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ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشحُُ
احلّذ هلل وحذٖ  ،واٌصالح واٌغالَ ػًٍ ٔجُٕب زلّذ وػًٍ آٌٗ وصحجٗ .
وثؼذ
فٕحّذ اهلل ؤشىشٖ أْ فزح ثبة اٌؼّشح  ،وػبد إٌبط ٌجُزٗ احلشاَ داػني
 ،وٍِجني  ،وفشحني  ،وِٓ مث اٌشىش ٌىالح األِش وادلغؤوٌني يف مجُغ
اٌمؽبػبد األُِٕخ واٌصحُخ ووصاسح احلظ وسئبعخ شؤوْ احلشِني ،
واٌذػبء واٌىفبء ذلُ ػًٍ ثزذلُ وػؽبئهُ وعهىدُ٘  ،و٘زٖ ِغبئً
سلزصشح وفك اخزُبساد اٌشُخني :اثٓ ثبص واثٓ ػضُّني سمحهّب اهلل ،
ٔىاصي ادلغبئً اٌيت حيزبعهب ادلؼزّشوْ يف ػّشهتُ يف ظً
خبصى
عبئحخ وىسؤب  ،واألعئٍخ ادلزىشسح يف رٌه  ،وِٓ أساد ادلضَذ واٌزىعغ يف
والَ اٌؼٍّبء واألدٌخ فُّىٕٗ ِشاعؼخ وزبة اٌزحفخ يف أحىبَ اٌؼّشح
وادلغغذ احلشاَ ( ؼجؼخ داس احلعبسح ) وغري٘ب ِٓ اٌىزت ،وٍ٘ :
-١جيىص اعزخذاَ اٌىَِّبِخ ٌٍشعً  ،ألٔٗ جيىص رغؽُخ وعهٗ ػًٍ اٌصحُح
ِٓ لىي أً٘ اٌؼٍُ ٌ ،ؼذَ اٌذًٌُ ادلبٔغ ِٓ رٌه  ،ووسودٖ ػٓ مجغ ِٓ
اٌصحبثخ  ،واخزبسٖ اثٓ ػضُّني .
-٢جيىصاعزخذاَ اٌىَِّبِخ ٌٍّشأح ادلؼزّشح ٌٍحبعخ ورفذٌ  ،وال فشق ثني
اٌىّبِخ اٌصغريح أو اٌىجريح  ،ألْ اٌىَِّبِخ رشجٗ إٌمبة عىاء ٌجغزهب
ربذ غؽبء اٌىعٗ أو فىلٗ  ،وادلشأح شلٕىػخ ِٓ ٌجظ إٌمبة  ،ارفبلب،
ٌٕهُٗ ﷺ ػٓ رٌه  ،وهنذ ػبئشخ سظٍ اهلل ػٕهب أْ رزٍضُ ادلشأح احملشِخ
سوامهب اٌجخبسٌ .
واٌٍضبَ ٘ى :رغؽُخ اٌفُ أو األٔف  ،واٌىّبِخ  ،وزٌه .
 رٕجُٗ  :وإرا وبْ غؽبء ادلشأح َىفٍ ػٓ اٌىّبِخ فال حبعخ أْ رمغ
يف احملظىس.
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-٣جيىص ٌجظ ِب َغؽٍ اٌُذَٓ ِٓ ادلٍجىط ومفبصاد وحنى٘ب ػٕذ احلبعخ
عىاء وبٔذ ِٓ لّبػ أو ثالعزُه وحنىمهب  ،غٍُظخ أو خفُفخ  ،وفُٗ
وفبسح زلظىس اإلحشاٌٍَ ،شعً وادلشأح  ،ألٔٗ ِٓ اٌٍجبط  ،واخزبسٖ اثٓ ثبص
واثٓ ػضُّني  ،وأِب رلشد اٌزغؽُخ فال شٍء يف رٌه  ،وزغؽُخ ادلشأح َذَهب
ثبٌؼجبءح .
-٤جيىص ٌجظ ششاة اٌمذَ ٌٍّشأح ارفبلبً  ،وال جيىص ٌٍشعً ارفبلبً ،وإرا
احزبط إىل ٌِ ِجغِٗ ٌَجِغَٗ ،وػٍُٗ وفبسح زلظىس اإلحشاَ  ،وال إمث ػٍُٗ .
-٥جيىص اعزخذاَ ادلؼمُ ِٓ اٌصبثىْ وغريٖ حىت ٌى وبٔذ ٌٗ سائحخ ،
ألٔٗ ال َؼزرب ؼُجبً  ،وال َزخز ؼُجبً  ،واخزبسٖ اثٓ ثبص واثٓ ػضُّني.
-٦إرا عمػ شٍء ِٓ ادلؼمّبد ػًٍ ِالثظ اإلحشاَ فال شٍء يف رٌه  ،دلب
رمذَ .
-٧إرا شُ ادلؼزّش شُئبً ِٓ ادلؼمّبد وٌٗ سائحخ فال شٍء يف رٌه  ،دلب رمذَ .
-٨جيىص اعزخذاَ اٌىالٍ ٌٍىعٗ ٌالحزشاص ِٓ اٌؼذوي إرا وبْ َشثػ أو
ٍَصك ػًٍ األرْ فمػ وال ٍَزف حىي اٌشأط ،وال فذَخ ،فئْ وبْ ٍَزف
ػًٍ اٌشأط ففُٗ اٌفذَخ ثبٌٕغجخ ٌٍشعً  ،ألْ احملشَ شلٕىع ِٓ رغؽُخ
سأعٗ ثشٍء لًٍُ أو وضري  ،و٘ى وٍفِّ اٌؼصبثخ وحنى٘ب ،واخزبسٖ اثٓ ثبص ،
وأِب ادلشأح فُغىص ذلب اعزخذاِٗ وال شٍء ػٍُهب  ،ألْ ادلشأح ذلب أْ رغؽٍ
سأعهب ارفبلبً  ،وذلب أْ رغؽٍ وعههب ػًٍ اٌصحُح ِٓ لىيل اٌؼٍّبء  ،وذلب
أْ رغؽٍ وعههب ِٓ غري ِالِظ ٌٍىعٗ  ،ارفبلبً.
-٩جيىص رأخري احلٍك إىل خبسط ِىخ ثششغ أْ َجمً ادلؼزّش ػًٍ إحشاِٗ
حىت حيٍك أو َمصش  ،و٘ى ِز٘ت مجهىس اٌفمهبء  ،وإْ وبْ األفعً أْ
َىىْ يف ِىخ .
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-١١جيىص ٌٍّؼزّش سعالً أو اِشأح أْ َمصش ٌٕفغٗ ٌ ،ؼذَ اٌذًٌُ ادلبٔغ ،
واخزبسٖ اثٓ ثبص واثٓ ػضُّني.
َٕ-١١بي ادلؼزّش أعش رشن ِغح اٌشوٕني ثئرْ اهلل  ،ثغجت رؼزس
اعزالِهّب ،ألعً االحزشاصاد اٌىلبئُخ .
-١٢جيىص أْ رصًٍ سوؼزب اٌؽىاف يف أٌ ِىبْ ِٓ احلشَ إرا رؼزسد
اٌصالح خٍف ادلمبَ  ،ألعً االحزشاصاد اٌىلبئُخ  ،وَٕبي أعش رٌه .
-١٣إرا فؼً شُئبً ِٓ زلظىساد اإلحشاَ عب٘الً أو ٔبعُبً فال شٍء ػٍُٗ ،
ٌمىٌٗ رؼبىل ( :سَثََّٕب ٌَب رُؤَاخِ ْزَٔب إِْْ َٔغَُِٕب أَوِ أَخِؽَ ْأَٔب ) .
-١٤اٌىفبسح يف زلظىس اإلحشاَ فذَخ األري وٍ٘ ػًٍ اٌزخُري ،وٍ٘ :
رثح فذَخ أو إؼؼبَ عزخ ِغبوني ِٓ األسص أو احلت أو اٌزّش - ،ورىىْ يف
ِىخ -أو صُبَ صالصخ أَبَ - ،ورىىْ يف أٌ ِىبٌْ ، -مىٌٗ ﷺ  ( :إْ شئذ
فبٔغه ٔغُىخ ،وإْ شئذ فصُ صالصخ أَبَ ،وإْ شئذ فأؼؼُ صالصخ آصغ
ِٓ متش ٌغزخ ِغبوني) سواٖ أثىداود.
 ِٓ -١٥أصُت ثىىسؤب ثؼذ اإلحشاَ ولجً اٌجذء ثبٌؼّشح وِٕغ ِٓ دخىي
احلشَ فُىىْ زلصشاً  ،فئْ اشزشغ يف ادلُمبد إْ حجغين حبثظ فّحٍٍ
حُش حجغزين فُزحًٍ وال شٍء ػٍُٗ  ،وإْ مل َشزشغ فُزثح ٘ذٌ
اإلحصبس يف ِىخ أو يف ادلىبْ اٌزٌ أحصش فُٗ  ،وَزحًٍ  ،وإْ مل َغزؽغ
اٌزثح فُزحًٍ وال شٍء ػٍُٗ  ،واخزبسٖ اثٓ ػضُّني.
 ِٓ-١٦حصً ٌٗ ِبٔغ ثؼذ االحشاَ وحبدس أو رأخش وحنىمهب  ،وِٕغ ِٓ
اٌذخىي إىل احلشَ  ،ومل َغزؽغ ذبذَذ ادلىػذ يف راد اٌىلذ أو لشَت
ِٕٗ فُأخز حىُ احملصش  ،وَزثح اذلذٌ إْ مل َشزشغ وَزحًٍ .
 ِٓ-١٧ؼٍغ ذلب احلغض يف َىَ دوسهتب فئهنب ال ربشَ ثبٌؼّشح إرا وبْ فؼالً
عبء٘ب احلُط لجً اٌىصىي إىل ادلُمبد  ،وَزؼزس ػٍُهب اٌجمبء ػًٍ

3

إحشاِهب حىت رؽهش وإٔشبء ِىػذ آخش ٌىٍ رىًّ ػّشهتب  ،ألهنب رؼشف
أهنب ال رغزؽُغ أْ رؼزّش  ،خبالف ِٓ عبء٘ب احلُط ثؼذ اإلحشاَ فؼًٍ
اخلالف يف ادلغأٌخ ،وٌُظ ٘زا ِىظغ ثغؽٗ .
-١٨حىُ اٌؼّشح ػٓ اٌغري يف اٌزؽجُك جيىص  ،ألٔٗ ال َىعذ ِب ميٕغ
ششػبً ؤظبِبً .
-١٩جيىص رىشاس اٌؽىاف ثؼذ ؼىاف اٌفشض ولجً اٌغؼٍ ولذ ٔص ػٍُٗ
احلٕبثٍخ  ،و٘ى ِز٘ت ػؽبء واإلِبَ أمحذ ولبي اإلِبَ ِبٌه :سعىد أْ
جيضأٖ  ،وادلىاالح ثني اٌؽىاف واٌغؼٍ ٌُغذ ششؼبً ػًٍ اٌصحُح ِٓ لىيل
اٌؼٍّبء  ،وٌُظ ٘زا ِٓ لجًُ إدخبي إٌغه ػًٍ إٌغه  ،وال َمبط رٌه
ػًٍ اٌصُبَ واٌصالح ٌٍفشق ثُٕهّب  ،وألْ ٔغه اٌؼّشح أفؼبي وِبُ٘بد
ِزؼذدح  ،وألْ األصً عىاص رىشاس اٌؽىاف  ،و٘زا إرا وبٔذ اجلهبد
ادلٕظّخ ٌٍؼّشح ال متٕغ رٌه وال حيذس ثغججٗ إشىبي يف اإلعشاءاد .
 -٢١رؽجُك (اػزّشٔب) وظغ دلٓ أساد اٌؼّشح ،وال َٕجغٍ أْ َغغً فُٗ ِٓ
ال َشَذ اٌؼّشح  ،وإمنب َغغً ألعً اٌذخىي و اٌصالح فمػ و٘ى ٔىع ِٓ
االحزُبي حبُش ٍَجظ اإلحشاَ وَىُ٘ إٌبط أٔٗ َشَذ اٌؼّشح  ،وألْ يف
رٌه رفىَزبً دلٓ أساد اٌؼّشح  ،واحلك ٌٗ  ،ألْ اٌؼّشح سلصىصخ يف ٘زا
ادلىبْ  ،وِعبػفخ اٌصالح ربصً يف ػّىَ حذود احلشَ  ،وٌُظ يف ِغغذ
اٌىؼجخ فمػ  ،و٘ى ِز٘ت مجهىس اٌفمهبء  ،وٌُظ ٘زا ِىظغ ثغػ األدٌخ
يف رٌه .
 ِٓ -٢١حغض يف ثشٔبِظ اػزّشٔب ال َؼين وعىة اٌؼّشح ػٍُٗ فٍٗ أْ
َزشن اٌؼّشح .
 ِٓ-٢٢حغض يف ثشٔبِظ اػزّشٔب فئٔٗ إرا ِش ثبدلُمبد و٘ى ٔبو ٍاٌؼّشح
فٍُضِٗ اإلحشاَ ِٕٗ ألٔٗ أصجح ٔبوَبً ذلب .
 ِٓ -٢٣وبْ خبسط ادلىالُذ وعبء إىل ِىخ أو عذح وٌُظ يف ُٔزٗ اٌؼّشح
مث حغض يف ثشٔبِظ اػزّشٔب فئٔٗ حيشَ ِٓ ادلىبْ اٌزٌ عضَ فُٗ ثبٌؼّشح
فئْ وبْ ِىُب فُخشط إىل احلً  ،وإْ وبْ غري ِىٍ وأً٘ عذح فُحشَ ِٓ
ادلىبْ اٌزٌ ٘ى فُٗ  ،وال ٍَضِٗ اٌشعىع إىل ادلىالُذ .
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 ِٓ-٢٤وبْ ٌٗ ثُزبْ َغىٕهّب  :وساء ادلىالُذ واِخش ثؼذ ادلىالُذ ِٓ
عهخ ِىخ وعغً يف اٌزؽجُك و٘ى ِمُُ وساء ادلىالُذ فبٌؼربح ثبألوضش
إلبِخ فّٓ وبْ أوضش إلبِزٗ يف ِىخ وخشط ولذ اجلبئحخ فئٔٗ حيشَ ِٓ
احلً ِٓ ِىخ ػًٍ اٌصحُح ِٓ لىيل اٌؼٍّبء ،وألٔٗ يف احلمُمخ عفشٖ إىل
ثٍذٖ وثُزٗ واخزبسٖ اثٓ ثبص واثٓ ػضُّني .
-٢٥رىشاس اٌؼّشح ِٓ ٔفظ احلشَ حبُش إرا أزهً اإلٔغبْ ِٓ اٌغؼٍ
ولجً احلٍك أو ثؼذٖ سعغ إىل اٌؽىاف فبثزذأ ػّشح عذَذح ِزؼّذاً ال
جيىص ِغ اإلمث  ،وفُٗ اٌفذَخ  ،فذَخ احلٍك  ،وفذَخ ػذَ اخلشوط إىل
احلً ٌإلحشاَ ِ ،غ ػذَ ِششوػُخ اٌؼّشح ادلزىاٌُخ هبزٖ اٌؽشَمخ .
َ-٢٦صح اٌىلىف ػٕذ ادلٍزضَ لشَجبً ِٕٗ ػٓ ثؼذ إرا رؼزس ػٓ ِالصمخ
وّب ٘ى احلبي اِْ  ،واخزبسٖ اثٓ رُُّخ  ،إرا وبْ رٌه الَزؼبسض ِغ
االعشاءاد اٌزٕظُُّخ واالحزشاصَخ .
 اٌٍهُ فمهٕب يف اٌذَٓ وِفك عٕخ عُذ ادلشعٍني ﷺ  ،اٌٍهُ سظبن
وصالحبً ٌمٍىثٕب وؼهبسح ٌٕفىعٕب ورسَبرٕب  ،ؤصشاً وػضاً ٌإلعالَ
وادلغٍّني وثالدٔب وثالد ادلغٍّني ووالهتب .
═══ ❁✿❁ ═══
وزجٗ  /فهذ اٌؼّبسٌ
اٌمبظٍ دبحىّخ االعزئٕبف دبىخ
اٌغجذ ٘١٤٤٢ /٢ / ١٦ـ
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