ٙ يف حكيني اّجفٍ مري املٕزي الطيب يٜ٘ب ويل: َيه 42س
/ إف اكف الى٘ي ٗي ممزي/ ٚإف كحل٫ ي٪ٮب ٔ٪٫ يف دٕيني ا٣جكٟ 42ج

 يٞٮؿ ٨ٔ ٔجؽ يؾ٠ؿ اق٫٧ ٔجؽ اهلل/ بليٟ ٣ٕجؽ اهلل، كال ٚيٞٮؿ/ بليٟ ٣ٛالف.
ألف بليٟ ٨ٔ ٚالف أ٩ٟ أ٩خ حتش ٔ٪٫، ٣ل٨ بليٟ هل يٕين أف ٬ؾق  ؛اهلل

 )ا٣ٕسي٧ني(. اتل٤جيح ٣ٛالف يذ٤بف ث٭ة ثة٣جكٟ.



أظاكـ اجليةثح ٨ٔ ا٣٘ي يف احلش 
 كا٧ٕ٣ؿة

 08 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 

 

 أضاكم اجلياةث قٖ اّنري يف احلز واّكٕؽة08

 : ٖٔ ٜٚ اَّلي جيٜز احلز واّكٕؽة ٗياةث ق٘ٙ؟43س
أك عصـ ٨ٔ ٦جةرشة اجليةثح يف احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ال جتٮز إال ٨ٔ ٦يخ / 41ج

)ال٤ض٪ح  احلش ث٪ٛك٫، ٔضـا ثؽ٩ية مكذ٧ؿا؛ ل١رب ق٨ أك مؿض ال يؿىج ثؿؤق.
 ادلاا٧ح(.

ة ال يؿىج ثؿؤق. )ا٣ٕجةد(.  زالزح/ امليخ، كاهلؿـ ال١جي، كاملؿيي مًؿ

 : ٔىت جيٜز لْٕفْٓ أن حيز قٖ مريه؟44س
٦جةرشة / إ٧٩ة دىط اجليةثح مم٨ ظش ٨ٔ ٩ٛك٫ ٨ٔ امليخ كا٣ٕةصـ ٨ٔ 44ج

 ذلٟ ثجؽ٫٩. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

  : ِٚ اّكٕؽة حػعْٛا اجلياةث؟45س
/ ا٧ٕ٣ؿة ٦س٢ احلش إذا اكف امللكٙ عصـا ملؿض ال يؿىج ثؿؤق أك ل١رب 45ج

 ق٨ ٚإ٫٩ يكت٪يت ٨٦ يٕذ٧ؿ ٔ٪٫ اكحلش. )اث٨ ثةز(.

: ِٚ يشَتط ويٕٖ اقخٕؽ قٖ مريه أن يلٜن ًػ اقخٕؽ قٖ 46س
 ٗىفٙ؟

يٕذ٧ؿ ٨ٔ ٗيق ٨٦ ل٥ يٕذ٧ؿ ٨ٔ ٩ٛك٫ ٝيةقة ىلع احلش.  / ال جيٮز أف46ج
 )اجلٮكم(.
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09  : ِٚ يشَتط يف اجلائب قٖ مريه أن حيز ٖٔ ةدل املٜ٘ب ق٘ٙ؟47س
ال ثأس أف ي٪ٮب ٔ٪٫ ٗيق يف احلش كلٮ اػذ٤ٙ ثرل اجلةات ٨ٔ ثرل / 47ج

امل٪ٮب ٔ٪٫، كلٮ اكف ثرل اجلةات أٝؿب إىل م١ح ٨٦ ثرل امل٪ٮب ٔ٪٫؛ أل٫٩ ال 
 كب٭ؾا أٚىت الكٕؽم. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح( حل٢ ىلع امرتاط احتةد ابلرل.د

 : ٖٔ ٜٚ اَّلي يفت٘اب يف احلز؟48س
يججيغ مل٨ يؿيؽ أف يجيت يف احلش أف يذعؿل ٚي٨٧ يكت٪حج٫ أف / 48ج

. )ال٤ض٪ح يلٮف ٨٦ أ٢٬ ادلي٨ كاأل٦ة٩ح ظىت ي٧ُنئ إىل ٝية٫٦ ثةلٮاصت
 ادلاا٧ح(.

ٜاب أقٕال احلز ل49س  ًْٜليِ أم لْٕطشٜج ق٘ٙ؟: ِٚ ذ
٨ٔ داكد ٝةؿ/ ٤ٝخ لكٕيؽ ث٨ املكيت/ ية أثة حم٧ؽ، ألي٭٧ة األصؿ  /49ج

ٝةؿ  أل٤عةج أـ ل٧٤عضٮج ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ قٕيؽ/ إف اهلل دٕةىل كاقٓ هل٧ة دميٕة.
 .اث٨ ظــ/ وؽؽ قٕيؽ 

٧ةؿ املذ٤ٕٞح ثة٣جكٟ لك٭ة مل٨ كٍل٫، أ٦ة مٌةٔٛح األصؿ   زٮاب اأٔل
ذلم يذُٮع ث٫ ػةرصة ٨ٔ ا٣جكٟ كٝؿاءة ا٣ٞؿآف مل٨ ظش ثةلىالة كا٣ُٮاؼ ا

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ال ل٧٤ٮَلِّ 

 وِٛ هل أن يٜلك ٖٔ حيز ق٘ٙ؟حٕ٘كٙ ٖٔ احلز : ٖٔ أضيب ةكاٚث 51س
ال يؿىج زكاهلة ٚيضت ٤ٔي٫ أف يجيت ٨٦ حيش ٔ٪٫، أ٦ة إذا إف اكف / 51ج

ال جيٮز هل أف أويت ثٕة٬ح يؿىج زكاهلة ٚإ٫٩ يجذْؿ ظىت دـكؿ ز٥ حيش ث٪ٛك٫ ك
ح ا٣ٛٞ٭يح(.يٮَل ٨٦ حيش ٔ٪٫. )  املٮقٔٮ
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21  : ٔ٘ف ٖٔ احلز ألمؽ ـيايس وِٛ هل أن يجيب مريه؟51س
إف اكف ٨٦ يؿاد احلش ٔ٪٫ ال يكذُيٓ احلش ألمؿ عرض يؿىج زكاهل  /50ج

اكملؿض اذلم يؿىج ثؿؤق، كٌل٣ٕؾر الكيةيس، كًلٕؽـ أ٨٦ ا٣ُؿيٜ كحنٮ ذلٟ/ 
 ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.. )ٚإ٫٩ ال جيـئ احلش ٔ٪٫

 : ِٚ لْٕفشٜن أن يجيب مريه لْطز ق٘ٙ؟52س
ادٜٛ ٨٦ أصةز اجليةثح يف احلش ىلع أ٩٭ة ال جتـئ يف ا٣ٛؿض إال ٨ٔ / 52ج

كال املض٪ٮف أل٫٩ دؿىج  ،ٚال يؽػ٢ املؿيي أل٫٩ يؿىج ثؿؤق ،مٮت أك ٌٔت
 ،كال ا٣ٛٞي أل٫٩ ي٧ل٨ اقذ٘٪ةؤق ،كال املعجٮس أل٫٩ يؿىج ػالو٫ ،إٚةٝذ٫

 . )اث٨ ظضؿ(.كاهلل أ٥٤ٔ

: ِٚ جيٜز يل أن أضز ٗاوْث قٖ أَل اّكاسؾة اّيت ًػ ضشج قٖ 53س
  ٗىفٛا؟

 / ٥ٕ٩ جيٮز لٟ. )اث٨ ثةز(.51ج

 : ِٚ جيٜز أن يجيب اٌّادر ٖٔ حيز ق٘ٙ ٗاوْث؟54س
ال جتٮز اقت٪ةثح ا٣ٞةدر ىلع احلش يف ظش كاصت ٤ٔي٫ ثإدمةع / 54ج

يف ظش ٩ة٤ٚح ىلع ا٣ٞٮؿ الىعيط؛ ألف احلش ا٧٤ٕ٣ةء، ٧٠ة ال جتٮز اقت٪ةثذ٫ 
ٔجةدة كاألو٢ يف ا٣ٕجةدات اتلٮٝيٙ، كل٥ يؿد يف الرشع ٚي٧ة ٥٤ٕ٩ ٦ة يؽؿ ىلع 

 كب٭ؾا أٚىت ا٣ٕسي٧ني. . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(ذلٟ
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20  : ِٚ يشَتط ق٘ػ اإلضؽام تفٕيث ٖٔ حيز ق٘ٙ؟55س
أ٢ٌٚ.  / اجليح دليف ٨ٔ املكت٪يت، كإف ق٧ةق ٣ْٛة ٔ٪ؽ اإلظؿاـ ٚ٭ٮ55ج

 )اث٨ ثةز(.

 ٙ ق٘ػ اتلْتيث ق٘ٙ؟: مْػ يف اـ56ٕس
إٕٗا األقٕال / »/ ال دأزي ٫ُ٤٘٣ يف االق٥؛ ٣ٞٮؿ اجليب56ج

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.«. ةاجليات، وإٕٗا للك امؽئ ٔا ٜٗى

ٜم ٌٔأٙ؟57س  : ِٚ لْ٘ائب أن يجيب آعؽ يٌ
حيش ٥ ٗيم إذا اقذأذف ٨٦ ادلاٚٓ كٝةؿ/ أ٩ة لكخ حبةج كقأٝي/ 57ج

٫٧٤ ٚال جيٮز.أٔ٪ٟ، كأذف ٚال ثأس، ك  )ا٣ٕسي٧ني(. ٦ة ثؽكف إذ٫٩ ٔك

: ِٚ ملٖ ضز قٖ مريه أن يأعؼ أسؽة زائػة لَع ٗىٌخٙ ؤاذا يجتيغ 58س
 قْيٙ؟

/ جيٮز، كيرشع هل أف يٞىؽ ثؾلٟ املنةرًلح يف اخلي كأداء ٦ة يحرس 58ج
ةؿ ٍٚٞ. )ال٤ض٪ح اهلل هل ٨٦ ا٣ٕجةدات يف احلؿـ الرشيٙ، كأال يلٮف ٝىؽق امل

 ادلاا٧ح(.

: أقؽاه ٔتْنا ٖٔ املال حلطز ةٙ قٖ مريه وبيق ٔ٘ٙ يشء وِٛ 59س
 يؽده؟
٨٦ أُٰٔ ٦ج٤٘ة ٨٦ املةؿ حلعش ٨ٔ ٗيق كبٌف ٫ٕ٦ يشء ٨٦ ذلٟ / 59ج

 ٚإف اكف رشط ٤ٔي٫ ردق ٚإ٫٩ يؿدق كإال ٚ٭ٮ هل. ،املج٤ٖ ثٕؽ دلةحلٙ احلش
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
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22  خطب هل أعؼ املال لْطز قٖ اّنري؟: ٖٔ ٜٚ اَّلي يف61س
إ٦ة رص٢ حيت احلش، كرؤيح املنةٔؿ، ك٬ٮ عصـ، ٚيأػؾ  أظؽ رص٤ني/ /61ج

أك رص٢ حيت أف  .٦ة يٞيض ث٫ كَؿق الىة٣ط، كيؤدم ث٫ ٨ٔ أػي٫ ٚؿيٌح احلش
 . )اث٨ دي٧يح(.يربئ ذ٦ح امليخ ٨ٔ احلش

 ملال؟ا: ضلٓ ٖٔ ضز قٖ مريه ٖٔ أسِ 61س
ػؾ حلعش، ال أف حيش حلأػؾ...ٚٛؿؽ ثني ٨٦ يلٮف املكذعت أف يأ /60ج

ادلي٨ ٦ٞىٮدق كادل٩ية كقي٤ح، ك٨٦ دلٮف ادل٩ية ٦ٞىٮدق كادلي٨ كقي٤ح، 
 . )اث٨ دي٧يح(.كاألمج٫ أف ٬ؾا ٣حف هل يف اخآػؿة ٨٦ ػالؽ

ح ٨ٔ امليخ إف اكف ٝىؽ٬ة احلش أك ٩ٛٓ امليخ اكف هلة يف ذلٟ أصؿ احلةصه 
. ة إال أػؾ األصؿة ٧ٚة هلة يف اخآػؿة ٨٦ ػالؽكإف اكف ٣حف ٦ٞىٮد٬ ،كزٮاب

 )اث٨ دي٧يح(.
ش جتةرة ٚال أصؿ لٟ كال ل٧٤يخ، حتش هلل كد٪ٮم أف اهلل ضى إذا أوجعخ احلً 

يثيت امليخ، كيججيغ أف د٪ْؿ الؿص٢ الىة٣ط، كأف دُٕي٫ ٦ة دُٕي٫ ثُيجح 
 ٩ٛف، ك٬ٮ يججيغ أف يٞ٪ٓ. )الٮاديع(.

 خٕؽ قٖ آعؽ يف ـ٘ث واضػة؟: ِٚ جيٜز أن حيز قٖ شغص ويك62س
ـأق62ج إذا اكف  ،/ لٮ ظش ٨ٔ مؼه كأذ٧ؿ ٨ٔ آػؿ يف ق٪ح كاظؽة أص

 احلةج ٝؽ ظش ٨ٔ ٩ٛك٫ كأذ٧ؿ ٔ٪٭ة. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
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21  : ِٚ جيب لَع ٖٔ ضز قٖ مريه أن حيز ق٘ٙ ٔخٕخكا؟63س 
/ جيت ىلع اجلةات أف يذ٧ذٓ، ألف اتل٧ذٓ ٬ٮ أ٢ٌٚ األنكةؾ، كَل 61س

ى يف يشء ٚةلٮاصت ٤ٔي٫ ادجةع األ٢ٌٚ، إال إذا اػذةر مي إنكةف كي  ي لكِّ ٫ ػالؼ ٮٍلِّ
 (.ذلٟ. )ا٣ٕسي٧ني

يْؾٔٙ ٚػي وِٛ  ،أٗاب شغطاً ٖٔ أِٚ مُث لْطز ٔخٕخكاً : آوايق 64س
 اتلٕخف يف ٚؼه احلاّث؟

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ال ي٤ــ/ 64ج

 : إذا ضز اإلنفان جلىفٙ وِٛ هل أن ينري اجليث ّنريه؟65س
نكةف إذا أظؿـ ثةحلش ٨ٔ ٩ٛك٫ ٤ٚحف هل ثٕؽ ذلٟ أف ي٘ي ال يف / اإل65ج

٣ٞٮؿ اهلل قجعة٫٩ ذٕني جلٛك٫؛ ا٣ُؿيٜ كال يف ٔؿٚح كال يف ٗي ذلٟ، ث٢ ي
ِ كدٕةىل/ } َؽةَ ّلِِله ْٕ َزه َواُّْك ٜا احلْ ُّٕ ِ ح

َ
 ،{ ٚإذا أظؿـ جلٛك٫ كصت أف يذ٫٧ جلٛك٫وَأ

  . )اث٨ ثةز(.ي٘ي ثٕؽ اإلظؿاـكإف أظؿـ ث٫ ٣٘يق كصت أف يذ٫٧ ٣٘يق، كال 
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24 ٜاًيج وحكيني اّجفٍ واإلضؽام ةٙ()أض  اكم امل

ْٓ؟66س ٜاًيج اّيت قي٘ٛا اجليب ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو  : ٔا يه امل
 ،ا٧٤ٕ٣ةء ثةجل٤٧ح دل٧ٕٮف ىلع أف املٮاٝيخ ا٣يت ٦٪٭ة يلٮف اإلظؿاـ/ 66ج

عٛح، كأل٢٬ جنؽ ٝؿف، أ٦ة أل٢٬ املؽي٪ح ٚؾك احل٤يٛح، كأ٦ة أل٢٬ النةـ ٚةجل
٨٦ ظؽير اث٨  ثلجٮت ذلٟ ٨ٔ رقٮؿ اهلل  ؛كأ٢٬ احل٨٧ ي٥٤٧٤

يق  .(. )اجلٮكم٧ٔؿ ٗك

ٜاًيج؟67س  : ٔاذا يْؾم ٖٔ مؽ لَع أضػ امل
ؿاف / 67ج ًٞ إذا ا٩ذىه اخآٚةيق إىل امليٞةت ك٬ٮ يؿيؽ احلش أك ا٧ٕ٣ؿة أك ا٣

 )اجلٮكم(. يسء.ٚإف صةكزق ٚ٭ٮ م ،ظؿـ ٤ٔي٫ دلةكزد٫ ٗي حمؿـ ثةإلدمةع
ىلع أم كاظؽ ٨٦ املٮاٝيخ أك ظةذاق صٮا أك ثؿا أك حبؿا ك٬ٮ يؿيؽ  ٨ مؿه ٦ى   

احلش أك ا٧ٕ٣ؿة كصت ٤ٔي٫ اإلظؿاـ، كإذا اكف ال يؿيؽ ظضة كال ٧ٔؿة ٚال 
 جيت ٤ٔي٫ أف حيؿـ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ٜ مري مؽيػ لْطز أو اّكٕؽة لُ٘ٙ لٓ يلٖ ًػ 68س : مؽ ةامليٌات ٚو
 قٕؽة اإلـلم وِٛ جيب قْيٙ اإلضؽام؟اقخٕؽ 

كصت ٤ٔي٫ أف  ،٨٦ ذ٬ت إىل م١ح ك٬ٮ ل٥ يٕذ٧ؿ ٧ٔؿة اإلقالـ/ 68ج
. ٦٪ةقٟ ا٧ٕ٣ؿة كيؤدم ،حيؿـ ثة٧ٕ٣ؿة ٨٦ امليٞةت اذلم ي٧ؿ ث٫ يف َؿي٫ٞ

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
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25 ٜاًيج اخلٕفث يف ؼؽيٌٙ: 69س  م؟ؽِ وٕٖ أيٖ حُي  ٖٔ لٓ حياِذ ٔيٌاحاً ٖٔ امل
ؿ ٦يٞةتو ي٧ؿ  ث٫ ز٥ حيؿـ، كاذلم ال يتكىنه هل ال يذعؿه / 69ج ل حمةذاة أكه

ؿـ إذا اكف ثح٪٫ كبني م١ح مؿظ٤ذةف، ك٧٬ة يٮـ كحل٤ح،  ٬ؾا كال ٬ؾا، ٚإ٫٩ حيي
 . )اث٨ ثةز(.ك٦ٞؽار ذلٟ ز٧ة٩ٮف ٠يال ن دٞؿيجةن 

ٜاًيج وٕٖ أيٖ حيؽم؟71س  : ٖٔ اكن ـاَ٘ا دون امل
يٞةت ٧ٚيٞةد٫ مك١٪٫ إىل امليٞةت، كال ٨٦ اكف مك١٪٫ ثني م١ح كامل/ 71ج

جيٮز هل دلةكزة مك١٪٫ ث٘ي إظؿاـ، ٬ؾا ٦ؾ٬ج٪ة ك٦ؾ٬ت ا٧٤ٕ٣ةء اكٚح إال 
 .)اجلٮكم( .دلة٬ؽان ٚٞةؿ ٦يٞةد٫ م١ح ث٪ٛك٭ة

ا اكف دكف ٬ؾق املٮاٝيخ، ٠أ٢٬ صؽة كأ٢٬ الرشاآ، كأ٢٬ حبؿة، حيؿمٮف إذ
أنشأ، ضىت أِٚ ؤٖ اكن دون ذلٍ وٕٖ ضيد / »٣ٞٮهل  ؛٨٦ حم٤٭٥
 . )اث٨ ثةز(.«مُث مُث ٖٔ

ٜاًيج؟71س  : ِٚ سػة ٖٔ امل
/ صؽة ٣حكخ ٦يٞةدة ل٤ٮاٚؽي٨ كإ٧٩ة يه ٦يٞةت أل٤٬٭ة كمل٨ كٚؽكا 70ج

ز٥ أننبٮا احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٦٪٭ة، ٣ل٨ ٨٦  ،إحل٭ة ٗي مؿيؽي٨ ل٤عش أك ا٧ٕ٣ؿة
ؿـ ٦٪٭ة. )اث٨ كٚؽ إىل احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٨٦ َؿيٜ صؽة كل٥ حيةذ ٦يٞةدة ٝج٤٭ة أظ

 ثةز(.

ٜدان؟72س  : ٖٔ أيٖ حيؽم أِٚ الف
إذا اجت٭ٮا إىل احلضةز ٦س٢ أ٢٬ قٮاك٨ يف ثٕي اجل٭ةت الكٮدا٩يح / 72ج

ال حيةذكف املٮاٝيخ إال ثٕؽ ٩ـكهل٥ يف صؽة ث٧ٕىن أ٩٭٥ يؽػ٤ٮف إىل صؽة ٝج٢ 
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26 ٚ٭ؤالء حيؿمٮف ٨٦ صؽة ٧٠ة ٝةؿ ذلٟ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٣ل٨  ؛حمةذاة املٮاٝيخ
٬ؤالء ي٧ؿكف ثةمليٞةت ، يأيت ٨٦ ص٪ٮب الكٮداف، أك ٨٦ م٧ةؿ الكٮدافاذلم 

ٚي٤ـ٦٭٥ اإلظؿاـ ٨٦ امليٞةت اذلم مؿكا ث٫ ٦ة دامٮا  ؛ٝج٢ أف يى٤ٮا إىل صؽة
 .كب٭ؾا أٚىت اث٨ ثةز  . )ا٣ٕسي٧ني(يؿيؽكف ا٧ٕ٣ؿة أك احلش

ةاحلز أم ال، وِٛ ؤذن هل : رسِ يكِٕ يف رشًلث وال يػري ِٚ ـي73س
 ٖ امليٌات، أم ٖٔ ضني يتيٌٖ أٗٙ ـيطز؟حيؽم ٔ

الؿص٢ اذلم يف ٦٭٧ح كال يؽرم أيؤذف هل أـ ال؟ ال ي٤ـ٫٦ اإلظؿاـ ٨٦ / 71ج
 
ي
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ف هل أظؿـ ٨٦ املاكف اذلم د٥ ٚي٫ اإلذفذً امليٞةت، ٚإف أ

 ؟ملٖ اكن ةُٕثكٕؽة : أيٖ ٔيٌات ا74ّس
ة أحلخ ىلع اجليب مل ألف عئنح  ؛٦يٞةت ا٧ٕ٣ؿة مل٨ ث١٧ح احل٢/ 74ج
   أٍف دٕذ٧ؿ ٧ٔؿة ٦ٛؿدة ثٕؽ أف ظضخ ٫ٕ٦ ٝةر٩ح أمؿ أػة٬ة ٔجؽ

ك٬ٮ أٝؿب ٦ة يلٮف  ،الؿمح٨ أف يؾ٬ت ٦ٕ٭ة إىل اتل٪ٕي٥ تلعؿـ ٦٪٫ ثة٧ٕ٣ؿة
 .(ال٤ض٪ح ادلاا٧ح. )٨٦ احل٢ إىل م١ح

 ٤ٝخ/ ٢ٞ٩ اث٨ ٝؽا٦ح يف ٬ؾا ٔؽـ اخلالؼ.

ٜ يف مُث75س  وٕٖ أيٖ حيؽم؟ : ٖٔ أراد احلز أو اّكٕؽة ٚو
/ ٨٦ ثؽا هل احلش ك٬ٮ يف م١ح ٚإ٫٩ حيؿـ ٨٦ ماك٫٩، أ٦ة ا٧ٕ٣ؿة ٚال ثؽ 75

 يف ذلٟ. )اث٨ ثةز(. ٨٦ ػؿكص٫ ل٤ع٢؛ حلؽير عئنح 
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27  ؟وٕاذا يْؾٔٙ : جتاوز امليٌات دون إضؽام وٜٚ يؽيػ احلز أو اّكٕؽة76س
٫ ٨٦ صةكز امليٞةت مؿيؽان ل٤جكٟ ٗي حمؿـ ٤ٕٚي٫ أف يؿصٓ إحل/ 76ج

ٚإف رصٓ إحل٫ ٚأظؿـ  ،أـ صة٬الن ث٫  جتةكزق عملةقٮاء  -إف أم١٪٫  -حلعؿـ ٦٪٫ 
إف أظؿـ ٨٦ دكف ٦يٞةت ٤ٕٚي٫ ، ك٦٪٫ ٚال يشء ٤ٔي٫ ال ٥٤ٕ٩ يف ذلٟ ػالٚةن 

 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.قٮاء رصٓ إىل امليٞةت أـ ل٥ يؿصٓ ،دـ

  ؟حلطؽم ٔ٘ٙ ِٛ يْؾٔٙ الؽسٜعو: ٖٔ نيس اإلضؽام ٖٔ امليٌات 77س
/ يؿصٓ كحيؿـ ٨٦ امليٞةت إذا ل٥ يل٨ ٝؽ أظؿـ ثٕؽ، أ٦ة إذا اكف ٝؽ 12ج

 أظؿـ ثٕؽ امليٞةت ٤ٕٚي٫ دـ كال يؿصٓ. )اث٨ ثةز(. 

ٜد حلطؽم 78س : مؽ لَع امليٌات ولٓ حيؽم ٔ٘ٙ ضىت وضِ مُث وِٛ يك
 ؟آعؽ ٔ٘ٙ أم ٖٔ أًؽب ٔيٌات

م جيت ٤ٔي٫ أف يؾ٬ت إىل امليٞةت اذلم مؿ ث٫؛ أل٫٩ امليٞةت اذل/ 78ج
 . )ا٣ٕسي٧ني(. سث٨ ٔجة ٧٠ة يؽؿ ىلع ذلٟ ظؽير ٔجؽ اهلل ،اإلظؿاـ ٦٪٫

ن يفَتيص ق٘ػ أًاربٙ ز امليٌات وٜٚ يؽيػ اّكٕؽة ألسِ أ: جتاو78س
ٜد حلطؽم ٖٔ امليٌات؟  ًْيل ذٓ يك

األ٢ٌٚ أف ال يذضةكز امليٞةت ظىت حيؿـ، كي١٧٪٫ أف يكرتيط ٔ٪ؽ / 78ج
، ٣ل٨ لٮ  أٝةرب٫ ك٬ٮ حمؿـ، كاجلةس ال ة كال ػضالن كال ظيةءن يؿكف يف ٬ؾا ثأقن

 )ا٣ٕسي٧ني(. أرصٓ إىل امليٞةت كأظؿـ ٦٪٫ ٚال ظؿج. ٢ٕٚ كٝةؿ/ أقرتيط ز٥



أظاكـ املٮاٝيخ كدٕيني ا٣جكٟ )
 كاإلظؿاـ ث٫

 28 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 

 

28 جتاوز امليٌات دون إضؽام ضىت وضِ مُث، ذٓ ذٚب إىل املػي٘ث : 79س
 وأضؽم ق٘ػ رسٜقٙ ٖٔ ٔيٌات أِٚ املػي٘ث؟ألن هل مؽعا ٚ٘اك 

ىل ٦يٞةت أ٢٬ املؽي٪ح، كأىت حمؿ٦ة ٚال يشء ٦ةداـ أف احلةج ػؿج إ/ 79ج
 ٤ٔي٫ يف دػٮهل ثؽكف إظؿاـ، كٌلف األكىل هل أف يؽػ٢ ٨٦ ٦يٞةد٫ األكؿ حمؿ٦ة.

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ذٚب إىل املػي٘ث، ذٓ اعد إىل مُث وأضؽم ةِ ، ٖ امليٌاتلٓ حيؽم ٔ: 81س
 ٖٔ ذي احلْيىث، وِٛ قْيٙ يشء؟

و٢ ز٥ يؿصٓ ٚيعؿـ ٨٦ ذم احل٤يٛح إف اكف ٝىؽق املؽي٪ح ٨٦ األ /81ج
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٚال يشء ٤ٔي٫

ال يشء ٤ٔي٫ يف ٬ؾا اتلضةكز؛ أل٫٩ ل٥ يؿد اإلظؿاـ ٨٦ ٦يٞةد٫، كإ٧٩ة  
 جتةكزق يف َؿي٫ٞ إىل املؽي٪ح ل٤ـيةرة ز٥ اإلظؿاـ ٨٦ ٦يٞةد٭ة. )ا٣ٕجةد(.

 : قؾم لَع احلز ةكػ أن جتاوز امليٌات وٕٖ أيٖ حيؽم؟81س
ٚؿ ٗي ٝةوؽ ل٤جكٟ ٚضةكز امليٞةت ز٥ ثؽا هل ثٕؽ ذلٟ ٨٦ قة/ 80ج

كال جيت ٤ٔي٫ الؿصٮع إىل  ،ا٣جكٟ ٚإ٫٩ حيؿـ ٨٦ ظير جتؽد هل ا٣ٞىؽ
 . )النٮٌلين(.امليٞةت



 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 
 

 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب

29 

 

29 : قؾم لَع اّكٕؽة ةكػ أن وضِ مُث وجتاوز امليٌات وٕٖ أيٖ 82س
 حيؽم؟
م ٩ٮل ٦٪٫ إف ل٥ ي٪ٮ ا٧ٕ٣ؿة إال ثٕؽ جتةكزق ٚإ٫٩ حيؿـ ٨٦ املاكف اذل/ 82ج

ػةرج احلؿـ، كإف ٩ٮل ك٬ٮ داػ٢ احلؿـ ٚإ٫٩ خيؿج إىل احل٢ كحيؿـ ٦٪٫ 
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. ثة٧ٕ٣ؿة.

؛ ألٗٙ ّحؿ ٔكٙ حرصيص ةاحلز، البفا لْٕغيػ : جتاوز امليٌات83س
 ؟وًال ـأٜٗي احلز ٖٔ مُث

 /أ٦ة ظض٫ ٚىعيط، كأ٦ة ٫٤ٕٚ ٚعؿاـ، ٨٦ كص٭ني/ 81ج
 جعة٫٩ كدٕةىل ثرتؾ اإلظؿاـ ٨٦ امليٞةت.أظؽ٧٬ة/ دٕؽم ظؽكد اهلل ق

كاثلةين/ خمة٣ٛح أمؿ كالة األمٮر اذلي٨ أمؿ٩ة ثُةٔذ٭٥ يف ٗي ٦ٕىيح اهلل، 
٤ي٫ ٚؽيح يؾ حب٭ة يف كىلع ٬ؾا ٚي٤ـ٫٦ أف يذٮب إىل اهلل كيكذ٘ٛؿق ممة كٝٓ، ٔك

٭ة ىلع ا٣ٛٞؿاء  ٧ني(.ي)ا٣ٕس .٣رتًل٫ اإلظؿاـ ٨٦ امليٞةت ؛م١ح كيٮٔز
، ك٬ؾا ٩ٮع ٨٦ االقذؼٛةؼ حبؿ٦ةت اهلل ٔـ كص٢، ٠يٙ ٬ؾا ٤ٍٗ ْٔي٥

ٚي٧ة ٩٭ةؾ ٔ٪٫ ٨٦ ٣بف ا٧ٞ٣يه؟! ك٦ة ٬ؾا  حتؿـ كدٕيص الؿقٮؿ 
ني ك٦ة ختيف الىؽكر، ز٥ ٦ة اذلم أكصت لٟ  إال ػؽاع مل٨ ي٥٤ٕ ػةا٪ح اأٔل
٧ؿدٟ ق٪ح؟ كَةٔح كيل األمؿ كاصجح إال يف  ٬ؾا اليشء؟ أ٣حف ظضٟ ق٪ح ٔك

 .ٕسي٧ني(ا٣) ٦ٕىيح؟!



أظاكـ املٮاٝيخ كدٕيني ا٣جكٟ )
 كاإلظؿاـ ث٫

 11 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 

 

11 : ِٚ جيٜز ارحلاب املطـٜر ّنري قؼر حبشث أن اّىػيث َىارة 84س
 ؟َّللٍ
رب٧ة اردلت ثٕي ا٣ٕة٦ح محبةن ٨٦ ٬ؾق املعؿ٦ةت كٝةؿ أ٩ة / 84ج

٦ذٮ٧٬ة أ٫٩ ثة٣زتاـ ا٣ٛؽيح يذؼ٤ه ٨٦ كبةؿ املٕىيح، كذلٟ ػُأ  ،أٚذؽم
رصيط كص٭٢ ٝجيط، ٚإ٫٩ حيؿـ ٤ٔي٫ ا٢ٕٛ٣، كإذا ػة٣ٙ أز٥ ككصجخ ا٣ٛؽيح 

حكخ ا٣ٛؽيح ٦جيعح لإلٝؽاـ ىلع ٢ٕٚ املعؿـ، ك٨٦ ٢ٕٚ محبةن ممة حيل٥ ك٣
 . )اجلٮكم(.ثذعؿي٫٧ ٚٞؽ أػؿج ظض٫ ٨ٔ أف يلٮف ٦ربكران 

 : ٔاذا يىكِ احلاج ق٘ػ وضٜهل إىل امليٌات؟85س
٫٩ يكذعت ا٣٘ك٢ ٔ٪ؽ إرادة اإلظؿاـ حبش أك أادٜٛ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع / 85ج

 . )اجلٮكم(.مليٞةت الرشيع، أك ٗيق٧ٔؿة أك ث٭٧ة، قٮاء اكف إظؿا٫٦ ٨٦ ا
ي٘تك٢ كيذُيت؛ كيذٕة٬ؽ مةرب٫ كأّةٚؿق كع٩ذ٫ كإثُي٫، ز٥ ي٤بف اذل٠ؿ 
إزارا كرداء، كيكذعت أف يلٮ٩ة أثيٌني ٩ْيٛني، كيكذعت أف حيؿـ يف 

 ٤ٕ٩ني.
ز٥ ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ا٣٘ك٢ كاتل٪ْيٙ ك٣بف زيةب اإلظؿاـ، ي٪ٮم ث٤ٞج٫ 

 ٨٦ ظش أك ٧ٔؿة. )اث٨ ثةز(. ادلػٮؿ يف ا٣جكٟ اذلم يؿيؽق

 : ِٚ حنتفِ احلائظ واجلىفاء لإلضؽام؟86س
ي 86ج تكةؿ؛ رشى / ي أمؿ أق٧ةء ث٪خ ٧ٔحف ملة  ألف اجليب ع هل٨ ااٗل

 .كدلت حم٧ؽ ث٨ أيب ثلؿ ثؾم احل٤يٛح أف د٘تك٢ كتكتسٛؿ ثسٮب كحتؿـ
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10  : ٔاذا يفخطب لْٕطؽم ًتِ أن يْبؿ ملبؿ اإلضؽام؟87س
٠٪خ أَيت رقٮؿ اِله / ٝة٣خ ٨ٔ عئنح يف الىعيعني / 87ج
 إلظؿا٫٦ ٝج٢ أف حيؿـ، كحل٫٤ ٝج٢ أف يُٮؼ ثةبليخ. 
 يذُيت يف ثؽ٫٩ ٍٚٞ، أ٦ة مالبف اإلظؿاـ ٚال يُيج٭ة أف املعؿـالك٪ح 

 )اث٨ ثةز(. .، كإذا َيج٭ة ال ي٤بك٭ة ظىت ي٘ك٤٭ة أك ي٘ي٬ةٔ٪ؽ اإلظؿاـ

 ات اإلضؽام؟: ِٚ ضْي اّكاٗث وٗخه اإلةػ ٖٔ مفخطت88س
اتل٪ْيٙ، ٠ذ٤ٞي٥ األّٛةر، ك٩ذٙ اإلثٍ، كظ٤ٜ  إف اظذةج إىل/ 88ج

ا٣ٕة٩ح، كحنٮ ذلٟ، ٢ٕٚ ذلٟ، ك٬ؾا ٣حف ٨٦ ػىةاه اإلظؿاـ، ل١٪٫ مرشكع 
٫. )اث٨ حبكت احلةصح، ك١٬ؾا يرشع ملىٌل اجل٧ٕح كا٣ٕيؽ ىلع ٬ؾا الٮص

 دي٧يح(.

 اإلضؽام ًتِ امليٌات؟ ملبؿ : ِٚ هل أن يْبؿ89س
هل أف ي٤بف اإلظؿاـ ٝج٢ امليٞةت كلٮيف ثحذ٫ ٧٠ة ٫٤ٕٚ رقٮؿ اهلل / 89ج
  كيف ٬ؾا دحكي ىلع اذلي٨ حيضٮف ثة٣ُةاؿة كال ي١٧٪٭٥  ٫،كأوعةثي

 ٣بف اإلظؿاـ ٔ٪ؽ امليٞةت ٚيضٮز هل٥ أف يىٕؽكا ا٣ُةاؿة يف بلةس اإلظؿاـ.
 )األبلةين(.

ٜا ملبؿ اإلضؽام يف91س  ضٌائب الفىؽ، : ةكظ الؽٌلب يف اّؽائؽة حؽًل
 وُيه حيؽمٜن؟

/ حيؿـ ٬ؤالء خب٤ٓ اثليةب ا٤ٕ٣ية كيه ا٧ٞ٣يه كيجٞٮف يف الرساكي٢، 91ج
٫ٛ٤ ىلع ثؽ٫٩، كي٤يب؛ ألف كجي٤ٕٮف اثلٮب األىلع ث٧زن٣ح الؿداء، يٕىن ي



ملٮاٝيخ كدٕيني ا٣جكٟ أظاكـ ا)
 كاإلظؿاـ ث٫

 12 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 

 

12 ٚإذا ٩ـلٮا  «وْيْبؿ الرساويِ»ٝةؿ يف اذلم ل٥ جيؽ اإلزار/  اجليب
 (.٤ٚيجةدركا ث٤جةس اإلزار. )ا٣ٕسي٧ني

 : ِٚ جيٜز اإلضؽام ةرٜبني مري أةيغني؟91س
يف زٮبني أثيٌني إزار كرداء، كإف أظؿـ يف الؿص٢ األ٢ٌٚ أف حيؿـ / 90ج

أ٫٩ َةؼ ثربد  ٗي أثيٌني ٚال ثأس، كٝؽ زجخ ٨ٔ الؿقٮؿ 
 . )اث٨ ثةز(.أػرض

 : أحاٚا احليظ ويه يف امليٌات وٕاذا حكِٕ؟92س
ٚإ٩٭ة ال دُٮؼ كال تكىع ظىت دُ٭ؿ / إذا أدة٬ة احليي ٝج٢ ا٣ُٮاؼ 92ج

كد٘تك٢، أ٦ة لٮ َةٚخ كيه َة٬ؿ كبٕؽ أف ا٩ذ٭خ ٨٦ ا٣ُٮاؼ صةء٬ة احليي 
ٚإ٩٭ة تكذ٧ؿ كتكىع، كدٞرص ٨٦ رأق٭ة كد٪يه ٧ٔؿد٭ة؛ ألف الكيع ثني الىٛة 

 كاملؿكة ال ينرتط هل ا٣ُ٭ةرة. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : َيه حط٘ف ٖٔ ساءٚا احليظ يف أذ٘اء احلز؟93س
ذا ظةًخ املؿأة يف أيةـ ظض٭ة ٚإ٩٭ة د٢ٕٛ ٦ة ي٫٤ٕٛ احلةج ٗي أ٩٭ة إ/ 91ج

ال دُٮؼ ثةبليخ، كال تكىع ثني الىٛة كاملؿكة ظىت دُ٭ؿ، ٚإذا َ٭ؿت 
كل٥ يجٜ ٤ٔي٭ة ٨٦  هلةكاٗتك٤خ َةٚخ كقٕخ، كإذا اكف احليي ظى٢ 

أ٧ٔةؿ احلش إال َٮاؼ الٮداع ٚإ٩٭ة تكةٚؿ، ك٣حف ٤ٔي٭ة يشء لكٞٮ٫َ ٔ٪٭ة، 
 (.ال٤ض٪ح ادلاا٧ح. )٭ة وعيطكظض
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11  : ِٚ لإلضؽام ضلة ختطٙ؟94س
/ ٣حف لإلظؿاـ والة ختى٫، ٣ل٨ يججيغ أف جي٢ٕ اإلظؿاـ ثٕؽ 94ج

والة/ ٚإف اكف كٝخ ٚؿيٌح ا٩ذْؿ ظىت يىٌل ا٣ٛؿيٌح كحيؿـ، كإف اكف يف 
ٮء، أك والة حتيح  كٝخ ٩ة٤ٚح ٠ىالة الٌىح ٦سالن، أك والة رًلٕذني ثٕؽ الًٮ

 يل٨ إظؿا٫٦ ثٕؽ ٬ؾق الىالة. )ا٣ٕسي٧ني(.٤ٚ ،املكضؽ



 أظاكـ اتل٤جيح كاإل٬الؿ ثة٣جكٟ
 14 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 

 

 أضاكم اتلْتيث واإلٚلل ةاّجفٍ 14

 لْٕطؽم أن يىكْٙ ًتِ اإلٚلل ةاحلز أو اّكٕؽة؟يفٖ : ٔاذا 95س
؛ ملة أف يكجط كي٭٢٤ كيلرب ٝج٢ إظؿا٫٦ ثة٧ٕ٣ؿة كاحلش / يكذعت هل95ج

ىلع  ٩ةٝذ٫ اقذٮت ث٫ ملة رقٮؿ اهلل أف  ٨ٔ أنف يف ابلؼةرم 
٧ؿة كأ٢٬ اجلةس ث٭٧ة.ابليؽ  اء محؽ اهلل كقجط كًلرب ز٥ أ٢٬ حبش ٔك

 ٨٦ دٕؿض ذل٠ؿق ٦ٓ زجٮد٫.  ك٬ؾا احلل٥ ٢ٝه  ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ/

 : أراد أن يِٛ ةجفٍ وأِٚ ةجفٍ آعؽ مْؽا وٕاذا يْؾٔٙ؟96س
/ أدمٕٮا ىلع أ٫٩ ٨٦ أراد أف ي٭٢ حبش ٚأ٢٬ ث٧ٕؿة، أك أراد أف ي٭٢ ث٧ٕؿة 96

 لالزـ ٦ة ٔٞؽ ٤ٔي٫ ٤ٝج٫ ال ٦ة ٩ُٜ ث٫ لكة٫٩. )اث٨ امل٪ؾر(. ٤ٚىب حبش، أف ا

 : ٔىت يخْىؾ ةخكيني اّجفٍ؟97س
/ األ٢ٌٚ أف يلٮف اتل٤ِٛ ثؾلٟ ثٕؽ اقذٮاا٫ ىلع مؿًلٮب٫ ٨٦ داثح 97ج

إ٧٩ة أ٢٬ ثٕؽ ٦ة اقذٮل ىلع  أك قيةرة أك ٗي٧٬ة؛ ألف اجليب
 )اث٨ ثةز(. .راظ٤ذ٫، كا٩جٕسخ ث٫ ٨٦ امليٞةت ل٤كي

 : ٔا ٜٚ اإلضؽام اَّلي ٜٚ أضػ أرٌلن احلز واّكٕؽة؟98س
/ اإلظؿاـ ٩يح ادلػٮؿ يف ا٣جكٟ، كق٧يخ ٩يح ادلػٮؿ ٚي٫ إظؿا٦ة 98ج

 أل٫٩ حيؿـ ث٫ أمٮر اك٩خ ظالال ٝج٢ ادلػٮؿ ٚي٫. )ا٣ٕجةد(. 
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15  : َيه يِٛ ةاحلز؟91س
 كيٞٮؿ/ امهلل، كذٞج٢ ا٣ٞج٤ح ٝةا٧ة ز٥ ي٤يب ثة٧ٕ٣ؿة أك احلش كا٧ٕ٣ؿة/ ي91ج

 . )األبلةين(.٬ؾق ظضح ال ريةء كال ق٧ٕح

 : ضلٓ اإلضؽام ًتِ امليٌات اضخياؼا؟111س
ػالؼ يف أف ٨٦ أظؿـ ٝج٢ امليٞةت يىي حمؿ٦ةن دىثٍجيخي يف ظ٫ٞ ال / 011ج

 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.أظاكـ اإلظؿاـ
ؽ٦٭ة، ك٨٦  اإلظؿاـ ٝج٢ املٮاٝيخ وعيط كإ٧٩ة اخلالؼ يف ٠ؿا٬ذ٫ ٔك

. )اث٨ ػٮٚة ٨٦ دلةكزد٭ة ث٘ي إظؿاـ ٚال ٠ؿا٬ح يف ظ٫ٞأظؿـ ٝج٤٭ة اظذيةَة 
 ثةز(.

 : ٔىت حيؽم ٖٔ اكن يف اّؽائؽة؟111س
اإلظؿاـ ثة٣ُةاؿة يججيغ لإلنكةف أف حيذةط ٚي٫، كذلٟ ألف ا٣ُةاؿة / 010ج

٤ٚ٭ؾا يججيغ أف حيذةط كحيؿـ ٝج٢ مخف دٝةاٜ أك دٝيٞذني كحنٮ  ؛رسيٕح املؿكر
 )ا٣ٕسي٧ني(.  ذلٟ.

 ٔكىن اتلْتيث؟ : ٔا112س
. ل٤ذ١سي، أم إصةثح لٟ ثٕؽ إصةثح، كلـك٦ةن ٣ُةٔذٟ (بليٟ) /٣ْٛح/ 012ج

 )الن٪ٞيُٰ(.
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16 ْٓ يف احلز؟113س  : ٔا يه حْتيث اجليب ضًل اهلل قْيٙ ـو
/ ، أف د٤جيح رقٮؿ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ا٨ٔ / أػؿج مك٥٤ 011ج

لٟ كامل٤ٟ بليٟ امهلل، بليٟ، بليٟ ال رشيٟ لٟ بليٟ، إف احل٧ؽ كاجل٧ٕح »
 «ال رشيٟ لٟ

 يث بيشء ٖٔ اتلْٛيِ واتلُتري؟ت: ِٚ هل أن خيْػ اتل114ْس
ػؿصخ ٦ٓ رقٮؿ  ٝةؿ/ ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮد  / أػؿج أمحؽ 014٨ٔج
، ٧ٚة دؿؾ اتل٤جيح ظىت رٍل دمؿة ا٣ٕٞجح، إال أف خي٤ُ٭ة ثذ١جي اهلل 

 .أك د٭٤ي٢

ْٓ؟الططاةث لَع حْتيث اجليب ضًل اهلل قِٚ زاد : 115س  ْيٙ ولَع آهل ـو
كٌلف اث٨  .بليٟ ذا املٕةرج، بليٟ ذا ا٣ٛٮا٢ً/ اكف ثٌٕ٭٥ يـيؽ/ 015ج

جةء إحلٟ كا٢٧ٕ٣ . ٧ٔؿ يـيؽ ٚي٭ة/ بليٟ كقٕؽيٟ، كاخلي ثيؽيٟ، كالٗؿ
 )األبلةين(.

: ِٚ لْٕطؽم أن يْيب ةٕا ورد قٖ ةكظ الططاةث ريض اهلل 116س
 ق٘ٛٓ؟

٨٦ دْٕي٥  ،ؿ اث٨ ٧ٔؿ، كال ٗيقال أًيٜ ىلع أظؽ يف ٦س٢ ٦ة ٝة/ 016ج
اِله كدعا٫ ٦ٓ اتل٤جيح، ٗي أف االػذيةر ٔ٪ؽم أ٫٩ يٛؿد ٦ة ركم ٨ٔ رقٮؿ 

 . )النةٚيع(.اِله 
 إف زاد ىلع ذلٟ... صةز ٧٠ة اكف الىعةثح يـيؽكف، كرقٮؿ اِله 

 . )اث٨ دي٧يح(.يك٧ٕ٭٥، ٥٤ٚ ي٪٭٭٥
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17  : ضلٓ اتلْتيث؟117س
 . )اث٨ ثةز(.ةق٪ح مؤًلؽ اتل٤جيح /017ج

 : ٔىت يخأكػ اـخطتاب اتلْتيث؟118س
يكذعت اإل٠سةر ٨٦ اتل٤جيح يف دكاـ اإلظؿاـ، كيذأكؽ اقذعجةث٭ة يف / 018ج

لك وٕٮد ك٬جٮط، كظؽكث أمؿ/ ٨٦ رًلٮب، أك ٩ـكؿ، أك اصذ٧ةع رٚةؽ، أك 
ي ذلٟ ٨٦  ٪ؽ إٝجةؿ ال٤ي٢ كاجل٭ةر، ككٝخ الكعؿ، ٗك ٚؿاغ ٨٦ والة، ٔك

 . )الن٪ٞيُٰ(.كىلع ٬ؾا أكرث أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ األظٮاؿ، د٘ةيؿ

 : ٔا ٜٚ ادلحلِ لَع اـخطتاب اتلْتيث ق٘ػ اهلتٜط؟119س
ٝةؿ ٨ٔ مٮىس  أف اجليب  / أػؿج ابلؼةرم ٨ٔ اث٨ ٔجةس 019ج

ٜادي يْيب»٤ٔي٫ الكالـ/   .«َأين أٗـؽ إحلٙ إذا احنػر يف ال
 ،املؿق٤ني يف احلؽير أف اتل٤جيح يف ثُٮف األكديح ٨٦ قننٝةؿ احلةِٚ/ 

  .كأ٩٭ة دذأكؽ ٔ٪ؽ اهلجٮط ٧٠ة دذأكؽ ٔ٪ؽ الىٕٮد

 : ضلٓ روف الطٜت ةاتلْتيث لْؽسال؟111س
اكف »ٝةؿ/  ٨ٔ امل٤ُت ث٨ ٔجؽ اهلل  / أػؿج اث٨ أيب محجح001ج

 «يؿٕٚٮف أوٮاد٭٥ ثةتل٤جيح ظىت دجط أوٮاد٭٥ أوعةب رقٮؿ اهلل 
ٜه ٤ٔي٫ أف يلٮف رٕٚةن برشط  ،اقذعجةب رٚٓ الىٮت ثةتل٤جيح، ٦ذٛ

 (.م)اجلٮك. حبير ال يؤذم ٩ٛك٫ ،٦ٞذىؽان 
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18  : ٔا ضلٓ اتلْتيث اجلٕاقيث لْطشاج؟111س
، كال ٨ٔ ػ٤ٛةا٫ ٣ٕؽـ كركدق ٨ٔ اجليب ؛/ ال جيٮز ذل000ٟج

ٮاف اهلل ٤ٔي٭٥، ث٢ ٬ٮ ثؽٔح. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.  الؿامؽي٨ ًر
ؽؿ ي «٧ٚ٪ة امل١رب ك٦٪ة امل٭٢ ظضض٪ة ٦ٓ اجليب »/ ٝٮؿ أنف 

ىلع أ٩٭٥ ٣حكٮا ي٤جٮف اتل٤جيح اجل٧ةٔيح، كلٮ اك٩ٮا ي٤جٮف اتل٤جيح اجل٧ةٔيح 
لاك٩ٮا لك٭٥ ٦٭٤ني أك م١ربي٨، ٣ل٨ ثٌٕ٭٥ يلرب، كبٌٕ٭٥ ي٭٢، كَل 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.يؾ٠ؿ رب٫ ىلع ظكت ظةهل

 : َيه حْيب املؽأة؟112س
٧٩ة ٤ٔي٭ة أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف الك٪ح يف املؿأة أف ال دؿٚٓ وٮد٭ة، كإ/ 002ج

يك٧ً   ٭ة. )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.ٓ ٩ٛكأف ت

 : ٔىت حٌؽف اتلْتيث يف احلز واّكٕؽة؟113س
يكذؽي٥ اتل٤جيح ظىت يرشع يف رَل دمؿة ا٣ٕٞجح ٗؽاة يٮـ اجلعؿ، / 001ج

ك٬ؾا ٦ؾ٬ت دمة٬ي ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني، كٚٞ٭ةء األمىةر، ك٨٦ 
 )اجلٮكم(. ثٕؽ٥٬.

إذا رشع يف ا٣ُٮاؼ، كيف احلش إذا رشع يف رَل ُٞٓ اتل٤جيح يف ا٧ٕ٣ؿة ي 
 دمؿة ا٣ٕٞجح يٮـ ا٣ٕيؽ. )ا٣ٕسي٧ني(.
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 أضاكم اإلضطار واالشَتاط19

 : ٔا ٜٚ االشَتاط ؤا وائػحٙ؟ 114س
كٌلف ػةاٛةن ٨٦ عاٜ –/ وٛح االمرتاط أف اإلنكةف إذا أراد اإلظؿاـ 004ج

 ظبكتين( يٞٮؿ/ )إف ظبكين ظةبف ٧ٚعٌل ظير  -ي٧٪٫ٕ ٨٦ إد٧ةـ نك٫١
أف اإلنكةف إذا ظى٢ هل ٦ة ي٧٪ٓ ٨٦ إد٧ةـ نك٫١ حت٢٤  ة االمرتاطٚةاؽ

  ثؽكف يشء، يٕىن حت٢٤ ك٣حف ٤ٔي٫ ٚؽيح كال ٌٝةء. )ا٣ٕسي٧ني(.

ُ 115س  ع االشَتاط يف احلز أو اّكٕؽة؟رشَ : ٔىت ي
يكذعت ل٧٤عؿـ االمرتاط إف اكف ػةاٛةن، كإال ٚال، دمٕةن ثني / 005ج

 يح(.. )اث٨ دي٧األػجةر

ٜادث اّيت حٌف يف احلز ِٚ يفخطفٖ أن نشَتط ق٘ػ : 116س ٔف احل
 اإلضؽام؟

- / أرل أف ال ينرتط اإلنكةف ٔ٪ؽ اإلظؿاـ ألف ٬ؾق احلٮادث006ج
. ٤ٝي٤ح ثة٣جكجح ل٤كيةرات أيٌةن  ،٤ٝي٤ح ثة٣جكجح ل٤عضةج -كاحل٧ؽ هلل
 )ا٣ٕسي٧ني(.

 ضًل اجليب : ِٚ يْؾم املشَتط أن يأيت ةالطينث اّيت وردت ق117ٖس
ْٓ  ؟اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو

ؽ ث٫ْٛ٤، ذٕجه ال ي٤ـ٫٦ أف يأيت ثةلىي٘ح الٮاردة، ألف ٬ؾا ممة ال يي  /007ج
 )ا٣ٕسي٧ني(. ىف ٚي٫ ثةملٕىن.لذى ث٫ْٛ٤ يي ؽ ذٕجه يي كاليشء اذلم ال 
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41 ٜا، 118س ٜا ورسك ٜا ٖٔ احلز أو اّكٕؽة حتْْ ٜا لَع ٗيث أٗٛٓ إذا ٔ٘ك : أضؽم
ٜم ٌٔام  اتلْىؾ ةاالشَتاط أم أٗٙ يْؾٔٛٓ اهلػي؟ وِٛ ٚؼا يٌ

ٮا ٨٦ كا رصٕٮا كظ٤  د  ٩يح أ٩٭٥ إف ري  يجًف اخآف أ٩٭٥ أظؿمٮا ىلع/ 008ج
اإلظؿاـ، إذا اك٩ٮا ىلع ٬ؾق اجليح ٤ٚ٭٥ ٦ة ٩ٮكا، كأرصٮ أف يلٮف إظالهل٥ 

 )ا٣ٕسي٧ني(. وعيعةن، كال يشء ٤ٔي٭٥.

وِٛ ه ةٕػة واشَتؼج ةكػنفيج أن أشَتط ق٘ػ اإلضؽام، : 119س
 ضطيص؟ اشَتايط

٣حف هل ذلٟ كإ٧٩ة يٞةؿ ذلٟ ٔ٪ؽ ٔٞؽ اإلظؿاـ، كاملؿاد ثٕٞؽ / 009ج
 . )اث٨ ثةز(.اإلظؿاـ ٬ٮ/ أف ي٪ٮم ادلػٮؿ ٚي٫ ث٤ٞج٫

 : ٔا ٜٚ اإلضطار؟121س
أك ٧٬ة ال  احلش أك ا٧ٕ٣ؿةإد٧ةـ امل٪ٓ ٨٦ / اإلظىةر رشع ٬ٮ 021ج

 الٮاصجةت. )ظةميح اث٨ ٝةق٥(.

 اإلضطار عاص ةاّكػو؟: ِٚ 121س
الىعيط يف ٬ؾق املكأ٣ح أ٫٩ إذا ظرص ث٘ي ٔؽك ٧١ٚة لٮ ظرص / 020ج

ْٓ }ثٕؽك؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮؿ اهلل دٕةىل/  ُت ْضرِصْ
ُ
ِ وَإِْن أ َؽَة ّلِِله ْٕ َزه وَاَُّك ٜا احلْ ُّٕ ِ ح

َ
أم ٨ٔ / {وَأ

 . )ا٣ٕسي٧ني(.إد٧ة٦٭٧ة، كل٥ يٞيؽ اهلل دٕةىل احلرص ثٕؽك

 ّكٕؽة اكإلضطار يف احلز؟: ِٚ اإلضطار يف ا122س
 .. )اجلٮكم(ظىةر ثال ػالؼجيٮز ل٧٤عؿـ ثة٧ٕ٣ؿة اتلع٢٤ ٔ٪ؽ اإل/ 022ج
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40  ؟ًتِ أن يخطِْ املطرَص اذا يجتيغ لَع : 123ٔس
 يذ٧٭٢، ٚإف دحرس ٟٚ احلىةر اقذ٧ؿ ىلع أف عرصى املرشكع ل٧٤ي / 021ج

٤ي٫ ال يشء ٔٚإظؿا٫٦ كأدل ٦٪ةق٫١، كإف ل٥ يذحرس ذلٟ كمٜ ٤ٔي٫ املٞةـ 
قٮل اتلع٢٤ ثإ٬ؿاؽ دـ جيـئ يف األًعيح، ز٥ احل٤ٜ أك اتلٞىي ٧٠ة ٫٤ٕٚ 

 . )اث٨ ثةز(.كأوعةث٫ يٮـ احلؽيبيح اجليب 

 : ٔاذا يْؾم املطرَص؟124س
ٍظرًصى ٚي٫، كلٮ ػةرج احلؿـ، / ي٤ـ٫٦ أف يؾثط ٬ؽية يف024ج

ي
 املاكف اذلم أ

ْٓ }؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ كييُٕٯ ل٤ٛٞؿاء ُت ْضرِصْ
ُ
ْػيِ  وَإِْن أ َٛ َٖ الْ ِٔ َخحْرَسَ  ـْ ا ا َٕ  .{َف

 : أيٖ يؼةص املطرَص ٚػيٙ؟125س
، ٚإف حم٢ ذحب٫ اهلؽاية لك٭ة خيذه ذحب٭ة ثةحلؿـ، إال ٬ؽم املعرصى / 025ج

 . )ابل٘ٮم(.كرث أ٢٬ ا٥٤ٕ٣أ ٔ٪ؽ ظير حيرصى 

 : ٔىت يخطِْ املطرَص؟126س
، ٨٦ أظرص ٤ٚحف هل اتلع٢٤ ظىت ي٪عؿ ٬ؽيةن ز٥ حي٤ٜ أك يٞرص/ 026ج

 )اث٨ ثةز(. ٚإف اكف ٝؽ امرتط ظ٢ كل٥ يل٨ ٤ٔي٫ يشء، ال ٬ؽم كال ٗيق.

 ؟قْيٙ اٌّغاء وِٛ جيباإلضطار فتب ٖٔ حتِْ ب: 127س
إف اك٩خ ٬ؾق احلضح يه ا٣ٛؿيٌح، أدا٬ة ٚي٧ة ثٕؽ ثةخلُةب األكؿ / 027ج

. ال ٌٝةء، كإف اك٩خ ٗي ا٣ٛؿيٌح ٚإ٫٩ ال يشء ٤ٔي٫ ىلع ا٣ٞٮؿ الؿاصط
 (.)ا٣ٕسي٧ني
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42  : ضز ةػون حرصيص وٕ٘ف ٖٔ دعٜل مُث وٕاذا قْيٙ؟128س
إف اكف ٝةؿ ٔ٪ؽ اإلظؿاـ/ إف ظبكين ظةبف ٧ٚعٌل ظير ظبكتين / 028ج

 /٣ٞٮهل ؛ٚيع٢ كال يشء ٤ٔي٫، كإذا ل٥ ينرتط ٚةلٮاصت ٤ٔي٫ أف يؾثط ٬ؽيةن 
ْػيِ } َٛ ْ َٖ ال ِٔ َخحْرَسَ  ـْ ا ا َٕ ْٓ َف ُت ْضرِصْ

ُ
 ٕسي٧ني(.. )ا٣كيذع٢٤ ظير أظرص{ وَإِْن أ
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 أضاكم حكيني اّجف41ٍ

: ٔا يه األنفاك اّيت يٕلٖ أن حيؽم ةٛا اَّلي يؽيػ احلز أو 129س
 اّكٕؽة؟ ؤا َيىيخٛا؟

ؿاف /029ج ًٞ
 .األنكةؾ ا٣يت خيي ٚي٭ة املعؿـ يه زالزح/ اتله٧ذٓ، كاإلٍٚؿاد، كا٣ٍ

كوٛح اتل٧ذٓ/ إذا كو٢ إىل امليٞةت اٗتك٢ كدُيت ك٣بف زيةب اإلظؿاـ، 
/ بليٟ ٧ٔؿة. ٚإذا كو٢ إىل م١ح َةؼ َٮاؼ ا٧ٕ٣ؿة، ز٥ قىع ثني ز٥ ٝةؿ

 ٨٦ مٕؿ رأق٫ كظ٢ حت٤الن اكمالن.ٝرصه  الىٛة كاملؿكة ل٧ٕ٤ؿة أيٌةن، ز٥
 ٚإذا اكف احلٮـ اثلة٨٦ ٨٦ ذم احلضح أظؿـ ٨٦ ماك٫٩ اذلم ٬ٮ ٚي٫.

االن/ كأ٦ة اإلٚؿاد ٚ٭ٮ/ أف حيؿـ ثةحلش ٦ٛؿدان، ٚإذا كو٢ إىل امليٞةت أظؿـ ٝة 
بليٟ ظضةن ٚإذا كو٢ م١ح َةؼ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ، ز٥ قىع ل٤عش ثني الىٛة 

 .كاملؿكة كاقذ٧ؿ يف إظؿا٫٦ ظىت يٮـ ا٣ٕيؽ
أ٦ة ا٣ٞؿاف ٚ٭ٮ/ أف حيؿـ ثة٧ٕ٣ؿة كاحلش دميٕةن. ٚإذا كو٢ امليٞةت ٝةؿ/ 
بليٟ ٧ٔؿة كظضةن، ٚإذا دػ٢ م١ح َةؼ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ ز٥ قىع ل٧ٕ٤ؿة كاحلش 

  )ا٣ٕسي٧ني(. .٫٦ إىل يٮـ ا٣ٕيؽكاقذ٧ؿ يف إظؿا

 : أي األنفاك أوغِ؟131س
اتل٧ذٓ أ٢ٌٚ يف أوط أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء يف ظٜ ٨٦ ل٥ يكٜ اهلؽم، أ٦ة / 011ج

 ًٞ  . )اث٨ ثةز(.ؿاف هل أ٢ٌٚ؛ دأقيةن ثةجليب ٨٦ قةؽ اهلؽم ٚة٣
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44  : ٔا ٜٚ اتلٕخف؟131س
٥ حيش ٨٦ اتل٧ذٓ/ أف حيؿـ ثة٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ احلش، كيٛؿغ ٦٪٭ة، ز/ 010ج
 . )اجلٮكم(.ع٫٦

 : أضؽم ةاحلز ًتِ أن يجخيه ٖٔ اّكٕؽة وِٛ يْؾٔٙ اهلػي؟132س
٧٠ة كٝٓ ٣ٕةئنح ، وةر ٝةر٩ةن  ٨٦ ا٧ٕ٣ؿةإف أظؿـ ثةحلش ٝج٢ ظ٫ِّ٤ / 012ج
٤ي٫ اهلؽم ل٤ٞؿاف أيٌةن؛ أل٫٩ د٧ذ  ٓ. يف ظضح الٮداع ىلع اتلعٞيٜ، ٔك

 .)الن٪ٞيُٰ(

 ق٘ػ ٔا أضؽٔج وٕا احللٓ؟: نفيج أن أًٜل ْليٍ قٕؽة 133س
٤ي٫ أف يل٢٧ أ٧ٔةؿ احلش. )اث٨  ،/ ٩يح اإلظؿاـ ثة٤ٞ٣ت اكٚيح011ج ٔك
 ثةز(.

: اقخٕؽ يف أشٛؽ احلز ذٓ رسف إىل أْٚٙ ذٓ ضز ٖٔ ٗىؿ اّكام 134س  
 وِٛ ٜٚ ٔخٕخف؟

/ ٣حف ٤ٔي٫ دـ اتل٧ذٓ؛ أل٫٩ يف ظل٥ ٨٦ أٚؿد احلش، ك٬ٮ ٝٮؿ ٧ٔؿ 014ج
ي٧٬ كاث٪٫ ٔجؽ اهلل  أ٦ة إف قةٚؿ إىل ٗي ثرلق  .ة ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ٗك

اكملؽي٪ح أك صؽة أك ا٣ُةاٙ أك ٗي٬ة ز٥ رصٓ حمؿ٦ة ثةحلش ٚإف ذلٟ ال خيؿص٫ 
٤ي٫ ٬ؽم اتل٧ذٓ. )اث٨ ثةز(.  ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ٦ذ٧ذٕة يف أوط ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء، ٔك
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45 قخٕؽ يف أشٛؽ احلز ولٓ يلٖ ٗاويا لْطز ذٓ ضز وِٛ يكػ : ا135س
 ٔخٕخكا ويْؾٔٙ اهلػي؟

 ؛٦ىت ظش ثٕؽ أف أذ٧ؿ يف أم٭ؿ احلش ٨٦ د٤ٟ الك٪ح ٤ٕٚي٫ اهلؽم/ 015ج
٣ْة٬ؿ ٧ٔٮـ اخآيح ال١ؿي٧ح، قٮاء ٩ٮل ٔ٪ؽ اإلظؿاـ، أك أذ٧ؿ ك٬ٮ ال يؿيؽ 

. ختىيه ل٤ٞؿآف ثال دحل٢ احلش، ز٥ ثؽا هل احلش ٨٦ ع٫٦، ٚذؼىيى٫ ثةجليح
 )الن٪ٞيُٰ(.

قٖ شغص  : ٖٔ اقخٕؽ قٖ شغص وضز قٖ ٗىفٙ أو اقخٕؽ136س
 وضز قٖ آعؽ أيلٜن ٔخٕخكاً؟

٣ْة٬ؿ أ٫٩ يلٮف ٦ذ٧ذٕةن ٤ٔي٫ اهلؽم/ قٮاء اك٩خ ا٧ٕ٣ؿة هل، ا /016ج
كاحلش ٨ٔ آػؿ، أك احلش لنؼه كا٧ٕ٣ؿة لنؼه آػؿ، أك احلش هل كا٧ٕ٣ؿة 
. ٨ٔ آػؿ، ك٬ؾا ٬ٮ املن٭ٮر يف املؾا٬ت األربٕح، كاألٝؿب ل٤ىٮاب

 .)الن٪ٞيُٰ(

 ضز ٖٔ ٗىؿ اّكام وِٛ يكػ ٔخٕخكا؟ : اقخٕؽ يف رمغان ذ137ٓس
أدمٕٮا ىلع أف ٨٦ أذ٧ؿ يف ٗي أم٭ؿ احلش ز٥ ظش ٨٦ ع٫٦ / 017ج

 . )اث٨ أيب ٧ٔؿ(.٤ٚحف ث٧ذ٧ذٓ

: ٖٔ اقخٕؽ يف رمغان وسْؿ يف مُث، وِٛ يرشع هل أن خيؽج 138س
 إىل اتل٘كيٓ حلكخٕؽ يف أشٛؽ احلز وجيكِ ضشٙ حٕخكاً؟

ٓ الثؽ أف حيؿـ اإلنكةف ل٧ٕ٤ؿة ٨٦ / ٬ؾا ال ي٧ل٨؟ ألف اتل٧ذ018ج
 امليٞةت، ك٨٦ أظؿـ ٨٦ أدىن احل٢ ل٥ يل٨ ٦ذ٧ذٕة. )ا٣ٕسي٧ني(.
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46 : اقخٕؽت يف ٚؼا اّكام ولٓ أكٖ ًاضػا لْطز إال إذا وسػت ٗياةث 139س
 قٖ مريي ذٓ وسػت ذلٍ وِٛ أٗا ٔخٕخف ويْؾٔين اهلػي؟

٨ / ٤ٔيٟ ٬ؽم، كإف ل٥ دل٨ صةز٦ة ثةحلش ٔ٪ؽ أذ٧ةرؾ 019ٔج
٩ٛكٟ، كلٮ اكف أذ٧ةرؾ ٨ٔ ٩ٛكٟ كظضٟ ٨ٔ ٗيؾ؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل دٕةىل/ 

ْػيِ } َٛ ْ َٖ ال ِٔ َخحْرَسَ  ـْ ا ا َٕ َزِّ َف َؽةِ إىَِل احلْ ْٕ خهَف ةِاُّْك َٕ ْٖ َت َٕ  .{ )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(َف

 : حكب يف احلز وأراد وفظ احلز إىل قٕؽة ٔىؽدة وِٛ هل ذلٍ؟141س
 . )اث٨ دي٧يح(.ٮزق أظؽ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةءأ٦ة ا٣ٛكغ ث٧ٕؿة دلؿدة ٚال جي/ 041ج

 .. )اث٨ ا٣ٞي٥(لٮ أراد أف يٛكغ احلش إىل ٧ٔؿة ٦ٛؿدة، ل٥ جيـ ثال ٩ـاع

 ؟ٔخٕخكا ةٛا إىل احلز : أضؽم ةاحلز وِٛ هل أن يىفغٙ إىل قٕؽة141س
٨٦ أظؿـ ثةحلش يف أم٭ؿ احلش رشع هل أف يٛكؼ٫ إىل ٧ٔؿة، / 040ج

ع هل أف يٛكغ إظؿا٫٦ إىل ا٧ٕ٣ؿة، إذا ل٥ ك١٬ؾا ا٣ٞةرف ثني احلش كا٧ٕ٣ؿة يرش
ثؾلٟ،  يل٨ ٦ٕ٭٧ة ٬ؽم؛ لىعح الك٪ح ٨ٔ رقٮؿ اهلل 

 . )اث٨ ثةز(.كيلٮ٩ةف ثؾلٟ يف ظل٥ املذ٧ذٓ

وِٛ هل  يْيب ةاحلز ٔىؽداً ٓ أراد أن ينري ٗحخٙ واحلز ٔخٕخكاً ذ ىٜٗ :142س
 ؟ذلٍ
وٮهل إىل إف اكف ٩ٮل ٝج٢ كوٮهل إىل امليٞةت أ٫٩ يذ٧ذٓ كبٕؽ ك/ 042ج

ٌٗي ٩حذ٫ كأظؿـ ثةحلش كظؽق، ٚ٭ؾا ال ظؿج ٤ٔي٫ كال ٚؽيح، أ٦ة إف  امليٞةت
اكف ٣ىب ثة٧ٕ٣ؿة كاحلش دميٕةن ٨٦ امليٞةت أك ٝج٢ امليٞةت ز٥ أراد أف جي٫٤ٕ 
ة ٚال،  ة ٤ٚحف هل ذلٟ، ك٣ل٨ ال ٦ة٩ٓ أف جي٫٤ٕ ٧ٔؿة أ٦ة أف جي٫٤ٕ ظضه ظضه
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47  ًٞ كأل٩٭ة  ؛إىل ٧ٔؿة؛ أل٫٩ أرٜٚ ثةملؤ٨٦ؿآف ال يٛكغ إىل ظش، ك٣ل٨ يٛكغ ٚة٣
 . )اث٨ ثةز(.أوعةث٫ يه ا٣يت أمؿ ث٭ة اجليب 

ؽ إال اتلٌطري ٖٔ شكؽه  نيس أراد أن حيز ٔخٕخكا لُ٘ٙ: 143س ولٓ يَؼ
 يف احلز وٕا احللٓ؟ةكػ أن دعِ 

٬ؾق مكأ٣ح ْٔي٧ح، ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء يٞٮؿ/ ال ظش هل؛ أل٫٩ أظؿـ / 041ج
٫ٕ، إذ  إ٫٩ لٮ اكف يؿيؽ أف يلٮف ٝةر٩ة ألظؿـ ثةحلش ٝج٢ ثةحلش يف ٗي مًٮ

ا٣ُٮاؼ، ٚ٭ٮ اخآف ال ٝةرف، كال ٦ذ٧ذٓ، كاذلم ٩ؿل أ٫٩ ٦ذ٧ذٓ، كأ٫٩ ي٤ـ٫٦ 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٚؽيح ٣رتؾ اتلٞىي، كظض٫ وعيط إف مةء اهلل

: إذا اٗخىه املخٕخف ٖٔ قٕؽحٙ ًتِ الؾوال بفاقث وًػ أراد احلز 144س
 ؽام؟وِٛ يْؾٔٙ عْف ذياب اإلض

/ ٣حف ثالزـ أف خي٤ٓ زيةب اإلظؿاـ، ث٢ يجًف ىلع زيةث٫ كيٕٞؽ احلش 044ج
 ثةجليح. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ٔىت يطص إدعال احلز لَع اّكٕؽة ويطري املطؽم ًارٗا؟145س
أدمٓ لك  ٨٦ حنِٛ ٔ٪٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، أف مل٨ أ٢٬ ث٧ٕؿة أف / 045ج

 ث٨ امل٪ؾر(.. )ايؽػ٢ ٤ٔي٭ة احلش، ٦ة ل٥ يٛذذط ا٣ُٮاؼ ثةبليخ
ا٧٤ٕ٣ةء دل٧ٕٮف ىلع أ٫٩ إذا أدػ٢ احلش ىلع ا٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ احلش ٝج٢ 
ا٣ُٮاؼ ثةبليخ أ٫٩ صةاـ هل ذلٟ، كيلٮف ٝةر٩ة ثؾلٟ ي٤ـ٫٦ اذلم أننأ احلش 

 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.كا٧ٕ٣ؿة ٦ٕة
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48  واونري ،يف اّؽؽييوا احلز ٔخٕخكني، وضطِ أن حأعؽ: مجاقث ٜٗوا 146س
ٜا اإلضؽام إىل إوؽاد  ؟إىل قؽوات ٔتارشة وذٚت

إف اكف د٘يي اجليح ٝج٢ اإلظؿاـ ٚال ظؿج يف ذلٟ، كإف اكف ثٕؽ / 046ج
اإلظؿاـ ٚإف ظض٭٥ اكف ٝؿا٩ة، كل٥ يل٨ إٚؿادا، ك٦ٕىن أ٫٩ اكف ٝؿا٩ة أ٫٩ ملة 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.أدػ٤ٮا احلش ىلع ا٧ٕ٣ؿة وةركا ٝةر٩ني

 ؟: َيه يْيب ٖٔ اكن ًارٗا ةني احلز واّكٕؽة147س
ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل  ٝةؿ/ / أػؿج اإل٦ةـ مك٥٤ ٨ٔ أنف 047ج
  /ْليٍ قٕؽة وضشا»يٞٮؿ». 

ْٓ؟148س ٜل اهلل ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو  : ةأي األنفاك أِٚ ـر
يف ذلٟ زيةدة ىلع ٔرشي٨  األظةديركب٤٘خ  ،دٮادؿ أ٫٩ ظش ٝؿا٩ة/ 048ج

 . )النٮٌلين(.وعةثية ٔرشظؽيسة ٨٦ َؿيٜ قجٕح 

ٜاف اٌّػوم؟ : 149ِٚس  يْؾم اٌّارن ؼ
ة ٚال 049ج / ٣حف ثالزـ، ٤ٚٮ ذ٬ت اإلنكةف يف احلٮـ اثلة٨٦ إىل ٦ىن رأقن

 ظؿج؛ ألف َٮاؼ ا٣ٞؽكـ ثة٣جكجح ل٤ٞةرف كاملٛؿد ق٪ح. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜاف اٌّػوم لٌْارن واملىؽد واملخٕخف جيؾئ قٖ 151س : ِٚ الفيع ةكػ ؼ
 ـيع احلز؟

٫ ثٕؽ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ جيـئ؛ ألف إٔٚةؿ / أ٦ة ا٣ٞةرف كاملٛؿد ٚكٕي051ج
 .ا٧ٕ٣ؿة دػ٤خ يف احلش، إذ إف ا٣ٞةرف إٔٚةهل ٠إٔٚةؿ املٛؿد د٧ة٦ةن 
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كأ٦ة املذ٧ذٓ ٚال يلٛي٫ قيع ا٧ٕ٣ؿة ٨ٔ قيع احلش؛ ألف ا٣جك١ني 49
 اخآػؿ. )ا٣ٕسي٧ني(. ا٩ٛىال، كد٧زي ثٌٕ٭٧ة ٨ٔ 

 وِٛ هل أن يٌؽف ذلٍ؟ أو قٕؽة: ٖٔ دعِ يف ضز 151س
ِ ٣ٞٮهل دٕةىل/ }جيٮز هل ذلٟ؛ / ال 050ج َؽةَ ّلِِله ْٕ ُّْك َزه َوا ٜا احلْ ُّٕ ِ ح

َ
{، ٝةؿ اث٨ وَأ

اإلد٧ةـ جيت يف ا٧ٕ٣ؿة ٧٠ة جيت يف احلش مل٨ دػ٢ يف كاظؽو  /ٔجؽ ا٣رب 
 .٦٪٭٧ة ثإدمةع

/ كأ٦ة إذا دػ٢ يف ظش دُٮع أك ٧ٔؿة ٚإ٫٩ ي٤ـ٫٦ كٝةؿ اجلٮكم 
 إد٧ة٦٭ة ثال ػالؼ.

٪ُٞٓ إال ثإد٧ة٫٦، كهلؾا لٮ ٝةؿ ك٬ٮ حمؿـ ثةحلش/ احلش كإف ُٕٝذ٫ ال ي
ٚكؼخ ٩يح احلش. ٚإ٫٩ ال خيؿج ٦٪٫ كجيت أف يل٢٧، ك٬ؾا ممة خيذه ث٫ 

  . )ا٣ٕسي٧ني(.احلش ٨٦ ثني ا٣ٕجةدات
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 )واستات وحمـٜرات اإلضؽام(51

 ؟لَع ـبيِ اإلمجال : ٔا يه حمـٜرات اإلضؽام152س
ا٧٤ٕ٣ةء كيه/ اصذ٪ةب ٝه  املعؿـ جيذ٪ت تكٕح حمْٮرات ثح٪٭ة/ 052ج  

النٕؿ، كاألّةٚؿ، كا٣ُيت، ك٣بف املؼيٍ، كدُ٘يح الؿأس، كٝذ٢ الىيؽ، 
ٞؽ اجلاكح، ك٦جةرشة ا٣جكةء. )اث٨ ثةز(.  كاجل٧ةع، ٔك

 : ٔا ٜٚ املغيػ اَّلي حيؽم لَع املطؽم ّبفٙ؟153س
/ ٠سي ٨٦ ا٣ٕة٦ح ٚ٭٧ٮا ٨٦ ٝٮؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ )إف املعؿـ ال ي٤بف 051ج 

ف املؿاد ثةملؼيٍ ٦ة ٚي٫ ػيةَح، كاألمؿ ٣حف ٠ؾلٟ، كإ٧٩ة مؿاد املؼيٍ( أ
٤ح ىلع اجلك٥ ىلع ا٣ٕةدة املٕؿكٚح. ا٧٤ٕ٣ةء ثؾلٟ ٦ة ي٤بف ٨٦ اثليةب املٛىه 

 )ا٣ٕسي٧ني(.

 ؟اخلىني أو اجلٜربني: ِٚ لْٕطؽم أن حيؽم ة154س
ال جيٮز ل٤ؿص٢ أف حيؿـ ثةجلٮربني كال يف اخلٛني إال إذا ل٥ جيؽ / 054ج

ؤٖ لٓ  ،ؤٖ لٓ جيػ ٗكْني وْيْبؿ اخلىني» /٣ٞٮؿ اجليب  ؛٤ٕني٩
 . )اث٨ ثةز(.٦ذٜٛ ىلع وعذ٫ «جيػ إزاراً وْيْبؿ الرساويِ

 ن يؤعؽ اإلضؽام إىل سػة؟أ: ّحؿ ٔكٙ ملبؿ اإلضؽام وِٛ هل 155س
٨٦ ل٥ حي٢٧ ٫ٕ٦ مالبف اإلظؿاـ ٤ٚحف هل أف يؤػؿ إظؿا٫٦ إىل / 055ج
ؿـ يف الرساكي٢ إذا اكف ٣حف ٫ٕ٦ إزارث٢ الٮاصت ٤ٔي٫ ، صؽة ٣ٞٮؿ  ؛أف حيي

، ٖٔ لٓ جيػ ٗكْني وْيْبؿ اخلىني» يف احلؽير الىعيط/ اجليب 
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50 ٤ي٫ ٠نٙ رأق٫؛ كإذا اكف دلي٫  «ؤٖ لٓ جيػ إزاراً وْيْبؿ الرساويِ ٔك
ر ث٭ة ٚإذا كو٢ إىل صؽة كصت ٤ٔي٫  ،٧ٔة٦ح قةدؿة ي١٧٪٫ أف جي٤ٕ٭ة إزاران يزته

 . )اث٨ ثةز(.اكي٢ كيكتجؽهلة ثإزار إذا ٝؽر ىلع ذلٟأف خي٤ٓ الرس

 : ِٚ ٖٔ املغيػ أن يؽبػ املطؽم رسْٙ بيشء إذا اكٗج حؤملٙ؟156س
جيٮز ل٧٤ٕذ٧ؿ كل٤عةج أيٌة أف يؿبٍ رص٫٤ بكي ينؽق ٤ٔي٭ة إف / 056ج

اك٩خ دؤمل٫، ث٢ إف ل٥ دؤمل٫ إذا اكف هل مى٤عح يف ذلٟ، كالكي كمج٭٫ ال يٕؽ 
 ي٧ني(.. )ا٣ٕسبلةقة

 : ضلٓ تشبيٍ املطؽم رداءه ةأزرار؟157س
لٮ مجهٟ رداءق ث٧نجٟ ٚإ٫٩ ال يٕؽ ٣بكة، ث٢ ٬ٮ رداء منجٟ، / 057ج

٣ل٨ ثٕي اجلةس دٮقٕٮا يف ٬ؾق املكأ٣ح، كوةر الؿص٢ ينجٟ رداءق ٨٦ 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.رٝجذ٫ إىل ع٩ذ٫، ٚيجًف ٠أ٫٩ ٧ٝيه ٣حف هل أك٧ةـ، ك٬ؾا ال يججيغ

 فٍ اإلضؽام ةادلةاةحؿ ٖٔ الؽًتث إىل الرسة؟: ٔا ضلٓ م158س
/ أ٩ة أمٟ يف صٮاز ٬ؾا؛ أل٫٩ ظي٪ؾاؾ ينج٫ ا٧ٞ٣يه، 058ج

 )ا٣ٕسي٧ني(. «ال يْبؿ إٌّيص»ٝةؿ يف املعؿـ/  كاجليب

 اإلضؽام؟ملبؿ : ٔا ضلٓ قٌػ 159س
 . )اث٨ دي٧يح(.جيٮز ٔٞؽ الؿداء يف اإلظؿاـ كال ٚؽيح ٤ٔي٫ ٚي٫ /059ج

 وإذا وًف وِٛ يطص اّكٌػ؟، قٌػ اجلاكح لْٕطؽمٔا ضلٓ : 161س
ٝةؿ ٦ةلٟ، كالنةٚيع، كأمحؽ، كدم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ الىعةثح ٨٧ٚ / 061ج

  . )اجلٮكم(.ثٕؽ٥٬/ ال يىط ٩لةح املعؿـ
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52 ـ الٮيل، أك الـكج، أك الـكصح؛ ٣ٞٮؿ اجليب حيؿـ ٔٞؽ اجلاكح قٮاء اكف املعؿً 
 /« َال ي ُِ َُ ص املطؽم وال يُ ٘ جليه اجليب  ؛ا٣ٕٞؽ يىط كال «ص٘
 ِّر أ٫٩ دػ٢ ثةلـكصح ثٕؽ اإلظالؿ ، ث٢ الثؽ ٨٦ ٔٞؽ صؽيؽ، كلٮ ٝؽ

 )ا٣ٕسي٧ني(. كَؤق بنج٭ح كأكالدق رشٔيٮف. كأجنجخ ٚي١ٮف

ٜد ةالؽود يف ًٜهل حكاىل: 161س }وََل َروََد َواَل وُُفَٜق َواَل : ٔا املٌط
} َزِّ  ؟ِسَػاَل يِف احلْ

 يف اخآيح أ٫٩ مةم٢ ألمؿي٨/ألّ٭ؿ يف ٦ٕىن الؿٚر / ا060ج
اثلةين/ الالكـ ثؾلٟ، ٠أف  أظؽ٧٬ة/ ٦جةرشة ا٣جكةء ثةجل٧ةع ك٦ٞؽ٦ةد٫. 

يٞٮؿ املعؿـ المؿأد٫/ إف أظ٤٤٪ة ٨٦ إظؿا٦٪ة ٤ٕٚ٪ة ٠ؾا كًلؾا، ك٨٦ إَالؽ 
 . )الن٪ٞيُٰ(.الؿٚر ىلع ٦جةرشة املؿأة ٠ض٧ةٔ٭ة

 . )الٮاديع(.املٞىٮد ثةلؿٚر اجل٧ةع ك٦ٞؽ٦ةد٫ ٠ذٞجي٢ املؿأة كال٥ٌ 

ٜ حمؽم؟162س  : ٔاذا يَتحب لَع ٖٔ سأف أْٚٙ ٚو
اإلز٥، كيه،  يرتدت ٤ٔي٫ مخكح أمٮرٚٝج٢ اتلع٢٤ األكؿ / إف صة٦ٓ 062ج

كصٮب امليض ٚي٫، كإ٧٠ةهل ، كٚكةد احلش، كاتلٮبح إىل اِله دٕةىل ٚيضت ٤ٔي٫
َؽةَ هلل٣ٞٮهل دٕةىل/ } ؛ٚةقؽان  ْٕ ٜا احَلزه واُّك ُّٕ ِ ا٣ٌٞةء ٨٦ ا٣ٕةـ  كصٮبك{ وأح

ا٣ٛؽيح، كيه ثؽ٩ح د٪عؿ يف ا٣ٌٞةء؛ ثلجٮت ذلٟ ٨ٔ ، كا٣ٞةدـ ثؽكف دأػي
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ثٕي الىعةثح 
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51 ٜاف اإلواعث وٕا وًتِ أْٚٙ ةكػ اتلطِْ األول  سأف :163س ؼ
 احللٓ؟

يشء ٚي٭ة  ألف دميٓ املعْٮرات ال ؛إف اكف صة٬الن ٚال يشء ٤ٔي٫/ 061ج
٭ة ٦ٓ اجل٭٢، كإف اكف ع ملةن ٚإف ٤ٔي٫ مةة ىلع ٦ة ٝةهل أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يؾحب٭ة كيٮٔز
قذح مكة٠ني للك مك١ني ٩ىٙ وةع، أك يىٮـ زالزح  ىلع ا٣ٛٞؿاء، أك ي٥ُٕ

٤ي٫ ٫ أيٌةن أف حيؿـ حلُٮؼ َٮاؼ اإلٚةًح حمؿ٦ةن، أل٫٩ أٚكؽ إظؿا٦ى  أيةـ، ٔك
ٔي   )ا٣ٕسي٧ني(. ٫ ٝج٢ اتلع٢٤ اثلةين.دمة

 وٕاذا قْيٙ؟: سأف وٜٚ حمؽم ةكٕؽة 164س
، ٨٦ صة٦ٓ ثٕؽ ا٣ُٮاؼ ثةبليخ كٝج٢ قيع ا٧ٕ٣ؿة ٚكؽت ٧ٔؿد٫/ 064ج

٤ي٫ امليض يف  ٤ي٫ٔك دـ، كٌٝةء ا٧ٕ٣ؿة ٨٦ امليٞةت اذلم أظؿـ ٦٪٫  إد٧ة٦٭ة ٔك
ثة٧ٕ٣ؿة األكىل، أ٦ة إف اكف اجل٧ةع ثٕؽ ا٣ُٮاؼ كالكيع كٝج٢ اتلٞىي، 

٤ي٫ ٨ٔ ذلٟ/ إَٕةـ قذح مكة٠ني،  أك ذثط مةة، أك ويةـ ٚة٧ٕ٣ؿة وعيعح، ٔك
  )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. زالزح أيةـ.

 : ضلٓ املتارشة بشٜٛة لْٕطؽم؟165س
ٞي  / ادٛٞٮا ىلع أف065ج ؾة، كال٧٤ف ثٞىؽ ج٤ح، كاملٛةػى ٦ٞؽ٦ةت اجل٧ةع اك٣
. ظؿاـ ىلع املعؿـ، كل١٪٭٥ اػذ٤ٛٮا ٚي٧ة ي٤ـ٫٦ لٮ ٢ٕٚ محبة ٨٦ ذلٟ، الزلة

 )الن٪ٞيُٰ(.



 (كاصجةت كحمْٮرات اإلظؿاـ)
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54  ؟ِٛ يىفػ ضشٙؽم دون أن يلزل وةارش زوسخٙ وٜٚ حم :166س
أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف احلش ال يٛكؽ ثإديةف يشء يف ظةؿ اإلظؿاـ  /066ج

 . )اث٨ امل٪ؾر(.إال ثةجل٧ةع

ٜ حمؽم؟167س  : ٔاذا لَع ٖٔ ةارش أْٚٙ ٚو
املجةرشة ثؽكف إ٩ـاؿ ٚي٫ ٚؽيح أذل، كبةإل٩ـاؿ ىلع ا٣ٞٮؿ الىعيط / 067ج

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٚي٫ ٚؽيح أذل

ٜ حمؽم؟168س  : ضلٓ ٖٔ حكاىط اّكادة الرسيث ٚو
٤ٔي٫ اتلٮبح إىل اِله دٕةىل؛ ألف دٕةيط ا٣ٕةدة الرسيح حمؿـ يف احلش / 068ج

٤ي٫ ذثيعح يؾحب٭ة يف م١ح ل٤ٛٞؿاء يق، ٔك  .. )اث٨ ثةز(ٗك

 : ِٚ لْٕؽأة ْلاس عاص ةاإلضؽام؟169س
ٚإ٩٭ة ال د٢ٕٛ،  / ل٧٤ؿأة أف د٤بف ٦ة مةءت إال ٦ة يٕؽ دربصةن كجت٧الن 069ج

ت  ٚال د٤بك٨ املؿأة يف ظةؿ اإلظؿاـ زٮبةن أثيي، ألف ذلٟ ي٤ٛخ اجلْؿ كيٗؿ
 يف اجلْؿ إحل٭ة. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ٔا ٜٚ اجلٌاب واٌّىاز اَّلي حيؽم لَع املؽأة ّبفٕٛا ضال اإلضؽام؟171س 
ٓ ىلع الٮص٫ كيلٮف ٚي٫ ٩ٞت ل٤ٕني، كأ٦ة 071ج / اجلٞةب ٬ٮ اذلم يًٮ

 )ا٣ٕسي٧ني(. .٧ة الزلاف ي٤بكةف يف احلؽ، كيك٧يةف رشاب احلؽي٨ا٣ٞٛةزاف ٚ٭
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55  : إذا اكٗج ال حْبؿ اٌّىاز وُيه تفَت َىيٛا؟171س
/ تكرت ٠ٛي٭ة ثٕجةءد٭ة، أك خب٧ةر كاقٓ َٮي٢، أك ثسٮب هل أك٧ةـ 070ج

 َٮي٤ح. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ِٚ جيٜز لْٕطؽٔث أن حلشه وسٛٛا؟172س
 كص٭٭ة، كأف هلة أف تكؽؿ اثلٮب ىلع أدمٕٮا أف إظؿاـ املؿأة يف/ 072ج

. )اث٨ ٔجؽ كص٭٭ة ٨٦ ٚٮؽ رأق٭ة قؽال ػٛيٛة تكترت ث٫ ٨ٔ ٩ْؿ الؿص٢ إحل٭ة
 ا٣رب(.

ـ، ال يف ا٣ُٮاؼ كال يف ٗيق، كال  كص٫ املؿأة ٔٮرة ال جيٮز ٠ن٫ٛ ٣٘ي حمؿى
كيه حمؿ٦ح أك ٗي حمؿ٦ح، كإف َةٚخ كيه اكمٛح لٮص٭٭ة أز٧خ ثلنٙ 

٭ة، ك٣ل٨ تكرتق ث٘ي اجلٞةب إف اك٩خ حمؿ٦ح. )ال٤ض٪ح كص٭٭ة، كوط َٮاٚ
 ادلاا٧ح(.

 ضؽج إذا أـػّج اخلٕار ومؿ وسٛٛا؟املطؽٔث : ِٚ لَع املؽأة 173س
لٮ ُٗخ املؿأة كص٭٭ة بيشء ال ي٧ف الٮص٫ صةز ثةالدٛةؽ، كإف اكف / 071ج

 )اث٨ دي٧يح(. ي٧ك٫ ٚةلىعيط أ٫٩ جيٮز أيٌة.
خل٧ةر أك اجل٤جةب د٤ٞي٫ ىلع رأق٭ة كتكؽهل ل٧٤ؿأة أف تكرت كص٭٭ة بيشء اك  

ىلع كص٭٭ة، كإف اكف ي٧ف الٮص٫ ىلع الىعيط، كل١٪٭ة ال تنؽق ٤ٔي٭ة. ٧٠ة 
 (.. )األبلةينٝةؿ اث٨ دي٧يح رمحح اهلل دٕةىل
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56 ٜسٙ يف اإلضؽام؟: 174س  ِٚ لْٕؽأة أن حؽبػ مؽاء ال
ب٫ُ يف ي٧ل٨ إال بنؽق أك رال ال ثأس ثؿبٍ ُٗةء الٮص٫ إذا اكف / 074ج

 ق. )ا٣ٕسي٧ني(.ظةؿ اإلظؿاـ أك ٗي

 : ٔا ٜٚ اجلػال امل٘يه ق٘ٙ يف احلز؟175س
/ اجلؽاؿ امل٪يه ٔ٪٫ يف احلش ٬ٮ اك٣ٛكٜ امل٪يه ٔ٪٫ يف ٗي احلش 075ج

ك٬ٮ ٗي اجلؽاؿ املأمٮر ث٫ يف آيح ادلٔٮة.  ،أيٌة، ك٬ٮ اجلؽاؿ ثةبلة٢َ
 )األبلةين(. 

 ؤاذا حيؽم قْيٙ؟: ٔاذا جيٜز لْٕطؽم ٖٔ اّؽيب 176س
/ اخلالوح أف زيةب اإلظؿاـ ال دُيت، كأ٦ة ثؽف املعؿـ ٚإ٫٩ يذُيت 076ج

يف رأق٫ كحليذ٫ ك٬ؾا لك٫ ٝج٢ ٔٞؽ اإلظؿاـ، أ٦ة ثٕؽ ٔٞؽ اإلظؿاـ، ٚال 
 يذُيت ال يف ثؽ٫٩ كال يف زيةث٫ كال ي٧ف محبةن ٚي٫ َيت. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ٔا ضلٓ اـخغػام الطاةٜن املكؽؽ؟177
ال ظؿج يف اقذ٧ٕةؿ الىةثٮف املُٕؿ؛ أل٫٩ ٣حف َيجة كال يكُل / 077ج

مكذ٫٤٧ٕ ٦ذُيجة، كإ٧٩ة ٚي٫ راحئح ظك٪ح ٚال يرضق إف مةء اهلل، كإف دؿًل٫ 
 دٮرع ٚ٭ٮ ظك٨. )اث٨ ثةز(.

: ةكظ احللًني يغكٜن لَع رأس املطؽم ًتِ ضٌْٙ شحئاً ٖٔ 178س
 اّكؽؽ أو الطاةٜن وهل راحئث زًليث وٕا احللٓ؟

/ إذا اكف َيجةن ٚي٧٪٫ٕ ٦٪٫، أ٦ة إذا اكف دلؿد راحئح زًليح ٠ؿاحئح 078ج
 ظىت لٮ اكف يف و٤ت اإلظؿاـ. )ا٣ٕسي٧ني(. ،اجلٕ٪ةع كأمجةق ذلٟ ٚال ثأس ث٭ة
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57  : ٔا ضلٓ اـخكٕال امل٘اديِ املكؽؽة؟179س
/ إذا اك٩خ رَجح كٚي٭ة َيت رَت ي٤ٕٜ ثةحلؽ ٚال جيٮز ل٧٤عؿـ أف 079ج

٩خ صةٚح كٌل٩خ دلؿد راحئح دٛٮح ٠ؿاحئح اجلٕ٪ةع يكذ٤٧ٕ٭ة، أ٦ة إذا اك
 كاتلٛةح ٚال ثأس. )ا٣ٕسي٧ني(.

: ٔا ضلٓ رشب املطؽم لْٕاء اَّلي وعف ويٙ ٔاء الٜرد أو 181س
 اجلك٘اع؟

/ ال جيٮز أف يرشب اإلنكةف ٨٦ املةء اذلم ٚي٫ ٦ةء الٮرد ٦ىت اك٩خ 081ج
كخ َيجةن كل١٪٭ة راحئح راحئذ٫ ثةٝيح كأ٦ة اجلٕ٪ةع ٚال ثأس؛ أل٫٩ راحئذ٫ ٣ح

 دؿ٩ش ك٦ة أمج٭٭ة. )ا٣ٕسي٧ني(.حئح اتلٛةح كاألٚيه ٨٦ صجف را ،٩ل٭ح َيجح

 : ِٚ جيٜز لْٕطؽم أن يرشب اٌّٜٛة اّيت ةٛا زقىؽان؟181س
ـٔٛؿاف ٚال جيٮز اقذ٧ٕةهل ل٧٤عؿـ؛ 080ج / إذا اك٩خ ٝؽ ثٞيخ راحئح ال

ـٔٛؿاف ٨٦ ا٣ُيت، أ٦ة إذا اك٩خ ذ٬جخ راحئذ٫ ث ة٣ُجغ ٚال ثأس ث٫. ألف ال
  )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ضلٓ ضْي املطؽم لؽأـٙ؟182س
ٍؽمي / ال جيٮز؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/ 082ج ٖى الٍ٭ى ج٤ٍي ىته يى ٥ٍ ظى لي ٮا ريءيكقى ٞي ٤ًٍ الى حتى }كى

٤ًه٫{   حمى
ـق،  /ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر  أدمٕٮا ىلع أف املعؿـ مم٪ٮعه ٨٦ ظ٤ٜ رأق٫، كص

ي ذلٟ ـق، أك ٩ٮرة، ٗك  .كإدال٫ٚ جب
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58 ٜ حمؽم؟183س  : ٔاذا لَع ٖٔ ضْي رأـٙ ّنري قؼر ٚو
ـه ٣٘ي / 081ج أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع كصٮب ا٣ٛؽيح ىلع ٨٦ ظ٤ٜ ك٬ٮ حمؿ
 .. )اث٨ امل٪ؾر(٤ٔح

 : ٔا ٜٚ عاةػ احلْي اَّلي جتب بفبتٙ اّىػيث؟184س
أٝؿب األٝٮاؿ إىل ّة٬ؿ ا٣ٞؿآف ٬ٮ إذا ظ٤ٜ ٦ة ث٫ إ٦ةَح األذل، / 084ج

.  ٦ةلٟاإل٦ةـ  الؿأس، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت أم/ يلٮف ّة٬ؿان ىلع لك
 .)ا٣ٕسي٧ني(

 : ضلٓ ضٍ املطؽم لؽأـٙ؟185س
ال أ٥٤ٔ ػالٚةن يف إثةظذ٫ ث٢ ٬ٮ صةاـ، كب٫ ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر كل٥ يؾ٠ؿ  /085ج

 . )اجلٮكم(.ٚي٫ ػالٚةن ٣ل٨ ٝةلٮا ثؿٜٚ خلال يجذٙ مٕؿ

 : ٔا ضلٓ حٌْيٓ األؿاوؽ؟186س
. مم٪ٮعه ٨٦ ٥٤ٝ أّٛةرق إال ٨٦ ٔؾر أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف املعؿـ/ 086ج

 )اث٨ ٝؽا٦ح(.

 : لٜ اٗلرس يشء ٖٔ ؿىؽه وِٛ هل أن يٌطٙ؟187س  
أدمٓ لك ٨٦ حنِٛ ٔ٪٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف ل٧٤عؿـ أف يـي٢ / 087ج

 . )اث٨ امل٪ؾر(.ّٛؿق ث٪ٛك٫ إذا ا٩لرس
ٛؿقي كدأذل ث٫ ٚال ثأس أف يٞه ا٣ٞؽر املؤذم ٦٪٫، كال ٚؽيح  ّي لٮ ا٩لرس 

 )ا٣ٕسي٧ني(. ٤ٔي٫.
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59   : ِٚ ٔا ضلٓ ّبؿ الُٕأث لْٕطؽم؟188س
/ ال٧١ة٦ح ل٧٤عؿـ ل٤عةصح ال ثأس ث٭ة ٦س٢ أف يلٮف يف اإلنكةف 088ج

ظكةقيح يف أ٫ٛ٩، أك ي٧ؿ ثؽػةف ٠سيٙ، أك ي٧ؿ ثؿاحئح ٠ؿي٭ح ٚيعذةج 
 ل٧١٤ةـ ٚال ثأس. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ضلٓ حنؽيث املطؽم لؽأـٙ؟189س
 ،اـ الؿص٢ يف رأق٫، كأ٫٩ ٣حف هل أف يُٰ٘ رأق٫أدمٕٮا أف إظؿ/ 089ج

 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.٨ٔ ٣بف ا٣ربانف كا٧ٕ٣ةا٥ ث٪يه رقٮؿ اهلل 

 : ضلٓ محِ املطؽم لْٕخاع لَع رأـٙ؟191س
ح إذا ل٥ 091ج / مح٢ ثٕي املذةع ىلع الؿأس ال يٕؽ ٨٦ اتلُ٘يح امل٧٪ٔٮ

عي٢ ٢ٕٛ٣ ٦ة ظؿـ. ي٢ٕٛ ذلٟ ظي٤ح؛ ألف اهلل قجعة٫٩ ٝؽ ظؿـ ىلع ٔجةدق اتل
 )اث٨ ثةز(.

ورًث أو َؽحٜٗاً أو  املطؽِم: ِٚ تشِٕ حنؽيث الؽأس أن يغف 191س
 ةؽاٗيث ٔرلً لَع رأـٙ؟

/ ٥ٕ٩، ين٢٧ ٬ؾا، كهلؾا إذا اظذةج تل٤ْي٢ رأق٫ ٤ٚيٚٓ ٬ؾا ٨ٔ 090ج
 )ا٣ٕسي٧ني(. .رأق٫ ٤ٝيالن ظىت ال يجةرشق

لكٞٙ كاحلةاٍ ال ثأس أف يكذ٢ْ ثة // ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح وائػة 
كالنضؿة كاخلجةء، كإف ٩ـؿ حتخ مضؿة، ٚال ثأس أف يُؿح ٤ٔي٭ة زٮبة 

 ٥.يكذ٢ْ ث٫، ٔ٪ؽ دميٓ أ٢٬ ا٤ٕ٣
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61  : مؽٝ رأـٙ وٜٚ حمؽم ٗاـيا؟192س
لٮ أ٫٩ ُٗةق ك٬ٮ ٩ةا٥ ز٥ اقتيِٞ كصت ٤ٔي٫ ٠نٙ رأق٫ كال / 092ج

 . )اجلٮكم(.يشء ٤ٔي٫؛ ألف اجلةا٥ مؿٚٮع ٔ٪٫ ا٥٤ٞ٣

 لْٕطؽم أن ينؽٞ وسٛٙ؟ : ِٚ جيٜز193س
كب٫ ٝةؿ  ،٦ؾ٬ج٪ة أ٫٩ جيٮز ل٤ؿص٢ املعؿـ قرت كص٭٫ كال ٚؽيح ٤ٔي٫/ 091ج

 . )اجلٮكم(.دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء
( يف ٝىح اذلم وال وسٛٙا٣ٞٮؿ الؿاصط صٮاز دُ٘يذ٫ كص٭٫؛ ألف ٣ْٛح/ )

٦ةت خمذ٤ٙ يف وعذ٭ة، كٚي٭ة ٩ٮع اًُؿاب، كذللٟ أٔؿض ا٣ٛٞ٭ةء ٔ٪٭ة، 
ح املعؿـ كص٭٫ ال ثأس ث٫، كحيذةص٫ املعؿـ ٠سيان، ٚٞؽ ي٪ةـ كٝةلٮا/ إف دُ٘ي

٦سالن كيٌٓ ىلع كص٭٫ ٦٪ؽيالن أك حنٮق ٨ٔ اذلثةب، أك ٨ٔ ا٣ٕؿؽ، أك ٦ة أمج٫ 
 لٟ. )ا٣ٕسي٧ني(.ذ

 : ّبؿ املغيػ ٗاـيا ًتِ أن يٌرص وٕاذا جيب قْيٙ؟194س

، / إذا ٣بف املؼيٍ ٩ةقية ٝج٢ أف يٞرص كصت ٤ٔي٫ ػ٫ٕ٤ ٦ىت ذ٠ؿ094ج
َ٘ا اَل حَُؤاِعْؼَٗا ز٥ حي٤ٜ أك يٞرص كال يشء ٤ٔي٫؛ ٣ٞٮؿ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل/ } َربه

ٗ
ْ
ْعَؽأ

َ
ْو أ

َ
َ٘ا أ  )اث٨ ثةز(.. {اإِْن نَِفح

 : لٜ اضخاج املطؽم إىل ارحلاب حمـٜر وٕاذا يْؾٔٙ؟195س
٣ٕؾر، ٠عؿ أك  لٮ اظذةج الؿص٢ إىل قرت الؿأس أك ٣بف املؼيٍ/ 095ج

 . )اجلٮكم(.صةز ككصجخ ا٣ٛؽيح ثؿد، أك ٦ؽاكاة،
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60  ِ حيؽم ةثياةٙ؟ٛ، وال يفخؽيف ّبؿ اإلضؽام ألٗٙ مشْٜل: 196س

إذا اكف اإلنكةف ال يكذُيٓ أف ي٤بف زيةب اإلظؿاـ ٚإ٫٩ ي٤بف ٦ة / 096ج
٤ي٫ ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ إ٦ة أف يؾثط مةة  ي٪ةقج٫ ٨٦ ال٤جةس اخآػؿ كاجلةاـ، ٔك

٭ة ىلع ا٣ٛٞؿاء، أك ي٥ُٕ قذح مكة٠ ني للك مك١ني ٩ىٙ وةع، أك يٮٔز
 )ا٣ٕسي٧ني(. يىٮـ زالزح أيةـ.

: أٗا رسِ أضْف، وبرشيت ضفاـث سػا، وأي أشكث شٕؿ حؤذؽ 197س
 لَع ضطيت، وٕا احللٓ؟

/ دُٰ٘ رأقٟ كأ٩خ حمؿـ، كدٛؽم ٚذؾثط مةة، أك د٥ُٕ قذح 097ج
مكة٠ني/ للك مك١ني ٩ىٙ وةع، أك دىٮـ زالزح أيةـ. ٬ؾا ثة٣جكجح 

حلش، كًلؾلٟ لٮ أظؿ٦خ ثة٧ٕ٣ؿة ٤ٕٚيٟ ٚؽيح أػؿل. )ال٤ض٪ح لإلظؿاـ ثة
 ادلاا٧ح(.

ٜ حمؽم : ّبؿ الرساويِ 198س ألٗٙ يكاين ٖٔ اتلطؽق الشػيػ ةني ٚو
 اّىغؼيٖ بفتب احلؽ وًلرثة امليش وٕاذا قْيٙ؟

جيٮز لإلنكةف يف ٬ؾق احلةؿ أف ي٤ٙ ىلع ٚؼؾق ٣ٛةٚح كيؿبُ٭ة ٨٦ / 098ج
ك٣ل٨  ،ف ل٥ يذ٧ل٨ ٫٤ٚ أف ي٤بف الرساكي٢ٚٮؽ كيك٥٤ ٨٦ ٬ؾا احلؿؽ، ٚإ

مك١ني ٩ىٙ وةع، أك يىٮـ زالزح أيةـ، أك يؾثط  ي٥ُٕ قذح مكة٠ني للك
٭ة ىلع ا٣ٛٞؿاء، ٣ٞٮؿ اهلل دٕةىل/ } ًذى مةة يٮٔز

َ
ِٙ أ ِ ْو ة

َ
ْٓ َمِؽيًغا أ ُْ٘ل ِٔ ْٖ اَكَن  َٕ َف

 ٍٍ ْو نُُف
َ
ْو َضَػًٍَث أ

َ
ْٖ ِضَياٍم أ ِٔ ِٙ وَِىْػيٌَث  ـِ

ْ
ْٖ َرأ  .)ا٣ٕسي٧ني( .{ِٔ



 (كاصجةت كحمْٮرات اإلظؿاـ)
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62  : إذا اضخاج املطؽم لْبؿ الرشاب وٕاذا قْيٙ؟199س
/ إف اظذةج إىل ٣بك٭ة ملؿض كحنٮق صةز ككصت ٤ٔي٫ ٚؽيح، كيه 099ج

ويةـ زالزح أيةـ، أك إَٕةـ قذح مكة٠ني للك مك١ني ٩ىٙ وةع ٨٦ د٧ؿ 
 كحنٮق، أك ذثط مةة. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : مما جيٜز لْٕطؽم وكْٙ؟211س
 ف ال٧١ؿ كاألظؾيح املؼيُح. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.٣ب -/ 211ج

تكةؿ ل٤ذربد. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. -        ااٗل
 د٘يي زيةب اإلظؿاـ ثإظؿاـ آػؿ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. -        
أك٢ املؿأة ظجٮبة مل٪ٓ ا٣ٕةدة الن٭ؿيح ٨٦ أص٢ احلش. )ال٤ض٪ح -       

 ادلاا٧ح(.
 ٧ةٔح األذف، ك٩ْةرة ا٣ٕني. )ا٣ٕسي٧ني(.٣بف الكةٔح كاخلةد٥ كق -           

 ظٟ الؿأس كلٮ قٍٞ ثٕي النٕؿ. -     
 م٥ الؿحيةف كَؿح ا٣ْٛؿ إذا ا٩لرس. -     
 االقذْالؿ ثةخلي٧ح أك امل٤ْح )الن٧كيح(. )األبلةين(. -    
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ضلٓ ٖٔ حؽك واستا أو ارحلب حمـٜرا ٖٔ حمـٜرات 61
 اإلضؽام

ام وًتِ أن يكٌػ اجليث وٕاذا : ارحلب حمـٜرا ةكػ أن ّبؿ اإلضؽ211
 قْيٙ؟

 / ال يشء ٤ٔي٫؛ ألف ا٣ٕربة ثةجليح ال ث٤بف اثلٮب. )ا٣ٕسي٧ني(.210ج

 : ضلٓ ٖٔ حؽك واستا ٖٔ واستات احلز؟212س
/ ٨٦ دؿؾ كاصجة ٨٦ كاصجةت احلش اكإلظؿاـ ٨٦ امليٞةت ٤ٕٚي٫ دـ 212ج

)اث٨  .ٓ ثٞؿةيؾثط يف احلؿـ ل٤ٛٞؿاء، جيـئ يف األًعيح أك قجٓ ثؽ٩ح أك قج
 ثةز(.

: حؽك واستا ٖٔ واستات احلز وقشؾ قٖ اّىػيث وِٛ يْؾٔٙ أن 213س
ٜم قرشة أيام ةػال قٖ ذلٍ؟  يط

٨٦ دؿؾ كاصجةن ٨٦ كاصجةت احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٤ٕٚي٫ ٚؽيح دؾثط يف / 211ج
م١ح كدٮزع ىلع ا٣ٛٞؿاء كال يأك٢ ٦٪٫ محبةن، ز٥ إف اكف ال يكذُيٓ ٚجٌٕ٭٥ 

ةـ. كبٌٕ٭٥ ٝةؿ/ ال يشء ٤ٔي٫، كالىعيط ال يشء ٤ٔي٫ ٝةؿ/ يىٮـ ٔرشة أي
ؾ إذا ل٥ يكذُٓ؛ أل٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ دحل٢ وعيط ىلع أف ٨٦ ٔضـ ٨ٔ ٚؽيح دؿٍ 

 )ا٣ٕسي٧ني(. الٮاصت يىٮـ ٔرشة أيةـ.



ظل٥ ٨٦ دؿؾ كاصجة أك 
اردلت حمْٮرا ٨٦ حمْٮرات 

 اإلظؿاـ
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64  : ضلٓ ٖٔ ارحلب حمـٜرا ٖٔ حمـٜرات اإلضؽام؟214س
زح ل٥ خيذ٤ٙ ا٣ٛٞ٭ةء أف اإلَٕةـ لكذح مكة٠ني، كأف الىيةـ زال/ 214ج

 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(أيةـ، كأف ا٣جكٟ مةة ىلع ٦ة يف ظؽير ٠ٕت ث٨ ٔضؿة
٨٦ ٢ٕٚ حمْٮرا ٨٦ حمْٮرات اإلظؿاـ، عملة ثةتلعؿي٥ ذا٠ؿا هل ٤ٕٚي٫ 
ٚؽيح ذلٟ، كيه إَٕةـ قذح مكة٠ني للك مك١ني ٩ىٙ وةع، أك ذثط مةة 
جتـئ يف األًعيح، أك ويةـ زالزح أيةـ؛ حلؽير ٠ٕت ث٨ ٔضؿة اثلةثخ يف 

 ذلٟ، ٚإف اكف ٩ةقية أك صة٬ال ٚال يشء ٤ٔي٫. كاهلل كيل اتلٮٚيٜ. )اث٨ ثةز(.
أكد أف أظؾر ٠سيان ٨٦ اجلةس اذلي٨ لك٧ة قب٤ٮا ٨ٔ حمْٮر ٨٦ حمْٮرات -

اإلظؿاـ ٝةلٮا ل٤كةا٢/ ٤ٔيٟ دـ! ٤ٔيٟ دـ! ٤ٔيٟ دـ! ٦ٓ أ٫٩ ممة خيي ٚي٫ 
إَٕةـ قذح مكة٠ني للك اإلنكةف ثني ٬ؾق اثلالزح/ ثني ويةـ زالزح أيةـ، أك 

 مك١ني ٩ىٙ وةع، أك ذثط مةة. )ا٣ٕسي٧ني(.

 ٖٔ ارحلب حمـٜرا ٖٔ حمـٜرات اإلضؽام؟ أًفام: 215س
 زالث ظةالت/ ال خي٤ٮ ٨٦حمْٮرات اإلظؿاـ  / مؿدلت حمْٮر 215٨٦ج

٤ي٫ ا٣ٛؽيح. ،األكىل/ أف ي٢ٕٛ املعْٮر ثال ٔؾر كال ظةصح  ٚ٭ؾا آز٥ ٔك
ر حلةصذ٫ إىل ذلٟ ٦س٢/ أف حيذةج إىل ٣بف اثلة٩يح/ أف ي٢ٕٛ املعْٮ

٤ي٫  ؛ حلؽير ا٣ٛؽيحا٧ٞ٣يه؛ دلٚٓ ثؿد خيةؼ ٦٪٫ الرضر، ٫٤ٚ ٢ٕٚ املعْٮر ٔك
 .٠ٕت ث٨ ٔضؿة 

اثلةثلح/ أف ي٢ٕٛ املعْٮر ك٬ٮ ٦ٕؾكر/ إ٦ة صة٬الن، أك ٩ةقيةن، أك م١ؿ٬ةن، أك 
َوَّحَْؿ } ٣ٞٮهل دٕةىل/، كال ٚؽيح ىلع ا٣ٞٮؿ الىعيط؛ ٩ةا٧ةن ٚال إز٥ ٤ٔي٫

 ْٓ ْٓ  َقَْْيُل َػْت ًُُُْٜبُل ٕه ا َتَك ٔه ِٙ َوَِّلٖ  ِ حُٓ ة
ْ
ْعَؽأ

َ
ا أ َٕ َ٘اٌح فِي  {.ُس
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65  : ٔا يه ادلٔاء امل٘طٜص قْيٛا يف اٌّؽآن الُؽيٓ؟216س
ة  ، ٝةؿدـ اإلظىةركيه،  أربٕح د٦ةء/ 216ج ٧ى تي٥ٍ فى ٍظرًصٍ

ي
إًٍف أ

ٚى اِله دٕةىل/ }
ٍؽًم{ ى ٨٦ًى الٍ٭ى ٥ٍ ٝةؿ اهلل  ،صـاء الىيؽدـ ، كاٍقذىحرٍسى ذى٤ى٫ي ٦ً٪ٍلي ٨ٍ قى ٦ى دٕةىل/ }كى

ٖى  ٍؽيةن ثىة٣ً ٥ٍ ٬ى ٍؽؿو ٦ً٪ٍلي ٔى ا  ٥ي ث٫ًً ذىكى ٍلي ٥ً حيى ٕى ذى٢ى ٨٦ًى اجله ة قى اءه ٦ًس٢ٍي ٦ى ـى ؽان ٚىضى ِّ٧ ٕى ذى ٦ي
جىًح{  ٍٕ ٍك ، ٝةؿ اهلل ـ ٚؽيح األذلكدا١ٍ٣ى

ى
ٝىحو أ ؽى ٍك وى

ى
ـو أ ٍؽيىحه ٨ٍ٦ً ًويىة ًٛ دٕةىل/ }ٚى

ٟو  يكي ًة إًىلى احٍلىشِّ ، ٝةؿ اهلل دٕةىل/ دـ ٬ؽم اتل٧ذٓ كا٣ٞؿافك{ ن ٧ٍؿى ٕي ٓى ثًة٣ٍ ذه ٨ٍ تى٧ى ٧ى }فى
ى ٨٦ًى الٍ٭ىٍؽم{ ة اٍقذىحرٍسى ٧ى  .فى

 : ٔا يه ضشث اجلٕٜٛر يف أن ٖٔ حؽك واستا أو نفيٙ وكْيٙ دم؟217س
يق ثإق٪ةد وعع٫ اجلٮكم 217ج / ظضذ٭٥ يف ذلٟ ٦ة أػؿص٫ ٦ةلٟ ٗك

ي ٨٦ نيس محبة ٨٦ نك٫١، أك  أ٫٩ ٝةؿ/ ٨ٔ اث٨ ٔجةس ٧٬ة كاث٨ ٠سي ٗك
 . ٤ٚي٭ؿؽ د٦ةن  ،دؿًل٫

إذا ٧٤ٔخ أف األزؿ املؾ٠ٮر زةثخ ثإق٪ةد وعيط  / ٝةؿ الن٪ٞيُٰ
٨ٔ اث٨ ٔجةس، ٚة٥٤ٔ أف كص٫ اقذؽالؿ ا٣ٛٞ٭ةء ث٫ ىلع قةاؿ ادل٦ةء ا٣يت ٝةلٮا 

أمؿي٨/ األكؿ/ أف ثٮصٮب٭ة ٗي ادل٦ةء اثلةثذح ثةجله، أ٫٩ ال خي٤ٮ ٨٦ أظؽ 
يلٮف هل ظل٥ الؿٚٓ، ث٪ةء ىلع أ٫٩ دٕجؽ، ال دلةؿ ل٤ؿأم ٚي٫، كىلع ٬ؾا ٚال 
إماكؿ. كاثلةين/ أ٫٩ لٮ ٚؿض أ٫٩ ممة ل٤ؿأم ٚي٫ دلةؿ، كأ٫٩ مٮٝٮؼ ٣حف هل 
ظل٥ الؿٚٓ، ٚ٭ٮ ٚذٮل ٨٦ وعةيب ص٤ي٢ ل٥ ي٥٤ٕ هلة خمة٣ٙ ٨٦ الىعةثح، 

 .ػي أقٮة ثٕؽ رقٮؿ اهلل  ك٥٬ 
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66 : ِٚ حػعِ املطـٜرات يف ةكغٛا اْلكظ وحلٜن هلا َىارة 218س
  واضػة؟

٥ٕ٩ إذا اك٩خ املعْٮرات ٨٦ صجف كاظؽ، ٦س٢ إذا ٥٤ٝ أّٛةرق / 218ج
ك٩ذٙ إث٫ُ أك ٣بف املؼيٍ ع٦ؽا، ٤ٕٚي٫ اتلٮبح كدليف ٚؽيح كاظؽة كيه/ 

 إَٕةـ قذح مكة٠ني، أك وٮـ زالزح أيةـ، أك ذثط مةة. )اث٨ ثةز(.
األّ٭ؿ ٔ٪ؽم أف ادل٦ةء إف اػذ٤ٛخ أقجةث٭ة ٨٧٠ صةكز امليٞةت ٗي 

٧ف ٔ٪ؽ ٨٦ يٞٮؿ ظض٫ وعيط، حمؿـ، كدٚٓ ٨٦ ٔؿٚح ٝج٢ ٗؿكب الن
٤ي٫ دـ، كدؿؾ ـد٣ٛح كدؿؾ املجيخ ث٧ىن ٔك أيةـ ٦ىن، أ٫٩ دذٕؽد ٤ٔي٫  املجيخ ث٧

ادل٦ةء، ثذٕؽد أقجةث٭ة ٦ٓ اػذالٚ٭ة. أ٦ة إف اك٩خ األقجةب املذٕؽدة ٨٦ ٩ٮع 
كاظؽ، ٠أف دؿؾ رَل يٮـ، ز٥ دؿؾ رَل يٮـ آػؿ أك ثةت حل٤ح ٨٦ حلةيل ٦ىن يف 

 .(ُٰيٞ٪نلا) .، ٤٤ٚذٕؽد كص٫ كلالحتةد كص٫ٗي ٦ىن ز٥ ٠ؿر ذلٟ

 ب حمـٜرا ٗاـيا أو ساٚل وٕاذا قْيٙ؟: ارحل219س
زا٣ح إالىعيط أف ٨٦ ٢ٕٚ حمْٮرا ٩ةقية ٚال ٚؽيح ٤ٔي٫ كلٮ اكف  /219ج

ًػا} ٣ٞٮهل دٕةىل/؛ ث٢ لٮ اكف ويؽا ،مٕؿ أك ّٛؿ ِّٕ َخَك ُٔ  ْٓ ُْ٘ل ِٔ  ُٙ ْٖ َقَخَْ َٔ . {َو
 )الكٕؽم(.

٤ٚحف  ،إذا ٢ٕٚ أظؽ محبةن ٨٦ ٬ؾق املعْٮرات ٩ةقيةن، أك صة٬الن، أك م١ؿ٬ةن 
 ،٤ٔي٫ يشء ال إز٥ كال ٚؽيح، كال يٛكؽ نك٫١، كال يذ٤ٕٜ ثؾلٟ يشء أوالن 

 )ا٣ٕسي٧ني(.  ظىت كلٮ اكف اجل٧ةع.
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67 : ِٚ يفٌػ ادلم قٖ اجلاِٚ أو اجلايس اَّلي حؽك واستاً ٖٔ 211س
 ارحلب شحئاً ٖٔ حمـٜرات اإلضؽام؟.احلز أو واستات 

ران ٨٦ حمْٮرات / يكٍٞ ٨ٔ اجلة٢٬ كاجلةيس اذلم اردلت حمْٮ201ج
احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ص٭الن أك  تاإلظؿاـ كال يكٍٞ ٨٧ٔ دؿؾ كاصجةن ٨٦ كاصجة

/ ٨٦ دؿؾ نكاكن أك نكي٫ ٤ٕٚي٫ دـ، كحلؽير ٣ٞٮؿ اث٨ ٔجةس  ؛نكية٩ةن 
 .(ال٤ض٪ح ادلاا٧ح) وةظت اجلجح اذلم د٧ٌغ ثة٣ُيت ك٬ٮ ٦ٕذ٧ؿ.

ْؾم وحلٙ : لٜ ارحلب الطنري املطؽم حمـٜرا أو حؽك واستا وِٛ ي211س
 يشء؟
إذا ٢ٕٚ ، ٚاذلم يْ٭ؿ يل أف الى٘ي ال ي٤ـ٫٦ يشء ٨٦ أظاكـ احلش/ 200ج

أل٫٩ ٗي ملكٙ، ث٢ كلٮ  ؛حمْٮران يف اإلظؿاـ، أك دؿؾ كاصجةن ٚال يشء ٤ٔي٫
 أف أك٢٧، ٫٤ٚ ذلٟ، أل٫٩ ٗي ملكٙ. أريؽخت٤ه ٨٦ اإلظؿاـ كٝةؿ/ أ٩ة ال 

 )ا٣ٕسي٧ني(.

 ؟إلضؽام ٖٔ ضيد اّىػيثأًفام حمـٜرات ا: ٔا يه 212س
 حمْٮرات اإلظؿاـ ٨٦ ظير ا٣ٛؽيح د٪ٞك٥ إىل أربٕح أٝكةـ// 202ج

 األكؿ/ ٦ة ال ٚؽيح ٚي٫/ ك٬ٮ ٔٞؽ اجلاكح.
٤٘هْح ك٬ٮ اجل٧ةع يف احلش ٝج٢ اتلع٢٤ األكؿ  .ٚٛي٫ ثؽ٩ح اثلةين/ ٦ة ٚؽيذ٫ ٦ي

 اثلة٣ر/ ٦ة ٚؽيذ٫ اجلـاء أك ثؽهل، ك٬ٮ ٝذ٢ الىيؽ.
 ٫ ٚؽيح أذل، ك٬ٮ ثٞيح املعْٮراتالؿاثٓ/ ٦ة ٚؽيذ
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68 ِ لْشغص أن يؤعؽ ذةص اّىػيث 213س : ٔىت يتػأ وًج ذةص اّىػيث؟ ٚو
 إىل ضني رسٜقٙ إىل ةلده؟

يجؽأ كٝخ ذثط ادلـ ٣رتؾ كاصت ٨٦ أكؿ دؿؾ الٮاصت، كال ظؽ  /201ج
خآػؿق، ك٣ل٨ دٕضي٫٤ ثٕؽ كصٮب٫ ٦ٓ االقذُةٔح كاصت، كلٮ أػؿق ظىت 

ئ ذحب٫ يف ثالدق، ث٢ ٤ٔي٫ أف يجٕر ذلٟ إىل احلؿـ كو٢ إىل ثرلق ل٥ جيـ
كينرتي٫ ٨٦ ٬٪ةؾ كيؾحب٫ يف احلؿـ كيٮزع ىلع ٚٞؿاء احلؿـ، كجيٮز أف يٮَل 

 ٨٦ يٞٮـ ثؾلٟ ٩يةثح ٔ٪٫ ٨٦ اثلٞةت. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ِ لطاضتٛا أن يأكِ ٔ٘ٛا؟214س  : أيٖ حؼةص اّىػيث ٚو
كيٮزع حل٫٧ ىلع ا٣ٛٞؿاء  ٨٦ كصت ٤ٔي٫ دـ، ٚإ٫٩ يؾحب٫ يف م١ح،/ 204ج

 كال يأك٢ ٦٪٫. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. 
ًٞ جيٮز األك٢   أ٦ة ٗي ٦ة ذ٠ؿ٩ة ، ؿاف٨٦ ٬ؽم اتلُٮع، ك٬ؽم اتل٧ذٓ كا٣

٨٦ ادلـ، ٥٤ٚ ي٥ٞ دحل٢ جيت الؿصٮع إحل٫ ىلع األك٢ ٦٪٫، كال يذعٜٞ دػٮهل 
ا} يف ٧ٔٮـ َٛ ْ٘ ِٔ ٜا  ٛةرات أمج٫، ؛ أل٫٩ ٣رتؾ كاصت أك ٢ٕٚ حمْٮر ٚ٭ٮ ثةل١{وَلُكُ

ؽـ األك٢ ٦٪٫ أّ٭ؿ كأظٮط، كا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ اِله دٕةىل  . )الن٪ٞيُٰ(.ٔك
، ٚؽـ ٬ؽم ة، كيأك٢ ٦٪٫ إذا اكف م١ؿا٩ن ةأك٢ ٦٪٫ إذا اكف صربا٩ن ال ياهلؽم 

 ًٞ اف يأك٢ ٦٪٫، كادلـ الٮاصت ٣رتؾ الٮاصت أك ٢ٕٚ املعْٮر ال ؿى اتل٧ذٓ كا٣
 اهلل يأك٢ ٦٪٫، كا٣ٛؿؽ أف اثلةين ٠ٛةرة كاألكؿ م١ؿ، ٚزللٟ أك٢ اجليب وًٌل 

 ًٞ  .. )ا٣ٕسي٧ني(افؿى ٤ٔي٫ كق٥٤ٌ ٨٦ ٬ؽي٫، ك٬ٮ كاصت ثة٣
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69  : ِٚ جيٜز دوف ذٕٖ اّىػيث ٌٗػا لْىٌري؟215س
/ ادلـ الٮاصت ٤ٔيٟ ال جيٮز دٚٓ ز٧٪٫ إىل ا٣ٛٞي ٩ٞؽا، كإ٧٩ة 205ج

الٮاصت ٤ٔيٟ إراٝح ادلـ ث١٧ح، كدٮزيٓ دميٓ حل٫٧ ىلع ا٣ٛٞؿاء ثةحلؿـ. 
 دلاا٧ح(.)ال٤ض٪ح ا

 : أيٖ يٌف ضيام اّىػيث؟216س
. ال ػالؼ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف ويةـ ا٣ٛؽيح هل أف يىٮ٫٦ ظير مةء/ 206ج

 )الن٪ٞيُٰ(.

ٜم الُىارة؟217س  : ِٚ جيب اتلخاةف يف ض
الىٮـ الٮاصت جيٮز ٦ذٛؿٝةن ك٦ذذةثٕةن، ٩ه ٤ٔي٫ النةٚيع، ك٫٤ٞ٩ / 207ج

 .ٮكم(. )اجلٔ٪٫ اث٨ امل٪ؾر، كال ٥٤ٕ٩ ٚي٫ ػالٚةن 
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 أضاكم الطيػ وًؽف ششؽ احلؽم؟71

 ؟الطيػ داعِ ضػود احلؽم: ضلٓ 218س
ال جيٮز االوُيةد يف احلؿـ ل٧٤عؿـ ك٣٘ي املعًؿـ؛ ملة يف / 208ج

ال خيخًل »ٝةؿ ٨ٔ م١ح/  أف اجليب  الىعيعني ٨ٔ اث٨ ٔجةس 
ا، وال ي٘ىؽ ضيػٚا، وال حْخٌػ ٌّؽخٛا، إال ملكؽِّ   .«فعلٚا، وال يكغػ ششٚؽ

ـه ىلع احلالؿ  /ةؿ اث٨ امل٪ؾر ٝ أدمٕٮا ىلع أف ويؽ احلؿـ ظؿا
 . كاملعؿـ، كأدمٕٮا ىلع حتؿي٥ ُٝٓ مضؿ٬ة

 : ضلٓ االضؽياد لْٕطؽم؟219س
؛ ٤ُ٦ٞة قٮاء اكف يف احلؿـ أك يف احل٢ويؽ ا٣رب / حيؿـ ىلع املعؿـ 209ج

ْٓ ضُ }٣ٞٮهل دٕةىل/  ُخ ْٔ ا ُد َٔ ْٓ َضْيُػ اّْرَبِّ  اوَُضؽَِّم َقَْْيُل ًٔ كاث٨  اجلٮكمك٢ٞ٩  {ُؽ
 ذلٟ.ا٧٤ٕ٣ةء ىلع ادٛةؽ اِله  ٧ةرمح٭ ٝؽا٦ح

 : ضلٓ الطيػ يف ضؽم املػي٘ث؟221س
ـ، ل١٪٫ ٣حف اكلىيؽ يف ظؿـ م١ح، ٚإف ويؽ الىعيط أ٫٩ حمؿه / 221ج

ظؿـ م١ح إذا وةدق اإلنكةف ٚإز٫٧ أكرب ممة لٮ وةد ويؽا يف ظؿـ املؽي٪ح، 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.اء، كظؿـ م١ح حيى٢ ٚي٫ صـاءكظؿـ املؽي٪ح ٣حف يف ويؽق صـ

 : ٔاذا يػعِ يف حتؽيٓ ضيػ اّرب لَع املطؽِم؟221س
٧٠ة حيؿـ ٝذ٢ الىيؽ حتؿـ اإلع٩ح ٤ٔي٫ ثؽال٣حو أك إمةرةو أك إعرة / 220ج

آ٣حو لىيؽق أك ذلحب٫، كإذا أعف ىلع ٝذ٫٤ ثؽال٣حو أك إمةرةو أك إعرة آ٣حو كحنٮ 
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70 ٝذ٫٤، ٚإف اكف املٕةف ظالالن، ٚةجلـاء دمي٫ٕ ىلع  ذلٟ، ٚ٭ٮ ٧٠ة لٮ رشؾ يف
 . )اث٨ دي٧يح(.املعؿـ، كإف اكف ظؿا٦ةن امرتٌل ٚي٫

أمؿ ثىيؽق، أك أمةر ث٫، أك ك املعؿـ، أإذا وةدق ويؽ ا٣رب حيؿـ ىلع املعؿـ 
 . )اث٨ ثةز(.ويؽ ٨٦ أص٫٤كإذا أعف ىلع ويؽق، 

 : ِٚ جيٜز لْٕطؽم أن يأكِ ٖٔ ضيػ احللل؟222س
٢ ثني ٦ة ويؽ ألص٢ أّ٭ؿ األٝٮاؿ كأٝٮا٬ة دحلالن/ ٬ٮ ا٣ٞٮؿ املٛىِّ / 222ج

. املعؿـ ٚال حي٢ هل، كبني ٦ة وةدق احلالؿ ال ألص٢ املعؿـ ٚإ٫٩ حي٢
 )الن٪ٞيُٰ(.

 : ٔاذا لَع املطؽم إذا ًخِ ضيػا؟223س
أدمٕٮا ىلع أف املعؿـ إذا ٝذ٢ ويؽان، ع٦ؽان ٣ٞذ٫٤، ذا٠ؿان إلظؿا٫٦، / 221ج
 اء. )اث٨ امل٪ؾر(.٤ي٫ اجلـأف ٔ

ًػا وََشَؾاٌء : ٔا املؽاد ةاملرْيث يف ًٜهل حكاىل: 224س ِّٕ َخَك ُٔ  ْٓ ُْ٘ل ِٔ  ُٙ ْٖ َقَخَْ َٔ }َو
} ِٓ َٖ اجلهَك ِٔ  َِ ا َقَخ َٔ  ُِ  ؟ِْٔر

ىلع أف املس٢/  إدمةع الىعةثح  ،كاث٨ دي٧يح، ٢ٞ٩ اث٨ ٝؽا٦ح /224ج
٨٦ ٝي٧ح  أكرث ذ٩٫خ ٝي٧الىيؽ ٨٦ ص٭ح اخل٤ٞح كالىٮرة قٮاء اك ٦ةز٦٢ة 

 املٞذٮؿ أك أ٩ٞه.
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72  : ٔا يه املرْيث ويٕا لٓ حيلٓ ويٙ الططاةث بيشء؟225س
٦ة ل٥ حيل٥ ٚي٫ الىعةثح أك ل٥ يج٤٘٪ة ظ٧١٭٥ ٚال ثؽ ٨٦ / 225ج

ُٓ اقتب٪ةؼ ظل٥ ظة٧٠ني، كجيت أف يلٮ٩ة ٔؽ٣ني، ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل/ } حَيُْل
 ْٓ ُ٘ل ِّٔ ِٙ َذوَا َقْػٍل  ِ  . )اث٨ دي٧يح(.ة ٨٦ أ٢٬ اخلربةكال ثؽ أف يلٮ٩ {ة

ٜم؟226س ٜم بفتب الطيػ وأيٖ يط  : ٖٔ وسب قْيٙ الط
. )اث٨ أ٦ة الىيةـ ٚيضـا٫ ثل٢ ماكف ال ٥٤ٕ٩ يف ٬ؾا ػالٚة/ 226ج

 .ٝؽا٦ح(

 : ٔاذا جيٜز لْٕطؽم أن يٌخْٙ يف احلؽم؟227س
هل أف يٞذ٢ احلؽأة، كا٣٘ؿاب، كا٣ٛأرة، كا٣ٕٞؿب، كاللكت ا٣ٕٞٮر، / 227ج

. )اث٨ ٦ة ٔؽا ٤ٔي٫، أك آذاق، كال ٚؽاء ٤ٔي٫، ٬ؾا ٝٮؿ أكرث أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كَل
 ٝؽا٦ح(.

 : ٔا ضلٓ ًخِ احلرشات يف احلؽم، وعاضث اْلكٜض؟228س

 :/ احلرشات كحنٮ٬ة زالزح أٝكةـ228ج
 ا٣ٞك٥ األكؿ/ أمؿ الرشع ثٞذ٫٤ ٚ٭ؾا يٞذ٢ يف احل٢ كيف احلؿـ.

ح، كاجلع٤ح، كاهلؽ٬ؽ، كالرصد، ا٣ٞك٥ اثلةين/ ٦ة ٩ىه ٨ٔ ٝذ٫٤، ٦س٢/ اجل٤٧
ٚ٭ؾا ال يٞذ٢ ال يف احل٢ كال يف احلؿـ إال إذا آذل ٚإ٫٩ يؽاٚٓ ثةألق٭٢ 

 .ٚةألق٭٢، ٚإف ل٥ ي٪ؽٚٓ إال ثة٣ٞذ٢ ٝذ٢
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ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ ٦ة ق١خ الرشع ٔ٪٫ اكخل٪ٛكةء ك٦ة أمج٭٭ة ٚ٭ؾق ٝةؿ 71
٥/ إ٫٩ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء/ إ٫٩ حيؿـ ٝذ٤٭ة، كٝةؿ ثٌٕ٭٥/ إ٫٩ يلؿق، كٝةؿ ثٌٕ٭

 يجةح، ٣ل٨ دؿًل٫ أكىل، ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ اثلة٣ر األػي ٬ٮ الىٮاب. 
كابلٕٮض ممة أمؿ ثٞذ٫٤ ٝيةقةن ىلع اخل٧ف؛ ألف ابلٕٮض مؤذ ثال مٟ، 
كأذيذ٫ كاًعح، كإذا ل٥ ٩ذٮو٢ إىل ٝذ٫٤ إال ثةلىٕٜ ٧٠ة يٮصؽ اخآف ممة ي٤ٕٜ 

 ٚال ظؿج. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ضلٓ ًؽف ششؽ احلؽم امليك؟229س
ك٬ٮ ٦ة أ٩بذ٫ اِله يف ، ال جيٮز ٫ُٕٝ إدمةعن ٦٪٫ ٦ة  مضؿ احلؿـ امليك /229ج

 احلؿـ ٨٦ ٗي تكجت اخآد٦يني إال اإلذػؿ.
٫ اخآد٦يٮف ٨٦ الـركع كابلٞٮؿ  ك٦٪٫ ٦ة جيٮز ٫ُٕٝ إدمةعن ك٬ٮ ٦ة زٔر

 كالؿيةظني، كحنٮ٬ة.
ي ٦ة ٗؿق٫ اخآد٦يٮف ٨٦ ٦ٗ٪٫ ٦ة جيٮز ٫ُٕٝ ىلع ٝٮؿ أكرث ا٧٤ٕ٣ةء ك٬ٮ ك

 .املأكٮؿ كاملن٧ٮـ، اكألز٢، كا٣ٕٮقش

 : ًؽف ٖٔ ششؽ قؽوات وِٛ قْيٙ وػيث؟231س
/ ٔؿٚةت ٨٦ احل٢، ك٣حف ٤ٔيٟ ٚي٧ة ٤ٕٚذ٫ ظؿج كال ٚؽيح. 211ج

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
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74 ٜد  ٖٔ  ٕاؤا يخكْي ةٛوالؽًلٖ احلٕاين )احلشؽ األـ
 أضاكم(

 ؟: ٔاذا يفخطب لْٕطؽم ق٘ػ وضٜهل ٖٔ امليٌات إىل مُث231س
ألف  ؛إذا كو٢ املعؿـ إىل م١ح اقذعت هل أف ي٘تك٢ ٝج٢ دػٮهلة/ 210ج
ٚإذا كو٢ إىل ال١ٕجح ُٝٓ اتل٤جيح ٝج٢ أف يرشع ، ٢ٕٚ ذلٟ اجليب

. )اث٨ احلضؿ األقٮد كاقذٞج٫٤ يف ا٣ُٮاؼ إف اكف ٦ذ٧ذٕة أك ٦ٕذ٧ؿا، ز٥ ٝىؽ
 ثةز(.

 : ٔاذا يرشع لْٕطؽم يف شأن احلشؽ األـٜد؟232س
ٚإف مٜ اتلٞجي٢ اقذ٫٧٤ ثيؽق ، ٫ ثي٧ي٪٫ كيٞج٫٤ إف دحرس ذلٟكذ٧٤ي/ 212ج

جه٢ى ٦ة اقذ٫٧٤ ث٫ قى ٚإف مٜ اقذال٫٦ أمةر إحل٫ كٝةؿ/ )اهلل أكرب(  ،أك ٔىة، كى
 )اث٨ ثةز(. .كال يٞج٢ ٦ة يني ث٫

 : ِٚ جيٕف ةني اتلُتري واّتفٕيث ق٘ػ اـخلم احلشؽ األـٜد؟233س
اجل٧ٓ  أكرب، كوط ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ  / يٞٮؿ ٔ٪ؽ اإلمةرة إحل٫/ اهلل211ج

ثني ا٣تك٧يح كاتل١جي ٔ٪ؽ اقذالـ احلضؿ، أػؿص٫ ابلي٭ٌف كٝةؿ احلةِٚ اث٨ 
  ظضؿ/ ق٪ؽق وعيط. )ا٣ٕجةد(.

ٜد؟234س ٜاط ق٘ػ حماذاة احلشؽ األـ  : ِٚ يرشع اتلُتري يف مجيف األش
/ أ٦ة اتل١جي ٚي١ٮف مؿة كاظؽة، كال أ٥٤ٔ ٦ة يؽؿ ىلع رشٔيح 214ج

 ر. )اث٨ ثةز(.اتل١ؿا
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75 : ِٚ الف٘ث اإلشارة إىل احلشؽ إذا لٓ يفخؽف االـخلم ةاحلػيٖ أم 235س
 ةيػ واضػة؟ 

اكف يكذ٫٧٤  ألف اجليب / الك٪ح أف تني ثيؽ كاظؽة ٍٚٞ؛215ج
ثيؽ كاظؽة، ٚيف ذلٟ اإلمةرة إىل أف دلٮف اإلمةرة ثيؽ كاظؽة كيه احل٧ىن. 

 )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜد ق٘ػ لك ؼٜوث؟ : ِٚ يرشع حٌتيِ احلشؽ236س   األـ
يك٨ اقذالـ احلضؿ األقٮد يف لك مؿة ٨٦ َٮا٫ٚ، كال يك٨ هل / 216ج

، كال صةء ٦ة يؽؿ  دٞجي٫٤ يف لك َٮٚح، ٦ة ركم ذلٟ ٨ٔ اجليب
٤ٔي٫، ٚال يلٮف ق٪ح، خبالؼ اقذالـ الؿًل٪ني ٚإ٫٩ ٦٪ؽكب يف لك مؿة إف ل٥ 

 )حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥(. دل٨ زمحح.

ٜد ٔف َٜٗٙ ًػ وعف قْيٙ : ِٚ لْٕطؽم أن ي237س ٌتِ احلشؽ األـ
 اّؽيب؟

أف يأػؾ / ا٣ْة٬ؿ أ٫٩ يٞج٫٤، كاإلز٥ ىلع ٨٦ ٢ٕٚ ٬ؾا، كإف اقذُةع 217ج
 )ٚؾاؾ( )الٮاديع(. ٦٪ؽيال كي٧كط ث٫ ز٥ يٞج٢

 : ٔا ضلٓ املؾامحث ٖٔ أسِ حٌتيِ احلشؽ األـٜد؟238س
رتدت ٤ٔي٭ة / ال جيٮز ا٣زتاظ٥ ٨٦ أص٢ دٞجي٢ احلضؿ؛ املـامحح ٝؽ ي218ج

٢ٕٚ حمؿـ؛ ٨٦ إرضار ثةجلةس الٌٕٛةء، كاٚذذةف ثة٣جكةء ثةملالوٞح؛ ١ٚيٙ 
ة أك حمؿ٦ةت ٨٦ أص٢ ٢ٕٚ ق٪ح! )ا٣ٛٮزاف(.  يؿدلت حمؿ٦ن
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76 ٜد؟239س  : ِٚ جيٜز لْٕؽأة أن حلشه وسٛٛا ق٘ػ حٌتيِ احلشؽ األـ
ال جيٮز هلة ٔ٪ؽ دحرس اتلٞجي٢ ثؽكف مـامحح أف دلنٙ كص٭٭ة / 219ج

. جي٢ احلضؿ األقٮد؛ لٮصٮد ٨٦ ٣حف ٬ٮ ث٧عؿـ هلة يف ذلٟ املٮٝٙأز٪ةء دٞ
 ح(.ال٤ض٪ح ادلاا٧)

ٜاف: 241س  ؟ضلٓ حٌتيِ احلشؽ األـٜد يف مري اّؽ
اث٨ أيب محجح ثإق٪ةد وعيط ٨ٔ ٔجؽة ث٨ ق٤ي٧ةف ٨ٔ ٔجيؽ  أػؿج/ 241ج

 اهلل ٨ٔ ٩ةٚٓ ٝةؿ/ اكف اث٨ ٧ٔؿ يكذ٥٤ الؿًل٨ َةاٛةن أك ٗي َةاٙ. 
ل٥  جي٢ احلضؿ األقٮد يف ٗي ا٣ُٮاؼ؛ ألف اجليب ال يرشع دٞ

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. يل٨ ي٫٤ٕٛ إال يف ا٣ُٮاؼ.
ح ٣حكىع بنؽة إىل دٞجي٢  رأيخ ٨٦ يٞٮـ ٝج٢ أف يك٥٤ ٨٦ الىالة املٛؿًك
ح ا٣يت يه أظؽ أرٌلف اإلقالـ ألص٢ أف ي٢ٕٛ  احلضؿ ٚيج٢ُ والد٫ املٛؿًك

كع أيٌةن إال إذا اكف ٝؿف اذلم ٣حف ثٮاصت ك٣حف ث٧رش ،٬ؾا األمؿ
ثة٣ُٮاؼ، ك٬ؾا ٨٦ ص٭٢ اجلةس اجل٭٢ املُجٜ اذلم يأقٙ اإلنكةف هل، 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٚذٞجي٢ احلضؿ كاقذالـ احلضؿ ٣حف بك٪ح إال يف ا٣ُٮاؼ

ٜاف؟241س  : ٔا يه الف٘ث ق٘ػ حماذاة الؽًلٖ احلٕاين ضال اّؽ
 (ق٥ اهلل كاهلل أكربةث)إذا ظةذل الؿًل٨ احل٧ةين اقذ٫٧٤ ثي٧ي٪٫ كٝةؿ/ / 240ج

كال يٞج٫٤، ٚإف مٜ ٤ٔي٫ اقذال٫٦ دؿًل٫ كمىض يف َٮا٫ٚ كال يني إحل٫ كال 
. )اث٨ ٚي٧ة ٥٤ٕ٩ ألف ذلٟ ل٥ يثجخ ٨ٔ اجليب ؛يلرب ٔ٪ؽ حمةذاد٫

 ثةز(.
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77  ضاج مؿ الؽًلٖ احلٕاين وٌلن ٔؽيتاً وِٛ قْيٙ يشء؟: 242س
 ؛٧عؿـ أف ي٧كع٫ ثيؽق/ إذا اكف ٚي٫ َيت ي٤ٕٜ ثةحلؽ ٚإ٫٩ ال جيٮز ل242٤ج

أل٫٩ إذا مكع٫ ٤ٜٔ ا٣ُيت ثيؽق، كاملعؿـ حيؿـ ٤ٔي٫ اقذ٧ٕةؿ ا٣ُيت، 
ض أف الؿص٢ ل٥ ي٥٤ٕ كمكع٫ ككصؽق ع٣ٞةن ثيؽق ٚإ٫٩ ي٧كط يؽق ؿً ٣ل٨ لٮ ٚي 

 )ا٣ٕسي٧ني(. ثلكٮة ال١ٕجح.

ٜد والؽًلٖ احلٕاين؟243س  : ضلٓ اـخلم مري احلشؽ األـ
 . )الى٪ٕةين(.ةاقذالـ ٗي٧٬ة ثؽٔح ٦٪١ؿ/ 241ج
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78 ٜاف(   )أضاكم اّؽ

ٜاف ّنث ورشاع؟244س  : ٔا ٜٚ اّؽ
/ دكراف اليشء ىلع اليشء/ 244ج  .ا٣ُٮاؼ ٣٘حن
٬ٮ اتلٕجؽ هلل ٔـ كص٢ ثةدلكراف ظٮؿ ال١ٕجح ىلع وٛحو  اوُالظةن/ك

 .خمىٮوح

 : ٔا ٜٚ الؽمِ؟245س
إرساع امليش، ٦ٓ ٦ٞةربح اخلُٮ ٨٦ ٗي كزت، ك٬ٮ ق٪حه يف  الؿم٢ /245ج

األمٮاط اثلالزح األكؿ ٨٦ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ، كال ٥٤ٕ٩ ٚي٫ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ 
 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.ػالٚةن 

 : ٔىت يرشع االعؽتاع والؽمِ؟246س
/ يك٨ االًُجةع يف األمٮاط لك٭ة يف َٮاؼ ا٣ٞؽكـ ػةوح، ٧٠ة 246ج

يرشع الؿم٢ يف األمٮاط اثلالزح األكىل ٨٦ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ ل٤عةج كاملٕذ٧ؿ، 
 ١٪٫ الؿم٢ ٚي٭ة قٍٞ ٔ٪٫. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.كإذا ل٥ ي٧

 : ِٚ يرشع لْٕؽأة الؽمِ واالعؽتاع؟247س
/ ٝةؿ اث٨ امل٪ؾر/ أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أ٫٩ ال رم٢ ىلع ا٣جكةء ظٮؿ 247ج

ابليخ، كال ثني الىٛة كاملؿكة، ك٣حف ٤ٔي٭٨ اًُجةع؛ كذلٟ ألف األو٢ 
ف ا٣جكةء يٞىؽ ٚي٭٨ ٚي٭٧ة إّ٭ةر اجلرل، كال يٞىؽ ذلٟ يف ا٣جكةء؛ كأل

 الكرت، كيف الؿم٢ كاالًُجةع دٕؿض ل١٤نٙ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
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79 : أيٕٛا أوغِ اٌّؽب ٖٔ اْليج دون رمِ بفتب الؾضام، أم اْلكػ 248س
 ٖٔ اْليج ٔف الؽمِ؟

إف ل٥ ي٧ل٨ الؿم٢ ل٤ـمحح اكف ػؿكص٫ إىل ظةميح املُةؼ كالؿم٢ / 248ج
كأ٦ة إذا أ٦ل٨ ا٣ٞؿب ٨٦ ابليخ ٦ٓ  أ٢ٌٚ ٨٦ ٝؿب٫ إىل ابليخ ثؽكف الؿم٢.

 . )اث٨ دي٧يح(.إ٧٠ةؿ الك٪ح ٚ٭ٮ أكىل

 : ٖٔ ؼاف حؽٜاع ّنري ضز أو قٕؽة وِٛ يرشع الؽمِ يف ضٌٙ؟249س
ٝةؿ أوعةث٪ة كال يكذعت الؿم٢ إال يف َٮاؼ كاظؽ يف ظش أك / 249ج
 . )اجلٮكم(.أ٦ة إذا َةؼ يف ٗي ظش أك ٧ٔؿة ٚال رم٢ ثال ػالؼ ،٧ٔؿة

ٜاف : 251س اّكٕؽة أو ضلٓ االـخٕؽار لَع االعؽتاع ةكػ اّىؽاغ ٖٔ ؼ
ٜاف   اٌّػوم؟ؼ

/ إذا ٚؿغ ٨٦ ا٣ُٮاؼ أزاؿ ذلٟ، كص٢ٕ الؿداء ىلع ٠ذٛي٫ ٝج٢ أف 251ج
ال يطٌل أضػكٓ يف اثلٜب / »يىٌل رًلٕيت ا٣ُٮاؼ؛ ٣ٞٮؿ اجليب
ٜاضػ ّحؿ لَع اعحٌٙ ٔ٘ٙ يشء   كأوعةث٫ ، كألف اجليب«ال

 داء ىلع ا٣ٕةدٞني يف الىالة كػةرص٭ة. كاهلل املٮٜٚ. )اث٨ ثةز(.اك٩ٮا يٌٕٮف الؿ

ٜاف ؤا ضلٓ ٖٔ أٌٗص شحئا يفريا 251س : ٖٔ أيٖ يتػأ ويجخيه اّؽ
 ٔ٘ٙ؟
رشط ا٣ُٮاؼ أف يلٮف قجٓ َٮٚةت، لك مؿة ٨٦ احلضؿ األقٮد / 250ج

إىل احلضؿ األقٮد، كلٮ ثٞيخ ػُٮة ٨٦ الكجٓ ل٥ حيكت َٮا٫ٚ، قٮاء اكف 
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81  م١ح أك ا٩رصؼ ٔ٪٭ة كوةر يف كَ٪٫، كال ي٪ضرب يشء ٦٪٫ ثةدلـ، كال ثةٝية يف
 . )اجلٮكم(.ث٘يق

ٜاف 252س  ؟املفشػ احلؽامداعِ ٖٔ : ضلٓ اّؽ
كإذا  ،د٩ة ٨٦ ال١ٕجح اكف أ٢ٌٚ / ال ظؿج يف ذلٟ، ك٣ل٨ لك ٦ة252ج

اكف ٬٪ةؾ قٕح ك٣حف ٚي٫ زمحح ٚؽ٩ة ٨٦ ال١ٕجح ٚ٭ٮ أ٢ٌٚ، كإف مٜ ٤ٔي٫ 
 )اث٨ ثةز(. ثٕيؽ كال ظؿج يف ذلٟ.ذلٟ َةؼ ٨٦ 

ٜاف ٖٔ داعِ 253س  شؽ؟احلِ : ِٚ جيؾئ اّؽ
ضؿ ٨٦ ابليخ. )ال٤ض٪ح / ال جيـئ ألف ا٣ُٮاؼ ثةبليخ، كاحلً 251ج

 ادلاا٧ح(. 

شؽ وخيؽج ٖٔ املاكن : ةكظ اجلاس وًج الؾضام يػعِ ٖٔ احلِ 254س
ٜاوٙ؟  اآلعؽ وٕا ضلٓ ؼ

ذلٟ ال يٕذرب َةاٛة ثةبليخ، ٬ؾا ػُأ ْٔي٥ صؽا؛ ألف اذلم ي٢ٕٛ / 254ج
ٜا ةِاْْلَْيِج اَّْكخِييِ }كاهلل دٕةىل يٞٮؿ/  ٜهوُ ك٬ؾق مكأ٣ح ػُية، القي٧ة إذا { َوحْلَؽه

 )ا٣ٕسي٧ني(.اكف ا٣ُٮاؼ رًل٪ة، ٠ُٮاؼ ا٧ٕ٣ؿة كَٮاؼ اإلٚةًح. 

ٜاط وحتِْ ةكػ : ؼاف شٜؼا ٖٔ داعِ احلِ 255س شؽ، ذٓ ـىع ـتكث أش
 ذلٍ؟ وٕاذا جيب قْيٙ؟

/ يٕذرب ل٥ يل٢٧ الكجٕح األمٮاط، ألف النٮط اذلم صةء ث٫ ٨٦ 255ج
داػ٢ احلضؿ ل٥ يل٨ مكذٮٚينة ل١٤ٕجح، كإذا ل٥ يذ٥ َٮا٫ٚ ل٥ يىجط قٕي٫ 
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اكمالن، ألف الكيع ينرتط أف يلٮف ثٕؽ َٮاؼ وعيط، ٚيضت ٤ٔي٫ أف 80
 يٕيؽ ا٣ُٮاؼ كالكيع. )ا٣ٛٮزاف(.

ٜاف يف اْلطد قٖ ضاضت256س ٙ أو ّنؽض آعؽ : ًؽف شٜؼا ٖٔ اّؽ
 وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟

لٮ ص٢ٕ يؽكر ظٮؿ ال١ٕجح، حلذةثٓ ٦ؽي٪ةن هل يُةبل٫ ثؽي٨، أك ألم / 256ج
ؿاض، ٚإ٫٩ ال يىط َٮا٫ٚ، ٣ٞٮؿ اجليب إٕٗا / »ٗؿض ٨٦ اأٗل

ؼ، ث٢ ٩ٮل ، ك٬ؾا ل٥ ي٪ٮ ا٣ُٮا«األقٕال ةاجليات، وإٕٗا للك امؽئ ٔا ٜٗى
 . )ا٣ٕسي٧ني(.٦ذةثٕح ٗؿي٥

ٜم ةك257س ٜاف ةاتلطْيي ةاأليػي لَع ٖٔ ٔكٛٓ : يٌ ظ الؽسال يف اّؽ
ٜاوٛٓ؟ ٓٚرٜٖٔ اّجفاء حبيد حطري الُكتث عْه ؿٛ  وٕا ضلٓ ؼ

٨ رشط ا٣ُٮاؼ أف جت٢ٕ ال١ٕجح ٨ٔ ٧ً ٬ٚؾا ٨٦ األمؿ اخلُي / 257ج
يكةرؾ، كإذا ص٤ٕذ٭ة ػ٤ٙ ّ٭ؿؾ، أك ٨ٔ ي٧ي٪ٟ، أك أ٦ةمٟ ٚإف ا٣ُٮاؼ ال 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.يىط

ٜاف؟: ِٚ تشَت258س  ط اّؽٛارة لْؽ
دؽثؿت كدبني يل أف َ٭ةرة احلؽث ال تنرتط يف ا٣ُٮاؼ كال جتت / 258ج

 .. )اث٨ دي٧يح(ك٣ل٨ تكذعت، ٚي٫ ثال ريت
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82 ٜاف؟259س ٜاط اّؽ  : ضلٓ اّىطِ ةني أش
/ ال ثؽ أف يكذأ٩ٙ ا٣ُٮاؼ إذا ٚى٢ ثني أصـاا٫ ٚةو٢ َٮي٢، أ٦ة 259ج

ٚ٭٪ة يبين ىلع ٦ة قجٜ. ا٣ٛةو٢ ا٣حكي ٧٠ة لٮ أٝي٧خ الىالة ٚىًل 
 )ا٣ٕسي٧ني(.

رشكف دٝيٞح ٬ؾا ٚى٢ ٠سي يج٢ُ ث٪ةء األمٮاط ثٌٕ٭ة ىلع - مخف ٔك
 ثٕي. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜاف وطًل وِٛ يكيػ الشٜط أم ال؟261س  : أًيٕج الطلة أذ٘اء اّؽ
ٚأّ٭ؿ  -٠ىالة اجل٪ةزة أك ظةصح رضكريح-إف ُٝٓ ا٣ُٮاؼ حلةصح  /261ج

ٓ اذلم كو٢ إحل٫ كيٕذؽ ثجٕي ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء ٔ٪ؽم أ٫٩ يب ذؽلء ٨٦ املًٮ
 . )الن٪ٞيُٰ(.النٮط اذلم ٫٤ٕٚ ٝج٢ ا٣ُٞٓ

٨٦ ُٝٓ َٮا٫ٚ ل٤ىالة ثؽأ ٨٦ ظير ا٩ذىه كال ي٤ـ٫٦ ا٣ٕٮد إىل أكؿ 
النٮط يف أوط ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء، كإف ثؽأ ٨٦ أكؿ النٮط ػؿكصة ٨٦ اخلالؼ 

  ٚ٭ٮ ظك٨ إف مةء اهلل؛ ملة ٚي٫ ٨٦ االظذيةط. )اث٨ ثةز(.

ٜاط أضاامؽأة مؽيغث ق٘ػٔا ؼ: 261س وٕاذا تج ةادلوعث يوج ذلذث أش
 جيب قْيٛا أن حىكِ؟

٤ٔيٟ أف تكرتييح كدل٧ٌل ا٣ُٮاؼ، ٚإف َةؿ ا٣ٛى٢ ٚأٔيؽم / 260ج
ا٣ُٮاؼ ٨٦ أكهل. أ٦ة إذا زا٣خ ادلكػح بك٭ٮ٣ح كرسٔح ٧١ٌٚل ا٣ُٮاؼ 

  . )اث٨ ثةز(.كيليف كاحل٧ؽ هلل
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81 ٜاف ـ: 262س ٜاوٙ؟ اقث ّحفَتيصسْؿ أذ٘اء اّؽ  وٕا ضلٓ ؼ
إذا اكف ا٣ٛى٢ َٮيال اكلكةٔح كالكةٔذني ٚإف الٮاصت ٤ٔي٫ / 262ج

كيف  ،إعدة ا٣ُٮاؼ، كإذا اكف ٤ٝيال ٚال ثأس، كذلٟ أل٫٩ ينرتط يف ا٣ُٮاؼ
 . )ا٣ٕسي٧ني(.كيه دذةثٓ األمٮاط ،الكيع املٮاالة

ٜاف والفيع قٖ اّؽىِ وضامْٙ أم ال ةػ 263س ٖٔ : ِٚ جيؾئ اّؽ
يع؟ ٜاف ـو  إوؽاده ةؽ

جيـئ ا٣ُٮاؼ كالكيع ٨ٔ ا٢ُٛ٣ كظةم٫٤ يف أوط ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء،  /261ج
إذا اكف احلةم٢ ٩ٮل ذلٟ، كإف َةؼ ث٫ َٮاٚة مكذٞال كقٕية مكذٞال اكف 

 )اث٨ ثةز(. ط.ذلٟ أظٮ

ٜاف راَتا أو حمٕٜال ملٖ اكن ةٙ قؼر؟الفيع و: ضلٓ 264س  اّؽ
ةن، أ ٥ػالؼ ٚي٫ ثني أ٢٬ ا٤ٕ٣ / ال264ج ف ٨٦ اكف هل ٔؾره أك امذىك مًؿ

ـه هل الؿًلٮب يف َٮا٫ٚ ثةبليخ، كيف قٕي٫ ثني الىٛة كاملؿك ة. )اث٨ ٔجؽ أ٫٩ صةا
 ا٣رب(.

ٜاف ِٚ جيٜز : 265س ملٖ ّحؿ هل  حمٕٜال أو ةاّكؽبيثأو الفيع اّؽ
 ؟قؼر
كرص٢  ،اذلم يْ٭ؿ يل أ٫٩ ال جيٮز إال ٣ٕؾرو اكملؿيي، أك رص٢ دٕجةف/ 265ج
٠يٛيح ا٣ُٮاؼ، ٧٠ة ٢ٕٚ اجليب  اجلةسى  ٥ي اجلةس يُةؼ ث٫ حم٧ٮالن ي٤ِّٕ ي٥٤ٕ 
  ظني َةؼ ىلع ثٕيق ٣ياق اجلةس حلذأقٮا ث٫، كأ٦ة ثؽكف ٔؾرو ٚال

 .ٮز. )ا٣ٕسي٧ني(جي
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84 ٜاف قين وقٖ وادل266س  ةاّكؽبيث؟ اأؼٜف ةٛ اّيت يت: ِٚ جيؾئ اّؽ
ة أز٪ةء ا٣ُٮاؼ / ال ٦ة٩ٓ ٨٦ أف د٧كٟ ا٣ٕؿبح ا٣يت دؿًلج٭ة الٮادل266ج

كالكيع كد٪ٮم ا٣ُٮاؼ كالكيع ٨ٔ كادلؾ كيه د٪ٮي٭٧ة ٨ٔ ٩ٛك٭ة يف آف 
 «.إٕٗا األقٕال ةاجليات وإٕٗا للك امؽئ ٔا ٜٗى/ »٣ٞٮهل  ؛كاظؽ

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ٜاف بفتب الؾضام وٕاذا قْيٙ؟267س  : مؿ امؽأة يف ضال اّؽ
الـمحح يف أم ماكف ال / ملف اإلنكةف صك٥ املؿأة ظةؿ َٮا٫ٚ أك ظةؿ 267ج

ٮءق يف أوط ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء ٦ة ل٥ خيؿج ٦٪٫ يشء،  يرض َٮا٫ٚ، كال يرض ًك
. )اث٨ ٣ل٨ ٣حف هل أف ي٧ف صك٥ امؿأة ٣حكخ حمؿ٦ة هل ىلع كص٫ ا٧ٕ٣ؽ

 ثةز(.

: ِٚ جيٜز لْٕؽأة أن حٕفٍ ةرٜب رسِ مري حمؽم هلا لْخغْص 268س
 ٖٔ الؾضام؟

٧كٟ ثسٮب دةـ احلش أك ٗيق أف جيٮز ل٧٤ؿأة إذا اًُؿت يف زظ/ 268ج
ـظةـ.  رص٢ ٗي حمؿـ هلة أك بنذ٫ أك حنٮ ذلٟ؛ لالقذٕة٩ح ث٫ ل٤ذؼ٤ه ٨٦ ال

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ٜاف؟269س  : ِٚ يشَتط حمؽم لْٕؽأة يف ضال اّؽ
/ إف اك٩خ ال دأ٨٦ ىلع ٩ٛك٭ة ٨٦ ا٣ٛكةؽ، أك اك٩خ ختىش أف 269ج

ـ يلٮف ٦ٕ٭ة محةيح هلة  كدال٣ح ىلع املاكف. )ا٣ٕسي٧ني(. دٌيٓ، ٚالثؽ ٨٦ حمؿى
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85 ٜاحٓ ٖٔ ذٚب؟271س  : ِٚ جيٜز لْٕؽأة أن حتؽم وبيػٚا أـٜرة أو ع
جيٮز ل٧٤ؿأة أف حتؿـ كبيؽ٬ة أقٮرة ذ٬ت أك ػٮاد٥ كحنٮ ذلٟ، / 271ج

ال٤ض٪ح )كيرشع هلة قرت ذلٟ ٨ٔ الؿصةؿ ٗي املعةرـ؛ ػنيح ا٣ٛذ٪ح ث٭ة. 
  .(ادلاا٧ح

ٜاف يف ادلور 271س  اثلاين أو اثلاّد ق٘ػ ضطٜل الؾضام؟: ضلٓ اّؽ
/ يججيغ أف يذعني ا٣ٛؿص كيُٮؼ يف املُةؼ اذلم َةؼ ٚي٫ اجليب 270ج

 . )الٮاديع(.

ٜاف؟272س ٜاط اّؽ  : ٔاذا يط٘ف ٖٔ شٍ يف قػد أش
أدمٓ لك ٨٦ حنِٛ ٔ٪٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف ٨٦ مٟ يف َٮا٫ٚ / 272ج

 . )اث٨ امل٪ؾر(.ثىن ىلع احلٞني
األمٮاط ثىن ىلع احلٞني، ك٬ٮ األ٢ٝ، ٚإذا مٟ ٢٬ َةؼ  إف مٟ يف ٔؽد

 . )اث٨ ثةز(.ص٤ٕ٭ة زالزح ،زالزح أمٮاط أك أربٕح
إف اكف ٔ٪ؽق ٤ٗجح ٨ّ ٤ٚينب ىلع ٤ٗجح ا٨ْ٣، أ٦ة إذا ل٥ ي٤٘ت ىلع ّ٪٫ 

 يشء ث٢ ٬ٮ مٟ حمذ٢٧ ٤ٚينب ىلع األ٢ٝ؛ أل٫٩ يٞني. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜاف273س يف ادلور اّكْٜي ٖٔ أسِ  : أكْٕ٘ا الشٜط الفاةف ٖٔ اّؽ
 الؾضام ويف علل الشٜط الفاةف رشب٘ا وحلْٕ٘ا وٕا احللٓ؟

/ ال يشء ٤ٔيل٥ يف َٮاٚل٥ النٮط الكةثٓ يف ادلكر ا٤ٕ٣ٮم ٨٦ 271ج
املكضؽ، كال يف ا٣ٛى٢ ثح٪٫ كبني األمٮاط الكذح األكىل ثةلىالة أك برشب أك 

 ثلالـ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.



 (أظاكـ ا٣ُٮاؼ)
 86 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 

 

86  اّيت ختطص للك شٜط داعًء؟ الُخب: ضلٓ اٌّؽاءة ٖٔ 274س
/ ا٣ٞؿاءة ٨٦ ال١ذحجةت ا٣يت دٮزع لك مٮط هل دعء ٦ٕني ٬ؾا ثؽٔح 274ج

ثال مٟ، ك٬ٮ إم٘ةؿ ل٧٤ك٧٤ني ٧ٔة أدٮا ٨٦ أص٫٤ ك٬ٮ دعء اهلل ٔـ كص٢، 
 ٚةإلنكةف يٞؿأ ال١ذيت كرب٧ة ال يؽرم ٦ة ٦ٕ٪ةق. )ا٣ٕسي٧ني(.

ؾ ٨٦ اهلل إال ثٕؽان، ٣ٞٮؿ ٬ؾق ثؽٔح ثةدٛةؽ ا٣ٛٞ٭ةء، ثؽٔح ال دـيؽ
إياكٓ وحمػذات األمٜر، وإن لك ةػقث علّث ولك علّث »/ اجليب

  . )ا٣ٕسي٧ني(.«يف اجلار

ؽ األدقيث وٌػ وال أسكْٛا 275س : لٜ ًال ًائِ ـأمحِ َخحتاً ألحَؼ
 ديػٗاً يل وٕا ضلٓ ذلٍ؟

اد أف / ٬ؾا ال ثأس ٚي٫، ٚإذا اكف اإلنكةف ال يٕؿؼ دعء ٦أزٮرا، كأر275ج
حي٢٧ أدٔيح ٦أزٮرة يٞؿأ ث٭ة لك مٮط ثؽعء ٦ٕني ٚ٭ؾا ال ثأس ث٫ كال ظؿج 

 ٚي٫. )ا٣ٕسي٧ني(.

ؽ وادلاعء؟276س ٜاف ًؽاءة اٌّؽآن أم اََّل  : أيٕٛا أوغِ يف اّؽ
ؿٚح كحنٮ٧٬ة أ٢ٌٚ ٨٦ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف./ 276ج  اذل٠ؿ كادلعء يف ا٣ُٮاؼ ٔك

 .)اث٨ دي٧يح(
هلل دٕةىل كيؽٔٮق ث٧ة يرشع، كإف ٝؿأ يكذعت هل يف ا٣ُٮاؼ أف يؾ٠ؿ ا

، ، ال ثأمؿقا٣ٞؿآف رسا ٚال ثأس، ك٣حف ٚي٫ ذ٠ؿ حمؽكد ٨ٔ اجليب 
 . )اث٨ دي٧يح(.كال ثذ٤ٕي٫٧، ث٢ يؽٔٮ ٚي٫ بكةاؿ األدٔيح الرشٔيح ،كال ثٞٮهل
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87 ٜد َٕا ةػأ ةٙ أ277س ٜاف ةاتلُتري ق٘ػ احلشؽ األـ  ال؟م : ِٚ خيخٓ اّؽ
أ٫٩ اكف يلرب يف َٮا٫ٚ لك٧ة  / زجخ ٨ٔ رقٮؿ اهلل277ج

ظةذل احلضؿ األقٮد، كال مٟ أف ا٣ُةاٙ حيةذي٫ يف ٩٭ةيح النٮط الكةثٓ، 
ٚحك٨ هل أف يلرب ٧٠ة ق٨ هل اتل١جي يف ثؽء لك مٮط ٔ٪ؽ حمةذاد٫ إيةق. 

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ٜاف ٗياةث قٖ اّنري؟278س  : ِٚ جيٜز اّؽ
يُٮؼ أظؽ ٨ٔ ٗيق إال إذا  / ا٣ُٮاؼ ثةل١ٕجح ال يٞج٢ اجليةثح، ٚال278ج

اكف ظةصة ٔ٪٫ أك ٦ٕذ٧ؿا؛ ٚي٪ٮب ٔ٪٫ ٚي٫ دجٕة جل٤٧ح احلش أك ا٧ٕ٣ؿة. )ال٤ض٪ح 
 ادلاا٧ح(.

ٜاف؟279س  : ٔاذا يرشع لْطاج ةكػ اّىؽاغ ٖٔ اّؽ
/ إذا ٚؿغ ٨٦ ا٣ُٮاؼ وًل رًلٕذني ػ٤ٙ املٞةـ إف دحرس ذلٟ، كإف 279ج

ـظةـ كحنٮق وال٧٬ة يف أم مٮ  ًٓ ٨٦ املكضؽ. )اث٨ ثةز(.ل٥ يذحرس ذلٟ ل

ٜاف دون اّىطِ ةحٕ٘ٛا 281س ٜاضْث ةني أكرث ٖٔ ؼ : ِٚ جيٜز امل
ٜاف؟  ةؽًلكيت اّؽ

ال ثأس أف جي٧ٓ ثني األقةثيٓ، ٚإذا ٚؿغ ٦٪٭ة رًلٓ للك أقجٮع / 289ج
إف رًلٓ للك أقجٮع ٔٞيج٫ ... ك رًلٕذني، ٢ٕٚ ذلٟ عئنح، كاملكٮر ث٨ خمؿ٦ح.

 )اث٨ ٝؽا٦ح(. .كػؿكج ٨٦ اخلالؼ  اكف أكىل، كٚي٫ اٝذؽاء ثةجليب
املٕؿكؼ ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أ٫٩ جيٮز أف يٮاو٢ ثني َٮاٚني أك أكرث ز٥ يىٌل 

 )اث٨ ثةز(. للك َٮاؼ رًلٕذني.
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88 ٜاف؟281س  : ٔاذا يرشع ةكػ اّىؽاغ ٖٔ رًلكيت اّؽ
٪ؽ اخلؿكج ثٕؽ / 280ج اقذالـ الؿًل٨ ق٪حه مك٪ٮ٩حه ٔ٪ؽ اثذؽاء ا٣ُٮاؼ، ٔك

، إىل الىٛة، ال خيذ٤ٙ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف ذلٟ ٝؽي٧ةن كظؽيسةن ا٣ُٮاؼ، كالؿصٮع 
 .. )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(كاحل٧ؽ هلل

ك٬ؾق الك٪ح ، ٧٠ة زجخ ذلٟ ٨ٔ اجليب  ،يأيت إىل احلضؿ كيكذ٫٧٤
 ٦٭ضٮرة اخآف، كإدية٫٩ ل٤عضؿ اقذالـ ٍٚٞ ال يٞج٫٤.

كا٣ْة٬ؿ أف اقذالـ احلضؿ مل٨ أراد أف يكىع، كأ٦ة ٨٦ َةؼ َٮاٚة دلؿدا 
ي ؿً ٥ يي كل  . )ا٣ٕسي٧ني(.٫هل اقذال٦ي  ك٨  د أف يكىع ٚإ٫٩ ال ي

عْي املٌام ٔتارشة وًج ِٚ جلا أن ٌٗؽف ضلة اَّليٖ يطْٜن : 282س
 ازدضام املؽاف ةاّؽائىني؟

أكخلٟ اذلي٨ يى٤ٮف ػ٤ٙ املٞةـ كيرصكف ىلع أف يى٤ٮا ٬٪ةؾ، ٦ٓ ج/ 
٥، ك٥٬ آز٧ٮف اظذيةج ا٣ُةاٛني إىل ماك٩٭٥ ٝؽ ٧٤ّٮا أ٩ٛك٭٥ ك٧٤ّٮا ٗي٬

٦ٕذؽكف ّةملٮف، ٣حف هل٥ ظٜ يف ٬ؾا املاكف، كلٟ أف دؽٕٚ٭٥، كلٟ أف د٧ؿ 
ثني أيؽي٭٥، كلٟ أف دذؼُة٥٬ ك٥٬ قةصؽكف، أل٫٩ ال ظٜ هل٥ يف ٬ؾا املاكف 
أثؽا، كًلٮ٩٭٥ يرصكف ىلع أف يلٮ٩ٮا يف ٬ؾا املاكف ٚ٭ؾا ٨٦ ص٭٤٭٥ ال مٟ؛ 

 سي٧ني(.)ا٣ٕ ألف رًلٕيت ا٣ُٮاؼ جتٮز يف لك املكضؽ.

ٜاف283س  ؟وٕاذا قْيٙ : نيس رًلكيت اّؽ
/ ٨٦ نكي٭ة ٚال ظؿج ٤ٔي٫؛ أل٩٭ة ق٪ح ك٣حكخ كاصجح. كاهلل كيل 281ج

 اتلٮٚيٜ. )اث٨ ثةز(.
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89 ٜاف ملٖ نفيٕٛا؟284س  : ِٚ يرشع ًغاء رًلكيت اّؽ
 ،٨٦ نيس رًلٕيت ا٣ُٮاؼ ٌٝة٧٬ة ظير ذ٠ؿ٧٬ة ٨٦ ظ٢ أك ظؿـ/ 284ج

 . )اث٨ ظضؿ(.ك٬ٮ ٝٮؿ اجل٧٭ٮر



 (اكـ الكيعأظ)
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91  أضاكم الفيع()

ٜاف؟ 285س  : ٔاذا يط٘ف املطؽم ةكػ اٗخٛائٙ ٖٔ رًلكيت اّؽ
اهلل قجعة٫٩/  / يؿىق ىلع الىٛة إف دحرس هل، أك يٞٙ ٔ٪ؽق كيٞؿأ ٝٮؿى 285ج

ْٖ َشَكائِِؽ } ِٔ ْؽَوةَ  َٕ ْ َىا وَال { كيٞٮؿ/ أثؽأ ث٧ة ثؽأ اهلل ث٫، كيكذعت أف اهللِ إِنه الطه
ربق، كيٞٮؿ/ )ال هلإ إال اهلل كاهلل أكرب، ال هلإ يكذٞج٢ ا٣ٞج٤ح، كحي٧ؽ اهلل، كيل

إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل، هل امل٤ٟ كهل احل٧ؽ حييي كي٧يخ ك٬ٮ ىلع لك يشء 
ؽق، ك٩رص ٔجؽق، ك٬ــ األظـاب كظؽق(. ز٥  ٝؽيؿ، ال هلإ إال اهلل كظؽق، أجنـ ٔك
 يؽٔٮ رإٚة يؽي٫ ث٧ة دحرس ٨٦ ادلعء، كيلؿر ٬ؾا اذل٠ؿ كادلعء زالث

 مؿات، كي٢ٕٛ ىلع املؿكة ٠ؾلٟ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

: ِٚ يرشع لْطاج ق٘ػٔا يطكػ لْطىا أن يٌخرص لَع ًٜهل 286س
ْٖ َشَكائِِؽ حكاىل:  ِٔ ْؽَوةَ  َٕ ْ َىا َوال ا؟ {اهللِ }إِنه الطه  أم يٌؽأ اآليث اكمْث إىل آعٚؽ

-أم صةثؿ  -يف ظؽير صةثؿ ٝٮهل / الٮارد ٨ٔ اجليب286ج 
ْٖ َشَكائِِؽ }٨٦ الىٛة ٝؿأ/  / ٧٤ٚة د٩ة ِٔ ْؽَوةَ  َٕ ْ َىا وَال ٚيذع٢٧ أ٫٩ ٝؿأ  {اهللِ إِنه الطه

٢ اخآيح ٚال ظؿج ٤ٔي٫.  ـء ٦٪٭ة، ٚإف ٧٠ه اخآيح لك٭ة، كحيذ٢٧ أ٫٩ ٝؿأ ٬ؾا اجل
 )ا٣ٕسي٧ني(.

ْٖ َشَكائِِؽ : ِٚ يلؽر ًؽاءة اآليث: 287س ِٔ ْؽَوةَ  َٕ ْ َىا َوال يف  {اهللِ }إِنه الطه
 ٜاط؟لك األش

 / ال يلؿر٬ة، كإ٧٩ة يٞؿؤ٬ة يف ٦جؽأ النٮط األكؿ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.287ج
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90 ْٖ َشَكائِِؽ : ِٚ يٌؽأ: 288س ِٔ ْؽَوةَ  َٕ ْ َىا َوال  ق٘ػ املؽوة؟ {اهللِ }إِنه الطه
ْٖ َشَكائِِؽ }إذا أٝج٢ ىلع املؿكة ال يٞؿأ/ / 288ج ِٔ ْؽَوةَ  َٕ ْ َىا وَال  {اهللِ إِنه الطه

ْٖ } الىٛة يف املؿة اثلة٩يح ال يٞؿأ/ كًلؾلٟ إذا أٝج٢ ىلع ِٔ ْؽَوةَ  َٕ ْ َىا وَال إِنه الطه
 ألف ذلٟ ل٥ يؿد. )ا٣ٕسي٧ني(. {اهللِ َشَكائِِؽ 

 : ِٚ يػقٜ ق٘ػ الًٜٜف لَع الطىا مؽحني أم ذلذا؟289س
يٛذذط ثةتل١جي كاتل٭٤ي٢، كخيذ٥ ث٫، كيلؿرق زالث مؿات، / 289ج
 . )اث٨ دي٧يح(.مؿدني ءكادلع
ح٪يح دٞذيض أف يلٮف حمةَة ثةذل٠ؿ ٨٦ اجلة٩بني، ٚي١ٮف ادلعء مؿدني، ابل

 . )ا٣ٕسي٧ني(.كاذل٠ؿ زالث مؿات

 : ةٕاذا يػقٜ ةني اتلْٛيلت لَع الطىا واملؽوة؟291س
ثني اتل٭٤يالت ث٧ة مةء ٨٦ ادلعء ث٧ة ٚي٫ ػي ادل٩ية  / يؽٔٮ291ج

ك٤ٙ أك ال ،كاأل٢ٌٚ أف يلٮف ٦أزٮرا ٨ٔ اجليب  ،كاخآػؿة
 )األبلةين(. الىة٣ط.
ال١ٕجح ١يٙ ي٢٧ٕ ٨٦ ل٥ يؿ الك٪ح رؤيح ال١ٕجح ٨٦ ٚٮؽ الىٛة ٚس/ 

٧ؽة؟  بكجت اأٔل
٣حف ٨٦ الك٭٢ اخآف رؤيح ابليخ إال يف ثٕي األ٦ةك٨ ٨٦ الىٛة ج/ 

٧ؽة ا٣يت ثين ٤ٔي٭ة ا٣ُةثٜ اثلةين ٨٦ املكضؽ ٨٧ٚ  ،ٚإ٫٩ يؿاق ٨٦ ػالؿ اأٔل
 . )األبلةين(.كإال ٤ٚيضذ٭ؽ كال ظؿج ،دحرس هل ذلٟ ٚٞؽ أوةب الك٪ح
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92 ٜد لَع الطىا واملؽوة؟291س  : ِٚ جيب الطك
ال جيت الىٕٮد ىلع الىٛة كاملؿكة كيليف الكةيع اقتيٕةب ٦ة  /290ج

 )اث٨ ثةز(. .ثح٪٭٧ة، ك٣ل٨ الىٕٮد ٤ٔي٭٧ة ٬ٮ الك٪ح كاأل٢ٌٚ إذا دحرس ذلٟ

ٜد لَع292س  الطىا؟ : ضلٓ روف احلػيٖ لَع ٚيئث اتلُتري ق٘ػ الطك
/ ٬ؤالء اذلي٨ يؿٕٚٮف أيؽي٭٥ ىلع الىٛة كاملؿكة كينيكف ث٭ة ٠أ٧٩ة 292ج

يؿيؽكف أف يلربكا يف الىالة ٣حف ٔ٪ؽ٥٬ ٥٤ٔ، كاملرشكع يف رٚٓ احلؽي٨ 
 ىلع الىٛة كىلع املؿكة أف يؿٕٚ٭٧ة رٚٓ دعء. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ضلٓ الفيع ةني الطىا واملؽوة؟293س
أف  /٨٦ الىعةثح، كاتلةثٕني، ك٨٦ ثٕؽ٥٬ ٦ؾ٬ت دمة٬ي ا٧٤ٕ٣ةء/ 291ج

الكيع ثني الىٛة كاملؿكة رًل٨ ٨٦ أرٌلف احلش كال يىط إال ث٫، كال جيرب ثؽـ 
. كال ٗيق، كمم٨ ٝةؿ ث٭ؾا/ ٦ةلٟ، كالنةٚيع، كأمحؽ، كإقعةؽ، كأثٮ زٮر

 )اجلٮكم(.

 : ةػأ الفيع ةاملؽوة وِٛ يكخػ ةؼلٍ الشٜط؟294س
إف ثؽأ ثةملؿكة ٝج٢ الىٛة، أ٣ىغ َٮاٚةن ظىت ل٥ أ٥٤ٔ خمة٣ٛةن أ٫٩ / 294ج

 .. )النةٚيع(يلٮف ثؽؤق ثةلىٛة
دم٭ٮر أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ينرتَٮف ا٣رتديت، ك٬ٮ أف يجؽأ ثةلىٛة كخيذ٥ ثةملؿكة، 

 .. )الن٪ٞيُٰ(ٚإف ثؽأ ثةملؿكة ل٥ يٕذؽ ثؾلٟ النٮط
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91 : ِٚ يكخرب الفيع ٖٔ الطىا إىل املؽوة ؤٖ املؽوة إىل الطىا شًٜؼا 295س
 شٜؼني؟ أم

حيكت اذل٬ةب ٨٦ الىٛة إىل املؿكة مؿة، كالؿصٮع ٨٦ املؿكة إىل / 295ج 
٤ي٫ ٢٧ٔ اجلةس، كب٫ دْة٬ؿت ُٝٓ ث٫ الىٛة مؿة زة٩يح،  دمة٬ي ا٧٤ٕ٣ةء، ٔك

 .. )اجلٮكم(األظةدير الىعيعح

 : ٔا ٜٚ ضػ املفىع اَّلي جيب اـتيكاةٙ؟296س
٢ ثة٣ٕؿبيةت، ٚ٪٭ةيح / ظؽ الكيع الٮاصت اقتيٕةث٫ ٬ٮ احلؽ ا٣ٛةو296ج 

َؿيٜ ا٣ٕؿبيةت ٬ٮ ٦٪ذ٭ةق، ٬ٮ ظؽ املاكف اذلم جيت اقتيٕةث٫ يف الكيع. 
 )ا٣ٕسي٧ني(.

ـىع يف ادلور اثلاين أن يػور لَع ًتث الطىا وًتث  م ِٖٔٚ يْؾ: 297س
 ؟َٕا يىكِ َرري ٖٔ الفاقني املؽوة

املؿكة ٣حف ثالزـ؛ ألف الٮاصت  / ادلكراف ىلع ٝجح الىٛة أك297ج 
اقتيٕةب املكىع إىل ٩٭ةيح ممؿ ا٣ٕؿبيةت، كممؿ ا٣ٕؿبيةت دكف ماكف ادلكراف 

 )ا٣ٕسي٧ني(. ثلسي.

 ةني اّكْٕني؟والفيع ؽمِ رشع هل ال: ٖٔ اكن ٔكٙ امؽأة وِٛ ي298س
/ إف اك٩خ املؿأة د٭ذؽم ث٪ٛك٭ة كامؿأة دلؿبح كال خيىش ٤ٔي٭ة ٚال 298ج

ة يف آػؿ ا٣ُٮاؼ/ ٤٩ذٌف ٔ٪ؽ ظؿج أف يؿم٢ يف األمٮاط اثلالزح، كيٞٮؿ هل
٦ٞةـ إثؿا٬ي٥، كإف اك٩خ ال تكذ٢ٞ ث٪ٛك٭ة كخيىش ٤ٔي٭ة ٚإف مني٫ ٦ٕ٭ة 

 أ٢ٌٚ ٨٦ الؿم٢، كأ٢ٌٚ ٨٦ الكيع النؽيؽ ثني ا٧٤ٕ٣ني. )ا٣ٕسي٧ني(.
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94  : ِٚ يشَتط يف الفيع اّؽٛارة؟299س
٦ؾ٬ج٪ة ك٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر أف الكيع يىط ٨٦ املعؽث كاجل٪ت  /299ج 

 جلٮكم(.. )اكاحلةاي
قٕيٟ ثني الىٛة كاملؿكة وعيط، كلٮ اكف ثؽكف َ٭ةرة؛ أل٩٭ة ال تنرتط  

 يف الكيع. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : ٔاذا يجتيغ لَع الفايع ةني الطىا واملؽوة؟311س
يججيغ هل أف يكذعرض ٚٞؿق كذهل كظةصذ٫ إىل اِله يف ٬ؽايح ٤ٝج٫ / 111ج

ٛؿاف ذ٩ٮب٫  . )اث٨ ٠سي(.كوالح ظةهل ٗك

 : ِٚ ٚ٘الٍ داعء عاص ةالفيع؟311س
ـ األكؿـ، / 110ج إف دع يف الكيع ثٞٮهل/ رب اٗٛؿ كارظ٥ إ٩ٟ أ٩خ اأٔل

ٓو ٨٦ الك٤ٙ  .. )األبلةين(ٚال ثأس ثلجٮد٫ ٨ٔ دم

ٜاف؟: ِٚ 312س ٜاالة ةني الفيع واّؽ  يشَتط امل
/ الك٪ح أف يلٮف الكيع ٦ذىال ثة٣ُٮاؼ ثٞؽر االقذُةٔح، ٚإف 112ج

ـأق. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.  أػؿ الكيع ٠سيا  ز٥ قىع أص

ٜاط الفيع؟313س ٜاالة ةني أش  : ِٚ يشَتط امل
٣ل٨ لٮ ، املٮاالة يف الكيع رشط، ٧٠ة أف املٮاالة يف ا٣ُٮاؼ رشط/ 111ج

ـظةـ ٚؼؿج حلت٪ٛف، أك اظذةج إىل ثٮؿ أك  ٚؿض أف اإلنكةف امذؽ ٤ٔي٫ ال
٧ٕٮـ ٝٮهل دٕةىل/ اغاٍ ٚؼؿج يٞيض ظةصذ٫ ز٥ رصٓ، ٚ٭٪ة ٩ٞٮؿ/ ال ظؿج؛ ٣

ْٖ َضَؽٍج } ِٔ  ِٖ ي ْٓ يِف ادلِّ َِ َقَْْيُل ا َسَك َٔ  . )ا٣ٕسي٧ني(.{َو
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95 ٜ يف الفيع وٕاذا يط٘ف؟314س  : أًيٕج الطلة ٚو
/ يىٌل، ز٥ إذا رصٓ ٚيبين ىلع ٦ة مىض، ٣ل٨ يبذؽئ النٮط اذلم 114ج

ُٝٓ يف أز٪ةا٫ ٨٦ أكهل، ك٦س٫٤ يف ا٣ُٮاؼ، كًلؾلٟ اجل٪ةزة. )حم٧ؽ ث٨ 
 ي٥(. إثؿا٬

: رسِ ـىع وأكِٕ الشٜط األول ؤٖ شػة الؾضام اٗخٌِ إىل 315س
 الفؽص ِٚ يْيغ الشٜط األول أو يبين قْيٙ؟

/ ال ثأس أف يبين ىلع األكؿ؛ أل٫٩ لك٫ مكىع، ك٣حف ٬٪ةؾ ٦ؽة 115ج
 َٮي٤ح ثني ا٩ذٞةهل إىل الكُط األىلع ٨٦ الكُط األق٢ٛ. )ا٣ٕسي٧ني(.

  ذٓ اعد إىل ةدله وٕاذا قْيٙ؟: حؽك شٜؼا ٖٔ الفيع وًرصه 316س
٨٦ دؿؾ مٮَةن أك أكرث ٨٦ الكيع يف ا٧ٕ٣ؿة ٤ٕٚي٫ أف يٕٮد كيأيت / 116ج

ثةلكيع اكمالن كلٮ عد إىل ثرلق، ك٬ٮ يف ظل٥ اإلظؿاـ اذلم ي٧٪٫ٕ ٨٦ زكصذ٫ 
٤ي٫ أف يٞرص مؿة أػؿل ثٕؽ الكيع، كاتلٞىي األكؿ ال  كَل املعْٮرات، ٔك

 . )اث٨ ثةز(.يىط

 ضلٓ الفيع يف ادلور اّكْٜي؟ :317س
/ الكيع يف ا٣ُةثٜ ا٤ٕ٣ٮم وعيط اكلكيع يف األق٢ٛ؛ ألف اهلٮاء 117ج

 يتجٓ ا٣ٞؿار. )اث٨ ثةز(.

 : ِٚ يرشع اتلؽٜع ةالفيع؟318س
/ ال يكذعت اتلُٮع ثةلكيع ٠كةاؿ األنكةؾ، ث٘ي ػالؼ ٫٧٤ٕ٩. 118ج

 )اث٨ ٤ٛ٦ط(.
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96 .  احلةج كاملٕذ٧ؿ ٗي مرشكعإدمةع املك٧٤ني ىلع أف اتلُٮع ثةلكيع ٣٘ي
 .)اث٨ ظضؿ(

 : ٔاذا يط٘ف املطؽم ةكػ اٗخٛائٙ ٖٔ الفيع ةني الطىا واملؽوة؟319س
 إذا ٢٧٠ الكيع ظ٤ٜ رأق٫ أك ٝرصق، كاحل٤ٜ ل٤ؿص٢ أ٢ٌٚ ٚإف/ 119ج
كدؿؾ احل٤ٜ ل٤عش ٚعك٨، كاملؿأة ال يرشع هلة إال اتلٞىي، دأػؾ ٨٦ لك ٝرصه 

كاأل٤٧٩ح يه رأس اإلوجٓ، كال دأػؾ املؿأة زيةدة ىلع ًٛية ٝؽر أ٤٧٩ح ٚأ٢ٝ، 
 .ذلٟ

ٚإذا ٢ٕٚ املعؿـ ٦ة ذ٠ؿ ٚٞؽ د٧خ ٧ٔؿد٫ كظ٢ هل لك يشء ظؿـ ٤ٔي٫ 
ثةإلظؿاـ، إال أف يلٮف ٝؽ قةؽ اهلؽم ٨٦ احل٢ ٚإ٫٩ يجًف ىلع إظؿا٫٦ ظىت 

 )اث٨ ثةز(. حي٢ ٨٦ احلش كا٧ٕ٣ؿة دميٕة.
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97 ٜم اَّتويث(  ٜم اثلأٖ ي  )أقٕال احل

ٜم اَّتويث؟311س ٜم ٖٔ اثلأٖ ٖٔ ذي احلشث ةي  : ملاذا ـِل احل
ًٕ / 101ج ك٫٩ حلٮـ ٔؿٚحأل٩٭٥ اك٩ٮا يرتٌككف ٨٦ املةء، يي  . )اث٨ ٝؽا٦ح(.ؽ 

ٜم اثلأٖ؟311س ٜم ةٙ يف احل  : ٔاذا يرشع لْٕطؽم أن يٌ
ا٣ْ٭ؿ كا٣ٕرص كامل٘ؿب كا٣ٕنةء  -أم ٦ىن-الك٪ح أف يى٤ٮا ث٭ة  /100ج

. ك٬ؾا ال ػالؼ ٚي٫ ،ؿ٩ةق ٨٦ األظةدير الىعيعحكالىجط، ٧٠ة ذ٠
 .)اجلٮكم(

يكذعت أف ي٘تك٢ كيت٪ْٙ كيذُيت ٔ٪ؽ إظؿا٫٦ ثةحلش ٧٠ة ي٢ٕٛ   
ذلٟ ٔ٪ؽ إظؿا٫٦ ٨٦ امليٞةت، كبٕؽ إظؿا٦٭٥ ثةحلش يك٨ هل٥ اتلٮص٫ إىل ٦ىن 

كيلرثكا ٨٦ اتل٤جيح إىل أف يؿمٮا دمؿة  ،ٝج٢ الـكاؿ أك ثٕؽق ٨٦ يٮـ ا٣رتكيح
كيى٤ٮف ث٧ىن ا٣ْ٭ؿ كا٣ٕرص كامل٘ؿب كا٣ٕنةء كا٣ٛضؿ، كالك٪ح أف  ،جحا٣ٕٞ

٤ٮا لك والة يف كٝذ٭ة ٝرصا ثال دمٓ  إال امل٘ؿب كا٣ٛضؿ ٚال يٞرصاف. ،ييىى
 )اث٨ ثةز(.

ٜم اثلأٖ وِٛ يطص ضشٙ؟312س  : واحٙ اَّلٚاب إىل ٔىن يف احل
٣ْ٭ؿ كا٣ٕرص ادٛٞٮا ىلع أف اإل٦ةـ يىٌل ثةجلةس ث٧ىن يٮـ ا٣رتكيح، ا/ 102ج

إال أ٩٭٥ أدمٕٮا ىلع أف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٣حف رشَةن  ،كامل٘ؿب كا٣ٕنةء ث٭ة ٦ٞىٮرة
 . )اث٨ رمؽ(.يف وعح احلش مل٨ ًةؽ ٤ٔي٫ الٮٝخ
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98 ٜم اثلأٖ ِٚ ٖٔ مفُ٘ٛٓ أم ٖٔ 313س : ٖٔ أيٖ حيؽمٜن ةاحلز يف احل
 املفشػ احلؽام؟ 

أٝةمٮا ثةألثُط  ٨٦ مكة٠٪٭٥، ألف أوعةب اجليب/ 101ج
كل٥ يأمؿ٥٬  ،ؿمٮا ثةحلش ٦٪٫ يٮـ ا٣رتكيح ٨ٔ أمؿقكأظ

. )اث٨ أف يؾ٬جٮا إىل ابليخ ٚيعؿمٮا ٔ٪ؽق أك ٔ٪ؽ املزياب اجليب
 ثةز(.

ٜم اَّتويث ٖٔ قؽوث: 314س  يشء؟وِٛ قْيٙ  ٔخٕخف أضؽم ةاحلز ي
ألف اإلظؿاـ ثةحلش جيٮز أف يلٮف ٨٦ احلؿـ ك٨٦ ؛ ال يشء ٤ٔي٫/ 104ج
 . )ا٣ٕسي٧ني(.احل٢

ٜم اَّتويث وال زاّج املؽأة ضائغا وٕاذا قْيٛا؟315س  : إذا ساء ي
إف ل٥ دُ٭ؿ ٝج٢ يٮـ ا٣رتكيح أظؿ٦خ ثةحلش ٨٦ ماك٩٭ة اذلم يه / 105ج

٦ٞي٧ح ٚي٫ كػؿصخ ٦ٓ اجلةس إىل ٦ىن، كدىي ثؾلٟ ٝةر٩ح ثني احلش كا٧ٕ٣ؿة، 
٪ؽ املنٕؿ كرَل اجل٧ةر كاملج يخ كد٢ٕٛ ٦ة ي٫٤ٕٛ احلةج ٨٦ الٮٝٮؼ ثٕؿٚح ٔك

ـد٣ٛح ك٦ىن كحنؿ اهلؽم كاتلٞىي ٚإذا َ٭ؿت َةٚخ ثةبليخ كقٕخ ثني  ث٧
٧ؿد٭ة  ـأ٬ة ذلٟ ٨ٔ ظض٭ة ٔك الىٛة كاملؿكة َٮاٚة كاظؽا كقٕية كاظؽا كأص

 . )اث٨ ثةز(.دميٕة
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99 ٜم اتلاـف )أقٕال  ٜم قؽوث(احل  ي

ٜسٙ احلاج ٖٔ ٔىن إىل قؽوث؟316س  : ٔىت يخ
ص٫ احلةج ٨٦ ٦ىن إىل ٔؿٚح، ثٕؽ ٤َٮع الن٧ف ٨٦ يٮـ ٔؿٚح يذٮ/ 106ج

 )اث٨ ثةز(. .٫٤ٕٛ٣ ؛إف دحرس ذلٟ كيك٨ أف يزنلٮا ث٪٧ؿة إىل الـكاؿ

ٜم اثلأٖ عٜوا ٖٔ الؾضام؟317س  : ذٚب إىل قؽوث يف احل
، ز٥ يؾ٬ت إىل ٔؿٚح ي١٧ر ث٧ىن احلٮـ اثلة٨٦ل٤عةج أف املرشكع / 107ج

لٟ كذ٬ت إىل وجيعح احلٮـ اتلةقٓ ثٕؽ ٤َٮع الن٧ف، ٣ل٨ ٨٦ ل٥ ي٢ٕٛ ذ
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. ٔؿٚح ٝج٢ ذلٟ ٚإف ذلٟ ال يؤزؿ ىلع ظض٫.

ٜسٙ ٖٔ ٔىن إىل قؽوث ًتِ ؼْٜع الشٕؿ وٕاذا قْيٙ؟318س   : ح
/ ٣حف ٤ٔي٫ يشء، ٣ل٨ األ٢ٌٚ أف يلٮف دٮص٭٫ إىل ٔؿٚح ثٕؽ 108ج

 )اث٨ ثةز(. .٤َٮع الن٧ف؛ دأقية ثةجليب

ٜم قؽ: 319س  مٌْػوم، ألِٛ يؽٜف ووث، وضِ إىل مُث ةكػ اّـٛؽ ٖٔ ي
 يؼٚب إىل قؽوث ٔتارشة؟

أل٢ٌٚ أف يؾ٬ت إىل ٔؿٚح ٦جةرشة؛ ألف ٬ؾا احلٮـ يٮـ ٔؿٚح، / ا109ج
كوًل ٫ٕ٦ ا٣ٛضؿ  ٣حف يٮـ ا٣ُٮاؼ، كالؿص٢ اذلم أىت إىل اجليب 

ـد٣ٛح، ك٬ٮ ٔؿكة ث٨ املرضس ل٥ يؾ٠ؿ أ٫٩ َةؼ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ، كىلع ٬ؾا  يف م
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٔؿٚح ٚإىل ٔؿٚحإذا كو٤خ إىل م١ح يٮـ 
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011 ٜم أضػٚٓ يخُٕٜ٘ن ٖٔ ـٕاع عؽتث قؽوث و : ةكظ احلشاج ال321س يٌ
 ؟ذلٍٕا ضلٓ ويطٌل ةٛٓ و ةإٌّاء عؽتث

اخلُجح يف يٮـ ٔؿٚح ػُجح كاظؽة يٞٮـ ث٭ة إ٦ةـ املك٧٤ني أك ٩ةاج٫ / 121ج
ح ٨٦ احلضةج ح ىلع لك دل٧ٔٮ كإ٧٩ة  ،يف ماكف كاظؽ ك٬ٮ ٧٩ؿة، ك٣حكخ مرشٔك

ثٞيح احلضةج اذلي٨ ال حيرضكف ٦ٓ اإل٦ةـ يف ماكف اخلُجح يى٤ٮف ا٣ْ٭ؿ 
ا، دمٓ دٞؽي٥، ثؽكف ػُجح ة كٝرصن ٕن كبةإلماكف ق٧ةع اخلُجح ٨٦ ، كا٣ٕرص دم

 )ا٣ٛٮزاف(. املكضؽ ثٮاقُح املؾيةع.

 : ضلٓ الًٜٜف ةكؽوث؟321س
أدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء يف لك ٔرصو كبل٢ مرص ٚي٧ة ٧٤ٔخ أ٫٩ ٚؿضه ال / 120ج
ٔ٪٫ يشء، كأ٫٩ ٨٦ ٚةد٫ الٮٝٮؼ ثٕؿٚح يف كٝذ٫ اذلم ال ثؽ ٦٪٫ ٚال ظش  ي٪ٮب

 .. )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(هل

ْٓ: : 322س ٜل ضًل اهلل قْيٙ ـو  ؟«احلز قؽوث»ٔا ٔكىن ًٜل الـؽ
/ أ٫٩ ال ثؽ يف احلش ٨٦ «احلز قؽوث»/ ٦ٕىن ٝٮؿ اجليب / 122ج

ةق أف ٨٦ كٝٙ الٮٝٮؼ ثٕؿٚح، ٨٧ٚ ل٥ يٞٙ ثٕؿٚح ٚٞؽ ٚةد٫ احلش، ك٣حف ٦ٕ٪
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ثٕؿٚح ل٥ يجٜ ٤ٔي٫ يشء ٨٦ أ٧ٔةؿ احلش ثةإلدمةع

: ٔىت يلٜن احلاج ًػ أدرك الًٜٜف ةكؽوث، ؤىت يجخيه وًج 323س
 الًٜٜف؟

٨٧ ، ٚأدمٕٮا ىلع أف الٮٝٮؼ يجذيه كٝذ٫ ث٤ُٮع ٚضؿ يٮـ اجلعؿ/ 121ج
 .٤َٓ ٚضؿ يٮـ اجلعؿ ك٬ٮ ل٥ يأًت ٔؿٚح ٚٞؽ ٚةد٫ احلش إدمةعن 
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ـء اجل٭ةر اذلم كٝٙ ٚي٫ 010 ٨٦ دمٓ يف كٝٮؼ ٔؿٚح ثني ال٤ي٢ كاجل٭ةر كٌلف ص
 )الن٪ٞيُٰ(. ٨٦ ثٕؽ الـكاؿ، ٚٮٝٮ٫ٚ دةـ إدمةعن.

 : وًه يف قؽوث سؾءا ٖٔ الْيِ وٌػ وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟324س
ـءان ٨٦ اجل٭ةر، كال صةء ٔؿٚح، ظىت اغثخ الن٧ف، / 124ج ٨٦ ل٥ يؽرؾ ص

 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.ال ٥٤ٕ٩ ٚي٫ خمة٣ٛةن ، كظض٫ دةـ ٚٮٝٙ حلالن، ٚال يشء ٤ٔي٫،

 : كٓ ٌٔػار الًٜٜف املشؾئ ةكؽوث حلل؟325س
ـأق كلٮ مؿه / 125ج  )اث٨ ثةز(. ث٭ة مؿكرا. ٨٦ كٝٙ ثٕؿٚح حلال أص

 : وًه يف قؽوث حلل وٌػ وِٛ يْؾٔٙ دم؟326س
ـء ٨٦ ال٤ي٢ دكف اجل٭ةر وٌط ظٌض٫، كلـ٫٦ دـ / 126ج ٨٦ اٝذرص ىلع ص

. ةل١يح، ػالٚةن جل٧ة٬ي أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ا٣ٞةا٤ني، ثأ٫٩ ال دـ ٤ٔي٫ٔ٪ؽ امل
 )الن٪ٞيُٰ(.

ٜا يف مري قؽوات يـٜ٘ٗٛا قؽوات وِٛ جيؾئٛٓ 327س ٜا وًٜى : مْؽ
 ذلٍ؟
إف ٤ُٗٮا يف املاكف ٚٮٝٛٮا يف ٗي أرض ٔؿٚةت يْ٪ٮ٩٭ة ٔؿٚةت / 127ج

ـً   .. )اجلٮكم(٥٬ ثال ػالؼل٥ جي

ٜم اّكارش وٕاذا قْيٛٓ؟ٗٛٓ أعؽأوا ووأ: حبني هلٓ 328س ٜا يف احل  ًى
ادٛٞٮا ىلع أ٩٭٥ إذا ٤ُٗٮا ٚٮٝٛٮا يف ا٣ٕةرش ك٥٬ دمٓ ٠سي ىلع / 128ج

ـأ٥٬  .. )اجلٮكم(ا٣ٕةدة أص
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012  : ِٚ يشَتط اّؽٛارة لًْٜٜف ةكؽوث؟329س
كال ٥٤ٕ٩  ،ال ينرتط ل٤ٮٝٮؼ َ٭ةرة كال قذةرة كال اقذٞجةؿ كال ٩يح/ 129ج

 .. )اث٨ ٝؽا٦ح(يف ذلٟ ػالٚةن 

ٜد لَع ستِ قؽوث؟331س  : ضلٓ الطك
 . )اث٨ دي٧يح(.ال يرشع وٕٮد اجلج٢ إدمةعن / 111ج 
أ٫٩ ظر ىلع وٕٮد صج٢ ٔؿٚةت اذلم  ل٥ يثجخ ٨ٔ اجليب 

كذلا ٝةؿ ٠سي ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء/ إف وٕٮد  مذ٭ؿ ٔ٪ؽ اجلةس ثةق٥/ صج٢ الؿمحح،ا
كميغ  ا٣جكٟ ثؽٔح، ٦٪٭٥ اإل٦ةـ اجلٮكم، ٬ؾا اجلج٢ يف احلش ىلع كص٫

  )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. .، كالنيغ وؽيٜ ػةفاإلقالـ اث٨ دي٧يح

يؽْي لَع ستِ قؽوث: ستِ الؽمحث، وٕا ضلٓ ٚؼه اّتفٕيث : 331س
ِ هلا أضِ؟  ٚو

أو٢  ة٬ؾق ا٣تك٧يح ال أ٥٤ٔ هلة أوال ٨٦ الك٪ح، كإذا ل٥ يل٨ هل/ 110ج
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٜ ٤ٔي٫ ذل٤ُٟى ٚإ٫٩ ال يججيغ أف يي  ؛٨٦ الك٪ح

 : ِٚ ٕٗؽة ٖٔ قؽوات؟332س
 . )اجلٮكم(.٧٩ؿة ٣حكخ ٨٦ ٔؿٚةت ث٢ ثٞؿب٭ة، ٬ؾا ٬ٮ الىٮاب /112ج

ٜم قؽوث : 333س  ؟وٕاذا قْيٙأضيب ةٕؽض ي
إذا اكف ٝؽ امرتط إف ظبكين ظةبف ٧ٚعٌل ظير ظبكتين، ظ٢ / 111ج

احلش ظىت يجذيه، كإذا ػيش منٞح  يشء ٤ٔي٫، كإال لـ٫٦ أف يجًف ىلع كال
 ثة٣ٕؽك، ث٧ٕىن عرصى ٨ ٨٦ إد٧ة٫٦ ٚةلىعيط أ٫٩ يلٮف اكل٧ي ٠جية كل٥ يذ٧ل
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011  هل، كحيش ٨٦ ا٣ٕةـ ا٣ٞةدـ إذا اكف ظض٫ أ٫٩ يذع٢٤ كيؾثط ٬ؽيةن إف دحرسه 
ةن.  )ا٣ٕسي٧ني(. ًٚؿ

ٜ ٔنُل قْيٙ وِٛ يطص ٖٔ مُحِ  :334س  ؟وًٜوِٙ إىل قؽوث ٚو
ُ٘ل ٤ٔي٫ ٩ه ٨٦ ٠ذةب كال ق٪ح يؽؿ ىلع ٣حف يف كٝٮؼ ال٧ي / 114ج

أل٫٩ ال ينرتط  ؛أك ٔؽ٦٭ة، كأّ٭ؿ ا٣ٞٮ٣ني ٔ٪ؽم ٝٮؿ ٨٦ ٝةؿ ثىعذ٫ وعذ٫
 .. )الن٪ٞيُٰ(هل ٩يح ختى٫

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ك٬ؾا ٬ٮ الؿاصط ،كٝٮ٫ٚ وعيط؛ ألف ٫٤ٞٔ ثةؽ ل٥ يـؿ 

 : وًه ةكؽوث ٗاـيا وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟335س
ـأق ثةإلدمةع. )اجلٮكم(.115ج  / لٮ كٝٙ ثٕؿٚح ٩ةقية أص

ٜم اجلٕكث؟ : ِٚ ّكؽوث مؾيث336س  إذا واوٌج ي
إذا كاٜٚ يٮـ ٔؿٚح اكف هل زيةدة مـيح كاػذىةص ك٢ٌٚ ٣حف / 116ج
كأ٦ٌة ٦ة اقذٛةض ىلع ألًك٪ىح ا٣ٕٮاـ ثأ٩٭ة دٕؽؿ زجذني كقجٕني ظضح ، ٣٘يق

كال ٨ٔ أظؽ ٨٦ الىعةثح   ٚجة٢َ ال أو٢ هل ٨ٔ رقٮؿ اهلل 
 . )اث٨ ا٣ٞي٥(.كاهلل أ٥٤ٔ ،كاتلةثٕني

يف ٢ٌٚ اجل٧ٕح إذا وةدؼ يٮـ ٔؿٚح، ٣ل٨   ل٥ يؿد ٨ٔ اجليب
 ا٧٤ٕ٣ةء يٞٮلٮف/ إف مىةدٚذ٫ حلٮـ اجل٧ٕح ٚي٫ ػي.

 ؛ ألف الؿقٮؿ أكال/ تل١ٮف احلضح ٠عضح اجليب
 وةدؼ كٝٮ٫ٚ ثٕؿٚح يٮـ اجل٧ٕح.

زة٩ية/ أف يف يٮـ اجل٧ٕح قةٔح ال يٮاٚٞ٭ة ٔجؽ مك٥٤ ك٬ٮ ٝةا٥ يىٌل يكأؿ 
 ٚي١ٮف ذلٟ أٝؿب لإلصةثح. اهلل محبة إال أُٔةق إية٬ة،
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زةثلة/ أف يٮـ ٔؿٚح ٔيؽ كيٮـ اجل٧ٕح ٔيؽ، ٚإذا ادٜٛ ا٣ٕيؽاف اكف يف ذلٟ 014
 ػي.

 كأ٦ة ٦ة امذ٭ؿ ٨٦ أف ظضح اجل٧ٕح دٕةدؿ قجٕني ظضح/ ٚ٭ؾا ٗي وعيط.
 )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜاًه ةكؽوث؟337س  : ٔاذا يجتيغ لَع ال
يح، كاالقذ٘ٛةر، الك٪ح أف يلرث ٨٦ ادلعء، كاتل٭٤ي٢، كاتل٤ج/ 117ج

ك٬ٮ  ،كاتلرضع، كٝؿاءة ا٣ٞؿآف ٚ٭ؾق كّيٛح ٬ؾا احلٮـ، كال يٞرص يف ذلٟ
 .. )اجلٮكم(٥ْٕ٦ احلش ك٤ُ٦ٮب٫

، كيكذعت ل٤عةج يف ٬ؾا ج٢ إف دحرس ذلٟاجلا٣ٞج٤ح كيكذعت اقذٞجةؿ 
املٮٝٙ أف جيذ٭ؽ يف ذ٠ؿ اهلل قجعة٫٩ كدعا٫ كاتلرضع إحل٫، كيؿٚٓ يؽي٫ ظةؿ 

ال ) ؿآف ٚعك٨، كيك٨ أف يلرث ٨٦ ٝٮؿ/ىب أك ٝؿأ محبة ٨٦ ا٣ٞادلعء، كإف ٣
كي٧يخ ك٬ٮ ىلع لك هلإ إال اهلل كظؽق ال رشيٟ هل، هل امل٤ٟ كهل احل٧ؽ، حييي 

 )اث٨ ثةز(.(. يشء ٝؽيؿ

 : ِٚ ٚ٘اك داعء عاص ةكؽوث؟338س
٣ٕؿٚح دعء كال ذ٠ؿان، ث٢ يؽٔٮ الؿص٢   اجليب ل٥ يٕنيِّ / 118ج

ظىت  ،يح الرشٔيح، كًلؾلٟ يلرب كي٭٢٤، كيؾ٠ؿ اِله دٕةىلث٧ة مةء ٨٦ األدٔ
 ف. )اث٨ دي٧يح(.د٘ؿب الن٧
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015 ِٚ جيٜز لْطائظ أن حٌؽأ األدقيث يف قؽوات، وبٛا آيات : 339س
 ٗيث؟ًؽآ

ال ظؿج أف دٞؿأ احلةاي كاجلٛكةء األدٔيح امل١ذٮبح يف ٦٪ةقٟ  /119ج
٪٭ة دٞؿأ ثؽكف مف احلش، كال ثأس أف دٞؿأ ا٣ٞؿآف ىلع الىعيط أيٌة؛ كل١

املىعٙ ٨ٔ ّ٭ؿ ٤ٝت، ٨٧ٚ ثةب أكىل أف دٞؿأ ال١ذت ا٣يت ٚي٭ة األدٔيح 
املؼ٤ٮَح ٨٦ األظةدير كاخآيةت إىل ٗي ذلٟ، ٬ؾا ٬ٮ الىٮاب، ك٬ٮ أوط 

  . )اث٨ ثةز(. ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء رمح٭٥ اهلل يف ذلٟ

 ؟يػقٜ ةٛٓ مجاقث يف قؽوات ألٗٛٓ ال حيفٜ٘ن ادلاعء: 341س

ج يف ٬ؾا، ٦سال إذا اكف اإلنكةف ثني أ٩ةس ال حيك٪ٮف ادلعء ال ظؿ/ 141ج
 . )ا٣ٕسي٧ني(.٪ٮف ٚال ظؿج يف ٬ؾاؤ٦ِّ كدع ث٭٥ ك٥٬ يي 

 : ٔىت يرشع لْطشاج اإلواعث ٖٔ قؽوث إىل مؾدّىث؟341س
ـد٣ٛح بك١ي٪ح ككٝةر كأكرثكا ٨٦ الن٧ف إذا ٗؿبخ / 140ج ا٩رصٚٮا إىل م

كال جيٮز اال٩رصاؼ ٝج٢  ،يباتل٤جيح كأرسٔٮا يف املتكٓ؛ ٢ٕٛ٣ اجل
 . )اث٨ ثةز(.ا٣٘ؿكب

 : ٔاذا لَع ٖٔ عؽج ٖٔ قؽوث ًتِ اّنؽوب؟342س
ىلع ٨٦ ا٩رصؼ ٨٦ ٔؿٚح ٝج٢ ا٣٘ؿكب ٚؽيح ٔ٪ؽ أكرث أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، / 142ج

. )اث٨ إال أف يٕٮد إحل٭ة حلالن ٚتكٍٞ ٔ٪٫ ا٣ٛؽيح، كيه دـ يٮزع ملكة٠ني احلؿـ
 ثةز(.



 (ٮـ اتلةقٓ يٮـ ٔؿٚحأ٧ٔةؿ احل)
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016 ٜم قؽوث ؽِ خُي أضطاب احلٕلت ةكظ : 343س سٜن اجلاس ًتِ اّنؽوب ي
  ؟وِٛ يُؽاقٜن يف ذلٍ

 ٮا ٨ٔ ذلٟ؛ ألف اجليب٪٭ى / ال جيٮز أف يُةٔٮا كجيت أف يي 141ج
 )اث٨ ثةز(. ٧ف.ل٥ خيؿج ٨٦ ٔؿٚح ظىت ٗؿبخ الن

ٜات؟344س  : ٔا ٜٚ اّى
/ أف حيؿـ النؼه ثةحلش كي٤ُٓ ٤ٔي٫ ٚضؿ يٮـ اجلعؿ كل٥ يٞٙ 144ج

دىؿ(.  ثٕؿٚح. )الٮى

 : ؼْف اّىشؽ ولٓ يٌه ةكؽوث وٕاذا يط٘ف؟345س
إف اكف ٝؽ امرتط ٔ٪ؽ اإلظؿاـ/ ٚإف ظبكين ظةبف ٧ٚعٌل ظير / 145ج

 ظبكتين ٚإ٫٩ حي٢ ٨٦ إظؿا٫٦ كال يشء ٤ٔي٫.
كإف اكف ل٥ ينرتط ٚإ٫٩ يذع٢٤ ٨٦ إظؿا٫٦ ث٧ٕؿة؛ ٚيؾ٬ت إىل م١ح 

اكف ٫ٕ٦ ٬ؽم ٚيُٮؼ ثةبليخ كيكىع ثني الىٛة كاملؿكة كحي٤ٜ أك يٞرص، كإف 
دىؿذحب٫ كظش ٨٦ ٝةث٢. )  (.الٮى
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 (حلْث اجلطؽ )أقٕال مؾدّىث017

 : ٔاذا يط٘ف احلاج ضني وضٜهل ٖٔ قؽوات إىل مؾدّىث؟346س
ـد٣ٛح كجيٮز ل٤ٌٕٛةء ٨٦ ا٣جكةء / 146ج يبيخ احلةج يف ٬ؾق ال٤ي٤ح ث٧

كأ٦ة ٗي٥٬ ٨٦ احلضةج ، ػؿ ال٤ي٢كالىجيةف كحنٮ٥٬ أف يؽٕٚٮا إىل ٦ىن آ
يف ظٞ٭٥ أف يٞي٧ٮا ث٭ة إىل أف يى٤ٮا ا٣ٛضؿ ز٥ يٞٛٮا ٔ٪ؽ املنٕؿ ٚيذأكؽ 

احلؿاـ ٚحكذٞج٤ٮا ا٣ٞج٤ح كيلرثكا ٨٦ ذ٠ؿ اهلل كدلجيق كادلعء إىل أف 
 . )اث٨ ثةز(.يكٛؿكا صؽا

: الف٘ث أن يطٌل املنؽب واّكشاء مجكا يف مؾدّىث، وٕىت يطٌل ٖٔ 347س
 لْيِ؟عيش لَع ٗىفٙ أال يطِ مؾدّىث إال ةكػ ٗطه ا

ـد٣ٛح إال 147ج / إذا ػيش اإلنكةف ثٕؽ ا٩رصا٫ٚ ٨٦ ٔؿٚح أال يى٢ إىل م
ثٕؽ ٦٪ذىٙ ال٤ي٢، ٚإف الٮاصت ٤ٔي٫ أف يىٌل كلٮ يف ا٣ُؿيٜ، كال جيٮز أف 

 ٦٪ذىٙ ال٤ي٢، ألف كٝخ ا٣ٕنةء إىل ٩ىٙ ال٤ي٢. يؤػؿ الىالة إىل ٦ة ثٕؽ
 )ا٣ٕسي٧ني(.

 ّىث؟: يه حييي حلْث اجلطؽ ةاٌّيام يف مؾد348س
/ ٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥/ كل٥ حييي د٤ٟ ال٤ي٤ح كال وط ٔ٪٫ يف إظيةء حل٤يت 148ج

 ا٣ٕيؽي٨ يشء. ٝةؿ األبلةين/ ك٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ.
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018  يف مؾدّىث؟ : ِٚ يٜحؽ احلاج حلْث اجلطؽ349س
ٜا آع»/ / يٮدؿ؛ ٣ٞٮؿ اجليب149ج  «ؽ ضلحلٓ ةالْيِ وحؽاً اسكْ

 احلل٥. )ا٣ٕسي٧ني(. كإذا ل٥ يؿد ا٣رتؾ، أك اجليه ٔ٪٫، ٚةألو٢ ثٞةء

 : ٔا ضلٓ املتيج ةٕؾدّىث؟351س
 )اث٨ ثةز(. .كاصت ىلع ٨٦ دؿًل٫ دـ كظض٫ وعيط إ٫٩/ أرصط األٝٮاؿ 151ج

ٜا ٗؾ: 351س ّ٘اً ٔ٘ٛٓ أٗٛا مؾدّىثل  وٕاذا قْيٛٓ؟ يف ٕٗؽة ؿ
. أل٩٭٥ ٦ٛؿَٮف، ظير ل٥ يكألٮا، كظض٭٥ وعيط ؛٤ٔي٭٥ ٚؽيح/ 150ج

 )ا٣ٕسي٧ني(.

 نؽب واّكشاء يف مؾدّىث وِٛ يفٌػ ق٘ٙ املتيج ةٛا؟: ٖٔ ضًل امل352س
/ ال يٕذرب احلةج ٝؽ أدل ٬ؾا الٮاصت إذا وًل امل٘ؿب كا٣ٕنةء ٚي٭ة 152ج

)اث٨  .ل٥ يؿػه إال ل٤ٌٕٛح آػؿ ال٤ي٢ دمٕة ز٥ ا٩رصؼ؛ ألف اجليب
 ثةز(.

أكرث ولٓ جنْؿ ويٛا وضْ٘ا إىل مؾدّىث الفاقث اثلاٗيث زوايل، : 353س
ٜائِ ث،ٖٔ ربف ـاق  يشء يف ٚؼا؟ ٘اوِٛ قْي ،ألن ٔك٘ا ق

ـد٣ٛح ٤ٔيل٥ ال ظؿج / 151ج يف الكةٔح اثلة٩يح إذا اكف قيًل٥ ٨٦ م
الـكايل؛ ألف ذلٟ ثٕؽ ٩ىٙ ال٤ي٢، كالٌٕٛةء كا٣جكةء مؿػه  حلال ثةتلٮٝيخ

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. هل٥ يف ذلٟ رمحح ث٭٥.
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019 ؼْف اّىشؽ : ضبفٙ ـري الفيارات وْٓ يطِ إىل مؾدّىث ضىت 354س
 وٕاذا قْيٙ؟

ـد٣ٛح يٞىؽ املجيخ ث٭ة، ز٥ ظبك٫ / 154ج ة بكيةرد٫ إىل م ٨٦ اكف ٦ذض٭ن
قي الكيةرات كل٥ يذ٧ل٨ ٨٦ الٮوٮؿ إحل٭ة ظىت ٤َٓ ا٣ٛضؿ ٚ٭ؾا ٣حف 

 . )ا٣ٛٮزاف(.أل٫٩ ٦ٕؾكر، كاهلل أ٥٤ٔ ؛٤ٔي٫ يشء

، لٓ ٗخٕلٖ يف الٜضٜل إىل مؾدّىث بفتب الؾضام يف املؽور: 355س
ٜم اّكيػومُر  ، وِٛ قْي٘ا وػيث؟٘ا يف ماكٗ٘ا عارج مؾدّىث إىل ضتاح ي
ـد٣ٛحال ٬ؽ/ 155ج ؛ أل٩ٟ ٦ٕؾكر، م ٤ٔيٟ ٨٦ أص٢ ٔؽـ ٦جحذٟ ث٧

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. كظضٟ وعيط.

يف ٔىن ّكػم اتلٕلٖ ٖٔ ذلٍ وِٛ و: حؽًل٘ا املتيج ةٕؾدّىث 356س
 قْي٘ا دم؟

٤يل٥ ث٘ي ؛ أل٩ل٥ أردد٥ ذلٟ ٚذٕؾر ٔال دـ ٤ٔيل٥/ 156ج
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. اػذيةرًل٥.

ٖٔ ةكظ املؽٜوني يْؾم ٖٔ ٔكٙ ٖٔ احلشاج ةاالٗرصاف : 357س
 وِٛ يؽيكٜٗٙ؟ ًتِ ٔ٘خطه الْيِمؾدّىث 

ـٍد٣ٛح ٨٦ كاصجةت احلش، ك٣حف ٨٦ أرٌل٫٩، كإذا دؿًل٫ / 157ج املجيخي ث٧ي
٫ اإلنكةف م١ؿ٬ةن ٚإ٫٩ ال يشء ٤ٔي٫، ك٣ل٨ جيت ىلع اإلنكةف إذا أكؿ٬

كلٮ ا٦ذ٪ٓ أ٢٬ احلة٤ٚح لك٭٥ ٦ة د٧ل٨ املُٮؼ ٨٦ الكي  ،املُٮؼ أف ي٧ذ٪ٓ
ثؽك٩٭٥، ك٣ل٨ إذا قةرت احلة٤ٚح ٚإف اكف اإلنكةف ي١٧٪٫ أف يجًف ثؽكف 
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رضر ٤ٚيجٜ كإف قةرت احلة٤ٚح، كإف اكف ال ي١٧٪٫ إال ثرضر ٚإ٫٩ يكٍٞ 001
 . )ا٣ٕسي٧ني(.الٮصٮب ٔ٪٫ ظيجبؾ كال يشء ٤ٔي٫

 ج احلاج ٖٔ مؾدّىث إىل ٔىن يف أي ـاقث ٖٔ الْيِ؟ : ٔىت خيؽ3358س
ـد٣ٛح يف اجلىٙ األػي؛ ألف 158ج / جيٮز ل٤عةج اخلؿكج ٨٦ م
رػه ل٤جكةء كالٌٕٛح ك٨٦ ٦ٕ٭٥ يف ذلٟ، أ٦ة الؿصةؿ  اجليب

األٝٮيةء اذلي٨ ٣حف ٦ٕ٭٥ ٔٮاا٢ ٚةأل٢ٌٚ هل٥ ٔؽـ اتلٕض٢، كأف يى٤ٮا 
ـد٣ٛح كيٞٛٮا ث٭ة ظىت يكٛؿ كا كيلرثكا ٨٦ ذ٠ؿ اهلل كادلعء؛ ألف ا٣ٛضؿ يف م

 )اث٨ ثةز(. .٢ٕٚ ذلٟ اجليب

اٗرصف ٖٔ مؾدّىث ًتِ اّىشؽ، وِٛ يرشع هل أن يػقٜ ق٘ػ : 359س
 املشكؽ احلؽام؟

ٚيؾ٠ؿكف اهلل ٔ٪ؽ  ،يؿق٢ أ٫٤٬ ٚٞؽ اكف اث٨ ٧ٔؿ  ؛/ 159٥ٕ٩ج
 . )ا٣ٕسي٧ني(.املنٕؿ احلؿاـ، ز٥ يأمؿ٥٬ ثةال٩رصاؼ ٝج٢ ا٣ٛضؿ

  ِٚ يليف املؽور ةٕؾدّىث دون املتيج إىل ٔ٘خطه الْيِ؟: 361س
ـد٣ٛح كل٥ يجخ ث٭ة، ز٥ عد إحل٭ة مؿة أػؿل ٝج٢ 161ج / إذا مؿ احلةج ث٧

 )اث٨ ثةز(. ا٣ٛضؿ كم١ر ث٭ة كلٮ يكيا ٚإ٫٩ ال ٚؽيح ٤ٔي٫.

 : ِٚ املؽور ةٕؾدّىث اكيف؟361س
ي ل٥ خيذ٤ٛٮا أ٫٩ ٨٦ ل٥ يجخ جب٧ٓ حل٤ح اجلعؿ ٤ٔي٫ د /160ج ًٞ ـ، كأ٫٩ ال ي ٍ ك

 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.ادلـ ٔ٪٫ كٝٮ٫ٚ ث٭ة كال مؿكرق ٤ٔي٭ة
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000 : ٔىت يرشع لْطاج اٌّادر لَع الؽَل االٗرصاف ٖٔ مؾدّىث إىل 362س
 ٔىن؟
إذا أقٛؿكا صؽا ا٩رصٚٮا إىل ٦ىن ٝج٢ ٤َٮع الن٧ف كأكرثكا ٨٦ / 162ج

 )اث٨ ثةز(. .ٚإذا كو٤ٮا إىل حمرس اقذعت اإلرساع ٤ٝيال ،اتل٤جيح يف قي٥٬

: ٔا ضلٓ حكٕػ اتلٌاط احلىص ٖٔ مؾدّىث ًتِ الطلة لؽَل 363س
 اجلٕؽات ومفْٛا؟

ل٥ يأمؿ أف ي٤ذٍٞ هل احلىص  / ٤ٍٗ ال أو٢ هل، كاجليب161ج  
ـأق ذلٟ،  ٓ ٣ٍٞ احلىص أص إال ثٕؽ ا٩رصا٫ٚ ٨٦ املنٕؿ إىل ٦ىن. ك٨٦ أم مًٮ

 كال يكذعت ٗك٢ احلىص. )اث٨ ثةز(.
ـد٣ٛح كظني ٦ة ي٫٤ٕٛ ٠سي-  ٨٦ احلضةج ٨٦ اتلٞةط احلىيةت يف امل

٦ٓ ٦ة ٚي٫ ٨٦ اتللكٙ حل٢٧ احلىيةت للك يٮـ.  ،كوٮهل٥ إحل٭ة ػالؼ الك٪ح
 )األبلةين(.

ٜم 364س : ٔىت يؽعص لْغكىث ةادلوف ٖٔ مؾدّىث إىل ٔىن لؽَل اجلٕؽة ي
 اجلطؽ؟

٢ ٨٦ ٚإ٫٩ يذٕضٌ ، إف اكف ٨٦ الٌٕٛح/ اك٣جكةء كالىجيةف، كحنٮ٥٬/ 164ج
ـد٣ٛح  ـد٣ٛح إىل ٦ىن إذا اغب ا٧ٞ٣ؿ، كال يججيغ أل٢٬ ا٣ٞٮة أف خيؿصٮا ٨٦ م م

 . )اث٨ دي٧يح(.ظىت ي٤ُٓ ا٣ٛضؿ، ٚيى٤ٮا ث٭ة ا٣ٛضؿ
ؿكب ا٧ٞ٣ؿ يلٮف ثٕؽ ميض ز٤يث  الىعيط أف املٕذرب ٗؿكب ا٧ٞ٣ؿ ... ٗك

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ال٤ي٢ دٞؿيجةن، كٝؽ يـيؽ ٤ٝيالن أك ي٪ٞه ٤ٝيالن 
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002 ٜا اجلٕؽة : ِٚ جي365س ٜز لألًٜياء اَّليٖ يػوكٜن ٔف الغكىث أن يؽم
 ؟ًتِ ؼْٜع اّىشؽ

ي٥٬، ٦ى  /165ج ٨ دٚٓ ٦ٓ الٌٕٛح كا٣جكةء ٨٦ املعةرـ كالكةاٞني ٗك
 . )اث٨ ثةز(.ٚع٫٧١ ظ٧١٭٥، جيـا٫ أف يؿَل يف آػؿ ال٤ي٢ ٦ٓ ا٣جكةء

: وي٘ا ةكظ الغكىث يؽيػون ادلوف ٖٔ آعؽ الْيِ وِٛ ٗػوف 366س
 خغْه ةاقختار أٗ٘ا لف٘ا ٖٔ الغكىث؟ٔكٛٓ أم ٗ

ذا اكف اجلةس يف قيةرة كاظؽة ٚع٧١٭٥ كاظؽ، إذا دٕٚٮا يف آػؿ / إ166ج
ال٤ي٢ ٨٦ أص٢ الٌٕٛح كا٣جكةء ٚإ٩٭٥ يؽٕٚٮف دميٕة؛ ألف يف دٛؿٝ٭٥ منٞح 
٤ٔي٭٥، كادلي٨ دي٨ ا٣حرس كالك٭ٮ٣ح، ٚإذا اك٩خ ٬ؾق احلة٤ٚح ٚي٭ة قذٮف 

٨ الٌٕٛةء اذلي٨ حيذةصٮف إىل اتلٞؽـ، ٣يمٮا را٠جة، ٦سال ٔرشكف ٦٪٭٥ ٦
اجل٧ؿة ٝج٢ ٤َٮع ا٣ٛضؿ، ٚإ٫٩ جيٮز ل٤جةٝني، ك٥٬ أربٕٮف أف يؾ٬جٮا ٦ٕ٭٥ يف 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.٬ؾق احلة٤ٚح أل٩٭٥ رٚٞح كاظؽة، كدٛؿٝ٭٥ حيى٢ ث٫ املنٞح

: إذا اكٗج ضاوْث يؽًلب ويٛا دلٕٜقث ٖٔ اجلاس ؤٖ ةح٘ٛٓ رسِ 367س
ٜا ٖٔ مؾدّىث يف آعؽ مفٖ وامؽأة َتري ة وِٛ جيٜز هلٓ مجيكاً أن يػوك

 الْيِ؟

/ ال جيٮز هل٥ أف يؽٕٚٮا حبضح رص٢، أك امؿأة، أك رص٤ني كامؿأدني، 167ج
ـد٣ٛح ٨٦ أص٢ الٌٕٛةء ٨٦ أ٫٤٬، ث٢  كهلؾا ل٥ يؽٚٓ اجليب  ٨٦ م

ـد٣ٛح، كبٌف ٬ٮ، ٚإذا اكف اذلم يف ا٣ٞة٤ٚح رص٢،  أذف ل٤ٌٕٛةء أف يؽٕٚٮا ٨٦ م
رصالف، أك امؿأة، أك امؿأدةف، ٚإف ٬ؾا الؿص٢، أك املؿأة الٌٕيٛح يجًف ٦ٓ  أك
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ـظةـ كدؿَل، أك يؿَل 001 اجلةس كيؽٚٓ ٦ٕ٭٥، ز٥ يجذْؿ يف يٮـ ا٣ٕيؽ ظىت ي٪ٛي ال
 الٌٕيٙ كلٮ ثٕؽ والة ا٣ٕرص. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ٔاذا يفخطب يف ضلة اّىشؽ يف مؾدّىث حلْث اجلطؽ؟368س
ثأذاف كإٝة٦ح  ،ال٬ة يف أكؿ الٮٝخ ال ٝج٫٤ ُٕٝةملة ٤َٓ ا٣ٛضؿ، و/ 168ج

يٮـ اجلعؿ، ك٬ٮ يٮـ ا٣ٕيؽ، ك٬ٮ يٮـ احلش األكرب، ك٬ٮ يٮـ األذاف ثرباءة اهلل 
 )اث٨ ا٣ٞي٥(.  كرقٮهل، ٨٦ لك مرشؾ.

ـد٣ٛح أػؿص٫ ابلؼةرم  ٤ٝخ/ احلؽير الٮارد يف اتلج١ي ثىالة ا٣ٛضؿ يف م
 .٨ٔ اث٨ مكٕٮد 

 ؽام؟: ٔا ٜٚ املشكؽ احل369س
/ ٝةؿ دمة٬ي املٛرسي٨ كأ٢٬ الكي كاحلؽير/ املنٕؿ احلؿاـ دميٓ 169ج

ـد٣ٛح. )اجلٮكم(.  امل

ٜد يف مؾدّىث ٜٚ املشكؽ احلؽام؟371س ٜس  : ِٚ املفشػ امل
ٔ٪ؽق  / املنٕؿ احلؿاـ دةرة يؿاد ث٫ املاكف املٕني اذلم ك171ٙٝج
٤ي٫ ثين املكضؽ، ك٬ٮ اجليب ـد٣ٛح ٔك كأظية٩ةن  اجلج٢ املٕؿكؼ يف م

ـد٣ٛح، أل٩٭ة منٕؿ ظؿاـ، كإ٧٩ة ٝيؽت ثةملنٕؿ احلؿاـ ألف  يؿاد ث٫ دميٓ م
  ٬٪ةؾ منٕؿان ظالالن، ك٬ٮ ٔؿٚح. )ا٣ٕسي٧ني(.



 (أ٧ٔةؿ يٮـ اجلعؿ)
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ٜم اجلطؽ(004  )أقٕال ي

ٜم اجلطؽ لَع اَّتحيب؟371س   : ٔا يه أقٕال ي
رٍل يف ظضذ٫ اجل٧ؿة يٮـ اجلعؿ، ز٥  زجخ أف رقٮؿ اهلل / 170ج

رأق٫، ز٥ َةؼ َٮاؼ اإلٚةًح، كأدمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف ٬ؾا حنؿ ثؽ٫٩، ز٥ ظ٤ٜ 
 . )اث٨ رمؽ(.ق٪ح احلش

ٜم اجلطؽ؟372س  : ضلٓ اتلٌػيٓ واتلأعري يف أقٕال ي
إٔٚةؿ يٮـ اجلعؿ أربٕح/ رَل دمؿة ا٣ٕٞجح ز٥ اذلثط ز٥ احل٤ٜ ز٥ / 172ج

َٮاؼ اإلٚةًح كالك٪ح دؿدحج٭ة ١٬ؾا ٤ٚٮ ػة٣ٙ كٝؽـ ثٌٕ٭ة ىلع ثٕي صةز 
 ؽيح ٤ٔي٫. )األبلةين(.كال ٚ

ٜاف وٕاذا قْيٙ؟373س  : ًػم الفيع لَع اّؽ
ـأق ذلٟ؛ ثلجٮت الؿػىح 171ج / إف ٝؽـ ثٕي ٬ؾق األمٮر ىلع ثٕي أص

٢ يف ذلٟ دٞؽي٥ الكيع ىلع ا٣ُٮاؼ؛ أل٫٩  ٨ٔ اجليب يف ذلٟ، كيىؽػي
 ٨٦ األمٮر ا٣يت د٢ٕٛ يٮـ اجلعؿ. )اث٨ ثةز(.

 قٕال اّكٕؽة؟: ضلٓ اتلٌػيٓ واتلأعري يف أ374س
اإلػالؿ ثة٣رتديت يف ا٧ٕ٣ؿة خي٢ ث٭ة د٧ة٦ةن؛ ألف ا٧ٕ٣ؿة ٣حف ٚي٭ة / 174ج

ٜه أك دٞىي، كاإلػالؿ ثة٣رتديت يف احلش ال يؤزؿ ٚي٫  إال َٮاؼ، كقيع، كظ٤
ـو كاظؽ، ٚال يىط ٝيةس ا٧ٕ٣ؿة  محبةن؛ ألف احلش د٢ٕٛ ٚي٫ مخكح أنكةؾ يف يٮ

 .. )ا٣ٕسي٧ني(ىلع احلش يف ٬ؾا ابلةب



 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 
 

 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب

005 

 

005  رَل مجؽة اّكٌتث(أضاكم )

ٜم اجلطؽ؟375س   : كٓ يؽٍل ٖٔ اجلٕؽات ي
- إ٧٩ة ر٦ة٬ة أدمٓ ٧٤ٔةء املك٧٤ني ىلع أف رقٮؿ اهلل  /175ج 

ل٥ يؿـ  ًىح ذلٟ احلٮـ، كأدمٕٮا أف رقٮؿ اهلل  -يٕين دمؿة ا٣ٕٞجح
 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.٨٦ اجل٧ؿات يٮـ دمؿة ا٣ٕٞجح

 اّكٌتث؟ : ٔا يه الف٘ث يف رَل مجؽة376س
بكجٓ ظىيةت ٦ذٕةٝجةت، يؿٚٓ يؽق ٔ٪ؽ رَل  ظني كوٮهل٭ة يؿ٦/ ي176ج

لك ظىةة كيلرب، كيكذعت أف يؿ٦ي٭ة ٨٦ ث٨ُ الٮادم كجي٢ٕ ال١ٕجح ٨ٔ 
، كإف ر٦ة٬ة ٨٦ اجلٮا٩ت ىن ٨ٔ ي٧ي٪٫؛ ٢ٕٛ٣ اجليبيكةرق ك٦ً 

ـأق إذا كٝٓ احلىص يف املؿٍل  . )اث٨ ثةز(.األػؿل أص

ٜرة وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟ : لٜ رٍل اجلٕؽة377س  لَع مري الطىث املَؼ
أدمٕٮا ىلع أ٫٩ ٨٦ ظير ر٦ة٬ة )أم دمؿة ا٣ٕٞجح( صةز، قٮاء / 177ج

اقذٞج٤٭ة أك ص٤ٕ٭ة ٨ٔ ي٧ي٪٫ أك يكةرق أك ٨٦ ٚٮٝ٭ة أك ٨٦ أق٤ٛ٭ة أك كقُ٭ة، 
 . )اث٨ ظضؿ(.كاالػذالؼ يف األ٢ٌٚ

 : ٔا يه عطائص مجؽة اّكٌتث؟378س
 ،دؿٍل يٮـ اجلعؿ، ث٭ة ىلع قةاؿ اجل٧ؿاتهلة ػىةاه اػذىخ / 178ج

 ، كيهتكذٞج٢ ظةؿ الؿَل، كال يٮٝٙ ٔ٪ؽ٬ة لرلعء، ك٨٦ أق٤ٛ٭ة، كوجةظةن 
 (. حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥)ُٓ احلةج اتل٤جيح إذا ر٦ة٬ة. ، كيٞأظؽ ٦ة حي٢ٌ ث٫ احلةج



 (أظاكـ رَل دمؿة ا٣ٕٞجح)
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006  : ضلٓ رَل مجؽة اّكٌتث ًتِ ٗطه الْيِ؟379س
ٚإف أكؿ كٝخ لؿَل اجل٧ؿة  / رَل اجل٧ؿة ٝج٢ ٩ىٙ ال٤ي٢ ال جيٮز179ج

ثٕؽ ٩ىٙ حل٤ح اجلعؿ ٔ٪ؽ دمٓ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٚال جيٮز ر٦ي٭ة ٝج٢ ذلٟ. 
 )اث٨ ثةز(.

: رٍل اجلٕؽة ةكػ ؼْٜع اّىشؽ وًتِ ؼْٜع الشٕؿ وِٛ جيؾئٙ 381س
 ذلٍ؟
أدمٕٮا ىلع أ٫٩ إف رٍل دمؿة ا٣ٕٞجح يٮـ اجلعؿ ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ / 181ج

 اث٨ امل٪ؾر(.. )كٝج٢ ٤َٮع الن٧ف أ٫٩ جيـئ

ىع ًتِ ٗطه الْيِ، وِٛ 381س : رٍل مجؽة اّكٌتث وؼاف لإلواعث ـو
 جيؾئٙ ذلٍ؟

٤ي٫ أف يٕيؽ ا٣ُٮاؼ كالكيع كالؿَل. )ال٤ض٪ح 180ج / ال جيـا٫، ٔك
 ادلاا٧ح(.

ٜم اجلطؽ: رٍل مجؽة اّكٌتث ًتِ 382س  وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟ مؽوب ي
ٝج٢ امل٘يت ٚٞؽ أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف ٨٦ ر٦ة٬ة يٮـ اجلعؿ / 182ج

 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.ر٦ة٬ة يف كٝخو هلة، كإف ل٥ يل٨ مكذعجةن هلة

ٜم اجلطؽ؟ رَل مجؽة اّكٌتثوًج ٔىت يجخيه : 383س  ي
رَل دمؿة ا٣ٕٞجح يٮـ ا٣ٕيؽ يجذيه ث٤ُٮع ا٣ٛضؿ ٨٦ احلٮـ احلةدم / 181ج

ٔرش، كيبذؽئ ٨٦ آػؿ ال٤ي٢ ٨٦ حل٤ح اجلعؿ ل٤ٌٕٛةء كحنٮ٥٬ ٨٦ اذلي٨ ال 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.اجلةس ُيٕٮف مـامححيكذ
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007 ٜم اثلاين أو 385س : ِٚ جيٜز لْطاج حأعري رَل مجؽة اّكٌتث إىل احل
 اثلاّد ٖٔ أيام اّترشيي ةػون قؼر؟

ر٦ة٬ة يٮـ ا٣ٕيؽ، كدج٫ٕ يف ذلٟ  ال جيٮز؛ ألف اجليب / 185ج
/ الىعةثح ٥٤ٚ يؤػؿك٬ة إىل أيةـ ا٣ترشيٜ ثال ٔؾر، كٝؽ ٝةؿ اجليب 

ك٨٦ أػؿ٬ة إىل أيةـ ا٣ترشيٜ ثال ٔؾر ٚٞؽ ػة٣ٙ  ،«ٔ٘اـُلٓ ينٔعؼوا »
٤ي٫ أف يكذ٘ٛؿ اهلل ملة مىض، كحيؿص ؿً الك٪ح، كظي  ـ ٨٦ ثٕي أصؿ نك٫١، ٔك

 . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.ىلع أداء نك٫١ ىلع كص٭٫ الرشيع يف املكذٞج٢



 (أظاكـ اهلؽم)
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008  )أضاكم اهلػي(

 : ٔاذا يشَتط يف اهلػي؟386س
األًعيح، كينرتط أف يلٮف يف  / اهلؽم الٮاصت ٬ٮ ٦ة جيـئ يف186ج

الـ٦ةف اذلم يؾثط ٚي٫ اهلؽم ك٬ٮ يٮـ ا٣ٕيؽ، كزالزح أيةـ ٨٦ ثٕؽق، كأف 
يلٮف يف احلؿـ، ٚال جيـئ أف يؾثط يف ٔؿٚح، أك يف ٗي٬ة ٨٦ أ٦ةك٨ احل٢. 

 )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ٔا ٜٚ أوغِ وًج َّلةص اهلػي؟387س
كاثلةين ػي  ،اثلةين اذلثط أك اجلعؿ يف احلٮـ األكؿ ػي كأ٢ٌٚ ٨٦/ 187ج

 )اث٨ ثةز(. كاثلة٣ر ػي ٨٦ الؿاثٓ. ،٨٦ اثلة٣ر

ٜم اجلطؽ وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟388س  : ذةص ٚػيٙ ًتِ ي
 ٨٦ ذثط ٬ؽي٫ ٝج٢ يٮـ اجلعؿ ٚإ٫٩ ال جيـا٫؛ ألف اجليب / 188ج

كأوعةث٫ ل٥ يؾحبٮا إال أيةـ اجلعؿ، كلٮ اكف اذلثط صةاـان ٝج٢ يٮـ اجلعؿ بلني 
 )اث٨ ثةز(. .كلٮ ثح٪٫ جل٫٤ٞ أوعةث٫ ، ذلٟ اجليب 

 : ِٚ جيؾئ ذةص اهلػي حلل؟389س
ذ٬ت النةٚيع إىل صٮاز اذلثط حلالن، ٝةؿ اجلٮكم/ كب٫ ٝةؿ أثٮ / 189ج

ظ٪يٛح، كإقعةؽ، كأثٮ زٮر، كاجل٧٭ٮر، ك٬ٮ األوط ٔ٪ؽ أمحؽ. كظضذ٭٥/ أف 
 األيةـ د٤ُٜ ٣٘ح ىلع ٦ة ين٢٧ ال٤يةيل.
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009 ٜاسب وٚػي الُىارة يلٜن يف : ٔا ٜٚ ادلحلِ لَع 391س أن اهلػي ال
 احلؽم؟

ا ةؿ دٕةىل يف مأف املاكف اذلم جيت أف دجذيه إحل٫ اهلؽاية }/ 191ٝج َٛ ٓه حَمُِّْ ُث
 { إىَِل اْْلَْيِج اَّْكخِييِ 

ْػياً املاكف اذلم جيت أف يجذيه إحل٫ صـاء الىيؽ }يف كٝةؿ ٔـ ٨٦ ٝةا٢  َٚ

ْكَتثِ  َُ ّْ ألكىل أوالن يف لك ٬ؽم. كاثلة٩يح أوالن يف لك {. ٚىةرت اخآيح اةَاَِّل ا
 كصت ٠ٛةرة.أدـ 

 ، إذا اكف إظىةرق ٝج٢ الٮوٮؿ إىل احلؿـكيكتسىن ٨٦ ذلٟ اهلؽل ل٧٤عرصى 
 اهلؽم إذا ُٔت يف احل٢.ك

 : ذةص ٚػيٙ عارج احلؽم ساٚل وٕاذا قْيٙ؟391س
٫ يف / 190ج ٨٦ ذثط ٬ؽي٫ ػةرج احلؿـ ٠ٕؿٚةت كصؽة ل٥ جيـا٫ كلٮ كٔز

٤ي٫ ٌٝةؤق، قٮاء اكف عملة أك صة٬ال.ا   )اث٨ ثةز(. حلؿـ، ٔك

 ؟اَّليٖ يكؽٜن ٖٔ اهلػي : ٖٔ ٚٓ مفاَني احلؽم392س
مكة٠ني احلؿـ ٨٦ اكف ٚي٫ ٨٦ أ٫٤٬، أك كارد إحل٫ ٨٦ احلضةج / 192ج

ي٥٬ اذلي٨ جيٮز دٚٓ الـٌلة إحل٭٥  . )الن٪ٞيُٰ(.ٗك

ال اهلػي واألعايح إىل عارج مُث393س  ؟: ضلٓ إـر
٢ ثٞي٧ح األًةيح إىل ثالد ؿقى اذلم أرل أف ٨٦ اخلُأ ا٣ْٕي٥ أف يي / 191ج

أػؿل حلٌىح ث٭ة ٬٪ةؾ، ٬ؾا ٬ٮ اذلم ٣حف هل أو٢، كاجليب ٤ٔي٫ الىالة 
كل٥ ي٪٢ٞ ٔ٪٫ ال يف  ،كالكالـ اكف يجٕر ثةهلؽم إىل م١ح حلؾثط يف م١ح



 (أظاكـ اهلؽم)
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يف  ظؽير وعيط كال ًٕيٙ أ٫٩ أرق٢ أًعيذ٫ ألم ماكف، ث٢ اكف يؾحب٭ة021
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ثحذ٫ كيأك٤ٮف كي٭ؽكف كيذىؽٝٮف

 اَّلي يشَتط يف اهلػي؟والٜضه : ٔا ٜٚ الفٖ 394س
ي 194ج ينرتىط ط يف اهلؽم ٦ة نرتى / ي يف األًعيح، ٚال جتـئ ا٣ٕٮراء ابلني ي

٭ة، كال ا٣ٕؿصةء ابلني ٔؿص٭ة، كال اهلـي٤ح ا٣يت  ٔٮر٬ة، كال املؿيٌح ابلني مًؿ
ث٫ اإلصـاء/ يف الٌأف قذح أم٭ؿ، كيف املٕـ ق٪ح، كيف  ال د٪ٌف. كأدىن ق٨ حيى٢

ابلٞؿ قجذةف، كيف اإلث٢ مخف، ٧ٚة اكف أ٢ٝ ٨٦ ذلٟ ال جيـئ ٬ؽية كال 
 أًعيح كال ٔٞيٞح. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

أذ٘اء إٗؾاهل ٖٔ الفيارة ويف : اشَتيج ٚػياً يف أيام احلز 395س
 اٗلرست يػه وٕاذا يلع؟

كاذحب٫، كإذا ل٥ جتؽ ز٧٪٫ ٚذىٮـ زالزح أيةـ يف / امرت محبةن ق٤ي٧ةن 195ج
 احلش أيةـ ا٣ترشيٜ، كقجٕح إذا رصٕخ. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : حؽك اهلػي يف ماكن ال يفخىاد ٔ٘ٙ ويٙ وِٛ جيؾئٙ؟396س
 )اث٨ ثةز(. ./ ٨٦ دؿؾ ٬ؽي٫ يف ماكف ال يكذٛةد ٦٪٫ ل٥ جيـا٫ ذل196ٟج

الرشٌلت اٌّائٕث : أيٕٛا أوغِ أن يؼةص اإلنفان ٚػيٙ أم يٜلك 397س
 ةؼلٍ؟

إذا ظى٢ أف اإلنكةف يؾثط ٬ؽي٫ كيأك٢ ٦٪٫ كي٭ؽم كيذىؽؽ / 197ج
ٚ٭ؾا ال مٟ أ٫٩ أ٢ٌٚ ثلسي، ك٬ؾا ي٧ل٨ بلٕي اجلةس اذلي٨ هل٥ ٦ٕةرؼ 
يف م١ح ي٧ل٨ أف يٮٍلٮق كيٞٮلٮا/ اذحبٮا جلة اهلؽم، كظيجبؾ يجذٛٓ ث٫، أك ٬ٮ 
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ثط ٬٪ةؾ ٚكيضؽ ٨٦ يزتامحٮف يزنؿ إىل م١ح كيؾ٬ت إىل املك٤غ كينرتم كيؾ020
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٔ٪ؽق حلأػؾكا ٦٪٫

 : ِٚ جيؾئ حًٜليِ رشًلث الؽاسيح يف ذةص اهلػي؟398س
/ ٨٦ أُٔٯ ٝي٧ح اهلؽم رشًلح الؿاصيح أك ابل٪ٟ اإلقالَل ٚال 198ج

٫ ىلع  ثأس؛ ٚ٭٥ كُلء دلذ٭ؽكف كمٮزٮٝٮف، ك٣ل٨ ٨٦ دٮىل اذلثط ثيؽق ككٔز
ذثط الٌعيح  ٮط؛ ألف الؿقٮؿا٣ٛٞؿاء ث٪ٛك٫ ٚ٭ٮ أ٢ٌٚ كأظ

 ث٪ٛك٫، ك١٬ؾا اهلؽم ككَل يف ثٞيذ٫. )اث٨ ثةز(.
إُٔةء ادلرا٥٬ هلؾق املؤقكح أك اجل٭ح ٨٦ أص٢ أف دذٮىل اذلثط ٔ٪ٟ  -

كدٮزيٓ ال٤ع٥ ٦ربئ لزل٦ح؛ ألف ا٣ْة٬ؿ اذلم ٫٧٤ٕ٩ أف ٬ؾق املؤقكح ٤ٔي٭ة 
ًٝجى٢ راةقح ابلعٮث ا٤ٕ٣ ٧يح كاإلٚذةء، ك٨٦ أ٩ةس ٨٦ ٝج٢ كزارة ا٣ٕؽؿ، ك٨٦ 

ص٭ةت مٮزٮؽ ث٭ة، كاتلٮًلي٢ يف ذثط اهلؽم كدٮزي٫ٕ ٝؽ صةءت ث٫ الك٪ح، ٚإف 
أ٬ؽل ٨٦ اإلث٢ ٦بح ذثط ٦٪٭ة زالزنة كقتني ثيؽق، كأُٔٯ  اجليب

 ٤ٔيهة ابلةيق. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ضلٓ اتلؽٜع ةاهلػي؟399س
 ال أ٥٤ٔ يف اتلُٮع ثةهلؽم ػالٚة، كٝؽ ثٕر اجليبه / 199ج

. ؽاية دُٮع ٦ٓ ٩ةصيح األق٤ِل ك٦ٓ ٗيق، ك٦ة زاؿ الك٤ٙ ىلع ذلٟثةهل
 )ا٣ٞؿايف(.

ادٛٞٮا ىلع أف يكذعت مل٨ ٝىؽ م١ح حبش أك ٧ٔؿة أف ي٭ؽم ٬ؽيةن ٨٦ 
 )اجلٮكم(. األ٩ٕةـ كي٪عؿق ٬٪ةؾ كيٛؿ٫ٝ ىلع املكة٠ني املٮصٮدي٨ يف احلؿـ.
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022 ا} : ِٚ يؤعؼ ٖٔ ًٜهل حكاىل:411س َٛ ْ٘ ِٔ ٜا   األكِ ٖٔ اهلػي؟ وسٜب {وَلُكُ
كذلٟ أ٫٩ ال  ،٬ؾا األمؿ ٨٦ اهلل ص٢ ز٪ةؤق أمؿ إثةظح ال أمؿ إجيةب/ 411ج

ػالؼ ثني دميٓ األا٧ح/ أف ذاثط ٬ؽي٫ أك ثؽ٩ذ٫ ٬٪ةلٟ إف ل٥ يأك٢ ٨٦ ٬ؽيح 
ةن اكف كاصجةن ٤ٔي٫ ٚاكف ٤ٕ٦ٮ٦ةن ثؾلٟ أ٫٩ ٗي  ،أك ثؽ٩ذ٫ أ٫٩ ل٥ يٌيٓ هل ًٚؿ

 . )ا٣ُربم(.كاصت

ٜا ٔ٘ٙ اّىٌؽاء وٕاذا قْيٛٓ؟: أٗاس أ411س ٜا ٚػيٛٓ اكمل ولٓ يؽكٕ  كْ
ٕى 410ج ٧ٮا ٦٪٫، / اهلؽم جيت أف يلٮف ل٤ٛٞؿاء ٚي٫ ٩ىيت كأف يُ

٤ٕٚي٭٥ ال٧ٌةف ثأ٢ٝ ٦ة ي٤ُٜ ٤ٔي٫ حل٥ يذىؽٝٮف ث٫ ىلع ٚٞؿاء احلؿـ ٬٪ةؾ. 
 )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ِٚ هل أن يبيف ٚػيٙ ّحشَتي عريا ٔ٘ٙ؟412س
. ٫٤ إثؽاهل خبي ٦٪٫، كبي٫ٕ ٣حنرتم ثس٧٪٫ ػيان ٦٪٫ذا أكصت ٬ؽيةن ٚ/ إ412ج

 )اث٨ ٝؽا٦ح(.

 : ِٚ لْطاج أن يٌَتض ٖٔ أسِ اهلػي؟413س 
ؿب، أ٦ة إذا اكف ٦ٕرسان / هل أف يٞرتض إذا اكف جيؽ كٚةءن يف ثرلق ٨ٔ ٝي 411ج

ؿب ٚال يٞرتض، ث٢ يىٮـ زالزح أيةـ يف احلش، كقجٕح إذا كال يؿصٮ الٮٚةء ٨ٔ ٝي 
 كصٮب االٝرتاض ٚال جيت. )ا٣ٕسي٧ني(. رصٓ، كأ٦ة

 ؟عاقج ٌٜٗده وْٓ يفخؽف أن يىػي وٌْب ضشٙ إىل اإلوؽاد: 414س
/ ٣حف هل ذلٟ كلٮ ًةٔخ ٩ٛٞذ٫، إذا ٔضـ يىٮـ ٔرشة أيةـ، 414ج

كاحل٧ؽ هلل، زالزح أيةـ يف احلش كقجٕح إذا رصٓ إىل أ٫٤٬ كيجًف ىلع د٧ذ٫ٕ، 
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٤ي٫ أف ي٪ٛؾ الرشط ثأف حيؿـ ثة٧ٕ٣ؿ021 ة كيُٮؼ كيكىع كيٞرص كحي٢ ز٥ ي٤يب ٔك
 . )اث٨ ثةز(.ثةحلش كيٛؽم

 ٚػي؟ضز ًارٗا أو ٔخٕخكا : ِٚ لَع امليك اَّلي 415س
ال ػالؼ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، يف أف دـ املذٕح ال جيت ىلع ظةرضم / 415ج

 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.املكضؽ احلؿاـ

٣حف ىلع أ٢٬ م١ح ٬ؽم د٧ذٓ كال ٝؿاف كإف أذ٧ؿكا يف أم٭ؿ احلش 
ضٮا؛ ٣ٞٮؿ اهلل قجعة٫٩ ملة ذ٠ؿ كصٮب ادلـ ىلع املذ٧ذٓ كالىيةـ ٔ٪ؽ ا٣ٕضـ كظ

ََؽامِ ٔ٪٫/ } ْفِشِػ احلْ َٕ ْ ُٙ َضاِِضِي ال ُْ ْٚ َ
ْٖ أ ْٓ يَُل َ ْٖ ل َٕ ِ ٍَ ل ِ  . )اث٨ ثةز(.{َذل

 : ٔا املؽاد حباِضي املفشػ احلؽام؟416س
أّ٭ؿ األٝٮاؿ ٨٦ أٝٮاؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف املؿاد حبةرضم املكضؽ / 416ج

٨ ثح٪٫ كبح٪٫ مكةٚح ال دٞرص ٚي٭ة الىالة؛ ألف احلؿاـ/ أ٩٭٥ أ٢٬ احلؿـ، ك٦ى 
املكضؽ احلؿاـ ٝؽ ي٤ُٜ ٠سيان، كيؿاد ث٫ احلؿـ لك٫، ك٨٦ ىلع مكةٚح دكف 

 . )الن٪ٞيُٰ(.مكةٚح ا٣ٞرص
َؽَامِ }اػذ٤ٙ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف املٕىن ثػ/  ْفِشِػ احلْ َٕ ْ ، كالؿاصط أ٩٭٥ {َضاِِضِي ال

 .٤ض٪ح ادلاا٧ح( كاػذةرق ا٣ٕسي٧ني )ال أ٢٬ احلؿـ.

أيام اجلطؽ، : ضز إنفان ونفُٙ ويٙ ٚػي، ولٓ حيطِ قْيٙ يف 417س
 وٕاذا يكِٕ؟

/ ٨٦ لـ٫٦ ٬ؽم د٧ذٓ أك ٝؿاف ٥٤ٚ جيؽق كٝخ اذلثط ٣ٕؾر رشيع، 417ج
كٝؽ ٚةدخ ٤ٔي٫ أيةـ احلش ا٣يت يىٮـ ٚي٭ة ٨٦ ل٥ جيؽ اهلؽم زالزح أيةـ؛ ٚإ٫٩ 
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024 ٤ح إذا رصٓ إىل أ٫٤٬، كال ي٤ـ٫٦ اتلأػؿ ث١٧ح ظىت يىٮـ يىٮـ ٔرشة أيةـ اكم
 اثلالزح أيةـ؛ ألف كٝذ٭ة ٝؽ ٚةت. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 لَع اهلػي وٕاذا يْؾٔٙ؟اآلوايق : إذا لٓ يٌػر املخٕخف 418س
ْتَكٍث إَِذا } ٝةؿ دٕةىل/ /418ج ـَ َزِّ َو يهاٍم يِف احلْ

َ
ْٓ جَيِْػ وَِطَياُم ذََلذَِث أ َ ْٖ ل َٕ َف

ٌة اَكِمَْثٌ رَ  ٍَ َقرَشَ ْٓ حِْْ ال ٥٤ٕ٩ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣  /ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح { َسْكُخ
ػالٚة، يف أف املذ٧ذٓ إذا ل٥ جيؽ اهلؽم، يجذ٢ٞ إىل ويةـ زالزح أيةـ يف احلش، 

 .د٤ٟ ٔرشة اكم٤ح ،كقجٕح إذا رصٓ

 اٌّارن لَع اهلػي وٕاذا يْؾٔٙ؟اآلوايق : إذا لٓ يٌػر 419س
ث٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ أف ا٣ٞةرف ي٤ـ٫٦ ٦ة ي٤ــ املذ٧ذٓ أدمٓ ٨٦ يٕذؽ / 419ج

. ٨٦ اهلؽم، كالىٮـ ٔ٪ؽ ا٣ٕضـ ٨ٔ اهلؽم، ك٬ؾا ٦ؾ٬ت ع٦ح ا٧٤ٕ٣ةء
 )الن٪ٞيُٰ(.

 : ٔىت يتػأ ضيام اثللذث األيام ؤىت يجخيه؟411س
ٝٮؿ ٦ةلٟ، كالنةٚيع/ ال جيٮز وٮ٦٭ة إال ثٕؽ اتل٤ب ف ثإظؿاـ احلش. / 401ج

وَِطَياُم ذَلذَِث } يٕين ٝٮهل دٕةىل/. أٝؿب ٣ْة٬ؿ ا٣ٞؿآف ك٬ؾا/ ٝةؿ الن٪ٞيُٰ
َزِّ  يهاٍم يِف احلْ

َ
 .{أ

ذم  الىٮـ يجؽأ ثٕؽ ٦ة يجذيه ٨٦ ا٧ٕ٣ؿة يف مٮاؿ أك يف ذم ا٣ٕٞؽة أك
ة }احلضح، إىل آػؿ أيةـ ا٣ترشيٜ؛ ٣ٞٮهل دٕةىل/  ٧ى ًة إًىلى احٍلىشِّ فى ٧ٍؿى ٕي ٓى ثًة٣ٍ ذه ٨ٍ تى٧ى ٧ى فى

ى ٨٦ًى  ـو يًف احٍلىشِّ  اٍقذىحرٍسى يهة
ى
زىًح أ ـي زىالى ٍؽ ٚىًىيىة ً

ى٥ٍ جيى ٨ٍ ل ٧ى ٍؽًم فى  )الٮاديع(.  .{الٍ٭ى
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025 : ٔا ٜٚ الًٜج األوغِ لطيام اثللذث األيام يف احلز ملٖ قشؾ قٖ 411س
 اهلػي؟

ًٞ / 400ج ؿاف أف يىٮـ ٝج٢ يٮـ ٔؿٚح األ٢ٌٚ مل٨ ٔضـ ٨ٔ دـ اتل٧ذٓ كا٣
 )اث٨ ثةز(. ا٣ترشيٜ ٚال ثأس.اثلالزح األيةـ، كإف وة٦٭ة يف أيةـ 

 اهلػي؟قشؾ قٖ  : ِٚ يشَتط اتلخاةف يف ضيام اّكرشة األيام مل412ٖس
، كًلؾا وٮـ األيةـ املؾ٠ٮرة ٦ذذةثٕح ك٦ذٛؿٝحجيٮز وٮـ اثلالزح / 402ج

ألف اهلل  ؛الكجٕح ال جيت ٤ٔي٫ اتلذةثٓ ٚي٭ة، ث٢ جيٮز وٮ٦٭ة دلذ٧ٕح ك٦ذٛؿٝح
، كاأل٢ٌٚ ٤ٔي٫ الىالة كالكالـ كًلؾا رقٮهل ،ينرتط اتلذةثٓ ٚي٭ةقجعة٫٩ ل٥ 

 . )اث٨ ثةز(.دأػي وٮـ الكجٕح إىل أف يؿصٓ إىل أ٫٤٬

ٜم الفتكث األيام يف مُث ًتِ رسٜقٙ إىل أْٚٙ؟413س  : ِٚ هل أن يط
ٝةؿ ٠سي ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء/ لٮ وة٦٭ة ثٕؽ ٚؿاغ أ٧ٔةؿ احلش لك٭ة ٚال  /401ج

 )ا٣ٕسي٧ني(. هل وٮ٦٭ة. ثأس؛ أل٫٩ صةز هل الؿصٮع إىل األ٢٬ ٚضةز

: ضام ّكشؾه قٖ اهلػي ذٓ ًػر لَع اهلػي وِٛ يْؾٔٙ الؽسٜع إىل 414س
 اهلػي؟

ف ٔضـ كاثذؽأ وٮـ اثلالزح، ز٥ كصؽ اهلؽم ثٕؽ أف وةـ يٮ٦ةن / إ404ج
٦٪٭ة أك يٮ٦ني، ٚةألّ٭ؿ ٔ٪ؽم ٚي٫/ أ٫٩ ال ي٤ـ٫٦ الؿصٮع إىل اهلؽم؛ أل٫٩ 

 ُٰ(.ـ. )الن٪ٞيدػ٢ يف الىٮـ ثٮص٫ صةا
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إذا دحرس هل ا٣ٞي٧ح ا٣يت ينرتم ث٭ة اهلؽم كلٮ ثٕؽ أيةـ احلش ٚ٭ٮ خمي ثني 026
ذحب٭ة كيىي ذحب٫ ثٕؽ٬ة ٌٝةء، كال ظةصح إىل ويةـ الكجٕح األيةـ ٔ٪ؽ أ٫٤٬، 

 أك ويةـ الكجٕح األيةـ ابلةٝيح. )اث٨ ثةز(.

 : ِٚ جيؾئ إعؽاج ًيٕث اهلػي ةػال قٖ ذحبٙ؟415س
٧ح اهلؽم كإ٧٩ة الٮاصت ذحب٫، كا٣ٞٮؿ جبٮاز ال جيٮز إػؿاج ٝي/ 405ج

َٖ إػؿاج ا٣ٞي٧ح ترشيٓ صؽيؽ ك٦٪١ؿ؛ ٝةؿ دٕةىل/ } ِٔ  ْٓ ُٛ َ ٜا ل ُق ٌَلُء رَشَ ْٓ رُشَ ُٛ َ ْم ل
َ
أ

 ُ ِٙ اّلِله ِ َذْن ة
ْ
ْٓ يَأ َ ا ل َٔ  ِٖ ي  )اث٨ ثةز(. .{ادلِّ

  : أيٕٛا أًػم رشاء اهلػي أم رشاء الُخب؟416س
ء ال١ذت يٕذرب ٨٦ أ٢ٌٚ / اهلؽم ٦ٞؽـ أل٫٩ كاصت، كرشا406ج

 ا٣ٕجةدات. )الٮاديع(.

 : لٜ ذةص اهلػي إىل مري اٌّتْث وٕا ضلٓ اَّلةيطث؟417س
ـأد٫ ذثيعذ٫؛ ألف اتلٮصي٫ إىل 407ج / لٮ ذثط إىل ٗي ا٣ٞج٤ح دؿؾ الك٪ح كأص

 ا٣ٞج٤ح ٔ٪ؽ اذلثط ق٪ح ك٣حف ثٮاصت. )اث٨ ثةز(.

ٜم418س ٜادليت أن حط ٗٙ ٖٔ أل ؛اثلاّد قرش ٖٔ ذي احلشث : ِٚ ل
 ؟األيام اْليظ

؛ أف دىٮـ اثلة٣ر ٔرش ٨٦ ذم احلضح ٣حف لٮادلدٟ كال ٗي٬ة/ 408ج
أف دىٮـ الؿاثٓ ٔرش  ، كهلة٩ىه ٨ٔ ويةـ أيةـ ا٣ترشيٜ ألف اجليب

  أكىص دمةٔح ٨٦ الىعةثح ألف اجليب ؛كاخلةمف ٔرش
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027  ، ٣ل٨ إذاؿ، قٮاء وةدٚخ أيةـ ابليي أـ الثىيةـ زالزح أيةـ ٨٦ لك م٭
 )اث٨ ثةز(. .كاهلل كيل اتلٮٚيٜ .املك٥٤ يف أيةـ ابليي اكف أ٢ٌٚ وة٦٭ة



 (أظاكـ احل٤ٜ كاتلٞىي)
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 )أضاكم احلْي واتلٌطري(028

 : أيٕٛا أوغِ احلْي أم اتلٌطري؟419س
 أ٢ٌٚ. )اجلٮكم(.اإلدمةع ىلع أف احل٤ٜ / 409ج

 : ملاذا احلْي أوغِ ٖٔ اتلٌطري؟421س 
ةدة، كأثني حل٤ٜ أ٢ٌٚ ٨٦ اتلٞىي، ككص٭٫ أ٫٩ أث٤ٖ يف ا٣ٕج/ ا421ج

ل٤ؼٌٮع كاذل٣ح، كأدؿ ىلع وؽؽ اجليح، كاذلم يٞرص يجٌف ىلع ٩ٛك٫ محبةن ممة 
يزتي٨ ث٫، خبالؼ احلة٣ٜ ٚإ٫٩ ينٕؿ ثأ٫٩ دؿؾ ذلٟ هلل دٕةىل، كٚي٫ إمةرة إىل 

 . )اث٨ ظضؿ(.اتلضؿد

 : ٔىت يلٜن احلْي أوغِ ٖٔ اتلٌطري؟421س
إف األ٢ٌٚ ٚي٭ة اتلٞىي إذا اكف أداء ا٧ٕ٣ؿة ٝؿيجةن ٨٦ كٝخ احلش ٚ/ 420ج

أوعةث٫ ثةتلٞىي ملة  ظىت يلٮف احل٤ٜ يف احلش؛ كهلؾا أمؿ اجليب 
ٮا ٨٦ َٮاٚ٭٥ كقٕي٭٥ يف ظضح الٮداع إال ٨٦ اكف ٫ٕ٦ اهلؽم ٚإ٫٩ ثٌف  ،ٚٗؿ

. ىلع إظؿا٫٦ كل٥ يأمؿ٥٬ ثةحل٤ٜ؛ ألف أداء٥٬ ل٧ٕ٤ؿة اكف ٝج٢ احلش ثأيةـ ٤ٝي٤ح
 )اث٨ ثةز(.

احلةالت إال يف ظة٣ح كاظؽ إذا ٝؽ٦خ كد٧ذٕخ كٝؽ  احل٤ٜ أ٢ٌٚ يف دميٓ
 ٝؿب احلش، ٚةأل٢ٌٚ لٟ أف دٞرص. )الٮاديع(.
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029 : ِٚ احلْي واتلٌطري نفٍ ال يلٜن اتلطِْ إال ةٙ، أم أٗٙ ّحؿ 422س
 ةجفٍ ويخٓ اتلطِْ ةػوٗٙ؟

احل٤ٜ كاتلٞىي نكٟ يف احلش كا٧ٕ٣ؿة، يف ّة٬ؿ ٦ؾ٬ت أمحؽ، / 422ج
، كأيب ظ٪يٛح، كالنةٚيعكٝٮؿ اخلؿي، ك٬ٮ ٝٮؿ ٦ ٟو  .. )اث٨ ٝؽا٦ح(ةل

جةدة كٝؿبح هلل، كادلحل٢ ىلع ٬ؾا/ أف اجليب  الىٮاب/ أ٫٩ نكٟ، ٔك
 .دع ل٧٤ع٤ٞني كاملٞرصي٨، كال يؽٔٮ إال بيشء ٤ُ٦ٮب رشعن 
 )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ٔا يه الف٘ث يف احلْي؟423س
. الك٪ح أف يجؽأ احلة٣ٜ ثي٧ني املع٤ٮؽ ٧٠ة يف ظؽير أنف / 421ج

 )األبلةين(.

 : أيٕٛا أوغِ اتلٌطري ةاملُيجيث أم ةاملٌص؟424س
٫ أف يلٮف اتلٞىي يف املاكا٨ املٕؿكٚح 424ج / أظك٨ ٦ة يٞرص ث٫ كأ٧ٔه

ا٣يت يكذ٤٧ٕ٭ة اجلةس احلٮـ أل٩٭ة حيى٢ ث٧ة اتلٞىي ا٣ٕةـ، كىلع كص٫ ٦تكةكو 
 ٚيه أظك٨ ٨٦ املٞه. )ا٣ٕسي٧ني(.

 ٕؽة واضػ وِٛ يكػ ضاٌّا؟ةاملُي٘ث لَع ًٗرصه : 425س

/ اذلم يٞرص ثةمل١ي٪ح كلٮ ىلع ٧٩ؿة كاظؽ يٕذرب ٦ٞرصان ال ظة٣ٞةن. 425ج
 )ا٣ٕسي٧ني(.



 (أظاكـ احل٤ٜ كاتلٞىي)
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011 ؽه 426س ِٕ : الؽسِ األضْف اَّلي ال يجتج هل شكؽ ٔؽٌْاً ِٚ يْؾٔٙ أن يُ
 املٜىس لَع رأـٙ إذا أراد اتلطِْ؟

ىلع ٧ًؿه يي أدمٓ لك ٨٦ حنِٛ ٔ٪٫ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف األو٤ٓ / 426ج
 . )اث٨ امل٪ؾر(.رأق٫ املٮىس كٝخ احل٤ٜ

٣حف ٤ٔي٫ يشء، كال ي٧ؿ ثةملٮىس، كبٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٝةؿ/ ي٧ؿ املٮىس ٤ٔي٫، 
 ٣ل٨ ٬ؾا ٣حف ثىعيط. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜاسب يف حٌطري أو ضْي الؽأس؟427س  : ٔا ٜٚ ال
ي٤ــ ظ٤ٜ دميٓ الؿأس، أك دٞىي دمي٫ٕ، كال ي٤ــ دتجٓ لك مٕؿق / 427ج
تلٞىي؛ ألف ٚي٫ منٞح ٠جية، ث٢ يليف دٞىي دميٓ صٮا٩ت الؿأس يف ا

ح أك ٦ٛؿٝح، كال يليف الؿبٓ كال زالث مٕؿات ػالٚةن ل٤ع٪ٛيح،  دل٧ٔٮ
ْٓ }كالنةٕٚيح؛ ألف اِله دٕةىل يٞٮؿ/  ُل ـَ ٌِنَي ُرُؤو كل٥ ي٢ٞ ثٕي  {حُمَِّْ

َٖ }رؤكقل٥  ي ِ رصِّ ٌَ ُٔ ق، كال كّة٬ؿق ظ٤ٜ اجل٧يٓ أك دٞىي، أم رؤكقل٥ {َو
 .. )الن٪ٞيُٰ(جيٮز ا٣ٕؽكؿ ٨ٔ ّة٬ؿ اجله إال دلحل٢ جيت الؿصٮع إحل٫

الٮاصت د٧ٕي٥ الؿأس لك٫ ثةحل٤ٜ أك اتلٞىي يف ظش أك ٧ٔؿة، كال ي٤ـ٫٦ 
 أف يأػؾ ٨٦ لك مٕؿة ثٕي٪٭ة. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. 

 ٖٔ ساٗيب رأـٙ ذٓ ضِ إضؽأٙ وٕا احللٓ؟ًرصه  :428س
ؽ َةؼ كرَل ٚإ٫٩ يجًف يف زيةث٫ كيل٢٧ ظ٤ٜ / إف اكف يف احلش ك428ٝج

رأق٫ أك دٞىيق، كإف اكف يف ٧ٔؿة ٤ٕٚي٫ أف خي٤ٓ زيةث٫ كيٕٮد إىل زيةب 
أم ك٬ٮ  ،ز٥ حي٤ٜ أك يٞرص دٞىيان دة٦ةن ي٥ٕ دميٓ الؿأس ك٬ٮ حمؿـ ،اإلظؿاـ

 )ا٣ٕسي٧ني(. البف زيةب اإلظؿاـ.
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010  وٕاذا قْيٙ؟ٖٔ ٌٔػم رأـٙ ذٓ قْٓ أن ٚؼا ال جيؾئ ًرصه  :429س
/ ٦ة كٝٓ ٦٪ٟ ٨٦ اتلٞىي ٨٦ ٦ٞؽـ الؿأس ٍٚٞ ال جيـاٟ، كبٕؽ 429ج

اَالٟٔ ىلع ٬ؾق ا٣ٛذٮل دذضؿد ٨٦ املؼيٍ كد٤بف اإلزار ٦ٓ ٠نٙ الؿأس 
 ظىت حت٤ٜ أك دٞرص ٨٦ دميٓ الؿأس ثجيح اتلع٢٤. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : ِٚ لَع اّجفاء ضْي؟431س
 . )اث٨ امل٪ؾر(.٤ٜأدمٕٮا أف ٣حف ىلع ا٣جكةء ظ/ 411ج

ا لْخطِْ؟431س  : َيه حٌص املؽأة ٖٔ شكٚؽ
/ دٞه املؿأة ٨٦ رأق٭ة إذا اك٩خ حمؿ٦ح حبش أك ٧ٔؿة ٨٦ أَؿاؼ 410ج

النٕؿ، ٨٦ أَؿاؼ الٌٛةاؿ إف اك٩خ ٝؽ ًٛؿد٫ أم صؽتل٫، أك ٨٦ أَؿا٫ٚ إذا 
ل٥ جتؽهل ٨٦ لك ٩ةظيح ٨٦ األ٦ةـ، ك٨٦ احل٧ني، ك٨٦ الن٧ةؿ، ك٨٦ اخل٤ٙ. 

 ٕسي٧ني(.)ا٣

 : نيس احلْي أو اتلٌطري وٕاذا قْيٙ؟432س
/ ٨٦ نيس احل٤ٜ أك اتلٞىي يف ا٧ٕ٣ؿة ُٚةؼ كقىع ز٥ ٣بف ٝج٢ أف 412ج

 حي٤ٜ أك يٞرص ٚإ٩ه٫ يزنع زيةث٫ إذا ذ٠ؿ كحي٤ٜ أك يٞرص ز٥ يٕيؽ ٣بك٭٧ة، ٚإفٍ 
ـأق ذلٟ ك نكية٩ةأك ظ٤ٜ كزيةث٫ ٤ٔي٫ ص٭الن ٦٪٫ أك ٝرصه  ال ٚال يشء ٤ٔي٫ كأص

ظةصح إىل اإلعدة ل٤ذٞىي أك احل٤ٜ، ك٣ل٨ ٦ىت دجج٫ ٚإف الٮاصت ٤ٔي٫ أف 
 .(ال٤ض٪ح ادلاا٧ح) خي٤ٓ ظىت حي٤ٜ أك يٞرص ك٬ٮ حمؿـ.



 (أظاكـ احل٤ٜ كاتلٞىي)
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012 ؽ إال وًػ ضار يف ةلده 433س وًػ : نيس احلْي واتلٌطري ولٓ يَؼ
 وٕاذا قْيٙ؟ارحلب ةكظ حمـٜرات اإلضؽام 

٧ةع ٣حف ٤ٔي٫ ٚي٫ يشء؛ أل٫٩ ٦ة ٫٤ٕٚ ٨٦ املعْٮرات كلٮ اكف اجل/ 411ج
٩ةس ل٤ع٤ٜ، كصة٢٬ يف ٢ٕٚ املعْٮر، ٣ل٨ إذا ذ٠ؿ كصت ٤ٔي٫ أف خي٤ٓ 

  )ا٣ٕسي٧ني(. ألص٢ أف يٞرص ك٬ٮ حمؿـ.؛ زيةث٫ كي٤بف زيةب اإلظؿاـ

 أعؼ ٖٔ شكؽه وٕا احللٓ؟ياقخٕؽ قػة مؽات ولٓ : 434س
ك ا٧ٕ٣ؿة وعيعح كإف ل٥ حي٤ٜ أك يٞرص، كذلٟ ألف احل٤ٜ أ/ 414ج

اتلٞىي ٣حف ٨٦ أرٌلف ا٧ٕ٣ؿة، كإ٧٩ة ٬ٮ ٨٦ الٮاصجةت، كإذا دؿًل٫ اإلنكةف 
 )ا٣ٕسي٧ني(.٩ةقية ٚإ٫٩ حي٤ٜ ٦ىت ذ٠ؿ. 

 ؟قْٕٙلٓ حيْي رأـٙ إال يف سػة وٕا ضلٓ و: اقخٕؽ 435س
/ ال ثأس حب٤ٜ الؿأس ل٤جكٟ ٨٦ ظش أك ٧ٔؿة يف أم ماكف ػةرج 415ج

 .. )ا٣ٕسي٧ني(احلؿـ أك داػ٫٤

ٜاب احلْي وِٛ ًرصه : 436س  حيْي ةكػ اتلٌطري؟هل أن  شكؽه ذٓ قْٓ ذ

أدل ا٣جكٟ ٚال ي٧ل٨ أف يٕيؽق ٚيع٤ٜ،  ٝرصه ٬ؾا الؿص٢ ملة / 416ج
ٮاـ ا٣ٞةد٦ح إف مةء اهلل حيؿص ىلع أف حي٤ٜ يف احلش، كيٞرص يف  ٣ل٨ يف اأٔل

دع ل٧٤ع٤ٞني زالزة، كبٕؽ  ا٧ٕ٣ؿة إذا صةء ٦ذ٧ذٕة، ألف اجليب 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ةثح دع يف الؿاثٕح ل٧٤ٞرصي٨مؿاصٕح الىع
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ٜاف اإلواعث(011  )ؼ

ٜسٙ: 437س  احلاج ةكػ رَل مجؽة اّكٌتث واحلْي أو اتلٌطري؟ أيٖ يخ
 ،َٮاؼ الـيةرة كيكُلاتلٮص٫ إىل م١ح حلُٮؼ َٮاؼ اإلٚةًح؛  /417ج

 . )اث٨ ثةز(.ك٬ٮ رًل٨ ٨٦ أرٌلف احلش ال يذ٥ احلش إال ث٫

ٜاف اإل438س  واعث؟: ٔا يه أـٕاء ؼ
ى َٮاؼ الـيةرة؛ أل٫٩ يأيت ٨٦ ٦ىن ٚزيكر ابليخ، كال يٞي٥ / 418ج ِلِّ قي

يكُله َٮاؼ اإلٚةًح؛ أل٫٩ يأيت ث٫ ٔ٪ؽ إٚةًذ٫ ٨٦  ث١٧ح ث٢ يؿصٓ إىل ٦ىن، كي
 .. )اث٨ ٝؽا٦ح(٦ىن إىل م١ح

ٜاف اإلواعث؟439س  : ضلٓ ؼ
ٮ أدمٕٮا ىلع أف الٮاصت ٨٦ ا٣ُٮاؼ اذلم يٛٮت احلش ثٛٮاد٫ ٬/ 419ج

ٜا ةِاْْلَْيِج اَّْكخِييِ كأ٫٩ املٕين ثٞٮهل دٕةىل/ } ،َٮاؼ اإلٚةًح ٜهوُ . )اث٨ {َوحْلَؽه
 رمؽ(.

 /كألف اهلل ٔـ كص٢ ٝةؿ ؛٬ٮ رًل٨ ل٤عش ال يذ٥ إال ث٫ ال ٥٤ٕ٩ ٚي٫ ػالٚةن 
ٜا ةِاْْلَْيِج اَّْكخِييِ } ٜهوُ  . )اث٨ ٝؽا٦ح(.{َوحْلَؽه

 ِ جيؾئٙ ذلٍ؟: ؼاف لإلواعث ًتِ الًٜٜف ةكؽوث و441ٛس
أ٦ة دٞؽي٥ َٮاؼ ا٣ٛؿض ىلع الٮٝٮؼ ٚال جيـم ٦ٓ ا٧ٕ٣ؽ ثال / 441ج
 . )اث٨ دي٧يح(.٩ـاع



 (َٮاؼ اإلٚةًح)
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014 ٜاف اإلواعث؟441س  : ٔا ٜٚ الًٜج املفخطب ّؽ
. ادٛٞٮا ىلع أ٫٩ يكذعت ٫٤ٕٚ يٮـ اجلعؿ ثٕؽ الؿَل كاجلعؿ كاحل٤ٜ/ 440ج

 )اجلٮكم(.

ٜاف اإلواعث؟342س  : ٔىت يتػأ ؤىت يجخيه ؼ
يجؽأ َٮاؼ اإلٚةًح ثٕؽ ٦٪ذىٙ ال٤ي٢ ٨٦ حل٤ح اجلعؿ ل٤ٌٕٛح / 442ج

٨ يف ظ٧١٭٥، ك٣حف جل٭ةيذ٫ كٝخ حمؽد، ٣ل٨ األكىل أف يجةدر احلةج ك٦ى 
 ثة٣ُٮاؼ لإلٚةًح ٝؽر اقذُةٔذ٫. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ٜا اجلٕار و: 443س ٜا ٖٔ مؾدّىث آعؽ الْيِ ورم ٜاف دوك ٜا ٖٔ ؼ حُٕ٘
 ؟ضلٓ قْٕٛٓ وٕا ًتِ اّىشؽاإلواعث والفيع 

٤٧ٔ٭٥ صةاـ، كال ثأس ث٫؛ أل٫٩ إذا صةز لإلنكةف أف يؽٚٓ ٨٦ / 441ج
ـد٣ٛح صةز هل أف ي٢ٕٛ لك ٦ة يرتدت ىلع ذلٟ، أل٫٩ إ٧٩ة صةز ادلٚٓ ل٤ٌٕٛح  ؛م
 . )ا٣ٕسي٧ني(.٨٦ أص٢ أف يأدٮا ث٧٪ةقٟ احلش ٝج٢ زمحح اجلةس

ٜاف اكمل؟444س ٜاف اإلواعث وِٛ يكيػ اّؽ  : نيس شٜؼا ٖٔ ؼ
/ إذا َةؼ احلةج َٮاؼ اإلٚةًح كنيس أظؽ األمٮاط، كَةؿ ا٣ٛى٢ 444ج

ٚإ٫٩ يٕيؽ ا٣ُٮاؼ، كإف اكف ا٣ٛى٢ ٝؿيجة ٚإ٫٩ يأيت ثةلنٮط اذلم نكي٫. 
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
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015 ٜاف 445س ٜاف اإلواعث جيؾئ قٖ ؼ ٜداع: ِٚ ؼ ق٘ػ حأعريه إىل  ال
 ؟ اخلؽوج ٖٔ مُث

 ٔ٪ؽ ا٩رصا٫ٚ ٨٦ م١ح، / إذا ل٥ يُٙ احلةج َٮاؼ اإلٚةًح إال445ج
كا٠ذىف ث٫ ٨ٔ َٮاؼ الٮداع ٠ٛةق ظىت لٮ كٝٓ ثٕؽق قيع، ٧٠ة لٮ اكف ٦ذ٧ذٕة، 

 كإف َةؼ َٮاٚة زة٩ية ل٤ٮداع ٚؾلٟ ػي كأ٢ٌٚ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ٜاف اإلواعث، ذٓ حٜيف 446س ِٛ يؽاف و: أحٓ أقٕال احلز ٔا قػا ؼ
 ق٘ٙ؟
/ ٨٦ أد٥ أ٧ٔةؿ احلش ٦ة ٔؽا َٮاؼ اإلٚةًح ز٥ ٦ةت ٝج٢ ذلٟ ال 446ج

/ ثح٪٧ة رص٢ كاٝٙ ٦ٓ رقٮؿ اهلل ٣ٞٮؿ اث٨ ٔجةس  ؛يُةؼ ٔ٪٫
  إذ كٝٓ ٨ٔ راظ٤ذ٫ ٚٮٝىذ٫ ٧ٚةت، ٚؾ٠ؿ ل٤٪يب  /ٚٞةؿ 

ٜه، وال ختٕؽوا رأـٙ، وإن اهلل » ٜه يف ذٜبيٙ، وال حت٘ؽ ػر، وًلى٘ ٜه ةٕاء ـو امفْ
ٜم ا ركاق ابلؼةرم كمك٥٤، ٥٤ٚ يأمؿ اجليب  «ٌّيام مْتياً حكاىل يتكرٙ ي
   ثة٣ُٮاؼ ٔ٪٫، ث٢ أػرب ثأف اهلل يجٕس٫ يٮـ ا٣ٞية٦ح م٤جيةن، بلٞةا٫

.٫٪ٔ ٙ ُى   (.ال٤ض٪ح ادلاا٧ح) ىلع إظؿا٫٦ حبير ل٥ يُٙ كل٥ يي
ك٬ؾا احلل٥ مةم٢ للك ٨٦ ٦ةت يف أز٪ةء ا٣جكٟ، ٧٠ة ذ٠ؿ ذلٟ الكٕؽم 

 كاث٨ ثةز رمح٭٧ة اهلل.

ٜاف اإلواعث؟447س  : ٔاذا يفخطب ةكػ اّىؽاغ ٖٔ ؼ
ثٕؽ أف َةؼ َٮاؼ اإلٚةًح يٮـ  زجخ أف رقٮؿ اهلل / 447ج

ا٣ٕيؽ رشب ٨٦ ٦ةء زمــ، كهلؾا اقذعت ا٧٤ٕ٣ةء أف يرشب ٨٦ ٦ةء زمــ 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ثٕؽ َٮاؼ اإلٚةًح



 (َٮاؼ اإلٚةًح)
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016  : ٔىت يلٜن اتلطِْ األول واثلاين؟448س
)كحل٫٤ ظني ظ٢  /يف الؿكايح األػؿل - يٕين عئنح  -ٝٮهلة/ 448ج

ٝج٢ أف يُٮؼ ثةبليخ( ٚي٫ درصيط ثأف اتلع٢٤ األكؿ حيى٢ ثٕؽ رَل دمؿة 
 . )اجلٮكم(.ك٬ؾا ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ ،ا٣ٕٞجح كاحل٤ٜ ٝج٢ ا٣ُٮاؼ

اتلع٢٤ يلٮف ثٕؽ رَل دمؿة ا٣ٕٞجح كظ٤ٜ الؿص٢ رأق٫ أك دٞىي مٕؿق، 
ٟ لك يشء اكف حمؿ٦ة ك٣حف ل٧٤ؿأة إال اتلٞىي، ٚيع٢ للك ٦٪٭٧ة ثؾل

٤ٔي٭٧ة ثةإلظؿاـ إال اجل٧ةع، أ٦ة اتلع٢٤ األكرب ٚي١ٮف ثة٣ٛؿاغ ٨٦ َٮاؼ 
اإلٚةًح كالكيع إذا اكف ٤ٔي٫ قيع، ٚيع٢ هل٧ة لك يشء اكف حمؿ٦ة ٤ٔي٭٧ة 

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. .ثةإلظؿاـ ظىت اجل٧ةع

 : رٍل وؼاف وِٛ يلٜن ًػ ضِ اتلطِْ األول؟449س
حي٢ اتلع٢٤ األكؿ إال ثٕؽ الؿَل كاحل٤ٜ، كأ٫٩ لٮ  الىٮاب أ٫٩ ال/ 499ج

رٍل كَةؼ ل٥ حي٢، كلٮ ظ٤ٜ كَةؼ ل٥ حي٢، كإ٧٩ة يٞذرص يف احل٢ ىلع ٦ة صةء 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.ث٫ اجله ك٬ٮ الؿَل كاحل٤ٜ

ٜم اّكيػ: 451س ٜاف اإلواعث ي ، ؤا ضال ِٚ يكٜد حمؽٔا إذا لٓ يؽه ؼ
 ؟ضػيد أم ـْٕث يف ذلٍ

ًٕيٙ ال دٞٮـ ث٫ ظضح، كال يثجخ ٨ٔ اجليب  حأـ ق٧٤ ظؽير/ 451ج
 ،٨٦ ص٭ح ٦ذ٪٫، ٧ٚذ٪٫ مةذ، ألف األظةدير يف ٨٦ ص٭ح ق٪ؽق، ك

ي٧٬ة ّة٬ؿة ٦ذٌةٚؿة يف أف اتلع٢٤ األكؿ حيى٢ ٝج٢  الىعيعني ٗك
٫ ٝج٢ ا٣٘ؿكب، ٦س٢ ٝٮؿ عئنح  ٠٪خ »/ ا٣ُٮاؼ ثةبليخ ثؽكف ٝيؽ كٝٔٮ

  )ا٣ٕسي٧ني(. .«حل٫٤ ٝج٢ أف يُٮؼ ثةبليخ أَيت اجليب 
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017  : ٔاذا يفخطب ملٖ حتِْ اتلطِْ األول؟451س
أ٩٭ة  عئنح ة يف الىعيعني ٨ٔ كذعت هل أف يذُيت؛ مل/ ي450ج

إلظؿا٫٦ ظني حيؿـ، كحل٫٤ ٝج٢ أف  ٠٪خ أَيت رقٮؿ اِله ٝة٣خ/ 
 .يُٮؼ ثةبليخ

ٜاف اإلواعث ولٓ يفف ضىت مؽبج الشٕؿ ةكػ آعؽ 452س : ؼاف ؼ
 ضلٓ ـكيٙ؟ وٕا أيام اّترشيي

قٕيٟ آػؿ أيةـ ا٣ترشيٜ أك ثٕؽ أيةـ ا٣ترشيٜ وعيط كال ظؿج  /452ج
 ،أل٫٩ ٣حف ٨٦ رشكط وعذ٫ أف يلٮف ٦ذىالن ثة٣ُٮاؼ ؛٤ٔيٟ يف دأػيق

دأقيةن ثةجليب  ،٨٦ ال٧١ةؿ أف يلٮف ثٕؽ ا٣ُٮاؼ ٦ذىالن ث٫ ٣ل٨
. (ال٤ض٪ح ادلاا٧ح). 

ٜاف اإلواعث يف 453س ٜم اجلطؽ؟: ِٚ لَع احلاج ـيع ةكػ ؼ  ي
ثٕؽ ا٣ُٮاؼ كوالة الؿًلٕذني ػ٤ٙ املٞةـ يكىع ثني الىٛة كاملؿكة / 452ج

ا٣ٞةرف كاملٛؿد ، كأ٦ة كالكيع األكؿ ٧ٕ٣ؿد٫ ،إف اكف ٦ذ٧ذٕة، ك٬ؾا الكيع حلض٫
. ذلٟ ٨ٔ الكيع ثٕؽ َٮاؼ اإلٚةًح ٧ةثٕؽ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ ٠ٛة٬ٚإذا قٕية 
 )اث٨ ثةز(. 

ٜاف اإلواعث؟ : ٔاذا جيب لَع ٖٔ ضاعج ًت454ِس  ؼ
/ الٮاصت ىلع ٨٦ ظةًخ ٝج٢ َٮاؼ اإلٚةًح أف دجذْؿ يه 454ج

كحمؿ٦٭ة ظىت دُ٭ؿ ز٥ دُٮؼ اإلٚةًح، ٚإف ل٥ دٞؽر صةز هلة الكٛؿ ز٥ دٕٮد 
ألداء ا٣ُٮاؼ، ٚإف اك٩خ ال تكذُيٓ ا٣ٕٮدة، كيه ٨٦ قاكف امل٪ةَٜ ابلٕيؽة 



 (َٮاؼ اإلٚةًح)
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أف دذعِٛ كدُٮؼ  ٠أ٩ؽك٩حكية أك امل٘ؿب كأمجةق ذلٟ صةز هلة ىلع الىعيط018
ـأ٬ة ذلٟ ٔ٪ؽ دمٓ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٦٪٭٥ ميغ اإلقالـ اث٨  ثجيح احلش كأص

 دي٧يح كا٣ٕال٦ح اث٨ ا٣ٞي٥ رمح٭٧ة اهلل كآػؿكف ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣. )اث٨ ثةز(.
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019  ()أضاكم املتيج يف ٔىن 

 : إىل أيٖ يخشٙ احلشاج يف أيام اّترشيي؟455س
زح أيةـ ث٤يةحل٭ة كيؿمٮف يؿصٓ احلضةج إىل ٦ىن ٚيٞي٧ٮف ث٭ة زال /455ج

 . )اث٨ ثةز(.اجل٧ةر اثلالث يف لك يٮـ ٨٦ األيةـ اثلالزح ثٕؽ زكاؿ الن٧ف

 : كٓ جيب لَع احلاج أن يُٕد يف ٔىن؟456س
/ املؽة ا٣يت جيت ىلع احلةج أف ي١٧س٭ة يف ٦ىن ثٕؽ يٮـ اجلعؿ يٮ٦ةف، 456ج

 ٧ح(.يه/ احلةدم ٔرش، كاثلةين ٔرش ٨٦ ذم احلضح. )ال٤ض٪ح ادلاا

 : كٓ ٌٔػار املتيج املشؾئ يف ٔىن؟457س
أف الٮاصت أف يجًف يف ٦ىن  -رمح٭٥ اهلل-/ ٦ٞذىض الكـ ا٣ٛٞ٭ة ء457ج

 ٥ْٕ٦ ال٤ي٢ يف ال٤ي٤ح احلةديح ٔرشة، كاثلة٩يح ٔرشة. )ا٣ٕسي٧ني(.
يذعٜٞ املجيخ ث٧ىن ثٮصٮد احلةج ٚي٭ة أكرث ال٤ي٢، قٮاء اك٩خ ٬ؾق 

يف آػؿق، كقٮاء اكف احلةج ٩ةا٧ة أك  األكرثيح ظى٤خ ٨٦ أك ال٤ي٢ أك
 مكتيْٞة. )ا٣ٕجةد(.

: ِٚ األوغِ يف أيام اّترشيي اْلٌاء يف اجلٛار يف احلؽم ويف الْيِ 458س
 يف ٔىن؟

٧٠ة  ،اذلم يججيغ أف يجًف احلةج ث٧ىن حلالن ك٩٭ةران يف أيةـ ا٣ترشيٜ/ 458ج
 )ا٣ٕسي٧ني(. ٚي٭ة حلالن ك٩٭ةران. ثٌف اجليب 



 (أظاكـ املجيخ يف ٦ىن)
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041 ٜز يل أن أذٚب يف ٗٛار أيام اّترشيي إىل سػة ذٓ أقٜد : ِٚ جي459س
 حلل لْٕتيج يف ٔىن؟

٥ٕ٩ جيٮز لٟ أف دؾ٬ت إىل ٌٝةء ظةصذٟ يف صؽة أك ٗي٬ة، أل٩٭ة / 459ج
دٕذرب ٝؿيجح يف اجل٭ةر أيةـ ٦ىن، ز٥ دؿصٓ ثةل٤ي٢ كدبيخ ث٧ىن، كإف اكف ابلٞةء 

ملذٕني كالٮاصت ٬ٮ املجيخ يف ٦ىن حلالن ك٩٭ةرنا يف ٬ؾق األيةـ أ٢ٌٚ، ك٣ل٨ ا
 . )ا٣ٛٮزاف(.ث٭ة

ٜات اخلٕؿ أيام ٔىن؟461س  : أيٖ يطٌل احلاج الطْ
جيت ىلع احلةج يف أيةـ ٦ىن أف حيةِٚ ىلع الى٤ٮات اخل٧ف ٦ٓ / 461ج

 /٣ٞٮهل  ؛كاأل٢ٌٚ أف يىٌل يف مكضؽ اخليٙ إف دحرس هل ،اجل٧ةٔح
 )األبلةين(. .«ضًل يف مفشػ اخليه ـتكٜن ٗبيا»

 كػم املتيج ةٕىن؟اَّتعيص هلٓ ة: ٖٔ يْطي ةالؽاعة يف 461س
ؾار اكملؿىض ك٨٦ هل ٦ةؿ خيةؼ ًية٫ٔ كحنٮ٥٬ اكلؿعة / 460ج أ٢٬ اأٔل

 . )اث٨ ٝؽا٦ح(.يف دؿؾ ابلحذٮدح
ٝؽ رػه أل٢٬ الكٞةيح كل٤ؿعة يف دؿؾ  إذا اكف اجليب    

، أك اكف ابلحذٮدح، ٨٧ٚ هل ٦ةؿ خيةؼ ًية٫ٔ، أك مؿيي خيةؼ ٨٦ خت٫ٛ٤ ٔ٪٫
 . )اث٨ ا٣ٞي٥(.مؿيٌة قُٞخ ٔ٪٫ ثت٪بي٫ اجله ىلع ٬ؤالء. كاهلل أ٥٤ٔ
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040  : ِٚ ـائي احلاوْث يكؼر ٖٔ اْليج ةٕىن حلايل اّترشيي؟462س
رػه  ألف اجليب إف اكف يف مى٤عح احلضةج ٚال ثأس؛ /462ج

ل٤ؿعة يف دؿؾ ابليخ يف ٦ىن، كإف اكف ملى٤عح جلٛك٫ ٚالثؽ أف يبيخ يف ٦ىن. 
 سي٧ني(.)ا٣ٕ

 : لٓ أًػر لَع الٜضٜل إىل ٔىن إال ةكػ ؼْٜع اّىشؽ وٕاذا يلع؟463س
 / ال يشء ٤ٔيٟ. )ا٣ٕسي٧ني(. 461ج

 : ٖٔ حؽك املتيج يف ٔىن ّكؼر وِٛ قْيٙ َىارة؟464س
ا٣ْة٬ؿ أف ٨٦ دؿؾ املجيخ ث٧ىن ٣ٕؾر ال يشء ٤ٔي٫، ٧٠ة دؿ ٤ٔي٫ / 464ج

. لؿعء اإلث٢ يف ٔؽـ املجيخا٣رتػيه ل٤ٕجةس ٨٦ أص٢ الكٞةيح، كا٣رتػيه 
 )الن٪ٞيُٰ(.

ٜا املتيج ةٕىن؟465س  : ضلٓ ٖٔ حؽًل
٨ دؿًل٫ ثال ك٦ى  ،/ إف ل٥ جيؽكا ماك٩ة قٍٞ ٔ٪٭٥ كال يشء ٤ٔي٭465٥ج

 ٔؾر ٤ٕٚي٫ دـ. )اث٨ ثةز(.

 : حؽًلج املتيج يف ٔىن حلْث واضػة وٕاذا قْيٛا؟466س 
يٕين ثٕرشة  ٣حف ٤ٔي٭ة إال أف دذىؽؽ ثأ٢ٝ ٦ة يكُله وؽٝح/ 466ج

ٚيه دؿًلخ حل٤ح ٨٦  ،ريةالت أك زالزح ريةالت؛ أل٩٭ة ل٥ درتؾ ا٣جكٟ لك٫
حل٤ذني ٬ؾا ٬ٮ ا٣ٞٮؿ الؿاصط، كبٕي ا٧٤ٕ٣ةء يٞٮؿ/ ٤ٔي٭ة ٚؽيح، مةةه ديؾثط 

  .. )ا٣ٕسي٧ني(كدٮزع ىلع ا٣ٛٞؿاء، ٣ل٨ ال كص٫ هلؾا
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042  : ٔاذا يط٘ف ٖٔ لٓ جيػ ماكٗا يف ٔىن؟467س
ي٤ذ٧ف ماك٩ة هل داػ٢ ظؽكد ٦ىن، ٚإف دٕؾر ٤ٔي٫ / ىلع ٨٦ ظش أف 467ج

 ظىٮؿ املاكف ٩ـؿ يف أٝؿب ماكف يٌل ٦ىن كال يشء ٤ٔي٫. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
ال ظؿج ٤ٔي٫ أف يبيخ ػةرج ٦ىن، ٣ل٨ يلٮف ٦زنهل ٦ذىالن ث٧٪ةزؿ  

ْٓ }٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛احلضةج َخَؽْكُخ ـْ ا ا َٔ ٜا اهلَل  ٌُ َِ َقَْ }كٝٮهل/  {وَاته ا َسَك َٔ ْٓ يِف َو ْيُل
ْٖ َضَؽٍج  ِٔ  ِٖ ي ك٣ل٨ يلٮف ٦زنهل ٦ذىالن ث٧٪ةزؿ احلضةج، اكجل٧ةٔح إذا  {ادلِّ

ا٦ذأل املكضؽ يىٛٮف ٔ٪ؽ ٩٭ةيح الىٛٮؼ، كيلٮف هل٥ ظل٥ املى٤ني 
  . )ا٣ٕسي٧ني(.داػ٢ املكضؽ

 : إذا لٓ جيػ ماكٗا يف ٔىن وِٛ هل أن يؼٚب إىل مُث ٔرل؟468س
ىن ٚإ٫٩ جيت أف يزنؿ ٔ٪ؽ ٦٪ذىه آػؿ ػي٧ح، إذا ل٥ جيؽ ماك٩ةن يف ٦/ 468ج

ك٣حف هل أف يؾ٬ت إىل م١ح؛ ألف الٮاصت أف يذى٢ احلضيش، ٧٠ة ٩ٞٮؿ 
٦سالن/ لٮ أف املكضؽ ا٦ذأل ثةجل٧ةٔح ٚإ٫٩ يىٙ ثٌٕ٭٥ إىل ص٪ت ثٕي. 

 )ا٣ٕسي٧ني(.

: ِٚ يْؾٔٙ إذا لٓ جيػ ماكٗا يف ٔىن أن يؽٜف ةالفيارة يف ٔىن أو 469س
 ه ويٛا؟يتىق لَع الؽضي

. )اث٨ ال جي٤ف يف ماكف ػُؿ، إف دحرس املاكف امل٪ةقت كإال خيؿج/ 469ج
 ثةز(.

أك جي٤ف ىلع  ال ي٤ـ٫٦ أف يؾ٬ت إىل ٦ىن يؽكر ٚي٭ة بكيةرد٫ ٥ْٕ٦ ال٤ي٢
 )ا٣ٕسي٧ني(. األروٛح ثني الكيةرات، كٝؽ يلٮف ذلٟ ػُؿان ٤ٔي٫.
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041 ٜم اثلاّد قرش ٖٔ 471س ذي احلشث : ِٚ جيب لَع احلاج أن يُٕد احل
 يف ٔىن؟

/ ال جيت ٤ٔي٫ أف ي١٧س٫ يف ٦ىن، كال جيت ٤ٔي٫ رَل اجل٧ؿات ٚي٫، 471ج
إال إذا ٗؿبخ ٤ٔي٫ م٧ف احلٮـ اثلةين ٔرش ك٬ٮ يف ٦ىن، ٚيضت ٤ٔي٫ املجيخ 

 حل٤ح اثلة٣ر ٔرش ز٥ رَل اجل٧ؿات اثلالث ثٕؽ الـكاؿ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

ال زال واثلاّد قرش  : عؽج ٖٔ ٔىن ّلٖ أدرًلٙ اّنؽوب حلْث471س
 وِٛ يكػ ٔخكشل؟عارسا ٖٔ ٔىن 

لٮ رظ٢ ٚ٘ؿبخ الن٧ف ك٬ٮ قةاؿ يف ٦ىن ٝج٢ ا٩ٛىةهل ٦٪٭ة ٫٤ٚ / 470ج
االقذ٧ؿار يف الكي، كال ي٤ـ٫٦ املجيخ كال الؿَل، ٬ؾا ٬ٮ املؾ٬ت، كب٫ ُٝٓ 

 .. )اجلٮكم(اجل٧ة٬ي
٥ املكي؛ لٮ أف دمةٔح ظ٤ٮا اخليةـ كمح٤ٮا ا٣ٕٛل كرًلجٮا، ك٣ل٨ ظبك٭

ل١رثة الكيةرات ٚ٘ؿبخ ٤ٔي٭٥ الن٧ف ٝج٢ اخلؿكج ٨٦ ٦ىن، ٤ٚ٭٥ أف 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.يكذ٧ؿكا يف اخلؿكج، ألف ٬ؤالء ظبكٮا ث٘ي اػذيةر ٦٪٭٥

ٜم اثلاين قرش ةجيث اتلكشِ ودليٙ 472س : عؽج ًتِ مؽوب الشٕؿ ي
ٜد هل ةكػ اّنؽوب وِٛ يكخرب ٔخكشلً؟  قِٕ يف ٔىن ـيك

٫ إىل ٦ىن ٫٤٧ٕ٣ / ٥ٕ٩ يٕذ472ج رب ٦ذٕضالن، أل٫٩ أ٩ىه احلش، ك٩يح رصٔٮ
ٚي٭ة ال ي٧٪ٓ اتلٕض٢؛ أل٫٩ إ٧٩ة ٩ٮل الؿصٮع ل٢٧ٕ٤ امل٪ٮط ث٫ ال ل٤جكٟ. 

 )ا٣ٕسي٧ني(.



 (أظاكـ املجيخ يف ٦ىن)
 044 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 

 

044 : ضلٓ أكِ احلاج ورشبٙ وشط٘ٙ الُٛؽباء يف مري عيٕخٙ يف 473س
 ٔىن؟
ذف، / إف أذف املكبٮؿ ٨ٔ ٬ؾق املؼي٧ةت، ٚال ثأس ثؾلٟ، كإف ل٥ يأ471ج

ٚإ٫٩ ال جيٮز أف يأك٢ أك أف يجذٛٓ ثةل١٭ؿبةء كامل١يٛةت ا٣يت ص٤ٕخ يف ٬ؾق 
األ٦ةك٨. كا٣٘ة٣ت أف املكبٮؿ ٨ٔ ٬ؾق اخليةـ يك٧ط لإلنكةف أف يجذٛٓ 

 كيأك٢ كيرشب ٨٧ً اجلةس كدلٮف ٬ؾق ث٧زن٣ح الٌيةٚح. )ا٣ٕسي٧ني(.
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 )أضاكم رَل اجلٕؽات(045

يؽَل الشيؽان وٕا إٕٗا  : ةكغٛٓ يكخٌػ أٗٙ ضني يؽَل اجلٕؽات474س
 ضلٓ ٚؼا االقخٌاد؟

 ٚإف رَل اجل٧ؿات ٔجةدة ْٔي٧ح ٝةؿ ٚي٭ة؛ ٬ؾا ٨٦ اجل٭٢ ا٣ْٕي٥/ 474ج
ٜاُف كِ إٕٗا سُ »/ رقٮؿ اهلل واملؽوة ورَل  ةاْليج والطىا ِ اّؽ

ؽ اهلل احل٧١ح ٨٦ رَل اجل٧ؿات يلرب اجلةس  يه ٬ؾق. «اجلٕؽات إلًأث َذ
  . )ا٣ٕسي٧ني(.ةهلل ٨٦ النيُةف الؿصي٥أٔٮذ ث ٞٮؿي الٔ٪ؽ لك ظىةة 

 : ضلٓ رَل اجلٕار أيام اّترشيي؟475س
ا٥٤ٔ أف الؿَل يف أيةـ ا٣ترشيٜ كاصت جيرب ثؽـ ٔ٪ؽ دمة٬ي / 475ج

ؽـ دٕؽد٬ة، كال ػالؼ  ا٧٤ٕ٣ةء، ىلع اػذالؼو ثح٪٭٥ يف دٕؽد ادل٦ةء ٚي٫، ٔك
اتلع٢ٌ٤ األو٘ؿ، ثح٪٭٥ أ٫٩ ٣حف ثؿًل٨؛ ألف احلش يذ٥ٌ ٝج٫٤، كيذع٢ٌ٤ وةظج٫ 

كاألكرب، ٚيع٢  هل لك يشء ظؿـ ٤ٔي٫ ثةإلظؿاـ، ٚعٌض٫ دةـ إدمةعن ٝج٢ رَل 
 . )الن٪ٞيُٰ(.أيةـ ا٣ترشيٜ

: ِٚ األوغِ أن يؽَل اجلٕؽات ٖٔ ادلور األول أم ٖٔ األدوار 476س
 اّيت وًٜٙ؟

ألف  ؛األ٢ٌٚ أف د٪ْؿ ٦ة ٬ٮ أيرس لٟ، ٧ٚة ٬ٮ أيرس ٬ٮ األ٢ٌٚ/ 476ج
 )ا٣ٕسي٧ني(. دؤدم ا٣ٕجةدة ث٧ُأ٩ح٪ح كظٌٮر ٤ٝت كيرس. امل٭٥ أف



 (أظاكـ رَل اجل٧ؿات)
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046  : ٔا رشوط ضطث الؽَل؟477س
 األكؿ/ أف يلٮف املؿَل ث٫ ظىص./ 477ج

إٕٗا »/ اجليب  ٣ٞٮؿ ؛اثلةين/ أف يلٮف الؿَل ٦ٞىٮدان ث٫٤ٕٛ
 «األقٕال ةاجليات

 اثلة٣ر/ كٝٮع احلىص يف املؿٍل يف احلٮض يف دلذ٧ٓ احلىص.
ٕ٭ة ثةحلؽ  الؿاثٓ/ أف يلٮف رَل احلىةة ثٞٮة، ٚال يليف َؿظ٭ة، كال ًك

 يف املؿٍل؛ ألف ذلٟ ٣حف ثؿَل يف ا٣ٕؿؼ.
/ دٛؿيٜ الؿ٦يةت، ٤ٚٮ ر٦ة٬ة دٕٚح كاظؽة ال جتـئ، كدٕذرب كاظؽة اخلةمف

.ٍٞٚ 
/ دؿديت رَل اجل٧ؿات، ٚيجؽأ ثةلى٘ؿل، ز٥ الٮقُٯ، ز٥ دمؿة الكةدس

رَل ) .«قين ٔ٘اـُلٓعؼوا تلأ»كٝٮهل/  ٢ٕٛ٣ اجليب  ؛ا٣ٕٞجح
 (. اجل٧ؿات ك٦ة يذ٤ٕٜ ث٫ ٨٦ أظاكـ

 : وعف احلىص وعكا يف احلٜض وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟478س
ٓ 478ج ٕ٭ة يف ماكف الؿَل؛ ألف الًٮ / ال جيـئ ر٦ي٭ة دٕٚح كاظؽة، كال ًك

 ٣حف ثؿَل. )ا٣ٕجةد(.

ٜم احلادي قرش واثلاين قرش؟479س  : ٔا ضلٓ الؽَل ًتِ الؾوال يف احل
أ٫٩ ال جيٮز الؿَل  ،ج٪ة، ك٦ؾ٬ت ٦ةلٟ، كأمحؽ، كدمة٬ي ا٧٤ٕ٣ةء٦ؾ٬ /479ج

 . )اجلٮكم(.يف األيةـ اثلالزح إال ثٕؽ الـكاؿ
ال جيٮز الؿَل ٝج٢ الـكاؿ يف احلٮـ احلةدم ٔرش كاثلةين ٔرش كاثلة٣ر  

إ٧٩ة رٍل ثٕؽ الـكاؿ يف األيةـ  ٔرش مل٨ ل٥ يذٕض٢؛ ألف اجليب
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047 كألف ا٣ٕجةدات دٮٝيٛيح ال « ا قين ٔ٘اـُلٓعؼو»اثلالزح املؾ٠ٮرة، كٝةؿ/ 
 جيٮز ٚي٭ة إال ٦ة أٝؿق الرشع املُ٭ؿ. )اث٨ ثةز(.

ذا رٍل اجل٧ؿات يف احلٮـ احلةدم ٔرش، أك اثلةين ٔرش، أك اثلة٣ر ٔرش إ 
 ٝج٢ الـكاؿ ٚؿ٦ي٫ ٚةقؽ مؿدكد ٤ٔي٫. )ا٣ٕسي٧ني(.

 وٕاذا قْيٙ؟ الؾوال: أعؽأ وؽٍل اجلٕار ذاين اّكيػ ًتِ 481س
٤ٔي٫ أف يٕيؽ ر٦ي٭ة ثٕؽ زكاؿ ذلٟ احلٮـ، ٚإف ل٥ ي٥٤ٕ ػُأق إال يف  /481ج

احلٮـ اثلة٣ر أك الؿاثٓ أعد ر٦ي٭ة ثٕؽ الـكاؿ ٝج٢ أف يؿَل ذللٟ احلٮـ اذلم 
٤ي٫ دـ  ذ٠ؿ ٚي٫، ٚإف ل٥ ي٥٤ٕ إال ثٕؽ ٗؿكب م٧ف احلٮـ الؿاثٓ ل٥ يؿـ، ٔك

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. يؾثط ثةحلؿـ كي٫٧ُٕ ا٣ٛٞؿاء.

 اّؽائؽة؟إلدراك لْرضورة : ِٚ جيٜز الؽَل ًتِ الؾوال 481س
أرل يف ٬ؾق احلةؿ أ٩٭٥ يزنلٮف م١ح كيُٮٚٮف َٮاؼ الٮداع / 480ج

ؿَل، كال كي٧نٮف، كا٣ٞةدر ٦٪٭٥ يؾثط ٚؽيح ث١٧ح ٣رتؾ الٮاصت اذلم ٬ٮ ال
ل٥ يؿػه ل٤ٌٕٛةء اذلي٨ رػه هل٥ يف  يكٍٞ ٔ٪٭٥، ألف اجليب

الـكاؿ، ٚإذا اكف الؿقٮؿ ل٥ يؿػه ٦ٓ كصٮد الكجت، دؿ  ا٣ٕيؽ، أف يؿمٮا ٝج٢
٬ؾا ىلع أ٫٩ ال جيٮز، ٣ل٨ ٩ٞٮؿ إ٩٭٥ ظرصكا ٨ٔ ٢ٕٚ الٮاصت، كٝؽ ٝةؿ اهلل 

ْػيِ }دٕةىل/  َٛ ْ َٖ ال ِٔ َخحْرَسَ  ـْ ا ا َٕ ْٓ َف ُت ْضرِصْ
ُ
  )ا٣ٕسي٧ني(. ٬ؾا أٝؿب يشء.{ وَإِْن أ

ٜاالة يف رَل اجلٕؽات؟482س  : ِٚ يشَتط امل
٦يٟ ل٤ض٧ؿة الى٘ؿل ثٕؽ ا٣ٕرص ز٥ دأػي رَل اجل٧ؿة الٮقُٯ / ر482ج

ـظةـ، كالؿَل  كال١ربل إىل ثٕؽ والة ا٣ٕنةء ال ظؿج ٤ٔيٟ يف ذلٟ؛ بكجت ال
 وعيط. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.



 (أظاكـ رَل اجل٧ؿات)
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048  : رٍل اجلٕؽات ٖٔ مري حؽحيب وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟483س
/ جيت ا٣رتديت يف رَل اجل٧ؿات يف احلٮـ احلةدم ٔرش ك٦ة ثٕؽق، 481ج

كذلٟ ثأف يبذؽأ ثةلى٘ؿل ز٥ الٮقُٯ ز٥ ال١ربل، ٚإف ػة٣ٛخ كصت ٤ٔيٟ 
اإلعدة، ٚإذا ل٥ دٕؽ يف كٝخ الؿَل أيةـ ٦ىن كصت ٤ٔيٟ دـ جيـئ أًعيح 

 يؾثط ث١٧ح امل١ؿ٦ح، كيٮزع ىلع ٚٞؿاا٭ة. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : ِٚ جيؾئ الؽَل ةنري احلىص؟484س
، كاألظةدير ثةحلىص، ٚال جيٮز ا٣ٕؽكؿ ٔ٪٫ أمؿ / 484ج

 . )اجلٮكم(.امل٤ُٞح حم٧ٮ٣ح ىلع ٬ؾا املٕىن

 : ضلٓ الؽَل ةٌؽف األـٕ٘ج؟485س
/ يؿل ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أف األظضةر ا٣يت دؤػؾ ٨٦ األق٧٪خ ال جيـم 485ج

الؿَل ث٭ة، إال إذا اك٩خ ٬ؾق ال١ذ٤ح منذ٤٧ح ىلع ظىةة، ٚإذا اك٩خ منذ٤٧ح 
 ىلع ظىةة ٚال ثأس. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜات؟ : ٖٔ رٍل486س  ةأكرث ٖٔ ـتف ضط
ـأق الؿَل، كٝؽ أقةء يف الـيةدة. )ال٤ض٪ح 486ج / ٨٦ زاد ىلع الكجٕح أص

 ادلاا٧ح(.

 : ِٚ يشَتط يف رَل اجلٕار أن حطيب احلطاة اّكٕٜد؟487س
٭ة يف احلٮض. 487ج / إوةثح ا٧ٕ٣ٮد ٣حكخ ٤ُ٦ٮبح، إ٧٩ة امل٤ُٮب كٝٔٮ

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.
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049 ٜد و488س لٓ تفٌػ يف احلٜض وِٛ رٔيي : أضاةج احلطاة اّكٕ
 ضطيص؟

/ ر٦يٟ ٗي وعيط، كجيت ٤ٔيٟ قٟٛ دـ ث١٧ح يٮزع ىلع ٚٞؿاء 488ج
 احلؿـ. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : ِٚ يليف رَل الشاعص؟489س 
 ؿٍلى / ال ثؽ أف يذعٜٞ كصٮد احلىص يف احلٮض، أ٦ة النةػه ٚال يي 489ج

كٝٓ يف احلٮض ٤ٕٚي٫  كإ٧٩ة الؿَل يف احلٮض ٍٚٞ، كإذا ل٥ ي٤٘ت ىلع ّ٪٫ أ٫٩
دـ إذا ل٥ يل٨ أعدق، أ٦ة إذا اكف يف كٝخ الؿَل ٚيٕيؽ كال يشء ٤ٔي٫. )اث٨ 

 ثةز(.
إذا أوةثخ ا٧ٕ٣ٮد ز٥ َةمخ ظىت وةرت ػةرج احلٮض ٚإ٩٭ة ال جتـئ، -

 ٚيضت ٤ٔي٫ أف يؿَل ثؽهلة. )ا٣ٕسي٧ني(.

 : ِٚ يشَتط ةٌاء احلىص يف احلٜض؟491س
٫ ٚي٫، ٤ٚٮ  / ال ينرتط ثٞةء احلىص491ج يف املؿٍل كإ٧٩ة املنرتط كٝٔٮ

ـأت يف ّة٬ؿ الكـ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣،  كٕٝخ احلىةة يف املؿٍل ز٥ ػؿصخ ٦٪٫ أص
 يف )رشح امل٭ؾب( )اث٨ ثةز(. كمم٨ رصح ثؾلٟ اجلٮكم 

ٜات دوكث واضػة وِٛ جيؾئٙ ذلٍ؟491س  : ٖٔ رٍل الفتف احلط
ظىةة كاظؽة،  ٨٦ رٍل اجل٧ؿات الكجٓ لك٭ة دٕٚح كاظؽة ٚيه ٨ٔ /490ج

٤ي٫ أف يأيت ثةبلةيق  )اث٨ ثةز(. .ٔك



 (أظاكـ رَل اجل٧ؿات)
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051 ٜات اّيت ًػ رَل ةٛا؟492س  : ِٚ جيٜز الؽَل ةاحلط
/ ال ٦ة٩ٓ ٨٦ رَل اجل٧ؿات حبىيةت ٝؽ رَل ث٭ة إذ ل٥ يؿد أم دحل٢ 492ج

 . )األبلةين(.ةكب٫ ٝةؿ النةٚيع كاث٨ ظــ رمحح اهلل ٤ٔي٭٧ ،ىلع امل٪ٓ
 ف احلىةة ظىةة ٦٭٧ة اكف. )ا٣ٕسي٧ني(.أل ؛جيـئ الؿَل حبىةة ٝؽ ريَل ث٭ة-

: إذا رٍل اجلٕار ذٓ ةيق واضػة ال يػري ٖٔ أيٛا اكن اجلٌص وٕا 493س
 احللٓ؟

/ إف ٤ٗت ىلع ّ٪٫ أ٩٭ة ٨٦ إظؽل اجل٧ؿات ٢٧ٔ ث٘ة٣ت ّ٪٫، كإف 491ج
ل٥ يل٨ ٔ٪ؽق ٤ٗجح ٨ّ ص٤ٕ٭ة ٨٦ األكىل كرٍل ٦ة ثٕؽ٬ة ملؿاعة ا٣رتديت. 

 )ا٣ٕسي٧ني(.

 أعِ يف الؽَل وٕاذا يط٘ف؟ : 494ٖٔس
الظِ يف مكأ٣ح الؿَل، أف ادلـ إ٧٩ة جيت ٔ٪ؽ ٚٮات الٮٝخ، أ٦ة ي/ 494ج

 . )اث٨ ثةز(.٦ة داـ الٮٝخ مٮصٮدان ٚإ٫٩ يل٢٧
إذا دبني هل أ٫٩ أػ٢ يف الؿَل يف كٝخ الؿَل يف أيةـ ا٣ترشيٜ ٚإ٫٩ يٕيؽ الؿَل 

ح، أ٦ة إذا ل٥ يتجني هل ا خلُأ إال ثٕؽ ٚٮات أيةـ مؿدجنة ىلع الىٛح املرشٔك
٭ة ىلع  ا٣ترشيٜ ٚإ٫٩ ظيجبؾ يلٮف ٤ٔي٫ ٚؽيح كيه ذثط مةة يف م١ح يٮٔز

  ٚٞؿاء احلؿـ. )ا٣ٛٮزاف(.
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050 ٜات؟495س  : ضلٓ مفِ احلط
ل٥ ي٫٤ٕٛ،  ثؽٔح؛ ألف الؿقٮؿٗك٢ ظىص اجل٧ؿات / 495ج

ثؽٔح، كإذا ٫٤ٕٚ اإلنكةف ٨٦  رقٮؿ اهللكاتلٕجؽ بيشء ل٥ ي٫٤ٕٛ 
يةعن ل٤ٮٝخ. دٕجؽ اكيٗ  )ا٣ٕسي٧ني(.  ف قٛ٭ةن ًك

 : رٍل اجلٕار ٖٔ مري حلتري وٕاذا قْيٙ؟496س
 .٤ي٫. )ا٣ٞةيض ٔيةض(لٮ دؿؾ اتل١جي ال يشء ٔ/ 496ج

 : ضلٓ حأعري الؽَل إىل الْيِ؟497س
ؿ رَل اجل٧ةر يف احلٮـ احلةدم ٔرش ظىت أدرًل٫ ال٤ي٢، / ٨٦ أػه 497ج

ال، ٤ٚحف ٤ٔي٫ يف ذلٟ يشء. )ال٤ض٪ح كدأػيق ٣ٕؾر رشيع، كرٍل اجل٧ةر حل
 ادلاا٧ح(.

 : ِٚ جيٜز الؽَل ةكػ اّنؽوب؟498س
/ جيٮز الؿَل ثٕؽ ا٣٘ؿكب ىلع الىعيط، ٣ل٨ الك٪ح أف يؿَل ثٕؽ 498ج

الـكاؿ ٝج٢ ا٣٘ؿكب، ٬ؾا ٬ٮ األ٢ٌٚ إذا دحرس، كإذا ل٥ يذحرس ٫٤ٚ الؿَل ثٕؽ 
 ا٣٘ؿكب ىلع الىعيط. )اث٨ ثةز(.

 ٕؽات يف الْيِ؟: ضلٓ رَل اجل499س
/ الىعيط أف الؿَل يف ال٤ي٢ صةاـ إال حل٤ح ا٣ٕيؽ، ٚإ٫٩ ال جيٮز إال يف 499ج

آػؿ ال٤ي٢، ك٩ؿل أف الؿَل حلالن ٦ٓ ا٧ُ٣أ٩ح٪ح، كاإلديةف ثةلؿَل ىلع كص٫ 
اخلنٮع أ٢ٌٚ ٨٦ ٠ٮ٫٩ يؾ٬ت يؿَل يف اجل٭ةر، ك٬ٮ ال يؽرم أيؿصٓ إىل 
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052 ؤدي٭ة ك٬ٮ من٘ٮؿ ابلةؿ ثةخلٮؼ ىلع ػي٧ذ٫، أـ ي٧ٮت كال يؤدم ا٣ٕجةدة، أك ي
 ٩ٛك٫. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜم اَّلي 511س ٜم ٖٔ أيام اّترشيي إىل احل : ضلٓ حأعري الؽَل قٖ ي
 ةكػه؟
ـو يف اذلم ثٕؽق ال / 511ج أيةـ الؿَل لك٭ة اكحلٮـ الٮاظؽ، ٨٦ رٍل ٨ٔ يٮ

ل٤ؿعء يف ذلٟ، ك٣ل٨ ال جيٮز دأػي يٮـ  يشء ٤ٔي٫؛ إلذف اجليب 
ؿ إال ٣ٕؾر، ٚ٭ٮ كٝخ هل، كل١٪٫ اكلٮٝخ الرضكرم، كاِله دٕةىل إىل يٮـ آػ

 . )الن٪ٞيُٰ(.أ٥٤ٔ

ٜم اثلاّد قرش؟511س  : ِٚ يطص حأعري الؽَل إىل احل
يىط دأػي الؿَل لك٫ إذا دٔخ احلةصح إىل ذلٟ إىل احلٮـ اثلة٣ر / 510ج

َل ٔرش كيؿ٦ي٫ مؿدجة، ٚيجؽأ ثؿَل دمؿة ا٣ٕٞجح ٨ٔ يٮـ اجلعؿ، ز٥ يؿصٓ ٚي
 الى٘ؿل ز٥ الٮقُٯ ز٥ ا٣ٕٞجح ٨ٔ احلٮـ احلةدم ٔرش، ز٥ يؿصٓ ٚيَل
اثلالث ٨ٔ احلٮـ اثلةين ٔرش، ز٥ يؿصٓ كيؿ٦ي٭٨ ٨ٔ اثلة٣ر ٔرش إف ل٥ 

 . )اث٨ ثةز(.يذٕض٢

ال جيٮز أف دؤػؿ الؿَل ٚذض٫ٕ٧ يف آػؿ يٮـ، إال إذا اكف ينٜ ٤ٔيٟ امليجء 
ـظةـ  ٢ ابليٕؽ. )ا٣ٕسي٧ني(.ك٣ل٨ ٨٦ أص ،إىل اجل٧ؿة ال ٨٦ أص٢ ال

ٜم؟512س  : َيه يؽَل اجلٕار ٖٔ مجف الؽَل إىل آعؽ ي
/ يؿَل اثلالث ٨ٔ احلٮـ األكؿ، ز٥ يؿصٓ كيؿَل اثلالث ٨ٔ احلٮـ 512ج

رػه لؿعة اإلث٢ أف  اثلةين، كدحل٢ صٮاز ٬ؾا ٔ٪ؽ احلةصح أف اجليب 
 جي٧ٕٮا رَل يٮ٦ني يف يٮـ كاظؽ. )ا٣ٕسي٧ني(.
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051  وًج لؽَل اجلٕؽات؟: ٔا ٜٚ آعؽ 513س
ال ٩ـاع ٫٧٤ٕ٩، ث٢ ىلع ثأ٦ة رَل اجل٧ةر ٚال جيٮز ثٕؽ أيةـ ا٣ترشيٜ،  /511ج

 . )اث٨ دي٧يح(.٨٦ دؿًل٭ة دـ، كال جيـئ ر٦يي٭ة ثٕؽ ذلٟ

اّيت رشع ويٛا اجلطؽ واألعايح ورَل  : ٔا يه أيام اّترشيي514س
 ؟اجلٕار

ةـ املٕؽكدات، كيه ال ػالؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء أف أيةـ ا٣ترشيٜ يه األي/ 514ج
لك ٬ؾق األق٧ةء كإٝح ىلع ٬ؾق ، أيةـ ٦ىن، كيه زالزح أيةـ ثٕؽ يٮـ اجلعؿ

 . )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(.كل٥ خيذ٤ٛٮا يف ذلٟ ،األيةـ

ٜم األول واثلاين واثلاّد515س ٖٔ أيام  : ٔىت يجخيه رَل اجلٕؽات يف احل
 ؟اّترشيي

٣ٛضؿ، كيف احلٮـ / يف احلٮـ األكؿ ك٬ٮ احلةدم ٔرش يجذيه ث٤ُٮع ا515ج
اثلةين يجذيه ث٤ُٮع ا٣ٛضؿ، كيف احلٮـ اثلة٣ر، اذلم ٬ٮ اثلة٣ر ٔرش يجذيه 

 ث٘ؿكب الن٧ف. )ا٣ٕسي٧ني(. 

 : ٔىت جيٜز لْطاج أن يٜلك مريه يف الؽَل؟516س
ـظةـ، كال 516ج / إذا اك٩خ املؿأة أك الؿص٢ ال يكذُيٓ أف يؿَل ٦ٓ ال

أف يٮَل، كأ٦ة إذا اكف ي١٧٪٫ أف  يذ٧ل٨ أف يؤػؿ الؿَل إىل كٝخ الكٕح ٫٤ٚ
يؤػؿ إىل كٝخ الكٕح ٦س٢ أف يؤػؿ رَل اجل٭ةر إىل ال٤ي٢، أك يٞؽـ رَل يٮـ 

 ا٣ٕيؽ يف آػؿ حل٤ح ا٣ٕيؽ ٚإ٫٩ ال جيٮز أف يٮَل. )ا٣ٕسي٧ني(.
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054 ٜم اّكيػ وِٛ يٜلك ٖٔ يؽَل ق٘ٙ أو يؤعؽ الؽَل إىل آعؽ : 517س مؽض ي
 أيام اّترشيي؟

أذف ل٤ؿعة  يٞٮل ىلع ذلٟ؛ ألف اجليب  ظىت الؿَل يؤػؿ /517ج
أف يؿمٮا يٮ٦ة، كيؽٔٮا يٮ٦ة، كل٥ ي٢ٞ هل٥/ كٍلٮا. أ٦ة اتلٕت ٚإف اكف دٕجة داا٧ة 
اكملؿأة احلةم٢، أك الؿص٢ ال١جي الك٨، أك ٔضٮز ٠جية الك٨ ٤ٚيٮَل، أ٦ة إذا 
اكف أوةث٫ مؿض ػٛيٙ يؿصٮ أف يربأ ٦٪٫ يف آػؿ أيةـ ا٣ترشيٜ ٚال جيٮز أف 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.يٮَل

 ٗياةث ق٘ٙ؟: ٖٔ ٜٚ اَّلي جيٜز الؽَل 518س
أ٦ة الىيب اذلم ال يٞؽر ىلع الؿَل ٚلك ٨٦ ظْٛخ ٔ٪٫ ٨٦ أ٢٬ / 518ج

 ٔ٪٫. )اث٨ امل٪ؾر(.ا٥٤ٕ٣ يؿل الؿَل 
جتٮز اجليةثح يف رَل اجل٧ةر ٨ٔ ا٣ٕةصـ اذلم ال يٞٮل ىلع ٦جةرشة الؿَل 

ذا اكف اجلةات ٨٦ احلضةج ذلٟ ا٣ٕةـ، ث٪ٛك٫؛ اكلىيب كاملؿيي كًلجي الك٨، إ
 . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.كٝؽ رٍل ٨ٔ ٩ٛك٫

: رسِ ق٘ػه ؿؽوف قِٕ حتٜل ةح٘ٙ وبني الؽَل وِٛ هل أن يٜلك 519س
 يف الؽَل؟

يٮَل، ٣ل٨ ال ي٪ٛؿ كال يكةٚؿ إال ثٕؽ أف دجذيه أ٧ٔةؿ احلش / 519ج
 اف(.. )ا٣ٛٮزكيُٮؼ ثٕؽ ذلٟ، كيف ػذةـ أ٧ٔةؿ احلش يُٮؼ ل٤ٮداع
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055  : ضلٓ الؽَل ٗياةث قٖ املؽأة؟511س
ـظةـ يف رَل اجل٧ؿات أف دٮَل املؿأة ٨٦ يؿَل ٔ٪٭ة، / 501ج جيٮز ٔ٪ؽ ال

٭ة أك ًٕٛ٭ة، أك املعةْٚح ىلع مح٤٭ة إف اك٩خ ظةمالن، ك ذلٟ ٨٦ أص٢ مًؿ
ـظةـ ٭ة كظؿ٦ذ٭ة ظىت ال دجذ٭ٟ ظؿ٦ذ٭ة مؽة ال  .(ال٤ض٪ح ادلاا٧ح. )كىلع ًٔؿ

ؼ٧ح اجلك٥ صؽا، كاهلـي٤ح، ا٣جكةء ختذ٤ٙ أظٮ  اهل٨/ ٧ٚ٪٭٨ احلةم٢، ًك
كاملؿيٌح، كاملك٪ح ا٣ٕةصـة، ك٦٪٭٨ ا٣ٞٮيح، ٚأ٦ة املؿأة ا٣يت يٮصؽ ٚي٭ة ٔؾر ٨٦ 
ؾار املنةر إحل٭ة كحنٮ٬ة ٚذضٮز اجليةثح ٔ٪٭ة، كال إماكؿ يف ذلٟ. )ال٤ض٪ح  اأٔل

 ادلاا٧ح(.

ق٘ٛا عٜوا لَع : ِٚ لْٕؽأة اٌّادرة لَع الؽَل أن حٜلك ٖٔ يؽَل 511س
 ٗىفٛا ولَع مريٚا ٖٔ اّىخ٘ث؟

ختىش ٨٦ ا٣ٛذ٪ح ٤ٔي٭ة كىلع ٗي٬ة يف املـامحح، ٚال ثأس  / إذا اك٩خ500ج
ديٮَل ٨٦ يؿَل ٔ٪٭ة، ٣ل٨ ثةإلماكف أف دذعني األكٝةت ا٣يت ٣حف ٚي٭ة  أف

 . )ا٣ٛٮزاف(.زمحح مؽيؽة، ز٥ دؿَل كدذض٪ت أكٝةت الـمحح، كاهلل أ٥٤ٔ

 ط يف اَّلي يؽَل قٖ مريه؟: ٔاذا يشَت512س
/ اذلم يؿَل ٔ٪٭ة ال ي٪ٮب ٔ٪٭ة إال ثإذ٩٭ة ٝج٢ الؿَل ٔ٪٭ة، ٚيَل ٨ٔ 502ج

٩ٛك٫ ز٥ ٔ٪٭ة. كالنؼه اذلم يلٮف ٩ةاجة يف الؿَل ٨ٔ ٗيق يلٮف ٨٦ 
 احلضةج. )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

اةػأ »/ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮهل ؛ جؽأ الٮًلي٢ ثةلؿَل ٨ٔ ٩ٛك٫ ز٥ ٨ٔ مٮٍل٫ي
، كجيٮز أف يؿَل ٨ٔ «ُضزه قٖ ٗىفٍ ذٓ ُضزه قٖ شربٔث»كٝٮهل/  «ة٘ىفٍ
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٩ٛك٫، ز٥ ٨ٔ مٮٍل٫ يف مٮٝٙ كاظؽ. ٚيَل اجل٧ؿة األكىل بكجٓ ٨ٔ ٩ٛك٫، ز٥ 056
 . )ا٣ٕسي٧ني(.بكجٓ ٨ٔ مٮٍل٫، ك١٬ؾا اثلة٩يح كاثلةثلح

 : َيه يؽَل ٖٔ أراد الؽَل قٖ مريه؟513س
٫ لك دمؿة ٨٦ / جيٮز ل٤٪ةات أف يؿَل ٨ٔ ٩ٛك٫ ز٥ ٨ٔ مكت٪حج501ج

اجل٧ةر اثلالث، ك٬ٮ يف مٮٝٙ كاظؽ، كال جيت ٤ٔي٫ أف يل٢٧ رَل اجل٧ةر 
اثلالث ٨ٔ ٩ٛك٫ ز٥ يؿصٓ ٚيَل ٨ٔ مكت٪حج٫ يف أوط ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء؛ ٣ٕؽـ 
ادلحل٢ املٮصت ذللٟ، كملة يف ذلٟ ٨٦ املنٞح كاحلؿج، كاهلل قجعة٫٩ كدٕةىل 

ِٖ } يٞٮؿ/ ي ْٓ يِف ادلِّ َِ َقَْْيُل ا َسَك َٔ ْٖ َضَؽٍج  َو  )اث٨ ثةز(. .{ِٔ

ٜداع ًتِ أن يجخيه وًليْٙ ٖٔ الؽَل 514س  : ِٚ لْٕٜلك أن يؽٜف ال
 ق٘ٙ؟
٨٦ كَل يف رَل دمؿاد٫ أيةـ ا٣ترشيٜ أك أظؽ أيةـ ا٣ترشيٜ ك٩ٛؿ يٮـ  /504ج

اجلعؿ يٕذرب خمُبةن مكذ٭رتان بنٕةاؿ اهلل، ك٨٦ يٮَل يف رَل اجل٧ؿات احلٮـ 
٨٦ أيةـ ا٣ترشيٜ كيُٮؼ َٮاؼ الٮداع حلذٕض٢  احلةدم ٔرش أك اثلةين ٔرش

، ك٦ة أمؿ ث٫ يف أداء امل٪ةقٟ ثةلكٛؿ ٚٞؽ ػة٣ٙ ٬ؽم الؿقٮؿ 
٤ي٫ اتلٮبح كاالقذ٘ٛةر ٨٦ ذلٟ، كي٤ــ ٨٦ ٢ٕٚ ذلٟ دـ ٨ٔ دؿؾ  كدؿدحج٭ة، ٔك
املجيخ ث٧ىن، كدـ ٨ٔ دؿًل٫ رَل اجل٧ؿات ا٣يت كَل ٚي٭ة ك٩ٛؿ، كدـ زة٣ر ٨ٔ 

َةؼ ثةبليخ دلل ٦٘ةدرد٫؛ لٮٝٮع َٮا٫ٚ يف ٗي كٝذ٫؛  َٮاؼ الٮداع كإف اكف
 (.ال٤ض٪ح ادلاا٧ح. )ألف َٮاؼ الٮداع إ٧٩ة يلٮف ثٕؽ ا٩ذ٭ةء رَل اجل٧ؿات
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057 اوؽ رٍل: 515س ٜم احلادي قرش ذٓ ودع اْليج ـو  ؟يف احل
/ إذا رٍل يف احلٮـ احلةدم ٔرش ز٥ كدع ابليخ كقةٚؿ ٚٞؽ دؿؾ 505ج

ثلةين ٔرش كابلحذٮدح ث٧ىن حل٤ذ٫ ٤ٕٚي٫ ٚؽيذةف كاصجني ٧٬ة رَل اجل٧ؿات يف ا
 ىلع ٦ة ٝةهل ٠سي ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يؾحب٭٧ة يف م١ح كيذىؽؽ ث٭٧ة ٬٪ةؾ؟

 )ا٣ٕسي٧ني(.

َٓ يف ًٜهل حكاىل: املؽاد ةاحلٜٔني : ٔا 516س نْيِ وَل إِْث َٔ ْٜ َِ يِف يَ ْٖ َتَكشه َٕ }َف
 ؟َقَْْيٙ{

ى / 506ج كا اِله ؿي اٍذ٠ي ٢ى يًف  اهلل دٕةىل ٝةؿ/ }كى ٕىضه ٨ٍ تى ٧ى كدىاتو فى ٍٕؽي ـو ٦ى يهة
ى
يًف أ

٤ىي٫ٍ{ كاأليةـ املٕؽكدات يه/ أيةـ ا٣ترشيٜ، كأيةـ ا٣ترشيٜ  ٔى نٍيً ٚىال إًٍث٥ى  يىٍٮ٦ى
{ أم  نٍيً ٢ى يًف يىٍٮ٦ى ٕىضه ٨ٍ تى ٧ى أكهلة احلٮـ احلةدم ٔرش، كىلع ٬ؾا ٚي١ٮف ٝٮهل/ }فى

 ٧ني(.)ا٣ٕسي .٨٦ أيةـ ا٣ترشيٜ ك٬ٮ احلٮـ اثلةين ٔرش

 ؟ٖٔ ٔىن : ٔىت جيٜز لْطاج اتلكش517ِس
جيٮز اجلٛؿ يف احلٮـ اثلةين ٨٦ ا٣ترشيٜ، كجيٮز يف اثلة٣ر، ك٬ؾا / 507ج

َؽ وَل }٣ٞٮهل دٕةىل/  ؛دل٧ٓ ٤ٔي٫ عه
َ
ْٖ حَأ َٔ ِٙ َو َٓ َقَْْي نْيِ وَل إِْث َٔ ْٜ َِ يِف يَ ْٖ َتَكشه َٕ َف

 ِٙ َٓ َقَْْي  . )اجلٮكم(.{إِْث

ٜا اخلؽوج إال ةكػ مؽوب  : أرادوا اتلكش518ِس ّلٖ لٓ يفخؽيك
  الشٕؿ بفتب الؾضام وِٛ يْؾٔٛٓ املتيج ألداء الؽَل ٖٔ مػ؟

/ إذا اكف ا٣٘ؿكب أدرًل٭٥ كٝؽ ارحت٤ٮا ٤ٚحف ٤ٔي٭٥ ٦جيخ، ك٥٬ يف 508ج
ظل٥ اجلةٚؿي٨ ٝج٢ ا٣٘ؿكب، أ٦ة إف أدرًل٭٥ ا٣٘ؿكب ٝج٢ أف يؿحت٤ٮا، 
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058 ٔين حل٤ح زالث ٔرشة، كأف يؿمٮا ٚةلٮاصت ٤ٔي٭٥ أف يبيذٮا د٤ٟ ال٤ي٤ح، أ
اجل٧ةر ثٕؽ الـكاؿ يف احلٮـ اثلة٣ر ٔرش، ز٥ ثٕؽ ذلٟ ي٪ٛؿكف ٦ىت مةءكا. 

 )اث٨ ثةز(. 

ٜا ٖٔ الؽَل إال ةكػ مؽوب 519س : أرادوا اتلكشِ ّلٖ لٓ يخُٕ٘
 وِٛ ٚٓ ٔخكشْٜن؟الشٕؿ 

يف احلٮـ اثلةين ٔرش إذا أراد اإلنكةف أف يذٕض٢ كظرض إىل / 509ج
ـظةـ مؽيؽان كل٥ يذ٧ل٨ ٨٦ رَل اجل٧ؿات إال ثٕؽ ٗؿكب اجل٧ؿا ت ككصؽ ال

الن٧ف ٫٤ٚ أف يؿَل كي٪رصؼ ظىت لٮ اغثخ الن٧ف، ألف ٬ؾا الؿص٢ 
٦ذٕض٢، ٣ل٨ ظبك٫ ظةبف، ٚإذا اكف ٦ذٕضالن كظبك٫ احلةبف ٫٤ٚ أف يؿَل 

 ٦ىت زاؿ ٬ؾا احلةبف كي٪رصؼ كيجذيه ٨٦ احلش. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜم اثلاين قرش اكن عؽأ وؽسف  حكشِ ذٓ حبني هل: 521س أن رٔيٙ يف احل
 حلل ورٍل ِٚ ال يؾال ٔخكشل؟

٬ؾا الؿص٢ اذلم دٕض٢، كػؿج ٨٦ ٦ىن ٝج٢ ٗؿكب الن٧ف، ز٥ / 521ج
ثةف هل أف ر٦ي٫ اكف ٚي٫ ػُأ، ٕٚةد ٌٚٞةق ٚإف هل أف يؿَل ز٥ خيؿج ٨٦ ٦ىن، 

ين ٔرش إىل ال٤ي٢، ألف ٬ؾا الؿَل اكف ٌٝةء ملة ٚةت، أ٦ة لٮ أػؿ الؿَل يٮـ اثلة
ٚإ٫٩ يجًف يف د٤ٟ ال٤ي٤ح حلبيخ يف ٦ىن، ز٥ يؿَل اجل٧ؿات يف احلٮـ اثلة٣ر 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٔرش
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059 نْيِ وَل  : ٔا املؽاد ة٘يف اإلذٓ يف ًٜل521س َٔ ْٜ َِ يِف يَ ْٖ َتَكشه َٕ اهلل حكاىل: }َف
ِٖ اتهىَق  َٕ ِ ِٙ ل َٓ َقَْْي َؽ وَل إِْث عه

َ
ْٖ حَأ َٔ ِٙ َو َٓ َقَْْي  ؟{إِْث

ٝةؿ ٠سي ٨٦ الك٤ٙ/ يؿيؽ أف املذٕض٢ كاملذأػؿ ي٘ٛؿ هل كيؾ٬ت / 520ج
ٔ٪٫ اإلز٥ اذلم اكف ٤ٔي٫ ٝج٢ ظض٫ إذا ظش ٥٤ٚ يؿٚر كل٥ يٛكٜ كرصٓ ٨٦ 

ِٖ اتهىَق كهلؾا ٝةؿ دٕةىل/ } ،ذ٩ٮب٫ ٠يٮـ كدلد٫ أ٫٦
َٕ ِ { ٚذ١ٮف اتلٞٮل رشَة ل

 . )اث٨ رصت(.ذل٬ةب اإلز٥ ىلع ٬ؾا اتلٞؽيؿ
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061  (ع وحلؽار اّكٕؽةااف الٜدأضاكم ؼٜ)

ٜداع؟522س ٜاف ال  : ٔىت يلٜن ؼ
كحم٢ َٮاؼ اإلٚةًح ثٕؽ الٮٝٮؼ  ،حم٢ َٮاؼ ا٣ٞؽـ أكؿ ٝؽك٫٦/ 522ج

كحم٢ َٮاؼ الٮداع ٔ٪ؽ إرادة الكٛؿ ٨٦ م١ح ، ثٕؿٚةت ك٩ىٙ حل٤ح اجلعؿ
 . )اجلٮكم(.ثٕؽ ٌٝةء ٦٪ةق٫١ لك٭ة

ٜداع؟523س ٜاف ال  : ٔا ضلٓ ؼ
٦ة ٔؽا  ،ط ٨٦ ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء ىلع لك ظةجكاصت ىلع الىعي/ 521ج

 . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. احلةاي كاجلٛكةء

ٜد ةكػ الؾضام جيٜز أن ِٚ : 524س خيؽج ٖٔ ٔىن إىل اّؽائه ذٓ يك
ٜداع؟  لْ

ال جيٮز مل٨ ظش ابليخ احلؿاـ أف يكةٚؿ ظىت ي٪يه أ٧ٔةؿ احلش / 524ج
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. ك٦٪ةق٫١، ك٦٪٭ة َٮاؼ الٮداع.

ٜاف الٜداع وِٛ ي٘ىكٙ إذا اعد ع :525س ؽج إىل سػة دون أن يؽٜف ؼ
ٜاف؟  لْؽ

ٚأكرث قٮاء قةٚؿ إىل  رٍص ٝى امل٪ىٮص أف ٨٦ ػؿج ٨٦ م١ح مكةٚح / 525ج
كَ٪٫ أك إىل ٗي كَ٪٫ كدؿؾ َٮاؼ الٮداع ٤ٕٚي٫ دـ، كلٮ رصٓ إىل م١ح ألص٢ 

كال ٚؿؽ،  الٮداع ل٥ يكٍٞ ادلـ ٔ٪٫، كقٮاء دؿًل٫ ػُبةن أك نكية٩ةن أك د٧ٕؽان،
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يق. كاهلل أ٥٤ٔ.060  أل٫٩ ٨٦ كاصجةت احلش ٚةقذٮل ٧ٔؽق كػُؤق كاملٕؾكر ٗك
 )حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥(.

إذا ػؿج ٨٦ م١ح يؿيؽ صؽة ككو٢ صؽة ٚإ٫٩ لٮ أىت ث٫ )يٕين َٮاؼ 
. الٮداع( ال ي٪٫ٕٛ؛ أل٫٩ ػؿج ككدع ١ٚيٙ ي٪٫ٕٛ ثٕؽ أف كدع كذ٬ت

 )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜاف : ضلٓ 526س ٜداع ؼ ٜم اّكيال  ؟ػي
ألف َٮاؼ  ؛، كال يكُل كداعن جيـا٫لٮ َةؼ يف ٩ٛف يٮـ ا٣ٕيؽ ال / 526ج

 . )اث٨ ثةز(.الٮداع يلٮف ثٕؽ رَل اجل٧ةر

ٜداع؟527س ٜاف ال  : ِٚ هل أن يٜلك ٖٔ يؽٜف ق٘ٙ ؼ
ال يىط اتلٮًلي٢ يف َٮاؼ الٮداع كال يف َٮاؼو آػؿ ثةبليخ، ك٨٦ / 527ج

ككصت ٤ٔي٫ دـ ٣رتًل٫ َٮاؼ  كَل يف َٮاؼ الٮداع كل٥ ي٫ُٛ ث٪ٛك٫ أز٥،
الٮداع يؾثط ثةحلؿـ، ك٣حف ل٧٤ٮَل أف ي٪ٛؿ ظىت يؿَل كًلي٫٤، كيُٮؼ ث٪ٛك٫ 

 . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.َٮاؼ الٮداع ثٕؽ اال٩ذ٭ةء ٨٦ الؿَل

ٜداع؟528س ٜاف ال  : ضلٓ ٖٔ حؽك شٜؼا ٖٔ ؼ
٨٦ دؿؾ َٮاؼ الٮداع أك مٮَة ٦٪٫ ٤ٕٚي٫ دـ يؾثط يف م١ح كيٮزع / 528ج

 )اث٨ ثةز(. ا٭ة، كلٮ رصٓ كأىت ث٫ ٚإف ادلـ ال يكٍٞ ٔ٪٫.ىلع ٚٞؿا

ٜداع وٕاذا قْيٙ؟529س ٜاف ال  : نيس ؼ
أك  ،إذا دؿؾ َٮاؼ الٮداع كقةٚؿ كل٥ ي٨ُٛ إال ثٕؽ كوٮهل إىل ثرلق/ 529ج

٫ مكةٚح ا٣ٞرص ز٧ة٩ني ٠ي٤ٮ ٦رتنا ٚأكرث، ٚ٭ؾا يذٞؿر يف ظ٫ٞ ا٣ٛؽيح،  ثٕؽ ث٤ٗٮ
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062 ٭ة ىلع مكة٠ني  ،قجٓ ثٞؿةك٬ٮ ذثط مةة أك قجٓ ثؽ٩ح أك  يؾحب٭ة يف م١ح كيٮٔز
  . )ا٣ٛٮزاف(.احلؿـ

ٜداع ًتِ املنؽب ذٓ سْفج إىل ةكػ ضلة اّكشاء وِٛ 531س : ؼىج لْ
 يْؾٔين اإلاعدة؟

إذا كدع ٝج٢ ا٣٘ؿكب ز٥ ص٤ف ثٕؽ امل٘ؿب حلةصح أك لك٧ةع / 511ج
٭ة. كٝؽ ادلرس أك حلىٌل ا٣ٕنةء ٚال ظؿج يف ذلٟ، ٚةملؽة ا٣حكية يٕيف ٔ٪

يف ظضح الٮداع َٮاؼ الٮداع يف آػؿ ال٤ي٢، ز٥ وًل  َةؼ اجليب
 )اث٨ ثةز(.ثةجلةس ا٣ٛضؿ ز٥ قةٚؿ ثٕؽ ذلٟ ٤ٔي٫ الىالة كالكالـ. 

ٜداع ذٓ ضرض عؽتث اجلٕكث يف احلؽم وِٛ يْؾٔٙ 531س : ؼاف لْ
 اإلاعدة؟

لٮ َةؼ ل٤ٮداع ز٥ ظرض اإل٦ةـ ل٤ض٧ٕح كبٌف ٫ٕ٦ كوًل ٚال ثأس  /510ج
ل٤ٮداع ز٥ أ٫٩ َةؼ  ثٕؽ الىالة؛ أل٫٩ زجخ ٨ٔ اجليب ي٪رصؼ  أف

 )ا٣ٕسي٧ني(. .وًل ا٣ٛضؿ ز٥ قةٚؿ

ٜداع ذٓ اشَتى ةكػه شحئا وِٛ يْؾٔٙ اإلاعدة؟532س  : ؼاف لْ
/ ال حيؿـ ابليٓ كال الرشاء ثٕؽ َٮاؼ الٮداع، ٣ل٨ لٮ كدع احلةج 512ج

  دلاا٧ح(.)ال٤ض٪ح ا ز٥ دأػؿ ٠سيا ٔؿٚة رشع أف يٕيؽ ا٣ُٮاؼ.
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061 ٜداع؟533س ٜاف ال  : ِٚ لْطاج أن يشَتى شحئا لْخشارة ةكػ ؼ
/ هل أف ينرتم ٦ة حيذةج إحل٫ ثٕؽ الٮداع ٨٦ دميٓ احلةصةت، ظىت 511ج

كلٮ امرتل محبة ل٤ذضةرة ٦ة دا٦خ املؽة ٝىية ل٥ د٢ُ، أ٦ة إف َة٣خ املؽة 
 ٨ ثةز(.)اث ٚإ٫٩ يٕيؽ ا٣ُٮاؼ، ٚإف ل٥ د٢ُ ٔؿٚة ٚال إعدة ٤ٔي٫ ٤ُ٦ٞة.

ٜداع؟534س ٜاف ال  : ٔا ٜٚ األوغِ ملٖ أراد أن يشَتي شحئا ةكػ ؼ
ؿاض ا٣يت حيذةج إحل٭ة ٝج٢ أف يُٮؼ ز٥ يُٮؼ ٬ؾا / 514ج ينرتم اأٗل

٬ٮ األ٢ٌٚ؛ ٣ل٨ لٮ ٚؿض أ٫٩ َةؼ ز٥ مىش، ك٣ل٨ يف أز٪ةء ا٣ُؿيٜ رأل 
 ٦ة يٕضج٫ ممة حيذةص٫ كامرتاق ٚال ظؿج ٤ٔي٫، كًلؾلٟ لٮ َةؼ كػؿج كخت٤ٙ

 )ا٣ٕسي٧ني(. ثٕي رٚٞةء كص٤ف ال٩ذْةر٥٬ ٚإف ذلٟ ال ثأس ث٫.

ٜداع ألعؽج يف الْيِ ولٓ أحٕلٖ ٖٔ اخلؽوج إال يف 535س : ؼىج ال
 الطتاح وِٛ جيؾئين ذلٍ؟

/ ال يشء ٤ٔيٟ يف ذلٟ إف مةء اهلل، كلٮ ٠٪خ أٔؽت ا٣ُٮاؼ ٔ٪ؽ 515ج
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. ػؿكصٟ لاكف أظٮط.

ٜاف وداع أم ال؟: ِٚ لْكٕؽة يف م536س  ري وًج احلز ؼ
/ يرشع ل٧٤ٕذ٧ؿ كال قي٧ة إف أٝةـ ث١٧ح ثٕؽ أداء ٧ٔؿد٫ أف يُٮؼ 516ج

َٮاؼ الٮداع دلل ػؿكص٫ ٨٦ م١ح امل١ؿ٦ح، كال ي٤ـ٫٦ ذلٟ ىلع الىعيط 
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. ٨٦ ٝٮيل ا٧٤ٕ٣ةء.

٨ ال جيت ىلع املٕذ٧ؿ كداع؛ ٣ٕؽـ ادلحل٢، ك٬ٮ ٝٮؿ اجل٧٭ٮر، كظاكق اث -
 )اث٨ ثةز(. ٔجؽ ا٣رب إدمةع.
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064 ٜافٔىت يفٌػ : 537س  ؟قٖ املكخٕؽ ٜداعال ؼ
إذا قةٚؿ ٨٦ ظني ا٩ذ٭ةا٭ة، ٦س٢ أف يُٮؼ كيكىع كيٞرص، ز٥  /517ج

ي٧يش راصٕةن إىل ثرلق، ٚ٭٪ة ال حيذةج إىل َٮاؼ كداع ا٠ذٛةءن ثة٣ُٮاؼ األكؿ، 
 دةثٕةف ل٤ُٮاؼ.أل٫٩ ل٥ يٛى٢ ثح٪٫ كبني الكٛؿ إال الكيع كاتلٞىي، ك٧٬ة 

 )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜداع وِٛ يفٌػ ق٘ٛا؟538س ٜاف ال  : ضاعج ًتِ ؼ
املؿأة إذا ظةًخ ٝج٢ أف دٮدع ػؿصخ كال كداع ٤ٔي٭ة كال ٚؽيح؛ / 518ج

  . )اث٨ ٝؽا٦ح(.٬ؾا ٝٮؿ ع٦ح ٚٞ٭ةء األمىةر

ٜاف وداع.539س ٜاف ًػوم وؼ  : ِٚ لَع أِٚ مُث ؼ
 َٮاؼ كداع؛ ال٩ذٛةء ل٥ يل٨ ىلع أ٢٬ م١ح َٮاؼ ٝؽكـ، كال/ 519ج

. ٚإ٩٭٥ ٣حكٮا ثٞةد٦ني إحل٭ة كال مٮدٔني هلة ٦ة دامٮا ٚي٭ة ؛٦ٕىن ذلٟ يف ظٞ٭٥
 )اث٨ دي٧يح(.

ٜداع.541س ٜاف ال  : إذا أراد امليك اخلؽوج إىل ماكن آعؽ وِٛ يْؾٔٙ ؼ
ٝةؿ أوعةث٪ة/ ٨٦ ٚؿغ ٨٦ ٦٪ةق٫١، كأراد املٞةـ ث١٧ح، ٣حف ٤ٔي٫ / 541ج

 ػالؼ ٚي٫، قٮاء اكف ٨٦ أ٤٬٭ة، أك ٗؿيجة، كإف أراد َٮاؼ الٮداع، ك٬ؾا ال
 . )اجلٮكم(.اخلؿكج ٨٦ م١ح إىل كَ٪٫ أك ٗيق َةؼ ل٤ٮداع

ٜديف اْليج541س  ؟احلؽام : ضلٓ رسٜع اٌٌّٛؽى ق٘ػ ح
إذا ٚؿغ ٨٦ دٮديٓ ابليخ كأراد اخلؿكج ٨٦ املكضؽ مىض ىلع كص٭٫ / 540ج

ٞى ف ذلٟ ل٥ يي ظىت خيؿج، كال يججيغ هل أف ي٧يش ا٣ٞ٭ٞؿل؛ أل ٢ ٨ٔ اجليب ٪
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065   كال ٨ٔ أوعةث٫، ث٢ ٬ٮ ٨٦ ابلؽع املعؽزح، كٝؽ ٝةؿ
/ ، كٝةؿ«ٖٔ قِٕ قٕل ّحؿ قْيٙ أمؽٗا وٜٛ رد/ »اجليب

)اث٨  .«إياكٓ وحمػذات األمٜر، وإن لك حمػذث ةػقث، ولك ةػقث علّث»
 ثةز(.

مؽة ٔا األوىل ةاّجفتث لْطاج اَّلي يكؽف أن اإلحيان إىل مُث  :542س
 أعؽى يطكب قْيٙ ولٓ يكخٕؽ ٖٔ ًتِ؟

 ألف ٬ؾا رضكرة. )ا٣ٕسي٧ني(. ؛/ األكىل أف يأيت ثة٧ٕ٣ؿة ثٕؽ احلش542ج

: ٔا ضلٓ اإلَرار ٖٔ اّكٕؽة ةكػ احلز ملٖ اكن ًػ اقخٕؽ ًتِ 543س
 احلز؟
ال دحل٢ ىلع رشٔيذ٫، ث٢ األد٣ح دؽؿ ىلع أف األ٢ٌٚ دؿًل٫؛ ألف / 541ج
ذ٧ؿكا ثٕؽ ٚؿاٗ٭٥ ٨٦ احلش، كإ٧٩ة ل٥ يٕ كأوعةث٫  اجليب

أذ٧ؿت عئنح ٨٦ اتل٪ٕي٥؛ ل١ٮ٩٭ة ل٥ دٕذ٧ؿ ٦ٓ اجلةس ظني دػٮؿ م١ح 
 )اث٨ ثةز(.. بكجت احليي

 ضلٓ حلؽار اّكٕؽة يف ـىؽة واضػة أكرث ٖٔ مؽة؟ :544س
٦س٢ أف يٕذ٧ؿ ٨٦ يلٮف ٦زنهل ٝؿيجة ٨٦ احلؿـ لك يٮـ، أك لك / 544ج

املٮاٝيخ ا٣يت ثح٪٭ة كبني م١ح يٮ٦ةف، يف الن٭ؿ يٮ٦ني، أك يٕذ٧ؿ ا٣ٞؿيت ٨٦ 
مخف ٧ٔؿ، أك قخ ٧ٔؿ، كحنٮ ذلٟ، أك يٕذ٧ؿ ٨٦ يؿل ا٧ٕ٣ؿة ٨٦ م١ح لك 
يٮـ ٧ٔؿة أك ٧ٔؿدني/ ٚ٭ؾا م١ؿكق ثةدٛةؽ ق٤ٙ األ٦ح، ل٥ ي٫٤ٕٛ أظؽ ٨٦ 

 . )اث٨ دي٧يح(.الك٤ٙ، ث٢ ادٛٞٮا ىلع ٠ؿا٬يذ٫
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كال  ٨٦ الؿقٮؿ ٬ؾا ٨٦ ابلؽع يف دي٨ اهلل؛ أل٫٩ ٣حف أظؿص 066
٧٠ة ٥٤ٕ٩ دميٕة دػ٢ م١ح ٚةحتة يف آػؿ  ٨٦ الىعةثح، كالؿقٮؿ 

رمٌةف، كبٌف تكٕح ٔرش يٮ٦ة يف م١ح كل٥ خيؿج إىل اتل٪ٕي٥ حلعؿـ ث٧ٕؿة، 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.كًلؾلٟ الىعةثح، ٚذ١ؿار ا٧ٕ٣ؿة يف قٛؿ كاظؽ ٨٦ ابلؽع

ْٓ ٖٔ م545ُس ث إىل احلِ : ِٚ عؽج اجليب ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو
 حلكخٕؽ؟

٧ٔؿة كاظؽة ػةرصة ٨٦ م١ح، ٧٠ة  ؿق ٧ى ل٥ يل٨ يف عي / 545ج
ي٢ٕٛ ٠سي ٨٦ اجلةس احلٮـ، كإ٧٩ة اك٩خ ٧ٔؿق لك٭ة داػال إىل م١ح، كٝؽ أٝةـ 
ثٕؽ الٮيح ث١٧ح زالث ٔرشة ق٪ح، ل٥ ي٪٢ٞ ٔ٪٫ أ٫٩ أذ٧ؿ ػةرصة ٨٦ م١ح 

كرشٔ٭ة يه   يف د٤ٟ املؽة أوال، ٚة٧ٕ٣ؿة ا٣يت ٤ٕٚ٭ة رقٮؿ اهلل
. )اث٨ ٧ٔؿة ادلاػ٢ إىل م١ح، ال ٧ٔؿة ٨٦ اكف ث٭ة ٚيؼؿج إىل احل٢ حلٕذ٧ؿ

 ا٣ٞي٥(.

ٜاف؟546س  : أيٕٛا أوغِ حلؽار اّكٕؽة أم اإلَرار ٖٔ اّؽ
٧ةؿ الىةحلح ٚ٭ٮ أ٢ٌٚ ٨٦ / 546ج اإل٠سةر ٨٦ ا٣ُٮاؼ ثةبليخ ٨٦ اأٔل

ل٨ ٨٦ أ٧ٔةؿ ٚإف ٬ؾا ل٥ ي ؛أف خيؿج الؿص٢ ٨٦ احلؿـ كيأيت ث٧ٕؿة م١يح
ٗه  ،الكةثٞني األك٣ني ٨٦ امل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر  ٚي٫ اجليب تى كال ر

 )اث٨ دي٧يح(. ث٢ ٠ؿ٫٬ الك٤ٙ. ،أل٦ذ٫

 : كٓ الًٜج اَّلي جيب أن يىطِ ةني اّكٕؽة واّكٕؽة األعؽى؟547س
إذا مح٥ رأق٫، أم/  /ظؽا ٦ٞةربة، ٝةؿ  ٠ؿ اإل٦ةـ أمحؽ ذ/ 547ج

يأػؾ ا٧ٕ٣ؿة؛ ألف ا٧ٕ٣ؿة ال ثؽ ٚي٭ة ٨٦ دٞىي  إذا اقٮد رأق٫ ثٕؽ ظ٫ٞ٤ ٚإ٫٩
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أك ظ٤ٜ، كال يذ٥ ذلٟ إال ثٕؽ ٩جةت النٕؿ، كأ٦ة ٦ة ي٫٤ٕٛ ثٕي اجلةس احلٮـ 067
يف رمٌةف، أك يف أيةـ احلش ٨٦ دلؿار ا٧ٕ٣ؿة لك يٮـ/ ٚ٭ؾا ثؽٔح، ك٥٬ إىل 

ثٌف يف  اذلم ٤ٚحكٮا أظؿص ٨٦ الؿقٮؿ ؛ الٮزر أٝؿب ٦٪٭٥ إىل األصؿ
ٔرشة يٮ٦ة يف ٗـكة ا٣ٛذط كل٥ حيؽث ٩ٛك٫ أف خيؿج كيٕذ٧ؿ، م١ح تكٕح 

كًلؾلٟ يف ٧ٔؿة ا٣ٌٞةء أدل ا٧ٕ٣ؿة كبٌف زالزح أيةـ، كل٥ يٕذ٧ؿ، كًلؾلٟ 
 )ا٣ٕسي٧ني(. ل٥ يلٮ٩ٮا يلؿركف ا٧ٕ٣ؿة. الىعةثح 

: َؽرت اّكٕؽة يف وًج ٔخٌارب ألين مؽرت ةامليٌات وٕا 548س
 احللٓ؟

ؿار ا٧ٕ٣ؿة، كلٮ اكف يف كٝخ ٦ذٞةرب؛ / ال ثأس ث٧ة ٤ٕٚخ ٨٦ دل548ج
ة إىل م١ح كمؿرت ثةمليٞةت؛ ٚإ٫٩ ٝؽ ق٪عخ  أل٩ٟ ملة صبخ ٨٦ املؽي٪ح ٝةد٦ن
ة ٨٦ اخلالؼ ثني أ٢٬ ا٥٤ٕ٣؛ ألف ٦٪٭٥ ٨٦  لٟ ٚؿوح ألداء ا٧ٕ٣ؿة، كػؿكصن
يٮصت ىلع ٨٦ مؿه ثةمليٞةت ك٬ٮ يؿيؽ م١ح أف ال يذضةكزق إال ثإظؿاـ؛ 

 ٬ؾق احلة٣ح ال ظؿج ٚي٫. )ا٣ٛٮزاف(.كدلؿار ا٧ٕ٣ؿة يف ٦س٢ 
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068  (ؤاء زمؾم )أضاكم الؾيارة

ْٓ : ِٚ زيارة ًرب اجليب 549س رشط يف ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو
 احلز؟
، ث٢ يه كاصجح كال رشَة يف احلش ٣حكخ زيةرة ٝرب اجليب/ 549ج

)اث٨  .أك اكف ٝؿيجة ٦٪٫ مكذعجح يف ظٜ ٨٦ زار مكضؽ الؿقٮؿ
 ثةز(.

أراد احلاج واملكخٕؽ أن يؾور املفشػ اجلتٜي وِٛ يٜ٘ي زيارة إذا : 551س
 ٌرب؟اّاملفشػ أم زيارة 

إذا أظت احلةج أف يـكر املكضؽ اجلجٮم ٝج٢ احلش أك ثٕؽق ٤ٚي٪ٮ / 551ج
زيةرة املكضؽ اجلجٮم ال زيةرة ا٣ٞرب؛ ٚإف مؽ الؿظ٢ ىلع كص٫ اتلٕجؽ ال 

زح املكضؽ احلؿاـ كإ٧٩ة يلٮف ل٧٤كةصؽ اثلال، يلٮف لـيةرة ا٣ٞجٮر
٧٠ة يف احلؽير اثلةثخ ٨ٔ اجليب  ،كاملكضؽ اجلجٮم كاملكضؽ األٝىص

  /أ٫٩ ٝةؿ« ُ الؽضال إال إىل ذلذث مفاسػ: املفشػ احلؽام،  ػُّ َش ال ت
 . )ا٣ٕسي٧ني(.«ومفشػي ٚؼا، واملفشػ األًىص

 ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل : ٔا ضلٓ شػ الؽضِ لؾيارة ًرب اجليب551س
ْٓ  ؟ـو
٣حف هل مؽ الؿظ٢ ٣ٞىؽ زيةرة ا٣ٞرب، ك٣ل٨ ابلٕيؽ ٨ٔ املؽي٪ح  /550ج

يك٨ هل مؽ الؿظ٢ ٣ٞىؽ املكضؽ الرشيٙ، ٚإذا كو٫٤ زار ا٣ٞرب الرشيٙ 
كٝرب الىةظجني، كدػ٤خ الـيةرة ٣ٞربق ٤ٔي٫ الىالة كالكالـ كٝربم وةظجي٫ 
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069 ، كذلٟ ملة زجخ يف الىعيعني، أف دجٕة لـيةرة مكضؽق
تشػ الؽضال إال إىل ذلذث مفاسػ: املفشػ احلؽام، ال »ٝةؿ/  اجليب

 )اث٨ ثةز(.. «ومفشػي ٚؼا، واملفشػ األًىص

 : ٔا يه َيىيث الؾيارة؟552س
٧ؿ يـكر ٝرب اجليب/ 552ج ، ، كٝربم وةظجي٫/ أيب ثلؿ ٔك

٤ٔي٫ -ثأدب كػٛي وٮت، ز٥ يك٥٤ ٤ٔي٫  ٚيٞٙ جتةق ٝرب اجليب
ز٥  (ٟ ية رقٮؿ اهلل كرمحح اهلل كبؿٌلد٫الكالـ ٤ٔي)ٝةاال/  -الىالة كالكالـ

٧ؿ  يك٥٤ ىلع أيب ثلؿ  )اث٨ ثةز(. .، كيؽٔٮ هل٧ة، كيرتىض ٔ٪٭٧ةٔك

ْٓ: ِٚ لْجفاء زيارة ًرب اجليب 553س  ؟ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو
٧ٕ٣ٮـ األظةدير الٮاردة يف ٩يه ا٣جكةء ٨ٔ  ؛ال جيٮز هل٨ ذلٟ/ 551ج

الؼ يف زيةرة ا٣جكةء ٣ٞرب اجليب زيةرة ا٣ٞجٮر ك٣ٕ٪٭٨ ىلع ذلٟ، كاخل
  من٭ٮر، ك٣ل٨ دؿًل٭٨ ذللٟ أظٮط كأكٜٚ ل٤ك٪ح؛ ألف الؿقٮؿ
  ل٥ يكتنث ٝربق كال ٝرب ٗيق، ث٢ ٩٭ة٨٬ ٩٭ية ع٦ة، ك٨ٕ٣ ٨٦ ٢ٕٚ

ذلٟ ٦٪٭٨، كالٮاصت األػؾ ثةتل٧ٕي٥ ٦ة ل٥ يٮصؽ ٩ه خيه ٝربق ثؾلٟ ك٣حف 
 ثةز(.. )اث٨ ٬٪ةؾ ٦ة خيه ٝربق. كاهلل كيل اتلٮٚيٜ

ْٓ: ٔاذا يفخطب لؾائؽ مفشػ اجليب 554س  ؟ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو
يك٨ ل٤ـااؿ أف يىٌل الى٤ٮات اخل٧ف يف مكضؽ / 554ج

، كأف يلرث ٚي٫ ٨٦ اذل٠ؿ كادلعء كوالة اجلة٤ٚح؛ اٗذ٪ة٦ة الؿقٮؿ
 .ملة يف ذلٟ ٨٦ األصؿ اجلـي٢
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071 ح الرشيٛح؛كيكذعت أف يلرث ٨٦ وال  ٞٮؿ ٣ ة اجلة٤ٚح يف الؿًك
  (.اث٨ ثةز) .«اجل٘ث ٔا ةني ةحيت ؤ٘ربي روعث ٖٔ رياض/ »اجليب

: ِٚ ٖٔ الف٘ث أن الؽسِ لكٕا ضًل يؾور ًرب اجليب قْيٙ الطلة 555س
 والفلم ويفْٓ قْيٙ؟

ال مٟ أف اختةذ ٬ؾا ق٪ح لك٧ة وًل ذ٬ت يىٌل ىلع الؿقٮؿ / 555ج
  ثؽٔح؛ ألف الىعةثح اث٨  ل٥ يلٮ٩ٮا ي٤ٕٛٮف ذلٟ، كٌلف

إال إذا ٝؽـ ٨٦ قٛؿ، ١ٚٮف اإلنكةف لك٧ة  ال يك٥٤ ىلع اجليب   ٧ٔؿ
وًل ذ٬ت يك٥٤، ٚ٭ؾا ٤ٍٗ، ٣ل٨ ق٥ِّ٤ ٤ٔي٫ أكؿ ٦ة دٞؽـ، كق٥ِّ٤ ٤ٔي٫ إذا 

 )ا٣ٕسي٧ني(. أردت أف تكةٚؿ كًلىف.

ْٓ ٔف : 556س ال الفلم لْ٘يب ضًل اهلل قْيٙ ـو ٔا ضلٓ إـر
 اَّلاٚتني لْٕػي٘ث؟

أك ٗيق ٨٦  نكةف ٗيق الكالـ ىلع رقٮؿ اهلل حت٧ي٢ اإل/ 556ج
لك ةػقث »يٞٮؿ/  األمٮات/ ٣حف مرشكع، ث٢ ٬ٮ ثؽٔح، كاجليب 

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.. «علّث، ولك علّث يف اجلار
٥ِّ٤ يل، إف ٝىؽ أ٫٩ يك٥٤ ىلع الؿقٮؿ ٩يةثح ٔ٪٫  ٬ؾا ٤ٍٗ؛ أل٫٩ إذا ٝةؿ/ قى

، كإف أراد أ٫٩ ي٪٢ٞ قال٫٦، ٚ٪ٞٮؿ/ ٚ٭ؾا دٮًلي٢ يف َةٔح ل٥ يؿد اتلٮًلي٢ ٚي٭ة
٢ املالالح لكالمٟ أمؽ ٧َأ٩ح٪ح كأمؽ أ٦ة٩ة. )ا٣ٕسي٧ني(.  ٍٞ ٩ 

 : ٖٔ أعؽاء الؾيارة؟557س 
 .ٝج٢ الىالة يف مكضؽق زيةرة ٝربق -/ 557ج
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070 كٝٮؼ ثٌٕ٭٥ أ٦ةـ ا٣ٞرب ث٘ةيح اخلنٮع كإًة ي٧ي٪٫ ىلع يكةرق ٧٠ة  -
 .ي٢ٕٛ يف الىالة

 .أز٪ةء ادلعء ٝىؽ اقذٞجةؿ ا٣ٞرب -
 ٝىؽ ا٣ٞرب لرلعء ٔ٪ؽق رصةء اإلصةثح.-
 .إىل اهلل يف ادلعء اتلٮق٢ ث٫ -
ٕ٭٥ احلؽ دربٌل ىلع مجةؾ ظضؿة اجليب -  .ًك
 .أك ٦ة جيةكر ا٣ٞرب ٨٦ ٔٮد كحنٮق دٞجي٢ ا٣ٞرب أك اقذال٫٦ -
 .اجل٤ٮس ٔ٪ؽ ا٣ٞرب كظٮهل ل٤ذالكة كاذل٠ؿ -
 .ثؿ لك والةٮم ل٤كالـ ٤ٔي٫ دٝىؽ ا٣ٞرب اجلج -
 .ٝىؽ أ٢٬ املؽي٪ح زيةرة ا٣ٞرب اجلجٮم لك٧ة دػ٤ٮا املكضؽ أك ػؿصٮا ٦٪٫ -
ٮ - ٔذني يف املكضؽ مكط ابلٕي ثأيؽي٭٥ اجلؼ٤ذني اجلعةقحذني املًٮ

 .ٗؿيب امل٪رب
ا٣زتاـ ال١سيي٨ ٨٦ أ٢٬ املؽي٪ح كا٣٘ؿبةء ثةلىالة يف املكضؽ ا٣ٞؽي٥  -

يق ىل ا٣يت يف زيةرةكُٕٝ٭٥ الىٛٮؼ األك  .٧ٔؿ ٗك
ا٣زتاـ زكار املؽي٪ح اإلٝة٦ح ٚي٭ة أقجٮع ظىت يذ١٧٪ٮا ٨٦ الىالة يف  -

 .٨٦ اجلٛةؽ كبؿاءة ٨٦ اجلةر والة تل١ذت هل٥ ثؿاءة  املكضؽ اجلجٮم أربٕني 
 . )األبلةين(.ضؽ ٚة٧َح زيةرة ابلٞيٓ لك يٮـ كالىالة يف مك -
ر ٨٦ كاإل٠سة ،، كَٮؿ ا٣ٞيةـ ٬٪ةؾرٚٓ الىٮت ٔ٪ؽ ٝربق-

 )اث٨ ثةز(. .دلؿار الكالـ
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072  اجلتٜيث؟: ٔا يه املفاسػ اّيت يفخطب زيارحٛا يف املػي٘ث 558س
املٮصٮدة ثةملؽي٪ح املٕؿكٚح ظةحلة لك٭ة ظةدزح ٦ة ٔؽا  املكةصؽ/ 558ج

ك٣حف هلؾق املكةصؽ ٗي املكضؽي٨  ،كمكضؽ ٝجةء مكضؽ اجليب
 ٠كةاؿ املكةصؽ ٨٦ املؾ٠ٮري٨ ػىٮويح ٨٦ والة أك دعء أك ٗي٧٬ة ث٢ يه

أدرًلذ٫ الىالة ٚي٭ة وًل ٦ٓ أ٤٬٭ة، أ٦ة ٝىؽ٬ة ل٤ىالة ٚي٭ة كادلعء كا٣ٞؿاءة 
ذٞةدق ػىٮويح ٚي٭ة ٤ٚحف ذللٟ أو٢ ث٢ ٬ٮ ٨٦ ابلؽع  ،أك حنٮ ذلٟ أل

 )اث٨ ثةز(. .ا٣يت جيت إ٩لةر٬ة

 : ٔا يه األٔاكٖ اّيت ترشع زيارحٛا يف املػي٘ث؟559س
، كٝربا اجلجٮم، كٝرب اجليب / املكضؽ٨مخكح أ٦ةك/ 559ج

وةظجي٫، كابلٞيٓ، كم٭ؽاء أظؽ، كمكضؽ ٝجةء، ك٦ة ٔؽا ذلٟ ٨٦ املـارات يف 
 )ا٣ٕسي٧ني(. ٚإ٫٩ ال أو٢ هل كال يرشع اذل٬ةب إحل٫. ،املؽي٪ح

 : ضلٓ زيارة املفاسػ الفتكث واٌّتْخني؟561س
ي٬ة ٨٦ املٮآً ا٣/ 561ج يت أ٦ة املكةصؽ الكجٕح كمكضؽ ا٣ٞج٤ذني ٗك

 ،يؾ٠ؿ ثٕي املؤ٣ٛني يف امل٪ةقٟ زيةرد٭ة ٚال أو٢ ذللٟ كال دحل٢ ٤ٔي٫
 . )اث٨ ثةز(.كاملرشكع ل٧٤ؤ٨٦ داا٧ة ٬ٮ االدجةع دكف االثذؽاع

 : ِٚ وغِ زمؾم ملٖ رشب ٔ٘ٙ يف مُث وٌػ؟561س
 ؛ّة٬ؿ األد٣ح أف ٦ةء زمــ ٦ٛيؽ قٮاء اكف يف م١ح أـ يف ٗي٬ة/ 560ج

ٔاء زمؾم ملا »جليب ٤ٔي٫ الىالة كالكالـ يف ٝٮهل/ ٧ٕٚٮـ احلؽير الٮارد ٨ٔ ا
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071 ين٢٧ ٦ة إذا رشب يف م١ح أك رشب ػةرج م١ح، كٌلف ثٕي  «رشب هل
 . )ا٣ٕسي٧ني(.الك٤ٙ يزتكدكف ث٧ةء زمــ حي٤٧ٮ٫٩ إىل ثالد٥٬

ٜء واالمتفال ةٕاء زمؾم؟562س  : ٔا ضلٓ االـت٘شاء والٜع
ٮء ٦٪٫، كجيٮز أيٌة االقت٪ضةء/ 562ج ث٫ كا٣٘ك٢ ٨٦ اجل٪ةثح  جيٮز الًٮ

أ٫٩ ٩جٓ املةء ٨٦ ثني  إذا دٔخ احلةصح إىل ذلٟ. كٝؽ زجخ ٔ٪٫
بٮا كحل٘ك٤ٮا  أوةث٫ٕ ز٥ أػؾ اجلةس ظةصذ٭٥ ٨٦ ٬ؾا املةء ٣حرشبٮا كحلذًٮ
زيةث٭٥ ك٣حكت٪ضٮا. لك ٬ؾا كٝٓ؛ ك٦ةء زمــ إف ل٥ يل٨ ٦س٢ املةء اذلم ٩جٓ 

  )اث٨ ثةز(. ٧٬ة ٦ةء رشيٙ.ل٥ يل٨ ٚٮؽ ذلٟ، ٚالك ٨٦ ثني أوةثٓ اجليب

ٜد مؽض ويٙ ٖٔ ٔاء زمؾم : 563س ٜس ِٚ جيٜز مفِ اّؽىِ يف دةؽه ل
 وًػ ًؽئ ويٙ؟

ٓ األل٥ يف أم 561ج ي ٦ةء زمــ كي٧كط ث٫ مًٮ / يٞؿأ ىلع ٦ةء زمــ ٗك
ٓ ٨٦ اجلك٥، ٣ل٨ ي٪ْٙ أكالن ادلثؿ كا٣ٞج٢ ٨٦ أزؿ ابلٮؿ، أك ا٣٘ةاٍ ز٥  مًٮ

 ني(.)ا٣ٕسي٧ ي٧كط ث٭ؾا املةء.

 ٌِٗ ٔاء زمؾم إىل ةدل احلاج؟ يفخطب: ِٚ 564س
. )اث٨ ٨٦ مح٢ محبة ٨٦ ٦ةء زمــ صةز ٚٞؽ اكف الك٤ٙ حي٤٧ٮ٫٩ /564ج
 (.دي٧يح

هل أف حي٢٧ ٫ٕ٦ ٨٦ ٦ةء زمــ ٦ة دحرس هل دربٌل ث٫؛ ٚٞؽ/ اكف رقٮؿ اهلل 
 حي٫٤٧ ٫ٕ٦ يف األداكم كا٣ٞؿب كٌلف يىت ىلع املؿىض كيكٞي٭٥. 

يؿق٢ ك٬ٮ ثةملؽي٪ح ٝج٢ أف دٛذط م١ح إىل ق٭ي٢ ث٨ ٧ٔؿك/ أف أ٬ؽ ث٢ إ٫٩/ اكف 



 (أظاكـ الـيةرة ك٦ةء زمــ)
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كذ٠ؿ اث٨ دي٧يح أف الك٤ٙ  .جلة ٨٦ ٦ةء زمــ كال درتؾ ٚيجٕر إحل٫ ث٧ـاددني074
  . )األبلةين(.اك٩ٮا حي٤٧ٮ٫٩

يججيغ أف يأػؾ إف اقذُةع « ٔاء زمؾم ملا رشب هل»يٞٮؿ/  الؿقٮؿ 
  . )الٮاديع(.املكذٕةفكي٭ؽم، كاهلل 
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075  ؽًاتٔخى

ٜم اثلأٖ إىل ٗٛايث أيام اّترشيي؟565س  : ٔا يه أـٕاء أيام احلز ٖٔ احل
احلٮـ / احلٮـ اثلة٨٦ يكُل يٮـ ا٣رتكيح، كاحلٮـ اتلةقٓ يٮـ ٔؿٚح، ك565ج

 ،كاثلةين ٔرش يٮـ اجلٛؿ األكؿ، كاحلةدم ٔرش يٮـ ا٣ٞؿ ،ا٣ٕةرش يٮـ اجلعؿ
 .كاثلة٣ر ٔرش يٮـ اجلٛؿ اثلةين

ٜاف 566س ائؽ : ِٚ اّؽ  قٕال احلز حتخاج إىل ٗيث عاضث؟أـو
أّ٭ؿ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء، كأوع٭ة إف مةء اهلل أف ا٣ُٮاؼ ال يٛذٞؿ إىل / 566ج

٩يح ختى٫؛ ألف ٩يح احلش دليف ٚي٫، كًلؾلٟ قةاؿ أ٧ٔةؿ احلش اكلٮٝٮؼ 
ـد٣ٛح، كالكيع، كالؿَل لك٭ة ال دٛذٞؿ إىل ٩يح؛ ألف ٩يح  ،ثٕؿٚح، كاملجيخ ث٧

 .. )الن٪ٞيُٰ(دميٕ٭ة، كىلع ٬ؾا أكرث أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ا٣جكٟ ثةحلش تن٢٧ 

ْٓ 567س ٜاؼٖ اّيت داع ويٛا اجليب ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو : كٓ امل
 يف احلز؟

ضه / 567ج ٓى يؽي٫ لرلعء قخى مؿات/ األكىل/  ذي٫ي د٧ٌه٪خ ظى رٚ
ـد٣ٛح ،كاثلةثلح/ ثٕؿٚح ،كاثلة٩يح/ ىلع املؿكة ،ىلع الىٛة ح/ كاخلةمك، كالؿاثٕح/ ث٧

 . )الى٪ٕةين(.كالكةدقح/ ٔ٪ؽ اجل٧ؿة اثلة٩يح ،ٔ٪ؽ اجل٧ؿة األكىل

 : ِٚ احلز املربور يلىؽ الُتائؽ أم ٜٚ عاص ةالطنائؽ؟568س
ٜم ودلحٙ أٔٙ» /ٝٮهل/ 568ج كّة٬ؿق ٗٛؿاف ، ث٘ي ذ٩ت /أم «رسف َي

 . )اث٨ ظضؿ(.الى٘ةاؿ كال١جةاؿ كاتلجٕةت
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076 جلة أف ٩ٕؽك ا٣ْة٬ؿ إال  ّة٬ؿ احلؽير أف احلش يلٛؿ ال١جةاؿ، ك٣حف 
ثؽحل٢، كٝةؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء/ إذا اك٩خ الى٤ٮات اخل٧ف ال دلٛؿ إال إذا 
اصذججخ ال١جةاؿ كيه أ٥ْٔ ٨٦ احلش كأظت إىل اهلل، ٚةحلش ٨٦ ثةب أكىل، 
٣ل٨ ٩ٞٮؿ/ ٬ؾا ّة٬ؿ احلؽير، كهلل دٕةىل يف ظ٫٧١ مبٮف، كاثلٮاب ٣حف 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.ٚي٫ ٝيةس

اإلَرار ٖٔ ضلة اجلاوْث يف املفشػ احلؽام أم  : أيٕٛا أوغ569ِس
ٜاف؟  اإلَرار ٖٔ اّؽ

مكذعت ٦أمٮر ث٫، ال قي٧ة ل٤ٞةد٦ني، ٚإف دم٭ٮر  ٠رثة ا٣ُٮاؼ/ 569ج
ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف َٮاٚ٭٥ ثةبليخ أ٢ٌٚ هل٥ ٨٦ الىالة ثةملكضؽ احلؿاـ، ٦ٓ 

 . )اث٨ دي٧يح(.ٌٚي٤ح الىالة ثةملكضؽ احلؿاـ
اؼ ثةبليخ أ٢ٌٚ ٨٦ والة اجلة٤ٚح مل٨ اكف ٨٦ ٢ ٨ٔ ٦ةلٟ أف ا٣ُٮًٞ ٩ي 

 )اث٨ ظضؿ(. .ك٬ٮ املٕذ٧ؽ .أ٢٬ ابلالد ابلٕيؽة
٣ل٨ األكىل أف جي٧ٓ ثني األمؿي٨ ٚي١رث ٨٦  يف اتلٌٛي٢ ثح٪٭٧ة ػالؼ،

 )اث٨ ثةز(.  .ة كا٣ُٮاؼ ظىت جي٧ٓ ثني اخليي٨الىال
أ٢ٌٚ إذا ٚأظية٩ةن يلٮف ا٣ُٮاؼ  ؛األ٢ٌٚ لإلنكةف ٦ة ٬ٮ أ٩ٛٓ ٤ٞ٣ج٫   

اكف املُةؼ ػةحلةن كٌلف اإلنكةف جيؽ ٨٦ ٩ٛك٫ اخلنٮع كظٌٮر ا٤ٞ٣ت أكرث 
 )ا٣ٕسي٧ني(.  كأظية٩ةن يلٮف األمؿ ثة١ٕ٣ف. ،ممة لٮ اكف يىٌل
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077 : ٔا ٜٚ األوغِ ملٖ اكن داعِ مُث اإلَرار ٖٔ اّكٕؽة أم 571س
ٜاف؟  اّؽ

ىالة، ٨٦ اكف ٨٦ أ٢٬ م١ح، ٚةأل٢ٌٚ هل االمذ٘ةؿ ثة٣ُٮاؼ، كال/ 571ج
ؽـ اخلؿكج ػةرج احلؿـ ألداء ا٧ٕ٣ؿة إف اكف ٝؽ أدهل  ،كقةاؿ ا٣ٞؿبةت، ٔك

 . )اث٨ ثةز(. ٧ٔؿة اإلقالـ

 : ٔاذا يفخطب ق٘ػ إرادة دعٜل مُث واخلؽوج ٔ٘ٛا؟571س
تكةؿ ٔ٪ؽ دػٮؿ م١ح؛ ملة يف ابلؼةرم ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ / ي570ج كذعت ااٗل
 اكف ي٢ٕٛ ذلٟ. أف اجليب  

ٗتكةؿ ٔ٪ؽ دػٮؿ م١ح مكذعت ٔ٪ؽ دميٓ ا٧٤ٕ٣ةء اال /ث٨ امل٪ؾراٝةؿ 
ٮء  . )اث٨ ظضؿ(.ك٣حف يف دؿًل٫ ٔ٪ؽ٥٬ ٚؽيح كٝةؿ أكرث٥٬ جيـئ ٦٪٫ الًٮ

ْٓ مُث؟572س  : ٖٔ أيٖ دعِ اجليب ضًل اهلل قْيٙ ولَع آهل ـو
دػ٢ ٨٦ ٠ىؽل ثٛذط الاكؼ، كػؿج ٨٦ ٠يؽل ث٥ٌ الاكؼ، ٧٠ة  /572ج

اٚذط أ٢٬ م١ح/ كيٞٮؿ  / الى٪ٕةين. ٝةؿ يف ابلؼةرم ٨ٔ عئنح 
٥كادػ٢  .كاػؿج ، ًك

 : ِٚ يرشع ادلعٜل ٖٔ ةاب الفلم؟573س
ثةدلػٮؿ ٨٦ ثةب الكالـ، كإ٧٩ة دػ٢  ل٥ يأمؿ اجليب / 571ج

  . )اث٨ ثةز(.٦٪٫، ٚإف دحرس كدػ٢ ٦٪٫ ٚ٭ٮ أ٢ٌٚ كإال ٚال ظؿج
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078  : ِٚ ذتج داعء عاص ق٘ػ رؤيث الُكتث؟574س
ٚيؽٔٮ ث٧ة دحرس  ،٪ة دعء ػةص٬ ل٥ يثجخ ٨ٔ اجليب / 574ج

٪ة رب٪ة ٚعيِّ  ؛امهلل أ٩خ الكالـ ك٦٪ٟ الكالـ»كإف دع ثؽعء ٧ٔؿ/ ، هل
 . )األبلةين(.ثلجٮد٫ ٔ٪٫  ؛ٚعك٨ «ثةلكالـ

 : ِٚ يرشع ادلاعء وروف احلػيٖ ق٘ػ رؤيث اْليج؟575س
يح رٚٓ احلؽي٨، ك٬ٮ ظل٥ / 575ج ٣حف يف ابلةب ٦ة يؽؿ ىلع مرشٔك

إال ثؽحل٢، كأ٦ة ادلعء ٔ٪ؽ رؤيح ابليخ ٚٞؽ ركيخ ٚي٫ أػجةر رشيع ال يثجخ 
 .. )النٮٌلين(كآزةر

ٜاف ةاْليج؟576س  : ِٚ حتيث املفشػ اّؽ
٧ٔٮـ األد٣ح الٮاردة يف الىالة ٝج٢ اجل٤ٮس يف املكضؽ تن٢٧ / 576ج

املكضؽ احلؿاـ أيٌة، كا٣ٞٮؿ ثأف حتيذ٫ ا٣ُٮاؼ خمة٣ٙ ل٧ٕ٤ٮـ املنةر إحل٫، 
ثٕؽ زجٮد٫، ك٬ي٭ةت، ال قي٧ة كٝؽ زجخ ثةتلضؿبح أ٫٩ ال ي٧ل٨  ٚال يٞج٢ إال

لرلاػ٢ إىل املكضؽ احلؿاـ ا٣ُٮاؼ لك٧ة دػ٢ املكضؽ يف أيةـ املٮاق٥، ٚةحل٧ؽ 
ْٖ َضَؽٍج }هلل اذلم ص٢ٕ يف األمؿ قٕح،  ِٔ  ِٖ ي ْٓ يِف ادلِّ َِ َقَْْيُل ا َسَك َٔ كإف ممة  {َو

كجح ٣٘ي املعؿـ، كإال ٚةلك٪ح يف يججيغ اتلجج٫ هل أف ٬ؾا احلل٥ إ٧٩ة ٬ٮ ثة٣ج
 ق. )األبلةين(.ظ٫ٞ أف يجؽأ ثة٣ُٮاؼ ز٥ ثةلؿًلٕذني ثٕؽ

املكضؽ احلؿاـ ٠٘يق ٨٦ املكةصؽ ٨٦ دػ٢ حلىٌل، أك ٣حكذ٧ٓ اذل٠ؿ، أك 
٦ة أمج٫ ذلٟ ٨٦ اإلرادات ٚإ٫٩ يىٌل رًلٕذني ٠٘يق ٨٦ املكةصؽ، أ٦ة إذا 

٧ؿة، أك حلُٮؼ دُٮع دػ٢ حلُٮؼ ٠إنكةف ٦ٕذ٧ؿ دػ٢ حلُٮؼ َٮاؼ ا٣ٕ
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ٚ٭٪ة ي٘ين ا٣ُٮاؼ ٨ٔ رًلٕيت حتيح املكضؽ؛ أل٫٩ إذا َةؼ ٚكٮؼ يىٌل 079
  . )ا٣ٕسي٧ني(.رًلٕذني ثٕؽ ا٣ُٮاؼ

 ؟ضز اّىؽيغثأم  الؾواج: أيٕٛا يٌػم 577س
أل٫٩  ؛إف اظذةج إىل اجلاكح، كػةؼ ىلع ٩ٛك٫ ا٣ٕ٪خ، ٝؽـ ا٣زتكيش/ 577ج

. )اث٨ ، كإف ل٥ خيٙ ٝؽـ احلشكاصت ٤ٔي٫، كال ٗىن ث٫ ٔ٪٫، ٚ٭ٮ ٠٪ٛٞذ٫
 ٝؽا٦ح(.

إف اظذةج اإلنكةف إىل اجلاكح كػيش ا٣ٕ٪خ ثرتًل٫ ٝؽ٫٦ ىلع احلش 
كإف ل٥ خيٙ ٝؽـ احلش، ك٩ه اإل٦ةـ أمحؽ ٤ٔي٫ يف ركايح وة٣ط  ،الٮاصت

يق كاػذةرق أثٮ ثلؿ  . )اث٨ دي٧يح(.ٗك

 : ِٚ يٌػم الؾواج أم ضز اتلؽٜع؟578س
يٞؽـ اجلاكح ثل٢ ظةؿ، ٦ة داـ ٔ٪ؽق  إذا اكف ظش دُٮع ٚإ٫٩/ 578ج

م٭ٮة كإف اكف ال ينٜ ٤ٔي٫ دأصي٫٤، كذلٟ ألف اجلاكح ٦ٓ الن٭ٮة أ٢ٌٚ ٨٦ 
 . )ا٣ٕسي٧ني(.٩ٮا٢ٚ ا٣ٕجةدة، ٧٠ة رصح ثؾلٟ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣

 : ٔا ضىث اّكٕؽة لَع ـبيِ اإلمجال؟579س
ؿا / وٛذ٭ة أف حيؿـ ث٭ة اخآٚةيق ٨٦ امليٞةت أك ٨٦ حمةذاد٭ة ثؿا أك حب579ج

أك صٮا، ك٨٦ اكف ثني م١ح كاملٮاٝيخ ٠أ٢٬ صؽة ٚيعؿمٮف ٨٦ ٦٪ةزهل٥، 
كامليك حيؿـ ث٭ة ٨٦ أدىن احل٢، ز٥ يُٮٚٮف ثةبليخ قجٕح أمٮاط، كيكٕٮف ثني 
الىٛة كاملؿكة قجٕة، ٦جذؽاني ثةلىٛة، ز٥ حي٤ٞٮف أك يٞرصكف، ك٣حف ىلع املؿأة 

كبؾلٟ يلٮ٩ٮف ٝؽ أد٧ٮا ظ٤ٜ إدمةع، كإ٧٩ة دٞرص َؿؼ ّٛيد٭ة ٝؽر أ٤٧٩ح، 
 ؿ(.دى ٧ٔؿد٭٥. )الٮى 
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081  : ِٚ لْكٕؽة وًج ٔكني؟581س
كيكذعت  ،كال دلؿق يف كٝخ ٦٪٭ة ،دميٓ الك٪ح كٝخ لإلظؿاـ ث٭ة/ 581ج

اإل٠سةر ٦٪٭ة يف ا٧ٕ٣ؿ كيف الك٪ح الٮاظؽة، كٝؽ ي٧ذ٪ٓ اإلظؿاـ ثة٧ٕ٣ؿة ال 
 .. )اجلٮكم(بكجت الٮٝخ ث٢ ٣ٕةرض

 أوغِ ٖٔ احلز؟: ِٚ اّكٕؽة يف رمغان 581س
٨٦ امل٤ٕٮـ ثةالًُؿار أف احلش اتلةـ أ٢ٌٚ ٨٦ ٧ٔؿة رمٌةف، / 580ج

كالٮاظؽ ٦٪ة لٮ ظش احلش املٛؿكض ل٥ يل٨ اكحلش ٫ٕ٦، ١ٚيٙ ث٧ٕؿة!! كاغيح 
٦ة حيى٫٤ احلؽير أف دلٮف ٧ٔؿة أظؽ٩ة يف رمٌةف ٨٦ امليٞةت ث٧زن٣ح 

 . )اث٨ دي٧يح(.ظضح

 لَع مريٚا؟ : ِٚ لْكٕؽة يف أشٛؽ احلز مؾيث582س
 لك ٧ٔؿق ٤ٔي٫ الىالة كالكالـ يف أم٭ؿ احلش، ٧ٕٚؿة احلؽيبيح/ 582ج

٧ؿة  ٧ؿة احلش اك٩خ ٦ٓ ٔك ا٣ٌٞةء ٧ٔؿة اجلٕؿا٩ح اك٩خ يف ذم ا٣ٕٞؽة، ٔك
؛ ك٬ؾا يؽؿ ٨ٔ أف ا٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ احلش هلة مـيح ك٢ٌٚ ،احلش يف ذم ا٣ٕٞؽة

 ٬ؾق األم٭ؿ هلة. )ا٣ٕسي٧ني(. الػذيةر اجليب 

 : ضلٓ ختطيص حلْث ـتف وقرشيٖ ةأداء قٕؽة؟583س

رشي٨ ثة٧ٕ٣ؿة ٨٦ ابلؽع، ألف رقٮؿ اهلل 581ج / ختىيه حل٤ح قجٓ ٔك
  رشي٨ ل٥ خيىى٭ة ث٧ٕؿة يف ٫٤ٕٚ، كل٥ خيىى٭ة أم حل٤ح قجٓ ٔك

رشي٨ ٨٦ رمٌةف، ٦ٓ أ٫٩ يف عـ ا٣ٛذط  ث٧ٕؿة يف ٝٮهل، ٥٤ٚ يٕذ٧ؿ حل٤ح قجٓ ٔك
رشي٨ ٨٦ رمٌةف اك ف يف م١ح كل٥ يٕذ٧ؿ، كل٥ ي٢ٞ لأل٦ح حتؿكا حل٤ح قجٓ ٔك
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رشي٨ ثة٣ٞيةـ 080 رشي٨ ثة٧ٕ٣ؿة، كإ٧٩ة أمؿ أف ٩ذعؿل حل٤ح قجٓ ٔك حل٤ح قجٓ ٔك
 ٚي٭ة ال ثة٧ٕ٣ؿة. )ا٣ٕسي٧ني(.

ٜاف واضػ؟584س  : ٔا ٜٚ ادلحلِ لَع أن اٌّارن يلىيٙ ؼ
أ٤٬خ ث٧ٕؿة ٚٞؽ٦خ كل٥ أ٩٭ة  / ٦ة أػؿص٫ مك٥٤ ٨ٔ عئنح 584ج

ىت ظةًخ، ٚجك١خ امل٪ةقٟ لك٭ة، كٝؽ أ٤٬خ ثةحلش، ٚٞةؿ دُٙ ثةبليخ ظ
ٜاوٍ »يٮـ اجلٛؿ/  هلة اجليب   .«شٍ وقٕؽحٍحليفكٍ ؼ

ٚيف ٬ؾا احلؽير الىعيط اتلرصيط ثأ٩٭ة اك٩خ حمؿ٦ح أكالن، ك٦٪ٕ٭ة 
احليي ٨٦ ا٣ُٮاؼ ٥٤ٚ ي١٧٪٭ة أف حت٢ ث٧ٕؿة ٚأ٤٬خ ثةحلش ٦ٓ ٧ٔؿد٭ة 

ثأ٩٭ة ٝةر٩ح، ظير ٝةؿ/   األكىل ٚىةرت ٝةر٩ح، كٝؽ رصح اجليب 
. ك٦ٓ ذلٟ رصح ثأ٩٭ة يلٛي٭ة هل٧ة َٮاؼ كاظؽ «حلشٍ وقٕؽحٍ»

 )الن٪ٞيُٰ(.

: ِٚ اٌّرص واجلٕف يف امل٘اـٍ عاص ةاآلوايق أم يشِٕ أِٚ 585س
 مُث؟
ّ٭ؿ ٝٮيل أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽم أف دميٓ احلضةج جي٧ٕٮف ا٣ْ٭ؿ / أ585ج

ـد٣ٛح يٞرصكف ا٣ٕنةء، كأف كا٣ٕرص، كيٞرصكف، كًلؾلٟ يف دمٓ اتلأػي يف م
ي٥٬ يف ذلٟ قٮاء، كال خيىف أف ّة٬ؿ الؿكايةت/ أف اجليب  أ٢٬ م١ح ٗك

  كدميٓ ٨٦ ٫ٕ٦ دمٕٮا كٝرصكا، كل٥ يثجخ يشء يؽؿ ىلع أ٩٭٥ أد٧ٮا
ـد٣ٛح، كال ٔؿٚح  .. )الن٪ٞيُٰ(والد٭٥ ثٕؽ قال٫٦/ يف ٦ىن، كال م
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082 ِٛ و، ؽريمطاب ةٕؽض عوٌري أو سار : أراد احلز وهل أخ 586س
 ؟حيز ةٙلَع املؽيظ أم املال أن ي٘ىي  األوغِ

/ إف اكف احلش ظش ٚؿيٌح ٚإ٫٩ جيت ٤ٔي٫ أداؤق إذا دٮٚؿت رشك٫َ، 586ج
 كإف اكف احلش ٩ة٤ٚح ٚإف إع٩ح املعذةج اذلم امذؽت ظةصذ٫ أ٢ٌٚ ٦٪٫.

 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : ق٘ػه ٔال وِٛ األوغِ أن حيز ةٙ ٗاوْث أم يخطػق ة٘ىٌخٙ؟587س
كًلؾلٟ إف اكف  ،إف اكف هل أٝةرب حمةكيش ٚةلىؽٝح ٤ٔي٭٥ أ٢ٌٚ/ 587ج

أل٫٩  ؛ٚأ٦ة إذا اكف الك٧٬ة دُٮع ٚةحلش أ٢ٌٚ ،٬٪ةؾ ٝٮـ مٌُؿكف إىل ٩ٛٞذ٫
 )اث٨ دي٧يح(.ٔجةدة ثؽ٩يح ٦ةحلح. 

: ق٘ػي ٔال وِٛ األوغِ أن أسكِ ٖٔ حيز ةٙ قين ٗاوْث أم 588س
 أقؽيٙ ّىٌري حيز ةٙ اّىؽيغث؟

كاحلش ٩ٮع ٨٦  «ٖٔ سٛؾ اغزيا وٌػ مؾا»ٝةؿ/  اجليب / 588ج
اجل٭ةد، كإُٔةء ٬ؾا ا٣ٛٞي حلعش ظش ا٣ٛؿيٌح أ٢ٌٚ ٨٦ ٠ٮ٫٩ يُٰٕ 
ادلرا٥٬ لنؼه حيش ٔ٪٫ ظضح ٩ة٤ٚح؛ أل٫٩ قيؤيت أصؿ ٚؿيٌح إىل أػي٫ ألداء 

 )ا٣ٕسي٧ني(. رًل٨ ٨٦ أرٌلف اإلقالـ ٔ٪٫.

 حيز قٖ مريه؟: أيٕٛا أوغِ أن حيز قٖ ٗىفٙ حؽٜاع أم 589س
األ٢ٌٚ أف حيش ٨ٔ ٩ٛك٫؛ أل٫٩ األو٢، كيؽٔٮ جلٛك٫ ك٣٘يق ٨٦ / 589ج

األٝةرب كقةاؿ املك٧٤ني، إال إذا اكف أظؽ كادلي٫ أك الك٧٬ة ل٥ حيش ا٣ٛؿيٌح 
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ا ث٭٧ة كإظكة٩نة إحل٭٧ة ٔ٪ؽ ا٣ٕضـ 081 ٫٤ٚ أف حيش ٔ٪٭٧ة ثٕؽ ظض٫ ٨ٔ ٩ٛك٫، ثؿًّ
 . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.أك املٮت

إَٕال يف ةاملال أـاٚٓ  مأ حؽٜاع األوغِ أن أضز قٖ وادليِٚ : 591س
 ة٘اء مفشػ؟

إذا اك٩خ احلةصح ٦ةقح إىل د٧ٕي املكضؽ ٚذرصؼ ٩ٛٞح احلش دُٮع / 591ج
يف ٧ٔةرة املكضؽ؛ ٥ْٕ٣ اجلٛٓ كاقذ٧ؿارق كإع٩ح املك٧٤ني ىلع إٝة٦ح الىالة 

 دمةٔح.
اتلُٮع يف ٧ٔةرة أ٦ة إذا اك٩خ احلةصح ٗي ٦ةقح إىل رصؼ ٩ٛٞح احلش 

املكضؽ لٮصٮد ٨٦ ي٧ٕؿق ٗي وةظت احلش، ٚعض٫ دُٮع ٨ٔ كادلق ث٪ٛك٫ 
 . )اث٨ ثةز(.كب٘يق ٨٦ اثلٞةت أ٢ٌٚ إف مةء اهلل

 : ِٚ جيٜز أن يكؽٝ اّىٌري ٖٔ الؾٌلة حلطز؟591س
٨٦ ل٥ حيش ظضح اإلقالـ ك٬ٮ ٚٞي أُٔٯ ٦ة حيش ث٫ ا ـهيٕين ٨٦ / 590ج
 )اث٨ دي٧يح(. الـٌلة.
ٮز رصؼ الـٌلة يف إرٌلب ٚٞؿاء املك٧٤ني حلش ٚؿيٌح اإلقالـ، ك٩ٛٞذ٭٥ جي

ِ }ٚي٫، دلػٮهل يف ٧ٔٮـ ٝٮهل دٕةىل/  ِِ اّلِله بِي ـَ . ٨٦ آيح مىةرؼ الـٌلة{ َويِف 
 )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(.

 : ِٚ جيٜز يل أن أضز قٖ وادليت ٖٔ زٌلة ٔايل؟592س
٨ٔ أمٟ املذٮٚةة؛  / ال جيٮز لٟ أف دؽٚٓ محبة ٨٦ زٌلة ٦ةلٟ ل٤عش592ج

أل٩٭ة إف اكف هلة دؿًلح كل٥ حتش ٚإ٩٭ة حيش ٔ٪٭ة ٨٦ دؿًلذ٭ة، كإف ل٥ يل٨ هلة 
دؿًلح ٚإ٩٭ة ال جيت ٤ٔي٭ة ظش؛ أل٩٭ة اك٩خ ٗي مكذُيٕح، كاحلش إ٧٩ة جيت 
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084 ِٙ ىلع املكذُيٓ، ٝةؿ دٕةىل/ } َخَؽاَع إحَِلْ ـْ ِٖ ا َٔ ِ لََعَ اجلهاِس ِضزُّ اْْلَْيِج  َوّلِِله
بِيًل   . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. {ـَ

 : ِٚ األوغِ احلز واالقخٕار ةالطتيان الطنار أم ال؟593س
إف اكف احلش ث٭٥ يؤدم إىل ا٣تنٮيل ٤ٔي٫ كإىل املنٞح ا٣يت حتٮؿ / 591ج

ك٬ؾا ظةو٢ يف أيةـ املٮاق٥/  ،ثح٪ٟ كبني إد٧ةـ نك١ٟ، ٚةأل٢ٌٚ أال حيؿمٮا
 . )ا٣ٕسي٧ني(.كًلأيةـ احلش ،اك٧ٕ٣ؿة يف رمٌةف

 : ٔا ٜٚ اَّلي حػعْٙ اجلياةث ٖٔ أقٕال احلز؟594س
خبالؼ  ،٫٤ اجليةثح ٨٦ أ٧ٔةؿ احلشؽػ/ الؿَل كظؽق ٬ٮ اذلم د594ج

٧ةؿ األػؿل. )ا٣ٕجةد(.  اأٔل

 : ِٚ جيٜز لْٕؽأة ان حتز قٖ الؽسِ أو املؽأة؟595س
جيٮز ل٧٤ؿأة أف حتش ٨ٔ امؿأة أػؿل ثةدٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةء، كًلؾلٟ جيٮز / 595ج

 (.دي٧يح. )اث٨ ة ٨ٔ الؿص٢ ٔ٪ؽ األا٧ح األربٕح كدم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةءأف حتش املؿأ

ٜد إىل ستِ اجلٜر وزيارة اّنار ٚ٘اك؟: 596س  ضلٓ الطك
/ الىٕٮد إىل ا٣٘ةر املؾ٠ٮر ٣حف ٨٦ مٕةاؿ احلش، كال ٨٦ قنن 596ج

٤ي٫ يججيغ أف ي٧٪ٓ  اإلقالـ، ث٢ إ٫٩ ثؽٔح، كذريٕح ٨٦ ذراآ الرشؾ ثةهلل، ٔك
ٓ هل درج كال يك٭٢ الىٕٮد هل؛ ٧ٔال ثٞٮؿ  اجلةس ٨٦ الىٕٮد هل، كال يًٮ

. )ال٤ض٪ح «ٖٔ أضػث يف أمؽٗا ٚؼا ٔا ّحؿ ٔ٘ٙ وٜٛ رد/ »اجليب 
 ادلاا٧ح(.
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085 ٜاـٓ احلز؟597س  : ٔاذا يجتيغ لَع ؼْتث اّكْٓ وادلاعة يف م
ىلع أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كا٢ٌٛ٣ أف ي٘ذ٪٧ٮا ٚؿوح اتلٞةا٭٥ ثةحلضةج يف / 597ج

ي ٚي٧٤ٕٮ٥٬ ٦ة ي٤ــ ٨٦ ٦٪ةقٟ  ،ق ٨٦ املٮا٨َ املٞؽقحاملكضؽ احلؿاـ ٗك
كأف ال ين٤٘٭٥ ذلٟ ٨ٔ ادلٔٮة إىل  ،الك٪حال١ذةب كاحلش كأظاك٫٦ ىلع كٜٚ 

 ؛أو٢ اإلقالـ اذلم ٨٦ أص٫٤ ثٕسخ الؿق٢ كأ٩ـ٣خ ال١ذت أال ك٬ٮ اتلٮظيؽ
ٚإف أكرث ٨٦ ٣ٞي٪ة٥٬ ظىت مم٨ يجذِل إىل ا٥٤ٕ٣ كصؽ٩ة٥٬ يف ص٭٢ ثة٣ٖ حبٞيٞح 

ٮظيؽ ك٦ة ي٪ةٚي٫ ٨٦ الرشًليةت كالٮزجيةت،٧٠ة أ٩٭٥ يف ٤ٛٗح دة٦ح ٨ٔ اتل
رضكرة رصٮع املك٧٤ني ىلع اػذالؼ ٦ؾا٬ج٭٥ كًلرثة أظـاث٭٥ إىل ا٢٧ٕ٣ 
اثلةثخ يف ال١ذةب كالك٪ح يف ا٣ٕٞةاؽ كاألظاكـ كاملٕةمالت كاألػالؽ 

ي ذلٟ ٨٦ مؤكف احليةة  . )األبلةين(.كالكيةقح كاالٝذىةد ٗك

 ٘اك قلٔات حـٛؽ لَع املٌتّٜني يف أداء احلز واّكٕؽة؟ِٚ ٚ 598س:
ٝؽ يلٮف ٬٪ةؾ ٔال٦ةت مل٨ دٞج٢ اهلل ٦٪٭٥ ٨٦ احلضةج، / 598ج

كالىةا٧ني، كاملذىؽٝني، كاملى٤ني كيه انرشاح الىؽر كرسكر ا٤ٞ٣ت، ك٩ٮر 
دْ٭ؿ ىلع ثؽف وةظج٭ة، ث٢ ىلع ّة٬ؿق كبةَ٪٫  الٮص٫، ٚإف ل٤ُةعت ٔال٦ةت

ي الك٤ٙ أف ٔال٦ح ٝجٮؿ احلك٪ح أف يٮٜٚ اإلنكةف حلك٪ح أيٌةن، كذ٠ؿ ثٕ
 ثٕؽ٬ة، ٚإف دٮٚيٜ اهلل إيةق حلك٪ح ثٕؽ٬ة يؽؿ ىلع أف اهلل ٔـ كص٢ ٝج٢ ٫٤٧ٔ

 )ا٣ٕسي٧ني(. األكؿ، ك٨٦ه ٤ٔي٫ ث٢٧ٕ آػؿ يؿىض ث٫ ٔ٪٫.

ِ الفحئات َؼلٍ؟599س  : ِٚ احلف٘ات مغاقىث يف املشاقؽ، ٚو
لرشؼ املاكف، ٚةلىالة يف املكضؽ  / احلك٪ةت دٌةٔٙ يف احلؿـ599ج

احلؿاـ ٨ٔ ٦ةاح أ٣ٙ والة ٚي٧ة قٮاق، كذلٟ ين٢٧ احلؿـ لك٫ ممة ٬ٮ داػ٢ 
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األ٦يةؿ ىلع الىعيط، كأ٦ة الكحبح يف احلؿـ ٚإ٩٭ة د٤ِ٘؛ ٣ٞٮؿ اهلل دٕةىل/ 086
{ ٍٓ حِل

َ
ْٖ َقَؼاٍب أ ِٔ  ُٙ ًْ ٍٓ ُِٗؼ

ْْ ـُ
ِ َاٍد ة

ْ
ِٙ ةِإحِل ْٖ يُؽِْد فِي َٔ ٙ ٨٦ ص٭ح {، ل١٪٭ة ال دٌةَٔو

اا٣ٕؽد؛ ٣ٞٮؿ اهلل دٕةىل/ } َٛ ِْٔرَْ حَِّئِث وََل جُيَْؾى إاِله  ْٖ َساَء ةِالفه َٔ . )ال٤ض٪ح {َو
 ادلاا٧ح(.

كث اّيت زيػت يف املفشػ اجلتٜي611س  : ِٚ حغاقه الطلة يف اتلـٜ
 ؟واملفشػ احلؽام

اكف أو٘ؿ ممة ٬ٮ احلٮـ كًلؾلٟ  -يٕين اجليب - مكضؽق/ 611ج
كظل٥  ،٨ ثٕؽ٣٥٬ل٨ زاد ٚي٭٧ة اخل٤ٛةء الؿامؽكف ك٦ى  ،ـاملكضؽ احلؿا

 )اث٨ دي٧يح(. الـيةدة ظل٥ املـيؽ يف دميٓ األظاكـ.
ظل٥ الـيةدة ظل٥ املـيؽ ٚي٫ يف ا٢ٌٛ٣ أيٌة، ٧ٚة زيؽ يف املكضؽ 

كٝؽ ٝي٢/ ، لك٫ قٮاء يف املٌةٔٛح كا٢ٌٛ٣ احلؿاـ كمكضؽ اجليب 
 ٨ رصت(.. )اثإ٫٩ ال ي٥٤ٕ ٨ٔ الك٤ٙ يف ذلٟ ػالؼ

 : ِٚ ضلة اجل٘ازة حغاقه يف املفشػ احلؽام؟611س
٬ؾا حم٢ ػالؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء ٚجٕي ا٧٤ٕ٣ةء يٞٮؿ/ اذلم يٌةٔٙ / 610ج

ي٬ة ال يٌيف املكضؽ احلؿاـ ٬ٮ الى٤ٮات اخل٧ف  كاذلم  .ةٍٔٙٚٞ ٗك
يْ٭ؿ ٨٦ احلؽير ا٧ٕ٣ٮـ، كدلٮف الىالة ىلع اجل٪ةزة داػ٤ح يف ا٧ٕ٣ٮـ 

 )ا٣ٕسي٧ني(. احلؿاـ، كاهلل أ٥٤ٔ.دٌةٔٙ يف املكضؽ 
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087 : ِٚ مغاقىث الطلة يف املفشػ احلؽام عاضث ةاملفشػ اَّلي 612س 
 ضٜل الُكتث أم شامْث حلػود احلؽم لكٙ؟

الىالة يف املكضؽ احلؿاـ ظٮؿ ال١ٕجح أمؿ ٦ذٜٛ ٤ٔي٫ أ٩٭ة / 612ج
دٌةٔٙ، ٚإذا دحرس ل٧٤ك٥٤ الىالة يف املكضؽ احلؿاـ ظٮؿ ال١ٕجح ٚؾلٟ 

كأك٢٧، كإف وًل يف مكضؽ ٨٦ مكةصؽ م١ح ٩ؿصٮ هل ٬ؾا ا٢ٌٛ٣ ىلع  أ٢ٌٚ
الىعيط، كإف احلؽير ي٥ٕ احلؿـ لك٫ ظىت لٮ وًل يف ثحذ٫ اجلة٤ٚح ي٥ٕ ٬ؾا 

 . )اث٨ ثةز(.ا٢ٌٛ٣؛ ألف والة اجلة٤ٚح يف ابليخ أ٢ٌٚ ٚي٫٧ٕ ا٢ٌٛ٣

 ؟شؽ حبشؽ إـٕاقيِتفٕيث احلِ : ضلٓ 613س
٥٤ ث٫، كأ٫٩ ٣حف ظضؿا هل، كإ٧٩ة ٬ؾا احلٞيٞح أف إق٧ةٔي٢ ال يٕ/ 611ج

ضؿ ظى٢ ظني ٝرصت اجلٛٞح ىلع ٝؿيل، ظني أرادكا ث٪ةء ال١ٕجح، ٥٤ٚ احلً 
 دلٙ اجلٛٞح بل٪ةء ال١ٕجح ىلع ٝٮأؽ إثؿا٬ي٥، ٚأػؿصٮا ٦٪٭ة ٬ؾا اجلة٩ت،

 )ا٣ٕسي٧ني(. ضؿا.كقِل ظُي٧ة كظً 

ٜاف ةاْليج وذجيث؟614س  : ضلٓ ًٜل ةكغٛٓ: اّؽ
ثٕي الـ٩ةدٝح ٨٦ أف ا٣ُٮاؼ ثةبليخ اك٣ُٮاؼ ىلع ٝجٮر ٦ة أكردق / 614ج

أكحلةا٭٥ كأ٫٩ كزجيح، ٚؾاؾ ٨٦ ز٩ؽٝذ٭٥ كإحلةد٥٬، ٚإف املؤ٦٪ني ٦ة َةٚٮا ث٫ إال 
 ثأمؿ اهلل؛ ك٦ة اكف ثأمؿ اهلل ٚة٣ٞيةـ ث٫ ٔجةدة هلل دٕةىل.

أال دؿل أف الكضٮد ٣٘ي اهلل رشؾ أكرب، كملة أمؿ اهلل املالالح أف 
 دـ اكف الكضٮد خآدـ ٔجةدة هلل دٕةىل كٌلف دؿؾ الكضٮد هل كٛؿا.يكضؽكا خآ
 )ا٣ٕسي٧ني(.
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088 ٜاف اٌّػوم ٖٔ أسِ أن 615س : ِٚ لْٕيك أن يؽٜف ٗاوْث ةػال ٖٔ ؼ
 ةكؽوث؟ يفىع ـيع احلز ًتِ الًٜٜف

ألف الكيع إ٧٩ة يىط ثٕؽ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ، ؛ ٬ؾا ٣حف ثىعيط/ 615ج
٤ي٫ ٚال يىط ٫٤ٕٚ ٬ؾا، ٚإذا اكف ٝؽ  كامليك ٣حف يف ظ٫ٞ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ، ٔك

 . )ا٣ٕسي٧ني(.٢ٕٚ ٤ٕٚي٫ أف يٕيؽ الكيع، ألف الكيع كٝٓ يف ٗي حم٫٤

ٜاف؟616س  : ضلٓ امل٘اًشث اّكْٕيث علل اّؽ
أل٢ٌٚ أف ينذ٢٘ اإلنكةف ثةذل٠ؿ؛ ألف ا٣ُٮاؼ يجذيه كيـكؿ، / ا616ج

ب٤ح يف أز٪ةء كامل٪ةٝنح ٣حف هلة كٝخ، أ٦ة اإلصةثح اخلةَٛح ىلع قؤاؿ ٨٦ األق
ا٣ُٮاؼ أك الكيع ٚإ٩٭ة ال يٛٮت ث٭ة يشء ٦ة ل٥ يلرث الكةا٤ٮف، كهلؾا ٩ٞٮؿ/ 
ال ظؿج ىلع اإلنكةف إذا قأهل قةا٢ يف ا٣ُٮاؼ أف يٞٮؿ/ ا٩ذْؿ ظىت أٚؿغ 

 . )ا٣ٕسي٧ني(.٨٦ ا٣ُٮاؼ، ٨٦ أص٢ أف يٛؿغ ٩ٛك٫ لزل٠ؿ

ٜاف؟ ألن : 617س اّجفاء ِٚ األوغِ ضلة اَّتاويص ٔف اإلٔام أم اّؽ
َ٘ يُ  ٜاف ق٘ػ ضلة اَّتاويصٕ  ؟كٖ ٖٔ اّؽ

األ٢ٌٚ أف يكذ٧ؿ يف والة ا٣رتاكيط حل١ذت هل ٝيةـ ال٤ي٤ح لك٭ة، / 617ج
 . )ا٣ٕسي٧ني(.كا٣ُٮاؼ هل كٝخ آػؿ

ـأ٬ة ٨ٔ  َةٚخ عئنحي يف ذلٟ احلٮـ َٮاٚةن كاظؽان، كقٕخ قٕيةن كاظؽان أص
٧ؿد٭ة، كَةٚخ وٛيهحي ذلٟ احلٮـ، ز٥ ظ ٔي ٭ة ك ـأ٬ة َٮاٚ٭ة ذلٟ ظضِّ ةًخ ٚأص

يف املؿأة ا٣ُة٬ؿة إذا  ٨ٔ َٮاؼ الٮداع، كل٥ ديٮدٍِّع، ٚةقذٞؿهت قجذ٫ 
، كدلذيفى ثُٮاؼ كاظؽ -أك ٝج٢ الٮٝٮؼ  -ظةًخ ٝج٢ ا٣ُٮاؼ  ًؿفى ٍٞ  ،أف تى

  . )اث٨ ا٣ٞي٥(.كقيع كاظؽ
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089  : ضلٓ اتلشارة يف احلز؟618س
ظ كدل٪ح كذك اك٩خ ٔاك ٝةؿ/  ٨ٔ اث٨ ٔجةسأػؿج ابلؼةرم  /618ج

َّحَْؿ }ٚزن٣خ/  ؛املٮاق٥ املضةز أقٮاٝة يف اجلة٤٬يح، ٚذأز٧ٮا أف يذضؿكا يف
 ْٓ ْٖ َربُِّل ِٔ ٜا وَْغًل  ْن حَبَْخُن

َ
َ٘اٌح أ ْٓ ُس   احلش. يف مٮاق٥{ َقَْْيُل

أ٦ة اتلضةرة كالى٪ةٔح ٚال ٥٤ٕ٩ يف إثةظذ٭٧ة  /ٝةؿ اث٨ ٝؽا٦ح  
 .اػذالٚة

ؽ جلا ةكظ اإلمجااع619س  ت املخكٌْث ةاحلز واّكٕؽة؟: اَذ
ال جيـئ إال أف حيش ، أدمٕٮا أف ٨٦ ٤ٔي٫ ظضح اإلقالـ، ك٬ٮ ٝةدر/ 619ج

 . )اث٨ امل٪ؾر(.ث٪ٛك٫، كال جيـئ أف حيش ٔ٪٫ ٗيق
أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أف ٨٦ أراد اخلؿكج ٨٦ ٦ىن مةػىة ٨ٔ احلؿـ، ٗي 

. )اث٨ ا٣ترشيٜ ٦ٞي٥ ث١٧ح، أف ي٪ٛؿ ثٕؽ الـكاؿ يف احلٮـ اثلةين ٨٦ أيةـ
 ٝؽا٦ح(.

دمٓ ثني الىالدني ثٕؿٚح يف كٝخ األكىل، ك٬ؾا اجل٧ٓ  اجليب 
  . )اث٨ دي٧يح(.زةثخ ثةلك٪ح املذٮادؿة كبةدٛةؽ املك٧٤ني ٤ٔي٫

 .. )اجلٮكم(ا٣ُٮاؼ ال يىط ٨٦ احلةاي، ك٬ؾا دل٧ٓ ٤ٔي٫
وًل احلؿاـ ثٕؽ ٦ة  دمٓ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف اجليب ٤ٔي٫ الكالـ كٝٙ ثةملنٕؿً أ 

 .. )اث٨ ٔجؽ ا٣رب(ز٥ دٚٓ ٝج٢ ٤َٮع الن٧ف ،ا٣ٛضؿ
ـد٣ٛح، ث٢  ل٥ يج٤٘٪ة ٨ٔ أظؽ ٨٦ املذٞؽ٦ني ػالؼ يف اجل٧ٓ ثٕؿٚح كم
كاٜٚ ٤ٔي٫ ٨٦ ال يؿل اجل٧ٓ يف ٗيق، كاحلٜ ٚي٧ة أدمٕٮا ٤ٔي٫، ٚال يٕؿج ىلع 

 .. )اث٨ ٝؽا٦ح(ٗيق
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" أ091 )اث٨  م حلٌض٫.أدمٕٮا ىلع أٌف ٨٦ كَئ ٝج٢ أف يُٮؼ كيكىع أ٫ٌ٩ ٦ٛكؽه
 امل٪ؾر(.

قٮاء اكف احلش أك  ،٦ٛكؽ احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ا٣ٌٞةء ثال ػالؼ جيت ىلع
ة أك ٩ٛال   . )اجلٮكم(.ا٧ٕ٣ؿة ًٚؿ

ألف الىعيط لٮ ل٥  ،إف ل٥ جيؽ ٦ةال يكت٪يت ث٫ ٚال ظش ٤ٔي٫ ث٘ي ػالؼ
 (.جيؽ ٦ة حيش ث٫ ل٥ جيت ٤ٔي٫ ٚةملؿيي أكىل. )اث٨ ٝؽا٦ح

 اَّلي يىفػ احلز ٖٔ حمـٜرات اإلضؽام؟ضيػ اليشء الٜ: ٔا ٜٚ 611س
أدمٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ىلع أٌف احلٌش ال يٛكؽ ثإديةف يشءو ظةؿ اإلظؿاـ، / 601ج

 . )اث٨ امل٪ؾر(.إاٌل اجل٧ةع

: ضز ذٓ حؽك الطلة أو ارحػ قٖ اإلـلم ذٓ حاب إىل اهلل وِٛ 611س
 يْؾٔٙ احلز مؽة أعؽى؟

ز٥ ، خيؿص٫ ٨٦ م٤ح اإلقالـ٨٦ اكف مك٧٤ة ز٥ اردؽ ثةردلةث٫ ٦ة / 600ج
ـأد٫ ظضذ٫ د٤ٟ ٨ٔ ظضح اإلقالـ، ل١ٮ٫٩ أدل  دةب كعد إىل اإلقالـ أص
احلش ك٬ٮ مك٥٤، كٝؽ دؿ ا٣ٞؿآف ىلع أف ٢٧ٔ املؿدؽ ٝج٢ ردد٫ إ٧٩ة حيجٍ 

ِٙ ث٧ٮد٫ ىلع ا٣لٛؿ؛ ٣ٞٮهل قجعة٫٩ كدٕةىل/ } ْٖ ِديِ٘ ْٓ َخ ُْ٘ل ِٔ ْٖ يَْؽحَِػْد  َٔ َو
َٜ اَكوِؽٌ  ُٚ ْج َو ُٕ ْضَطاُب  َفَي

َ
ٍَ أ ِ وخَل

ُ
ْجَيا َواآْلِعَؽةِ وَأ ْٓ يِف ادلُّ ُٛ ُ ال َٕ ْخ

َ
ٍَ َضتَِؽْج أ ِ وخَل

ُ
وَأ

ونَ  ا َعادِلُ َٛ ْٓ فِي ُٚ  (.ال٤ض٪ح ادلاا٧ح) .{اجلهارِ 
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090 ٜادليٖ ٔ٘ف ودلٕٚا ٖٔ احلز؟612س  : ِٚ لْ
هل٧ة ٦٪٫ٕ ٨٦ ظش اتلُٮع، كال يأز٧ةف ثؾ٣ل٥، ك٣حف هل٧ة ٦٪٫ٕ / 602ج

 -كيأز٧ةف ث٧٪٫ٕ، ك٦ىت ظش ث٘ي إذ٩٭٧ة وط ظض٫ ٤ُ٦ٞة ٨٦ احلش املٛؿكض، 
  )اجلٮكم(. كهل الكٛؿ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ث٘ي إذ٩٭٧ة. -كإف اكف عوية يف اتلُٮع 

 : وسػ ٔتْنا ٖٔ املال يف مُث وٕاذا يط٘ف ةٙ؟613س
٣ُٞح م١ح ٚإ٩٭ة ال د٤٧ٟ كال حي٢ أػؾ٬ة إال مل٨ يٕؿٚ٭ة داا٧ة،  /601ج
 . )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. «خٛا إال ملجشػوال حتِ ٌّؽ»/ ٣ٞٮهل 

٣ُٞح م١ح امل١ؿ٦ح ختذه ثأ٩٭ة ال حت٢ ألظؽ أف ي٤ذُٞ٭ة إال ٨٦ أراد أف  
يجنؽ٬ة داا٧ةن أك يك٧٤٭ة إىل كيل األمؿ اذلم يتك٥٤ ٦س٢ ٬ؾق األمٮاؿ ٣ٞٮؿ 

. كاحل٧١ح ٨٦ ذلٟ األمؿ يه «وال حتِ ٌّؽخٛا إال ملجشػ»/ اجليب 
أ٦ة٠٪٭ة ٚإف أوعةث٭ة رب٧ة يؿصٕٮف إحل٭ة ٚيضؽك٩٭ة،  ٍ إذا ثٞيخ يفٞى أف ال٤  

كىلع ٬ؾا ٚإ٩٪ة ٩ٞٮؿ هلؾا األخ/ جيت أف دجنؽ٬ة يف م١ح امل١ؿ٦ح، يف ماك٩٭ة 
كإال ٚك٧٤٭ة إىل املؼذىني ثةقذٞجةؿ  ،ك٦ة ظٮهل ٠أثٮاب املكةصؽ كاملضذ٧ٕةت

ي٬ة  . )ا٣ٕسي٧ني(.٬ؾق ال٤ُٞح ٗك

 ؟ٗج يفريةجيٜز أعؼ ٌّؽث احلؽم إذا اك: ِٚ 614س

ال٤ُٞح احلٞية ال ٝي٧ح هلة، إف ٔؿٚ٭ة ٚال ثأس، كإف أك٤٭ة ٚال / 604ج
ثأس، كإف دىؽؽ ث٭ة ٚال ثأس؛ أل٩٭ة ظٞية ٦ة دذع٢٧ اتلٕؿيٙ، ا٣ٕرشة 
كا٣ٕرشي٨ كاثلالزني أك ٦ة أمج٫ ذلٟ، ٬ؾق ال٤ُٞح احلٮـ ٣حف هلة أ٧٬يح ٚإف 

أس، كإف دؿًل٭ة ٚال دىؽؽ ث٭ة ٨ٔ وةظج٭ة ٚال ثأس، كإف اقذ٤٧ٕ٭ة ٚال ث
 .. )اث٨ ثةز(ثأس
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092 وال أًػر لَع احلز ةٕٛا  ،: وادليت وزوسيت الكٕٚا يؽيػ احلز ٔيع615س
 ٔكا وأيٕٛا أًػم؟

ألف ا٣رب ثٮادلدٟ ؛ يججيغ أف حتش ثأمٟ كدؤص٢ احلش ثـكصذٟ/ 605ج
إال إذا ق٧عخ لٟ كادلدٟ ثأف درتًل٭ة كحتش ثـكصذٟ، ٚال  ،كاصت ٤ٔيٟ

 . )ا٣ٛٮزاف(.ٮٜٚثأس ثؾلٟ، كاهلل امل

 : ٔا ٜٚ أضفٖ َخاب يف احلز ح٘ططٜٗا ةٙ؟616س
ٮع / 606ج ٬ٮ  -ظكت ٧٤ٔ٪ة  -أظك٨ ٠ذةب خمذرص يف ٬ؾا املًٮ

٦جكٟ ميغ اإلقالـ اث٨ دي٧يح، ك٦جكٟ ق٧ةظح النيغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ اث٨ ثةز، 
 . )ا٣ٛٮزاف(.ٚيججيغ ل٤عةج أف يٞؿأ ٬ؾي٨ املجك١ني كيكذٛيؽ ٦٪٭٧ة

أربكني ضلة اكٗج يف مفشػي ٚؼا ٖٔ ضًل » :دضػي: ٔا ضال 617س
 ؟«هل ةؽاءة ٖٔ اجلار وبؽاءة ٖٔ اجلىاق

 . )اث٨ ثةز(.ًٕيٙ ٔ٪ؽ أ٢٬ اتلعٞيٜ ٚال يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫/ 607ج

 : ِٚ لْٕؽأة اـخغػام ضتٜب ٔ٘ف احليظ ٖٔ أسِ احلز؟618س 
جيٮز ل٧٤ؿأة أػؾ ظجٮب ٦٪ٓ ا٣ٕةدة يف احلش كرمٌةف إذا ل٥ يل٨ / 608ج

 . )اث٨ ثةز(.ثٕؽ اقتنةرة َجيت خمذه ،ةٚي٭ة مرض

 : ٔا احلُٕث يف َٜن ٔاء زمؾم ّحؿ قؼةا؟619س
، النيغ اث٨ ٔؿٚح ظني قأؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞالين / 609ج

يف  حيل٨ ٔؾثةن؟ ٚٞةؿ اث٨ ٔؿٚ اصذ٧ة٫ٔ ث٫ يف مرص ٨ٔ ٦ةء زمــ/ ل٥ًى ل٥ٍ 
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. ٚةقذعك٨ اث٨ ظضؿ صٮاث٫/ إ٧٩ة ل٥ يل٨ ٔؾثةن حل١ٮف رشب٫ دٕجؽان ال دزلذان 091
 .صٮاث٫ كَؿب ث٫

ٓ يؽوكٜن أيػيٛٓ 621س : ضلٓ اتلٌاط ةكظ احلشاج ضٜرا حؼاكريث ٚو
 لَع ٚيئث ادلاقني؟

 الىٮر ل٤عضةج يف ماكف ا٣ٕجةدة ٗي صةاـ ٨٦ كص٭ني/ / اتلٞةط621ج
األكؿ/ أ٩٭٥ ي٤ٕٛٮف ذلٟ لالظذٛةظ ثةلىٮر كاذل٠ؿل، كَل دىٮيؿ يٞىؽ 

 إ٫٩ ظؿاـ.٦٪٫ االظذٛةظ لزل٠ؿل ٚ
اثلةين/ أ٫٩ ال يك٥٤ اغبلة ٨٦ الؿيةء؛ ألف اإلنكةف يأػؾ الىٮر ٣يي٭ة 
 ،ل٤٪ةس أ٫٩ ظش، كهلؾا ي٢ٕٛ ٧٠ة ٝةؿ الكةا٢ يؿٚٓ يؽي٫ لرلعء ك٬ٮال يؽٔٮ

 . )ا٣ٕسي٧ني(.٣ل٨ ٨٦ أص٢ أف د٤ذٍٞ هل وٮرة

ٔا يه اّكتادة اّيت ال يىكْٛا إال قتػ واضػ يف ادلٗيا لكٛا يف  :621س
 واضػ؟ وًج
 األقٮد.دٞجي٢ احلضؿ / 620ج

 : ِٚ مفِ اإلضؽام جيؾئ قٖ مفِ اجل٘اةث؟622س
ٗتكةهل لإلظؿاـ جيـئ ٨ٔ اٗتكةهل ل٤ض٪ةثح؛ أل٫٩ ٗك٢ مرشكع، / ا622ج

كػىٮوة ٦ٓ ا٣جكيةف، كٝؽ ٩ه ىلع ذلٟ ا٣ٛٞ٭ةء ثٞٮهل٥/ )كإف ٩ٮل ٗكال 
ـأ ٨ٔ الٮاصت( كٝيؽق ثٌٕ٭٥ ث٧ة إذا اكف ٩ةقية،  كظة٣ح الؿص٢ مك٪ٮ٩ة أص

 . )ا٣ٕسي٧ني(.املؾ٠ٮر ٦٪ُجٜ ىلع الك ا٣ٞٮ٣ني ثأف ذلٟ جيـا٫
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094  : ضلٓ إؼلق اجلـؽ إىل اّجفاء األساٗب يف اإلضؽام؟623س
ا٥٤ٔ أف ٗي ابلرص ٨ٔ احلؿاـ كاصت، ك٣ىل٥ ص٤ت إَال٫ٝ ٨٦ / 621ج

ح، ػىٮوةن يف ز٨٦ اإلظؿاـ كًلنٙ ا٣جكةء كصٮ٬٭٨، ٚيججيغ مل٨ يذٌف اِله  ٚآ
ـصؿ ٬ٮاق يف ٦س٢ ذلٟ املٞةـ دْٕي٧ةن ل٧٤ٞىٮد، كٝؽ ٚكؽ ػ٤ٜ ٔـ كص ٢ أف ي

 . )اث٨ اجلٮزم(.٠سي ثإَالؽ أثىةر٥٬ ٬٪ةلٟ

 : لٜ ذةص ٚػيٙ وأضاب ذياةٙ ٖٔ دٔٛا وٕاذا يط٘ف؟624س
لٮ ذثط مةة ٦سال كأوةث٫ ٨٦ د٦٭ة ٚإ٫٩ جيت ٤ٔي٫ أف ي٘ك٢ ٬ؾا / 624ج

اإلظؿاـ، أك ىلع ثؽ٫٩، إال أف  اذلم أوةث٫، قٮاء كٝٓ ىلع زٮب٫ أك ىلع زٮب
. ا٧٤ٕ٣ةء رمح٭٥ اهلل ٝةلٮا/ يٕىف ٨ٔ ادلـ ا٣حكي ملنٞح اتلعؿز ٦٪٫

 )ا٣ٕسي٧ني(.

ألن اجلٛث املغخطث ال تفٕص هل ةْتاس  ؛: أضؽم ةْتاـٙ اّكفُؽي625س
 اإلضؽام وٕاذا يْؾٔٙ؟

ال ظؿج أف حتش يف بلةقٟ ا٣ٕك١ؿم كأ٩خ ملكٙ ثأ٧ٔةؿ احلش، / 625ج
ُيٓ أداء ا٢٧ٕ٣ ث٤جةس اإلظؿاـ؛ ألف اجل٭ح املؼذىح ال تك٧ط ثؾلٟ، كال تكذ

٤يٟ بكجت ذلٟ ال١ٛةرة، كيه/ إَٕةـ قذح مكة٠ني للك مك١ني ٩ىٙ  ٔك
ي٬ة ٨٦ ٝٮت ابلرل، أك ويةـ زالزح أيةـ، أك ذثط مةة  وةع ٨٦ د٧ؿ أك أرز ٗك

٤يٟ ٦س٢ ذلٟ ٨ٔ دُ٘يح الؿأس.  )ال٤ض٪ح ادلاا٧ح(. ٨ٔ ٣بف املؼيٍ، ٔك
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095  : ضلٓ ٖٔ حيْي حليخٙ ق٘ػ اتلطِْ ٖٔ اإلضؽام؟626س
 يف ٬ؾق ا٣ٞجيعح ٔؽة خمة٣ٛةت/ األكىل/ خمة٣ٛح أمؿق / 626ج

ٛةء ي ػ٤ٜ اهلل اذلم ٚي٫ ياثلةثلح/ د٘ اثلة٩يح/ ا٣تنج٫ ثةل١ٛةر.. الرصيط ثةإٔل
٨ ٦ى  كٝؽ ٨ٕ٣ رقٮؿ اهلل ، ا٣تنج٫ ثة٣جكةء/ الؿاثٕح. َةٔح النيُةف

 ين(.. )األبلة٢ٕٚ ذلٟ

 : ِٚ جيٜز املؽور ةني يػي املطٌل يف احلؽم امليك؟627س
لٜ يكْٓ املار ةني يػي املطٌل ٔاذا قْيٙ لاكن أن » /ٝٮهل / 627ج

 ،٩ه عـ ين٢٧ لك ٦ةر كمى٢. «يٌه أربكني عريا هل ٖٔ أن يٕؽ ةني يػيٙ
٤يٟ أف دىٌل ٚي٫ ٠٘يق ، كل٥ يىط ظؽير اقتس٪ةء املةر يف املكضؽ احلؿاـ ٔك

كٚي٫ آزةر ػةوح ٨ٔ ثٕي  ،٧ٕ٣ٮـ األظةدير الٮاردة يف ذلٟ ؛قرتة إىل
 كب٭ؾا أٚىت اث٨ ثةز كا٣ٕسي٧ني. . )األبلةين(الىعةثح

 ٔا ٜٚ املْزتم؟ ؤا يه َيىيث ادلاعء ق٘ػه؟: 628س 
 -ك٬ٮ ٦ة ثني احلضؿ األقٮد كابلةب  -إف أظت أف يأيت امل٤زتـ / 628ج

كيؽٔٮ كيكأؿ اهلل دٕةىل ظةصذ٫  ٚيٌٓ ٤ٔي٫ وؽرق ككص٭٫ كذرأي٫ كًلٛي٫
٢ٕٚ ذلٟ، كهل أف ي٢ٕٛ ذلٟ ٝج٢ َٮاؼ الٮداع ٚإف ٬ؾا اال٣زتاـ ال ٚؿؽ ثني 
أف يلٮف ظةؿ الٮداع أك ٗيق، كالىعةثح اك٩ٮا ي٤ٕٛٮف ذلٟ ظني دػٮؿ 

)اث٨ كلٮ كٝٙ ٔ٪ؽ ابلةب كدع ٬٪ةؾ ٨٦ ٗي ا٣زتاـ ل٤جيخ اكف ظك٪ة.  م١ح،
  دي٧يح(.

ركم ،  الؿًل٨ كابلةب ٚيٌٓ وؽرق ككص٭٫ كذرأي٫ ٤ٔي٫هل أف ي٤زتـ ٦ة ثني
 ،٨٦ َؿيٞني يؿدٌف احلؽير ث٭٧ة إىل مؿدجح احلك٨ ذلٟ ٨ٔ اجليب 
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ـداد ٝٮة ثثجٮت ا٢٧ٕ٣ ث٫ ٨ٔ دمٓ ٨٦ الىعةثح ٦٪٭٥ اث٨ ٔجةس 096  كي
. كٝةؿ/ ٬ؾا امل٤زتـ ثني الؿًل٨ كابلةب كوط ٨٦ ٢ٕٚ ٔؿكة ث٨ الـبي أيٌة

 )األبلةين(.
يٜ.  اال٣زتاـ  )ا٣ٕسي٧ني(.ال ثأس ث٫ ٦ة ل٥ يل٨ ٚي٫ أذيح ًك

 : ضلٓ اتلٕفص أـخار الُكتث ؤٌام إةؽاٚيٓ؟629س
أ٦ة قةاؿ صٮا٩ت ابليخ ك٦ٞةـ إثؿا٬ي٥ كقةاؿ ٦ة يف األرض ٨٦ / 629ج

ي  ة ٩بي٪ة ضؿى املكضؽ كظيُة٩٭ة ك٦ٞةثؿ األ٩بيةء كالىةحلني ٠عي  ٗك
ثيخ املٞؽس ٚال تكذ٥٤ كال دٞج٢ ذلٟ ٨٦ ٦ٞةثؿ األ٩بيةء كالىةحلني كوؼؿة 

كأ٦ة ا٣ُٮاؼ ثؾلٟ ٚ٭ٮ ٨٦ أ٥ْٔ ابلؽع املعؿ٦ح ك٨٦ اختؾق  ،ثةدٛةؽ األا٧ح
 )اث٨ دي٧يح(. دي٪ة يكتذةب ٚإف دةب كإال ٝذ٢.

 ؟ضلٓ حٌتيِ أـخار الُكتث: 631س
جةع دكلٮال اال ؛دٞجي٢ أم ماكف يف األرض ثؽٔح إال احلضؿ األقٮد/ 611ج

إين أ٥٤ٔ أ٩ٟ ظضؿ »يٞٮؿ  كٌلف ٧ٔؿ  ؛قٮد ثؽٔحلاكف دٞجي٢ احلضؿ األ
ذللٟ ال جيٮز  «٤ٟٟ ٦ة ٝج٤ذي ٝجه  اجليب أف كلٮال  ،ال درض كال د٪ٛٓ

دٞجي٢ أقذةر ال١ٕجح أك احلضؿات أك الؿًل٨ احل٧ةين أك املىعٙ كًلؾلٟ 
 )ا٣ٕسي٧ني(. إذا اكف ٨٦ أص٢ اتلربؾ ث٫ إذ أف مكع٫ ل٤ذٕجؽ ٍٚٞ. ،اتل٧كط ث٫

 : ٔاذا يٌٜل ق٘ػ رسٜقٙ ٖٔ احلز أو اّكٕؽة؟631س
اكف  / أف رقٮؿ اهلل ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ابلؼةرم أػؿج 

 لك رشؼ ٨٦ األرض زالث إذا ٢ٛٝ ٨٦ ٗـك أك ظش أك ٧ٔؿة يلرب ىلع
، ، هل املٍْ وهل احلٕػال هلإ إال اهلل وضػه ال رشيٍ هل»، ز٥ يٞٮؿ / دلجيات
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097 ٜ لَع لك يشء ًػيؽ ، ئتٜن اعةػون ـاسػون لؽب٘ا ضأػونتٜن حا، آيٚو
ؾم األضؾاب وضػه، وٗرص قتػهضػق اهلل وقػه  .«، ٚو

  
ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج٫ كبةرؾ يٜ، كوًل اهلل كق٥٤ كبةهلل اتلٮٚ

 أدمٕني.
ز٥  (٧ٔ24/00/0417٬ؿك ٩ٮر ادلي٨ ث٨ يلع الكؽيع ) ٫ كا٩ذٞةق/ أثٮدمٕ
 ٬( 0441ذم ا٣ٕٞؽة  00اغ ٨٦ ذلٟ )اتلٕؽي٢ ٚي٫ ثٕؽ ذلٟ كٌلف ا٣ٛؿ ظى٢

 كقالـ ىلع املؿق٤ني، كاحل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني.
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098  املطخٜيات

 5 .................................................................................................... ٦ٞؽ٦ح
 6 ............................................................................ )رشكط كصٮب احلش(

 6 ................................................................ / ٦ة ٬ٮ احلش كا٧ٕ٣ؿة؟0س
 6 ...................................................................... / ٦ة ظل٥ احلش؟2س
 6 ............................................... / ظل٥ ٨٦ صعؽ كصٮب احلش؟1س
 6 ............................................. / ك٥ جيت احلش مؿات يف ا٧ٕ٣ؿ؟4س
 7...................................................................... / ٦ىت ٚؿض احلش؟5س
 7................................................................. / ٦ة يه رشكط احلش؟6س
 7.................................................................. / ىلع ٨٦ جيت احلش؟7س
 7........................................................ / ٢٬ جيت احلش ىلع ا٣ٛٮر؟8س
 8 ...................................................... / ٦ة يه االقذُةٔح يف احلش؟9س
 8 ................................... / ٢٬ أ٨٦ ا٣ُؿيٜ داػ٢ يف االقذُةٔح؟01س
٪ؽ٬ة ٢َٛ ٧ٔؿق أربٕح أم٭ؿ، 00س / دؿيؽ أف دؤدم ظش ا٣ٛؿيٌح ٔك

 8 ............................................................... جًف ٔ٪ؽ ٤َٛ٭ة؟ٚ٭٢ حتش أـ د
ـ ل٧٤ؿأة؟02س  9 .......................................................... / ٦ة املؿاد ثةملعؿى
 9 ....................... / ٦ة يه الرشكط اخلةوح لٮصٮب احلش ىلع املؿأة؟01س
/ ٢٬ جيٮز ل٧٤ؿأة أف حتش ٦ٓ نكٮة زٞةت، إذا دٕؾر ٤ٔي٭ة 04س

 9 ....................................................................... اوُعةب أظؽ حمةر٦٭ة؟
 9 .................................... / ظضخ ثؽكف حمؿـ ٚ٭٢ دٞج٢ ظضذ٭ة؟05س
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099  9 ...................... / ٢٬ جيٮز ل٧٤ؿأة املٕذؽة ٨٦ كٚةة الـكج أف حتش؟06س
/ ٢٬ يلٮف النؼه مكذُيٕة إذا ثؾؿ هل ٗيق املةؿ حلعش 07س

 01 ..................................................................................... ظضح اإلقالـ؟

/ ثٕي اجلةس يىيج٫ ٔ٪ؽ الؿًلٮب ٗسيةف ٠جي كيء كرب٧ة يُ٘ل 08س
 01 ....................................... ٤ٔي٫ ٨٦ مؽة اإلر٬ةؽ ٚ٭٢ جيت ٤ٔي٫ احلش؟

/ رص٢ عصـ ثجؽ٫٩ ل١٪٫ ٝةدر ث٧ةهل ٚ٭٢ جيت ٤ٔي٫ أف جي٢ٕ ٨٦ 09س
 00 ............................................................................................ حيش ٔ٪٫؟

 00 . ٝج٢ أف حيش كٌلف ٝةدرا ىلع احلش ٚ٭٢ يكٍٞ ٔ٪٫ احلش؟ / ٦ةت21س

ش 20س / دٮيف كل٥ يل٨ ٝةدرا ىلع احلش يف ظةؿ ظيةد٫ ٚ٭٢ جيت أف حيي
 00 ................................................................................................... ٔ٪٫؟

/ ٨٦ اكف عصـا ل١٪٫ ٝةدر ث٧ةهل، أك ٦يذة كل٥ حيش ٨٦ ٝج٢، ٚ٭٢ 22س
 00 ....................................................................ٛٮر؟جيت احلش ٔ٪٫ ىلع ا٣

/ ٢٬ جيت ىلع الٮادل ا٣٘ين أف حيش ثأكالدق امللكٛني ا٣ٕةصـي٨ 21س
 02 ............................................................................................ ٨ٔ احلش؟

/ ٢٬ جيت ىلع الؿص٢ ا٣٘ين أف ي٪ٜٛ ىلع زكصذ٫ تلأديح ٚؿيٌح 24س
 02 .................................................................................................. احلش؟

 02 ......................................... إذف الٮادلي٨ يف احلش؟ / ٢٬ ينرتط25س

/ مةب يٞٮؿ أ٩ة أريؽ احلش ككادليت دؿٚي ذلٟ حبضح اخلٮؼ 26س
؟  01 .................................................................................................... يلعه

 01 ............./ ٢٬ ينرتط اقتبؾاف املؿأة ٨٦ زكص٭ة حلش ا٣ٛؿيٌح؟27س

 01 ...................... إذف زكص٭ة؟/ ٢٬ ل٧٤ؿأة أف حتش دُٮع ٨٦ ٗي 28س
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211  04 ...................................... / إذا اكف يلع دي٨ ٚ٭٢ جيٮز يل احلش؟29س

ي٨ إذا أردت احلش؟11س  04 .... / ٢٬ ي٤ـ٦ين االقتبؾاف ٨٦ أوعةب ادله

 04 ...../ ٢٬ يل أف أظش ثؽكف إذف اذلي٨ دٕةٝؽت ٦ٕ٭٥ ىلع ٢٧ٔ؟10س

 04 .............................................................. / ٦ة ٬ٮ احلش املربكر؟12س

٨٦ ظش ٥٤ٚ يؿٚر كل٥ »/ ٦ة ٦ٕىن ٝٮهل ٤ٔي٫ الىالة كالكالـ/ 11س
 04 ............................................... ؟«يٛكٜ رصٓ ٨٦ ذ٩ٮب٫ ٠يٮـ كدلد٫ أ٫٦

 05 ........................................ / ٢٬ اتل١ٛي ين٢٧ ظٞٮؽ اجلةس؟14س

 05 ........ / إذا ظش ث٧ةؿ ظؿاـ ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ ٨ٔ ظضح اإلقالـ؟15س

/ ٔ٪ؽق ٦ةؿ يٞؽر ث٫ ىلع احلش ٣ل٨ لٮ ظش ث٫ اػذ٤خ جتةرد٫؟16س
 ........................................................................................................... 05 

/ راديب ٦ٓ أربةح املةؿ يلٛيين ثىٮرة ٦ٕذؽ٣ح، ٚ٭٢ جيت يلع 17س
قيؤزؿ ىلع دػٌل الن٭ؿم كيؿ٬ٞين  احلش ٨٦ رأس املةؿ، ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أف ذلٟ

 05 .................................................................................................. ٦ةدية؟

/ ٣حف دلي٪ة قل٨ ك٦ٕ٪ة ٦ةؿ يلٛي٪ة ل٤عش أ٩ة كأ٬ٌل ٚ٭٢ حنش 18س
 06 ............................................................................. ث٫ أـ ٩بين ث٫ ق١٪ة؟

/ ٔ٪ؽم كادلة كأػٮات مةثةت عزبةت ٣حف ٦يع ٨٦ يجًف 19س
 06 ................................................................ ٔ٪ؽ٨٬ ٚ٭٢ جيت يلع احلش؟

 06 .............................................................../ ظل٥ ظش الىيب؟41س

 07 ............. / ٠يٙ حيؿـ ٨ٔ الىيب ٨٦ أراد احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٔ٪٫؟40س

 07 ...... / ٠يٙ ي٪ٮب كيل الىيب ٗي امل٧زي ٔ٪٫ يف دٕيني ا٣جكٟ؟42س

 08 ................................................ احلش كا٧ٕ٣ؿةأظاكـ اجليةثح ٨ٔ ا٣٘ي يف 
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210  08 .........................../ ٨٦ ٬ٮ اذلم جيٮز احلش كا٧ٕ٣ؿة ٩يةثح ٔ٪٫؟41س

 08 ...................................../ ٦ىت جيٮز ل٧٤ك٥٤ أف حيش ٨ٔ ٗيق؟44س

 08 .................................................. / ٢٬ ا٧ٕ٣ؿة دؽػ٤٭ة اجليةثح؟45س

أذ٧ؿ ٨ٔ ٗيق أف يلٮف ٝؽ أذ٧ؿ ٨ٔ  / ٢٬ ينرتط ٚي46٨٧س
 08 ................................................................................................. ٩ٛك٫؟

 09 . / ٢٬ ينرتط يف اجلةات ٨ٔ ٗيق أف حيش ٨٦ ثرل امل٪ٮب ٔ٪٫؟47س

 09 ............................................. / ٨٦ ٬ٮ اذلم يكت٪ةب يف احلش؟48س

 09 ................. ٤ٮًلي٢ أـ ل٧٤عضٮج ٔ٪٫؟/ ٢٬ زٮاب أ٧ٔةؿ احلش ل49س

/ ٨٦ أويت ثٕة٬ح د٧٪٫ٕ ٨٦ احلش ٚ٭٢ هل أف يٮَل ٨٦ حيش ٔ٪٫؟51س
 ........................................................................................................... 09 

 21 ................. / ٦٪ٓ ٨٦ احلش ألمؿ قيةيس ٚ٭٢ هل أف يجيت ٗيق؟50س

 21 ............................. / ٢٬ ل٧٤كضٮف أف يجيت ٗيق ل٤عش ٔ٪٫؟52س

/ ٢٬ جيٮز يل أف أظش ٩ة٤ٚح ٨ٔ أَل ا٣ٕةصـة ا٣يت ٝؽ ظضخ ٨ٔ 51س
 21 ................................................................................................ ٩ٛك٭ة؟

 21 ....................... / ٢٬ جيٮز أف يجيت ا٣ٞةدر ٨٦ حيش ٔ٪٫ ٩ة٤ٚح؟54س

 20 ...................... / ٢٬ ينرتط ٔ٪ؽ اإلظؿاـ تك٧يح ٨٦ حيش ٔ٪٫؟55س

 20 .......................................... / ٤ٍٗ يف اق٫٧ ٔ٪ؽ اتل٤جيح ٔ٪٫؟56س

 20 ................................. / ٢٬ ل٤٪ةات أف يجيت آػؿ يٞٮـ ٦ٞة٫٦؟57س

/ ٢٬ مل٨ ظش ٨ٔ ٗيق أف يأػؾ أصؿة زااؽة ىلع ٩ٛٞذ٫ ك٦ةذا 58س
 20 ........................................................................................ يججيغ ٤ٔي٫؟
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212 ٨ املةؿ حلعش ث٫ ٨ٔ ٗيق كبٌف ٦٪٫ يشء ٚ٭٢ / أُٔةق ٦ج٤٘ة 59٦س
 20 ................................................................................................... يؿدق؟

 22 .............. / ٨٦ ٬ٮ اذلم يكذعت هل أػؾ املةؿ ل٤عش ٨ٔ ا٣٘ي؟61س

 22 .............................../ ظل٥ ٨٦ ظش ٨ٔ ٗيق ٨٦ أص٢ املةؿ؟60س

ػؿ يف ق٪ح كاظؽة؟/ ٢٬ جيٮز أف حيش ٨ٔ مؼه كيٕذ٧ؿ ٨ٔ آ62س
 ........................................................................................................... 22 

 21 ............ / ٢٬ جيت ىلع ٨٦ ظش ٨ٔ ٗيق أف حيش ٔ٪٫ ٦ذ٧ذٕة؟61س

ةيق أ٩ةب مؼىةن ٨٦ أ٢٬ م١ح ل٤عش ٦ذ٧ذٕةن، ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ 64س / ٚآ
 21 ................................................................. ٬ؽم اتل٧ذٓ يف ٬ؾق احلة٣ح؟

 21 .............. / إذا ظش اإلنكةف جلٛك٫ ٚ٭٢ هل أف ي٘ي اجليح ٣٘يق؟65س

 24 ....................................... )أظاكـ املٮاٝيخ كدٕيني ا٣جكٟ كاإلظؿاـ ث٫(

/ ٦ة يه املٮاٝيخ ا٣يت ٔي٪٭ة اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل كق٥٤؟66س
 ........................................................................................................... 24 

 24 .................................... ـ ٨٦ مؿ ىلع أظؽ املٮاٝيخ؟/ ٦ةذا ي٤ـ67س

/ مؿ ثةمليٞةت ك٬ٮ ٗي مؿيؽ ل٤عش أك ا٧ٕ٣ؿة ل١٪٫ ل٥ يل٨ ٝؽ 68س
 24 ..................................... أذ٧ؿ ٧ٔؿة اإلقالـ ٚ٭٢ جيت ٤ٔي٫ اإلظؿاـ؟

/ ٨٦ ل٥ حيةًذ ٦يٞةدةن ٨٦ املٮاٝيخ اخل٧كح يف َؿي٫ٞ ٨٧ٚ أي٨ 69س
ًؿـ؟  25 .................................................................................................. حيي

 25 ........................./ ٨٦ اكف قة٠٪ة دكف املٮاٝيخ ٨٧ٚ أي٨ حيؿـ؟71س

 25 ......................................................... / ٢٬ صؽة ٨٦ املٮاٝيخ؟70س

 25 ................................................. / ٨٦ أي٨ حيؿـ أ٢٬ الكٮداف؟72س
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211 أـ ال، ٚ٭٢  / رص٢ ي٢٧ٕ يف رشًلح كال يؽرم ٢٬ قيؤذف هل ثةحلش71س
 26 ................................. حيؿـ ٨٦ امليٞةت، أـ ٨٦ ظني يتي٨ٞ أ٫٩ قيعش؟

 26 ....................................... / أي٨ ٦يٞةت ا٧ٕ٣ؿة مل٨ اكف ث١٧ح؟74س

 26 ............ / ٨٦ أراد احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ك٬ٮ يف م١ح ٨٧ٚ أي٨ حيؿـ؟75س

/ جتةكز امليٞةت دكف إظؿاـ ك٬ٮ يؿيؽ احلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٧ٚةذا 76س
 27 ................................................................................................ي٤ـ٫٦؟

/ ٨٦ نيس اإلظؿاـ ٨٦ امليٞةت ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ الؿصٮع حلعؿـ ٦٪٫؟77س
 .......................................................................................................... 27 

/ مؿ ىلع امليٞةت كل٥ حيؿـ ٦٪٫ ظىت كو٢ م١ح ٚ٭٢ يٕٮد حلعؿـ 78س
 27 ............................................................. ٦٪٫ أـ ٨٦ أٝؿب ٦يٞةت آػؿ؟

/ جتةكز امليٞةت ك٬ٮ يؿيؽ ا٧ٕ٣ؿة ألص٢ أف يكرتيط ٔ٪ؽ أٝةرب٫ 78س
 27 ....................................................... ٤ٝيال ز٥ يٕٮد حلعؿـ ٨٦ امليٞةت؟

ظؿاـ ظىت كو٢ م١ح، ز٥ ذ٬ت إىل املؽي٪ح / جتةكز امليٞةت دكف إ79س
٫ ٨٦ ٦يٞةت أ٢٬ املؽي٪ح؟ ة ٬٪ةؾ كأظؿـ ٔ٪ؽ رصٔٮ  28 ......... ألف هل ًٗؿ

/ ل٥ حيؿـ ٨٦ امليٞةت، ث٢ ذ٬ت إىل املؽي٪ح، ز٥ عد إىل م١ح 81س
 28 ............................................ كأظؿـ ٨٦ ذم احل٤يٛح، ٚ٭٢ ٤ٔي٫ يشء؟

 28 ............ احلش ثٕؽ أف جتةكز امليٞةت ٨٧ٚ أي٨ حيؿـ؟/ ٔــ ىلع 80س

/ ٔــ ىلع ا٧ٕ٣ؿة ثٕؽ أف كو٢ م١ح كجتةكز امليٞةت ٨٧ٚ أي٨ 82س
 29 .................................................................................................. حيؿـ؟

/ جتةكز امليٞةت البكة ل٧٤ؼيٍ؛ أل٫٩ ٣حف ٫ٕ٦ درصيط ثةحلش، 81س
 29 ................................................................. كٝةؿ قأ٩ٮم احلش ٨٦ م١ح؟
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214 / ٢٬ جيٮز اردلةب املعْٮر ٣٘ي ٔؾر حبضح أف ا٣ٛؽيح ٠ٛةرة 84س
 11 ................................................................................................. ذللٟ؟

 11 ............................ / ٦ةذا ي٢ٕٛ احلةج ٔ٪ؽ كوٮهل إىل امليٞةت؟85س

 11 ............................... / ٢٬ د٘تك٢ احلةاي كاجلٛكةء لإلظؿاـ؟86س

 10 ......... يكذعت ل٧٤عؿـ ٝج٢ أف ي٤بف مالبف اإلظؿاـ؟/ ٦ةذا 87س

 10 ......... / ٢٬ ظ٤ٜ ا٣ٕة٩ح ك٩ذٙ اإلثٍ ٨٦ مكذعجةت اإلظؿاـ؟88س

 10 ..................... / ٢٬ هل أف ي٤بف مالبف اإلظؿاـ ٝج٢ امليٞةت؟89س

بف اإلظؿاـ يف ظٞةات / ثٕي الؿٌلب يف ا٣ُةاؿة دؿًلٮا مال91س
 10 ...................................................................... الكٛؿ، ١ٚيٙ حيؿمٮف؟

 12 .................................. / ٢٬ جيٮز اإلظؿاـ ثسٮبني ٗي أثيٌني؟90س

 12 ............................ / أدة٬ة احليي كيه يف امليٞةت ٧ٚةذا د٢٧ٕ؟92س

 12 ...................... / ٠يٙ دى٪ٓ ٨٦ صةء٬ة احليي يف أز٪ةء احلش؟91س

 11 ................................................... / ٢٬ لإلظؿاـ والة ختى٫؟94س

 14 .......................................................... أظاكـ اتل٤جيح كاإل٬الؿ ثة٣جكٟ

 14 .. / ٦ةذا يك٨ ل٧٤عؿـ أف ي٫٤ٕٛ ٝج٢ اإل٬الؿ ثةحلش أك ا٧ٕ٣ؿة؟95س

 14 .... آػؿ ٤ُٗة ٧ٚةذا ي٤ـ٫٦؟/ أراد أف ي٭٢ ثجكٟ ٚأ٢٬ ثجكٟ 96س

 14 ................................................ / ٦ىت يذ٤ِٛ ثذٕيني ا٣جكٟ؟97س

 14 ............... / ٦ة ٬ٮ اإلظؿاـ اذلم ٬ٮ أظؽ أرٌلف احلش كا٧ٕ٣ؿة؟98س

 15 ................................................................ / ٠يٙ ي٭٢ ثةحلش؟91س

 15 ................................. امليٞةت اظذيةَة؟/ ظل٥ اإلظؿاـ ٝج٢ 011س

 15 ............................................. / ٦ىت حيؿـ ٨٦ اكف يف ا٣ُةاؿة؟010س
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215  15 ................................................................ / ٦ة ٦ٕىن اتل٤جيح؟012س

 16 ................. / ٦ة يه د٤جيح اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ يف احلش؟011س

 16 .......... / ٢٬ هل أف خي٤ٍ اتل٤جيح بيشء ٨٦ اتل٭٤ي٢ كاتل١جي؟014س

/ ٢٬ زاد الىعةثح ىلع د٤جيح اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل 015س
 16 ................................................................................................ كق٥٤؟

/ ٢٬ ل٧٤عؿـ أف ي٤يب ث٧ة كرد ٨ٔ ثٕي الىعةثح ريض اهلل 016س
 16 ................................................................................................ ٔ٪٭٥؟

 17 .................................................................. / ظل٥ اتل٤جيح؟017س

 17 ............................................ / ٦ىت يذأكؽ اقذعجةب اتل٤جيح؟018س

 17 ................ / ٦ة ٬ٮ ادلحل٢ ىلع اقذعجةب اتل٤جيح ٔ٪ؽ اهلجٮط؟019س

 17 .................................. / ظل٥ رٚٓ الىٮت ثةتل٤جيح ل٤ؿصةؿ؟001س

 18 ................................. / ٦ة ظل٥ اتل٤جيح اجل٧ةٔيح ل٤عضةج؟000س

 18 ............................................................... / ٠يٙ د٤يب املؿأة؟002س

 18 .................................... / ٦ىت دُٞٓ اتل٤جيح يف احلش كا٧ٕ٣ؿة؟001س

 19 .................................................................. أظاكـ اإلظىةر كاالمرتاط

 19 ............................................... اط ك٦ة ٚةاؽد٫؟/ ٦ة ٬ٮ االمرت004س

ع االمرتاط يف احلش أك ا٧ٕ٣ؿة؟005س يرشى  19 ............................. / ٦ىت ي

/ ٦ٓ احلٮادث ا٣يت دٞٓ يف احلش ٢٬ يكذعك٨ أف ننرتط ٔ٪ؽ 006س
 19 ............................................................................................. اإلظؿاـ؟

دت ٨ٔ اجليب وًل / ٢٬ ي٤ــ املنرتط أف يأيت ثةلىي٘ح ا٣يت كر007س
 19 .....................................................................اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل كق٥٤؟
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216 / أظؿمٮا ىلع ٩يح أ٩٭٥ إذا ٦٪ٕٮا ٨٦ احلش أك ا٧ٕ٣ؿة حت٤٤ٮا 008س
 41 ..كرصٕٮا، ٚ٭٢ ٬ؾا يٞٮـ ٦ٞةـ اتل٤ِٛ ثةالمرتاط أـ أ٫٩ ي٤ـ٦٭٥ اهلؽم؟

ٚةمرتَخ ثٕؽق ث٧ؽة ٚ٭٢ / نكيخ أف أمرتط ٔ٪ؽ اإلظؿاـ، 009س
 41 ................................................................................ امرتايط وعيط؟

 41 ................................................................../ ٦ة ٬ٮ اإلظىةر؟021س

 41 ............................................... / ٢٬ اإلظىةر ػةص ثة٣ٕؽك؟020س

 41 ........................ / ٢٬ اإلظىةر يف ا٧ٕ٣ؿة اكإلظىةر يف احلش؟022س

 40 ............................... جيغ ىلع املعرصى ٝج٢ أف يذع٢٤؟/ ٦ةذا يج021س

؟024س  40 ............................................................. / ٦ةذا ي٤ــ املعرصى

 40 ...................................................../ أي٨ يؾثط املعرصى ٬ؽي٫؟025س

؟026س  40 .......................................................... / ٦ىت يذع٢٤ املعرصى

 40 ............ ٤ٔي٫ ا٣ٌٞةء؟ / ٨٦ حت٢٤ بكجت اإلظىةر ٚ٭٢ جيت027س

 42 .......... / ظش ثؽكف درصيط ٧ٚ٪ٓ ٨٦ دػٮؿ م١ح ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟028س

 41 ............................................................................ أظاكـ دٕيني ا٣جكٟ

/ ٦ة يه األنكةؾ ا٣يت ي٧ل٨ أف حيؿـ ث٭ة اذلم يؿيؽ احلش أك 029س
 41 .......................................................................... ا٧ٕ٣ؿة؟ ك٦ة ٠يٛيذ٭ة؟

 41 ........................................................... / أم األنكةؾ أ٢ٌٚ؟011س

 44 ..................................................................... / ٦ة ٬ٮ اتل٧ذٓ؟010س

 44 .... / أظؿـ ثةحلش ٝج٢ أف يجذيه ٨٦ ا٧ٕ٣ؿة ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ اهلؽم؟012س

 44 .../ نكيخ أف أٝٮؿ بليٟ ٧ٔؿة ٔ٪ؽ ٦ة أظؿ٦خ ٧ٚة احلل٥؟011س



 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 
 

 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب

217 

 

217 / أذ٧ؿ يف أم٭ؿ احلش ز٥ رصٓ إىل أ٫٤٬ ز٥ ظش ٨٦ ٩ٛف ا٣ٕةـ 014س
 44 .................................................................................... ٚ٭٢ ٬ٮ ٦ذ٧ذٓ؟

/ أذ٧ؿ يف أم٭ؿ احلش كل٥ يل٨ ٩ةكية ل٤عش ز٥ ظش ٚ٭٢ يٕؽ 015س
 45 ......................................................................... ٦ذ٧ذٕة كي٤ـ٫٦ اهلؽم؟

ه كظش ٨ٔ ٩ٛك٫ أك أذ٧ؿ ٨ٔ مؼه / ٨٦ أذ٧ؿ ٨ٔ مؼ016س
 45 ............................................................ كظش ٨ٔ آػؿ أيلٮف ٦ذ٧ذٕةن؟

 45 . / أذ٧ؿ يف رمٌةف ز٥ ظش ٨٦ ٩ٛف ا٣ٕةـ ٚ٭٢ يٕؽ ٦ذ٧ذٕة؟017س

/ ٨٦ أذ٧ؿ يف رمٌةف كص٤ف يف م١ح، ٚ٭٢ يرشع هل أف خيؿج 018س
 45 ............................ كجي٢ٕ ظض٫ د٧ذٕةن؟ إىل اتل٪ٕي٥ حلٕذ٧ؿ يف أم٭ؿ احلش

/ أذ٧ؿت يف ٬ؾا ا٣ٕةـ كل٥ أك٨ ٝةوؽا ل٤عش إال إذا كصؽت 019س
 46 .......... ٩يةثح ٨ٔ ٗيم ز٥ كصؽت ذلٟ ٚ٭٢ أ٩ة ٦ذ٧ذٓ كي٤ـ٦ين اهلؽم؟

 46 / دٕت يف احلش ٚأراد ٚكغ احلش إىل ٧ٔؿة ٦ٛؿدة ٚ٭٢ هل ذلٟ؟041س

/ أظؿـ ثةحلش ٚ٭٢ هل أف يٛكؼ٫ إىل ٧ٔؿة ٦ذ٧ذٕة ث٭ة إىل احلش؟040س
 .......................................................................................................... 46 

/ ٩ٮل احلش ٦ذ٧ذٕةن ز٥ أراد أف ي٘ي ٩حذ٫ ٚي٤يب ثةحلش ٦ٛؿدان ٚ٭٢ 042س
 46 .............................................................................................. هل ذلٟ؟

٨٦ مٕؿق كل٥ يؾ٠ؿ إال / أراد أف حيش ٦ذ٧ذٕة ل١٪٫ نيس اتلٞىي 041س
 47 ...................................................... ثٕؽ أف دػ٢ يف احلش ٧ٚة احلل٥؟

/ إذا ا٩ذىه املذ٧ذٓ ٨٦ ٧ٔؿد٫ ٝج٢ الـكاؿ بكةٔح كٝؽ أراد احلش 044س
 47 ........................................................... ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ ػ٤ٓ زيةب اإلظؿاـ؟

 47 ...... / ٦ىت يىط إدػةؿ احلش ىلع ا٧ٕ٣ؿة كيىي املعؿـ ٝةر٩ة؟045س
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218 / دمةٔح ٩ٮكا احلش ٦ذ٧ذٕني، كظى٢ أف دأػؿكا يف ا٣ُؿيٜ، 046س
 48 ........................... ٚ٘يكا اإلظؿاـ إىل إٚؿاد كذ٬جٮا إىل ٔؿٚةت ٦جةرشة؟

 48 ...................... / ٠يٙ ي٤يب ٨٦ اكف ٝةر٩ة ثني احلش كا٧ٕ٣ؿة؟047س

 48 / ثأم األنكةؾ أ٢٬ رقٮؿ اهلل وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل كق٥٤؟048س

 48 ........................................ / ٢٬ ي٤ــ ا٣ٞةرف َٮاؼ ا٣ٞؽكـ؟049س

/ ٢٬ الكيع ثٕؽ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ ل٤ٞةرف كاملٛؿد كاملذ٧ذٓ جيـئ 051س
 48 ................................................................................... ٨ٔ قيع احلش؟

 49 ................. دػ٢ يف ظش أك ٧ٔؿة ٚ٭٢ هل أف يُٞٓ ذلٟ؟ / 050٨٦س

 51 .............................................................. )كاصجةت كحمْٮرات اإلظؿاـ(

 51 ...................... / ٦ة يه حمْٮرات اإلظؿاـ ىلع قبي٢ اإلدمةؿ؟052س

 51 ........................ / ٦ة ٬ٮ املؼيٍ اذلم حيؿـ ىلع املعؿـ ٣بك٫؟051س

 51 ......................... / ٢٬ ل٧٤عؿـ أف حيؿـ ثةخلٛني أك اجلٮربني؟054س

/ ٣حف ٫ٕ٦ مالبف اإلظؿاـ ٚ٭٢ هل أف يؤػؿ اإلظؿاـ إىل صؽة؟055س
 ........................................................................................................... 51 

/ ٢٬ ٨٦ املؼيٍ أف يؿبٍ املعؿـ رص٫٤ بيشء إذا اك٩خ دؤمل٫؟056س
 ........................................................................................................... 50 

 50 ................................... / ظل٥ تنبيٟ املعؿـ رداءق ثأزرار؟057س

 50 .. / ٦ة ظل٥ مكٟ اإلظؿاـ ثةدلثةثحف ٨٦ الؿٝجح إىل الرسة؟058س

 50 ........................................ / ٦ة ظل٥ ٔٞؽ مالبف اإلظؿاـ؟059س

 50 . ، كإذا كٝٓ ٚ٭٢ يىط ا٣ٕٞؽ؟/ ٦ة ظل٥ ٔٞؽ اجلاكح ل٧٤عؿـ061س
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219 الى 060س ٮؽى كى الى ٚيكي ٚىرى كى / ٦ة املٞىٮد ثةلؿٚر يف ٝٮهل دٕةىل/ }ٚىالى رى
{؟ اؿى يًف احٍلىشِّ  52 .................................................................................. ًصؽى

 52 .......................... / ٦ةذا يرتدت ىلع ٨٦ صة٦ٓ أ٫٤٬ ك٬ٮ حمؿـ؟062س

صة٦ٓ أ٫٤٬ ثٕؽ اتلع٢٤ األكؿ كٝج٢ َٮاؼ اإلٚةًح ٧ٚة / 061س
 51 ............................................................................................. احلل٥؟

 51 ................................... / صة٦ٓ ك٬ٮ حمؿـ ث٧ٕؿة ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟064س

 51 ........................................ / ظل٥ املجةرشة بن٭ٮة ل٧٤عؿـ؟065س

 54 ....... ؽ ظض٫؟/ ثةرش زكصذ٫ ك٬ٮ حمؿـ دكف أف يزنؿ ٚ٭٢ يٛك066س

 54 ..................................... / ٦ةذا ىلع ٨٦ ثةرش أ٫٤٬ ك٬ٮ حمؿـ؟067س

 54 ........................ / ظل٥ ٨٦ دٕةىط ا٣ٕةدة الرسيح ك٬ٮ حمؿـ؟068س

 54 ....................................... / ٢٬ ل٧٤ؿأة بلةس ػةص ثةإلظؿاـ؟069س

٣ٞٛةز اذلم حيؿـ ىلع املؿأة ٣بك٭٧ة ظةؿ / ٦ة ٬ٮ اجلٞةب كا071س
 54 .............................................................................................. اإلظؿاـ؟

 55 .................... / إذا اك٩خ ال د٤بف ا٣ٞٛةز ١ٚيٙ تكرت ٠ٛي٭ة؟070س

 55 ............................. / ٢٬ جيٮز ل٧٤عؿ٦ح أف دلنٙ كص٭٭ة؟072س

اخل٧ةر كمف كص٭٭ة؟ / ٢٬ ىلع املؿأة املعؿ٦ح ظؿج إذا أقؽ٣خ071س
 ........................................................................................................... 55 

 56 ..................... / ٢٬ ل٧٤ؿأة أف دؿبٍ ُٗةء الٮص٫ يف اإلظؿاـ؟074س

 56 ....................................../ ٦ة ٬ٮ اجلؽاؿ امل٪يه ٔ٪٫ يف احلش؟075س

 56 ............... / ٦ةذا جيٮز ل٧٤عؿـ ٨٦ ا٣ُيت ك٦ةذا حيؿـ ٤ٔي٫؟076س

 56 ..................................... / ٦ة ظل٥ اقذؼؽاـ الىةثٮف املُٕؿ؟077
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201 / ثٕي احلالٝني يٌٕٮف ىلع رأس املعؿـ ٝج٢ ظ٫ٞ٤ محبةن ٨٦ 078س
 56 ................................... ا٣ُٕؿ أك الىةثٮف كهل راحئح زًليح ٧ٚة احلل٥؟

 57 ................................. / ٦ة ظل٥ اقذ٧ٕةؿ امل٪ةدي٢ املُٕؿة؟079س

ٓ ٚي٫ ٦ةء الٮرد أك 081س / ٦ة ظل٥ رشب املعؿـ ل٧٤ةء اذلم ًك
 57 ............................................................................................. اجلٕ٪ةع؟

ٛؿاف؟080س  57 ......... / ٢٬ جيٮز ل٧٤عؿـ أف يرشب ا٣ٞ٭ٮة ا٣يت ث٭ة ٔز

 57 ............................................... / ظل٥ ظ٤ٜ املعؿـ لؿأق٫؟082س

 58 .................... / ٦ةذا ىلع ٨٦ ظ٤ٜ رأق٫ ٣٘ي ٔؾر ك٬ٮ حمؿـ؟081س

 58 ................... / ٦ة ٬ٮ ًةثٍ احل٤ٜ اذلم جتت بكبج٫ ا٣ٛؽيح؟084س

 58 ............................................... / ظل٥ ظٟ املعؿـ لؿأق٫؟085س

 58 .................................................. / ٦ة ظل٥ د٤ٞي٥ األّةٚؿ؟086س

 58 ..................... / لٮ ا٩لرس يشء ٨٦ ّٛؿق ٚ٭٢ هل أف يٞى٫؟087س

 59 ............................... / ٢٬ ٦ة ظل٥ ٣بف ال٧١ة٦ح ل٧٤عؿـ؟088س

 59 .............................................. / ظل٥ دُ٘يح املعؿـ لؿأق٫؟089س

 59 ................................. / ظل٥ مح٢ املعؿـ ل٧٤ذةع ىلع رأق٫؟091س

/ ٢٬ تن٢٧ دُ٘يح الؿأس أف يٌٓ املعًؿـ كرٝح أك ٠ؿدٮ٩ةن أك 090س
 59 ........................................................................ ثُة٩يح ٦سالن ىلع رأق٫؟

 61 ............................................... / ُٗٯ رأق٫ ك٬ٮ حمؿـ ٩ةقية؟092س

 61 ..................................... / ٢٬ جيٮز ل٧٤عؿـ أف يُٰ٘ كص٭٫؟091س

 61 ............ يٍ ٩ةقية ٝج٢ أف يٞرص ٧ٚةذا جيت ٤ٔي٫؟/ ٣بف املؼ094س

 61 ............ / لٮ اظذةج املعؿـ إىل اردلةب حمْٮر ٧ٚةذا ي٤ـ٫٦؟095س
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200  60 .... / ال يكذُيٓ ٣بف اإلظؿاـ أل٫٩ من٤ٮؿ، ٚ٭٢ حيؿـ ثثيةث٫؟096س

ظكةقح صؽا، كأم أمٕح م٧ف دؤزؿ  / أ٩ة رص٢ أو٤ٓ، كبرشيت097س
 60 ..................................................................... ىلع وعيت، ٧ٚة احلل٥؟

/ ٣بف الرساكي٢ ك٬ٮ حمؿـ أل٫٩ يٕةين ٨٦ اتلعؿؽ النؽيؽ ثني 098س
 60 .................................... ا٣ٛؼؾي٨ بكجت احلؿ كًلرثة امليش ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟

 62 .................... / إذا اظذةج املعؿـ ل٤بف الرشاب ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟099س

 62 ....................................................... / ممة جيٮز ل٧٤عؿـ ٫٤ٕٚ؟211س

 61 ......... ظل٥ ٨٦ دؿؾ كاصجة أك اردلت حمْٮرا ٨٦ حمْٮرات اإلظؿاـ

/ اردلت حمْٮرا ثٕؽ أف ٣بف اإلظؿاـ كٝج٢ أف يٕٞؽ اجليح ٧ٚةذا 210
 61 ................................................................................................. ٤ٔي٫؟

 61 ........................... / ظل٥ ٨٦ دؿؾ كاصجة ٨٦ كاصجةت احلش؟212س

ضـ ٨ٔ ا٣ٛؽيح ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ أف 211س / دؿؾ كاصجة ٨٦ كاصجةت احلش ٔك
 61 ......................................................... يىٮـ ٔرشة أيةـ ثؽال ٨ٔ ذلٟ؟

 64 .......... / ظل٥ ٨٦ اردلت حمْٮرا ٨٦ حمْٮرات اإلظؿاـ؟214س

 64 ........... / أٝكةـ ٨٦ اردلت حمْٮرا ٨٦ حمْٮرات اإلظؿاـ؟215س

 65 ............... / ٦ة يه ادل٦ةء امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؟216س

/ ٦ة يه ظضح اجل٧٭ٮر يف أف ٨٦ دؿؾ كاصجة أك نكي٫ ٤ٕٚي٫ دـ؟217س
 .......................................................................................................... 65 

/ ٢٬ دؽػ٢ املعْٮرات يف ثٌٕ٭ة ابلٕي كدلٮف هلة ٠ٛةرة 218س
 66 ............................................................................................... كاظؽة؟

 66 .................... / اردلت حمْٮرا ٩ةقية أك صة٬ال ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟219س
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202 / ٢٬ يكٍٞ ادلـ ٨ٔ اجلة٢٬ أك اجلةيس اذلم دؿؾ كاصجةن ٨٦ 201س
 67 ......................رات اإلظؿاـ؟.كاصجةت احلش أك اردلت محبةن ٨٦ حمْٮ

/ لٮ اردلت الى٘ي املعؿـ حمْٮرا أك دؿؾ كاصجة ٚ٭٢ ي٤ــ 200س
 67 ......................................................................................... كحل٫ يشء؟

 67 ............. / ٦ة يه أٝكةـ حمْٮرات اإلظؿاـ ٨٦ ظير ا٣ٛؽيح؟202س

أف يؤػؿ ذثط / ٦ىت يجؽأ كٝخ ذثط ا٣ٛؽيح؟ ك٢٬ ل٤نؼه 201س
٫ إىل ثالدق؟  68 ....................................................... ا٣ٛؽيح إىل ظني رصٔٮ

 68 .................. / أي٨ دؾثط ا٣ٛؽيح ك٢٬ لىةظج٭ة أف يأك٢ ٦٪٭ة؟204س

 69 .............................. / ٢٬ جيٮز دٚٓ ز٨٧ ا٣ٛؽيح ٩ٞؽا ل٤ٛٞي؟205س

 69 ....................................................... / أي٨ يٞٓ ويةـ ا٣ٛؽيح؟206س

 69 ..................................... / ٢٬ جيت اتلذةثٓ يف وٮـ ال١ٛةرة؟207س

 71 ........................................................... أظاكـ الىيؽ كُٝٓ مضؿ احلؿـ؟

 71 ..................................... / ظل٥ الىيؽ داػ٢ ظؽكد احلؿـ؟208س

 71 ................................................. / ظل٥ االوُيةد ل٧٤عؿـ؟209س

 71 ............................................ / ظل٥ الىيؽ يف ظؿـ املؽي٪ح؟221س

 71 ......................... / ٦ةذا يؽػ٢ يف حتؿي٥ ويؽ ا٣رب ىلع املعًؿـ؟220س

 70 ...................... / ٢٬ جيٮز ل٧٤عؿـ أف يأك٢ ٨٦ ويؽ احلالؿ؟222س

 70 .......................................... / ٦ةذا ىلع املعؿـ إذا ٝذ٢ ويؽا؟221س

ا 224س ؽن ِّ٧ ٕى ذى ٥ٍ ٦ي ذى٤ى٫ي ٦ً٪ٍلي ٨ٍ قى ٦ى / ٦ة املؿاد ثةملس٤يح يف ٝٮهل دٕةىل/ }كى
٥ً{؟ ٕى ذى٢ى ٨٦ًى اجله ة قى اءه ٦ًس٢ٍي ٦ى ـى  70 ............................................................ ٚىضى

 72 ............... / ٦ة يه املس٤يح ٚي٧ة ل٥ حيل٥ ٚي٫ الىعةثح بيشء؟225س
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201  72 .............. ت ٤ٔي٫ الىٮـ بكجت الىيؽ ٚأي٨ يىٮـ؟/ ٨٦ كص226س

 72 ................................ / ٦ةذا جيٮز ل٧٤عؿـ أف يٞذ٫٤ يف احلؿـ؟227س

 72 ......... / ٦ة ظل٥ ٝذ٢ احلرشات يف احلؿـ، كػةوح ابلٕٮض؟228س

 71 ........................................... / ظل٥ ُٝٓ مضؿ احلؿـ امليك؟229س

 71 ............................. / ُٝٓ ٨٦ مضؿ ٔؿٚةت ٚ٭٢ ٤ٔي٫ ٚؽيح؟211س

 74 .................... )احلضؿ األقٮد كالؿًل٨ احل٧ةين ك٦ة يذ٤ٕٜ ث٭٧ة ٨٦ أظاكـ(

 74 .... / ٦ةذا يكذعت ل٧٤عؿـ ٔ٪ؽ كوٮهل ٨٦ امليٞةت إىل م١ح؟210س

 74 ........................ / ٦ةذا يرشع ل٧٤عؿـ يف مأف احلضؿ األقٮد؟212س

/ ٢٬ جي٧ٓ ثني اتل١جي كا٣تك٧يح ٔ٪ؽ اقذالـ احلضؿ األقٮد؟211س
 .......................................................................................................... 74 

/ ٢٬ يرشع اتل١جي يف دميٓ األمٮاط ٔ٪ؽ حمةذاة احلضؿ 214س
 74 ............................................................................................... األقٮد؟

الك٪ح اإلمةرة إىل احلضؿ إذا ل٥ يكذُٓ االقذالـ ثةحلؽي٨ / ٢٬ 215س
 75 .................................................................................... أـ ثيؽ كاظؽة؟

 75 .................. / ٢٬ يرشع دٞجي٢ احلضؿ األقٮد ٔ٪ؽ لك َٮٚح؟216س

ٓ ٤ٔي٫ 217س / ٢٬ ل٧٤عؿـ أف يٞج٢ احلضؿ األقٮد ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٝؽ ًك
 75 .............................................................................................. ا٣ُيت؟

 75 .............. / ٦ة ظل٥ املـامحح ٨٦ أص٢ دٞجي٢ احلضؿ األقٮد؟218س

/ ٢٬ جيٮز ل٧٤ؿأة أف دلنٙ كص٭٭ة ٔ٪ؽ دٞجي٢ احلضؿ 219س
 76 ............................................................................................... األقٮد؟

 76 ..................... / ظل٥ دٞجي٢ احلضؿ األقٮد يف ٗي ا٣ُٮاؼ؟241س
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204  76 ......... ك٪ح ٔ٪ؽ حمةذاة الؿًل٨ احل٧ةين ظةؿ ا٣ُٮاؼ؟/ ٦ة يه ال240س

 77 ........ / ظةج مف الؿًل٨ احل٧ةين كٌلف ٦ُيجةن ٚ٭٢ ٤ٔي٫ يشء؟242س

 77 ............. / ظل٥ اقذالـ ٗي احلضؿ األقٮد كالؿًل٨ احل٧ةين؟241س

 78 ................................................................................. )أظاكـ ا٣ُٮاؼ(

 78 ................................................ / ٦ة ٬ٮ ا٣ُٮاؼ ٣٘ح كرشع؟244س

 78 .................................................................... / ٦ة ٬ٮ الؿم٢؟245س

 78 .......................................... / ٦ىت يرشع االًُجةع كالؿم٢؟246س

 78 ................................. / ٢٬ يرشع ل٧٤ؿأة الؿم٢ كاالًُجةع؟247س

ـظةـ، أـ 248س / أي٭٧ة أ٢ٌٚ ا٣ٞؿب ٨٦ ابليخ دكف رم٢ بكجت ال
 79 ................................................................. ابلٕؽ ٨٦ ابليخ ٦ٓ الؿم٢؟

/ ٨٦ َةؼ دُٮع ٣٘ي ظش أك ٧ٔؿة ٚ٭٢ يرشع الؿم٢ يف ظ٫ٞ؟249س
 .......................................................................................................... 79 

/ ظل٥ االقذ٧ؿار ىلع االًُجةع ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ َٮاؼ 251س
 79 .................................................................... ؼ ا٣ٞؽكـ؟ا٧ٕ٣ؿة أك َٮا

/ ٨٦ أي٨ يجؽأ كيجذيه ا٣ُٮاؼ ك٦ة ظل٥ ٨٦ أ٩ٞه محبة 250س
 79 .......................................................................................... يكيا ٦٪٫؟

 81 ......................... / ظل٥ ا٣ُٮاؼ ٨٦ داػ٢ املكضؽ احلؿاـ؟252س

 81 ................................. / ٢٬ جيـئ ا٣ُٮاؼ ٨٦ داػ٢ احًلضؿ؟251س

ـظةـ يؽػ٢ ٨٦ احًلضؿ كخيؿج ٨٦ املاكف 254س / ثٕي اجلةس كٝخ ال
 81 ..................................................................... اخآػؿ ٧ٚة ظل٥ َٮا٫ٚ؟
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205 / َةؼ مٮَة ٨٦ داػ٢ احًلضؿ، ز٥ قىع قجٕح أمٮاط كحت٢٤ 255س
 81 ................................................................ ثٕؽ ذلٟ؟ ٧ٚةذا جيت ٤ٔي٫؟

/ ُٝٓ مٮَة ٨٦ ا٣ُٮاؼ يف ابلعر ٨ٔ وةظج٫ أك ٣٘ؿض آػؿ 256س
 80 .................................................................................. ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟

/ يٞٮـ ثٕي الؿصةؿ يف ا٣ُٮاؼ ثةتلع٤يٜ ثةأليؽم ىلع ٨٦ 257س
٦ٕ٭٥ ٨٦ ا٣جكةء حبير دىي ال١ٕجح ػ٤ٙ ّ٭ٮر٥٬ ٧ٚة ظل٥ َٮاٚ٭٥؟

 ........................................................................................................... 80 

 80 ............................................ ةرة ل٤ُٮاؼ؟/ ٢٬ تنرتط ا٣ُ٭258س

 82 ................................. / ظل٥ ا٣ٛى٢ ثني أمٮاط ا٣ُٮاؼ؟259س

 82 / أٝي٧خ الىالة أز٪ةء ا٣ُٮاؼ ٚىًل ٚ٭٢ يٕيؽ النٮط أـ ال؟261س

/ امؿأة مؿيٌح ٔ٪ؽ٦ة َةٚخ زالزح أمٮاط أويجخ ثةدلكػح 260س
 82 ................................................................ ٧ٚةذا جيت ٤ٔي٭ة أف د٢ٕٛ؟

 81 .... / ص٤ف أز٪ةء ا٣ُٮاؼ قةٔح ٣حكرتيط ٧ٚة ظل٥ َٮا٫ٚ؟262س

/ ٢٬ جيـئ ا٣ُٮاؼ كالكيع ٨ٔ ا٢ُٛ٣ كظةم٫٤ أـ ال ثؽ ٨٦ 261س
 81 .......................................................................... إٚؿادق ثُٮاؼ كقيع؟

 81 . اؼ را٠جة أك حم٧ٮال مل٨ اكف ث٫ ٔؾر؟/ ظل٥ الكيع كا٣ُٮ264س

/ ٢٬ جيٮز ا٣ُٮاؼ أك الكيع حم٧ٮال أك ثة٣ٕؿبيح مل٨ ٣حف هل 265س
 81 ................................................................................................. ٔؾر؟

٨ كادليت ا٣يت أَٮؼ ث٭ة ثة٣ٕؿبيح؟266س / ٢٬ جيـئ ا٣ُٮاؼ ٔين ٔك
 .......................................................................................................... 84 

ـظةـ ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟/ مف امؿ267س  84 ...... أة يف ظةؿ ا٣ُٮاؼ بكجت ال
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206 / ٢٬ جيٮز ل٧٤ؿأة أف د٧كٟ ثسٮب رص٢ ٗي حمؿـ هلة ل٤ذؼ٤ه 268س
ـظةـ؟  84 ......................................................................................... ٨٦ ال

 84 .......................... / ٢٬ ينرتط حمؿـ ل٧٤ؿأة يف ظةؿ ا٣ُٮاؼ؟269س

أف حتؿـ كبيؽ٬ة أقٮرة أك ػٮاد٥ ٨٦ ذ٬ت؟ / ٢٬ جيٮز ل٧٤ؿأة271س
 .......................................................................................................... 85 

ـظةـ؟270س / ظل٥ ا٣ُٮاؼ يف ادلكر اثلةين أك اثلة٣ر ٔ٪ؽ ظىٮؿ ال
 .......................................................................................................... 85 

 85 .................... / ٦ةذا يى٪ٓ ٨٦ مٟ يف ٔؽد أمٮاط ا٣ُٮاؼ؟272س

٣ُٮاؼ يف ادلكر ا٤ٕ٣ٮم ٨٦ أص٢ / أك٤٧٪ة النٮط الكةثٓ ٨٦ ا271س
ـظةـ كيف ػالؿ النٮط الكةثٓ رشب٪ة كدل٧٤٪ة ٧ٚة احلل٥؟  85 ........... ال

 86 ... / ظل٥ ا٣ٞؿاءة ٨٦ ال١ذت ا٣يت ختىه للك مٮط دعءن؟274س

/ لٮ ٝةؿ ٝةا٢ قأمح٢ ٠ذحجةن ألدؾ٠ؿ األدٔيح ٍٚٞ كال أص٤ٕ٭ة 275س
 86 ................................................................... ديؽ٩ةن يل ٧ٚة ظل٥ ذلٟ؟

 86 ..... / أي٭٧ة أ٢ٌٚ يف ا٣ُٮاؼ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف أـ اذل٠ؿ كادلعء؟276س

/ ٢٬ خيذ٥ ا٣ُٮاؼ ثةتل١جي ٔ٪ؽ احلضؿ األقٮد ٧٠ة ثؽأ ث٫ أـ 277س
 87 ..................................................................................................... ؟ال

 87 .................................... / ٢٬ جيٮز ا٣ُٮاؼ ٩يةثح ٨ٔ ا٣٘ي؟278س

 87 ..................... / ٦ةذا يرشع ل٤عةج ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ ا٣ُٮاؼ؟279س

/ ٢٬ جيٮز املٮاو٤ح ثني أكرث ٨٦ َٮاؼ دكف ا٣ٛى٢ ثح٪٭٧ة 281س
 87 ................................................................................ ثؿًلٕيت ا٣ُٮاؼ؟

 88 ...................... / ٦ةذا يرشع ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ رًلٕيت ا٣ُٮاؼ؟280س
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207 / ٢٬ جلة أف ٩ُٞٓ والة اذلي٨ يى٤ٮف ػ٤ٜ املٞةـ ٦جةرشة كٝخ 282س
 88 .................................................................. ازدظةـ املُةؼ ثة٣ُةاٛني؟

 88 ...................................... / نيس رًلٕيت ا٣ُٮاؼ ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟281س

 89 ..................... / ٢٬ يرشع ٌٝةء رًلٕيت ا٣ُٮاؼ مل٨ نكي٭٧ة؟284س

 91 ..................................................................................... )أظاكـ الكيع(

 91 ............. / ٦ةذا يى٪ٓ املعؿـ ثٕؽ ا٩ذ٭ةا٫ ٨٦ رًلٕيت ا٣ُٮاؼ؟285س

/ ٢٬ يرشع ل٤عةج ٔ٪ؽ٦ة يىٕؽ ل٤ىٛة أف يٞذرص ىلع ٝٮهل 286س
ةاًًؿ اهلًل{ أـ يٞؿأ اخآيح اكم٤ح إىل آػؿ٬ة؟ ٕى ةى ٨ٍ٦ً مى ٍؿكى ال٧ٍى ة كى ٛى دٕةىل/ }إًفه الىه

 ........................................................................................................... 91 

ةاًًؿ اهلًل{ يف 287س ٕى ةى ٨ٍ٦ً مى ٍؿكى ال٧ٍى ة كى ٛى / ٢٬ يلؿر ٝؿاءة اخآيح/ }إًفه الىه
 91 ....................................................................................... مٮاط؟لك األ

ةاًًؿ اهلًل{ ٔ٪ؽ املؿكة؟288س ٕى ةى ٨ٍ٦ً مى ٍؿكى ال٧ٍى ة كى ٛى  90 .... / ٢٬ يٞؿأ/ }إًفه الىه

 90 .............. / ٢٬ يؽٔٮ ٔ٪ؽ الٮٝٮؼ ىلع الىٛة مؿدني أـ زالزة؟289س

 90 ..................... / ث٧ةذا يؽٔٮ ثني اتل٭٤يالت ىلع الىٛة كاملؿكة؟291س

 92 ................................... / ٢٬ جيت الىٕٮد ىلع الىٛة كاملؿكة؟290س

/ ظل٥ رٚٓ احلؽي٨ ىلع ٬يبح اتل١جي ٔ٪ؽ الىٕٮد ىلع الىٛة؟292س
 ........................................................................................................... 92 

 92 ........................................ املؿكة؟/ ظل٥ الكيع ثني الىٛة ك291س

 92 ......................... / ثؽأ الكيع ثةملؿكة ٚ٭٢ يٕذؽ ثؾلٟ النٮط؟294س

/ ٢٬ يٕذرب الكيع ٨٦ الىٛة إىل املؿكة ك٨٦ املؿكة إىل الىٛة 295س
ة أـ مٮَني؟ َن  91 ................................................................................ مٮ
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208  91 ............................. / ٦ة ٬ٮ ظؽ املكىع اذلم جيت اقتيٕةث٫؟296س

/ ٢٬ ي٤ــ ٨٦ قىع يف ادلكر اثلةين أف يؽكر ىلع ٝجح الىٛة كٝجح 297س
 91 .................................................... املؿكة ٧٠ة ي٢ٕٛ ٠سي ٨٦ الكةٔني؟

/ ٨٦ اكف ٫ٕ٦ امؿأة ٚ٭٢ يرشع هل الؿم٢ كالكيع ثني ا٧٤ٕ٣ني؟298س
 .......................................................................................................... 91 

 94 ............................................ يف الكيع ا٣ُ٭ةرة؟ / ٢٬ ينرتط299س

 94 ........................... / ٦ةذا يججيغ ىلع الكةيع ثني الىٛة كاملؿكة؟111س

 94 .......................................... / ٢٬ ٬٪ةلٟ دعء ػةص ثةلكيع؟110س

 94 ............................ / ٢٬ ينرتط املٮاالة ثني الكيع كا٣ُٮاؼ؟112س

 94 ................................ / ٢٬ ينرتط املٮاالة ثني أمٮاط الكيع؟111س

 95 .......................... / أٝي٧خ الىالة ك٬ٮ يف الكيع ٧ٚةذا يى٪ٓ؟114س

ـظةـ ا٩ذ٢ٞ إىل 115س / رص٢ قىع ٚأك٢٧ النٮط األكؿ ك٨٦ مؽة ال
 95 ....................................... الكُط ٢٬ ي٤يغ النٮط األكؿ أك يبين ٤ٔي٫؟

 95 ..... / دؿؾ مٮَة ٨٦ الكيع كٝرصه ز٥ عد إىل ثرلق ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟116س

 95 .......................................... / ظل٥ الكيع يف ادلكر ا٤ٕ٣ٮم؟117س

 95 ................................................ / ٢٬ يرشع اتلُٮع ثةلكيع؟118س

 ثني الىٛة كاملؿكة؟/ ٦ةذا يى٪ٓ املعؿـ ثٕؽ ا٩ذ٭ةا٫ ٨٦ الكيع119س
 .......................................................................................................... 96 

 97 ........................................................ )أ٧ٔةؿ احلٮـ اثلة٨٦ يٮـ ا٣رتكيح(

 97 ....../ ملةذا قِل احلٮـ ٨٦ اثلة٨٦ ٨٦ ذم احلضح ثيٮـ ا٣رتكيح؟101س

 97 ................. / ٦ةذا يرشع ل٧٤عؿـ أف يٞٮـ ث٫ يف احلٮـ اثلة٨٦؟100س



 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب 
 

 دٞؿيت احلش يف قؤاؿ كصٮاب

209 

 

209  97 ....... / ٚةد٫ اذل٬ةب إىل ٦ىن يف احلٮـ اثلة٨٦ ٚ٭٢ يىط ظض٫؟102س

/ ٨٦ أي٨ حيؿمٮف ثةحلش يف احلٮـ اثلة٨٦ ٢٬ ٨٦ مك١٪٭٥ أـ 101س
 98 ............................................................................. ٨٦ املكضؽ احلؿاـ؟

 98 . ٢ ٤ٔي٫ يشء؟/ ٦ذ٧ذٓ أظؿـ ثةحلش يٮـ ا٣رتكيح ٨٦ ٔؿٚح ٚ٭104س

 98 ... / إذا صةء يٮـ ا٣رتكيح كال زا٣خ املؿأة ظةاٌة ٧ٚةذا ٤ٔي٭ة؟105س

 99 ........................................................... )أ٧ٔةؿ احلٮـ اتلةقٓ يٮـ ٔؿٚح(

 99 ................................. / ٦ىت يذٮص٫ احلةج ٨٦ ٦ىن إىل ٔؿٚح؟106س

ـظةـ؟107س  99 .............. / ذ٬ت إىل ٔؿٚح يف احلٮـ اثلة٨٦ ػٮٚة ٨٦ ال

 99 ... / دٮص٫ ٨٦ ٦ىن إىل ٔؿٚح ٝج٢ ٤َٮع الن٧ف ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟108س

/ كو٢ إىل م١ح ثٕؽ ا٣ْ٭ؿ ٨٦ يٮـ ٔؿٚح، ٚ٭٢ يُٮؼ ل٤ٞؽكـ، 109س
 99 ............................................................... أـ يؾ٬ت إىل ٔؿٚح ٦جةرشة؟

/ ثٕي احلضةج ال يذ١٧٪ٮف ٨٦ ق٧ةع ػُجح ٔؿٚح ٚيٞٮـ 121س
 011 .............................. أظؽ٥٬ ثإ٣ٞةء ػُجح كيىٌل ث٭٥ ٧ٚة ظل٥ ذلٟ؟

 011 ...................................................... / ظل٥ الٮٝٮؼ ثٕؿٚح؟120س

 011 .. ؟«احلش ٔؿٚح»/ ٦ة ٦ٕىن ٝٮؿ الؿقٮؿ وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤/ 122س

/ ٦ىت يلٮف احلةج ٝؽ أدرؾ الٮٝٮؼ ثٕؿٚح، ك٦ىت يجذيه كٝخ 121س
 011 ............................................................................................. الٮٝٮؼ؟

ـءا ٨٦ ال٤ي٢ ٍٚٞ ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟124س  010 ........ / كٝٙ يف ٔؿٚح ص

 010 ........................... / ك٥ ٦ٞؽار الٮٝٮؼ املضـئ ثٕؿٚح حلال؟125س

 010 ........................... / كٝٙ يف ٔؿٚح حلال ٍٚٞ ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ دـ؟126س
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221 / ٤ُٗٮا ٚٮٝٛٮا يف ٗي ٔؿٚةت يْ٪ٮ٩٭ة ٔؿٚةت ٚ٭٢ جيـا٭٥ 127س
 010 .................................................................................................. ذلٟ؟

/ دبني هل٥ أ٩٭٥ أػُأكا ككٝٛٮا يف احلٮـ ا٣ٕةرش ٧ٚةذا ٤ٔي٭٥؟128س
 .......................................................................................................... 010 

 012 .................................. / ٢٬ ينرتط ا٣ُ٭ةرة ل٤ٮٝٮؼ ثٕؿٚح؟129س

 012 ........................................ / ظل٥ الىٕٮد ىلع صج٢ ٔؿٚح؟111س

/ ي٤ُٜ ىلع صج٢ ٔؿٚح/ صج٢ الؿمحح، ٧ٚة ظل٥ ٬ؾق ا٣تك٧يح 110س
 012 .................................................................................... ك٢٬ هلة أو٢؟

 012 ....................................................... / ٢٬ ٧٩ؿة ٨٦ ٔؿٚةت؟112س

 012 ............................... / أويت ث٧ؿض يٮـ ٔؿٚح ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟111س

٢ً إىل ٔؿٚح ك٬ٮ ٦ُ٘ل ٤ٔي٫ ٚ٭٢ يىط كٝٮ٫ٚ؟114س  011 ....... / ٨٦ محي

 011 ................................../ كٝٙ ثٕؿٚح ٩ةقية ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟115س

 011 ........................... إذا كاٚٞخ يٮـ اجل٧ٕح؟ / ٢٬ ٣ٕؿٚح مـيح116س

 014 .......................................... / ٦ةذا يججيغ ىلع الٮاٝٙ ثٕؿٚح؟117س

 014 ........................................... / ٢٬ ٬٪ةؾ دعء ػةص ثٕؿٚح؟118س

/ ٢٬ جيٮز ل٤عةاي أف دٞؿأ األدٔيح يف ٔؿٚةت، كب٭ة آيةت 119س
 015 ............................................................................................... ٝؿآ٩يح؟

 015 ....... / يؽٔٮ ث٭٥ دمةٔح يف ٔؿٚةت أل٩٭٥ ال حيك٪ٮف ادلعء؟141س

ـد٣ٛح؟140س  015 ........... / ٦ىت يرشع ل٤عضةج اإلٚةًح ٨٦ ٔؿٚح إىل م

 015 ........................ / ٦ةذا ىلع ٨٦ ػؿج ٨٦ ٔؿٚح ٝج٢ ا٣٘ؿكب؟142س
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220 ؿًصٮف اجلةس ٝج٢ ا٣٘ؿكب يٮـ / ثٕي أوعةب ا141س حل٧الت خيي
ةٔٮف يف ذلٟ؟  016 .............................................................. ٔؿٚح ٚ٭٢ يُي

 016 ................................................................. / ٦ة ٬ٮ ا٣ٛٮات؟144س

 016 ......................... / ٤َٓ ا٣ٛضؿ كل٥ يٞٙ ثٕؿٚح ٧ٚةذا يى٪ٓ؟145س

ـد٣ٛح حل٤ح اجلعؿ(  017 ................................................................ )أ٧ٔةؿ م

ـد٣ٛح؟146س  017 ..... / ٦ةذا يى٪ٓ احلةج ظني كوٮهل ٨٦ ٔؿٚةت إىل م

ـد٣ٛح، ٧ٚىت يىٌل 147س / الك٪ح أف يىٌل امل٘ؿب كا٣ٕنةء دمٕة يف م
ـد٣ٛح إال ثٕؽ ٩ىٙ ال٤ي٢؟  017 ............... ٨٦ ػيش ىلع ٩ٛك٫ أال يى٢ م

ـد٣ٛح؟/ يه حييي حل٤ح اجلعؿ ثة148س  017 ............................ ٣ٞيةـ يف م

ـد٣ٛح؟149س  018 .............................. / ٢٬ يٮدؿ احلةج حل٤ح اجلعؿ يف م

ـد٣ٛح؟151س  018 ............................................... / ٦ة ظل٥ املجيخ ث٧

ـد٣ٛح ٧ٚةذا ٤ٔي٭٥؟150س  018 ............. / ٩ـلٮا يف ٧٩ؿة ٌّ٪ةن ٦٪٭٥ أ٩٭ة م

ـد٣ٛح ٚ٭٢ يكٍٞ ٔ٪٫ املجيخ 152س / ٨٦ وًل امل٘ؿب كا٣ٕنةء يف م
 018 ................................................................................................... ث٭ة؟

ـد٣ٛح الكةٔح اثلة٩يح زكايل، كل٥ جن٤ف ٚي٭ة أكرث 151س / كو٤٪ة إىل م
 018 .................. ٨٦ ربٓ قةٔح، ألف ٦ٕ٪ة ٔٮاا٢، ٚ٭٢ ٤ٔي٪ة يشء يف ٬ؾا؟

ـد٣ٛح ظىت ٤َٓ ا٣ٛضؿ / ظبك٫ قي الكيةرا154س ت ٥٤ٚ يى٢ إىل م
 019 ....................................................................................... ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟

ـظةـ يف املؿكر، 155س ـد٣ٛح بكجت ال / ل٥ ٩ذ٧ل٨ يف الٮوٮؿ إىل م
ـد٣ٛح إىل وجةح يٮـ ا٣ٕيؽ، ٚ٭٢ ٤ٔي٪ة ٚؽيح؟ كم١س٪ة يف ماك٩٪ة ػةرج م

 ......................................................................................................... 019 
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222 ـد٣ٛح كيف156س  ٦ىن ٣ٕؽـ اتل٧ل٨ ٨٦ ذلٟ ٚ٭٢ / دؿًل٪ة املجيخ ث٧
 019 ........................................................................................... ٤ٔي٪ة دـ؟

/ ثٕي املُٮٚني ي٤ــ ٨٦ ٫ٕ٦ ٨٦ احلضةج ثةال٩رصاؼ ٨٦ 157س
ـد٣ٛح ٝج٢ ٦٪ذىٙ ال٤ي٢ ٚ٭٢ يُيٕٮ٫٩؟  019 ........................................... م

ـد٣ٛح إىل ٦ىن يف أم قةٔح ٨٦ 1158س / ٦ىت خيؿج احلةج ٨٦ م
 001 ................................................................................................ ال٤ي٢؟

ـد٣ٛح ٝج٢ ا٣ٛضؿ، ٚ٭٢ يرشع هل أف يؽٔٮ ٔ٪ؽ 159س / ا٩رصؼ ٨٦ م
 001 .................................................................................... املنٕؿ احلؿاـ؟

ـد٣ٛح دكف املجيخ إىل ٦٪ذىٙ ال٤ي٢؟161س  001 / ٢٬ يليف املؿكر ث٧

ـد٣ٛح اكيف؟160س  001 ................................................... / ٢٬ املؿكر ث٧

ـد٣ٛح إىل 162س / ٦ىت يرشع ل٤عةج ا٣ٞةدر ىلع الؿَل اال٩رصاؼ ٨٦ م
 000 .................................................................................................. ٦ىن؟

ـد٣ٛح ٝج٢ الىالة لؿَل 161س / ٦ة ظل٥ د٧ٕؽ اتلٞةط احلىص ٨٦ م
ك٤٭ة؟  000 .............................................................................. اجل٧ؿات ٗك

ـد٣ٛح إىل ٦ىن لؿَل 164س اجل٧ؿة / ٦ىت يؿػه ل٤ٌٕٛح ثةدلٚٓ ٨٦ م
 000 ......................................................................................... يٮـ اجلعؿ؟

/ ٢٬ جيٮز لألٝٮيةء اذلي٨ يؽٕٚٮف ٦ٓ الٌٕٛح أف يؿمٮا اجل٧ؿة 165س
 002 .............................................................................. ٝج٢ ٤َٮع ا٣ٛضؿ؟

/ ٚي٪ة ثٕي الٌٕٛح يؿيؽكف ادلٚٓ ٨٦ آػؿ ال٤ي٢ ٚ٭٢ ٩ؽٚٓ 166س
 002 .................................. ٦ٕ٭٥ أـ ٩ذؼ٤ٙ ثةٔذجةر أ٩٪ة لك٪ة ٨٦ الٌٕٛح؟
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221 ح ٨٦ اجلةس ك٨٦ ثح٪٭٥ 167س / إذا اك٩خ ظة٤ٚح يؿًلت ٚي٭ة دل٧ٔٮ
ـد٣ٛح يف  رص٢ مك٨ كامؿأة ٠جية ٚ٭٢ جيٮز هل٥ دميٕةن أف يؽٕٚٮا ٨٦ م

 002 ......................................................................................... آػؿ ال٤ي٢؟

ـد٣ٛح حل٤ح اجلعؿ؟168س  001 ....... / ٦ةذا يكذعت يف والة ا٣ٛضؿ يف م

 001 ....................................................... / ٦ة ٬ٮ املنٕؿ احلؿاـ؟169س

ـد٣ٛح ٬ٮ املنٕؿ احلؿاـ؟171س  001 ............. / ٢٬ املكضؽ املٮصٮد يف م

 004 ............................................................................. )أ٧ٔةؿ يٮـ اجلعؿ(

 004 .............................. / ٦ة يه أ٧ٔةؿ يٮـ اجلعؿ ىلع ا٣رتديت؟170س

 004 ................. / ظل٥ اتلٞؽي٥ كاتلأػي يف أ٧ٔةؿ يٮـ اجلعؿ؟172س

 004 ................................/ ٝؽـ الكيع ىلع ا٣ُٮاؼ ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟171س

 004 ...................... / ظل٥ اتلٞؽي٥ كاتلأػي يف أ٧ٔةؿ ا٧ٕ٣ؿة؟174س

 005 .................................................................... )أظاكـ رَل دمؿة ا٣ٕٞجح(

 005 ................................../ ك٥ يؿٍل ٨٦ اجل٧ؿات يٮـ اجلعؿ؟175س

 005 .................................... / ٦ة يه الك٪ح يف رَل دمؿة ا٣ٕٞجح؟176س

 005 ... / لٮ رٍل اجل٧ؿة ىلع ٗي الىٛح املؾ٠ٮرة ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟177س

 005 .......................................... ه دمؿة ا٣ٕٞجح؟/ ٦ة يه ػىةا178س

 006 ....................... / ظل٥ رَل دمؿة ا٣ٕٞجح ٝج٢ ٩ىٙ ال٤ي٢؟179س

/ رٍل اجل٧ؿة ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ كٝج٢ ٤َٮع الن٧ف ٚ٭٢ جيـا٫ 181س
 006 ................................................................................................. ذلٟ؟

، ٚ٭٢ / رٍل دمؿة ا٣ٕٞجح كَةؼ لإلٚةًح كقىع ٝج٢ ٩ىٙ ال٤ي180٢س
 006 ....................................................................................... جيـا٫ ذلٟ؟
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224  006 .. / رٍل دمؿة ا٣ٕٞجح ٝج٢ ٗؿكب يٮـ اجلعؿ ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟182س

 006 ................... / ٦ىت يجذيه كٝخ رَل دمؿة ا٣ٕٞجح يٮـ اجلعؿ؟181س

اثلةين أك / ٢٬ جيٮز ل٤عةج دأػي رَل دمؿة ا٣ٕٞجح إىل احلٮـ 185س
 007 ................................................ اثلة٣ر ٨٦ أيةـ ا٣ترشيٜ ثؽكف ٔؾر؟

 008 ................................................................................... )أظاكـ اهلؽم(

 008 .................................................... / ٦ةذا ينرتط يف اهلؽم؟186س

 008 ....................................... / ٦ة ٬ٮ أ٢ٌٚ كٝخ ذلثط اهلؽم؟187س

 008 ...................... / ذثط ٬ؽي٫ ٝج٢ يٮـ اجلعؿ ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟188س

 008 ............................................. / ٢٬ جيـئ ذثط اهلؽم حلال؟189س

/ ٦ة ٬ٮ ادلحل٢ ىلع أف اهلؽم الٮاصت ك٬ؽم ال١ٛةرة يلٮف يف 191س
 009 ............................................................................................... احلؿـ؟

 009 ...................... ذا ٤ٔي٫؟/ ذثط ٬ؽي٫ ػةرج احلؿـ صة٬ال ٧ٚة190س

 009 .............. / ٨٦ ٥٬ مكة٠ني احلؿـ اذلي٨ يُٕٮف ٨٦ اهلؽم؟192س

 009 ............. / ظل٥ إرقةؿ اهلؽم كاألًةيح إىل ػةرج م١ح؟191س

 021 ................... / ٦ة ٬ٮ الك٨ كالٮوٙ اذلم ينرتط يف اهلؽم؟194س

/ امرتيخ ٬ؽيةن يف أيةـ احلش كيف أز٪ةء إ٩ـاهل ٨٦ الكيةرة 195س
 021 ................................................................... ا٩لرست يؽق ٧ٚةذا يلع؟

 021 ........... / دؿؾ اهلؽم يف ماكف ال يكذٛةد ٦٪٫ ٚي٫ ٚ٭٢ جيـا٫؟196س

/ أي٭٧ة أ٢ٌٚ أف يؾثط اإلنكةف ٬ؽي٫ أـ يٮَل الرشٌلت ا٣ٞةا٧ح 197س
 021 ................................................................................................ ؾلٟ؟ث

 020 ................ / ٢٬ جيـئ دٮًلي٢ رشًلح الؿاصيح يف ذثط اهلؽم؟198س
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225  020 ................................................... / ظل٥ اتلُٮع ثةهلؽم؟199س

ة{ كصٮب األك٢ ٨٦ 411س يٮا ٦ً٪ٍ٭ى / ٢٬ يؤػؾ ٨٦ ٝٮهل دٕةىل/ }ٚىلكي
 022 .............................................................................................. اهلؽم؟

/ أ٩ةس أك٤ٮا ٬ؽي٭٥ اكمال كل٥ ي٧ُٕٮا ٦٪٫ ا٣ٛٞؿاء ٧ٚةذا 410س
 022 .............................................................................................. ٤ٔي٭٥؟

 022 ............................ / ٢٬ هل أف يبيٓ ٬ؽي٫ ٣حنرتم ػيا ٦٪٫؟412س

 022 ............................ / ٢٬ ل٤عةج أف يٞرتض ٨٦ أص٢ اهلؽم؟411س

ًةٔخ ٩ٞٮدق ٥٤ٚ يكذُٓ أف يٛؽم ٤ٞٚت ظض٫ إىل اإلٚؿاد؟/ 414س
 ......................................................................................................... 022 

 021 ................... / ٢٬ ىلع امليك اذلم ظش ٝةر٩ة أك ٦ذ٧ذٕة ٬ؽم؟415س

 021 ..................................... / ٦ة املؿاد حبةرضم املكضؽ احلؿاـ؟416س

ى٢ ٤ٔي٫ يف أيةـ اجلعؿ، / ظش إنكةف كنك٫١ ٚي٫ ٬ؽم، كل٥ حي417س
 021 .......................................................................................٧ٚةذا ي٢٧ٕ؟

 024 ........... / إذا ل٥ يٞؽر املذ٧ذٓ اخآٚةيق ىلع اهلؽم ٧ٚةذا ي٤ـ٫٦؟418س

 024 ........... / إذا ل٥ يٞؽر اخآٚةيق ا٣ٞةرف ىلع اهلؽم ٧ٚةذا ي٤ـ٫٦؟419س

 024 ........................ الزح األيةـ ك٦ىت يجذيه؟/ ٦ىت يجؽأ ويةـ اثل401س

/ ٦ة ٬ٮ الٮٝخ األ٢ٌٚ لىيةـ اثلالزح األيةـ يف احلش مل٨ ٔضـ 400س
 025 ....................................................................................... ٨ٔ اهلؽم؟

/ ٢٬ ينرتط اتلذةثٓ يف ويةـ ا٣ٕرشة األيةـ مل٨ ٔضـ ٨ٔ 402س
 025 .............................................................................................. اهلؽم؟
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226 ٫ إىل أ٫٤٬؟401س / ٢٬ هل أف يىٮـ الكجٕح األيةـ يف م١ح ٝج٢ رصٔٮ
 ......................................................................................................... 025 

ـق ٨ٔ اهلؽم ز٥ ٝؽر ىلع اهلؽم ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ الؿصٮع 404س / وةـ ٣ٕض
 025 ........................................................................................ إىل اهلؽم؟

 026 ................... / ٢٬ جيـئ إػؿاج ٝي٧ح اهلؽم ثؽال ٨ٔ ذحب٫؟405س

 026 .......................... / أي٭٧ة أٝؽـ رشاء اهلؽم أـ رشاء ال١ذت؟406س

 026 ............ / لٮ ذثط اهلؽم إىل ٗي ا٣ٞج٤ح ٧ٚة ظل٥ اذلثيعح؟407س

/ ٢٬ لٮادليت أف دىٮـ اثلة٣ر ٔرش ٨٦ ذم احلضح؛ أل٫٩ ٨٦ 408س
 026 ....................................................................................األيةـ ابليي؟

 028 .................................................................... )أظاكـ احل٤ٜ كاتلٞىي(

 028 ........................................./ أي٭٧ة أ٢ٌٚ احل٤ٜ أـ اتلٞىي؟409س

 028 ......................................... / ملةذا احل٤ٜ أ٢ٌٚ ٨٦ اتلٞىي؟421س

 028 ............................. / ٦ىت يلٮف احل٤ٜ أ٢ٌٚ ٨٦ اتلٞىي؟420س

ٜ كاتلٞىي نكٟ ال يلٮف اتلع٢٤ إال ث٫، أـ أ٫٩ / ٢٬ احل422٤س
 029 ....................................................... ٣حف ثجكٟ ٚيذ٥ اتلع٢٤ ثؽك٫٩؟

 029 ..................................................... / ٦ة يه الك٪ح يف احل٤ٜ؟421س

 029 ....................... / أي٭٧ة أ٢ٌٚ اتلٞىي ثةمل١يجيح أـ ثةملٞه؟424س

 029 .................. ٧٩ؿة كاظؽ ٚ٭٢ يٕؽ ظة٣ٞة؟/ ٝرصه ثةمل١ي٪ح ىلع 425س

/ الؿص٢ األو٤ٓ اذلم ال يججخ هل مٕؿ ٤ُ٦ٞةن ٢٬ ي٤ـ٫٦ أف يي٧ًؿه 426س
 011 ...................................................... املٮىس ىلع رأق٫ إذا أراد اتلع٢٤؟

 011 ......................... / ٦ة ٬ٮ الٮاصت يف دٞىي أك ظ٤ٜ الؿأس؟427س
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227  011 ........... ٝرصه ٨٦ صة٩يب رأق٫ ز٥ ظ٢ إظؿا٫٦ ٧ٚة احلل٥؟/ 428س

 010 / ٝرصه ٨٦ ٦ٞؽـ رأق٫ ز٥ ٥٤ٔ أف ٬ؾا ال جيـئ ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟429س

 010 ....................................................... / ٢٬ ىلع ا٣جكةء ظ٤ٜ؟411س

 010 .............................. / ٠يٙ دٞه املؿأة ٨٦ مٕؿ٬ة ل٤ذع٢٤؟410س

 010 ................................../ نيس احل٤ٜ أك اتلٞىي ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟412س

/ نيس احل٤ٜ كاتلٞىي كل٥ يؾ٠ؿ إال كٝؽ وةر يف ثالدق كٝؽ 411س
 012 .................................. اردلت ثٕي حمْٮرات اإلظؿاـ ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟

 012 .......... ة احلل٥؟/ أذ٧ؿ ٔؽة مؿات كل٥ يأػؾ ٨٦ مٕؿق 414٧ٚس

 012 ........ / أذ٧ؿ كل٥ حي٤ٜ رأق٫ إال يف صؽة ٧ٚة ظل٥ ٫٤٧ٔ؟415س

/ ٝرصه مٕؿق ز٥ ٥٤ٔ زٮاب احل٤ٜ ٚ٭٢ هل أف حي٤ٜ ثٕؽ اتلٞىي؟416س
 ......................................................................................................... 012 

 011 ............................................................................... )َٮاؼ اإلٚةًح(

أي٨ يذٮص٫ احلةج ثٕؽ رَل دمؿة ا٣ٕٞجح كاحل٤ٜ أك اتلٞىي؟/ 417س
 ........................................................................................................ 011 

 011 ......................................... / ٦ة يه أق٧ةء َٮاؼ اإلٚةًح؟418س

 011 .................................................. / ظل٥ َٮاؼ اإلٚةًح؟419س

 011 .......... / َةؼ لإلٚةًح ٝج٢ الٮٝٮؼ ثٕؿٚح ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟441س

 014 ......................... / ٦ة ٬ٮ الٮٝخ املكذعت ٣ُٮاؼ اإلٚةًح؟440س

 014 ............................. / ٦ىت يجؽأ ك٦ىت يجذيه َٮاؼ اإلٚةًح؟142س

ـد٣ٛح آػؿ ال٤ي٢ كرمٮا اجل٧ةر كد١٧٪ٮا ٨٦ َٮاؼ 441س / دٕٚٮا ٨٦ م
 014 ................................. ٤٧٭٥؟اإلٚةًح كالكيع ٝج٢ ا٣ٛضؿ ٧ٚة ظل٥ ٔ
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228  014 . / نيس مٮَة ٨٦ َٮاؼ اإلٚةًح ٚ٭٢ يٕيؽ ا٣ُٮاؼ اكمال؟444س

/ ٢٬ َٮاؼ اإلٚةًح جيـئ ٨ٔ َٮاؼ الٮداع ٔ٪ؽ دأػيق إىل 445س
 015 .............................................................................. اخلؿكج ٨٦ م١ح؟

/ أد٥ أ٧ٔةؿ احلش ٦ة ٔؽا َٮاؼ اإلٚةًح، ز٥ دٮيف ٚ٭٢ يُةؼ 446س
 015 ................................................................................................. ٔ٪٫؟

 015 ................. / ٦ةذا يكذعت ثٕؽ ا٣ٛؿاغ ٨٦ َٮاؼ اإلٚةًح؟447س

 016.................................. / ٦ىت يلٮف اتلع٢٤ األكؿ كاثلةين؟448س

 016................ اتلع٢٤ األكؿ؟/ رٍل كَةؼ ٚ٭٢ يلٮف ٝؽ ظ٢ 449س

/ ٢٬ يٕٮد حمؿ٦ة إذا ل٥ يُٙ َٮاؼ اإلٚةًح يٮـ ا٣ٕيؽ، ك٦ة 451س
 016........................................................... ظةؿ ظؽير أـ ق٧٤ح يف ذلٟ؟

 017 .............................. / ٦ةذا يكذعت مل٨ حت٢٤ اتلع٢٤ األكؿ؟450س

ٗؿبخ الن٧ف ثٕؽ آػؿ  / َةؼ َٮاؼ اإلٚةًح كل٥ يكٓ ظىت452س
 017 ......................................................... أيةـ ا٣ترشيٜ ٧ٚة ظل٥ قٕي٫؟

 017 ..... / ٢٬ ىلع احلةج قيع ثٕؽ َٮاؼ اإلٚةًح يف يٮـ اجلعؿ؟451س

 017 ............... / ٦ةذا جيت ىلع ٨٦ ظةًخ ٝج٢ َٮاؼ اإلٚةًح؟454س

 019 ....................................................................... )أظاكـ املجيخ يف ٦ىن(

 019 ............................ / إىل أي٨ يذض٫ احلضةج يف أيةـ ا٣ترشيٜ؟455س

 019 .......................... / ك٥ جيت ىلع احلةج أف ي١٧ر يف ٦ىن؟456س

 019 ................................. / ك٥ ٦ٞؽار املجيخ املضـئ يف ٦ىن؟457س

يٜ ابلٞةء يف اجل٭ةر يف احلؿـ كيف / ٢٬ األ٢ٌٚ يف أيةـ ا٣ترش458س
 019 .................................................................................... ال٤ي٢ يف ٦ىن؟
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229 / ٢٬ جيٮز يل أف أذ٬ت يف ٩٭ةر أيةـ ا٣ترشيٜ إىل صؽة ز٥ أٔٮد 459س
 041 .......................................................................... حلال ل٧٤جيخ يف ٦ىن؟

 041 ...................... / أي٨ يىٌل احلةج الى٤ٮات اخل٧ف أيةـ ٦ىن؟461س

 041 ........ / ٨٦ ي٤عٜ ثةلؿعة يف ا٣رتػيه هل٥ ثٕؽـ املجيخ ث٧ىن؟460س

 040 .... / ٢٬ قةاٜ احلة٤ٚح يٕؾر ٨٦ ابليخ ث٧ىن حلةيل ا٣ترشيٜ؟462س

/ ل٥ أٝؽر ىلع الٮوٮؿ إىل ٦ىن إال ثٕؽ ٤َٮع ا٣ٛضؿ ٧ٚةذا يلع؟461س
 ......................................................................................................... 040 

 040 ................./ ٨٦ دؿؾ املجيخ يف ٦ىن ٣ٕؾر ٚ٭٢ ٤ٔي٫ ٠ٛةرة؟464س

 040 ......................................... / ظل٥ ٨٦ دؿًلٮا املجيخ ث٧ىن؟465س

 040 ................. / دؿًلخ املجيخ يف ٦ىن حل٤ح كاظؽة ٧ٚةذا ٤ٔي٭ة؟466س

 042 ................................./ ٦ةذا يى٪ٓ ٨٦ ل٥ جيؽ ماك٩ة يف ٦ىن؟467س

 042 . / إذا ل٥ جيؽ ماك٩ة يف ٦ىن ٚ٭٢ هل أف يؾ٬ت إىل م١ح ٦سال؟468س

/ ٢٬ ي٤ـ٫٦ إذا ل٥ جيؽ ماك٩ة يف ٦ىن أف يُٮؼ ثةلكيةرة يف ٦ىن 469س
 042 ................................................................. أك يجًف ىلع الؿويٙ ٚي٭ة؟

/ ٢٬ جيت ىلع احلةج أف ي١٧ر احلٮـ اثلة٣ر ٔرش ٨٦ ذم 471س
 041 ................................................................................... احلضح يف ٦ىن؟

/ ػؿج ٨٦ ٦ىن ٣ل٨ أدرًل٫ ا٣٘ؿكب حل٤ح اثلة٣ر ٔرش كال 470س
 041 ............................................... زاؿ ػةرصة ٨٦ ٦ىن ٚ٭٢ يٕؽ ٦ذٕضال؟

 ٔرش ثجيح اتلٕض٢ كدلي٫ / ػؿج ٝج٢ ٗؿكب الن٧ف يٮـ اثلةين472س
 041 ..................... ٢٧ٔ يف ٦ىن قيٕٮد هل ثٕؽ ا٣٘ؿكب ٚ٭٢ يٕذرب ٦ذٕضالن؟
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211 / ظل٥ أك٢ احلةج كرشب٫ كمع٪٫ ال١٭ؿبةء يف ٗي ػي٧ذ٫ يف 471س
 044 ................................................................................................. ٦ىن؟

 045 ........................................................................ )أظاكـ رَل اجل٧ؿات(

/ ثٌٕ٭٥ يٕذٞؽ أ٫٩ ظني يؿَل اجل٧ؿات إ٧٩ة يؿَل النيُةف ٧ٚة 474س
ذٞةد؟  045 ........................................................................ ظل٥ ٬ؾا األ

 045 ..................................... / ظل٥ رَل اجل٧ةر أيةـ ا٣ترشيٜ؟475س

/ ٢٬ األ٢ٌٚ أف يؿَل اجل٧ؿات ٨٦ ادلكر األكؿ أـ ٨٦ األدكار 476س
 045 ......................................................................................... ا٣يت ٚٮ٫ٝ؟

 046 .................................................... / ٦ة رشكط وعح الؿَل؟477س

ٕة يف احلٮض ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟478س ٓ احلىص ًك  046 ................ / ًك

/ ٦ة ظل٥ الؿَل ٝج٢ الـكاؿ يف احلٮـ احلةدم ٔرش كاثلةين 479س
 046 ................................................................................................ ٔرش؟

 047 ........ ٣ٕيؽ ٝج٢ الـكاؿ ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟/ أػُأ ٚؿٍل اجل٧ةر زةين ا481س

 047 ........ / ٢٬ جيٮز الؿَل ٝج٢ الـكاؿ ل٤رضكرة إلدراؾ ا٣ُةاؿة؟480س

 047 ................................ / ٢٬ ينرتط املٮاالة يف رَل اجل٧ؿات؟482س

 048 ................ / رٍل اجل٧ؿات ٨٦ ٗي دؿديت ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟481س

 048 ........................................... / ٢٬ جيـئ الؿَل ث٘ي احلىص؟484س

 048 .......................................... / ظل٥ الؿَل ثُٞٓ األق٧٪خ؟485س

 048 .................................... / ٨٦ رٍل ثأكرث ٨٦ قجٓ ظىٮات؟486س

 048 ....... / ٢٬ ينرتط يف رَل اجل٧ةر أف دىيت احلىةة ا٧ٕ٣ٮد؟487س
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210 / أوةثخ احلىةة ا٧ٕ٣ٮد كل٥ تكٍٞ يف احلٮض ٚ٭٢ ر٦يي 488س
 049 ............................................................................................ وعيط؟

 049 .............................................. / ٢٬ يليف رَل النةػه؟489س

 049 ................................... / ٢٬ ينرتط ثٞةء احلىص يف احلٮض؟491س

 049 ..... / ٨٦ رٍل الكجٓ احلىٮات دٕٚح كاظؽة ٚ٭٢ جيـا٫ ذلٟ؟490س

 051....................... / ٢٬ جيٮز الؿَل ثةحلىٮات ا٣يت ٝؽ رَل ث٭ة؟492س

/ إذا رٍل اجل٧ةر ز٥ ثٌف كاظؽة ال يؽرم ٨٦ أي٭ة اكف اجلٞه 491س
 051....................................................................................... ٧ٚة احلل٥؟

 051.......................................... ٨٦ أػ٢ يف الؿَل ٧ٚةذا يى٪ٓ؟/ 494س

 050 .................................................. / ظل٥ ٗك٢ احلىٮات؟495س

 050 ........................... / رٍل اجل٧ةر ٨٦ ٗي دلجي ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟496س

 050 .......................................... / ظل٥ دأػي الؿَل إىل ال٤ي٢؟497س

 050 ............................................  ثٕؽ ا٣٘ؿكب؟/ ٢٬ جيٮز الؿَل498س

 050 ......................................... / ظل٥ رَل اجل٧ؿات يف ال٤ي٢؟499س

/ ظل٥ دأػي الؿَل ٨ٔ يٮـ ٨٦ أيةـ ا٣ترشيٜ إىل احلٮـ اذلم 511س
 052 ................................................................................................ ثٕؽق؟

 052 .................... / ٢٬ يىط دأػي الؿَل إىل احلٮـ اثلة٣ر ٔرش؟510س

 052 ................... / ٠يٙ يؿَل اجل٧ةر ٨٦ دمٓ الؿَل إىل آػؿ يٮـ؟512س

 051 ........................................ / ٦ة ٬ٮ آػؿ كٝخ لؿَل اجل٧ؿات؟511س

/ ٦ة يه أيةـ ا٣ترشيٜ ا٣يت رشع ٚي٭ة اجلعؿ كاألًةيح كرَل 514س
 051 .............................................................................................. اجل٧ةر؟
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212 / ٦ىت يجذيه رَل اجل٧ؿات يف احلٮـ األكؿ كاثلةين كاثلة٣ر ٨٦ 515س
 051 .................................................................................... أيةـ ا٣ترشيٜ؟

 051 ........................... / ٦ىت جيٮز ل٤عةج أف يٮَل ٗيق يف الؿَل؟516س

/ مؿض يٮـ ا٣ٕيؽ ٚ٭٢ يٮَل ٨٦ يؿَل ٔ٪٫ أك يؤػؿ الؿَل إىل 517س
 054 ............................................................................. آػؿ أيةـ ا٣ترشيٜ؟

 054 ................................... / ٨٦ ٬ٮ اذلم جيٮز الؿَل ٩يةثح ٔ٪٫؟518س

/ رص٢ ٔ٪ؽق ّؿكؼ ٢٧ٔ حتٮؿ ثح٪٫ كبني الؿَل ٚ٭٢ هل أف يٮَل 519س
 054 ........................................................................................... يف الؿَل؟

 055 ............................................ / ظل٥ الؿَل ٩يةثح ٨ٔ املؿأة؟501س

ل٧٤ؿأة ا٣ٞةدرة ىلع الؿَل أف دٮَل ٨٦ يؿَل ٔ٪٭ة ػٮٚة ىلع / ٢٬ 500س
 055 ............................................................ ٩ٛك٭ة كىلع ٗي٬ة ٨٦ ا٣ٛذ٪ح؟

 055 ................................. / ٦ةذا ينرتط يف اذلم يؿَل ٨ٔ ٗيق؟502س

 056 ................................. / ٠يٙ يؿَل ٨٦ أراد الؿَل ٨ٔ ٗيق؟501س

ٮَل أف يُٮؼ الٮداع ٝج٢ أف يجذيه كًلي٫٤ ٨٦ الؿَل / ٢٬ ل504٧٤س
 056 ................................................................................................. ٔ٪٫؟

 057 .............. / رٍل يف احلٮـ احلةدم ٔرش ز٥ كدع ابليخ كقةٚؿ؟505س

نٍيً ٚىال إًٍث٥ى 506س ٢ى يًف يىٍٮ٦ى ٕىضه ٨ٍ تى ٧ى / ٦ة املؿاد ثةحلٮ٦ني يف ٝٮهل دٕةىل/ }فى
٤ىي٫ٍ{؟  057 .............................................................................................. ٔى

 057 ................................... / ٦ىت جيٮز ل٤عةج اتلٕض٢ ٨٦ ٦ىن؟507س

/ أرادكا اتلٕض٢ ٣ل٨ ل٥ يكذُيٕٮا اخلؿكج إال ثٕؽ ٗؿكب 508س
ـظةـ ٚ٭٢ ي٤ـ٦٭٥ املجيخ ألداء الؿَل ٨٦ ٗؽ؟  057 .......... الن٧ف بكجت ال
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/ أرادكا اتلٕض٢ ٣ل٨ ل٥ يذ١٧٪ٮا ٨٦ الؿَل إال ثٕؽ ٗؿكب 509س
 058 ............................................................. الن٧ف ٚ٭٢ ٥٬ ٦ذٕض٤ٮف؟

/ دٕض٢ ز٥ دبني هل أف ر٦ي٫ يف احلٮـ اثلةين ٔرش اكف ػُأ ٚؿصٓ 521س
 058 ........................................................ حلال كرٍل ٢٬ ال يـاؿ ٦ذٕضال؟

نٍيً  / ٦ة املؿاد ث٪يف اإلز٥ يف ٝٮؿ520س ٢ى يًف يىٍٮ٦ى ٕىضه ٨ٍ تى ٧ى اهلل دٕةىل/ }فى
{؟ ٨ً اتهًفى ٤ىي٫ًٍ ل٧ًى ٔى ٚىال إًٍث٥ى  ؿى  ػه

ى
٨ٍ دىأ ٦ى ٤ىي٫ًٍ كى ٔى  059 .............................. ٚىال إًٍث٥ى 

 061 ............................................... )أظاكـ َٮاؼ الٮداع كدلؿار ا٧ٕ٣ؿة(

 061 .............................................. / ٦ىت يلٮف َٮاؼ الٮداع؟522س

 061 ................................................. / ٦ة ظل٥ َٮاؼ الٮداع؟521س

ـظةـ 524س / ٢٬ جيٮز أف خيؿج ٨٦ ٦ىن إىل ا٣ُةاٙ ز٥ يٕٮد ثٕؽ ال
 061 ............................................................................................. ل٤ٮداع؟

/ ػؿج إىل صؽة دكف أف يُٮؼ َٮاؼ الٮداع ٚ٭٢ ي٪٫ٕٛ إذا 525س
 061 ..................................................................................... عد ل٤ُٮاؼ؟

 060 ...................................... / ظل٥ َٮاؼ الٮداع يٮـ ا٣ٕيؽ؟526س

 060 .................. / ٢٬ هل أف يٮَل ٨٦ يُٮؼ ٔ٪٫ َٮاؼ الٮداع؟527س

 060 ......................... / ظل٥ ٨٦ دؿؾ مٮَة ٨٦ َٮاؼ الٮداع؟528س

 060 ........................................ / نيس َٮاؼ الٮداع ٧ٚةذا ٤ٔي٫؟529س

/ َٛخ ل٤ٮداع ٝج٢ امل٘ؿب ز٥ ص٤كخ إىل ثٕؽ والة ا٣ٕنةء 511س
 062 ..........................................................................ٚ٭٢ ي٤ـ٦ين اإلعدة؟

/ َةؼ ل٤ٮداع ز٥ ظرض ػُجح اجل٧ٕح يف احلؿـ ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ 510س
 062 ............................................................................................. اإلعدة؟
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214  062 ..... / َةؼ ل٤ٮداع ز٥ امرتل ثٕؽق محبة ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ اإلعدة؟512س

 061... / ٢٬ ل٤عةج أف ينرتل محبة ل٤ذضةرة ثٕؽ َٮاؼ الٮداع؟511س

/ ٦ة ٬ٮ األ٢ٌٚ مل٨ أراد أف ينرتم محبة ثٕؽ َٮاؼ الٮداع؟514س
 .........................................................................................................061 

خ الٮداع ألػؿج يف ال٤ي٢ كل٥ أد٧ل٨ ٨٦ اخلؿكج إال يف / 515َٛس
 061................................................................. الىجةح ٚ٭٢ جيـاين ذلٟ؟

 061............. / ٢٬ ل٧ٕ٤ؿة يف ٗي كٝخ احلش َٮاؼ كداع أـ ال؟516س

 064 ............................. / ٦ىت يكٍٞ َٮاؼ الٮداع ٨ٔ املٕذ٧ؿ؟517س

 064 .................. ٝج٢ َٮاؼ الٮداع ٚ٭٢ يكٍٞ ٔ٪٭ة؟ / ظةًخ518س

 064 .................. / ٢٬ ىلع أ٢٬ م١ح َٮاؼ ٝؽكـ كَٮاؼ كداع.519س

/ إذا أراد امليك اخلؿكج إىل ماكف آػؿ ٚ٭٢ ي٤ـ٫٦ َٮاؼ الٮداع.541س
 ......................................................................................................... 064 

 064 ............. ابليخ احلؿاـ؟/ ظل٥ رصٮع ا٣ٞ٭ٞؿل ٔ٪ؽ دٮديٓ 540س

/ ٦ة األكىل ثة٣جكجح ل٤عةج اذلم يٕؿؼ أف اإلديةف إىل م١ح مؿة 542س
 065 ............................................ أػؿل يىٕت ٤ٔي٫ كل٥ يٕذ٧ؿ ٨٦ ٝج٢؟

/ ٦ة ظل٥ اإل٠سةر ٨٦ ا٧ٕ٣ؿة ثٕؽ احلش مل٨ اكف ٝؽ أذ٧ؿ ٝج٢ 541س
 065 ................................................................................................ احلش؟

 065 ....... / ظل٥ دلؿار ا٧ٕ٣ؿة يف قٛؿة كاظؽة أكرث ٨٦ مؿة؟544س

/ ٢٬ ػؿج اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل كق٥٤ ٨٦ م١ح إىل 545س
 066 .................................................................................... احل٢ حلٕذ٧ؿ؟

 066 ....... / أي٭٧ة أ٢ٌٚ دلؿار ا٧ٕ٣ؿة أـ اإل٠سةر ٨٦ ا٣ُٮاؼ؟546س
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215 / ك٥ الٮٝخ اذلم جيت أف يٛى٢ ثني ا٧ٕ٣ؿة كا٧ٕ٣ؿة 547س
 066 ........................................................................................... األػؿل؟

/ ٠ؿرت ا٧ٕ٣ؿة يف كٝخ ٦ذٞةرب ألين مؿرت ثةمليٞةت ٧ٚة 548س
 067 ........................................................................................... احلل٥؟

 068 ................................................................ )أظاكـ الـيةرة ك٦ةء زمــ(

رب اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل كق٥٤ رشط يف / ٢٬ زيةرة 549ٝس
 068 ............................................................................................... احلش؟

/ إذا أراد احلةج كاملٕذ٧ؿ أف يـكر املكضؽ اجلجٮم ٚ٭٢ ي٪ٮم 551س
 068 ............................................................ زيةرة املكضؽ أـ زيةرة ا٣ٞرب؟

 / ٦ة ظل٥ مؽ الؿظ٢ لـيةرة ٝرب اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل550س
 068 .............................................................................................. كق٥٤؟

 069 ....................................................... / ٦ة يه ٠يٛيح الـيةرة؟552س

 069 . / ٢٬ ل٤جكةء زيةرة ٝرب اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل كق٥٤؟551س

/ ٦ةذا يكذعت لـااؿ مكضؽ اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل 554س
 069 ............................................................................................... كق٥٤؟

/ ٢٬ ٨٦ الك٪ح أف الؿص٢ لك٧ة وًل يـكر ٝرب اجليب ٤ٔي٫ 555س
 071 ........................................................... الىالة كالكالـ كيك٥٤ ٤ٔي٫؟

/ ٦ة ظل٥ إرقةؿ الكالـ ل٤٪يب وًل اهلل ٤ٔي٫ كق٥٤ ٦ٓ 556س
 071 .............................................................................. اذلا٬جني ل٧٤ؽي٪ح؟

 071 .......................................................... / ٨٦ أػُةء الـيةرة؟557س

 072 ... / ٦ة يه املكةصؽ ا٣يت يكذعت زيةرد٭ة يف املؽي٪ح اجلجٮيح؟558س
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216  072 ................ / ٦ة يه األ٦ةك٨ ا٣يت ترشع زيةرد٭ة يف املؽي٪ح؟559س

 072 ......................... / ظل٥ زيةرة املكةصؽ الكجٕح كا٣ٞج٤ذني؟561س

 072 .................... / ٢٬ ٢ٌٚ زمــ مل٨ رشب ٦٪٫ يف م١ح ٍٚٞ؟560س

تكةؿ ث٧ةء زمــ؟562س ٮء كااٗل  071 ...... / ٦ة ظل٥ االقت٪ضةء كالًٮ

/ ٢٬ جيٮز ٗك٢ ا٢ُٛ٣ يف دثؿق لٮصٮد مؿض ٚي٫ ٨٦ ٦ةء زمــ 561س
 071 .................................................................................... كٝؽ ٝؿئ ٚي٫؟

 071 ....................... ٢٬ يكذعت ٢ٞ٩ ٦ةء زمــ إىل ثرل احلةج؟/ 564س

 075 ............................................................................................ ٦ذٛؿٝةت

/ ٦ة يه أق٧ةء أيةـ احلش ٨٦ احلٮـ اثلة٨٦ إىل ٩٭ةيح أيةـ 565س
 075 .......................................................................................... ا٣ترشيٜ؟

 075 ...... / ٢٬ ا٣ُٮاؼ كقةاؿ أ٧ٔةؿ احلش حتذةج إىل ٩يح ػةوح؟566س

/ ك٥ املٮا٨َ ا٣يت دع ٚي٭ة اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل 567س
 075 ................................................................................... كق٥٤ يف احلش؟

 075 ... / ٢٬ احلش املربكر يلٛؿ ال١جةاؿ أـ ٬ٮ ػةص ثةلى٘ةاؿ؟568س

اإل٠سةر ٨٦ والة اجلة٤ٚح يف املكضؽ احلؿاـ أـ  / أي٭٧ة أ569٢ٌٚس
 076......................................................................... اإل٠سةر ٨٦ ا٣ُٮاؼ؟

/ ٦ة ٬ٮ األ٢ٌٚ مل٨ اكف داػ٢ م١ح اإل٠سةر ٨٦ ا٧ٕ٣ؿة أـ 571س
 077 ........................................................................................... ا٣ُٮاؼ؟

 077 ......... / ٦ةذا يكذعت ٔ٪ؽ إرادة دػٮؿ م١ح كاخلؿكج ٦٪٭ة؟570س

 077 .... / ٨٦ أي٨ دػ٢ اجليب وًل اهلل ٤ٔي٫ كىلع آهل كق٥٤ م١ح؟572س

 077 ................................ / ٢٬ يرشع ادلػٮؿ ٨٦ ثةب الكالـ؟571س
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 078 ......................... / ٢٬ زجخ دعء ػةص ٔ٪ؽ رؤيح ال١ٕجح؟574س

 078 ............. / ٢٬ يرشع ادلعء كرٚٓ احلؽي٨ ٔ٪ؽ رؤيح ابليخ؟575س

 078 .................................. / ٢٬ حتيح املكضؽ ا٣ُٮاؼ ثةبليخ؟576س

 079 ................................ / أي٭٧ة يٞؽـ الـكاج أـ ظش ا٣ٛؿيٌح؟577س

 079 ..................................... / ٢٬ يٞؽـ الـكاج أـ ظش اتلُٮع؟578س

 079 .................................. / ٦ة وٛح ا٧ٕ٣ؿة ىلع قبي٢ اإلدمةؿ؟579س

 081 .................................................... / ٢٬ ل٧ٕ٤ؿة كٝخ ٦ٕني؟581س

 081 ............................ / ٢٬ ا٧ٕ٣ؿة يف رمٌةف أ٢ٌٚ ٨٦ احلش؟580س

 081 ....................... / ٢٬ ل٧ٕ٤ؿة يف أم٭ؿ احلش مـيح ىلع ٗي٬ة؟582س

رشي٨ ثأداء ٧ٔؿة؟581س  081 ............. / ظل٥ ختىيه حل٤ح قجٓ ٔك

 080 ........... / ٦ة ٬ٮ ادلحل٢ ىلع أف ا٣ٞةرف يلٛي٫ َٮاؼ كاظؽ؟584س

/ ٢٬ ا٣ٞرص كاجل٧ٓ يف امل٪ةقٟ ػةص ثةخآٚةيق أـ ين٢٧ أ٢٬ 585س
 080 ................................................................................................ م١ح؟

/ أراد احلش كهل أخ أك صةر ٚٞي مىةب ث٧ؿض ػُي، ٚ٭٢ 586س
 082 .................................... األ٢ٌٚ أف ي٪ٜٛ املةؿ ىلع املؿيي أـ حيش ث٫؟

/ ٔ٪ؽق ٦ةؿ ٚ٭٢ األ٢ٌٚ أف حيش ث٫ ٩ة٤ٚح أـ يذىؽؽ ث٪ٛٞذ٫؟587س
 ......................................................................................................... 082 

ٔين ٩ة٤ٚح أـ  / ٔ٪ؽم ٦ةؿ ٚ٭٢ األ٢ٌٚ أف أص٢ٕ ٨٦ حيش ث588٫س
 082 .......................................................... أُٔي٫ ٣ٛٞي حيش ث٫ ا٣ٛؿيٌح؟

 082 .... / أي٭٧ة أ٢ٌٚ أف حيش ٨ٔ ٩ٛك٫ دُٮع أـ حيش ٨ٔ ٗيق؟589س
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218 / ٢٬ األ٢ٌٚ أف أظش ٨ٔ كادلم دُٮع أـ أقة٥٬ ثةملةؿ يف 591س
 081 .......................................................................... إ٧٠ةؿ ث٪ةء مكضؽ؟

 081 ...................... / ٢٬ جيٮز أف يُٕٯ ا٣ٛٞي ٨٦ الـٌلة حلعش؟590س

 081 ................. / ٢٬ جيٮز يل أف أظش ٨ٔ كادليت ٨٦ زٌلة ٦ةيل؟592س

ذ٧ةر ثةلىجيةف الى٘ةر أـ ال؟591س  084 ........ / ٢٬ األ٢ٌٚ احلش كاأل

 084 ...................... يةثح ٨٦ أ٧ٔةؿ احلش؟/ ٦ة ٬ٮ اذلم دؽػ٫٤ اجل594س

 084 ..................... / ٢٬ جيٮز ل٧٤ؿأة اف حتش ٨ٔ الؿص٢ أك املؿأة؟595س

 084 ............ / ظل٥ الىٕٮد إىل صج٢ اجلٮر كزيةرة ا٣٘ةر ٬٪ةؾ؟596س

 085 ........... / ٦ةذا يججيغ ىلع ٤َجح ا٥٤ٕ٣ كادلعة يف مٮاق٥ احلش؟597س

٢٬ ٬٪ةؾ ٔال٦ةت دْ٭ؿ ىلع املٞجٮ٣ني يف أداء احلش كا٧ٕ٣ؿة؟ 598س/
 ......................................................................................................... 085 

/ ٢٬ احلك٪ةت مٌةٔٛح يف املنةٔؿ، ك٢٬ الكحبةت ٠ؾلٟ؟599س
 ......................................................................................................... 085 

/ ٢٬ دٌةٔٙ الىالة يف اتلٮقٕح ا٣يت زيؽت يف املكضؽ 611س
 086 ................................................................... جٮم كاملكضؽ احلؿاـ؟اجل

 086 ................. / ٢٬ والة اجل٪ةزة دٌةٔٙ يف املكضؽ احلؿاـ؟610س

/ ٢٬ مٌةٔٛح الىالة يف املكضؽ احلؿاـ ػةوح ثةملكضؽ اذلم 612س 
 087 ........................................... ظٮؿ ال١ٕجح أـ مةم٤ح حلؽكد احلؿـ لك٫؟

 087 .............................تك٧يح احًلضؿ حبضؿ إق٧ةٔي٢؟ / ظل611٥س

 087 .................... / ظل٥ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥/ ا٣ُٮاؼ ثةبليخ كزجيح؟614س
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219 / ٢٬ ل٧٤يك أف يُٮؼ ٩ة٤ٚح ثؽال ٨٦ َٮاؼ ا٣ٞؽكـ ٨٦ أص٢ 615س
 088 ............................................ أف يكىع قيع احلش ٝج٢ الٮٝٮؼ ثٕؿٚح؟

 088 ......................... / ظل٥ امل٪ةٝنح ا٧٤ٕ٣يح ػالؿ ا٣ُٮاؼ؟616س

/ ٢٬ األ٢ٌٚ والة ا٣رتاكيط ٦ٓ اإل٦ةـ أـ ا٣ُٮاؼ؟ ألف ا٣جكةء 617س
٨ ٨٦ ا٣ُٮاؼ ٔ٪ؽ والة ا٣رتاكيط؟  088 ........................................... يي٧٪ٕى

 089 ................................................. / ظل٥ اتلضةرة يف احلش؟618س

 089 ........... جلة ثٕي اإلدمةعت املذ٤ٕٞح ثةحلش كا٧ٕ٣ؿة؟ / اذ٠ؿ619س

/ ٦ة ٬ٮ اليشء الٮظيؽ اذلم يٛكؽ احلش ٨٦ حمْٮرات اإلظؿاـ؟601س
 ......................................................................................................... 091 

/ ظش ز٥ دؿؾ الىالة أك اردؽ ٨ٔ اإلقالـ ز٥ دةب إىل اهلل ٚ٭٢ 600س
 091 ..................................................................... ي٤ـ٫٦ احلش مؿة أػؿل؟

 090 ................................... / ٢٬ ل٤ٮادلي٨ ٦٪ٓ كدل٧٬ة ٨٦ احلش؟602س

 090 .................... / كصؽ ٦ج٤٘ة ٨٦ املةؿ يف م١ح ٧ٚةذا يى٪ٓ ث٫؟601س

 090 ...................... / ٢٬ جيٮز أػؾ ٣ُٞح احلؿـ إذا اك٩خ يكية؟604س

ؿيؽ احلش ٦يع، كال أٝؽر ىلع احلش / كادليت كزكصيت الك٧٬ة ي605س
 092 ........................................................................ ث٭٧ة ٦ٕة ٚأي٭٧ة أٝؽـ؟

 092 ........................ / ٦ة ٬ٮ أظك٨ ٠ذةب يف احلش د٪ىعٮ٩ة ث٫؟606س

٨٦ وًل يف مكضؽم ٬ؾا أربٕني والة »/ ٦ة ظةؿ ظؽير/ 607س
 092 ........................................ ؟«اك٩خ هل ثؿاءة ٨٦ اجلةر كبؿاءة ٨٦ اجلٛةؽ

 092 .... / ٢٬ ل٧٤ؿأة اقذؼؽاـ ظجٮب ٦٪ٓ احليي ٨٦ أص٢ احلش؟608س

 092 ......................... / ٦ة احل٧١ح يف ٠ٮف ٦ةء زمــ ٣حف ٔؾثة؟609س
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241 / ظل٥ اتلٞةط ثٕي احلضةج وٮرا دؾاكريح ك٥٬ يؿٕٚٮف 621س
 091 .................................................................. أيؽي٭٥ ىلع ٬يبح ادلأني؟

/ ٦ة يه ا٣ٕجةدة ا٣يت ال ي٤ٕٛ٭ة إال ٔجؽ كاظؽ يف ادل٩ية لك٭ة يف 620س
 091 ...................................................................................... كٝخ كاظؽ؟

 091 ..................... / ٢٬ ٗك٢ اإلظؿاـ جيـئ ٨ٔ ٗك٢ اجل٪ةثح؟622س

 094 ...... / ظل٥ إَالؽ اجلْؿ إىل ا٣جكةء األصة٩ت يف اإلظؿاـ؟621س
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	س185: حكم حك المحرم لرأسه؟
	س186: ما حكم تقليم الأظافر؟
	س187: لو انكسر شيء من ظفره فهل له أن يقصه؟
	س188: هل ما حكم لبس الكمامة للمحرم؟
	س189: حكم تغطية المحرم لرأسه؟
	س190: حكم حمل المحرم للمتاع على رأسه؟
	س191: هل تشمل تغطية الرأس أن يضع المحرِم ورقة أو كرتوناً أو بطانية مثلاً على رأسه؟
	س192: غطى رأسه وهو محرم ناسيا؟
	س193: هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟
	س194: لبس المخيط ناسيا قبل أن يقصر فماذا يجب عليه؟
	س195: لو احتاج المحرم إلى ارتكاب محظور فماذا يلزمه؟
	س196: لا يستطيع لبس الإحرام لأنه مشلول، فهل يحرم بثيابه؟
	س197: أنا رجل أصلع، وبشرتي حساسة جدا، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، فما الحكم؟
	س198: لبس السراويل وهو محرم لأنه يعاني من التحرق الشديد بين الفخذين بسبب الحر وكثرة المشي فماذا عليه؟
	س199: إذا احتاج المحرم للبس الشراب فماذا عليه؟
	س200: مما يجوز للمحرم فعله؟

	حكم من ترك واجبا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام
	201: ارتكب محظورا بعد أن لبس الإحرام وقبل أن يعقد النية فماذا عليه؟
	س202: حكم من ترك واجبا من واجبات الحج؟
	س203: ترك واجبا من واجبات الحج وعجز عن الفدية فهل يلزمه أن يصوم عشرة أيام بدلا عن ذلك؟
	س204: حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟
	س205: أقسام من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟
	س206: ما هي الدماء المنصوص عليها في القرآن الكريم؟
	س207: ما هي حجة الجمهور في أن من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم؟
	س208: هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟
	س209: ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا فماذا عليه؟
	س210: هل يسقط الدم عن الجاهل أو الناسي الذي ترك واجباً من واجبات الحج أو ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام؟.
	س211: لو ارتكب الصغير المحرم محظورا أو ترك واجبا فهل يلزم وليه شيء؟
	س212: ما هي أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية؟
	س213: متى يبدأ وقت ذبح الفدية؟ وهل للشخص أن يؤخر ذبح الفدية إلى حين رجوعه إلى بلاده؟
	س214: أين تذبح الفدية وهل لصاحبها أن يأكل منها؟
	س215: هل يجوز دفع ثمن الفدية نقدا للفقير؟
	س216: أين يقع صيام الفدية؟
	س217: هل يجب التتابع في صوم الكفارة؟

	أحكام الصيد وقطع شجر الحرم؟
	س218: حكم الصيد داخل حدود الحرم؟
	س219: حكم الاصطياد للمحرم؟
	س220: حكم الصيد في حرم المدينة؟
	س221: ماذا يدخل في تحريم صيد البر على المحرِم؟
	س222: هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال؟
	س223: ماذا على المحرم إذا قتل صيدا؟
	س224: ما المراد بالمثلية في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}؟
	س225: ما هي المثلية فيما لم يحكم فيه الصحابة بشيء؟
	س226: من وجب عليه الصوم بسبب الصيد فأين يصوم؟
	س227: ماذا يجوز للمحرم أن يقتله في الحرم؟
	س228: ما حكم قتل الحشرات في الحرم، وخاصة البعوض؟
	س229: حكم قطع شجر الحرم المكي؟
	س230: قطع من شجر عرفات فهل عليه فدية؟

	(الحجر الأسود والركن اليماني وما يتعلق بهما من أحكام)
	س231: ماذا يستحب للمحرم عند وصوله من الميقات إلى مكة؟
	س232: ماذا يشرع للمحرم في شأن الحجر الأسود؟
	س233: هل يجمع بين التكبير والتسمية عند استلام الحجر الأسود؟
	س234: هل يشرع التكبير في جميع الأشواط عند محاذاة الحجر الأسود؟
	س235: هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام باليدين أم بيد واحدة؟
	س236: هل يشرع تقبيل الحجر الأسود عند كل طوفة؟
	س237: هل للمحرم أن يقبل الحجر الأسود مع كونه قد وضع عليه الطيب؟
	س238: ما حكم المزاحمة من أجل تقبيل الحجر الأسود؟
	س239: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند تقبيل الحجر الأسود؟
	س240: حكم تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟
	س241: ما هي السنة عند محاذاة الركن اليماني حال الطواف؟
	س242: حاج مس الركن اليماني وكان مطيباً فهل عليه شيء؟
	س243: حكم استلام غير الحجر الأسود والركن اليماني؟

	(أحكام الطواف)
	س244: ما هو الطواف لغة وشرعا؟
	س245: ما هو الرمل؟
	س246: متى يشرع الاضطباع والرمل؟
	س247: هل يشرع للمرأة الرمل والاضطباع؟
	س248: أيهما أفضل القرب من البيت دون رمل بسبب الزحام، أم البعد من البيت مع الرمل؟
	س249: من طاف تطوعا لغير حج أو عمرة فهل يشرع الرمل في حقه؟
	س250: حكم الاستمرار على الاضطباع بعد الفراغ من طواف العمرة أو طواف القدوم؟
	س251: من أين يبدأ وينتهي الطواف وما حكم من أنقص شيئا يسيرا منه؟
	س252: حكم الطواف من داخل المسجد الحرام؟
	س253: هل يجزئ الطواف من داخل الحِجر؟
	س254: بعض الناس وقت الزحام يدخل من الحِجر ويخرج من المكان الآخر فما حكم طوافه؟
	س255: طاف شوطا من داخل الحِجر، ثم سعى سبعة أشواط وتحلل بعد ذلك؟ فماذا يجب عليه؟
	س256: قطع شوطا من الطواف في البحث عن صاحبه أو لغرض آخر فهل يجزئه ذلك؟
	س257: يقوم بعض الرجال في الطواف بالتحليق بالأيدي على من معهم من النساء بحيث تصير الكعبة خلف ظهورهم فما حكم طوافهم؟
	س258: هل تشترط الطهارة للطواف؟
	س259: حكم الفصل بين أشواط الطواف؟
	س260: أقيمت الصلاة أثناء الطواف فصلى فهل يعيد الشوط أم لا؟
	س261: امرأة مريضة عندما طافت ثلاثة أشواط أصيبت بالدوخة فماذا يجب عليها أن تفعل؟
	س262: جلس أثناء الطواف ساعة ليستريح فما حكم طوافه؟
	س263: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لا بد من إفراده بطواف وسعي؟
	س264: حكم السعي والطواف راكبا أو محمولا لمن كان به عذر؟
	س265: هل يجوز الطواف أو السعي محمولا أو بالعربية لمن ليس له عذر؟
	س266: هل يجزئ الطواف عني وعن والدتي التي أطوف بها بالعربية؟
	س267: مس امرأة في حال الطواف بسبب الزحام فماذا عليه؟
	س268: هل يجوز للمرأة أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها للتخلص من الزحام؟
	س269: هل يشترط محرم للمرأة في حال الطواف؟
	س270: هل يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة أو خواتم من ذهب؟
	س271: حكم الطواف في الدور الثاني أو الثالث عند حصول الزحام؟
	س272: ماذا يصنع من شك في عدد أشواط الطواف؟
	س273: أكملنا الشوط السابع من الطواف في الدور العلوي من أجل الزحام وفي خلال الشوط السابع شربنا وتكلمنا فما الحكم؟
	س274: حكم القراءة من الكتب التي تخصص لكل شوط دعاءً؟
	س275: لو قال قائل سأحمل كتيباً لأتذكر الأدعية فقط ولا أجعلها ديدناً لي فما حكم ذلك؟
	س276: أيهما أفضل في الطواف قراءة القرآن أم الذكر والدعاء؟
	س277: هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أم لا؟
	س278: هل يجوز الطواف نيابة عن الغير؟
	س279: ماذا يشرع للحاج بعد الفراغ من الطواف؟
	س280: هل يجوز المواصلة بين أكثر من طواف دون الفصل بينهما بركعتي الطواف؟
	س281: ماذا يشرع بعد الفراغ من ركعتي الطواف؟
	س282: هل لنا أن نقطع صلاة الذين يصلون خلق المقام مباشرة وقت ازدحام المطاف بالطائفين؟
	س283: نسي ركعتي الطواف فماذا عليه؟
	س284: هل يشرع قضاء ركعتي الطواف لمن نسيهما؟

	(أحكام السعي)
	س285: ماذا يصنع المحرم بعد انتهائه من ركعتي الطواف؟
	س286: هل يشرع للحاج عندما يصعد للصفا أن يقتصر على قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} أم يقرأ الآية كاملة إلى آخرها؟
	س287: هل يكرر قراءة الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} في كل الأشواط؟
	س288: هل يقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} عند المروة؟
	س289: هل يدعو عند الوقوف على الصفا مرتين أم ثلاثا؟
	س290: بماذا يدعو بين التهليلات على الصفا والمروة؟
	س291: هل يجب الصعود على الصفا والمروة؟
	س292: حكم رفع اليدين على هيئة التكبير عند الصعود على الصفا؟
	س293: حكم السعي بين الصفا والمروة؟
	س294: بدأ السعي بالمروة فهل يعتد بذلك الشوط؟
	س295: هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوطًا أم شوطين؟
	س296: ما هو حد المسعى الذي يجب استيعابه؟
	س297: هل يلزم من سعى في الدور الثاني أن يدور على قبة الصفا وقبة المروة كما يفعل كثير من الساعين؟
	س298: من كان معه امرأة فهل يشرع له الرمل والسعي بين العلمين؟
	س299: هل يشترط في السعي الطهارة؟
	س300: ماذا ينبغي على الساعي بين الصفا والمروة؟
	س301: هل هنالك دعاء خاص بالسعي؟
	س302: هل يشترط الموالاة بين السعي والطواف؟
	س303: هل يشترط الموالاة بين أشواط السعي؟
	س304: أقيمت الصلاة وهو في السعي فماذا يصنع؟
	س305: رجل سعى فأكمل الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى السطح هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه؟
	س306: ترك شوطا من السعي وقصَّر ثم عاد إلى بلده فماذا عليه؟
	س307: حكم السعي في الدور العلوي؟
	س308: هل يشرع التطوع بالسعي؟
	س309: ماذا يصنع المحرم بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة؟

	(أعمال اليوم الثامن يوم التروية)
	س310: لماذا سمي اليوم من الثامن من ذي الحجة بيوم التروية؟
	س311: ماذا يشرع للمحرم أن يقوم به في اليوم الثامن؟
	س312: فاته الذهاب إلى منى في اليوم الثامن فهل يصح حجه؟
	س313: من أين يحرمون بالحج في اليوم الثامن هل من مسكنهم أم من المسجد الحرام؟
	س314: متمتع أحرم بالحج يوم التروية من عرفة فهل عليه شيء؟
	س315: إذا جاء يوم التروية ولا زالت المرأة حائضا فماذا عليها؟

	(أعمال اليوم التاسع يوم عرفة)
	س316: متى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة؟
	س317: ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن خوفا من الزحام؟
	س318: توجه من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
	س319: وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة، فهل يطوف للقدوم، أم يذهب إلى عرفة مباشرة؟
	س320: بعض الحجاج لا يتمكنون من سماع خطبة عرفة فيقوم أحدهم بإلقاء خطبة ويصلي بهم فما حكم ذلك؟
	س321: حكم الوقوف بعرفة؟
	س322: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»؟
	س323: متى يكون الحاج قد أدرك الوقوف بعرفة، ومتى ينتهي وقت الوقوف؟
	س324: وقف في عرفة جزءا من الليل فقط فهل يجزئه ذلك؟
	س325: كم مقدار الوقوف المجزئ بعرفة ليلا؟
	س326: وقف في عرفة ليلا فقط فهل يلزمه دم؟
	س327: غلطوا فوقفوا في غير عرفات يظنونها عرفات فهل يجزئهم ذلك؟
	س328: تبين لهم أنهم أخطأوا ووقفوا في اليوم العاشر فماذا عليهم؟
	س329: هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟
	س330: حكم الصعود على جبل عرفة؟
	س331: يطلق على جبل عرفة: جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟
	س332: هل نمرة من عرفات؟
	س333: أصيب بمرض يوم عرفة فماذا عليه؟
	س334: من حُمِل إلى عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح وقوفه؟
	س335: وقف بعرفة ناسيا فهل يجزئه ذلك؟
	س336: هل لعرفة مزية إذا وافقت يوم الجمعة؟
	س337: ماذا ينبغي على الواقف بعرفة؟
	س338: هل هناك دعاء خاص بعرفة؟
	س339: هل يجوز للحائض أن تقرأ الأدعية في عرفات، وبها آيات قرآنية؟
	س340: يدعو بهم جماعة في عرفات لأنهم لا يحسنون الدعاء؟
	س341: متى يشرع للحجاج الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة؟
	س342: ماذا على من خرج من عرفة قبل الغروب؟
	س343: بعض أصحاب الحملات يُخرِجون الناس قبل الغروب يوم عرفة فهل يُطاعون في ذلك؟
	س344: ما هو الفوات؟
	س345: طلع الفجر ولم يقف بعرفة فماذا يصنع؟

	(أعمال مزدلفة ليلة النحر)
	س346: ماذا يصنع الحاج حين وصوله من عرفات إلى مزدلفة؟
	س347: السنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، فمتى يصلي من خشي على نفسه ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل؟
	س348: هي يحيي ليلة النحر بالقيام في مزدلفة؟
	س349: هل يوتر الحاج ليلة النحر في مزدلفة؟
	س350: ما حكم المبيت بمزدلفة؟
	س351: نزلوا في نمرة ظنّاً منهم أنها مزدلفة فماذا عليهم؟
	س352: من صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فهل يسقط عنه المبيت بها؟
	س353: وصلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية زوالي، ولم نجلس فيها أكثر من ربع ساعة، لأن معنا عوائل، فهل علينا شيء في هذا؟
	س354: حبسه سير السيارات فلم يصل إلى مزدلفة حتى طلع الفجر فماذا عليه؟
	س355: لم نتمكن في الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحام في المرور، ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد، فهل علينا فدية؟
	س356: تركنا المبيت بمزدلفة وفي منى لعدم التمكن من ذلك فهل علينا دم؟
	س357: بعض المطوفين يلزم من معه من الحجاج بالانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل فهل يطيعونه؟
	س3358: متى يخرج الحاج من مزدلفة إلى منى في أي ساعة من الليل؟
	س359: انصرف من مزدلفة قبل الفجر، فهل يشرع له أن يدعو عند المشعر الحرام؟
	س360: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟
	س361: هل المرور بمزدلفة كافي؟
	س362: متى يشرع للحاج القادر على الرمي الانصراف من مزدلفة إلى منى؟
	س363: ما حكم تعمد التقاط الحصى من مزدلفة قبل الصلاة لرمي الجمرات وغسلها؟
	س364: متى يرخص للضعفة بالدفع من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة يوم النحر؟
	س365: هل يجوز للأقوياء الذين يدفعون مع الضعفة أن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر؟
	س366: فينا بعض الضعفة يريدون الدفع من آخر الليل فهل ندفع معهم أم نتخلف باعتبار أننا لسنا من الضعفة؟
	س367: إذا كانت حافلة يركب فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة فهل يجوز لهم جميعاً أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل؟
	س368: ماذا يستحب في صلاة الفجر في مزدلفة ليلة النحر؟
	س369: ما هو المشعر الحرام؟
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	(أعمال يوم النحر)
	س371: ما هي أعمال يوم النحر على الترتيب؟
	س372: حكم التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر؟
	س373: قدم السعي على الطواف فماذا عليه؟
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	(أحكام الهدي)
	س386: ماذا يشترط في الهدي؟
	س387: ما هو أفضل وقت لذبح الهدي؟
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	س389: هل يجزئ ذبح الهدي ليلا؟
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	س391: ذبح هديه خارج الحرم جاهلا فماذا عليه؟
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	س393: حكم إرسال الهدي والأضاحي إلى خارج مكة؟
	س394: ما هو السن والوصف الذي يشترط في الهدي؟
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	س397: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان هديه أم يوكل الشركات القائمة بذلك؟
	س398: هل يجزئ توكيل شركة الراجحي في ذبح الهدي؟
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	س401: أناس أكلوا هديهم كاملا ولم يطعموا منه الفقراء فماذا عليهم؟
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	س406: ما المراد بحاضري المسجد الحرام؟
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	س411: ما هو الوقت الأفضل لصيام الثلاثة الأيام في الحج لمن عجز عن الهدي؟
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	س416: أيهما أقدم شراء الهدي أم شراء الكتب؟
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	س418: هل لوالدتي أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأنه من الأيام البيض؟
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	(أحكام المبيت في منى)
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	س456: كم يجب على الحاج أن يمكث في منى؟
	س457: كم مقدار المبيت المجزئ في منى؟
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	(أحكام رمي الجمرات)
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	س491: من رمى السبع الحصوات دفعة واحدة فهل يجزئه ذلك؟
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	س497: حكم تأخير الرمي إلى الليل؟
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	س504: ما هي أيام التشريق التي شرع فيها النحر والأضاحي ورمي الجمار؟
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	س508: من هو الذي يجوز الرمي نيابة عنه؟
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	س519: أرادوا التعجل لكن لم يتمكنوا من الرمي إلا بعد غروب الشمس فهل هم متعجلون؟
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	(أحكام طواف الوداع وتكرار العمرة)
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	س558: ما هي المساجد التي يستحب زيارتها في المدينة النبوية؟
	س559: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟
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