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ُســــــــــــــــــمانغُ 

 ٘ٛ رؼ١ُّ عبئش اٌجذْ ثبٌّبء.

 (6)اٌّبئذح ُوا"رُ هُ اُفأط ُث ُى ُجُ ُىرمُ إنُكُ "ُوُ  ِفشٚض0:ُحكمهُ 

   –) اٌغٕت =اٌزٞ أصبثزٗ اٌغٕبثخ ٟٚ٘ اٌؾذس األوجش اٌّٛعت ٌٍغغً: وبٌغّبع حاٌغٕضاي ػٕذ اٌشعً ، ٚؽذٚس اٌٍزح ػٕذ اٌّشأح            
( ػٓ ِؾٍٗ ، أٚ ٌّغبٔجزٗ اٌّغغذ ٚ اٌصالح ؽزٝ ٠طٙش ٚعّٟ             ّٟ ِٕ ًّ  (عٕجب ٌّغبٔجخ )ٌجؼذ( اٌّبء )اٌ

ُللا ُُنُ رُ هُ طُ ىُي ُحر ُُهُ ىهُ ت ُرُ قُ الُذ ُ"ُوُ                                        ك م  ر  ُأ م  ي ث  ُح  ُِمه  ُفأذ ىه ه  ن   (222)اٌجمشح ُ"فإراُذ ط ه ر 

 رطٙشْ = اٌغغً( –) ٠طٙشْ = أمطبع اٌذَ                                                    

 ِغْٕٛ " ؽك ػٍٝ وً ِغٍُ أْ ٠غزغً فٟ وً عجؼخ أ٠بَ ٠ِٛب ٠غغً سأعٗ ٚعغذٖ" 0                       

 ُُ:٠غت اٌغغً ٌألِٛس ا٢ر١خمىجثاخُانغسم : 

 فٝ إٌَٛ أٚ ا١ٌمظخ  ػٕذ األٔضٝاٌٍزح ٕذ اٌزوش أٚ ؽذٚس )ثشٙٛح أٚ ثذْٚ( فٝ إٌَٛ أٚ ا١ٌمظخ ػ يُ ىُِخروجُانمُ  -1

ُفمػ ػٕذ اٌغّٙٛساٌٛظٛء  ٟثغ١ش شٙٛح ِضً ؽبالد اٌّشض أٚ اٌجشد اٌشذ٠ذ )ٔبدس اٌؾذٚس( ال ٠غت ٌٗ اٌغغً ٠ٚىف ٟخشٚط إٌّ - :ُيالحظ
 ب.ّش ثٍال فال غغً ػ١ٍُٙ ٠غذ ١ِٕب، أٚ اؽزٍّذ اٌّشأح ٌُٚ ررا اؽزٍُ اٌشعً ٌٚئ  -

 )ِزفك ػ١ٍٗ(" ئْ هللا ال ٠غزؾٟ ِٓ اٌؾك فًٙ ػٍٝ اٌّشأح غغً ئرا اؽزٍّذ؟ لبي ٔؼُ ئرا سأد اٌّبء"  ِٓ ئؽذٜ اٌصؾبث١بدملسو هيلع هللا ىلص عئً اٌشعٛي          

اٌظب٘ش أْ غغً ألْ ٔٗ اٌّبء فؼ١ٍّٙب اٌٟ أٚ ر١مٕذ أٔٗ ِٕأثٍال ٌٚىّٕٙب ٌُ ٠زوشا اؽزالِب، فارا ر١مٓ  ائرا أزجٗ اٌشعً أٚ اٌّشأح ِٓ إٌَٛ فٛعذ -

 ب.فؼ١ٍّٙب اٌغغً اؽز١بغأٚ غ١شٖ،   ِبء، أٚ شىذ اٌّشأح ً٘ ٘ٛ ً٘ ٘ٛ ِٕٟ أٚ غ١شٖ  ٚئْ شه اٌشعً بٖ ،ؽزالَ ٔغ١خشٚعّٙب وبْ ال

ٌٗ، ئال أْ ٠شٜ ِب ٠ذي ئػبدح اٌصالح ِٓ آخش ِٔٛخ ُ ٠ؼشف ٚلذ ؽذٚصٗ ٚوبْ لذ صٍٝ، فأٗ ٠ٍضِٗ اٌغغً ٌٚٚ ٟ فٝ اٌضٛةػٕذ سؤ٠خ إٌّ  -

 .خآخش ِٔٛٔضاي لذ ؽذس لجً اإل ػٍٝ أْ

  ؽ١ب أٚ ١ِزب،أٚ دثشٖ،  (أٚ ؽ١ٛاْ)لجً ئٔغبْ  ٟف اٌؾشفخ )سأط اٌزوش( أٚ لذس٘ب ئدخبيانمرادُ(:= اإل٠الط = اٌٛغء)اٌغّبعانرقاءُانخراويهُ -2

ُ  ثؾبئً أٚ ثذْٚ،عٛاء أرُ اإلِضاي أٚ ٌُ ٠زُ، أٚ ؽذصذ ٌزح أٚ ٌُ رؾذس    ُُ

 ئّخ )غبٌّب ٌُ ٠ؾذس ئٔضاي ػٕذ اٌزوش أٚ ؽذٚس شٙٛح ػٕذ اٌّشأح(.ال غغً ػٍٝ أؽذ ِّٕٙب ثاعّبع األ، ف ششح ِٓ غ١ش ئ٠الطِغشد اٌّظ أٚ اٌّجب )

 ٌٚٛ وبٔذ غ١ش ِغٍّخ ئرا وبْ صٚعٙب ِغٍُ. مُانحيضُأوُانىفاسُعىذُانمرأج:ارذفاعُدُ-3

 وبْ ش١ٙذا. ب ئال ئرائرا ِبد اٌّغٍُ أٚ اٌّغٍّخ ٚعت رغغ١ٍّٙب ئعّبػً  انمىخ:ُ-4

 ثأٜ و١ف١خ ئْ وبْ ٕ٘بن شه فٝ ؽذٚس ِب ٠ٛعت اٌغغت. انصرعُأوُاإلغماءُأوُرهابُانعقمُ-6                           انذخىلُفىُاالسالمُ-5

 ُ٠غزؾت اٌغغً ٌّب ٠ٍٝ: ُغزغبي(:)االماُيسرحةُنهُانغسم 

  ٚلزٗ : ِٓ غٍٛع اٌفغش ئٌٝ صالح  0       ىّٗ: عٕخ ِإوذح ػٕذ اٌغّٙٛسؽ 0       )وزفك ػ١ٍٗ(" غغً اٌغّؼخ ٚاعت ػٍٝ وً ِؾزٍُاٌ "ٌٍغّؼخ   -

 (ئرا أؽذس ثؼذ اٌغغً ٚلجً صالح اٌغّؼخ، ف١ىف١خ اٌٛظٛء )٠زصً اٌغغً ثبٌز٘بة ئٌٝ اٌصالح. ٠غزؾت أْ ٚاٌغّؼخ.        

 ٌٍٛلٛف ثؼشفخ -       ٌذخٛي ِىخ -    ثؼّشح أٚ ؽظ  ؽشاٌَإل -اٌغغً فٟ وً عجؼخ أ٠بَ      -     (ٌُ ٠أد فٝ رٌه أؽبد٠ش صؾ١ؾخ)ٌٍؼ١ذ٠ٓ:  -

 ِٓ رٔت. ٌٍزبئت -      ٌٍمبدَ ِٓ اٌغفش -عزغمبء      ٌصالح اٌخغٛف ٚاٌىغٛف ٚاال -ٌٍّغزؾبظخ        -      ثؼذ رغغ١ً ا١ٌّذ -

 :ُأركانُانغسم
 ( ٌزفش٠ك اٌؼبدح ػٓ اٌؼجبدح ،ثٙب  اٌزٍفع أٚ ال ٠شزشغ ٠غٓ )ِؾٍٙب اٌمٍت انىيح:ُ .1

 اٌؾذس األوجش" سفغأٚ ٠ٛٔذ  ِغ لٛي "٠ٛٔذ اٌطٙبسح  اٌجغٍّخ  ُٓ اٌش١طبْ اٌشع١ُ،عزؼبرح ثبهلل ٠ِغزؾت اال           

 اٌذٌه ٚاٌزشر١ت ٚاٌّٛاالح ٚاعت ػٕذ اٌّبٌٍى١خ(:)ٍِؾٛظخ  جسذُوانرأسُوانشعرُتانماءُانطهىرذعميمُسائرُان .2

 ُ:ُسىهُانغسم
 ٍٗ، ٌٚٗ رأخ١ش غغً اٌمذ١ِٓ ئاٌٝ أْ ٠زُ غغ اٌٛظٛء وبِال -غغً اٌفشط ٚئصاٌخ أصش األرٜ     -    الصبغغً اٌىف١ٓ ص -أٌٚٗ     ٟاٌزغ١ّخ ف -

 اٌشأط ِغ رخ١ًٍ اٌشؼش ١ٌصً اٌّبء ئٌٝ أصٛي اٌشؼش صالس ِشادئفبظخ اٌّبء ػٍٝ  -

 : ِغ ِشاػبح ،ءثؼذ اٌٛظٛثذْٚ ؽبئً مب ِظ ػعٛ اٌزٕبعً ِطٍ ثىبفخ أعضائٗ ِغ ػذَئفبظخ اٌّبء ػٍٝ عبئش اٌجذْ  -

 اٌجذء ثبٌشك األ٠ّٓ صُ األ٠غش. اٌجذء ِٓ أػٍٝ اٌجذْ ئٌٝ أعمٍٗ                               . 

 ثط١ٓ ٚداخً األر١ٔٓ ٚاٌغشح ٚرؾذ اٌشوجز١ٓ ٚأصبثغ اٌمذ١ِٓ.رؼب٘ذ اإل. 

 غغً اٌمذ١ِٓ..               ئْ ٚصً اٌّبء ئٌٝ أصٛي اٌشؼش )ئخزالف(.ط ظف١شرٙب ح أْ رٕمأال ٠غت ػٍٝ اٌّش. 

ّبء ٠أخز اٌ صُ،٠زٛظأصُ  فشؽ ث١ّ١ٕٗ ػٍٝ شّبٌٗ ف١غغً فشعٗصُ ٠جغغً ٠ذ٠ٗ،٠جذأ فغزغً ِٓ اٌغٕبثخ ( ئرا املسو هيلع هللا ىلص)إٌجٟ اٌغ١ذح ػبئشخ "وبْػٓ 

 )ِزفك ػ١ٍٗ("١ٗ ،صُ غغً سعٍض اٌّبء ػٍٝ عبئش عغذٖصُ أفب صُ ؽفٓ ػٍٝ سأعٗ صالس ؽفٕبد)اٌؾفٕخ ًِء اٌىف(،ف١ذخً أصبثؼٗ فٟ أصٛي اٌشؼش

 :ُمكروهاخُانغسم

 ىبْ إٌغظ، خش١خ اٌزٍٛس ثبٌٕغبعخاٌّ ٟاٌغغً ف.     (غزغً ثبٌصبع ٚ ٠زٛظأ ثبٌّذيملسو هيلع هللا ىلصفٟ اٌّبء أٚ اٌزمز١ش ف١ٗ )وبْ . اإلعشاف

 زؼبٔٗ ثبٌغ١ش ثذْٚ ػزس.ع. اال     . اٌزىٍُ ثىالَ إٌبط  ٚ ٔؾٖٛ.غزغبي ثال عبرش ِٓ ؽبئػ أ. اال. اٌغغً فٝ اٌّبء اٌشاوذ                 

 ٠الؽع:

 ٠غضب اٌغغً ػٓ اٌٛظٛء. -

 ٠غضب غغً ٚاؽذ ػٓ ػ١ذ ٚعٕبثخ، أٚ ػٓ عّؼخ ٚػ١ذ، أٚ ػٓ ؽ١ط ٚعّؼخ ئرا ٜٔٛ اٌىً. -

 ٠غٛص ٌٍؾبئط ٚاٌغٕت ٚإٌفغبء ئصاٌخ شؼش اٌغغُ ٚلص األظبفش ٚاالخزعبة لجً -

  شأح ٚاٌؼىظ وّب ٠غٛص ٌّٙب أْ ٠غزغال ِؼب ِٓ ئٔبء ٚاؽذاغزغٍذ ِٕٗ اٌّ ٞاٌز ء٠غٛص ٌٍشعً أْ ٠غزغً ثجم١خ اٌّب -

  عززش ثضٛة أٚ ٔؾٖٛا، فاْ ٌضَ  غزغبي ػش٠بٔب ث١ٓ إٌبط ألْ وشف اٌؼٛسح ِؾشَال ٠غٛص اال -

 ٠ىشٖ ٌٍغٕت ِٕٚمطؼخ اٌؾ١ط ٚإٌفبط األوً أٚ اٌششة أٚ إٌَٛ أٚ اٌغّبع أٚ ِؼبٚدح اٌٛغء لجً غغً اٌفشط ٚاٌٛظٛء  -



 

 

23 

 

 

 ُذغسيمُانميد:ُُُُُُ

 ُغغً ا١ٌّذ فشض وفب٠خ ػٍٝ األؽ١بء، أٞ ئرا لبَ ثٗ اٌجؼط عمػ ػٓ اٌجبل١ٓ  - 

  ٠غزؾت رىشاس اٌغغً صالس ِشاد ِغ رؼ١ُّ ع١ّغ ثذٔٗ ثبٌّبء  - 

ُُُم:غسنشروطُا 

ب     -      ًّ       أْ ٠ٛعذ ِٓ عغذ ا١ٌّذ ٔصفٗ ػٍٝ األلً -                       أال ٠ىْٛ عمطًب ئال ئرا وبْ ِخٍمبً     -                أْ ٠ىْٛ ِغٍ

  

  صمخ  وٟ ٠غزٛفٟ اٌغغً ٠ُٕذة أْ ٠ىْٛ اٌغبعً -       اٌغغً ئرا فُمذ اٌّبء لبَ اٌز١ُّ ِىبْ  -      فٟ عج١ً ئػالء وٍّخ هللا اش١ٙذً  أال ٠ىْٛ -

ُ :كيفيحُانغسم

 ٠ؼبٚٔٗ       ٠ُٛظغ ا١ٌّذ ػٍٝ شٟء ِشرفغ فٟ خٍٛح ال ثذخٍٙب ئال اٌغبعً ِٚٓ -

  ٠ُطٍك اٌجخٛس فٟ اٌّىبْ أصٕبء اٌغغً -

د ا١ٌّذ ِٓ ص١بثٗ ِب ػذا عبرش اٌؼٛسح ، ٚال ٠ؾً غغٍٙب ثذْٚ ؽبئً  -   ٠ُغشَّ

  ٠ُشفغ سأط ا١ٌّذ ثشفك ئٌٝ لش٠ت ِٓ عٍٛعٗ ٚرُؼصش ثطٕٗ إلخشاط اٌفعالد -

  ٌٍفشط ا٢خش ، ٚرٍُمٝ اٌخشلخ ٚرُغغً ٠ذٖ ثبٌّبء ٚاٌصبثْٛ ٠ٍف اٌغبعً خشلخ ػٍٝ ٠ذٖ ا١ٌغشٜ ٠ٚغغً ثٙب أؽذ فشعٟ ا١ٌّذ ٚأخشٜ -

  ٠ٕٛٞ اٌغبعً اٌغغً ثمٌٛٗ " ثِْغُ هللا " ، ٠ٚغغً وفٟ ا١ٌّذ ِٚب ػٍٝ ثذٔٗ ِٓ ٔغبعخ -

  ٠ٍف اٌغبعً خشلخ ٔظ١فخ ػٍٝ عجبثزٗ ا١ٌغشٜ ٠ٕٚظف ثٙب أعٕبْ ا١ٌّذ ٚأٔفٗ -

  ظٛء ػٓ ٘زا ا١ٌّذ " صُ ٠ٛظئٗ وبٌؾ٠ٟٕٛٞ اٌغبعً اٌٛظٛء ػٓ ا١ٌّذ ثمٌٛٗ " ٠ٛٔذ اٌٛ -

ٓ اٌّبء فٟ شذح اٌجشد أٚ لزاسح اٌجذْ -   رُغغً سأط ا١ٌّذ ٌٚؾ١زٗ ثبٌّبء ٚاٌصبثْٛ ، ٠ُٚغخَّ

عً ،  -  ٠ُغغً ِشك ا١ٌّذ األ٠ّٓ اثزذاًء ِٓ صفؾخ ػٕمٗ صُ ٠ذٖ ا١ٌّٕٝ ئٌٝ اٌىزف صُ وزفٗ صُ ٔصف صذسٖ األ٠ّٓ صُ فخزٖ ٚعبلٗ ئٌٝ اٌشِّ

  غغً اٌشك األ٠غش ثٕفظ اٌزشر١تصُ ٠ُ    

 ٔجٗ األ٠ّٓ ، ٠ُٚغغً ٔصف ظٙشٖ األ٠ّٓ ِٓ لفبٖ ئٌٝ فخزٖ ٚعبلٗ ، صُ ٠ُغغً اٌِشك األ٠غش ، ب٠ُؾشن ا١ٌّذ ػٍٝ عبٔجٗ األ٠غش ٠ُٚشفغ ع -

 . ٠َٚؾُشَ َوّت ا١ٌّذ ػٍٝ ٚعٙٗ  

   صالس ِشاد٠ُصت ػٍٝ ا١ٌّذ ِبء ِٓ سأعٗ ٌمذِٗ ، ٚثزٌه ٠ىْٛ رُ اٌغغً ، صُ ٠ُىشس  -

ب - ًِ ْؾِش ُِ   ٠ُغشػ اٌشؼش ثشفك ، فاْ عمػ شٟء ٠ٛظغ ِغ ا١ٌّذ فٟ وفٕٗ ، ٚال ٠ُغشػ ئْ وبْ 

  ا٠ىٓ وبفٛسً ٚأْ  (ِبء اٌغغً األخ١ش فَٟؾٕٛغ = اٌط١ت اٌزٞ ٠ٛظغ ١ٌٍّذ )ا٠ٌُغزؾت ٚظغ اٌؾٕٛغ  -

  ا١ٌذاْ ٚاٌشوجزبْ ٚاٌمذِبْ ، ٚوزٌه ٠ٛظغ اٌط١ت ػٍٝ ػ١ٕ١ٗٚاألٔف ٚ ٠ُغفف عغذ ا١ٌّذ ٚرُط١َّت )رُؾٕػ( أػعبء اٌغغٛد ٟٚ٘ اٌغجٙخ  -

ًِ ٚأر١ٔٗ ٚ    ؾِش ُِ   (برؾذ ئثط١ٗ ) ئال ئرا وبْ 

  ال ٠غٛص لص أٞ شؼش أٚ أظبفش ِٓ ا١ٌّذ ، ٚئْ عمػ شٟء ٠ُذفٓ ِؼٗ فٟ وفٕٗ -

  ٠ؼبد اٌغغً ِشح أخشٍِٜؾٛظخ : ئرا خشط ِٓ ا١ٌّذ ثؼذ غغٍٗ ٔغبعخ ػٍمذ ثجذٔٗ أٚ ثىفٕٗ فأٗ ٠غت ئصاٌزٙب ٚ ال 

ُ :ُإرشاداخُعامح

        ال ٠ؾً ٌٍشعبي رغغ١ً إٌغبء ٚاٌؼىظ - 

 ( ػٕذ أثٟ ؽ١ٕفخ ألخش)اخزالفاً غغأْ ٠اٌضٚع١ٓ  ٠ؾً ٌىً ِٓ  - 

ٍٙب ، ثششغ   ئرا ِبرذ اٌّشأح ث١ٓ سعبي ١ٌٚظ ِؼٙب -     ْؾَشَ غغَّ َِ   ٌئً  خ غ١ٍظخأْ ٠ٍف ػٍٝ ٠ذ٠ٗ خشلصٚعٙب أٚ اِشأح غ١ش٘ب ٚوبْ ِؼٙب 

ْؾَشَ ٠ّّٙب أؽذ اٌّٛعٛد٠ٓ  ٠جبشش        َِ     عغذ٘ب ِغ ٚظغ عزبسح ث١ٕٗ ٚث١ٕٙب ، ٠ّٚذ ٠ذٖ ِٓ داخً اٌغزبسح ِغ غط ثصشٖ ، ٚئْ ٌُ ٠ىٓ ِؼٙب 

  فمػ ٚال ٠ض٠ذ فٟ اٌّغؼ ئٌٝ اٌّشفم١ٓ ، ِغ ٌف اٌخشلخ ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ ٚغط اٌجصش ٙبٌىٛػ       

  غط اٌجصشػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ ٚ خزٗ ٚاؽذح ِٓ األعٕج١بد ئٌٝ ِشفم١ٗ ِغ ٌف خشلئرا ِبد سعً ث١ٓ ٔغبء ٠ّّ -

 ذكفيهُانميد ُ

 فشض وفب٠خ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ، أٞ ئرا لبَ ثٗ اٌجؼط عمػ ػٓ اٌجبل١ٓ            

ُ صفحُانكفه     

      ألٍٗ ِب ٠غزش ع١ّغ ثذْ ا١ٌّذ ، ِٚب دْٚ رٌه ال ٠غمػ ثٗ فشض اٌىفب٠خ -  

  ، ٠ُٚىشٖ أْ ٠ىْٛ شفبفًب ىْٛ اٌىفٓ أث١ط ا٠ٌٍُْٛفعً أْ ٠ -   

  ِب ٠ُجبػ ٌجغٗ فٟ اٌؾ١بح ٠ُجبػ اٌزىف١ٓ ثٗ ٚاٌؼىظ صؾ١ؼ ، فال ٠غٛص رىف١ٓ اٌشعبي ثبٌؾش٠ش ِضالً  -   

       ٠ُىشٖ اٌّغبالح فٟ اٌىفٓ ، وّب ٠ُىشٖ ادخبس اٌىفٓ خالي اٌؾ١بح -  

  رؾُشَ وزبثخ شٟء ِٓ اٌمشآْ ػٍٝ اٌىفٓ -   

ُّؾِشَ ف ، ٠غزش وً ٚاؽذ ف١ٙبصخ أصٛاة ٌٍزوش ٚاألٔض٠ُٕٝذة أْ ٠ىْٛ اٌىفٓ صال  -  ُّؾِشِخ ٠ُىشف١ع١ّغ ثذْ ا١ٌّذ ئال اٌ   ٚعٙٙب ىشف سأعٗ ٚاٌ

  ٠غٛص االلزصبس ػٍٝ صٛة ٚاؽذ ئرا أٚصٝ ا١ٌّذ ثزٌه أٚ اعزغشلذ د٠ٛٔٗ وً رشوزٗ -  

ُ كيفيحُانركفيه

  ٠ٛظغ ػ١ٍٙب غ١ت ، صُ فٛلٙب اٌضب١ٔخ ٚرُط١َّت ، ٚاٌضبٌضخ وزٌهرُجغػ أؽغٓ اٌٍفبئف ٚأٚعؼٙب ٚ -  

  ٠ٛظغ ا١ٌّذ فٛق اٌٍفبئف ػٍٝ ظٙشٖ ٠ٚذاٖ ػٍٝ صذسٖ ٠ّٕٚبٖ ػٍٝ ٠غشاٖ أٚ رُشعالْ ػٍٝ عبٔج١ٗ   -

  ١ٌز١ٓ لطٓ ػ١ٍٗ غ١ت ، ٠ُٚشذ ػ١ٍٗ ثشثبغ ػش٠ط٠ٛظغ ث١ٓ اإل -  

  ؽذح رٍٛ األخشٜ ثأْ ٠ُضٕٝ غشف اٌٍفبفخ األ٠غش ػٍٝ عٕت ا١ٌّذ األ٠ّٓ ٚاٌؼىظ٠ُؼبد رط١١ت ا١ٌّذ صُ رٍُف ػ١ٍٗ اٌٍفبئف ٚا -  

  ٠ُغّغ اٌىفٓ ِٓ ػٕذ اٌشأط ٚاٌشع١ٍٓ ٠ُٚشذ ثٍفبئف رُفه ػٕذ اٌٛظغ فٟ اٌمجش -  

٠ُضاد ٌألٔضٝ ئصاس فٟ ٚعطٙب ٚخشلخ رشثػ صذ١٠ٙب ٚخّبس ٠غطٟ سأعٙب ٚٚعٙٙب  -         


