دغْ هللا ثُشفٖٔ ثُشفْ٤
ششؿ ٓٞؽأ ٓجُي سٝث٣ز ٣ق ٠٤ثُِ٤غً )06( ٢ضجح ثُظ٤جّ ()3
ثُقٔذ هلل سح ثُؼجُٔٝ ٖ٤طِ ٠هللا ٝعِْ ٝدجسى ػِ ٠ػذذٝ ٙسعُٚٞ
ٓقٔذ ٝػِ ٠آُٝ ٚطقذ ٚأؽٔؼ ٖ٤عذقجٗي ال ػِْ ُ٘ج إال ٓج ػِٔض٘ج
إٗي أٗش ثُؼِ ْ٤ثُقٌ ْ٤أٓج دؼذ آخش ٓج ٝهل٘ج ػِ ٚ٤ك ٢ثُٔٞؽأ ٞٛ
ٓغأُز ثُوذِز ُِظجةْ ٝرًشٗج ٓج كٜ٤ج ٝثُ ّٞ٤إٕ شجء هللا ٗزًشٛج ٓغ
ؽِٔز ثُٔلطشثس ٝثُذجح ثُِٝ ٢هل٘ج ػِ ٚ٤ثُظ٤جّ ك ٢ثُغلش ٗؼْ
ثُقٔذ هلل سح ثُؼجُٔٝ ٖ٤ثُظالر ٝثُغالّ ػِ ٠أششف ثألٗذ٤جء ٝثُٔشعِٗ ٖ٤ذ٘٤ج ٓقٔذ
ٝػِ ٠آُٝ ٚطقذ ٚأؽٔؼ ٖ٤ثُِ ْٜثؿلش ُ٘ج ُٝش٤خ٘ج ُٝؾٔ٤غ ثُٔغِٔ ٖ٤هجٍ ثإلٓجّ ٓجُي
سفٔ ٚهللا صؼجُ٠
َ - ٧بابُ مَا جَ ا َء فًِ ال ِّ
َام فًِ ال َّس َف ِر.
صٌ ِ
ْن َمسْ عُو ٍد َ ،عنْ َع ْب ِد َّ
َّاس أَنَّ
ْن شِ هَا ٍ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ب َ ،عنْ ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
ْن َعب ٍ
َّللاِ ب ِ
ْن ُع ْت َب َة ب ِ
َّللا ب ِ
َّللا ب ِ
 - ٦٠٦حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ َ ،عنْ اب ِ
رَ سُو َل َّ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم َ ،خرَ َج إِلَى َم َّك َة عَا َم ا ْل َف ْت ِح فًِ رَ َمضَانَ َ ،فصَا َم حَ َّتى َبلَغَ ا ْل َكدٌِ َد ُ .ث َّم أَ ْف َطرَ َ ،فأ َ ْف َطرَ ال َّناسُ ،
َ
َ
َ
ُ
َّ
ث  ،مِنْ أم ِْر رَ سُو ِل َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم.
ث َ ،فاألحْ َد ِ
َو َكا ُنوا ٌَأْ ُخذونَ ِباألحْ َد ِ

ثُِ ْٜطَ ػِٓ ٠قٔذ ٛزث ٖٓ ًالّ ثدٖ شٜجح ًٝجٗٞث ٣أخزٕٝ
دجألفذط ٛزث ٖٓ ًالّ ثُضٛشً ٞٛٝ ١غ٤شث ٓج ِ٣قن دجألفجد٣ظ ٣ؼ٘٢
صؼِ٤وجس ٖٓ ػ٘ذٙ
ب
ض أَصْ حَ ا ِ
َن َ ،عنْ َبعْ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ م ِ
َن َ ،عنْ أَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
َ - ٦٠٧وحَ َّد َثنًِ َعنْ مالِكٍ َ ،عنْ ُسمًٍَّ م َْو َلى أَ ِبً َب ْك ِر ْبنِ َع ْب ِد الرَّ حْ م ِ
ْ
َ
ُول َّ
ْ
ْ
ْ
َّللا صلى اَّللا علٌه وسلم أمَرَ ال َّناسَ فًِ َس َف ِر ِه عَا َم ال َفت ِح ِبالفِط ِر  ،وَ َقا َل َ :ت َقوَّ ْوا
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم  ،أَنَّ رَ سُو َل َّ ِ
رَ س ِ
ْت رَ سُو َل َّ
َّللا صلى اَّللا علٌه وسلم َ .قا َل أَبُو َب ْك ٍر َ :قا َل الَّذِي حَ َّد َثنًِ لَ َق ْد رَ أٌَ ُ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم
لِ َعدُوِّ ُك ْم  ،وَ صَا َم رَ سُو ُل َّ ِ
ْ
َّللا  ،إِنَّ
َّللا صلى اَّللا علٌه وسلم ٌَ :ا رَ سُو َل َّ ِ
ش أَ ْو مِنَ ا ْلحَ رِّ ُ .ث َّم قٌِ َل لِرَ سُو ِل َّ ِ
ِبا ْل َعرْ ِج ٌَصُبُّ ا ْلمَا َء َعلَى رَ أسِ ِه مِنَ ا ْل َع َط ِ
َّ
ْ
اس َق ْد صَامُوا حٌِنَ ُ
ٍَ َف َش ِربَ َفأ َ ْف َطرَ
َطائِ َف ًة مِنَ ال َّن ِ
ص ْمتَ َ .قا َل َ :فلَمَّا َكانَ رَ سُو ُل َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم ِبال َكدٌِ ِد َدعَا ِب َقد ٍ
ال َّناسُ .
َ - ٦٠٦وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ َ ،عنْ ُح َم ٌْ ٍد َّ
ْن مَالِكٍ أَ َّن ُه َقا َل  :سَا َفرْ َنا مَعَ رَ سُو ِل َّ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم فًِ
الط ِو ِ
سب ِ
ٌل َ ،عنْ أَ َن ِ
ْ
ب الصَّائِم ُُ َعلَى ا ْل ُم ْفطِ ِر َ ،والَ ال ُم ْفطِ ُر َعلَى الصَّائ ِِم.
رَ َمضَانَ َفلَ ْم ٌَ ِع ِ
ُول َّ
َّللاِ صلى
َ - ٦٠٨وحَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ َ ،عنْ ِه َش ِام بْن ُِعُرْ َو َة َ ،عنْ أَبٌِ ِه  ،أَنَّ حَ م َْز َة ْبنَ َعم ٍْرو األَسْ لَمًَِّ َقا َل لِرَ س ِ
َّللاِ  .إِ ِّنً رَ ُج ٌل أَصُو ُم  ،أَ َفأَصُو ُم فًِ ال َّس َف ِر ؟ َف َقا َل لَ ُه رَ سُو ُل َّ
اَّللا علٌه وسلم ٌَ :ا رَ سُو َل َّ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم  :إِنْ شِ ْئتَ
َف ُ
ص ْم َ ،وإِنْ شِ ْئتَ َفأ َ ْفطِ رْ .
َ - ٦١٠وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِك ٍُ َعنْ َنافِع  ،أَنَّ َع ْب َد َّ
َّللاِ ْبنَ ُعمَرَ َكانَ الَ ٌَصُو ُم فًِ ال َّس َف ِر.
ٍ
ْن عُرْ َو َة َ ،عنْ أَ ِبٌ ِه أَ َّن ُه َكانَ ٌُسَافِ ُر فًِ رَ َمضَانَ َ ،و ُنسَافِ ُر َم َع ُه َ ،ف ٌَصُو ُم عُرْ َوةُ
َ - ٦١١وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ َ ،عنْ ِه َش ِام ب ِ
َو ُن ْفطِ ُر َنحْ نُ َفالَ ٌَأْ ُم ُر َنا بِال ِّ
َام.
صٌ ِ

ٗؼْ ٓغأُز ثُظ٤جّ ك ٢ثُغلش ًجٕ كٜ٤ج ك ٢أ ٍٝثإلعالّ ثالخضالف
ًٝجٕ ٣ش ٟٝػٖ ػِ ٢سػ ٢هللا ػ٘ ٚأٗ ٚهجٍ {كَ َٖٔ َش َِ ٜذ ِٓ٘ ٌُ ُْ
ٱُ َّ
ش َۡ ٜش كَ َِۡ٤ظُٔۡ ٣} ُٚؼ٘٣ ٢و ٍٞال ٣لطش أفذ ٖٓ ط٤جّ إال ٖٓ ػشٝسر
ك ٢ثُغلش  ٌُٖٝثعضوش ثألٓش ػِ ٠إٔ ثُٔغجكش علش فو٤و٣ ٢ؼ٘ ٢علش
ششػ ٢ثٗطذوش ك ٚ٤ششٝؽ ثُغلش ٖٓ ف٤ظ أٗ٤ُ ٚظ علش ٓؼظ٤ز
ٝصقووش ك ٚ٤ثُٔغجكز ٝكجسم ػجٓش دِذ ٙأٗ ُٚ ٚإٔ ٣ظ ّٞك ٢علشُٚٝ ٙ
إٔ ٣لطش  ٞٛدجُخ٤جس  ٞٛدجُخ٤جس إٕ شجء ٣ظٝ ّٞإٕ شجء إٔ ٣لطش
ٌُٖ ػجد ثالعضقذجح دؼغ ثُؼِٔجء هجُٞث ٓ ْٜ٘ٓٝجُي ٣غضقذٕٞ
ثُظ٤جّ ٖٓ أؽَ أٗ ٚسٓؼجٕ ٝػظٔز ثُشٜش ٝه ٍٞهللا ػض ٝؽَ {
كَ َٖٔ َش َِ ٜذ ِٓ٘ ٌُ ُْ ٱُ َّ
ش َۡ ٜش كَ َِۡ٤ظُٔۡ } ُٚإال إرث ًجٕ ػِٓ ٚ٤شوز أٓج إرث ًجٕ
ٓج ػِٓ ٚ٤شوز ٣غضقخ ُ ٚإٔ ٣ظٝ ّٞدؼؼ٣ ْٜغضقخ ُ ٚثُلطش ألٕ
ٛز ١سخظز ٝهللا ٣قخ إٔ صأص ٠سخظز ٝدؼؼ٣ ْٜو ٍٞثألسكن دٚ
ٝدأطقجد ٞٛ ٚثألكؼَ ُ٤ظ ثُشكن د ٚكوؾ فض ٠دأطقجدٝ ٚك٢
فذ٣ظ أدٞٓ ٢عٝ ٠ؿ٤ش ٙإٔ ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ هجٍ (ُ٤ظ
ٖٓ ثُذش ثُظ٤جّ ك ٢ثُغلش) ٛٝزث ثُقذ٣ظ ُ ٚعذخ أًٗ ْٜجٗٞث ٓلطشٖ٣
ٝك ٢ثع٘ ٖ٤طجةٔ ٖ٤ط٤جّ صطٞع ٌُ٘ ْٜثشـِٞث ثُشكوز ٣ظِِ ٕٞػِْٜ٤
٣ٝشش ٕٞػِ٣ ْٜ٤ؼ٘ ٢ثشـِٞث سكوضٓ ْٜج ٣و ٕٝٞػِ ٠ثُظ٤جّ ٝطجس
سكوض ْٛ ْٜثُِ٣ ٢خذٓ ْٜٗٞكوجٍ ٣ؼ٘ ٢دٔؼ٘ ٠ثُقذ٣ظ إرث ًجٕ ثُظ٤جّ
ك ٢ثُغلش عٌٛ ٌٕٞ٤زث كٓ ٚ٤شوز ػِ ٠ثُشكوز كِ٤ظ ٖٓ ثُذش ٝأٓج إرث
ًجٕ ثُظ٤جّ ك ٢ثُغلش ُ٤ظ كٓ ٚ٤شوز ٣ٝو ٟٞػِ ٚ٤ثإلٗغجٕ ٝأ٣ؼج
ثُشكوز ال ٘٣لشد ػ٘ ْٜدش٢ء ألٕ ثُشكوز أ٣ؼج ك ٢ثُـجُخ ٣قذٕٞ
 ٌٕٞٗٞ٣عٞث ٣لطش٣ٝ ٕٝضـذ ٕٝعٞث ٣ؼ٘ ٢كٜزث ال دأط دٝ ٚك ٢فذ٣ظ
آخش هجٍ خشؽ٘ج ٓغ ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِ٤ز ٝعِْ ٌُ٘ ٚؽ٤ش ًذ٤ش عش٣ز
ًذ٤شر هجٍ ٓج ٓ٘ج إال ٓلطش إال ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٝػذذ هللا دٖ
سٝثفز كئًٗ ْٜجٗٞث طجةٔ ٖ٤ألٕ ٛزث ٓج ٣شن ػِ ٠ثُؾ٤ش ٝال
ثشـِٝ ْٛٞال ؽِذٞث ٓ٘ٝ ْٜال ًِل ْٛٞدش ٢كجُٔشثد ٝهللا أػِْ ٛ ٞٛزث
إٔ ثألسكن دي ٝدشكوضي ثكؼِ ًٖٝ ٚكوٜ٤ج كئٕ ًجٕ ثألسكن دي

ٝدجُشكوز ٓؼي ثُظ٤جّ ٣ؼ٘ ٢إرث طٔش ٓج صأعش ػِ ْٜ٤دش٢ء ٣ؼ٘ٓ ٢ج
٣قغ ْٜدش٢ء ٝال ٣شـِ ْٜدش٢ء طْ ٝإرث ًجٕ ك ٚ٤أرٝ ٟػشس
ػِ ْٜ٤ثكطش ثُقٔذ هلل ك ٚ٤سخظز أف٤جٗج صظٝ ّٞصضشى ش ٢أػظْ
ٝهجٍ صوٝٞث ُؼذً ًْٝزُي إرث ًجٕ كٓ ٢ظِقز ششػ٤ز ٖٓ ثُلطش
صظٝ ّٞصضشى ش ٞٛ ٢أػظْ ٓغَ ثُؾٜجد أ ٝصأص ٢صؼِْ ٗجط ٝأٗش
ٓغجكش ً٘ش إرث ً٘ش ك ٢ثُذِذ الدذ صظ٣ ّٞؼ٘ ٢إرث ًجٕ ثُٔ ْٜك٢
ٓظِقز ششػ٤ز ٝثُظ٣ ّٞؼؼلي أكطش دَ أٓش ثدٖ ص٤ٔ٤ز دجإلكطجس
 ْٛٝك ٢دٓشن ألٕ ثُضضجس ٝطَ إُ٣ ْٜ٤ؼ٘٤ُ ٢غٞث ٓغجكشٓ ٖ٣وٖ٤ٔ٤
ٖٓ أؽَ إٔ ٣ضوٝٞث ُؼذ ْٛٝألٕ ثُؼِز ٘ٛج صوٝٞث ُؼذٝ ًْٝفذ٣ظ أٗظ
هجٍ ُْ ٣ؼخ ثُظجةْ ػِ ٠ثُٔلطش ٝال ثُٔلطش ػِ ٠ثُظجةْ ًٝزُي
٘٣ذـُِ ٢شكوز أال ٣ؼ٤خ أفذ ْٛػِ ٠ث٥خش ٖٓ ثشض ٠ٜثُظ ّٞدذٕٝ
ػشس ػِ ٠سكوض ٚأ ٝثشـجٍ ُ ٖٓٝ ْٜثشض ٠ٜثُلطش ٌٛزث ًجٕ
أطقجح ٓقٔذ سػ ٢هللا ػ٘ ْٜال ٣ؼ٤خ ثُٔلطش ػِ ٠ثُظجةْ ٝال
ثُظجةْ ػِ ٠ثُٔلطش ٝثُلو ٚكٓ ٢غَ ٛز ١ثُٔغجةَ ؽ٤خ ٓش ٓؼ٘ج ك٢
ثُذس ثأل ٍٝك ٢أعش ص ٖ٣ثُؼجدذ ٖ٣إٔ فض ٠ثُؼ٤ق ثُؼ٤ق ال ٣ظّٞ
إال دئرٕ ثُٔؼ٤ق أف٤جٗج ٣شن ػِ ٠ثُٔؼ٤ق ٣ؼ٘٣ ٢شد إٔ ٌ٣شٓي
٣ٝش٣ذ إٔ ٣ضٌِْ ٓؼي ٝصأص ٢ػ٤ق ػ٘ذٝ ٙصظ ّٞػ٘ذ٣ ٙؼ٘ٛ ٢زث هِز
كو ٚإال إٔ ٣أرٕ ًٝزُي ثُؼٌظ ثُٔؼ٤ق أف٤جٗج ٣أص٤ي ػ٤ق ٖٓ ٌٓجٕ
دؼ٤ذ ٣ٝش٣ذ ٣ؾِظ ٓؼي ٣ٝ ٖ٤ٓٞ٣ ّٞ٣لشؿ ٓؼي ٣ٝلشؿ ٓؼي ٣ٝضٌِْ
ٓؼي ٝصظٝ ّٞثُظ ّٞال شي أٗ٣ ٚؼؼق ثإلٗغجٕ فض ٠ك ٢خِوٚ
ك٘قضجػ كو ٚثإلٓجّ أفٔذ هجٍ ُٔج ٗضٍ أد ٞصسػز سفٔ ٚهللا إُ ٠دـذثد
صشًش ٗٞثكًِِٜ ٢ج ثًضل٤ش ك ٢ثُلشثةغ ثؿض٘جٓج ُٞؽٞد أد ٢صسػز
ك ٢دـذثد أرثًش ٙثُقذ٣ظ كجُٔغجةَ أٜ٣ج ثألخٞر صقضجػ إُ ٠سؽَ كوٚ٤
ٓٞح ٣ؼ٘ ٢دظ ٔ٣غي ثُش٢ء طـ ٝال ؿِؾ أكؼَ ٝال ٓٞح أكؼَ
ُٝزُي ثُلو ٞٛ ٚ٤أكؼَ ٖٓ ؿ٤شٝ ٙأكؼَ دسؽجس ٝأكؼَ فغ٘جس
ألٗ ٚدثةٔج ٣ذقظ ػٖ ٓشثد هللا ٤ُٝظ ػٖ ٓشثد ٗلغ ٚثُظ٣ ّٞذقظ
ػٖ ٓشثد ٗلغي أٗش ال ٣ ٞٛذقظ ػٖ ٓشثد هللا سح سؽَ أكطش
٤ُٝظ كٗ ٢لغ ٚإٔ ٣لطش ٝد ٙإٔ ٞ٣ثطَ ٌُٖ أكطش ُٔشثد هللا ثُضطٞع

ٓغال ُضٓش ػِ ٚ٤أٓٝ ٚال فض ٠ك ٢ثُقذ٣ظ صقؼش ٔ٤ُٝز إرث ًجٕ أٗٚ
ك ٢خجؽش طجفخ ثُٔ٤ُٞز أٗي صلطش أكطش ٝثهؼٌٓ ّٞ٣ ٢جٗ ٚأٝ
ٗضٍ د ٚػ٤ق أً ٝزث  ٌٕٞ٣ثإلٗغجٕ دثةٔج ٘٣ظش كٓ ٢شثد هللا ٛزث ٞٛ
ثُلوٓ ٚ٤ج  ٞٛثألسػ ٠هلل ًزث ٝال ًزث  َٛثألسػ ٠هلل ٝثألهشح ُٔشثد
هللا إٗ ٢أكؼَ ًزث ٝال ًزث ٓٞح ٓشثد ٗلغٛٝ ٢زث ٝهللا أٗج دقجؽز
دقجؽز إُٛ ٠زث ثُٔؼً٘ ٠زُي فذ٣ظ فٔضر ثألعًِٔٝ ٢جٕ سؽَ ٣غشد
ثُظ ّٞكُ ٢لع ٓغِْ ًجٕ ٣غشد ثُظ٣ ّٞؼ٘٣ ٢ظْ ثُذٛش ٝع٤أص٘٤ج
ٓؼ٘ج ط٤جّ ثُذٛش إٗ ٚط٤جّ ثُغ٘ز ًِٜج إال خٔظ أ٣جّ ثُؼ٤ذٝ ٖ٣أ٣جّ
ثُضشش٣ن ٛزث ٓؼ٘ ٠ط٤جّ ثُذٛش ٝكؼِ ٙٞؽٔجػز ٖٓ ثُظقجدز كوجُٞث
٣ج سع ٍٞهللا طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ أٗج سؽَ أط٣ ّٞؼ٘ ٢أعشد ثُظّٞ
 َٛأط ّٞك ٢ثُغلش ٣ؼ٘٣ ٞٛ ٢ش٣ذ ٣ظ ّٞثُغ٘ز ًِٜج ٝكؼِ ٙٞؽٔجػز
ٖٓ ثُظقجدز هجٍ إٕ شتش طْ ٝإٕ شتش أكطش كٌجٕ ٣ظ ّٞك٢
ثُغلش ٝثدٖ ػٔش ًجٕ ال ٣ظ ّٞك ٢ثُغلش ٝػشٝر دٖ ثُضد٤ش ًجٕ
٣ظ ّٞك ٢ثُغلش ٣ٝلطش ٕٝأٝالدٝ ٙال ٣أٓش ْٛدجُظ٤جّ كجُٔغأُز
ثُقٔذ هلل ٓغضوشر ػ٘ذ أ َٛثُؼِْ ٖٓ ثُذٛش ثألٗ ٍٝؼْ
َ - ٦بابُ مَا ٌَ ْف َع ُل َمنْ َق ِد َم مِنْ َس َف ٍر أَ ْو أَرَ ا َدهُ فًِ رَ َمضَانَ .

ٛزث ٓضؼِن دوجػذر ٖٓ ثُوٞثػذ ثُِ ٢رًشٗجٛج ك ٢أ ٍٝثُذجح ٢ٛٝ
ٓغأُز ط ّٞثألدح ط ّٞثألدح ك ٢أعش ص ٖ٣ثُؼجدذ ٖ٣ألٕ أفذ
ثُوٞثػذ ثُِ ٢رًشٛج ك ٢أسدؼٝ ٖ٤ؽ ٚط ّٞثُِ ٞٛ ٢ط ّٞثألدح أٝ
ثُضأدح  ٞٛٝأ٣ؼج ٓضؼِن دوجػذر ثفضشثّ ثُشٜش ٗلغ ٚثفضشثّ ثُشٜش
٣ؼ٘ ٢شٜش سٓؼجٕ ٓقضشّ ُ ٚفشٓز كقض ٠ثُِ٣ ٢وذّ ٓغجكش ٝال
٣ض ٍٝػزس ٙك ٢أ ٍٝثُٜ٘جس ٔ٣غي ٝإٕ ًجٕ ع٤وؼ ٢ثفضشثٓج ُِشٜش
ٝع٤أص٘٤ج إٔ ثُٔؾجٓغ ك ٢ثُذجح ثُِ ٢دؼذٌ٣ ٙلش إٕ ًجٕ ك ٢سٓؼجٕ
ألٗٛ ٚضي فشٓز ثُشٜش كٜزث ثُشٜش ثُٔقذٝد دجُٜالُ ٖ٤شٜش ػظْ٤
ػ٘ذ هللا  ُٚٝفشٓز فض ٠إٗي صوذّ ٓغجكش ٝأٗش ٓلطش ك ٢أ ٍٝثُٜ٘جس
كئرث دخِش ثُذِذ ٝثسصلغ ػ٘ي ٝطق ثُٔغجكش ثٓغٌش ٓغ أٗي ك٢
ثُقو٤وز ك ٢ثُقٌْ ثُششػ ٢أٗي ٓلطش الدذ صوؼٛ ٢زث ثٌُُٖ ّٞ٤

صٔغي ٛزث ًٔج هجٍ ص ٖ٣ثُؼجدذ ٖٓ ٖ٣دجح ط ّٞثألدح ٝثفضشثّ
ثُشٜش ٝصؼظ ْ٤ثُقشٓز ٗؼْ
خ ٌل ا ْل َمدٌِ َن َة مِنْ
ب َكانَ إِ َذا َكانَ فًِ َس َف ٍر فًِ رَ َمضَانَ َ ،ف َعلِ َم أَ َّن ُه دَا ِ
 - ٦١٢حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ أَ َّن ُه َبلَ َغ ُه  ،أَ َّن ُعمَرَ ْبنَ ا ْل َخ َّطا ِ
أَوَّ ِل ٌ َْو ِم ِه د َ
َخ َل َوه َُو صَائِ ٌم

ٝثػـ ٛز ١ع٘ز ػٔش٣ز أ٣ؼج كٜ٤ج صؼظُ ْ٤قشٓز ثُشٜش ٝإٕ ًجٕ
ٗجط ًغ٤ش ٓ٘ ْٜال ٣ؼشكٜٗٞج ٌُٖ ٘٣ذـ ٢إٔ صق٤ج إرث ً٘ش ك ٢ثُغلش
ٝصذس ١إٗي عضذخَ ثُٔذ٘٣ز ٖٓ أ ٍٝثُ ّٞ٤دِذى كجُغ٘ز ثُؼٔش٣ز ٢ٛٝ
ع٘ز ٓأٓٞس دٜج إٔ صذخَ ٝأٗش طجةْ ٣ؼ٘ ٢صظٓ ّٞج دثّ أٗي عضظَ
دِذى ك ٢أ ٍٝثُٜ٘جس صذخَ ٝأٗش طجةْ ثفضشثٓج ُِشٜش ٗؼْ
َقا َل ٌَحْ ٌَى َ - ٦١٣.قا َل مَالِ ٌ
خ ٌل َعلَى أَهْ لِ ِه مِنْ أَوَّ ِل ٌ َْو ِم ِه َ ،و َطلَعَ لَ ُه ا ْل َفجْ ُر َق ْب َل أَنْ ٌ َْد ُخ َل .
ك َ :منْ َكانَ فًِ َس َف ٍر َ ،ف َعلِ َم أَ َّن ُه دَا ِ
َد َخ َل َو ُهوَ صَائِ ٌم.

ٛزث ُ٤ظ ٝؽٞدج ألٗي ٓج دثّ أٗي ٓذجؿ ُي ثُلطش ك ٢ثُغلش ٓذجؿ ُي
إُ٣ ٖ٤شصلغ ػ٘ي ٝطق ثُغلش ٣ؾٞص صلطش إُ٣ ٖ٤شصلغ ػ٘ي ٝطق
ثُغلش ٌُٖ ٛزث ٖٓ دجح ط ّٞثألدح ٝثفضشثّ ثُشٜش صذخَ ٝأٗش
طجةْ
َقا َل مَالِ ٌ
ك ا ْلٌ َْو َم.
ك َ :وإِ َذا أَرَ ا َد أَنْ ٌ َْخ ُر َج فًِ رَ َمضَانَ َ ،ف َطلَعَ لَ ُه ا ْل َفجْ ُر َو ُهوَ بِأَرْ ضِ ِه َ ،ق ْب َل أَنْ ٌ َْخ ُر َج َفإِ َّن ُه ٌَصُو ُم َذلِ َ

أ٣ؼج ٣ظ ٚٓٞصأددج ألٕ هللا ٣و { ٍٞكَ َٖٔ َش َِ ٜذ ِٓ٘ ٌُ ُْ
ٱُ َّ
ش َۡ ٜش كَ َِۡ٤ظُٔۡ ٛٝ} ُٚزث شٜذ ؽضء ٖٓ ثُٜ٘جس ٤ُ ٞٛٝظ ٓؼزٝسث
كظجٓ ٚك ٌَٔ٤رُي ثُ ّٞ٤ػ٘ذ ثإلٓجّ ٓجُي  ٖٓٝدجح ثألدح ٝإٕ أكطش
كال دأط ًٔج ك ٢فذ٣ظ ثٌُذ٣ذ هذَ هِ َ٤إٔ ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ
خشػ  ٞٛٝطجةْ عْ أكطش ك٘ٓ ٢ضظق ثُطش٣ن
ك  :فًِ الرَّ ج ُِل ٌَ ْق َد ُم مِنْ َس َف ِر ِه َوه َُو ُم ْفطِ ٌر َ ،وا ْمرَ أَ ُت ُه ُم ْفطِ رَ ةٌ  ،حٌِنَ َط ُهرَ ْ
َ - ٦١٤قا َل مَالِ ٌ
ت مِنْ حَ ٌْضِ َها فًِ رَ َمضَانَ  :أَنَّ
جهَا أَنْ ٌُصِ ٌ َبهَا إِنْ َشا َء.
ل َِز ْو ِ

ٗؼْ ٛز ١ثُٔغأُز أ٣ؼج ًجٕ كٜ٤ج ًالّ ك ٢ثُغجدن ٛزث ث ٕ٥أٓش خل٢
ُ٤ظ ك ٚ٤خشم ُِقشٓز ٛٝزث إدجفز كوؾ ُ٤ظ ك ٚ٤خشم ُِقشٓز ظجٛش
ٓٓ ٞغَ ثُِ٣ ٢أًَ ٣ٝششح ظجٛشث ٛزث سؽَ هذّ ٖٓ علش ٝإرث ؽجء
أل ِٚٛكئرث  ٢ٛهذ ؽٜشس ك٘ٓ ٢ضظق ثُٜ٘جس ٣ؼ٘ ٢رُي ثُّٞ٤
أطذقش ٓ ٢ٛٝلطشر  ٞٛٝثطذـ ٓ ٞٛٝلطش  ْٛٝث ٕ٥ك ٢ثُذِذ ٛزث

دذأ ثُٜ٘جس دؼزس ٛٝز ١ثُٔشأر دذأس ثُٜ٘جس دؼزس ٣ َٛؾٞص ُ ٚإٔ
٣ؾجٓؼٜج رُي ثُٗ ّٞ٤ؼْ ٖٓ دجح ثإلدجفز
َ - ٨بابُ َك َّفارَ ِة َمنْ أَ ْف َطرَ فًِ رَ َمضَانَ .

إرث هِش دجح ٓ ٌٕٞ٣ؼجف إُ ٚ٤دجحُ ًلجس ِر ٝإرث ٗطوضٜج ٓذضذأ دجحُ
ًلجسرُ ٗؼْ
ْن ع َْو ٍ
ْن شِ هَا ٍ
ف َ ،عنْ أَبًِ ُهرَ ٌْرَ َة أَنَّ رَ ُجالً أَ ْف َطرَ
َن ب ِ
ب َ ،عنْ ُح َم ٌْ ِد بْن ُِ َع ْب ِد الرَّ حْ م ِ
َن اب ِ
 - ٦١٥حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ ،ع ِ
ْ
َ
َ
َ
َام سِ ِّتٌنَ
فًِ رَ َمضَانَ َ ،فأَمَرَ هُ رَ سُو ُل َّ ِ
ْن ُم َت َت ِاب َعٌ ِ
َام َش ْهرَ ٌ ِ
ْن  ،أ ْو إِطع ِ
َّللا صلى اَّللا علٌه وسلم أنْ ٌُ َك ِّفرَ ِب ِع ْت ِق رَ َق َب ٍة  ،أ ْو صِ ٌ ِ
ج ُد َ ،فأُتًَِ رَ سُو ُل َّ
َّللا
صد َّْق بِ ِه َ ،ف َقا َل ٌَ :ا رَ سُو َل َّ ِ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم بِعَرَ ِق َتم ٍْر َ ،ف َقا َل ُ :خ ْذ َه َذا َف َت َ
مِسْ كٌِ ًنا َ ،ف َقا َل  :الَ أَ ِ
ُ
َ
َّ
ْ
ك رَ سُو ُل َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم حَ َّتى َبد ْ
َت أ ْنٌَا ُب ُه  ،ث َّم َقا َل ُ :كل ُه.
ض ِ
ح َ
 .مَا أَحَ ٌد أَحْ وَ ُج ِم ِّنً َ ،ف َ

ػ٘ذٓ ١ج أؽذ أفذث ٣ج سع ٍٞهللا ٓج أؽ ُذ أفذث أفٞػ ٓ٘ ٢كؼقي عْ
هجٍ ًَ ؽ٤خ ٛزث ثُقذ٣ظ دذأ دٓ ٚجُي ألٕ ٓجُي سؽـ ثُقذ٣ظ ٖٓ
ٝؽٝ ٖ٤ٜثٗلشد ٓجُي ػٖ دجه ٢ثألةٔز ٖٓ ٝؽ ٖ٤ٜثُٞؽ ٚثألٞٛ ٍٝ
ه ُٚٞإٔ سؽال أكطش ٣ ُْٝزًش عذخ ثُلطش ٛٝزث ػَٔ دٓ ٚجُي كوجٍ
إٕ ثٌُلجسر ك ٢سٓؼجٕ ػِ ٖٓ ًَ ٠أكغذ طٓ ٚٓٞضؼٔذث دأًَ
أٝششح أٝؽٔجع ػ٘ذ ٓجُي ًَ ٖٓ ثكغذ طٓ ٚٓٞضؼٔذث دأًَ أٝ
ششح أ ٝؽٔجع كئٗ ٚػِ ٚ٤ثٌُلجسر ٣ٝقضؼ دأٗ ٚهجٍ أكطش ٓٝج فذد
ثُغذخ ثألٓش ثُغجٗ ٢ثُز ١ثٗلشد دٓ ٚجُي ٝثخضجسٛ ٖٓ ٙز ٙثُشٝث٣ز إٔ
ثٌُلجسر ػ٘ذ ٓجُي ػِ ٠ثُضخ٤٤ش ٤ُٝغش ػِ ٠ثُضشص٤خ ٘ٛج هجٍ ًلش
دؼضن أ ٝط٤جّ أ ٝثؽؼجّ ٛزث ثألٓش ثُغجٗٝ ٢ثألٓش ثُغجُظ ػ٘ذ ٓجُي
 ٞٛأٗ٣ ٚغضقخ ثإلؽؼجّ ٓطِوج دَ س ١ٝػ٘ ٚأٗ ٚهجٍ ُ٤ظ ُِظ٤جّ ٘ٛج
ٓذخَ ط٤جّ شٜشٓ ٖ٣ضضجدؼ ٖ٤ك٤غضقخ إٔ  ٌٕٞ٣ثٌُلجسر ثؽؼجّ عضٖ٤
ٓغٌُٔ ٖ٤جرث ٣و ٍٞأٝال ألٗ ٚظجٛش ثُوشإٓ هجٍ { ََ ٝػَِ٠
ُط٤وُ َٗٞۥِ ُٚك ۡذَ٣ز ؽَ َؼج ُّ ِٓ ۡغ ٌِ} ٖ٤هجٍ ظجٛش ثُوشإٓ أٗٓ ٚج ك ٚ٤إال
ٱَُّ ِز َ
ِ ٣ ٖ٣
ثؽؼجّ ٝثألٓش ثُغجٗ ٢إٔ ثُز ١كؼِ ٚثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ك٢
آخش ثُقذ٣ظ ثإلؽؼجّ ٗٝقٖ ٗأخز دٞثهغ ثُضٌل٤ش ثُِ ٢كؼِ ٚثُ٘ذ ٢طِ٠
هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ثإلؽؼجّ ٝثألٓش ثُغجُظ إٔ ٛزث أشذ ٚإٔ  ٌٕٞ٣صؼ٣ٞغ
ػٖ ثكغجد  ٞٛأطال ع٤وؼ٣ ٢وؼ ٢ػ٘ذ ثُؾٔ٤غ ُٖٔ ٣وٓ ٍٞج دثّ أٗٚ
ع٤وؼٓ ٢ج ٗلشع ػِ ٚ٤ط٤جّ آخش  ٞٛٝثإلؽؼجّ ٛزث ًِ ٚهجُٓ ٚجُي

 ٞٛٝثُٔشٜٞس ٓٝجُي ثٗلشد دٜز ١ثألش٤جء ثُغالعز ثأل ٠ُٝصٞع٤غ عذخ
ثٌُلجسر أ ١أٗ ٚإكطجس ٓضؼٔذ ٌُٖ ٣ذخَ ػِ ٖٓ ٚ٤ثعضوجء ػٔذث ػ٘ذ
ٓجُي ٓج ػًِ ٚ٤لجسر ٓغ إٔ ٛزث أكغذ ط ٚٓٞػٔذث ػ٘ذ ٓجُي ػِٚ٤
ثُوؼجء ٝػِ ٚ٤ثؽٔجع ٝػِ ًَ ٠فجٍ ع٤أصٞٓ ٢ؽض ُٖ ٗذخَ ك٢
ثُخالف ثُغجٗ ٢إٔ ثٌُلجسر ػ٘ذ ٓجُي ػِ ٠ثُضخ٤٤ش ٤ُٝغش ػِ٠
ثُضشص٤خ ٝثُغجُظ إٔ ٓجُي ٣غضقخ ثإلؽؼجّ ٣و ٖٓ ٍٞأكغذ طٚٓٞ
٣طؼْ ٣ٝوؼ٣ ٢طؼْ عضٓ ٖ٤غٌ٣ٝ ٖ٤وؼ٣ٝ ٢قضؼ دظجٛش ثُوشإٓ {
ِك ۡذَ٣ز ؽَ َؼج ُّ ِٓ ۡغ ٌِ٣ٝ} ٖ٤قضؼ دإٔ ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ أؽؼْ
ػٖ ٛزث ثُشؽَ ٣ٝقضؼ دإٔ ٛز ١صؼ٣ٞغ ػٖ ثُظ٤جّ ثُلجعذ ٣وؼ٢
ٛزث ط٤جّ دذٍ ط٤جّ ٣ٝض٣ذ ػِ ٚ٤ثإلؽؼجّ ؿ٤ش ٓجُي ٖٓ ثألةٔز ُْٜ
ؽش٣وز أخش ْٛٝ ٟؽٜٔٞس ثُؼِٔجء ٣خجُل ٚٗٞك ٢ثأل ٞٛٝ ٠ُٝأْٜٗ
٣و ُٕٞٞثٌُلجسر خجطز دأٓش ٖ٣دأٓش ٝثفذ ٌُ٘ ٚػِز ٓشًذز  ٞٛأٓش
ٝثفذ دجُؾٔجع كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ ٛز ٙثُؼِز ػِز ثٌُلجسر ػِز ٓشًذز
ؽٔجع ك٤خشػ ٓج عٞث ٖٓ ٙثُٔلطشثس ٝكٜٗ ٢جس سٓؼجٕ ك٤خشػ أ١
ؽٔجع ك ٢طٝ ّٞثؽخ فض ُٞ ٠ؽجٓغ ك ٢ثُوؼجء ث ٝؽجٓغ ك ٢ثُ٘زس
أ ٝؽجٓغ ك ٢ثٌُلجسثس ال ثٌُلجسر إٗٔج صؾخ ػِ ٖٓ ٠ؽجٓغ كٜٗ ٢جس
سٓؼجٕ ػِز ٓشًذز ٛزٝ ١ثفذر ٝثألٓش ثألخش ػ٘ذ ثُؼِٔجء ثٌُلجسر
ػ٘ذٓ ْٛغَ ًلجسر ثُوضَ ًٝلجسر ثُظٜجس صٔجٓج أٜٗج ػِ ٠ثُضشص٤خ ػضن
سهذز كئٕ ُْ ٣غضطغ ثُشهذز أ٣ ُْ ٝؾذٛج ثٗضوَ إُ ٠ط٤جّ شٜشٖ٣
ٓضضجدؼ ٖ٤إرث ؽجٓغ كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ كئٕ ُْ ٣غضطغ ثٗضوَ إُ ٠ثإلؽؼجّ
إرث  ٢ٛػ٘ذ ْٛػِ ٠ثُضشص٤خ ٝال ٣غضقذ ٕٞثإلؽؼجّ ألٜٗج ػِ٠
ثُضشص٤خ ٣ٝؾؼِٜٗٞج ٓغَ ثُوضَ ثُخطأ ٓٝغَ ثُضظجٛش ٓجُي ٓؼ ٚأَٛ
ثُٔذ٘٣ز أ َٛثُٔذ٘٣ز ػ٘ذٗ ْٛلظ ثُطش٣وز أٗ ٚإؽؼجّ ؽ٤خ ث ٕ٥عٔؼ٘ج
فذ٣ظ فٔ٤ذ ٗغٔغ ثُقذ٣ظ ثُِ ٢دؼذ ٙفذ٣ظ ثُخشعجٗ ٢ػٖ عؼ٤ذ دٖ
ثُٔغ٤خ ٓ ٞٛٝشعَ ٌُ٘ٓ ٚشثع َ٤عؼ٤ذ ٝكٓ ٚ٤ج ٣و ١ٞثألٓش ٖ٣أٗٚ
فذد عذخ ثُٜزث ٝفذد ثُضشص٤خ  َٛصغضط٤غ  َٛصغضط٤غ ٌُٖ ك٢
أُلجظ ؿش٣ذز فض ٠إٔ عؼ٤ذ ٣و ُٕٞٞأٗ ٚأٌٗشٝ ٙهجٍ ًزح ثُخشعجٗ٢
أٗٔج هِش ُ ٚصظذم صظذم ع٤أص ٢إٕ شجء هللا ٌُٖ ك ٢أفجد٣ظ أخشٟ

ُْ صزًش ٘ٛج ك ٢ثُٔٞؽأ ٞٓ ٢ٛٝؽٞدر ك ٢ثُظقجؿ كٜ٤ج ٗض ػِ٠
أٗ ٚأطجح أ ِٚٛكٜٗ ٢جس سٓؼجٕ ٝكٗ ٚ٤ض ػِ ٠ثُضشص٤خ َٛ
صغضط٤غ كئرث هجٍ ال ثٗضوَ ُِ ٢دؼذ َٛ ٙصغضط٤غ  َٛصغضط٤غ ٝثألسؽـ
 ٞٛه ٍٞثُؾٜٔٞس ٝهللا أػِْ
ب أَ َّن ُه َقا َل  :جَ ا َء أَعْ رَ ِابًٌّ إِلَى رَ سُو ِل َّ
ْن ا ْل ُم َس ٌِّ ِ
َّللاِ
َ - ٦١٦وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ َ ،عنْ َع َطا ِء ْبنِ َع ْب ِد َّ ِ
َّللا ا ْل ُخرَ اسَانًِِّ َ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ك األَ ْب َع ُد ،
،و ٌَ ْنتِفُ َشعْ رَ هُ َ ،و ٌَقُو ُل َ :هلَ َ
صلى اَّللا علٌه وسلم ٌَضْ ِربُ َنحْ رَ هُ َ

٣ؼ٘ٗ ٢لغِٛ ٚي ثألدؼذ ٓج ٣وٌِٛ ٍٞش ِٛي ثألدؼذ ٣ؼ٘ٗ ٢لغٚ
َف َقا َل لَ ُه رَ سُو ُل َّ
صب ُ
ْت أَهْ لًِ َ ،وأَ َنا صَائِ ٌم فًِ رَ َمضَانَ ،
ك ؟ َف َقا َل  :أَ َ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم َ :ومَا َذا َ

ٛز ١ثُؼِ ٚثطذش أٝ ٢ِٛأٗج طجةْ ك ٢سٓؼجٕ ٗؼْ ًزُي ثُؼِز ٘٣ذـ٢
إٔ صٌ ٕٞعالط أش٤جء ثُؾٔجع كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ  ٞٛٝطجةْ فض ٠ال
صأصُِٔ ٢غأُز إُ ٢هذَ هِ َ٤ثُ ٢دخَ  ٞٛٝطجةْ ٝثُٔشأر ؽٜشس ٖٓ
ف٤ؼضٜج ٛزث ؽجٓغ كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ  ٞٛٝفجػش أ٣ؼج ٤ُٝظ
ٓغجكش ٌُٖ ثٌُلجسر ػِ ٖٓ ٠ؽجٓغ كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ  ٞٛٝطجةْ
٣ؼ٘ ٢فجػش ك ٢ثُذِذ أٓ ٝغجكش إرث ًجٕ طجةْ ٗؼْ  ٌٖٔٓٝصشهٜٔٗٞج
ثطذش أٝ ٢ِٛثفذ ٝأٗج طجةْ ثع٘ ٖ٤ك ٢سٓؼجٕ عالعز صٌضذٕٞ
ٓؾٔٞع ثُغالعز  ٢ٛثُؼِز ػِز ٓشًذز ٖٓ ٓؾٔٞع عالط أش٤جء ثطذش
أٝ ٢ِٛثفذ ٝأٗج طجةْ ثع٘ ٖ٤ك ٢سٓؼجٕ عالعز ٛزث  ٞٛعذخ ثٌُلجسر
عالط أش٤جء ك ٢ش٢ء ٝثفذ ٗؼْ
َف َقا َل لَ ُه رَ سُو ُل َّ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم َ :ه ْل َتسْ َتطِ ٌ ُع أَنْ ُتعْ تِقَ رَ َقب ًَة ؟

ٛزث ٣ذٍ ػِ ٠ثُضشص٤خ ٗؼْ
َ ،ف َقا َل َ :ه ْل َتسْ َتطِ ٌ ُع أَنْ ُت ْهدِيَ َب َد َن ًة َ ،قا َل  :الَ َ .قا َل َ :فاجْ لِسْ َ ،فأُتًَِ رَ سُو ُل َّ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم ِبعَرَ ِق َتم ٍْر َ ،ف َقا َل :
َ
صد َّْق ِب ِه َ ،ف َقا َل  :مَا أَحَ ٌد أَحْ َو َج ِم ِّنً َ ،ف َقا َل ُ :ك ْل ُه وَ ُ
صبْتَ .
ص ْم ٌ َْومًا َم َكانَ مَا أ َ
ُخ ْذ َه َذا َف َت َ

أٓج ثُوؼجء كال شي ك ٚ٤طْ ٌٓ ّٞ٣جٕ ٓج ثكغذس ٝأٓج ثٌُلجسر كلٚ٤
أُلجظ ٌٓ٘شر ٓغَ صٜذ ١دذٗز أ ٝص٘قش ؽضٝس أً ٝزث ٝثألفجد٣ظ إرث
ؽٔؼش ٝثػقز ٣ؼ٘ ٢هجٍ  َٛصغضط٤غ إٔ صؼضن سهذز صظ ّٞشٜشٖ٣
ٓضضجدؼ ٖ٤كوجٍ إٕ ٓج فظَ ُٜزث إال دجُظ٤جّ هجٍ صطؼْ عضٓ ٖ٤غٌ٘٤ج
ٝأٓج ً ٕٞثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ أػطج ٙكٜزث رًش ٙثُشجكؼٖٓ ٢
ػشش ثفضٔجالس هضجٍ هجٍ ٣قضَٔ إٔ ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٞٛ

ثًُِ ٢لش ػ٘ٝٝ ٚؽذ ٙأفٞػ ٝثفذ ٣ٝقضَٔ أٗ ٚثهشػ ٚهجٍ إرث
أ٣غشس ًَ ٛزث ثٝ ٕ٥صظذم د٣ٝ ٚقضَٔ ٣قضَٔ أش٤جء ًغ٤شر
ٝدؼؼ ْٜهجٍ خجص دجُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ك ٢ثُٔٞؽأ ُِو٘جصػ٢
هجٍ ٛزث خجص دجُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٓغَ صخظ٤ض أد ٢دشدر
دجألػق٤ز كؼِ ًَ ٠فجٍ آخش ثُقذ٣ظ هؼ٤ز ػ ٖ٤أٗ ٚأػطج ٙثٌُلجسر
ٗلغٝ ٚهجٍ ًِٜج هؼ٤ز ػُٜ ٖ٤ج ٝؽٗ ٌُٖ ٚقٖ ٗش٣ذ ثُقٌْ ٗلغٚ
ثُقٌْ أٗ٣ ٚؼضن كئٕ ُْ ٣ؾذ ٣ظ ّٞشٜشٓ ٖ٣ضضجدؼ ٖ٤كئٕ ُْ ٣ؾذ ٣طؼْ
عضٓ ٖ٤غٌ ٖ٤أٓج ثألفجد٣ظ ٣قظَ دٜج ص٣جدر ٗٝوض ٌُٖ ٣ؾٔغ
دؼؼٜج إُ ٠دؼغ ٗؼْ
ك َقا َل َع َطا ٌء َفسَأ َ ْل ُ
َقا َل مَالِ ٌ
ك ا ْلعَرَ ِق مِنَ ال َّتم ِْر ؟ َف َقا َل  :مَا َب ٌْنَ َخ ْم َس َة َع َشرَ صَاعًا إلى
ت َسعٌِ َد ْبنَ ا ْل ُم َس ٌِّ ِ
ب َ :ك ْم فًِ َذلِ َ
ِع ْش ِرٌنَ .

إُ ٠ػشش ٖ٣طجع ٣ؼ٘ ٢صوش٣ذج عض ِٞ٤ً ٖ٤إُٓ ًَ ٞٛ ٢غٌٌ٣ ٖ٤لٚ٤
ً ٖٓ ِٞ٤ً ِٞ٤ثُشص ٝال ٖٓ ثُذش ٓٝج ٣ظِق ٖٓ ِٞ٤ً ٚثُوٞس ٓٝج
٣ظِقِٓ ٖٓ ٚـ أ ٝص٣ش أ ٝإ٣ذثّ
ك َ :سمِعْ ُ
َ - ٦١٧قا َل مَالِ ٌ
ك،
ت أَهْ َل ا ْل ِع ْل ِم ٌَقُولُونَ  :لَ ٌْسَ َعلَى َمنْ أَ ْف َطرَ ٌ َْومًا فًِ َقضَا ِء رَ َمضَانَ بِإِصَا َب ِة أَهْ لِ ِه َن َهارً ا أَ ْو َغٌ ِْر َذلِ َ

شٞف هؼجء ثٌُ٘ض ٚك ٢ه ُٚٞهؼجء سٓؼجٕ صؼغ صقش هؼجء خؾ
فض ٠صؼشف ثُٔغأُز أكطش ك ٢هؼجء سٓؼجٕ ك ٢شٞثٍ ٝال ك ٢ر١
ثُوؼذر ٌُ٘٣ ٚوؼ ٢سٓؼجٕ ٛزث ٓج ػًِ ٚ٤لجسر ٗؼْ
ا ْل َك َّفارَ ةُ الَّتًِ ُت ْذ َك ُر َعنْ رَ سُو ِل َّ
ك ا ْل ٌَوم
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم فٌِ َمنْ أَصَابَ أَهْ لَ ُه َن َهارً ا فًِ رَ َمضَانَ َ ،وإِ َّنمَا َعلَ ٌْ ِه َقضَا ُء َذلِ َ
ك َ :و َه َذا أَحَ بُّ مَا َسمِعْ ُ
َقا َل مَالِ ٌ
ت فٌِ ِه إِلًََّ .
َ - ١٠بابُ مَا جَ ا َء فًِ حِجَ ا َم ِة الصَّائ ِِم.

ثُقؾجٓز أ٣ؼج ٓضؼِوز دوجػذر ٖٓ ثُوٞثػذ ثُِ ٢رًشٗجٛج  ٢ٛٝهجػذصٖ٤
ثُظشثفز هجػذر ثخشثػ ٓج ٣ؼؼق ثُظجةْ إٔ ٛزث ٣ؤعش ك ٢ثُظ٤جّ
ثخشثػ ٓج ٣ؼؼق ثُظجةْ  ٢ٛٝعالط أش٤جء ثُٔ٘ٝ ٢ثُذّ ٝثُطؼجّ إرث
صؼٔذ ثإلخشثػ صلطشٝ ٙأف٤جٗج كٓ ٢غأُز ال ٣ضؼٔذ ٝصلطش ٙثُق٤غ
ُِٔشأر ثُق٤غ ٣ؼؼلٜج ٗلغ٤ج ٝؽغذ٣ج ُٝزُي ثُٔشأر إرث فجػش
ثكطشس ألٕ ثُذّ ٛزث ٣ؼؼلٜج ٛٝزث ٓ٘ظٞص ػِ ٚ٤كٗ ٢لظ ثُقذ٣ظ
أٗ ٚثفضؾْ ػِ ٚ٤ثُظالر ٝثُغالّ كٞؽذ ػؼلج شذ٣ذث كٖٔ عْ ٗ ٠ٜػٖ

ثُقؾجٓز ُِظجةْ ألٜٗج صؼؼق ٓٝغِ ٚثخشثػ ثُٔ٘ ٢أ ٝثخشثػ ثُطؼجّ
دجالعضوجءر ٝثُوجػذر ثألخش ٟثُٔضؼِوز دٜج ٛز ١ثُٔغأُز ٓغأُز
ثُضـش٣ش دجُظ٘٣ ّٞذـُ ٢إلٗغجٕ إٔ ٌ٣ق ػٖ أ ١صـش٣ش دجُؼذجدر ألٗٚ
إرث ثفضؾْ سدٔج ػؼق ٝهجُٞث ٓج ٣شصلغ ػ٘ذى ثُغٌش أ٣ ٝشصلغ ػ٘ذى
ثُذّ إال إٔ صأًَ ٝصششح ٣ؼ٘ ٢كؼَ كؼال ٣ـشس دظ٤جٓٛ ٚزث ٞٛ
ُٝزُي ؽٔ٤غ ثُؼِٔجء ٌ٣ش ٕٞٛثُقؾجٓز ُِظجةْ ك ٢ثُٜ٘جس ألٕ كٜ٤ج
صـش٣ش ًٔج ع٤زًش ٓجُي ث ٌُٖ ٕ٥ػجد ٣ َٛلطش أٓ ٝج ٣لطش أًغش
ثُؼِٔجء ٣وٓ ُٕٞٞج ٣لطش ٓ ْٜ٘ٓٝجُي ٝثُشجكؼٝ ٢ؽجةلز ٖٓ ثُؼِٔجء
٣وٓ ُٕٞٞج ٣لطش  ٌُٚ٘ٝؿشس ٝكؼَ ٌٓشًٝ ٙٝزث ٝثإلٓجّ أفٔذ سفٔٚ
هللا ٣و٣ ٍٞلطش إرث ثفضؾْ  ٞٛٝك ٢ثُٜ٘جس ٣ٝو ٍٞسٝث ٙػٖ ثُ٘ذ٢
طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ أفذ ػشش ٗلغج ٖٓ ثُظقجدز ٜٓ٘ج فذ٣غجٕ
طق٤قجٕ فذ٣ظ شذثد دٖ أٝط ٝفذ٣ظ عٞدجٕ أكطش (ثُقجؽْ
ٝثُٔقؾٝ ) ّٞثُؼِٔجء ُ٣ ْٜؼ٘ ٢ثػضشثى كٛ ٢ز ٙثُٔغأُز ٝهللا أػِْ
ٝثُؼِٔجء ُ ْٜصأ٣ٝالس ٗٝغٔغ ًالّ ٓجُي
 - ٦١٦حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِك ٍُ َعنْ َنافِع ،عَن ُْ َع ْب ِد َّ
ك َبعْ ُد ،
ك َذلِ َ
ج ُم َوه َُو صَائِ ٌم َ .قا َل ُ :ث َّم َترَ َ
َّللاِ بْن ُِ ُعمَرَ أَ َّن ُه َكانَ ٌَحْ َت ِ
ٍ
ج ْم حَ َّتى ٌُ ْفطِ رَ
َف َكانَ إِ َذا صَا َم لَ ْم ٌَحْ َت ِ

ًزُي ؽٔجػز ٖٓ ثُظقجدز ًجٗٞث ٣ؾٜض ٕٝثُٔقجؽْ كئرث ؿجدش
ثُشٔظ ثفضؾٔٞث ٣ضؼٔذ ٕٝأال ٣قضؾٔٞث إال دجُِ ٖٓ َ٤أؽَ ثألػؼجف
ٝثُضـش٣ش
َان.
ْن شِ هَا ٍ
اص َو َع ْب َد َّ ِ
ب  ،أَنَّ َسعْ َد ْبنَ أَبًِ وَ َّق ٍ
َّللا ْبنَ ُعمَرَ َكا َنا ٌَحْ َت ِ
َان َو ُهمَا صَائِم ِ
جم ِ
َن اب ِ
َ - ٦١٨وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ ،ع ِ
ج ُم َو ُهوَ صَائِ ٌم ُ ،ث َّم الَ ٌُ ْفطِ ُر َ ،قا َل  :وَ مَا رَ أَ ٌْ ُت ُه احْ َتجَ َم
ْن عُرْ َو َة َ ،عنْ أَ ِبٌ ِه أَ َّن ُه َكانَ ٌَحْ َت ِ
َ - ٦٢٠وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ َ ،عنْ ِه َش ِام ب ِ
َق ُّ
ط إِالَّ َوه َُو صَائِ ٌم.
َ - ٦٢١قا َل مَالِ ٌ
ك لَ ْم ُت ْكرَ ه
ك  :الَ ُت ْكرَ هُ ا ْلحِجَ ا َم ُة لِلصَّائ ِِم إِالَّ َخ ْشٌ ًَة مِنْ أَنْ ٌَضْ ُعفَ  ،وَ لَ ْوالَ َذلِ َ

ٝثػـ ٛزث  ٞٛثُغذخ ثخشثػ ٓج ٣ؼؼق ثُظجةْ ٝثُظُِ ّٞضٜز٣خ
٤ُٝظ ُِضؼز٣خ ًٔج رًشٗج كِزُي أ ١ش٣ ٢ؼؼلي كال صضؼٔذ كؼِز
ُٝزُي ٝع٤زًش ث ٕ٥ثُضـش٣ش ٌُٖ ٓجُي ًأٗ٣ ٚش٤ش إٔ ٛز٤ُ ١غش
ػُِِ ٚضلط٤ش إٗٔج ُِٔ ٢ٛقجكظز ػِ ٠ثُظجةْ ٝػِ ٠إٔ ٣ضْ ٝإٔ ال
٣ـشس ٌُٖ ٓج صظَ أٗ٣ ٚلطش ٣ؼ٘ٗ ٢ؼْ

ك ا ْلٌ َْو ِم الَّذِي احْ َتجَ َم فٌِ ِه
ضا ِء  ،لِ َذلِ َ
،ولَ ْم آمُرْ هُ ِبا ْل َق َ
ولو أَنَّ رَ ُجالً احْ َتجَ َم فًِ رَ َمضَانَ ُ .ث َّم َسلِ َم مِنْ أَنْ ٌُ ْفطِ رَ  .لَ ْم أَرَ َعلَ ٌْ ِه َش ٌْ ًئا َ
َ
ٌر بِال ِّ
َام ،
.ألنَّ ا ْلحِجَ ا َم َة إِ َّنمَا ُت ْكرَ هُ لِلصَّائ ِِم لِم َْوضِ ِع ال َّت ْغ ِر ِ
صٌ ِ

ثُضـش٣ش دجُظ٤جّ ٛز ١صقضٜج خؾ ٛزٓ ١ضؼِوز دجُوٞثػذ ًٝزُي خش٤ز
إٔ ٣ؼؼق أ٣ؼج صقضٜج خؾ ٛض ٖ٤ثُؼِضٗ ٖ٤ؼْ
ك ا ْلٌ َْو ِم.
َن احْ َتجَ َم َو َسلِ َم مِنْ أَنْ ٌُ ْفطِ رَ  ،حَ َّتى ٌُمْسِ ًَ َفالَ أَرَ ى َعلَ ٌْ ِه َش ٌْ ًئا َ ،ولَ ٌْسَ َعلَ ٌْ ِه َقضَا ُء َذلِ َ
َفم ِ

ٗؼْ ٛزث ًالّ ٓجُي ٝثُشجكؼٝ ٢ثإلٓجّ أفٔذ ٣لطش ٙدغذخ ثُقذ٣ظ ٌُٖ
ٓجُي ٓشٜٞس ػ٘ ٚعذ ثُزسثةغ ٘ٛٝج ٘٣ذـ ٢إٕ صغذ ثُزس٣ؼز ٣ؼ٘ٓ ٢ج
٣وجٍ إٕ ثفضؾْ ٝعِْ ط٤جٓ ٚال ٗو ٍٞال ٣قضؾْ ٓٝجُي ٌ٣ش ٙثُقؾجٓز
ٝعذ ثُزسثةغ أفغٖ ثإلٗغجٕ هذ ٣ظٖ كٗ ٢لغ ٚهٞر كئرث ثفضؾْ هذ
٣لطش ك ٢سٓؼجٕ كِزُي عذ ثُزس٣ؼز أفغٖ ٝأفٔذ ػجد ٣شذد ألؽَ
أٗ ٚطـ ػ٘ذ ٙثُقذ٣ظ (أكطش ثُقجؽْ ٝثُٔقؾٝ ) ّٞثُقجؽْ هللا أػِْ
ُٔجرث أكطش ثُٔؤٖٓ ٣ظذم ٌُٖ أخذشًْ إٔ ؽٜٔٞس ثُؼِٔجء ال
٣لطش ٕٝال ٣قٌٔ ٕٞدلطش ال ثُقجؽْ ٝال ثُٔقؾ ّٞإٗٔج ًٔج عٔؼضْ
ٖٓ ٓجُي
َام ٌ َْو ِم عَا ُ
شورَ ا َء.
َ - ١١بابُ صِ ٌ ِ
ْن عُرْ َو َة َ ،عنْ أَبٌِ ِه َ ،عنْ عَائِ َش َة َز ْو ِج ال َّنبًِِّ صلى اَّللا علٌه وسلم أَ َّنهَا َقالَ ْ
ت:
 - ٦٢٢حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ َ ،عنْ ِه َش ِام ب ِ
شورَ ا َء ٌ َْومًا َتصُو ُم ُه قُرَ ٌْشٌ فًِ ا ْلجَ ا ِهلِ ٌَّ ِة َ ،و َكانَ رَ سُو ُل َّ
َكانَ ٌ َْو ُم عَا ُ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم ٌَصُو ُم ُه فًِ ا ْلجَ ا ِهلِ ٌَّ ِة َ ،فلَمَّا َق ِد َم
َ
رَ سُو ُل َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ك ٌ َْو ُم
ضة َ ،وت ِر َ
ضانُ  ،كانَ ُهوَ الف ِرٌ َ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم ال َمدٌِنة صَا َم ُه  ،وَ أمَرَ بِصِ ٌَا ِم ِه  ،فلمَّا ف ِرضَ رَ َم َ
عَا ُ
شورَ ا َء َف َمنْ َشا َء صَا َم ُه َ ،و َمنْ َشا َء َترَ َك ُه.
ْن َع ْو ٍ
ْن شِ هَا ٍ
َاو ٌَ َة ْبنَ أَبًِ ُس ْفٌَانَ
ف أَ َّن ُه َسمِعَ ُمع ِ
َن ب ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ م ِ
ب َ ،عنْ ُح َم ٌْ ِد ب ِ
َن اب ِ
َ - ٦٢٣وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ ،ع ِ
ٌ َْوم َُ عَا ُ
شورَ ا َء عَا َم حَ َّج َ ،و ُهوَ َعلَى ا ْل ِم ْنب َِر ٌَقُو ُل ٌَ :ا أَهْ َل ا ْل َمدٌِ َن ِة أَ ٌْنَ ُعلَ َماؤُ ُك ْم ؟ َسمِعْ ُ
َّللا صلى اَّللا علٌه وسلم
ت رَ سُو َل َّ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌَقُو ُل لِ َه َذا الٌ َْو ِم َ :هذا ٌ َْو ُم عَاشورَ ا َء َول ْم ٌُكتبْ َعل ٌْك ْم صِ ٌَا ُم ُه َ ،وأنا صَائِ ٌم ف َمنْ شا َء فل ٌَ ُ
ص ْم َ ،و َمنْ شا َء فل ٌُفطِ رْ .
َ - ٦٢٤وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ أَ َّن ُه َبلَ َغ ُه أَنَّ ُعمَرَ ْبنَ ا ْل َخ َّطا ِ َ
ْن ِه َش ٍام  :أَنَّ َغ ًدا ٌ َْوم ُُ عَا ُ
شورَ ا َء َف ُ
ص ْم ،
ار ِ
ثب ِ
ب أرْ َس َل إِلَى ا ْلحَ ِ
ك أَنْ ٌَ ُ
صومُوا.
َو ْأمُرْ أَهْ لَ َ

ٗؼْ  ّٞ٣ػجشٞسثء ًٔج رًش ص ٖ٣ثُؼجدذ ٖ٣ك ٢أعش ٖٓ ٙثُظ٤جّ
ثُٔغضقخ ٝؽجء ك ٢ثُقذ٣ظ ثُظق٤ـ أٌٗ٣ ٚلش ثُغ٘ز ثُِ ٢هذِٝ ٚإٔ
ػشكز ٌ٣لش ثُِ ٢هذِٝ ٚثُِ ٢دؼذٝ ٙػجشٞسثء ًجٗش صظ ٚٓٞثُٜٞ٤د
٣ٝوٛ ُٕٞٞزث ثُ ّٞ٤ثُِ ٢ثٗؾ ٠هللا ٓٞعٝ ٠ه ٖٓ ٚٓٞكشػٝ ٕٞهٚٓٞ
ًٝجٗٞث ٣ؼِٔ ٕٞدجُضو ْ٣ٞثُؤش٤ُٝ ١ظ ثُشٔغ ٢ألٕ ٓج ٌٖٔ٣
ػجشٞسثء  ٌٕٞ٣كٓ ٢قشّ ك ًَ ٢ع٘ز هذ  ٌٕٞ٣ك ٢ط٤ق ك ٢شضجء
إال إٔ  ٌٕٞ٣ك ٢ثُؤش ٤ُٝظ دجُشٔظ ًٔج ٣لؼِ ٕٞثٌٛٝ ٕ٥زث ك٢

أش٤جء ًغ٤شر ًجٗٞث ػِ ٠ثُلطشر  ٌُْٜ٘ٝؿ٤شٝث كِٔج هذّ ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا
ػِٝ ٚ٤عِْ ثُٔذ٘٣ز هجٍ ٗقٖ أ ٠ُٝدٔٞعٝ ْٜ٘ٓ ٠ال شي دٜزث ٗقٖ
أ ٠ُٝدٔٞع ٖٓ ٠ثُٜٞ٤د ٗٝقٖ أ ٠ُٝدؼ٤غ ٖٓ ٠ثُ٘ظجس{ ٟإِ َّٕ أَ ۡ٠َُٝ
َ ٖ٣ءث َُٓ٘ٞث} (آٍ
 ٖ٣ٱصَّذَؼَُ ََٰٛ َٝ ُٙٞزث ٱَُّ٘ ِذ َُّٝ ٢ٱَُّ ِز َ
جط ِدئِ ۡد َٰ َش ِِ ََُِّ َْ ٤ٛز َ
ٱَُّ٘ ِ
ػٔشثٕ )06/كظجٓ ٚػِ ٚ٤ثُظالر ٝثُغالّ ٝأٓش ثُ٘جط دظ٤جٓ ٚكِٔج
كشع سٓؼجٕ ًٝجٕ أ٣ؼج هش٣ش ك ٢ثُؾج٤ِٛز صظ ٚٓٞإٓج صأعش
دأ َٛثٌُضجح أ ٝدوج٣ج د ٖ٣إعٔجػ َ٤أ ٝإُ ٠آخش ٙفض ٠ؽجء ك ٢أعش
ٓشر هشأٗج ٙك ٢إٔ ٝثفذ ٖٓ ثُغِق هجٍ ثألشٜش ثُقشّ ًَ  ّٞ٣ػششر
ٖٓ ثألشٜش ثُقشّ ٣ؼ٘٤ٓ ُٚ ٢ضر كغأُ ٙٞكوجٍ ػشش ر ١ثُقؾز ّٞ٣
ثُقؼ ثألًذش ٝػجشٞسثء  ّٞ٣ثٗؾ ٠هللا كٞٓ ٚ٤عٝ ٠هٝ ٚٓٞثُ ّٞ٤ثُز١
سًخ كٞٗ ٚ٤ؿ ػِ ٠ثُغل٘٤ز ك ٢ثُغل٘٤ز ًجٕ ثُؼجشش ٖٓ ٓقشّ
ٝدثسس د ْٜعضز أشٜش فض ٠ثعضوشس ػِ ٠ثُؾٞد ١كجعضوشس ك٢
ثُ ّٞ٤ثُؼجشش ٖٓ سؽخ ٝسؽخ أ٣ؼج ٖٓ ثألشٜش ثُقشّ ٗٝغ٤ش ٓجرث
هجٍ ك ٢ر ١ثُوؼذر ٌُ٘ ٚهجٍ ثألشٜش ثألسدغ ثُقشّ ًَ شٜش ٜٓ٘ج ك٢
ثُ ّٞ٤ثُؼجشش ٓ٘ ٚك ٚ٤فذط ػجد دؼؼٓ ٌٕٞ٣ ٚظقٞح دؼذجدثس
ٝدؼؼٓ ّٞ٣ ٌٕٞ٣ ٚؼظْ ُ٤ظ ًَ صؼظ ْ٤الدذ إٔ ٣وضؼ ٢ثُؼذجدر ٓغَ
ُِ٤ز ثُ٘ظق ٖٓ شؼذجٕ ٓغال ؽجء كٜ٤ج أفجد٣ظ ػ٘ذ أفٔذ ٝؿ٤ش ٙأٜٗج
ًٝ ّٞ٣زث ٌُٖ ٝفض ٠ػِ ٠كشع طقز ثألفجد٣ظ ُِ٤ز ثُ٘ظق ٖٓ
شؼذجٕ إٕ هللا ٣ـلش كٜ٤ج ًٝزث إرث عذش كؼَ  ّٞ٣ال ٣ؼ٘ ٢صِوجة٤ج إٔ
٣خض دجُؼذجدر ٝإٗٔج ٣ؼ٘ ٢إٗ ّٞ٣ ٚكجػَ ً ّٞ٣ٝزث كوؾ ثُؼذجدر صقضجػ
صخظ٤ض  ّٞ٣دجُؼذجدر ٣قضجػ صخظ٤ض آخش ؿ٤ش دُ َ٤ثُلؼَ
كغذقجٕ هللا إرث ًجٕ ثألعش ثُِ ٢رًشٛ ٙزث  ٌٕٞ٣ك ٚ٤فذع ٖ٤فذط
سًٞح ٓٞعٓٝ ٠ج أٓ٘ٞث ٓؼ ٚإال هِ َ٤ك ٢ثُغل٘٤ز ٝأٗٗ ْٜؾ ٞك٢
ثُذقش ك ٢ثُٔجء ٖٓ ثُظجُٔ { ٖ٤كَئِ َرث ۡ
ش أَ َ
ٱعضَ ََ ٣ۡ ٞ
ي َػَِ٠
ٗش ََ َّٓ َٖٓ ٝؼ َ
َٰ
َّ
} ٖ٤
ٔ
ِ
ٱُظ
هلل ٱَُّ ِزَّ َٗ ١ؾ َٰىَ٘ج ِٓ َٖ ۡٱُوَ َۡ ِ ِ ِّ ٞ
ۡٱُلُ ِۡ ِي كَوُ َِ ۡٱُ َقٔۡ ُذ ِ َّ ِ
(ثُٔؤٓ٘ٝ )86/ٕٞكٗ ٢لظ ثُ ّٞ٤ثٗؾ ٠هللا ٓٞعٝ ٠ه ٖٓ ٚٓٞكشػٕٞ
ٝه ٚٓٞكٌجٗٞث ٣ظ ٕٞٓٞكٜزث ٣ذٍ إٔ هش٣ش ثفضٔجٍ أ٣ؼج أٜٗج ٖٓ

دوج٣ج د ٖ٣إدشثٝ ْ٤ٛإٔ إدشث ٖٓ ْ٤ٛدوج٣ج دٞٗ ٖ٣ؿ ألًٗ ْٜجٗٞث
٣ظ ٕٞٓٞرُي ثُ ّٞ٤شٌشث هلل ٝثفضٔجٍ أٗ ٚصأعش دأ َٛثٌُضجح كظجٓٚ
كِٔج كشع هللا ػِ٘٤ج سٓؼجٕ ثطذـ ػجشٞسثء ع٘ز كأٝال رًش
ثُضشص٤خ ثُضجس٣خ ك ٢أعش ػجةشز عْ رًش فذ٣ظ ٓؼج٣ٝز إٔ ٓؼج٣ٝز
خش ٞٛٝ ٢ػجُْ كؤً ٚ٤ج هجٍ ثدٖ ػذجط ػٖ ٓؼج٣ٝز أٗ ْٜإرث صٞثؽأ
أ َٛثُٔذ٘٣ز ًِ ْٜػِ ٠ط٤جٓ ٚإٔ ٘٣شأ ثُ٘جشب ٣ٝظٖ أٗٝ ٚثؽخ
ٛٝز ١ػ٘ذ ثُؼِٔجء صغ٤ش ثُخٞف ثُش ٢إرث صفضؿ ػٖ ٌٓجًَٗ ٚ
ثُؼِٔجء ٘٣ذ ٕٜٞكِزُي ٓؼج٣ٝز هجٍ ٣ج أ َٛثُٔذ٘٣ز أ ٖ٣ػِٔجةٌْ أٖ٣
ػِٔجةٌْ إرث ًجٕ ثُ٘جط ًِ٣ ْٜظٝ ٕٞٓٞخلضٞث ػِ ٠ثُ٘جط ثكطشٝث
هجٍ ُْ ٌ٣ضخ ػِ ٌْ٤ط٤جٓٝ ٚثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٢عِْ هجٍ إٗ٢
طجةْ ٖٓ شجء إٔ ٣ظ ٖٓٝ ّٞشجء إٔ ٣لطش إرث سأ٘٣ج ثُ٘جط ًأْٜٗ
ٓض٣ ٠ذذأ ثُٔالفظز إرث ًجٕ ثُ٘جط ٣ؼ٤ذ ٕٞػِ ٠ثُٔلطش ٣ؼ٘ ٢ػ٤خ
شذ٣ذ ٘ٛج ٣ذذأ ثُؼِٔجء ٣غ٤ش ػ٘ذ ْٛثُضقغظ إٔ ثألٓش دذأ ٣خشػ ػٖ
ٓغجس ٙطق٤ـ إٔ هذ صغضـشح ٖٓ سؽَ طجُـ ٣لٞس ثُلشطز ٛز١
ٌٖٓٔ ٌُٖ إرث ًجٕ ثُؼجٓز ٝثُخجطز ثُ ٢د٤لطش  ّٞ٣ػجشٞسثء ًإٔ
ثسصٌخ ش٢ء ػظ ْ٤ال ػ٘ذ رُي ثُؼِٔجء ٗلغ٣ ْٜلطش ّٞ٣ ٕٝػجشٞسثء
ثُٔغأُز ٗش٣ذ أؽش ٝث ٕ٥ثٗضوِ٘ج إُ ٠صذذ َ٣ثُشش٣ؼز ٓٝغِ ٚط٤جّ ثُغش
ٖٓ شٞثٍ ٓٝغِ ٚأ ١شٝ ٢ثؽخ فض ٠إٔ ٝهللا ثفذ ثُ٘جط أخذشٗ ٢أ٣جّ
ثُش٤خ ثدٖ دجص هللا ٣ـلش ُُٔ ٚج ًجٕ ثُش٤خ ك ٢ثُٔذ٘٣ز ك ٢ثُؾجٓؼز
ثإلعالٓ٤ز ًجٕ ًإٔ ك ٢عٞسر رُي ثُٞهش ثُٔذػُِ ٖ٤قذ٣ظ ٝؿ٤شٙ
ًجٕ أٝشٌٞث إٔ ٞ٣ؽذٞث ثُضشث٣ٝـ كٌجٕ ٣ظِ ٢ك ٢ثُٔغؾذ ثُ٘ذ١ٞ
٣ٝخشػ هذثّ ثُ٘جط ٣ٝشٝؿ ٣ظِ ٢ك ٢د٤ض ٚفض٣ ٠ؼِْ ثُ٘جط أٜٗج
صشث٣ٝـ كجُؼِٔجء دثةٔج ٣ضٞصش ٖٓ ٕٝصـ٤٤ش ثُشش٣ؼز ألٗ ْٜأٓ٘جء ػِ٠
ثُشش٣ؼز أ ١صفضفز خط٤شر ؽذث ٓؼج٣ٝز ُزُي ٣خطخ ػِ ٠ثُٔ٘ذش
أ ٖ٣ػِٔجةٌْ ٝثُٔغؤ ْٛ ٍٝثُؼِٔجء ٝإرث ًجٕ ػ٘ذ ْٛػؼق صٖ٣
ؽضث ْٛهللا خ٤ش إرث ًجٗٞث ٘٣شطُِٔ ٕٞغضقذجس ٓج صؾ ٢صظذْٓٛٝ ْٜ
٣ش٣ذٓ ٕٝغضقذجس إرث ًجٕ ٓغضوش ػ٘ذ ْٛإٗٓ ٚغضقخ ًزُي ٖٓ
ػالٓجس دذث٣ز ثُضفضفز إرث ًجٕ ٣غأُي إرث هجٍ أٗش طج ْ٣ػجشٞسر

ٝال أل ٓض ٠صظٓ ّٞغَ ثُغش ٖٓ شٞثٍ ٣غأُ ٕٞطٔش ثُغش ٓج
طٔش ثُغش أٗش طٔش ٓض ٠صظ ّٞثألعتِز ٛز ١صذٍ ػِ ٠إٔ ٓج
٣ؼ٘ٓ ٢ج أفذ ٣غأُي أٗش طٔش ثإلع٘ ٖ٤طٔش ثُخٔ٤ظ طٔش
ثُغالط أ٣جّ ٖٓ ًَ شٜش ٓج أفذ ٣غأُي إرث ؽجءس ثُغش ٖٓ شٞثٍ
صالفع فض ٠ثُؼجٓز طٔش صشث ثُشٜش د٤خِض ٓض ٠صظ٣ ّٞؼ٘٢
ِ٣ق ٕٞػِ٤ي دجألعتِز ًجٕ ثطذـ ػ٘ذ ْٛأٓش خط٤ش ُ٣ ٞخشػ شٞثٍ
ٝأٗش ٓج طٔش ٛز ١ثُِ ٢ؽؼِش ثإلٓجّ ٓجُي ٣و ٍٞال ٗظ ّٞإٕ شجء
هللا ك ٢ر ١ثُوؼذر ٓج صـ٤ش  ٢ٛٝعش أ٣جّ ٌُ ٢صٌَٔ ثُغالعٛ ٖ٤زث
عذخ إ٣شثد ٓجُي ُٔغأُز فذ٣ظ ٓؼج٣ٝز ثُغجُظ أعش ػٔش أٝسدٓ ٙجُي
ألٓش آخش  ٞٛٝإٔ ػجشٞسثء صذ٤ش ُ ٚثُ٘٤ز ُٝزُي ػٔش أسعَ
ُِقجسط دٖ ٛشجّ ك ٢ثُِ٣ َ٤ج فجسط ؿذث  ّٞ٣ػجشٞسثء ٣زًشٙ
دجُظ٤جّ ٝألؽَ رُي ًغ٤ش ٖٓ ثُؼِٔجء ٣و ُٕٞٞػجشٞسثء صذ٤ش ُ ٚثُ٘٤ز
ٗؼْ
َ
ْ
َّهْر.
َام ٌ َْو ِم ا ْلفِط ِر َواألضْ حَ ى َوالد ِ
َ - ١٢بابُ صِ ٌ ِ
َن األَعْ رَ ج َ ،عنْ أَ ِبً ُهرَ ٌْرَ َة أَنَّ رَ سُو َل َّ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه
ْن حَ َّبانَ ،ع ِ
ْن ٌَحْ ٌَى ب ِ
 - ٦٢٥حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ َ ،عنْ ُمحَ َّم ِد ب ِ
ِ
َ
ْن َْ ٌ :و ِم ا ْلف ِْط ِر َوٌ َْو ِم األضْ حَ ى.
َام ٌ َْو َمٌ ِ
وسلم َنهَى َعنْ صِ ٌ ِ

أٓج ثُِ٣ ٢ظ ّٞ٣ ّٞثُؼ٤ذٛ ٖ٣زث أػٞر دجهلل ٛزث ٓضٌِق أفٔن ٓض٘طغ
ال أؽش ُ ٚد٤ظٖ أٗ ٚد ٌٕٞ٤أفغٖ ٖٓ ثُشع ٍٞطِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ
ٝثألٗذ٤جء ص ٖ٣ثُِ٣ ٢ظ ّٞ٣ ّٞثُؼ٤ذٛ ٖ٣زث ال طجّ ٝال أكطش ال طجّ
 ُٚٝأؽش ط٤جّ ٝال ثُ ٢أكطش ٓغ ثُ٘جط إٗٔج ٓ ٞٛضٌِق أفٔن ّٞ٣
ثُؼ٤ذ ٓج ٣ظجّ  ّٞ٣كشؿ  ّٞ٣عشٝس ػ٤ذ ثُلطش ٣ؼوخ سٓؼجٕ ٝػ٤ذ
ثألػق٣ ٠ؼوخ ػشش ر ١ثُقؾز ٝثُٔٞثعْ ثٌُذ٤شر ٛٝزث ٓج ك ٢شي
أٗٓ ٚقشّ ط٤جّ ثُؼ٤ذٖ٣
ْ
َ
َ
َّللا صلى اَّللا
َام الدَّهْ ِر إِ َذا أَ ْف َطرَ األٌََّا َم الَّتًِ َنهَى رَ سُو ُل َّ ِ
َ - ٦٢٦وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ أ َّن ُه َسمِعَ أهْ َل ا ْل ِع ْل ِم ٌَقُولُونَ  :الَ بَأسَ ِبصِ ٌ ِ
ك أَحَ بُّ مَا َسمِعْ ُ
ك.
ت إِلًََّ فًِ َذلِ َ
علٌه وسلم َعنْ صِ ٌَا ِمهَا َ ،وهًَِ أٌََّا ُم ِم ًنى َ ،وٌ َْو ُم األَضْ حَ ى َوٌ َْو ُم ا ْلف ِْط ِر فٌِمَا َبلَ َغ َنا َ .قا َل َ :و َذلِ َ

٣ؼ٘ ٢دؼغ ثُ٘جط ٣ظٖ إٔ ط٤جّ ثُذٛش ثُ٣ ٢ظ ّٞثأل٣جّ ًِٜج ال إٕ
ٛزث ٓ٘ ٢ٜػ٘ ٚال ط٤جّ ثُذٛش ثُٔ٘ ٢ٜػ٘ ٚثُ٣ ٢ذخَ ك ٢أ٣جّ ثُغ٘ز
خٔظ أ٣جّ ثُلطش ٝثألػقٝ ٠أ٣جّ ثُضشش٣ن ثُغالط ٛزث ثُ ٢ال طجّ

ٝال أكطش أٓج ثُ٣ ٢لطش  ّٞ٣ثُؼ٤ذ  ّٞ٣ٝثُؼ٤ذ ٝثُضشش٣ن أ٣جّ ػ٤ذ أًَ
ٝششح ٝرًش هلل كٜزث ُ٤ظ دظ٤جّ ثُذٛش ٌُٖ أكؼَ ٓ٘ ٚثُز٣ ١ظّٞ
٣ٝ ّٞ٣لطش  ٞٛ ّٞ٣أشن ٓ٘ ٚأ٣ؼج  ٌُٖٝكٓ ٢ؾٔٞػز ٖٓ ثُظقجدز
ًجٗٞث ٣ظ ٕٞٓٞثُذٛش ٣ؼ٘ ٢ثُغ٘ز ًِٜج طجةْ ٣ش ٟٝػٖ ػغٔجٕ
ٝػجةشز ٝفٔضر ثألعِٔٝ ٢أد ٞؽِقز ثألٗظجس ١ؽٔجػز ًجٗٞث
٣ظ ٕٞٓٞثُغ٘ز ًِٜج إال ثُخٔظ أ٣جّ ٛزٛٝ ١زث ٣طِخ ثألؽشر ًٔٝج
صوذّ ػ٘ذٗج إٔ ثُظ٤جّ صًجر ثُذذٕ  ٌُٖٝأؽ٤خ ٓ٘ٝ ٚأشن ٓ٘ ٚثُ٢
٣ظ٣ٝ ّٞ٣ ّٞلطش  ّٞ٣ألٕ ثُ٘لظ إرث طجٓٝش ٣غ َٜػِٜ٤ج خالص
 ٢ٛك ٢ثُؼوَ ثُذجؽٖ ٝثُ٘لغ٤ز إٗٓ ٢ج أًَ ك ٢ثُٜ٘جس ٖ٤ٓٞ٣ٝ ّٞ٣
ٝعالط خالص ُٝزُي صالفظ ٕٞإرث طٔ٘ج سٓؼجٕ أًغش ثُؼجٓز
٣ذذء ٕٝدظ٤جّ ثُغش دؼذ ثُؼ٤ذ ٓذجششر ألٕ ٛزث أع َٜػِ ٚ٤ثُ٘لظ
ٓضؼٞدر ٓٝظجٓٝز أٓج ثُ٣ ٢طِوٜج ٔ٣ٝغٌٜج ٣ظ٣ٝ ّٞ٣ ّٞلطش ّٞ٣
ٛزث صؼز٣خ ُٜج ٝصٜز٣خ أشذ ُٝزُي هجٍ ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ
ص٘ضٍ ٓغ ػذذ هللا دٖ ػٔش طٝ ّٞ٣ ّٞأكطش  ّٞ٣هجٍ أس٣ذ أكؼَ ٖٓ
رُي هجٍ ال أكؼَ ٖٓ رُي ٣ؼ٘ ٢ثُذسؽز ثُؼِ٤ج عْ دؼذٛج ثُِ٣ ٢ظّٞ
ثُغ٘ز ًِٜج ٗؼْ ثُظ٤جّ صشث ٣ج أٜ٣ج ثألخٞر ثُظ٤جّ ٓؼٗٞز ثُظ٤جّ
ٓ٤ضص ٚأٗ٣ ٚؼ٘٤ي ػِ ٠ؿ٤ش ٖٓ ٙثُؼذجدر ألٗ٣ ٚؼ٤ن ٓؾجس ١ثُش٤طجٕ
٣ٝوٓ ١ٞؾجس ١ثُشٝؿ كجهلل عذقجٗٝ ٚصؼجُ٣ ٠و ٍٞثعضؼٞ٘٤ث دجُظذش
ثُِ ٞٛ ٢ثُظ٤جّ ٖٓ ثُظذش ثعضؼٞ٘٤ث ثعضؼٞ٘٤ث د ٚفض ٠ػِ ٠طالؿ
ثُذٝ ٖ٣طالؿ ثُوِخ ٝثؽضٔجع ثُشٝؿ ٝثُ٘شجؽ ك ٢ثُؼذجدر ٝثُضأَٓ
ٝثُؼِْ ثعضؼٞ٘٤ث دجُظذش ٝثُظالر ػجد ثُِ ٢ؽغٔ ٚػجد ٗؼٞ
ٝػؼ٤ق ٓغَ ثدٖ ٓغؼٞد ثدٖ ٓغؼٞد ًجٕ ٣وَ ثُظ٣ ّٞؼً٘ ٢جٕ
٣ظ ّٞعالط أ٣جّ ٖٓ ًَ شٜش كغأُ ٙٞكوجٍ ً ٞٛجٕ ػؼ٤ق ؽغٔٚ
ًجٕ ٗق َ٤عأُ ٙٞكوجٍ ثُظ٣ ّٞؼؼل٘ ٢ػٖ ثُوشإٓ ٝثُوشإٓ أفخ إُ٢
كئرث ًجٕ ثُشخض ٓغال ػ٘ذ ٙػذجدر ٓلضٞؿ ُ ٚكٜ٤ج ٝثُظ٣ ّٞؼ٤وٓ ٚغال
ثُؾٜجد ثُظ٣ ّٞؼ٤و ُٚ ٞٛٝ ٚؿ٘جء ك ٢ثُؾٜجد أٓ ٝغال ك ٢ثُؼِْ
ٝثُظ٣ ّٞؼ٤ؤً ٚج هِ٘ج هذَ هِ َ٤ثُلو ٞٛ ٚ٤ثُِ٣ ٢ذقظ ػٖ ٓشثد هللا
٤ُٝظ ػٖ ٓج ع ٟٞرُي ٗؼْ

َن ا ْل ِوصَا ِل فًِ ال ِّ
َام.
َ - ١٣بابُ ال َّنهًِْ ع ِ
صٌ ِ
ْن ُعمَرَ أَنَّ رَ سُو َل َّ
 - ٦٢٧حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ َعنْ َنافِع َ ،عنْ َع ْب ِد َّ
َال ،
َن ا ْل ِوص ِ
َّللاِ صلى اَّللا علٌه وسلم َ :نهَى ع ِ
َّللاِ ب ِ
ٍ
ُ
ُ
ك ُت َواصِ ُل ؟ َف َقا َل  :إِ ِّنً لَسْ ُ
ت َك َه ٌْ َئتِ ُك ْم إِ ِّنً أ ْط َع ُم َوأسْ َقى.
َّللا َ ،فإِ َّن َ
َف َقالُوا ٌَ :ا رَ سُو َل َّ ِ

ٛزث ٓضؼِن دوجػذر إٔ ثُظ٤جّ ُِضٜز٣خ ٤ُٝظ ُِضؼز٣خ ٝثُوذس ثُِ٢
فذد ٙهللا ك ٢دشًز ٌ٣ل ٢ك ٢ثُضٜز٣خ ٝثُوذس ثُِ ٢فذد ٙهللا هجٍ
ظَ٤ج َّ إَُِ ٠ٱَُّ ۡٛ } َِ ِۚ ٤زث ًجكُ ٢ؼٔ ّٞثُ٘جط ك ٢ثُضٜز٣خ
{أَصِ ُّٔٞث ٱُ ِّ
ٌ٣ل ٢ك ٢كال صطِخ ثُٔض٣ذ ٝألؽَ رُي ثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ
ٌَٗ دُٔ ْٜج أُقٞث ػِ ٚ٤طجّ ٝثطَ دٝ ّٞ٣ ْٜثُغجٗ ٢عْ خشػ ثُٜالٍ
كوجٍ ُٞال أٗ ٚخشػ ثُٜالٍ ُضدصٌْ فض٣ ٠ضشى ًزث كجُٔشثد إٔ
ثُٞطجٍ ٓ٘ ٢ٜػ٘ٝ ٚسخض إُ ٠ثُغقش ٣ؼ٘ ٢إٕ ًجٕ ثإلٗغجٕ ِٓـ
ػِ ٠ثُٞطجٍ ٞ٣ثطَ إُ ٠ثُغقش ٣ؼ٘٣ ٢ظ ّٞثُٜ٘جس ًِٝ ٚال ٣لطش
ثُٔـشح ٣ٝلطش ك ٢ثُغقش أٓج دؼذ ثُغقش ٓ٘ ٢ٜػ٘ٝ ٚأٓج ثُ٘ذ٢
طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ كٛ ٢زث خجطز ثألطَ ك ٚ٤ثُضأعًٔ ٢ج صوذّ ك٢
ثُذسط ثُٔجػ٘ٛ ٌُٖ ٢ج هجٍ أٗج ُغش ً٤ٜتضٌْ أٗج ثد٤ش ثؽؼْ ٝثعو٠
ُ٤ظ ثُٔشثد ؽؼجّ ٝعو٤ج فغ٤ز ٝال ٓج ًجٕ ٝطجٍ ًُ ٞجٕ ٣طؼْ
٣ٝغو ٠فغ٤ج ُزٛخ ثُٞطجٍ ٌُٖ ُٓ ٚؼ٘ ٠آخش هللا أػِْ د ٌُٚ٘ ٚهجٍ
ُغش ً٤ٜتضٌْ
َ - ٦٢٦وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
َّللا صلى اَّللا علٌه وسلم َقا َل  :إٌَِّا ُك ْم
َن األَعْ رَ ِج َ ،عنْ أَ ِبً ُهرَ ٌْرَ َة  ،أَنَّ رَ سُو َل َّ ِ
الز َنا ِد ،ع ِ
ْ
َ
َّ
ت َك َه ٌْ َئتِ ُك ْم إِ ِّنً أ ِب ُ
ك ُت َواصِ ُل ٌَا رَ سُو َل َّللاِ َقا َل  :إ ِ ِّنً لَسْ ُ
ٌت ٌُط ِع ُمنًِ رَ بًِّ َو ٌَسْ قٌِنًِ.
َوا ْل ِوصَا َل  ،إٌَِّا ُكم ُْ َوا ْل ِوصَا َل َ ،قالُوا َ :فإِ َّن َ

ػ٘ذٗج ك ٢ثُقذ٣ظ ٛزث صؼجسع ك ٢ثُظجٛش أٓشثٕ ٓج ٔٛج ه ُٚٞطِ٠
هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٝكؼِ ٚعْ إٔ ه ُٚٞثطذـ أٗ ٚهجٍ إٔ كؼِ ُٚ ٢فجُز
خجطز ُ٤غش ً٤ٜتضٌْ كزٛخ ثُلؼَ ٝدو ٢ثُو ٞٛٝ ٍٞإ٣جًْ ٝثُٞطجٍ
إ٣جًْ ٝثُٞطجٍ خالص ٌ٣ل ٢ك ٢ثُضٜز٣خ ثُوذس ثُ ٢ثخضجس ٙهللا ٌُْ
ك ٢ثُض٣جدر أف٤جٗج أ ٝصغذخ ثُ٘وض ٌ٣ل ٢إُ ٠ثُٔـشح
َام الَّذِي ٌَ ْق ُت ُل َخ َطأ ً أَ ْو ٌَ َت َظا َه ُر.
َ - ١٤بابُ صِ ٌ ِ
ت مَالِ ًكا ٌَقُو ُل  :أَحْ َسنُ مَا َسمِعْ ُ
 - ٦٢٨حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى  ،و َسمِعْ ُ
ْن  ،فًِ َق ْت ِل َخ َط ٍأ أَ ْو
ْن ُم َت َت ِاب َعٌ ِ
ت فٌِ َمنْ َوجَ بَ َعلَ ٌْ ِه صِ ٌَا ُم َش ْهرَ ٌ ِ
َت َظاه ٍُر

ُٔجرث ُْ ٣زًش ثُؾٔجع كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ ألٗٓ ٚجُي ال ٣و ٍٞدجُظ٤جّ
فض ٠دؼؼ٣ ْٜو٤ُ ٍٞظ ثُضخ٤٤ش كوؾ ٓجُي ٣و ٍٞثُظ٤جّ ال ٓذخَ ُٚ

كً ٢لجسر سٓؼجٕ ُٝزُي ٘ٛج هجٍ ك ٢ثُوضَ ثُخطأ ٝثُظٜجس كوؾ ٝػ٘ذ
دجه ٢ثُؼِٔجء إٔ ط٤جّ ثُشٜش ٖ٣ثُٔضضجدؼ ٖ٤ك ٢عالعز أش٤جء ًلجسر
ثُوضَ ثُخطأ ٝثُظٜجس ثُ٣ ٢وُ ٍٞضٝؽض ٚأٗش ػِ ٢فشثّ ٝأٗش ػِ٢
ًظٜش أٓٝ ٢ثُؾٔجع كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ ؽ٤خ ٛزث ثُ٣ ٢ظ ّٞشٜشٖ٣
ٓضضجدؼٓ ٖ٤ض٘٣ ٠وطغ ثُضضجدغ
ص َّح مِنْ مَرَ ضِ ِه َ ،و َق ِويَ َعلَى ال ِّ
ك،
َام َ ،فلَ ٌْسَ لَ ُه أَنْ ٌ َُؤ ِّخرَ َذلِ َ
َفعَرَ ضَ لَ ُه مَرَ ضٌ ٌ َْغلِ ُب ُه َو ٌَ ْق َط ُع َعلَ ٌْ ِه صِ ٌَا َم ُه  ،أَ َّن ُه إِنْ َ
صٌ ِ
َوه َُو ٌَ ْبنًِ َعلَى مَا َق ْد َمضَى مِنْ صِ ٌَا ِم ِه.

إرث فٌٔ ٖ٤ػ٘ذٗج ٝثفذ ػِ ٚ٤ط٤جّ شٜشٓ ٖ٣ضضجدؼٝ ٖ٤هللا ػض ٝؽَ
ُٔج هجٍ ٓضضجدؼ ٖ٤ثُو٤ذ ٛزث ٓؼضذش الدذ صٌٓ ٕٞضضجدؼز ٓج ٌ٣لش ػ٘ي إال
ثُضضجدغ ؽ٤خ أف٤جٗج ٔ٣شع ٣ظٓ ّٞغال خٔغ ّٞ٣ ٖ٤دجه ُٚ ٢ػشش
ٝأطجدٓ ٚشع ؿجُخ ػِٓ ٚ٤ج ٣غضط٤غ فض ٌَٔ٣ ٠ثُٔشع ثُـجُخ ال
٣وطغ ثُضضجدغ ٌُٖ ك ٢أٓش ٖ٣ثألٓش ثأل ٍٝإرث طـ ٖٓ ٓشػ ٚال
٣ؾٞص ُ ٚإٔ ٣ؤخش ال ٣وٓ ٍٞج دثّ ػزسس دجُٔشع دغضٔش ٖ٤ٓٞ٣ ّٞ٣
دؼذ ٖ٣ثط ّٞال ٖٓ ٣ ّٞ٣شلٓ ٖٓ ٠شػٞ٣ ٚثطَ ٛزث ثألٓش ثألٍٝ
أٓج ثُغجٗ ٢أٗ٣ ٚذ٘ ٢ػِٓ ٠ج ٓؼٓ ٠ج ٣ؼ٤ذ ٖٓ ؽذ٣ذ إرث طجّ خٔغٖ٤
 ّٞ٣عْ ٓشع  ٌَٔ٣ثُشٜش ٌَٔ٣ ٖ٣ثُذجه ٢دظ دششؽ أٗ٘ٓ ٚز إٔ
٣شل٣ ٠ذذأ ٓذجششر ألٕ ٛزث كوؾ سخظز أٗٓ ٚج ٘٣وطغ ثُضضجدغ
س َخ َطأ ً  .إِ َذا حَ اض ْ
جبُ َعلَ ٌْهَا ال ِّ
َت َب ٌْنَ َظ ْهرَ يْ صِ ٌَا ِمهَا
َ - ٦٣٠و َك َذلِ َ
ك ا ْل َمرْ أَةُ الَّتًِ ٌَ ِ
صٌَا ُم فًِ َق ْت ِل ال َّن ْف ِ

ًزُي ثُٔشأر إرث ًجٕ ػِٜ٤ج ط٤جّ شٜشٓ ٖ٣ضضجدؼ ٖ٤ثُٔشثر ال ٣ضظٞس
ٜٓ٘ج ثُظٜجس ألٕ ثُظٜجس ٖٓ ثُشؽَ ٣ؼ٘ ٢فض ُٞ ٠هجُش ُضٝؽٜج أٗش
ػًِ ٢أدٝ ٢ع٤أص ٢إٕ شجء هللا ك ٢دجح ثُظٜجس ٌُٖ ثُٔشأر ٣ضظٞس
ٜٓ٘ج ثُوضَ خطأ أ ٝثُؾٔجع كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ إرث ًجٗش ٓطجٝػز ػ٘ذ
ؿ٤ش ٓجُي ؽ٤خ فجػش ك ٢ثُشٜش٘٣ َٛ ٖ٣وطغ ثُضضجدغ ال ألٕ ٛزث
أٓش خجسػ ػٖ ثسثدصٜج ٌُٖ ٗلظ ثألٓش ٖ٣ال صؤخش ٝصذ٘ ٢ػِٓ ٠ج
ٓؼ٘ٓ ٠ز إٔ صطٜش
صٌَا َم َ ،وهًَِ َت ْبنًِ َعلَى مَا َق ْد صَام ْ
أ َّنهَا  ،إِ َذا َط ُهرَ ْ
ت  ،الَ ُت َؤ ِّخ ُر ال ِّ
َت.
َ
ب َّ
ض ٍة َ ،ولَ ٌْسَ لَ ُه
ْن فًِ ِك َتا ِ
ض أَ ْو حَ ٌْ َ
َّللاِ  ،أَنْ ٌُ ْفطِ رَ إِال َّ ِم ْن ِعلَّ ٍة  :مَرَ ٍ
ْن ُم َت َت ِاب َعٌ ِ
َ - ٦٣١ولَ ٌْسَ ألحَ د ٍُوَ جَ بَ َعلَ ٌْ ِه صِ ٌَا ُم َش ْهرَ ٌ ِ
أَنْ ٌُسَافِرَ َف ٌُ ْفطِ رَ .

شٞف ُ٤ظ ُ ٚإٔ ٣غجكش ك٤لطش ألٕ ثُٔشع ٓج صغضط٤غ دكؼز
ٝثُق٤ؼز ٓج صغضط٤غ ثُٔشأر دكؼٜج ٌُٖ ثُغلش صغضط٤غ صأؽ ِٚ٤صغضط٤غ
صأؽ َ٤أٗش ػ٘ذى ط٤جّ شٜشٓ ٖ٣ضضجدؼ ٖ٤ثُٔغأُز ُ٤غش ُؼخ أٗي
صشٝؿ صغجكش ٝصوطغ ثُضضجدغ هجٍ ٓجُي سفٔ ٚهللا ُ٤ظ ُ ٚإٔ ٣غجكش
ك٤لطش
َقا َل مَالِكٍ َ :و َه َذا أَحْ َسنُ مَا َسمِعْ ُ
ك.
ت فًِ َذلِ َ

إرث ػ٘ذٗج هجػذر ٓجُي إرث هجٍ ٛزث أفغٖ ٓج عٔؼش ك ٢رُي أٗ ٚعٔغ
أهٞثٍ ٝثخضجس ثألفغٖ ػ٘ذٓٝ ٞٛ ٙجُي ٣ش٣ذ دجُؼذجسر ثألخ٤شر ٓغأُز
ثُغلش ألٕ دؼغ ثُؼِٔجء ٣و ٍٞإٕ ًجٕ ٓقضجػ ُِغلش ٝأكطش ك٢
ثُغلش ال ٣وطغ ثُضضجدغ ٌُٖ كؼال ط٤جّ شٜشٓ ٖ٣ضضجدؼٛ ٖ٤زث ٓذخَ
٣ؼ٘ ٢ألٕ ط٤جّ شٜشٓ ٖ٣ضضجدؼ ٖ٤أسثد ٙهللا ًلجسر ٝصأد٣خ ُ ٚك٤غضط٤غ
ثُضِٔض ٖٓ ثُضضجدغ دأٗ٣ ٚغجكش ك٤و ٍٞسخض هللا ُ ٢كِزُي ٓجُي ٣غذ
ثُزسثةغ ٝفض ٠ثٌُلجسر ٝثُضأد٣خ ٣ؤدٓ ١شثد هللا ثُِ ٢ثشضشؽ إٔ ٌٕٞ٣
ٓضضجدؼٗ ٖ٤ـِن دجح ثُغلش ٗأؽَ ثُغلش إُ ٖ٤صخِض ثُضضجدغ ٝال طْ
ك ٢علشى ثُقٔذ هلل كٗ ٢جط صغجكش ٝصظ ّٞك ٢ثُغلش صو ٍٞعلش
ػشٝس ١ال صلطش ك ٢ثُغلش أٗش ػِ٤ي ٓضضجدؼٓ ٖ٤جُي ثخضجس ٛزث إٔ
ثُغلش ٣وطغ ثُضضجدغ ٝهجٍ ٛزث أفغٖ ٓج عٔؼش ٛٝزث ٝهللا أٗ ٚؽ٤ذ ألٕ
ثُضضجدغ ٓشثد ٗؼْ
َ - ١٥بابُ مَا ٌَ ْف َع ُل ا ْلم َِرٌضُ فًِ صِ ٌَا ِم ِه.
ت مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِع ْل ِم  ،أَنَّ ا ْلم َِرٌضَ إِ َذا أَصَا َب ُه ا ْلمَرَ ضُ الَّذِي ٌَ ُ
ت مَالِ ًكا ٌَقُو ُل  :األَ ْم ُر الَّذِي َسمِعْ ُ
َ - ٦٣٢قا َل ٌَحْ ٌَى َ :سمِعْ ُ
ش ُّق َعلَ ٌْ ِه
ال ِّ
صالَ ِة َ ،و َبلَغَ ِم ْن ُه ،
ك ا ْلم َِرٌضُ الَّذِي ا ْش َت َّد َعلَ ٌْ ِه ا ْلقٌَِا ُم فًِ ال َّ
ك ِم ْن ُه َ ،فإِنَّ لَ ُه أَنْ ٌُ ْفطِ رَ َ ،و َك َذل َِ
صٌَا ُم َم َع ُه َ ،و ٌُ ْت ِع ُب ُه َ ،و ٌَ ْبل ُ ُغ َذل َِ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َّللا ٌُسْ ٌر.
صلى َو ُهوَ جَ الِسٌ َ ،ودٌِنُ ِ
كَ ،
ك مَا الَ َت ْبل ُغ صِ َفت ُه َ ،فإِذا َبلغَ ذلِ َ
ك مِنَ ال َع ْب ِد  ،وَ مِنْ ذلِ َ
َومَا َّللا ُ أعْ ل ُم ِبعُذ ِر ذلِ َ

٣ؼ٘ ٢ثُٔغجكش ٝثػـ ٣ؼ٘ ٢ثُٔش٣غ إرث ًجٕ ٣شن ػِ٣ٝ ٚ٤ضؼذ٣ٝ ٚذِؾ
ٓ٘ ٚال ٣غضط٤غ ٓج ٣وذس ٞ٣ثطَ ٓش٣غ أف٤جٗج الدذ ٣أخز ثُذٝثء أف٤جٗج
ٓغَ ٓشػ ٠ثُغٌش ث٘٣ ٕ٥خلغ ثُغٌش ثٗخلجع الدذ ٣أًَ عذقجٕ
هللا ثُ٘جط ػ٘ذٗج ٘ٛج ٣شن ػِ ْٜ٤إٔ ٣لطش ك ٢سٓؼجٕ ٌُٖ ٘٣ذـ ٢إٔ
 ٌٕٞ٣كو٣ ٚ٤ؼ٘ ٢دَ عذقجٕ هللا رًشٛج ثُش٤خ ٓقٔذ دٖ ػذذ ثُٛٞجح
أٗ ٚكٗ ٢جط طق٤ـ طجُقٛٝ ٖ٤زث ٖٓ دجح ثُضؼظٝ ْ٤كٗ ٢جط ٣شن

ػِ ْٜ٤ثُلطش ك ٢سٓؼجٕ ٝال ٣شن ػِ ْٜ٤صشى ثُظالر صِوج ُٞ ٙأكطش
ك ٢سٓؼجٕ ًذ٤شر ػ٘ذٝ ٙصِوجٓ ٙج ٣ظِٝ ٢ال إُ ٢فٓ ُٚٞج ٣ظِٕٞ
ٛٝزث ٓٞؽٞد فض ٠ػ٘ذٗج ثٝ ُٞ ٕ٥ثفذ ٖٓ ػ٤جُ٣ ْٜلطش ك ٢سٓؼجٕ
صو ّٞثُو٤جٓز ٌُٖ ٝثفذ ٖٓ ػ٤جُٓ ْٜج ٣ظِ .. ٢كجألٓٞس كٜ٤ج أف٤جٗج
هِخ ٌُٖ ثٗ ٕ٥ضٌِْ ػٖ ثُِ٣ ٢ش٣ذ دشثءر ثُزٓز ًذجس ثُغٖ خجطز
٣شن ػِ ْٜ٤إٔ ٣ظٞٓٞث أف٤جٗج خطش ػِٓ ٚ٤شػ ٠ثُغٌش ٓشػ٠
ثٌُِٓ ٠شػ ٠أٓشثع ًغ٤شر الدذ ٣لطش ٝصِوج٣ ٙوج٣ٝ ّٝو ٍٞال ثدـ٠
أطٓ ّٞغ ثُ٘جط ٛٝز ١فجؽز ٗلغ٤ز ٣ؼ٘ ٢طق٤ـ ٣ش٣ذ ٣ظّٞ
ٝفشٓز ثُشٜش ٌُٖ إرث ًجٕ ك ٚ٤ػشس ػِ ٚ٤ال ٣وجٍ إٔ هللا ػزسى
ٝإٕ دشةش ٝثعضطؼش ثُوؼجء ثُقٔذ هلل ٝإٕ ٓج ثعضطؼش صطؼْ ٝهللا
ػض ٝؽَ ٛزث ثُ٣ ٢ش٣ذ٘ٓ ٙي ٓغَ ثُظالر  ٢ٛٝأشذ ٗؼْ
ٌض َ .قا َل َّ
َو َق ْد أَرْ َخصَ َّ
َّللا ُ لِ ْل ُمسَاف ِِر  ،فًِ ا ْلف ِْط ِر فًِ ال َّس َف ِر َ ،و ُهوَ أَ ْق َوى َعلَى ال ِّ
َّللا ُ َتعَا َلى فًِ ِك َت ِاب ِه { َف َمنْ َكانَ
َام مِنَ ا ْلم َِر ِ
صٌ ِ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّام أخرَ } فأرْ خصَ َّللا ُ لِل ُمسَاف ِِر  ،فًِ الفِط ِر فًِ ال َّسف ِر َ ،و ُهوَ أق َوى َعلى الص َّْو ِم مِنَ
ِم ْن ُك ْم م َِرٌضًا أو ُْ َعلى َسف ٍر ف ِع َّدة مِنْ أٌ ٍ
َ
َ
ٌض َ ،ف َه َذا أحَ بُّ مَا َسمِعْ ُ
ت إِلًََّ َو ُهوَ األ ْم ُر ا ْلمُجْ َتمَع ُُ َعلَ ٌْ ِه.
ا ْلم َِر ِ

أفخ ٓج عٔؼش ٝثألٓش ثُٔؾضٔغ ػِ٣ ٚ٤ش٣ذ إٔ ٣وٛ ٍٞزث ُ٤ظ
ثخض٤جسٛ ١زث أًغش ٣و ٍٞثُٔش٣غ أهشح ػزسث ٖٓ ثُٔغجكش دؼغ
ثُ٘جط ٣و ٍٞك ٢ثُقجؽْ أكطش ثُقجؽْ ألٗ٣ ٌٖٔٓ ٚضطج٣ش ثُذّ إُ ٠فِوٚ
ٌٖٓٔ ٌُٖ ٛزث ٣ؼ٘ ٢رًش ٙٝدؼؼٛ ٌُٖ ْٜزث ػِز دؼ٤ذر أًٗ ُٞ ٚجٕ
أٗ ٚأكطش دغذخ دخ ٍٞش ٢دقِو٣ ٚو ٍٞأكطش ثُقجؽْ إرث ٝطَ إُ٠
فِو٣ ٚؼ٘ ٢أٓج ه ٍٞأكطش ثُقجؽْ ٓطِوج ػِ ٠كشع طقز ثُقذ٣ظ
ٝإٔ ثُشع ٍٞطِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ دؼ٣ ٚ٘٤ؼ٘ٓ ٢ج ك ٚ٤صأٝ َ٣ٝال ش٢
٣ؼ٘ ٢هللا أػِْ أكطش صأد٣ذج ُُٔ ٚجرث ٣لؼَ ٛزث ُٔجرث ٣قؾْ ك ٢سٓؼجٕ
أكطش هللا أػِْ ك ٢أعذجح ًغ٤شر رًشٛٝج ثُؼِٔجء ٌُٖ أظٖ ٝهللا أػِْ
إٔ ثفضٔجٍ صطج٣ش ثُذّ إُ ٠فِو ٚإٔ ٛزث ٖٓ ثػؼلٜج ٣ؼ٘ٛ ٢زث فض٠
عٞثء ًجٕ فجؽْ أ ٝؿ٤ش فجؽْ أ ١ش٣ ٢ظَ ُِقِن صلطش ؽ٤خ
ثُٔ ْٜع٘وشأ ك ٢ثُٔـ٘ ٢دؼغ ثُٔلطشثس ث ٕ٥ثخضظجسث ٌُٖ ٗخضْ
دجُذجح ثألخ٤ش ٛزث
َام َ ،وال ِّ
َ - ١٦بابُ ال َّن ْذ ِر فًِ ال ِّ
ت.
َن ا ْل َم ٌِّ ِ
صٌَا ِم ع ِ
صٌ ِ

ب أَ َّن ُه ُسئِ َل َعنْ رَ ج ٍُل َن َذرَ صِ ٌَا َم َشه ٍْر َ ،ه ْل لَ ُه أَنْ ٌَ َت َطوَّ عَ ؟
ْن ا ْل ُم َس ٌِّ ِ
 - ٦٣٣حَ َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى َ ،عنْ مَالِكٍ أَ َّن ُه َبلَغ ُه َ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
َف َقا َل َسعٌِ ٌد لِ ٌَ ْبد َْأ بِال َّن ْذ ِر َق ْب َل أَنْ ٌَ َت َطوَّ عَ .
َ - ٦٣٤قا َل مَالِ ٌ
ك.
َار م ِْث ُل َذلِ َ
ْن ٌَس ٍ
ك َ :و َبلَ َغنًِ َعنْ ُسلَ ٌْمَانَ ب ِ

ٗؼْ دجُ٘غذز ُِ٘زس ثُ٘زس ٓوذّ ػِ ٠ثُضطٞع ثُ٘زس ٛزث د ٖ٣ػِ٤ي دٖ٣
ُٝزُي ع٤أص٘٤ج أٗ ٚفض٣ ٠ظجّ ػٖ ثُٔ٤ش ػٖ دؼغ ثُؼِٔجء ٝثُضطٞع
صطٞع ٌُٖ كٓ ٢غأُز دثةٔج ٣غأُ ٕٞػٜ٘ج ٓ ٢ٛٝغال ثُوؼجء ٣ َٛذذأ
دجُوؼجء هذَ ثُضطٞع ٓغَ ثُٔشأر ثُ ٢ػِٜ٤ج أ٣جّ ٝؽجء ثُغش أٝ
ػجشٞسثء  َٛصظٓ ّٞغ ثُ٘جط  ٢ٛٝػِٜ٤ج أ٣جّ ٓخضِل ٖ٤كٜ٤ج ًٝزُي
ثُ٘زس ثُ٘زس ًٔج عٔؼضْ ٝثُوؼجء هللا أػِْ أٗ ُٞ ٚدذأ دجُٞثؽخ ػِٚ٤
خ٤ش ُٝزُي ثُٔشأر ُ ٞدجدسس ك ٢ثُوؼجء ك ٜٞأكؼَ ٝع٤أص٘٤ج إٕ شجء
هللا ثُوؼج ٙك ٚ٤أٓشٝ ٖ٣ثُ٘جط ٣ـلِ ٕٞػٜ٘ج ٣غضقخ كٜ٤ج ثُلٞس٣ز
ٝثُضضجدغ ثعضقذجدج دؼغ ثُ٘جط ٓج ٣ذس ١أٗ٣ ٚغضقخ ك ٚ٤ثُضضجدغ
ثُوؼجء ثعضقذجدج ألٗ٤ًٜ ٌٕٞ٣ ٚتز ثألطَ ٣ٝغضقخ ك ٚ٤ثُلٞس٣ز ألٗٚ
أعشع دذشثءر ثُزٓز كِ ٞإٔ ثُٔشأر صخذش دٜزث أٜٗج ٖٓ  ّٞ٣صؼ٤ذ صوؼ٢
ثُ ٢ػِٜ٤ج فض ٠صغضط٤غ صض٘لَ ٝصضطٞع فض ٠صؤد ١ثُٞثؽخ ُٞ
صشٞف ٝثفذ ٣ضظذم ٝػِ ٚ٤د ٖ٣صو٣ ٍٞج ثدٖ ثُقالٍ ثهؼ ٢د٘٣ي عْ
صظذم ًٜزث ٗؼْ
َ
ْ
َ - ٦٣٥قا َل مَالِ ٌ
ك َع ْن ُه مِنْ
ص َد َق ٍة  ،أَ ْو َب َد َن ٍة َ ،فأ َ ْوصَى بِأَنْ ٌ َُو َّفى َذلِ َ
َام  ،أَ ْو َ
ك َ :منْ َماتَ َو َعلَ ٌْ ِه َنذ ٌر مِنْ رَ َق َب ٍة ٌُعْ تِقُهَا  ،أ ْو صِ ٌ ٍ
َ
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ج ٍ
ور َو َغٌ ِْرهَا َ ،ك َه ٌْ َئ ِة مَا ٌَ َتطوَّ ُع بِ ِه ِممَّا ل ٌْسَ بِ َوا ِ
مِنَ ال ُّنذ ِ

ٛزث ثُغذخ ثأل ٍٝثُغذخ ثألُٔ ٍٝجرث ٣ذذ ٟألٕ ثُ٘زس ُ٤ظ ًجُضطٞع
ثُٞط٤ز ُ٤غش ًجُضطٞع ثُٞط٤ز ػطٞث كالٕ ٝػطٞث كالٕ ٝكٗ ٚ٤زس
ػِ ٚ٤ألٕ ثُ٘زس ُ٤ظ ً٤ٜتز ثُضطٞع ؽ٤خ ك ٢عذخ آخش ُ٤ش ٗؾؼَ
ثُ٘زس ٖٓ ثُغِظ ػ٘ذ ٓجُي كوؾ إرث ٗزس ٗوٝ ٍٞكٗ ٢زسى ك ٢فذٝد
ثُغِظ إرث خشػ ػٖ ثُغِظ الصّ إؽجصر ثُٞسعز ُٔجرث ٗؼْ
ْ
ْ
َ
س مَالِ ِه  .ألَ َّن ُه لَ ْو جَ َ
ُور
س مَالِ ِه ألَ َّخرَ ا ْل ُم َتوَ َّفى م ِْث َل َذلِ َ
از لَ ُه َذلِ َ
َوإِ َّنمَا ٌُجْ َع ُل َذلِ َ
ك فًِ رَ أ ِ
ك فًِ ُثلُثِ ِه َخاص ًَّة ُ .دونَ رَ أ ِ
ك مِنَ األم ِ
َ
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ج َب ِة َعلَ ٌْ ِه  ،حَ تى إِذا حَ ضَرَ ت ُه الوَ فاة وَ صَارَ المَا ُل ل َِورَ ثتِ ِه َسمَّى مِث َل َه ِذ ِه األشٌَا ِء التًِ ل ْم ٌَكنْ ٌَتقاضَاهَا ِمن ُه ُمتق ٍ
ا ْل َوا ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ك لَ ُه.
ٌِع مَالِ ِه َ ،فلٌَْس َُ َذلِ َ
َكانَ َذلِ َ
ك جَ ائِزا لَ ُه  ،أ َّخرَ َه ِذ ِه األ ْشٌَا َء  .حَ َّتى إِذا َكانَ ِع ْن َد م َْوتِ ِه َسمَّاهَا َ ،و َعسَى أنْ ٌُحٌِط ِبجَ م ِ

ٗؼْ ٣وٓ ٍٞجُي سفٔ ٚهللا ٣ؼ٘ٝ ٢ثُؼِٔجء ػ٘ذ ْٛدؼذ ٗظش ٣ؼشكٕٞ
أٞٛثء ثُ٘لٞط ٣وٛ ُٕٞٞز ١أ ٍٝشٓ ٢ج أفذ ٣ضوجػجٛج ثُ٘زٝس

ٝثٌُلجسثس ٓج أفذ ٣ضوجػجٛج ك٤ؾٝ ٢ثفذ ٝػِٗ ٚ٤زٝس ًٝزث ٓٝج أفذ
٣غأُ ٚػٜ٘ج ُ٤غش دُ ٖ٣شخض ٣طجُذ٣ٝ ٚأخشٛج ٓج دثّ أٗ ٚطق٤ـ
شق٤ـ ٓج ٞ٣كٜ٤ج كئرث ػِْ إٔ ثُٔجٍ ث ٕ٥خشػ ٖٓ ٣ذٝ ٙثطذـ ُِٞسعز
إرث فؼشص ٚثُٞكجر أًٝجٕ كٓ ٢شع ٓخٞف عٔ ٠ثألش٤جء ٛزًِٜ ١ج
ُٝؼِٜج صق٤ؾ دٔجُٓ ًِٚ ٚغ أًٗ ٚجٕ ٣وذس ٞ٣كٜ٤ج ُٝؼِٝ ٚسدٔج أ٣ؼج إرث
أسثد فشٓجٕ ثُٞسعز سدٔج ٗزس أٝ ٝثدػٗ ٠زس فض٣ ٠قشٓ ْٜك٤وٍٞ
ٓجُي ال إرث أٗش صش٣ذ إٔ صذش ١رٓضي كضذشٜ٣ج ٝأٗش طق٤ـ شق٤ـ
ًلجسثس ٗزٝس أش٤جء إال د ٕٞ٣ثُخجطز ُِ٘جط ثُٞطج٣ج صذخَ ثُ٘زٝس
ٓجُي إال ثُغِظ كئرث ؽ٤ش ػ٘ذ ثُٞكجر ٝدؼذ ثُٔٞس ٓجُي إال ثُغِظ ألٗي
أٗش ثُِ ٢كشؽش ٝصأخشس ٝك ٚ٤صٜٔز أٗي ُؼِي صش٣ذ فشٓجٕ ثُٞسعز
ؽ٤خ ثٓ ٕ٥جُي دُ٘ ٖ٤ج ٓغأُز ثُظذهز ٝثُؼضن ٝثُذذٗز دجه ٢ثُظ٤جّ
ثُِ ٞٛ ٢آخش ش٢ء
صلًِّ أَحَ ٌد َعنْ أَحَ ٍد ؟ َف ٌَقُو ُل
َّللا ْبنَ ُعمَرَ َكانَ ٌُسْ أ َ ُل َ :ه ْل ٌَصُو ُم أَحَ ٌد َعنْ أَحَ ٍد أَ ْو ٌُ َ
َ - ٦٣٦وحَ َّد َثنًِ َعنْ مَالِكٍ أَ َّن ُه َبلَ َغ ُه  ،أَ َّن َع ْب َد َّ ِ
َ
صلًِّ أَحَ ٌد َعنْ أحَ ٍد.
 :الَ ٌَصُو ُم أَحَ ٌد َعنْ أَحَ ٍد َوالَ ٌُ َ

أٓج ُ ٞػِٗ ٚ٤زس ط٤جّ أ ٝطالر ٓٝجس ٓج أفذ ٞ٣ك ٢ػ٘ ٚ٤ُ ٚ؟ ألٕ
ثُظ٤جّ ٝثُظالر ػذجدثس دذٗ٤ز ٣لؼِٜج ثإلٗغجٕ دذذٗٓ ٚج أفذ ٣ظِ٢
ػٖ أفذ ٓج أفذ ٣ظ ّٞال ك ٢ثُق٤جر ٝال دؼذ ثُٔٞس ٓج أفذ ٣ظّٞ
ػٖ أفذ ٛز ١ػذجدثس دذٗ٤ز ٓشثد هللا ٜٓ٘ج إٔ ٣لؼِٜج ثُشخض دذذٗٚ
ًٔج هِ٘ج ثُظ ّٞصًجر ثُذذٕ دذٗي أٗش ٓ ٞدذٕ ؿ٤شى دذٗي أٗش
ٝثُظالر ٓٔجسعز ثُضٞف٤ذ ثُؼِٔ٘ٓ ٢ي أٗش ٓٞح ٝثفذ ٣شٝؿ ٞ٣فذ
ػ٘ي ٣ظِ ٢ػ٘ي ال ٛز ١أٓٞس ٓج ٣ضقون ٓشثد هللا ٜٓ٘ج إال إٔ صلؼِٜج
د٘لغي ٓج أفذ ٣ظ ّٞػٖ أفذ ٝال أفذ ٣ظِ ٢ػٖ أفذ ٌُٖ ك ٚ٤كوؾ
فذ٣ظ ػجةشز كٓ ٢غِْ أٗ ٚهجٍ ػِ ٚ٤ثُظالر ٝثُغالّ (ٖٓ ٓجس
ٝػِ ٚ٤ط٤جّ طجّ ػ٘ٛ) ٚ٤ُٝ ٚزث دؼغ ثُؼِٔجء ٓغَ ٓجُي ٓج ٣ؼَٔ دٚ
ألعذجح ٣ؼ٘٤ُ ٢ظ سد ثُقذ٣ظ ألعذجح ٌُٖ ثُز ٖ٣ػِٔٞث دجُقذ٣ظ
ؽؼِ ٙٞخجص دظ٤جّ ثُ٘زس  ْٜ٘ٓٝثإلٓجّ أفٔذ ٣وٛ ٍٞزث فذ٣ظ ػجةشز
٣غضؼَٔ كوؾ ك ٢ط٤جّ ثُ٘زس ألٕ ثُ٘زس كٓ ٚ٤ؼ٘ ٠ثُذ ٖ٣ك٤ظ ّٞػ٘ٚ
دٔؼ٘٣ ٠غذد ثُذ ٖ٣ثُِ ٢ػِ ٚ٤كوؾ أٓج ٣ظ ّٞػ٘ ٚصطٞع أ٣ ٝظّٞ

ػ٘ ٚهؼجء أ٣ ٝظ ّٞػً٘ ٚلجسر ال كوؾ ك ٢ثُ٘زس ٝؿ٤ش٣ ْٛو ٍٞال
ٗزس ٝال ؿ٤شٓ ٙج ك ٢أفذ ٣ظ ّٞػٖ أفذ ٣طؼْ ػ٘ ٚال ٗزس ٝال ؿ٤شٙ
ؽ٤خ هذَ ثألرثٕ ك ٢كظ ٍٞؽ٤ذر ك ٢ثُٔـ٘ ٢فض ٠أٝال ٗؼشف ثُقٌْ
ثُششػٝ ٢ثألٓش ثُغجٗ ٢إٔ ٗؼشف إرث هش٣ش كً ٢ضخ ثُلو٤ُ ٚظ كوؾ
إٔ صؼشف ثُٔغأُز ال صؾٔغ شضجس ثُٔغجةَ ٝصؼط٤ي  ٢ٛثٗطذجع ػجّ
أٗج هِش ٌُْ ك ٢ثُوٞثػذ إٔ ٖٓ أ ْٛثألش٤جء ٖٓ أ ْٛثُوٞثػذ إٔ ٓؼ٘٠
ثُظ٤جّ  ٞٛفلع ثُؾٞك ٖ٤ثألػِٝ ٠ثألعلَ ٝال ٓج ٣ظ٤ش ط٤جّ فلع
ثُؾٞك ٖ٤ثألػِٝ ٠ثألعلَ ؽ٤خ ٗغٔغ إ٣ش هجٍ ثُؼِٔجء دجخضظجس
 ٖٓٝأسثد إٔ ٣ضدثد ٣شؽغ ُِٔـ٘ٝ ٢ال ؿ٤شٗ ٙشٞف أ٣ش ٣و٘ٛ ٍٞج
ػِٝ ٠ؽ ٚثُغشػز أٝال ٣و ٍٞثُٔـ٘: ٢
٣لطش دجألًَ ٝثُششح دجإلؽٔجع

ٛز ١ػجد ٓج ٝ ٌٖٔ٣رًش ثإلؽٔجع ثع٘ ٖ٤أٓج ٓج ال ٣ضـز ٟد ٚأًَ
ٝششح أ ٍٝش٢
اجمع العلماء على الفطر باألكل والشرب بما يتؽذى به  ،فأما ما ال يتؽذى به ،

اجمع العلماء علي أن الفطس باألكل والشسب فيما يحصل بو التغرىت
 ،فأما ما ال يتغرى بو  ،فظجر ٝال خشص ٝال ش٢
فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به .وقال الحسن بن صالح :ال يفطر بما ليس بطعام وال شراب

كؼجٓز ثُؼِٔجء أٗ٣ ٚلطش دٛ ٚزث ٣ذٍ ػِ ٠إٔ ه ُْٜٞإٔ كٓ ٢ؼ٘ ٠ثألًَ
ٝثُششح إٔ ٛزث ك ٚ٤ه ٍٞشجر فٌج ٙػٖ ثُقغٖ دٖ طجُـ ٝثُقغٖ
دٖ طجُـ أطال ٣خجُل٘ج ك ٢ثُغ٤ق ٝك ٢ؿ٤ش ٙك ٢ثُذذع ٛزث أطال
ثُٔلشٝع ٓج ٣قٌ ٠ه ُٚٞإرث ػجٓز ثُؼِٔجء ػِ ٠أٗ٣ ٚضـز ٟأٓ ٝج
٣ضـزٓ ٟو ١ٞأ ٝؿ٤ش ٓوٓ ًِٚ ١ٞج صذخَ ك ٢دذٗي ش ٢ثألٓش ثُغجٗ٢
هجٍ
أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم .

هجٍ ثُقؾجٓز ٣لطش دٜج ثُقجؽْ ٝثُٔقؾٝ ّٞخجُق ٓجُي ٝثُشجكؼ٢
ٝرًش فذ٣ظ شذثد ٝسد ػِٝ ٚ٤رًش أش٤جء ًغ٤شر عالعز هجٍ ثُلظَ
ثُغجُظ ثٗضذٜٞث ُؼذجسر ثُؼِٔجء ٛز ١ثُِٔي ثُلو٤ٜز
الفصل الثالث  ،أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه  ،أو مجوؾ في جسده كدماؼه وحلقه

٣لطش دٌَ ٓج أدخِ ٚإُ ٠ؽٞك ٚأ ٝإُ ٠أٓ ١ؾٞف ك ٢ؽغذً ٙذٓجؿٚ
ٝفِو ٚثُذٓجؽ ٓؾٞف ثُقِن ٓؾٞكجُؾٞف ٛزث ٓؾٞف دَ فض٣ ٠أص٘٤ج
ث ُٞ ٕ٥هطش د٘ٛج ك ٢ثفِ ِٚ٤ثُزًش ٘٣ ٞٛ َٛلز ُِؾٞف أٓ ٝج ٘٣لز ك٢
ؽغذ ٙإرث أٓ ١ؾٞف ك ٢ؽغٚ
ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته

ٓٔج ٘٣لز إُٓ ٠ؼذصٛ ٚزث ثفضشثص ٖٓ ثإلفِ َ٤أٗ ٚال ثصظجٍ ُ ٚدجُؾٞف
ٝإٗٔج فذ ٙثُٔغجٗ٠
إذا وصل باختياره  ،وكان مما يمكن التحرز منه

إذا وصل باختيازه  ،وكان مما يمكه التحسش منو إرث ٣لطش دٌَ ٓج
ٝطَ إُ ٠ؽٞكًٝ ٚجٕ  ٌٖٔ٣ثُضقشص ٓ٘ٚ
يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه  ،أو مجوؾ في جسده كدماؼه وحلقه  ،ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته  ،إذا وصل
باختياره  ،وكان مما يمكن التحرز منه ،

صشث ثُلوٜجء ٣ضٗ ٕٞثٌُالّ ٝصٕ خالص ٛز ١ثُوجػذر
سواء وصل من الفم على العادة  ،أو ؼير العادة

سواء وصل مه الفم علي العادة ٣ؼ٘ ٢أًَ أ ٝؿ٤ش ثُؼجدر
كالوجور واللدود  ،أو من األنؾ كالسعوط  ،أو ما يدخل من األذن إلى الدماغ  ،أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل

ثُٞؽٞس  ٞٛإٔ صظخ ثُؼالػ ك ٢ثُقِن ٓذجششر أٝؽشٝ ، ٙثُِذٝد إٔ
صؼغ ثُؼالػ ك ٢شو ٢ثُلْ ٝ ،ثُغؼٞؽ ٓغ ثألٗق أ ٝأٓ ٝج ٣ذخَ ٖٓ
ثألرٕ إُ ٠ثُذٓجؽ أٓ ٝج ٣ذخَ ٖٓ ثُؼ ٖ٤إُ ٠ثُقِن إرث ٝطَ ثُقِن
ًجٌُقَ ًَ ٛزث ٓلطش أًغش ثُ٘جط ٓج ٣ذس ٕٝػٖ ٛزث
أو ما يدخل إلى الجوؾ من الدبر بالحقنة ،

أو ما يدخل إلي الجوف مه الدبس بالحقنت ،أ ٝثُضقجٓ َ٤أ ٝؿ٤شٛج
أو ما يصل من مداواة الجائفة

أٓ ٝج ٣ظَ ٖٓ ٓذثٝثر ثُؾجةلز ثُؼِٔ٤جس ثُؾشثف٤ز ٣شو ٕٞدط٘ز
٣ٝذخِ ٕٞأ ١ش ٢فض ُٞ ٠ثُٔششؽ أ ٝأدٝثس ثألؽذجء ٓج دثّ دخَ إُ٠
ثُؾٞف ش٣ ٢ؼ٘ ٢ف٘ج هِ٘ج ٣ضـز ٟأٓ ٝج ٣ضـزٛ ٟز٣ ١و ُٕٞٞأكطش
و من دواء المأمومة إلى دماؼه  ،فهذا كله يفطره ; ألنه واصل إلى جوفه باختياره

أ٣ ٝؼجُؾ ٕٞدٓجؿ ٚدٝثء ثُٔأٓٓٞز هجٍ كٜزث ًِ٣ ٚلطش ألٗٝ ٚطَ إُ٠
ؽٞك ٚدجخض٤جسٝ ٙدٜزث هجٍ ثُشجكؼٝ ٢خجُق ٓجُي كٓ ٢غأُز ثُغؼٞؽ
ثُ٣ ٢ضغؼؾ ك ٢ثألٗق إال إٔ ٘٣ضٍ إُ ٠فِوٝ ٚثخضِلش ثُشٝث٣ز ػٖ
ٓجُي كٓ ٢غأُز ٓذثٝثر ثُؾجةلز  ٝثُٔأٓٓٞز كٓ ٢غأُز ثُقو٘ز ٖٓ ثُذدش
ٝأٓج ثُذجهٛ ًَ ٢زث ًالّ ٓجُي
فأما الكحل  ،فما وجد طعمه في حلقه  ،أو علم وصوله إليه  ،فطره  ،وإال لم يفطره .

كأٓج ثٌُقَ كٔج ٝؽذ ؽؼٔ ٚك ٢فِوً ٚقَ ٝؽذ ؽؼٔ ٚك ٢فِو ٚأٝ
ػِْ ٝط ُٚٞإُ ٠ثُقِن ٓغَ ص٘خْ ٝٝؽذ أعش ثألعٔذ ٝال ش ٢كطش ٙكئٕ
ُْ ٣ظَ إُ ٠فِو ٚأدذث ُْ ٣لطش ٌُٚ٘ ٙأعجء ثُٔلشٝع إٔ ٣ؾض٘خ
ثٌُقَ كٜٗ ٢جس سٓؼجٕ ٗض ػِ ٠رُي أفٔذ
وما ال يمكن التحرز منه  ،كابتالع الريق ال يفطره  ،ألن اتقاء ذلك يشق  ،فأشبه ؼبار الطريق  ،وؼربلة الدقيق.

ٓٝج ال  ٌٖٔ٣ثُضقشص ًٓ٘ ٚجدضالع ثُش٣ن ٛزث ال ٣لطش ٙألٕ ثصوجء رُي
٣شن ك٤شذ ٚؿذجس ثُطش٣ن ٝؿشدِز ثُذه٤ن ٝؿ٤ش رُي
فإن خرج ريقه إلى ثوبه  ،أو بين أصابعه  ،أو بين شفتيه  ،ثم عاد فابتلعه  ،أو بلع ريق ؼيره  ،أفطر

فإن خسج زيقو إلي ثوبو  ،أو بيه أصابعو  ،أو بيه شفتيو ٝؽٔغ
د ٖ٤شلض ٚ٤عْ ػجد كجدضِؼ ٚأ ٝدِغ ثُ٘خجٓز أكطش  ُٞٝصشى ك ٢كٔٝ ٚإٕ
ثدضِغ ثُ٘خجٓز كؼ٘ذ ثألٓجّ أفٔذ ٣لطش ٝك ٢ثُشٝث٣ز ثُغجٗ٤ز
وال يفطر بالمضمضة بؽير خالؾ

ٝثُٔؼٔؼز ال ٣لطش دـ٤ش خالف ألٕ ثُ٘ذ ٢ػِ ٚ٤ثُظالر ٝثُغالّ
ُٔج عأُ ٚػٔش ػٖ ثُوذِز ُِظجةْ هجٍ أسأ٣ش ُ ٞصٔؼٔؼش هجٍ ال
دأط
وإن تمضمض  ،أو استنشق في الطهارة  ،فسبق الماء إلى حلقه من ؼير قصد وال إسراؾ  ،فال شيء عليه

ٝإٕ صٔؼٔغ أ ٝثعض٘شن فسبق الماء إلي حلقو ٛز ١صقظَ ًغ٤ش
دجُؾ ك ٢ثالعض٘شجم إال إٔ صٌ ٕٞطجةٔج ٖٓ ؿ٤ش هظذ ٖٓ ؿ٤ش
ثعشثف ٓٝج صؼذ ٟثُغالط ٣و ٍٞكال ش٢ء ػِٝ ٚ٤كجٍ ٓجُي ٣لطش ٓج
دثّ عذن إُ ٠فِو٣ ٚلطش ألٕ ٓجُي فض ٠ثُ٣ ٢أًَ ٗجع٣ ٢وٞٛ ٍٞ
ثؽؼٔ ٚهللا ٝعوج ٙك٤وؼ٣ ٢ؼ٘ ٢ثؽؼٔ ٚهللا ٝعوج ٙال ٣أعْ ٌُٖ ٣وؼ٢
ػ٘ذ ثألةٔز أٗ ٚال ٣وؼ ٢ثُذجهٖ٤
فأما إن أسرؾ فزاد على الثالث  ،أو بالػ في االستنشاق  ،فقد فعل مكروها

ٓج إٕ ثعشف كضثد ػِ ٠ثُغالط أ ٝدجُؾ كوذ كؼَ ٌٓشٛٝج
فإن وصل إلى حلقه  .فقال أحمد :يعجبني أن يعيد الصوم

كئٕ ٝطَ إُ ٠فِو ٚهجٍ ثإلٓجّ أفٔذ ٣ؼؾذ٘ ٢إٔ ٣ؼ٤ذ
وال بأس أن يؽتسل الصائم

ٝال دأط إٔ ٣ـضغَ ثُظجةْ  ٌُٖٝثُـٞص ك ٢ثُٔجء ال ٣ـشس ك٢
ط٤جٓ ٚهجٍ ثإلٓجّ أفٔذ إرث ُْ ٣خق إٔ ٣ذخَ كٓ ٢غجٓؼ ٚفض ٠رًش
ثُؼِٔجء ثُؼِي ثُوذ ْ٣ثُ ٞٛ ٢ثُالٓٛ ٢زث ٓجُ ٚأ ١ؽؼْ ٓٓ ٞغَ ثُؼِي
ث ٕ٥ثُٔٞؽٞد دظ دؼؼ٣ ٚضقَِ ٛٝزث صـش٣ش ٓج ٣ؾٞص ٝدؼؼٓ ٚج
٣ضقَِ ٣ٝضؼجُؾ ٕٞدٓٝ ٚجُ ٚأ ١ؽؼْ ٓج ٣ضقَِ ٌُٖ ٣ؾٔغ ثُش٣ن كٜٞ
ٌٓشٙٝ
ثُغٞثى ُِظجةْ رًش ثُٔغأُز رٝ ١أٗ ٚال دأط د٣ ٌُٖ ٚو ٍٞػ٘ذ ٓجُي
ٝؿ٤شٓ ٙش ١ٝػ٘ ٚثٌُشثٛز ٖٓ دجح ثُضـش٣ش دجُظ ّٞألٗ ٚهذ ٣ضطج٣ش
أؽضثء ٖٓ ثُغٞثى أ ٖٓ ٝهشش ثُغٞثى ك٤ذضِؼٜج ك٤لطش ٛزث ٓؼ٘٠
ثُظ٤جّ ألٕ صشث ثُ٘جط ُ ٞصلضـ ُ ْٜعوخ إدشر شٞف أ٣ش ٣ظ٤ش ٓج كٚ٤
ٛزث ط٤جّ ٓشر ك ٢ثُغ٘ز ٛٝز ١صًجر ثُذذٕ الصّ فلع ثُؾٞك ٖ٤صٔجٓج
ؽ٤خ إرث ثطذـ ٝد ٖ٤أع٘جٗ ٚؽؼجّ إٕ ًجٕ ٣غ٤شث ال ُ ٌٖٔ٣لظ ٚش٢
٣غ٤ش ؽذث د ٖ٤ثألع٘جٕ كجصدسد ٙكؼَ ٌٓشٛٝج ٝال ٣لطش ٝأٓج إرث ًجٕ
ًغ٤شث ُ ٌٚ٘ٔ٣لظ ٚكئٕ ُلظ ٚكال ش٢ء ػِٝ ٚ٤إٕ دِؼ ٚػجٓذث كغذ
ط ٚٓٞك ٢ه ٍٞأًغش أ َٛثُؼِْ دؼغ ثُ٘جط ٣شًذ ٕٞصشً٤ذجس ٌٕٞ٣
ك ٢صٔش أٝؽضء ٖٓ صٔشر ٘ٛج كجخشؽٜج ًذ٤شر ٣ؼ٘ٗ ٌٖٔ٣ ٢ظق

ثألِٗٔز كجدضِؼٜج كغذ طٝ ٚٓٞإٕ هطش ك ٢ثفِ ِٚ٤د٘ٛج ٣ؼ٘ ٢دثخَ
ثإلفِ َ٤ثُزًش ُْ ٣لطش عٞثء ٝطَ إُ ٠ثُٔغجٗز أّ ُْ ٣ظَ ٝهجٍ
ثُشجكؼ٣ ٢لطش ٗٝقٖ ٗوٝ ٍٞػجد ٛزٓ ١غأُز ؽذ٤ز أٗ٤ُ ٚظ دٖ٤
ثإلفِٝ َ٤دجؽٖ ثُؾٞف أ٘ٓ ١لز فض ٠ثُذ ٍٞأًشٌْٓ هللا إٗٔج ٣ششـ
سشقج ٣ظَ ثُٔغجٗز ػٖ ؽش٣ن ثُششـ ٌٛزث ٣و ُٕٞٞؽ٤خ ثُٔغأُز
ثُ ٢ك ٢ثُذسط ثُٔجػ ُٞ ٢هذَ ٣و ُٞ ٍٞهذَ ال ٣خِٞث ٖٓ عالعز
أفٞثٍ ثُقجُز ثأل ٠ُٝإٔ ٘٣ضٍ ثُٔ٘ ٢كٜزث ٣لطش دـ٤ش خالف ٗؼِٔٚ
ثُقجُز ثُغجٗ٤ز إٔ ٘٣ضٍ ثُٔزٔ٣ ١ز ١دجُضوذ َ٤كٜزث ٣لطش ػ٘ذ ثإلٓجّ
أفٔذ ٓٝجُي ثُقجُز ثُغجُغز أال ٘٣ضٍ ش٢ء إؽالهج ال ٓزٝ ١ال ٓ٘٢
كٜزث ال ٣لغذ طٝ ٚٓٞال ٗؼِْ ك ٚ٤خالكج ٝثُ٘ذ ٢طِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ
ًجٕ ٣وذَ كئرث عأُضي ػٖ ثُوذِز ُِظجةْ كوَ عالط أفٞثٍ إرث ٓج ٗضٍ
ش٢ء ثُذض ٚال ٣لطش  ٌُٖٝال ٣ـشس دظ ٚٓٞإرث ٗضٍ ٓز٣ ١لطش ػ٘ذ
أفٔذ ٓٝجُي إرث ٗضٍ ٓ٘٣ ٢لطش ػ٘ذ ثُؾٔ٤غ ك ٢ثُوذِز ٓٝغِٜج ثُٔظ
دشٜٞر ٗلظ ثُضلظ َ٤أٓج ثُٔظ دـ٤ش شٜٞر ٝثالعضٔ٘جء رًش ٙإرث ًشس
ثُ٘ظش إُ ٠ثُؾٞثٍ أ ٝطٞس أ ٝأكالّ إدجف٤ز أ ٝأٗضٍ  ٞٛٝطجةْ ٣وٍٞ
ٗلظ ثألفٞثٍ ثُغالط إرث ٓج ثهضشٕ د ٚإٗضثٍ ثُذض ٖٓ ٚأفٞثٍ ثُ٘ظش ال
٣لغذ دـ٤ش خالف إٕ ٗضٍ ثُٔز٣ ١لغذ ثُظ ّٞك ٢ه ٍٞثإلٓجّ أفٔذ
ٓٝجُي ثُغجُغز إرث ٗضٍ ثُٔز ١دغذخ ثُ٘ظش كظجٛش ًالّ أفٔذ أٗ ٚال
٣لطش د ٚألٕ ٛزث ُ٤ظ كٓ ٚ٤ذجششر إٗٔج  ٞٛثُٔز ١كوؾ أٓج ثُٔ٘ٗ ٢ؼْ
إٕ كٌش كأٗضٍ ٣ؼ٘ ٢دجُخ٤جٍ ٣و ٍٞال ٣لغذ طٝ ٚٓٞثُٔلغذ ُِظ ّٞك٢
ٛزث ًِٓ ٚج ًجٕ ػٖ ػٔذ ٝهظذ ٝأٓج ثُش٢ء ثُِ ٢ال  ٌٖٔ٣ثُضقشص
ٓ٘ٝ ٚال ًلجسر إال ثٌُلجسر ػ٘ذ ٓجُي ٝإٕ كؼَ رُي ٗجع٤ج  .إٕ ثعضوجء
ٛزث ث ٕ٥ثٗض٘٤ٜج ٖٓ ثإلدخجٍ ٝإٕ ًجٕ ثُوذِز ٝإخشثػ ثُٖٔ٘ٓ ٢
ثإلخشثػ إٕ ثعضوجء ػٔذث كغذ ط ٚٓٞػ٘ذ ػجٓز ثُؼِٔجء دَ هجٍ
ثُخطجد ٢ال أػِْ ك ٚ٤خالف دَ هجٍ ثدٖ ثُٔ٘زس ثؽٔغ ثُؼِٔجء هجؽذز
ػِ ٠إٔ ٖٓ صؼٔذ إٔ ٣غضو٢ء كغذ ط ٚٓٞألٗ ٚأخشػ ٓج ٣ؼؼلٖٓ . ٚ
ثسصذ ػٖ ثإلعالّ دضشى طالر ٓضؼٔذ صشى طالر  ٞٛٝطجةْ ٓضؼٔذ
أكطش ػ٘ذ ثُؾٔ٤غ ال ٗؼِْ ك ٚ٤خالف أكطش إرث ٛذث ٙهللا ٝطِٝ ٠صجح

٣وؼ ٢رُي ثُ ّٞ٤ثُز ١صؼٔذ ك ٚ٤إٔ ٣ضشى ثُظالر فض ٠خشػ ٝهضٜج
أ ٝخشػ ٝهضٜج ٓٝج ٣ؾٔغ إُٜ٤ج ػِٓ ٠غأُز ثُشدر ثُ ٢رًشٗجٛج ٣وٍٞ
٘ٛج عٞثء ًجٗش ثُشدر دجػضوجد ٓج ٌ٣لش د٣ ٌٖٔ٣ ٚوشأ دض٣ٞضش ٝثػضوذ
ش٤تج ٌٓلشث ٓٔج ال ٣ؼزس ك ٚ٤أٔٓ ٝج ُْ ...ك ٚ٤أ ٝشي صشث ثٕ٥
٣ظ٣ٝ ٕٞٓٞشٞكٛ ٕٞزث ٣ٝشٌ ٕٞأػٞر دجهلل أٗ ٝطن دٌِٔز ثٌُلش
ٓغضٜضا أ ٝؿ٤ش ٓغضٜضا هجٍ ًَ ٛزث ٣لغذ ثُظ ّٞألٕ ثُظّٞ
ػذجدر ٖٓ ششؽٜج ثُ٘٤ز ٝثُشدر صذطَ ثُ٘٤ز ٛٝز ١ػذجدر ٓقؼز
٘٣جكٜ٤ج ثٌُلش ًجُظالر ؽ٤خ  ٟٞٗ ٖٓ .ثإلكطجس أكطش إرث ًجٕ ػضّ
٤ُٝظ ٝعٞثط هجٍ عأكطش فضٓ ٠ج سد ٙإال أٗٓ ٚج ُو ٠ش٢ء ألٕ
ٛزٓ ١ضؼِوز دجُخط ٖ٤ثُٔضٞثص ٖ٤٣الصّ ثٓغجى ٖٓ ثُظجٛش ٤ٗٝز
ؽجصٓز ٖٓ ثُذجؽٖ ٛزث ه ٍٞثإلٓجّ أفٔذ ٝثُشجكؼٝ ٢ؽجةلز ٖٓ .ؽجٓغ
ك ٢ثُلشػ أٗضٍ أ٘٣ ُْ ٝضٍ صشث ثُؾٔجع أٗضٍ أ٘٣ ُْ ٝضٍ ٛزث ٣لغذ
ػ٘ذ ثُؾٔ٤غ ًٝزُي ثُؾٔجع د ٕٝثُلشػ ُ ٞؽجٓغ د ٕٝثُلشػ كٜزث
٣و ُٞ ٍٞؽجٓغ د ٕٝثُلشػ إرث ثهضشٕ د ٚثإلٗضثٍ ٛزث هطؼج ٣وؼٌُٖ ٢
دجهٓ ٢غأُز ثٌُلجسر إرث ثهضشٕ د ٚثإلٗضثٍ كٔ٤ج د ٕٝثُلشػ ػ٘ذ ثإلٓجّ
أفٔذ ٓٝجُي أٌٗ٣ ٚلش فضً ُٞ ٠جٕ د ٕٝثُلشػ ٣ٝلغذ ط ّٞثُٔشأر
دجُؾٔجع ٓٝغأُز ثُ٘جعٝ ٢ؿ٤ش ثُ٘جعٓٝ ٢غأُز ثُٔشأر ثٌُٔش ٚٛػِ٠
ثُؾٔجع ٝثٌُلجسر ك ٢ؿ٤ش سٓؼجٕ ٝإرث ؽِغ ثُلؾش ٣ ٞٛٝؾجٓغ
كجعضذثّ ثُؾٔجع ػٔذث كؼِ ٚ٤ثُوؼجء ٝثٌُلجسر ػ٘ذ أفٔذ ٓٝجُي
ٝثُشجكؼ ٢شق صشث ثُؾٔجع أف٤جٗج ثُٞثفذ ٣وٓ ٍٞج أفذ ٣ضؼٔذ أف٤جٗج
ٛزٓ ١غأُز ثُضـش٣ش ٣ؾجٓغ ك ٢آخش ُقظجس ثُغقٞس خجطز إرث ًجٕ
فذ٣ظ ػٜذ دؼشط ٝال فذ٣ظ ػٜذ دغلش عْ ٣ؤرٕ كٞ٤ثطَ ك٢
ثُؾٔجع ٓضؼٔذث كؼِ ٚ٤ثُوؼجء ٝثٌُلجسر ػ٘ذ ٓجُي ٝأفٔذ ٝثُشجكؼ٢
ٝثٌُلجسر رًشٛج ٗغأٍ هللا إٔ ٣ذُ٘ج ػِ ٠ثُخ٤ش ٌُٖ صشث ٓغأُز فلع
ثُؾٞك ٢ٛ ٖ٤أ ْٛثُوٞثػذ ألٜٗج ٓضؼِوز دٔؼ٘ ٠ثُظ٤جّ

