ههه
اذتُد هلل زب ايعاملني ٚايضٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢ضٝد ا٭ٚيني
ٚاآلخسٚ ٜٔقا٥د ايغس احملذًٓني ْبٓٝا حمُد ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘
أمجعنيٚ ،بعد:
فإٕ ايضشْ ١عُْ َٔ ١عِ اهلل عص ٚدٌ ايعع ١ُٝاييت جيب
عً ٢ايعبد غهسٖا ٚ ،ايكٝاّ حبكٗاٚ ،ايجٓا ٤ادتُ ٌٝعًَٔ ٢
ٖٚبٗا ٚاَنت بٗا ضبشاْ٘ ٚتعاىلٚ ،قد صض عٔ ايٓيب ﷺ أْ٘
َععِٖ غإٔ ٖر ٙايٓعُٚ ١ب ٖٔٝإٔ نجرياّ َٔ ايٓاع َغب ٕٛفٗٝا
ٜ ٫عسف قدزٖا ،فكاٍ عً ٘ٝايضٚ ٠٬ايطِ ْٔ « :ّ٬عَُتَإٔ ََغِبُْٕٛ
ضشَٖٚ ُ١ايِفَسَاغُ » طزٚا ٙايبدازٟصٚ .نُا
فَُٔٗٔ ٝا نَ ٔجريْ َِٔٔ ايٖٓاعٔ اي ِ
ق :ٌٝايضش ١تاز عً ٢زٚ٩ع ا٭صشاٜ ٫ ٤عسفٗا إ ٫املسض.٢
يهٔٓ ايعبد يف سٝات٘ ٜ ٫طري عًٚ ٢تريٚ ٕ٠اسد ٫ٚ ٠عً٢
ساٍ ٚاسد٠؛ فتازٜ ّ٠ه ٕٛصشٝشاّٚ ،تازٜ ٠هَ ٕٛسٜضاّ،
تازٜ ّ٠ه ٕٛفسساّ َطسٚزاّٚ ،تازٜ ّ٠ه ٕٛسصٜٓاّ نٝ٦باّ،
ٖٚهرا ...فٜٗ ٛتكًب يف ٖر ٙايدْٝا بني ايٓعِ ٚاحملٔ ،بني
ايطساٚ ٤ايضسا ،٤بني ايػدٚ ٠ايسخاٖ ،٤هرا اقتضت سهُ١
اهلل عص ٚدٌ ٚضٓت٘ٚ ،يعٌ َٔ أنرب اذتهِ يف ذيو إٔ ٜعٌٓ
ايكًب َتعًكاّ باهلل عص ٚدٌ يف مجٝع ا٭سٛاٍ فف ٞايطسا٤
ٜػهس اهلل عص ٚدٌ ٜٚجين عً ٘ٝضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜٚعسف قدز
ْعُت٘ ٪ٜٚد ٟسكٗاٚ ،يف ايضـسٖاٜ ٤تضـسع إىل اهلل عص ٚدٌ
ٜٚطأي٘ ًٜٚذأ إيٚ ،٘ٝبريو حيكل ايعبد عبٛدٜت٘ يسب٘ يف ٚقت
ايطساٚ ٤يف ٚقت ايضـسا ،٤فٝشضٌ ي٘ ارتري نً٘ يف ايدْٝا
نًُٖ٘
ٚيف اآلخسٚ ،٠يرا قاٍ ﷺَ « :عذَبّا ٭ََِسٔ ا ِي ُُ َِٔٔٔ٪إٕٖٔ أََِسَُ ُٙ
خَِٝسْ َٚيَ ِٝظَ ذَاىَ َ٭سَدٕ إٔٔ ٖ٫ي ًِ ُُ َِٔٔٔ٪إِٕٔ أَصَابَتُِ٘ ضَسٖا ُ٤غَهَسَ
َفهَإَ خَِٝسّا يَُ٘ َٚإِٕٔ أَصَابَتُِ٘ ضَسٖا ُ٤صَبَسَ َفهَإَ خَِٝسّا يَُ٘» طزٚاٙ
َطًِص.
ٖٚهرا نإ ساٍ ضٝد ارتًل ٚأنًُِٗ ﷺ تضٝب٘ ايطسا٤
فٝػهس اهلل عص ٚدٌ ٜٚجين عًٚ ٘ٝحيُدٜٚ ٙك ٍٛاذتُد هلل
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اير ٟبٓعُت٘ تتِ ايضاذتاتٚ ،تضٝب٘ ايضسا ٤فٝضرب ٚحيتطب
ًٜٚذأ إىل زب٘ ضبشاْ٘ ٚحيُدٜٚ ٙك :ٍٛاذتُد هلل عً ٢نٌ
ساٍٖٚ .هرا ٜٓبغ ٞيًُسٜض إٔ ٜتأض ٞبٓب ٘ٝﷺ فٝضرب
ٚحيتطب ٜٚسض ٢بكضا ٤اهلل عص ٚدٌ ،ف ٬جيصع ٜ ٫ٚطدط
ٜ ٫ٚػه ٛاهلل رتًك٘ ٜ ٫ٚتُٓ ٢املٛتٚ ،يٝشطٔ ايعٔٓ بسب٘
ضبشاْ٘ فٗ ٛأزسِ ايسامحنيٚ ،ضعت زمحت٘ نٌ غٚ ،٤ٞقد
قَاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞﷺَٜ « :كُ ٍُٛايًُٖ٘ تَعَايَ :٢أََْا عِٔٓدَ ظَِٔ عَبِدٔ ٟبَٔٚ ٞأََْا
ََعَُ٘ ٔإذَا َذنَسَْٔ ،ٞفَإِٕٔ َذنَسَْٔ ٞفَْٔ ٞفِطٔ٘ٔ َذنَسِتُُ٘ فَْٔ ٞفِطٔ،ٞ
إل خَِٝسٕ ََُِِِٔٓٗٚ ،إِٕٔ تَكَسٖبَ
َٚإِٕٔ ذَنَسَْٔ ٞفََٔ ٞإلٕ ذَنَسِتُُ٘ فٕٔ ََ ٞ
إٔيَ ٖٞبٔػٔبِسٕ تَكَسٖبِتُ إٔئَ ِٔ٘ٝذزَاعّاَٚ ،إِٕٔ َتكَسٖبَ إٔئَ ٖٞذزَاعّا َتكَسٖبِتُ إٔئَِ٘ٝ
بَاعّاَٚ ،إِٕٔ أَتَأَُِْٜ ٞػٔ ٞأَتَِٝتُُ٘ َٖسَِٚيَ » ّ١طزٚا ٙايبدازَٚ ٟطًِص.
ٚيٝعًِ املسٜض إٔ اهلل عص ٚدٌ ميش ٛباملسض ايرْٛب
ٜٚهٓفس ب٘ ايط٦ٝات ٜٚسفع ب٘ ايدزدات ٚ ،قد ب ٔٓٝذيو ايٓيب
ﷺ يف نجريٕ َٔ ا٭سادٜح َٓٗا:
طًَِٔ َِٔٔ َْضَبٕ (تعب)َٚ ٫َٚ ،صَبٕ
قٛي٘ ﷺََ« :ا ُٜضٔٝبُ ا ِيُُ ِ

ٍِ ،سَتٖ ٢ايػٖ ِٛنَٔ١
ٍ ٫َٚ ،سُصَِٕٕ ٫َٚ ،أذََّ ٫َٚ ،٣
(َسض)َِٖ ٫َٚ ،
نفٖسَ اهللُ بَٔٗا َِٔٔ خَطَاَٜا »ُٙطزٚا ٙايبدازَٚ ٟطًِص.
ُٜػَانَُٗا ،إَٔ ٖ٫
ٚيف زٚا ١ٜملطًََِ« :ا َِٔٔ َُطًِِٕٔ ُٜضُٔ ٝبُ٘ أَذََّ َِٔٔ ٣سَضٕ فََُا ضَٔٛا،ُٙ
ػذَسََٚ ُ٠زَقََٗا».
نَُا َتشُطٗ اي ٖ
إٔ ٖ ٫سَطٖ اهللُ بٔ ٔ٘ ضََ٦ِٝاتٔ٘ٔ َ
سبٖ
ع ِٔ ايبَٔ َٚ ،ٔ٤٬إٕٖ اهللَ ٔإ َذا أَ َ
ع َِ ادتَ َصاَ ََ ٔ٤ع ٔع َ
َٗٓٚأ « :إٕٖ ٔع َ
ط َفًَُ٘
د َ
ضٔ
ضا َ ََِٔ َٚ
َ ٞفًَُ٘ ايسِ َ
ضَ
َقَّ ِٛا ابِ َتَ ،ُِِٖ٬ف َُِٔ َز ٔ
دطُ» طزٚا ٙايرتَرٚ ٟقاٍ:سدٜح سطٔص.
ايطٖ َ
ط ٔ٘ ََ َٚ ٚي ٔد ٔٙ
َٗٓٚاََ « :ا َ َٜصاٍُ ايبَٔ ُ٤٬باملَُٚ ٔٔ َٔ ِ٪املُ ١ٔ َٓ َٔ ِ٪يف َْفِ ٔ
ط »ْ١َ٦ٝطزٚا ٙايرتَرٚ ٟقاٍ :سدٜح
خٔ
ستَٖ ًَِٜ ٢ك ٢اهللَ َََ ٚا عًَََ ٔ٘ٝ
َََ ٚائ ٔ٘ َ
سطٔ صشٝضص.
َٚري ذيو َٔ ا٭سادٜح ايدٓاي ١عً ٢فضٌ املسض ٚثٛاب٘
عٓد اهلل عص ٚدٌ مما ُٜعني املسٜض عً ٢ايضرب ٚا٫ستطاب
ٚايسَب ١فُٝا عٓد اهلل تبازى ٚتعاىلٖٚ .را أٚإ ايػسٚع يف
بٝإ املكضٛد  ٖٛٚا٭سهاّ املتعًك ١باملسٜض يف ايطٗاز٠
ٚايض ٠٬فٓكٚ ٍٛباهلل ايتٛفٝل:
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أوالً :الطهارة للمريض:
يكد أَس اهلل تبازى ٚتعاىل بايطٗاز ٠يهٌ ص ٠٬فكاٍ دٌ
ٚع :٬ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﮊ ...اآل ١ٜطاملا٥د6:٠صٚ ،أخرب ايٓيب
ﷺ

أْ٘ ضبشاْ٘ ٜ ٫كبٌ ص ٠٬بغري طٗٛز فكاٍُ َ٫ « :تكِبٌَُ

صَ ْ٠َ٬بٔغَٔ ِٝس طُُٗٛزٕ  » ...طزٚاَ ٙطًِص.
 َٔٚثِٓ فإٕ املطًِ إذا َا أزاد ايض ٠٬فإْ٘ جيب عً ٘ٝإٔ
ٜتٛضأ إٕ نإ سدث٘ أصغس أٜ ٚغتطٌ إٕ نإ أنرب َري أْ٘
قبٌ ايٛض ٤ٛأ ٚايغطٌ ٫بد َٔ ا٫ضتٓذا ٤باملا ٤أ ٚا٫ضتذُاز
باذتذازٚ ٠ذمٖٛا َٔ ٚزم أَٓ ٚدٚ ٌٜذيو يف سل َٔ باٍ أٚ
أت ٢ايغا٥ط ست ٢تتِ ايطٗازٚ ٠ايٓعاف.١
 ٚا٫ضتذُاز ٜه ٕٛبج٬ث ١أسذاز طاٖس٠؛ملا ثبت عٔايٓيب ﷺ أْ٘ قاٍ « :إذا ذٖب أسدنِ إىل ايغا٥ط فًٝرٖب
َع٘ بج٬ث ١أسذاز فإْٗا جتص ٨عٓ٘ » طزٚا ٙأب ٛداٚدصٜ ٫ٚ .هف٘ٝ
أقٌ َٔ ث٬ث١؛ يٓٗ ٘ٝﷺ عٔ ا٫ضتذُاز بأقٌ َٔ ث٬ث ١أسذاز.
طزٚاَ ٙطًِ مبعٓاٙص.
  ٫ٚجيٛش ا٫ضتذُاز بايسٖٚخ؛ يٓذاضت٘  ٫ٚ ،بايععاّ ٫ٚبايطعاّ؛ ذتسَت٘ ٚنساَت٘ ٚ ،نرا نٌ َا ي٘ سُسَ١
ٚتعع ِٝيف ايػسع ف ٬جيٛش ا٫ضتذُاز ب٘.
 ٜٚهس ٙا٫ضتٓذا ٤أ ٚا٫ضتذُاز بايٝد اي ٢ُٓٝيغريساد١؛ يٓٗ ٞايٓيب ﷺ عٔ ذيو نُا يف سدٜح ضًُإ زضٞ
اهلل عٓ٘ اير ٟزٚا ٙاإلَاّ َطًِ يف صشٝش٘ .فإٕ نإ
َكطٛع ايٝد ايٝطس ٣أ ٚنإ بٗا نطس أَ ٚسض ٚذمُٖٛا
داش ي٘ ذيو يًشاد.١
 ٚاإلْطإ خم٘ٝس بني ا٫ضتٓذا ٤باملا ٤أ ٚا٫ضتذُازباذتذازَٚ ٠ا أغبٗٗا؛ ٭ٕ ايٓيب ﷺ فعٌ ٖرا ٚفعٌ ذاى ،
ٚإٕ نإ املا ٤أفضٌ؛ ٭ْ٘ أبًغ يف ايٓعافٜ ٚ .١س ٣بعض
ايفكٗا ٤أْ٘ إذا اضتذُس باذتذازٚ ٠ذمٖٛا فا٭فضٌ إٔ ٜتبعٗا
3

باملا٤؛ ٭ٕ اذتذاز ٠تص ٌٜعني ايٓذاضٚ ،١املاُٜ ٤طِٗس احملٌ،
فٝه ٕٛذيو أْكٚ ٢أنٌُ تطٗرياّ.
 بعد ا٫ضتٓذا ٤جيب عً ٘ٝإٔ ٜتٛضأ باملا ٤ايطٗٛز َٔاذتدخ ا٭صغس  ،نايغا٥ط ٚايبٚ ٍٛايٓ ّٛاملطتغسم ، ...أَا
إذا نإ ب٘ سدخ أنرب نادتٓاب ١أ ٚاذتٝض يف سل املسأ٠
فإْ٘ جيب عً ٘ٝإٔ ٜغتطٌ.
 فإٕ نإ ٜ ٫طتطٝع اضتعُاٍ املا ٤يعذص ٙأ ٚخٛف٘ َٔشٜاد ٠املسض أ ٚتأخس بس ٘٥فإْ٘ ٜت ُِٝضٛا ّ٤نإ سدث٘ أصغس
أّ نإ سدثاّ أنرب؛ يكٛي٘ تعاىل :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ طايٓطا92:٤صٚ ،نرا إذا نإ َسض٘ ٜ ٫كدز
َع٘ عً ٢اذتسن ٫ٚ ١جيد َٔ ٜٓاٚي٘ املا ٤داش ي٘ ايت .ُِٝفإٕ
نإ ٜ ٫طتطٝع ايت ُِٝميُٓ٘ َريٙ؛ يك ٍٛاهلل عص ٚدٌ :ﮋ ﮧ
ﮨﮩﮪﮊ طايتغابٔ66:ص.
 ٚصف ١ايت ٖٞ :ُِٝإٔ  ،ٟٜٛٓثِ ُٜطُٜٓٚ ٞضسب ا٭زضايطاٖس ٠بٝد ٜ٘ضسبتنيٚ ،قاٍ بعض ايعًُا :٤ا٭ٚىل ٚادب،١
ٚايجاْ ١ٝضٓ ،١فُٝطض بُٗا ٚدٗ٘ ٚنفٚ .٘ٝجيٛش ي٘ إٔ ٜتُِٝ
عً ٢ادتداز،أ ٚعً ٢أ ٟغ ٤ٞآخس طاٖس َٔ دٓظ ا٭زض،
بػسط أٜ ٫ه ٕٛادتداز َطًٝاّ بػَ َٔ ٤ٞري دٓظ ا٭زض
نايضبغ ،فإذا مل ٜتُهٔ َٔ ايت ُِٝعً ٢ا٭زض أ ٚادتداز
أ ٚأ ٟغ ٤ٞآخس ي٘ َباز ،ف ٬بأع إٔ ُٜٛضع ي٘ تساب يف
َٓد ٌٜأ ٚإْاٜٚ ٤ت ُِٝب٘.
 إذا ت ُِٝيضٚ ٕ٠٬بك ٞعً ٢طٗازت٘ إىل ٚقت ايض٠٬ا٭خس ، ٣فإٕٓ ي٘ إٔ ٜضًٗٝا بٗرا ايتٜ ٫ٚ ،ُِٝت ُِٝثاْ١ٝ؛ ٭ْ٘
مل ٜصٍ عً ٢طٗازت٘ٚ ،مل ٜٛدد َا ٜبطًٗا.
 إذا نإ املسٜض يف َهإ ٜٛ ٫دد فَ ٘ٝا ٫ٚ ٤تسابأ ٫ ٚجيد َٔ حيضس ي٘ املٛدٛد َُٓٗا ،أ ٚنإ َضاباّ حبسٚم
ٜ ٫طتطٝع َعٗا ايٛض ٫ٚ ٤ٛايت ،ُِٝفإْ٘ ٜضً ٞعً ٢سطب
ساي٘؛ يك ٍٛاهلل عص ٚدٌ :ﮋﮧﮨﮩﮪﮊ .
 جيب عً ٢املسٜض إٔ ٜطِٗس بدْ٘  ٚثٝاب٘ َٔ ايٓذاضات،4

أ ٚخيًعٗا ًٜٚبظ ثٝاباّ طاٖس ،ّ٠فإٕ مل جيد َريٖا ،أ ٚمل
ٜطتطع خًعٗا ،صً ٢عً ٢سطب ساي٘ٚ ،ص٬ت٘ صشٝش٫ٚ ١
إعاد ٠عً٘ٝ؛ يك ٍٛاهلل عص ٚدٌ :ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ
طايبكس986:٠ص.
 جيب عً ٢املسٜض إٔ ٜضً ٞعً ٢غ ٤ٞطاٖس ،فإٕ نإعً ٢فساش دمظَ ،طً٘ ،أ ٚأبدي٘ بفساش طاٖس ،أ ٚفسش عً٘ٝ
غ٦ٝاّ طاٖساّ ،فإٕ مل ٜطتطع ،صً ٢عًَ ٢ا ٖ ٛعًٚ ،٘ٝص٬ت٘
صشٝش ٫ٚ ١إعاد ٠عً٘ٝ؛ يك ٍٛاهلل تعاىل :ﮋﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﮊ.
 املسٜض املضاب بطًظ ايب ٍٛأ ٚاضتُساز خسٚز ايدّ أٚايسٜض ٚ ،مل ٜربأ مبعادتت٘ ،عً ٘ٝإٔ ٜتٛضأ يهٌ ص ٠٬بعد
دخٚ ٍٛقتٗا ٜٚغطٌ َا ٜضٝب بدْ٘ ٚثٛب٘ ،أ ٚجيعٌ يًض٠٬
ثٛباّ طاٖساّ إٕ تٝطس ي٘ ذيو؛ يكٛي٘ تعاىل :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ طاذتر88:صٚ ،قٛي٘ ﷺٔ َٚ ...« :إذَا أَََسِ ُتهُِِ بٔأََِسٕ
فَأِتُٛا َُِٔٓ٘ ََا اضِتَطَعِتُِ » طزٚا ٙايبدازٟصٚ .ي٘ إٔ ٜفعٌ َا تٝطس ي٘
َٔ صٚ ٠٬قسا ٠٤يف املضشف ست ٢خيسز ٚقت ٖر ٙايض،٠٬
فإذا خسز ٚقتٗا ٚدب عً ٘ٝإٔ ٜعٝد ايٛض ٤ٛأ ٚايت ُِٝإٕ نإ
ٜ ٫طتطٝع ايٛض٤ٛ؛ ٭ٕ ايٓيب ﷺ أَس املطتشاض ٖٞٚ( ١اييت
ٜطتُس َعٗا ايدّ َري دّ اذتٝض) إٔ تتٛضأ يٛقت نٌ
صٚ ،٠٬صاسب ايطًظ يف سهِ املطتشاض. ١
 إذا نإ يف بعض أعضا ٤ايطٗاز ٠دسح ٜتضسز بايغطٌ،فإْ٘ ميطش٘ ٚذيو ببٌٔٓ ٜد ٙباملاٚ ٤إَسازٖا عً ،٘ٝفإٕ نإ املطض
٪ٜثس عً ٘ٝأٜضاّ ،فإْ٘ ٜعضب٘ ٚميطض عً ٢ايعضاب ،١فإٕ نإ
ادتسح ٜتضسز بايعضاب ،١فإْ٘ ٜت ُِٝعٓ٘.
 إذا نإ عً ٢غ َٔ ٤ٞأعضا ٤ايٛض ٤ٛدبري ٠أ ٚدبظأ ٚيَضِك ١يهطس أ ٚدسح ٚذم ٛذيوَ ،طض عً ٢ادتبري ٠يف
ايٛضٚ ٤ٛايغطٌ ست ٢تُٓصع أٜ ٚربأ َا حتتٗا َٚ ،طٌ باقٞ
ا٭عضا، ٤أ ٚأدصا ٤ايعض ٛاملهػٛف.١
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ثانياً :الصالة:
 ايض :٠٬زنٔ عع َٔ ِٝأععِ أزنإ اإلضٚ ،ّ٬غعري٠دً َٔ ١ًٝأظٗس غعا٥س اإلضٚ،ّ٬يرا أَس اهلل عص ٚدٌ
باحملافع ١عًٗٝا فكاٍ تعاىل غأْ٘ ٚتكدٓضت أمسا :ٙ٩ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ طايبكس988 :٠ص.
 َٔٚثَِٖ فإٕ ايضٚ ٠٬ادب ١عً ٢نٌ َطًِ بايغ عاقٌ.
 ٚ ٖٞٚادب ١عً ٢نٌ ساٍ :يف ايضشٚ ١املسض ،يفاإلقاَٚ ١ايطفس ،يف ا٭َٔ ٚارتٛف ،عً ٢قدز ا٫ضتطاع،١
إ ٫يف ساٍ اذتٝض ٚايٓفاع يف سل املسأ ٠نُا َٖ ٛعً،ّٛ
َٚا عدا ذيو ف ٬تطكط ايض ٠٬حباٍ َا داّ ايعكٌ ثابتاّ؛ ٚإٕ
نإ املسٜض خيفف عٓ٘ يف بعض أسهاَٗا ٚغسٚطٗا نُا
ضٝأتٞ؛ ٭ٕ اهلل عص ٚدٌ ٜك :ٍٛﮋﮂﮃﮄﮅﮆﮊ
طاذتذس22:ص؛ أ ٟست ٢متٛتٚ ،ايض ٠٬أُّٗ ايعباداتٚ ،يرا نإ
َٔ ارتطأ ايهبري َا ٜفعً٘ بعض املسض َٔ ٢تسى ايض ٠٬يف
ساٍ املسض ٚيف ٖرا خطس ععِٝ؛ ٭ْ٘ يَ ٛات يف َسض٘ يكٞ
اهلل عاصٝاّ برتى ايض ٠٬اييت ٖ ٞعُاد ايدٚ ٜٔايضًِ ١بسب
ايعاملني .يهٔ َٔ زمح ١اهلل ٚفضً٘ إٔ زاعت ايػسٜع ١ساٍ
املسٜض َٔ سٝح ايتدفٝف ٚايتٝطري مبا ٜتٓاضب َع سايت٘
َٚسض٘ٚ .فُٝا  ًٜٞعسض ملا حيتاز املسٜض إىل َعسفت٘ يف
ايض:٠٬
 -6جيب عً ٢املسٜض إٔ ٜضً ٞص ٠٬ايفسٜض ١قاُ٥اّ عً٢
قدز إَهاْ٘ ٚيَٓ ٛشٓٝاّ أَ ٚعتُدّا عً ٢ددازٕ أ ٚعُٛدٕ أ ٚعضا.
فإٕ مل ٜطتطع إٔ ٜضً ٞقاُ٥اّ صً ٢دايطاّٚ ،ا٭فضٌ إٔ ٜضً٢
َرتبعاّ يف َٛضع ايكٝاّ ٚايسنٛع ،فإٕ عذص عٔ ايض٠٬
دايطاّ ،صًٖ ٢عً ٢دٓب٘ َتٛدٗاّ إىل ايكبًٚ ،١ادتٓب ا٭مئ أفضٌ
َٔ ادتٓب ا٭ٜطس ،فإٕ مل ٜتُهٔ َٔ ايتٛد٘ إىل ايكبً ،١صً٢
سٝح نإ اجتاٖ٘ٚ ،ص٬ت٘ صشٝش ٫ٚ ١إعاد ٠عً ،٘ٝفإٕ
عذص عٔ ايض ٠٬عً ٢دٓب٘ ،صًَ ٢طتًكٝاّ عً ٢ظٗسٙ
ٚزد ٙ٬إىل ايكبًٚ ،١ا٭فضٌ إٔ ٜسفع زأض٘ قً ّ٬ٝيٝتذ٘ إىل
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ايكبً ،١فإٕ مل ٜطتطع إٔ ته ٕٛزد ٙ٬إىل ايكبً ،١صً٢
سٝح ناْتا  ٫ٚإعاد ٠عً ،٘ٝقاٍ ايٓيب ﷺ يعُسإ بٔ
سضني« :صٌَِ قَأُ٥اّ فَإِٕٔ يَِِ تَطِتَطٔعِ َفكَاعَدّا فَإِٕٔ يَ ِِ تَطِتَطٔعِ
فَ َعًَ ٢دَِٓبٔوَ» طزٚا ٙايبدازٟصٚ .عٓد ايٓطا ٞ٥بصٜاد ...« ٠فإٕ مل
تطتطع ،فُطتًكٝاّ».
 إذا نإ َسٜضاّٚ ،أخرب ٙأطبا ٤ثكات أْ٘ إذا صًَ ٢طتًكٝاّعً ٢ظٗس ٙأَهٔ بسٚ ٙ٩غفا ،ٙ٩فً٘ إٔ ٜضًَ ٞطتًكٝاّ عً٢
ظٗسٚ ٙي ٛنإ قادزاّ عً ٢ايكٝاّ.
 -9جيب عً ٢املسٜض إٔ ٜسنعٚ ،إٔ ٜطذد عً ٢ا٭زض،
فإٕ مل ٜطتطع أَٚأ بسأض٘ يًسنٛع ٚايطذٛدٚ ،جيعٌ ايطذٛد
أخفض َٔ ايسنٛعٜ ٫ٚ ،سفع إىل ٚدٗ٘ غ٦ٝاّ يٝطذد عً٘ٝ
نُا ٜفعً٘ ايبعض ٫ٚ ،إٔ ٜٓضب بني ٜدٚ ٜ٘ضاد ّ٠يٝطذد
عًٗٝا؛ فكد ز ٣ٚايبٗٝكَٚ ٞري ٙبطٓد صشٝض عٔ دابس زضٞ
ضًَِ ٞعًَ٢
اهلل عٓ٘ إَٔٓ زَضُ ٍَٛاهلل ﷺ عَا َد ََسٜٔضّا فَسَآَ ُٜ ُٙ
ضًَِ َٞعًَ ِٔ٘ٝفَ َأخَرَ ُٙ
ٔٚضَادَ ،ٕ٠فَ َأخَرََٖا فَسَََ ٢بَٔٗا ،فَ َأخَرَ عُٛدّا ئَ ُٝ
ض إٕٔٔ اضِتَطَعِتََٚ ،إٔ ٫فَأَ٧َِٔٚ
فَسَََ ٢بَٔ٘ٔ ،فكَاٍَ« :صٌَِ َعًَ ٢ا َ٭زِ ٔ
خفَضَ َٔ ِٔ ُزنُٛعٔوَ ».
ضذُٛدَىَ َأ ِ
إٔميَاَٚ ّ٤ادِعَ ٌِ ُ
 ٚإٕ عذص عٔ ايطذٛد ٚسد ،ٙزنع ٚأَٚأ بايطذٛد،ٚإٕ قدز عً ٢ايكٝاّ ٚايكعٛدٚ ،مل ٜكدز عً ٢ايسنٛع ٚايطذٛد،
مل ٜطكط عٓ٘ ايكٝاّ ،بٌ ٜضً ٞقاُ٥اّ ثِ  ٧َٜٛبايسنٛع ثِ
جيًظ  ٧َٜٛٚبايطذٛد.
 فإٕ عذص عٔ اإلميا ٤بسأض٘ ،أَٚأ بع ،٘ٝٓٝفإٕ عذصفش٦ٓٝرٕ تهف ٘ٝايٓٚ ١ٝايك ٍٛبايًطإ ،مبعٓ :٢أْ٘ ٜطتشضس
ايفعٌ بكًب٘ ٜٚكسأ َا ٜتعًل ب٘ ،فٝهرب تهبري ٠اإلسساّ ثِ
ٜكسأ ،ثِ  ٟٜٛٓايسنٛع ٜٚطبض تطبٝض ايسنٛع ،ثِ  ٟٜٛٓايسفع
َٔ ايسنٛع ٜٚك ٍٛمسع اهلل ملٔ محد ٙزبٓا ٚيو اذتُد ،ثِ ٟٜٛٓ
ايطذٛد ٜٚطبض ٖٚهرا ...ستٜٓ ٢تٗ َٔ ٞايض ،٠٬فإٕ عذص عٔ
ايك ٍٛبايًطإ ،مل ٜبل ي٘ إ ٫ايٓٚ ١ٝاضتشضاز أفعاٍ ايض٠٬
بكًب٘؛ ٭ٕ اهلل تعاىل ٜك :ٍٛﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊٜٚ ،كٍٛ
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أٜضاّ :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ  ٫ٚ ،تطكط عٓ٘
ايض ٠٬بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ َا داّ عكً٘ ثابتاّ.
 -8جيب عً ٢املسٜض إٔ ٜضً ٞنٌ ص ٠٬يف ٚقتٗا حبطب
اضتطاعت٘  ٫ٚجيٛش ي٘ تأخريٖا عٔ ٚقتٗا ،فإٕ غلٓ عً ٘ٝفعٌ
نٌ ص ٠٬يف ٚقتٗا فً٘ ادتُع بني ايعٗس ٚايعضس يف ٚقت
إسداُٖاٚ ،بني املغسب ٚايعػا ٤يف ٚقت إسداُٖا مجع تكد ِٜأٚ
مجع تأخري سطبُا تٝطس ي٘؛ ٭ٕ اهلل تعاىل ٜك :ٍٛﮋ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ طايبكس681 :٠ص.
 -4املغُ ٢عً ٘ٝبطبب املسض،أ ٚبطبب تٓاٚي٘ دٚاَ ّ٤باس ّا
استاز إي،٘ٝأ ٚبطبب تعسض٘ ذتادخٕ ٚذم ٛذيو ،ففاتت٘ بعض
ايضًٛات،ف ٬جيب عً ٘ٝقضا ٤غ َٔ ٤ٞتًو ايضًٛات ايفا٥ت١
إ ٫إذا أفام يف دصٚ َٔ ٤قتٗا؛ ٚذيو زفعاّ يًشسز ٚاملػك ١عٓ٘،
نُا زفع اإلض ّ٬قضا ٤ايضًٛات ايفا٥ت ١يف سل اذتا٥ض
ٚاجملٕٓٛ؛ غفكٚ ّ١تٝطرياّ يهُْٗٛا َعرٚز ٜٔيف تًو اذتاي،١
ٚاملغُ ٢عًَ ٘ٝجًُٗاٚ ،قد ثبت عٔ ابٔ عُس أَْ٘ أََُُ ٞعًَ،ِٔ٘ٝ
ضًَا .٠زٚاَ ٙايو يف املٛطأٚ ،إضٓادٙ
فَرٖب عكً٘،فًَِ ٜكِض اي ٖ
صشٝض نُا قاٍ ايٓ.ٟٚٛ
 -1جيٛش يًُسٜض إٔ ٜتدًف عٔ ص ٠٬ادتُاعٚ ١ادتُع١
ٚذيو ملسض٘ٚ ،قد ثبت إٔ ايٓيب ﷺ ختًف عٔ ص٠٬
ادتُاع ١يف َسض٘ ٚأْاب أبا بهس ايضدٜل زض ٞاهلل عٓ٘ يف
إَاَ ١ايض.٠٬
ٜٓ -6بغ ٞيًُسٜض إٔ ٜعًِ إٔ طٗازت٘ ٚص٬ت٘ عً ٢قدز
اضتطاعت٘ ٚقدزت٘ٚ ،إٔ ذيو ُٜٓ ٫كط َٔ أدس ،ٙبٌ ٜهتب
ي٘ أدس ٙتاَاّ ،نُا ي ٛنإ صشٝشاّ؛ يك ٍٛايٓيب ﷺ « ٔإذَا
ََسٔضَ ايِعَبِدُ أَ ِٚضَافَ َس نُتٔبَ يَُ٘ َٔجٌُِ ََا نَإَ ِ َٜعٌَُُ َُكُّٔٝا
صشٔٝشّا » طزٚا ٙايبدازٟص.
َ
ٖرا ْٚطأٍ اهلل تعاىل مبِٓ٘ ٚنسَ٘ إٔ مئٖ عً ٢مجٝع
َسض ٢املطًُني بايػفاٚ ٤ايعافٚ ،١ٝإٔ ٜٛفكٓا ٚإٜاِٖ ملا حيب٘
ٜٚسضاٚ ،ٙإٔ ٜتكبٌ َٓا  َِٗٓٚصاحل ا٭عُاٍ إْ٘ ضبشاْ٘ ٚيٞ
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ذيو .ٙ٫َٛٚ
ٚصً ٢اهلل ٚضًِ ٚبازى عً ٢ضٝدْا ْٚبٓٝا حمُد ٚعً ٢آي٘
ٚصشب٘ أمجعني.
وحدة البحث العلمي
بإدارة اإلفتاء
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