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  ا ء ا  ب ارة

  

.. ي  نار  

ررا  

 ا - دزه  

ا ا   

  

  
: ا -  

 سا    ك ،  أن د و، إ ودم د  ء ا آداب وأ ذ

 ره. وب ا .ء ا  روا ل از ا  أم إ ا أ أ و ذ ا ذ

ه ا ،ةا  ت اآ  م وا ل اه ا أم إ وا وا ، ً 

  ا  م ،ا  ً و ا   ٌ ن  وأم ،    لاد اأن ا

 ،ء ا   ر   أن ا   م ءح او. أو  ،ز ا

 ى . وا ه، ور أو  ء ا ل ا ا  را اا  ءا م 

ى ا وا اء  أم  ز  أن ل  ط اس، و رد ٍء، و ظ   اس . و

. ا  ء ا ه أم  وه ا إذا أم إ ا وذ ،  ا ذ  ٍء ءا ل إ

ن   ٍء  س وذ ا إ أن    ذ ا  إ اء وٌه  ً وااًء 

. و  ا   ما  ٍ رذ دوردت أ و  م ،ءل ان إذا أراد د

ا  واذة   اط ، ووردت أد ذر أى  امن إذا ج  اء، أى اء 

  .ً رو ام : ً وا وا ا وذ  ،  أن   

  

: ا-     

 ل ا أم ر ن امن  و  ،  ا ا داب وأد وأذر وت، 

  لأن ا  ،ء آ ك ء أو   ل  أم   و   نما 

 أر و  ان اا  ا  اوأن   ا ا،  و  ه ا ي را ن ا

 وأن ا ،د ووا ع واا   ىة ان ا  ن م أن  ،ة اا

  أ  اس إ و ا م، ) ١(}ًَِْمَْ ِ ٍء { مل ا اب م  ء  ل: 

 .  و   ذ   

                                              
)١ (  ا . رة ا٨٩. 
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  م ا ا  عا ا  وذ ا ا  ء ا ا ا   و

ء ا وال ا  ء و ار  ا ان   ، ةاول ب ل ا ار

ا .و   ا  و ارم  اا   ا ارن. و   ا 

  و ولا ا   ء اوء ا   ٌأى. وا  ما ا

  ،و  ما ا ا . ء ا   ول اا ا    وآداب 

 .   

  

  -: أ   ٌء اوء ا   -ا اول :

-:ظ ذات اوا ء ا  -  

:ا  

  و ل ا .  :م اء  ا: ااغ، 

 ء: إء او ،و  ًء. إذا   :ل ،وا وا ا  ًء أوا

  وإؤه.

.ء وع اام إ  :ٍهو  ا  ءي: ال ا)٢(  

 را :ل )٣(وا ،ء ا ل واا    ،ل وا بل اا   و ،

 ا  أو ل واا  ء ا ا :ا٤(ا(.  

:ظ ذات اا    

  اء: -أ 

 م اء: اص  اء، ل: ا   أي ، ول ا : ٌذ  اة 

  ا ء ا إذا أراد م ،رضا  ار  ٥(و(.  

 ٍء أو جا  جا  رجا إزا :ل ا :ً٦(وا(.  

  ول.واا  مء أن اوا ء ا  

  

 ا   أر، ن أم وإ ا را ،ن أم وإ ا   اء :

  ره و ا و " ا " ا  ل . روا ء وامن ا 

 ه إك و ا  و ما و ،ا دارة إوا  هو ا   ةا 

 ا   ،أهأ ا إ ا  دارة وت ا ن إدارة ا  ه ا و ،ا

ا ره و وا  ا  ر أوأ  أو ا     رك او 

                                              
)٢ ( : "  " دة س اوا ،ح اب، وان ا١/١٤٣.  

)٣( :  ح، ور ا  : " ج " دة بن ا١/٧٦.  

)٤( :   ما  و   مرح ا  ما ا ١/١٥٠ن.  

)٥( : "دة " ن ج ي بن ا١/٢٥١.  

)٦( :  ا  ويا ١/٤١ ، : و ا ١/٤٢.  
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  ا  ار إ أن  ى اط   ا ،ن  ذ  أ ، وو ذ إن أراد 

ا ذ    .ر ا ا ا  وإن ،ا  را و آ  إ 

ء ن     ا و ى    أ ر ا  ا، ورك 

   و ط  ءا إ     أن اس، وا  ن ذ ط ض  ءا

 طت ا ا   ء إا  ره أنظ  ا   و ظ   و ، 

 و "اا   ق وا   ط ء "اا  اغا  لاس. و  و

  ء واا  وا . إن ا رض إزا أو  ه،  و  ا  ل ال ر

  )٧( .] ه ارة ا أ ا ،  ا.    اء وا ] ء: 

  

ا ون  اء ء وار  وه ي , دل  ذ اد ار  اء :

إ ن ء   اء ا ء  ر    ء  ا  إزا ات 

 ا    ا  أ  وا ا و ا  ءن او    اردةا ا دا و

  ا  و  اء  ن رل ا] أم ر ا  : ار  اء ء

  .) ٨(  ]أم و ي إداوة  ء وة  ء ... 

  

:  ءا  ورد ا  :دة أ   .   ءا  ء  [ورد اا   و

[ )٩(  ا ا و ء وا  ءا     ت  ن ذ ت وا 

ذ  را  رود ا را  سو ، نن .ا ت ءا   

  )١٠(.    اد إزا ا و ال ا  ورود ا  ذ  ار س

  

 ار،و ارة اة .و اح / إزا رج   رة ال   : ار -ب

  -  ارج  ا:.وا

ا  رجا أ  إ :   

 .   اء ، و : ال وا و ذي  ع / اول

ما / ات ووا وج ا  : ءا    ع . 

ا/  ج : و ،  ءب او  ا   ن ،ود وا    ن اا

                                              
)٧ ( ا : : ج . اا    ا ا ري اا      ا  ج أا ٧٣٧ا  . 

  دار ااث، اة. 

اء :ب ، ارة :ب : . وأ  ١/٧٠ اة  اء:ب ، اء :ب    :أ اري  ) ٨(

 . ١/٢٢٧ . ء

ا، ب :ب : ارة ، وأ  . ١/٧٠ا  اء  : ب ، اء :ب    :) أ اري  ٩(

   ءا ١/٢٢٥. 

)١٠  : ( .وي . بح ا ع٢/٨٦ا.  
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، :  ل:ا  ءه ا أن  ،  ر وذ  أو ا ا  ج ا 

ا  او ،  .  

  

وه وار  ي دل  ذ ل ال  ا    اء ر  ار  ار :

ا  ا  و مم رل [و و    ا  و  ن ر ا  ل : 

أ ا  ا  [و   ا  و :  ا د ل:  )١١( ]أن م    أر

    ت رو أ  ا وا  ت رأ  أن آ م ا و 

وا وأ اه ر:لو [. )١٢( 

وإذا أراد اء ار  ار  أان أ أن  ا    إ أ    إ اء  

ن ا  ت ث  أن م١٣(   .   وا(  

  

ز ار  اء ء وز ار  ار ر  : ا  اء وار

    ءه، وا   ا   م را    أن وا و

 رةط ا  ،  ا ل او–  ا ر– ] و  ا  نو رة و ء  

 أن ا ارة اء اورد   ر ا  أم "  ن أزو   " ر رة و  رة

 و  ا  ن او . أ م لوا ا أ  [)ت ,) ١٤ذ ا وان ا و

  روا    ءرة ان ا أم  ا وادون ا  ى ة ا   ءا

  ء ءا وأ    ن رة رن ا ا    ويا و

ا   ا  ا  دواي اما  ك م رة روا ا ء ووا اح ذ

  . ء ءأن ا  ل ا ء  أن أ ا  مج أ إذا  ا و

 و .ا  ء إا  ج  م ر دةء واا  و  ن با  أن :اا م  ل

 وأم ا ون ام  ن  ل: إن ط أ    هو ا ا أ  ا اأ

إن   و   ا  اء ء وار رة و . ن  ا ارة اء

   اردرة  اا  أ م ا  )١٥ (.  

  

: را  ورد ا      اط    ن أن  ر و ر 

و ل :. وروث وط و  ا  د أن ا ا   ورد و]    ا دا مأ

                                              
)١١ (   أ:   ب: رةا،  ب ا١/٢٢٣ .  

  .١/٧١ب   وث،اء :ب  ي  :أ ار  ) ١٢(

)١٣  : ( دزاد ا. 

)١٤  ا أ (       ء ا ب: أن: رةء ،ا ءب ا١/٣٩ .  "  ي اج اوأ

 أ ا وا ل " ء ا–  ا ر–  ا   ١/١٥٢.  
 .  ٢/١٠٩: اع  ) ١٥(
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ل : "   ذ ا ا    أت  اآن ل ا د رام آر وآر مام وه ااد 

  ا  " :و  ا  ل ال رو "وا  ة و  ن  أو أ  

 م امإ ط[ )١٦( ط  م أم وا  ط و آد   ءا  ز أن و

 أو  را  ن ا أ موا . ودوا ا  . ن ا    رن او

  ان وا ا  و       را  و ا   ذ و

:   وا} ر     ت ا  و ذ{ )١٧(   و}  ����� ���� ذ�� و��

  )١٨(} ا� ����� �� ���ى ا����ب

  

ورد ا  ا وأم  أب اب ا  ا :   ورد  ا  اون ء أو ار

  ا س ر  : ل] أ ,   ن ن و ل : إم  و  ا  ا 

  [ا  و رو] إم  أ أ .. [ا و روا ري :  ]أ ن    ال ..

وإذا ن ا ا ا ورد  ال  أم أ   ا ) . ١٩(ا[    ه  ال

أو وا ا  ل ا أ  ز٢٠( .وا(  

  

  اء: - ج

.ن اا ا  ءا  

 ء ا ن اا  ءح اا ٢١(و(.  

  وا أن ء ا ن  اء.

  

ء ا ا ن  : ا   ء ا ا ا :-  

ذ أ أ ا إ أم  ز ال ا وار  ء ا  ال ا وار: -أ 
ل رل ا  ا  و: إذا أ ا  ا ا ،]  روى أ أب ر ا  ل: )٢٢(

و و، و ا، أو ا ل أ أب:  ا م ا   ا ف، 

                                              
)١٦ (    ة  ١/٣٣٢أب ا–  اءة ب ا . 

)١٧ رة ا (: ٣٠  . 
)١٨ ( رة ا: ٣٢ . 

: ب   :وأ  . ١/٦٢ب  ا أن     ، اء  : ب  : أ اري ) ١٩(

 .    ١/١٦٦ب ا   ال ووب ااء  ال،ارة 

)٢٠  ما   . ريا  (١/١٥٤. 

)٢١( :  ا ١/٨٢ .  

)٢٢(  :   و ١/٢٨٨ا ،  :  ا ا١/١٤٤ .  
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  ا وم[)ل:)٢٣ و  ا  ل ار  :ة أ  ورد و ، ]  أ  إذا

 و ا   [ )٢٤(:ط ه رل واا  و.  

  أن ن  ااء. - ١

٢  - .  ن أن  

  وأ  ان، أو إذا ن  و ا ٌء ه  ن:

ل أ و ،ًز أ  :أ .ا  دا  ،ريوا ا    

وام :ز ال ا وار  ان، وروي ذ  اس وا  ر ا  ، و ل 

:  ا ر  روت  ،را وا ،وا ] و  ا  ل اأن  - أن ر  ذ

ا  ا؟ ا   ل: أرا ،ا و ا ن أن ً[ )٢٥( :ا  ل أ .

أ  روى ا   ر ا  ، و وان ا ل: رأ ا  ر ا  أمخ 

 ،ا  را   م إ ، :ل ا ؟  م  أ ا  أ  : ،ل إ 

، وا  ٌ رل ا  ا  و )٢٦(ذ  اء ذا ن  و ا ٌء ك  س 

 إ ا  ،دا  ٌ ٢٧(و(.  

  أ و     و ،   م ،ً ءن واا  ر از ا

 إ  ،  و  از  ن ،ف ا رض٢٨(ا(.  

 ٍروا  ل أ ل: )٢٩(و  ا ر  روى ا ]  أ     ق ظ ار

 ا  ا  ،  و  ا  ل ا٣٠(]ر(.  

  لن ا ،ٍ  و ل ا   :ء ا ن اا   ل او

 روا ا  ءا  ا  او ،  لو أو ا و ا  ،هد  ءا

  ف ًرا أو ً هى ذ٣١(و(.  

 ، إ  ف ، ا  ل   : ،ًف ما   ،    ن

       )٣٢(  س  وإ ا إن أ)٣٣(.  

                                              
   ).١/٢٢٤) ، و (١/٤٩٨)أ اري ( اري ٢٣(

)٢٤)  ١/٢٢٤)أ.(  

)٢٥)  ا ١/١١٧) أ ، ( : ) الان الو) ١/٢٣٢ ا.  ا :  

  ) و از.٤٠از  ار (ص  :  و) ، ١/٢٠)أ أ داود (٢٦(

)٢٧( :  را  رو١/٣٧ا ، .:   ١/٢٢٨ا.  

)٢٨ر ا٣٢: ) ا.  

)٢٩( :  ا وم ا او ١/١١٤ ،  :  ا  ١/١٦٣ا.  

   ) وا ري.١/٢٢٥) ، و (١/٢٥٠)أ اري ( اري ٣٠(

)٣١( :  ا ١/٨٣.  

)٣٢( :   ١/٢٢٨ا.  

  . ٥٢:ا. ار) ٣٣(
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  .)٣٤(و ح ا م ه  ًأة إك  ل أو  ٍ ا ،م  و ا  اأة 

  

   ال  اس واره ل ء ا ن:  ال  اس واره: -ب 

 ا وي: ول ا ،أ  واى اإ وظ ،ل ا او ،ا وٌه و ول: أما

  .)٣٥(ار 

.ا و أ ا  ىا واا وظ ،ل ا وٍه، و و ا  أم :ما  

ل اب ا  :ه ال  اس و اره ل ء ا ،ا ل  ،ٌن  اس 

  )٣٦(.  

  

ذ ا وا إ أم ه ال ا وا م  آت ا   ال ا وا: -ج 

ه ا ،ةا   ٌ ن  وأم ،    لاد اأن ا وا ، ً

 أو  ،ز ا  ا  م ،ا  ً و ا )٣٧( ،ز ا أم ى او.

  وف ا از اد٣٨(وا( ءر ا  ز را وأ.)٣٩(    ا وم.

.ًأ ره ا أم ا  

و  م  اح: و    وا وً ا  ، ول ا: و ه 

 ر٤٠(ا(.  

  

 اء  أم ه  ا إذا م ا  أو  ر أن   ف ال  ا: - د 

  ل  ا م و :وزاد ا ، رجش ار   ،ا  

 م٤١(و( د ا ظ  و ،رو ا   ٌر  و.  أم ا   ،

ل أن ا أ  ر اا )٤٢(.  

  

                                              
)٣٤( :  عو٢/٨٠ا ،  :  جا و١/٤٠ ،  :  روطا ٩٦، ١/٩٥م.  

)٣٥ر ا٢١: ) ا .  

)٣٦( :   اقوا ا ا١/٢٨١ ، : وع وو٤٦، ١/٤٥ا ،  :  عف ا١/٥٤ ، : ج وح ا  ا

١/٣٩.  

)٣٧( :   و١/٢٢٨ا ،  :  ا و١/٨٥ ،  :  ١/١٦٣ا.  

)٣٨( :  ا ١/١٠٩.   

)٣٩( :   و١/٢٢٨ا ،  :  ا و١/١٦٢ ،  :  ا ١/٨٥.  

)٤٠( :    و١/٢٢٨ا ،  :  جا ١/٤٠.  

)٤١( :    و١/٢٢٩ا ،  :  ا و١/١٠٧ ،  :  ا و١/٨٩ ،  :  ١/١٦٣ا .  

)٤٢( :   ١/٢٢٨ا.  
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ح اء م   ا أن   ر:     اس  ء ا -  ر

 رل ا  ا] ء ا، و  ر اى،  روى اٍ   ر ا   ل: 

ا ى وا  ء أنا مأ إذا د و [ )وج  )٤٣ أ مو  رج، وا

 رأ  أن ه.و  آذى ه، ور ن ذ ،ر ا  أ ا  و ، اغا

 ا    رةا  ل مو ،  ا ر ا  أ  وى ن ذ ،سل ا

 :و ،ا و و    اءه ه، و  اق ا  ا  أ م

  .)٤٤(ره، و  ر  أن م إ اد 

  

] ه  ر اء أن ل ا  ً ر  ، ر ا  :  ال ً: -  س

   ً ل و  ا  ل اأن ر [)٤٥( : ا ر ٌ لو ،]  ل ار م

ً ل ا أن و  إن  .)٤٦(]ا ٍ  ه و  :فما  ذ أ ا  ىأ ٍروا و

 ا، واًظأو م ً أ  ا رو و :ا  ل ،رل ا -    لا -  

. ا وة رة و وأ وأم ٍ  و ٍ  وز  ا و   وٍه  ر ن ن

 ا ر   ورد  ،وف ا و  :ل ا ،ا :] ط أ و  ا  أن ا

        تم ،ل: ادم  ،ً ل [ )٤٧(.  ً  و

 از، ون ا  ن ز أنوي: ول ا ، ن  ،ا    م بإن ا  

ا   ذ )٤٨(.  ،ا  ز  اًا طًن رن ا إن أوا أم ،ذ  ا و

واس أو م أ، وإن ن رًا  ًل  ً أن  ، وإن ن ً طًا  اس 

و ف  .)٤٩(ن ن   ً ً إ ه و ل ً  وً ا    ٌء  ال، وإ

. ا ا  

 د  اع إب و  س ء   و أا   اس   اا او

    و ا.. أ  ا  و  اأ   ال إذاا  از  

  ا ن   ر  ا و ذ و ذ  ا  اس  اا ء 

 ا  ا  اا  لاز ا ءوا ث ا اا ا أ و ا 

 ا ء وار أو اا  ء ا  ع  أداء و ء ا  ن واا إ

                                              
)٤٣) ا (١/٩٦)أ ا   ل اف.١/١٠٧) ، و   دهإ و (  

)٤٤( :   و٢٣٠، ١/٢٢٩ا ،   :    ا ١/١٠٦ ،  : و   ا و١/٨٣ ،   :     ا  ا

١/١٦٦.  

)٤٥) أ ٦/١٩٢)أ.( ا ا  :  .     

)٤٦) ا ١/١٠٢)أ.روا أ  وذ (  

  ) وا .١/٢٢٨) ، و (١/٣٢٨)أ اري ( اري ٤٧(

)٤٨( :  رو٢٣٠، ١/٢٢٩رد ا ،  :  عو٢/٨٥ا ،  :  ح او١/١٢١ ،  :  ١/١٦٤ا.  

)٤٩( :  ا ١٠٧، ١/١٠٤.  
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 .   و ا أ و أراد أن  ل از وإن  اا   ا ر ا 

ا ول   أن او ا  اه ا أ و  ن ا  ا وا     ن ل ذ 

ورد  ا  ا ء ا  إ ارض و  ا وا أ أ ط وأ وج ارج 

  ٥٠(وأم(  

  

   اء ن:أ اءة اآن   ك ا  أو ه: -ص 

. ٌلو ا  ا و ،ٌا ول: أما  

  ٌلو ا  و ،و أم :م٥١(وا(.  

. ل  ذر  آن وٌه و إن ا :ل ا   ءا م  :آنا ا  وأ

اا  إ :ل ا ،ا  ٌف ه، و أو  ء ا ل ا ا  را

ط ات ن ذ ا   ه وإؤه واد   ذ، وا ه ا  ل 

ن ن ا   ر ن، ن  ج ا [، أن ا  ا  و ل:)٥٢(ار 

ذ   ا[ )ل: )٥٣  ا ر ٍ  رواه ا و ،] ل و و  ا  ا أ أم

ط  إ و  ا أن أذ  ل: إم ر إا  ،   د    [)رواه  )٥٤ و

  ل ،  ،ل و و  ا  ا   ل: إن ر  ا ر ا   

 :و  ا  ل ار] أرد  ذ  إن م ،   ه ا   ٥٥( ]إذا رأ(. 

ن ا ح ا ء وا    ه ا وأم ، أو  م اٌء ء ا ل  ا

 ء ا ل   ن )٥٦(و :ويل ا ،ورةا  ء وا وا ح ا و.

 اه ا  ا  ا  ،تا  ه أو ًمإم   أو  أو رأى ،   اً رأى

  بورة و  :ل ا ،أ   )٥٧(.  

 ء ا ل ا ورد ا  :  ا ر  ا  ا ا  ورد] ل اور  أن ر

 و  ا    ل–   –  د [ )٥٨(    و  ا   ا ال . و و

 ا ن ا  : ا ا  ءاوا ن رد ا ا ا  و  ا  د ا  

                                              
)٥٠  : (  / زاد ا  ح ا١/٥٢٠ا .  

)٥١( :  عف ا١/٦٣.   

)٥٢( :  ع٢/٨٩ا.  

  )   أ  اري وأر إ إ.١/٣٩) ، وا  (١/٢٢) أ أ داود (٥٣(

  و ا ووا ا.) ، ١/١٦٧) ، وا (١/٢٣)أ أ داود (٥٤(

)٥٥)  ا (١/١٢٦)أ ح ا  يده اإ ١/١٠٢) ، و.(  

)٥٦( :   و١/٢٢٩ا ،  :  ١/٥٠ا.  

)٥٧( :  عو٢/٨٩ا ،  :  ا او١/٢٧٥ ،  :  ةو١/١٩٦ا ،  :   عف او٢/١٣٧ ،   :  دابا

 ١/٣٧٨ا.   

)٥٨ (   ب :أ: ب ،ا: ١/٢٨١ ا . 
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أن رد ا    ا  ا  و ل ا و   –ر ا   –و ذ اوي .

 ا رد ا ا ا ذ اء أم س    اس وإ اذن   ل وا.اء

ُ  إ اذن � ذا  اس وا  ا   ء ا ل ه إم  رد ا و اك ا

ا  ك ، وأو أو ذن وا س وإا  ا    را ا  و

 س وء و ا و . وأ ا وا    س  ن ذ ا د  اا  ا

و ا د م ص ه ال  ء أن  ا  . وا  ل ا وا وا    ل 

س وإا  ا  أن ا  ركا وا   ا  او ا  ن ءا  ء  ذنا

و ا  ا  و ا  . ل .ا  ا از ذ ٌض روى :  ن لو

 :ا ل او ، ا ص را  و  ا و وا ٍ ل و :ل [ا و  إذا

مأ   ا  ن و  ا  ل اأن ر ا    ا :ٍر ل او ،ا [ 
)٥٩(  ا ذ   أن   ٌء ءة ادم     ا إ  ا أن ذ ا ط و ،

 إ ل   .ٌل. اا   )٦٠( ه إ  أم أ  روا ا  فما  ذ و

  .)٦١(اذن   ال، و أ ا  ا، وا أم ه 

ه رد ا و    ا ا ل ء ا و اء ذا ا   ه ار و ل

 ا ا  كا  ا ذ  ن إذا   ا ه أوو اء ا ا  ه وا

 ا  ا ذ و  ا  أن ذ  ا  ء ج إن ا نا ال وه ا 

 ءل ا  ء ذ  ا ل وأا  ء أمل اد  اردا ا    

 ه ا  – اا -   و . ء إذا ما ل إا ذ   ا ا و

 ا  م  ا )٦٢(.   

 وا إ ا إء ا  ا، واا  ا  ا ذ ا وا

 ه ال: وظ ،لا    ادو : ل ا ،ًأ ا ه ذو.٦٣(ا(.  

أ  ن   ز ء ا ل   ءج اوان ا ا    أن  ا ى أن 

 مإم   ى أو أن   أن    ز ه ا   ذ  أو.   أن ا و

 أ  ه  ذ  ء أو  ف أو ف أنو     ن أو ,  دا   أ

ا ا ا  ء ا ل  ز ا   . و  ن ه  ا    

 ء وا  رج       ز ,  أم ء ا ل عا  

  ن و ا  د ء ورج ا ه  ن أنا  ء ذ   ن ا ذ  

     و اا  -  ا ء  –ررج ا     ءا   

                                              
)٥٩)  ١/٢٨٢)أ.(  

)٦٠( :  ما  ن ١/١٥٣.  

)٦١( :  فم١/٩٥ا.  

)٦٢( :   ١/٤١ا.    

)٦٣(  :  عف او٢/١٣٧، ١/٥٣ ،  ،  داب ا١/٣٧٨ا ، ، ع وو٨٩ - ٢/٨٨ا ،  ،  مر٣/١٠٩ا.   
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   إط   ن  أن  ا  س  :ل ؟ رأ   ة أو أو   ن

  ) ٦٤(  ا

  

 - :ءن ا  ءن ا ن إذا ا   و    ءا    : ل ا

     ،ما  يل: ا ؟  ةا  ؟ أو  ةا ءا أد

 ا    و.ه.ا   وأن ا ،ء واا  أن ا   أم إ ا وذ

  .)٦٥(ه ا  اء 

  

ل ا   ا     اء إ ر  إذا ف دل أ ٍ، ول  ا: - ع

   ا  ءب ا قط  ا  ا     ا   :ا  اا

  ا  ب أنوا ،ٌم  :ل ؟  أ ٌأ  ق  لد د و ،ٍ  هو ،ً 

 ا    ب٦٦(ا(.  

  

ه أن  امن   ل ء ا و ، أ   ا ا   اج: - ف

 :ً  ا دة ر] ، هذ   ل أ إذا   أ  ل )٦٧( ]وإذا ،

ا  ا: و اء  اا، و امف : إم ا  ا، و و ، ٍن 

. و ا  ورٍة ن  

  

 ا ر أو  أو   ا  ااغ أن   ا وا  ا: -ك

  وآداٌب ٌأ و ،ً  أو ، . )٦٨(   

  

: ما ا-  

  -أ   ٌء ا: -ا اول :

  ء ا  ط كٍ وظ م و  : -أ 

 ة ر روى أ  ،سا   ظ ٍء، و رد س، وا ط  ل ز أن  أم  ءا ا

 :و  ا  ل ال ر :ل   ي [ال: ا ؟ ل ار  نما ا: و ما اا

  س أوا ط  ٦٩( ]ظ(.  

                                              
)٦٤  :  ( نا ١/٤٦٢.إ 

)٦٥( :  ١/١٦٦ا .  

)٦٦( :  ا  اا ١/١٢٦.  

  ) ، وا ري.١/٢٢٥) ، و (١٠/٩٢)أ اري ( اري ٦٧(

)٦٨(  : ما  ن و١/١٥١ ،  ،  فم١/١٠٣ا.  

)٦٩)  ١/٦٢٢)أ.(  
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و ا  ا  ء ا   اس، أي ا اي   اس  ا ، أو ن 

. أو   ن أن رب: إا م  لث، و ءا ز ا    

 ء ا ن وا ء ا  حو ٌا  أ و وا رد واا )٧٠(.  

  

  ء ا  ا: -ب 

 و ،ٌا أم ا  ىا واوا ،ا ا  ء ا ٍروا  وا وا ه ا

. ه م ه، وإن  ةا م إن  ل  

وإ  ا وا إذا ن ذ و ا، وأا       زوال ا  أو ، أو 

-  ا -  ،ا ا ،ً أو  ن اأ ا  اٌءو ،ل  ف أرض ه

      و  و  اا ا و.ًرع أا  ذ ه ان.و

ام، و ه، ا: ن  اة  ، وا: و ن ا ً م ه ، و ق 

  لن ا أ ا  اه، واة وا و    و ،ل  وا  ء و

 ا ا        دواٍء أو دغ، و  اوراق ا  .و  ذوه 

  له ا  ةا  ةأن ا ً)٧١( : ذ  لا  ا  وأورد ،]أن ا  

   ٌف أو   ا  ن أ و  ٧٢(]ا(.  

  

  ء ا  اء: -ج 

ذ ا وا إ ا ء ا  اء،  أو ، وذ ا إ أن اا  وإن ن 

 : ا ر   اًء راأن[ا اء اا  ل أن م و  ا  ٧٣( ]ا( أ و ،

، ون اا  إن ن اء رً، )٧٤(]  أ  اء اا اي  ي ]   ة: 

 أم ره، ور أدى إ .  ، ل ا : وا)٧٥(: م ال أن ل  اء اري 

وأ اا ا  ال  ،م  و  و ه ، وا  اء أ  ال، 

.  ٌ ٌ  ،ى إ ب ا ل ء، أوا    ٍءإم  ل ا إذاو ل ا ٌض 

 ا: ا اارد  ا  م اٍ وإرٍد، و  ا أ ،م ه، و: ا ، ن 

 م ل او ،. .ا .ا و ل ا اره، و   ر أما و ر ا  ءا

                                              
)٧٠( :   و٢٣٠ - ١/٢٢٩ا ،  ،  ١/١٦٦ا ، ، و ا ١/١٠٧ ، ،  و ا ٩٠ - ١/٨٩.  

)٧١( :  فمو١/٩٨ا ،  ، و١/١٥٦ا ،  ،    جا و١/١٢٦م ،   ،    ح او١/١٢٠ ،   ،   

 ح ا  و١/٩٠ا ،  ،  ا ١/١٠٧.  

)٧٢)  ١/٢٦٩)أ.(  

)٧٣)  ١/٢٣٥)أ.(   

  ).١/٢٣٥) ، و (١/٣٤٦)أ اري ( اري ٧٤(

)٧٥) واا   ت.١/٢٠٤)أورده ا ور وا  امل: رواه او ، (  
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.ول ا وا :ه ال )٧٦( أ ا أن اا  ا  ا   ح اوم: اري

. اً ن أو  اء اا    اً ن ه وإن  ن إن :ا   ل ريا وأ

 ا ، م  و  م و ه، وأ  ه، ل اوي: و مٌ، و أن  ال

  ءن ا ،ا ظ   اا  لا ا  و ،ا وا  ،  ريا ا

  ه  م أو ،دة ل)٧٧(ه ا يا ء اا  ن .و ،    

 ا  ا    ٧٨(ا(.  

  ،فوا ء اء اا  ًأ ا ٧٩(وم(  ء واا  لا  ق او.

 ر، و ط  ٍء  أو  أوا ا اول و ام  ،ف اع: ه   ٍء راٍ أو

  عمس اا ره و م ر أو ٍرا )٨٠(  

  

  ال  ن اء ون ا: - د 

  ر  ورد  ،  ه أو أو     نمل ا أن وا وا ه ا

.و )٨١( ]م رل ا  ا  و أن  أم   أو ل  [ا أم ل: 

 ٌ    إذا اا  أن :أن ا اا  أن : عف ا ء.ول واا  

  ءا  أر  ،أو ا أو ا ا ا  ل ن :ل ،ٍ أو   ن ا

  ا -  ا  ىء وا   إن :أ ل ا-   ،س  ءا و ،ا 
)٨٢(.  

  

    ء ا  ا:ر

وإذا ن    ا ]  ق ال وا  ا ،م  وً و ًن ادة، 

  قا   و  ٨٣(]ا(   ل ا ا  ل اورد: أن أ و ،أو ل وا

 إن رل ا  ا  و  [ا  و: ده:  غ د   ٍء   و رواٍ زاد: 

 ر، إا ل وا ا  ٍء   ه ا إن : ل هاءة دة ووا و  ا  

  .)٨٤( ]اآن

                                              
)٧٦( :  ا  ويا ١/١٤٤.  

)٧٧( :   عو٢/٩٣ا ،  ،  عف ا١/٦٢.  

)٧٨( :  ح ا   ا و١/١٢٠ ،  ،  عف ا١/٦٣.  

)٧٩( :  ح ا  ا ١/٨٨.  

)٨٠( :  عف ا١/٦٣.    

  ) و ا، ووا ا.١/١٦٨) ، وا (١/٣٠)أ أ داود (٨١(

)٨٢( :   و١/٢٣٠ا ، :  عف ا١/٥٢.  

  ).١/٣٩٠) ، و (١/٥١١)أ اري ( اري ٨٣(

  ).١/٢٣٧) ، واوا اى  (١/٢٣٦ () ، و١/٣٢٣)أ اري ( اري ٨٤(
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 ا  ح ،ًأ ٌا أم  ر ،أرض ا إ  ٍء وإم  ا  ل  أ

  ا، و   ن ا :ا ل ا ،ا  وا ا  اا و ،وا 

    ل اوا.  أر  ل أراد أن   ، ا م  ، و و

ا وا از ذ  از، ء  مازل ام   ا: أزه  ا، ول 

 ب ار    ٍ  أ دة أم أ أ وا ار  ا: ام أم وٌه، ل: و

 ٌ و ٍط  ل ا    )٨٥( : أم ،  وورد ،]  ل ار  ا

 ا و  ،ةة واى ا م ،أزوا   أةا و  ا و [ 
)٨٦(.  

  و  ء ا  رب ا، ا     ا ،ن:

.و م إذا  ا  :لو ،ا  ره اا ،ٌا ول: أما  

 ًأ  حاء، وا  ن أي إذا ،ا ا: ووأ .ا  ح ، وٌه أم :موا

 ٨٧(ا(.  

  

  ء ا  اع ا: -  س

 ي اا ا ذ :ا  ل ا-  ا  أي -   وأ ،ح وة أووا ا  

   ز ذ  ،  ل أم و و ،ا   ذ   وإط ،ا 

  س ، أس ا   ا  ٌع ذ  أن ل: و ،ٍ ذي ، عا و و

  ا   ح اج ن ال  ٌح، ول ود و    ً، و

 :رل اج.وع اا أ و و د   ذ ا] ، ء ا   رع

 وأ و  ا  ا  ع، ووا  دوٌد وا ا :لو ،ٌ ول أم نو

 ا إ   ن و  ا  أن ا  ،رعا ا  دأ ذ  ،٨٨(]وا(  و

  ٌن   ا )٨٩(.  

  

  ء ا  ا وا: - ص

ء  ا ا ب ا م  ا  اج:  ( ا )  اد و ارى، 

 ا ا  دون ا  ةا ا   م  ،م  ا ذ  )٩٠(.  

  

                                              
)٨٥( :  عو٢/٩٢ا ،  ،  ٣/٢٠٤ا.  

   ).٤/٢٨١)أ اري ( اري ٨٦(

)٨٧( :  ا و١/٢٥٦ ،  ، ص ا ٣١٠إ.  

)٨٨) واا   ١/٢٠٣) أورده ااموا  ل: رواه أو ( .ا أ  ت ور ،ووا ا   

)٨٩( :  جا ١/١٢٥م ، : ص ا ١٣٤إ.  

)٩٠( :  ا ا١/٢٧٧.  
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- :ا  ء ا  

ى ا أم ه ء ا  ا ،ل ا : ن ا ذى  ذى  ا، وا أن 

 ،ا  ل إذا ا   أن ا إ ،وا ل ا ًأ  وا ، اا

  ه و ب ا ل إن أ   ا ا  ا  وا ، م  ن أن إ

 و ،ا  ا  ه  :فما ع، وف ا-  أ ا - ه :)ض )٩١و.

  .)٩٢(ا  ا ة إذا م  أوا  ء ا      أاء

  

  ء ا  ٍ أو ه: - ع

أن رل ا  ا [، وا ق اا ار ، روى  ا  : )٩٣(ه ال ٍ  أو ٍب 

ا  ل أن م و [ )ا  )٩٤ ويل ا ،لا  د أو ،  ا   ج ر مو

 ٍ ا و ، ٌ)٩٥( ً اًم  أن ظ   إذا   :ا  ل او ،

   ذى أو)٩٦(.  

  ا   ،  ، و ف  -  ا ال  اب  -ل ا   ا: وا 

 ،ا   ا :ا   واما و ا و ، ٍ  ن ه و : عا

  ل أن اا  و ( ه   ) ء ا ة ا)٩٧(.  

  ،ه ل  ،اً ن أن و ، له ا ،ا  ً ن أن  ق ا ا و

  م ات إنا  ه ح :ة، وا    اٍت)٩٨(.  

  

  ال  ام: -ف

 :  ا ر  روت  ،ٍءإم  ل س  :ل ا] و  ا  ن إن ا

 م  ، ل  د  ، إ ٩٩(أو( أو   ،أ و ،[)١٠٠(  أ و .

 :  ا ر ر]ا   ن ان  ٌح و  )١٠١(ا  و  ل ،[ 

                                              
)٩١( :  عو١/٩٢ا ،  ،  جا و١/١٢٤م ،  ،  عف او١/٥٣ ،  ،  فم١/٩٩ا.  

)٩٢( : ١/٤١ ا.   

  ).٨٦ - ٢/٨٥) اب  ن ، وا  اار (اع وي ٩٣(

  ) إ ام   ا   و ااوي  و دة.١/١٠٦) ، وأر ا   ا (١/٣٠)أ أ داود (٩٤(

)٩٥( :  ع٨٦ - ٢/٨٥ا.   

)٩٦( : ح ا   ١/٦٣.  

)٩٧( :  جا  ١/٢٩ا.   

  .٢١ا :) ار ٩٨(

)٩٩ ا   ت، (اا  ء أ وام أي ام ٢/٨٢) ا.(  

  . ) ٥/٣٥٦)أ اري ( اري ١٠٠(

)١٠١.(س اا)  أي (ان) (  
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.و ا إذا ن  ،ٍ ل  ر ا: م  أ ،ن م  ض  ه، )١٠٢(

 ر  أ )١٠٣( ه  أم :ا أ  فما  هذ ل و ،)١٠٤(ا و. 

 اا-  ا ا  -  ذا  ،وا ا آم  ا: و ،ف ،ا م

 ١٠٥(وا(. 

  

  ار  اس: -ك

 ا   أن ا  ،وا وا ا  )١٠٦( :ً ة أ  ،] أ 

    ،آد    نن ا ه ر  ً  أن إ   ن ، ا

ن أ  ا  ا  ا  و ٌف [.و  ا   ل: )١٠٧(]أ، و   ج 

  ١٠٨( ]أو( ا  وا   ت، إذاداب، أي اا  ذ   أن :ا و.

ة  ى ر     م، أ  ن  واً، إذ   اٌ، واه 

 و :ا  ى، وزاد اا ا اا ا ٌا او ، ونٌس ا ل وه اأ

 ا و ،ا  ز ،ٍ )١٠٩(.  

   بأن ا ا  اقا و ،ه ا  ء ا وا ا أط ا و

 ،ٌ  ى   و  ا  أ ،  أن  ، ر سا   ل أنا

 ن إذا ا  ا زري: ال او ً ن إذا  ف اً.  أن ا :ًأ ا  و

 ر  ذراع ، إن ن  و  أذرع ، إن ن ٍء أو ٍء  ،  ن ن 

 ا ذ    و ، ا    أو ٍ ٍء . اط  رض ا و

 ا ر ا :ح ا  ل ،د١١٠(وا(.  

  

  اد  اس  اء: -ل

 : ،سا  ء ا ن إذا ا  ب أم وا وا ا ذ] ن إذا ذ

أ ر )١١١( ]اا  سا  ه  ن و ،سا  ه    أن  ا وا.

                                              
  ) ، و ا ووا ا.١/١٦٧وا ( ) ،١/٢٨)أ أ داود (١٠٢(

)١٠٣( :  فم١/٩٩ا.  

   .٨٢ا :) ار ١٠٤(

)١٠٥( :  ا ا١/٢٧٧ ا ًأ ١/٢٩، وام.  

)١٠٦( :  ا أو ١/٦٦.   

  ).١/١٠٣( ) ، و إده    ا٣٤   - ١/٣٣)أ أ داود (١٠٧(

  ).١/٤٣ا ا داود ( ) ١٠٨(

)١٠٩( :  جا ١/١٢٣م.   

)١١٠( :  ح ا١/١١٦.   

  )   اة  ، و ا ووا ا.١/١٤٠) ، وا (١/١٤)أ أ داود (١١١(
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 ل اء.وا  ا  ن د إذاا    رن ا ا وا وا ،ا 

    د: إى ا   وا :ا  رة او ،ٌر   ٌت و  رج

. ر  و  ع   ا  ا: وأ ،رة  ى ٌت و      و

وا ا وا.ء ا ا ن ا إن إ ،ًن أا   أم :د أن ا 

 ،  ين اا  ً   م  و أو   م  ف  ،ًآ ن ا

ورة ا: ا  أ ا، و ، وأ، وأراده، وإ  ه  اس ا  ر ه 

 )١١٢(  

  

: ما ا- : وآداب أ-  

: ا ذ   لب اا  

 :و  ا  ورد أن ا   ا ذ  ٍء ءا ل إه ا] ء وا ن إذا د

[ )١١٣( ا اا   ٌ ا او .ل ار ٌ  ن :ازيل او إ ا   ر

:  ردٍت م   اوا ،أ     

 ،ٌا  وٌه ا  أن  ا م  اا أن ا  هو ا  رق ا 

 لوا وا  إن : ا  وا ل او  ه ف ورةل ا   ٌا 

 ر  ٌآٌن أو ذ  ٍء له اًرا، و و ٍ   :ويل ا ،ٌآٌن أو ذ 

  م ،ٍء   ،ٌتآ  ٍ   ٌل وذ ، ل  آنا  ل :لو

 ،  ا   و ً     :لو ٍ إ ٍ لا  :ا  ل او

 ٌ)١١٤(.  

ز أووا ، س  ٍء   ن إذا أم إ ا ١١٥(وذ(.  

وا ل ا أ  ،ً م  ، ال ٍ، و ه ال   ذ ا إ   ل 

   ا  أن   ويا   ، ً ظ م ن، وذ اً ر اا ه، و

، و أط  ا ال، و ا  ار وه  ا ، )١١٦( ال ٌع و ن ًرا 

 إذا ا إ ٌ  و   : ما   ح  ، ١١٧(اط(.  

                                              
)١١٢( :  و١/١٤٤ا ،  ،  ح او١١٥، ١/١١٤ ،  ،  و١/١٥٥ا ، ،  ا ١/٤٠.     

  . ) ١/٢٥) أ أ داود (١١٣(

)١١٤( :  ا  ويو١/١٤٥ا ،  ،  و١/٣٨ا ،  ،  بن   ، و١/٣٢ا    عف اف  ١/٤٩موا ،

١/٩٤.  

)١١٥( :  ا  ح١/٦٠.  

)١١٦( :   ويا ١/١٤٥ا.  

)١١٧( :  ما ١/٦٧.  
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 ا ذ   ن أن  ل  وا وا   وا ق ا أو  و ًأو در

دًرا أو ه أوا اا  ذ، و ذ اازي  ا  أم: أن ا  ا  و ن إذا 

 ل ار ٌ "  ن م و ل: وإو  ء وا ١١٨(د( ."  

،ذ  ا  أوا أن ا  ذ  و  وا وا ا ا : ٍ  را ا م

 ن ا  ويه ا  )١١٩(   وا ،أ  ا وا ٍروا   ًأ   

  ا  و  ،ل.أ اء و أ ٌ ٌش  ذ ا  أو ا ا  أو ا ا

 إذا ا    ء وأنا إذا د   ا  أن  أم إ ا ١٢٠(ذ(.  

   ٍ    يا و اوا ،و ا ا    يا از وا :الأ  و

  .)١٢١(ر، وا و اي    ا وا  ا ا رٍ و ا

 و  ا   اًءوا  ً وٌه ءا إ  ا ذ    أن إ ا وذ

ل ا ( ل ار ٌ ) ن مو ، عء ما ن إذا د م  ا  ي: و

  إ ذ إذا أ ٌظ ء ول ا را   ا ذ  يا ء ا )١٢٢(.  

ول اداوي  ا : د اء   ذ ا     ط  وإن ن  ره أداره 

 ء إا  )١٢٣( ا ه، م و ،إد  ز ا ذ   ءل اد إ ا و.

 إ ا  ن ا ه، وا و   أم  وا ١٢٤(وا(.  

: ا ا  ٌ ٌا    با  م أو ا  ا م و  ل ا-    أي

-  إذا ا    ء وأنا إذا د   ا  أن ١٢٥(ا(.  

 ا وا  ا ا  ٍب  ءا إ اا  :ا   و ح ا  ءو

 ٍو و     دون  و   ء ااد اا ل: و ،و  ا 

ا م     إذا ،وأ  و ،  ويا  م و  ا  :ٍ   اد

   ١٢٦(ا(  ء اوأ ،ر   ء وإنمء اج أا م  ا وأ)١٢٧( ،

  .)١٢٨( : أن ا ال  و وم   ا .  ( ا م )، و ف اع 
  

                                              
)١١٨( :  ازي ب١/٣٢ا.    

)١١٩( :  ع٧٤ - ٢/٧٣ا.  

)١٢٠( :   ا ٥/٢٣٠.  

)١٢١( :   ب٢٧٥ - ١/٢٧٤ا.  

)١٢٢( :  جا ١/٤٠.  

)١٢٣( :  فم١/٩٥ا.  

)١٢٤( : ص ا  حو٦٠ ،  ،  ما ١/٦٧.  

)١٢٥( :   ا ٥/٢٣٠.  

)١٢٦( :   ا و ح او١/١٢٢ ،  ، جا ١/١١٧م.  

)١٢٧( :  جا ١/١١٨م.  

)١٢٨(  :  عف ا١/٤٩.  
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    إذا أراد دل اء:

   ذةوا  ا  م ،ءل ان إذا أراد دما  ٍ رذ دوردت أ

 ءا  ،طا  :] وا ا   ذأ إم ١٢٩(]ا(  ا ا ا و

 طر اذ  ،ا  وا ،ا  ءا  ا :ل ا ،وا وا

 ١٣٠(وإم( :ًأ ا و .]ا  :ل ء أنا أ إذا د آد  راتو ا أ   [ 
)١٣١(ا م  و.  ا)ل:  )١٣٢ أن  إذا د أ   :ل أن ا ،ًأ]   ذأ إم ا

 ن اا ،ا ا ،ا ١٣٣(]ا(.  

 ا   م اءةا  ذا ا ذ، وا  ا  أم  وا ا م ا و
.وم ا  ا  ا إل ا   ، ا، و ل: ا ا، ول )١٣٤(

و ا :ل ا اارد  ال إ   اوي: ل أ :ا ا ك  ان وااء.

ء ا ا ن ااٌء أ ،ثا  و   ا إ و  ل ذ أن  ن ، أ

إن   ا ا ء ا و ، ن ا وٌع ل اس، أ إن ن ا ا ء 

 م   ا ل ، و تو  ل ا  ١٣٥(ا( دووردت أ.  ىأ رذ

امن إذا ج  اء، أى اء أن    ، ء  اوى ا ، ل إذا ج: 

]    وأ ،ذ   جي أا  ١٣٦(]ا( : ىأ ً وا وا ا وذ.

]ام[ )١٣٧(  ل د  و ،ً رو :ا)١٣٨(.  :و]مذى وا  ي أذا  ا[ 
)١٣٩(.  

  

   اى  ا  ال:

ح ر اء م  ر اى  ال، وا  اوج،  ا ، ة اع: أن 

 ا  ب ه ن و ،ا  ب وا ب ا  ن )١٤٠(.  

  

                                              
    (.  أم ١/٢٨٣) ، و (١/٢٤٢)أ اري ( اري ١٢٩(

)١٣٠( :  ١/٤٢ا.  

  )     أ ط ول: " إده  اك اي ".١/٥٠٤)أ اي (١٣١(

)١٣٢( :  ٢/١٢٩ا.  

)١٣٣)  ا (١/١٠٩)أ ح ا  يده اإ ١/٩١) ، و.(  

)١٣٤( :  ع٢/٧٤ا .  

)١٣٥( : ا  ١/٤٢.  

  ) مع .٢٢١ - ١/٢٢٠) ، و إده ا   م ار (١٥)أ ا ا   ا وا (ص١٣٦(

  ) ول:   .١/١٢) أ اي (١٣٧(

  .٢/٧٦ع  : ا)١٣٨(

)١٣٩)  ا ١/١١٠)أ و ،  أم   () ح ا  ي١/٩٢ا.(  

)١٤٠( :   و١/٢٣٠ا ،  ،  ا و٨٣، ١/٨٢ ،  ،  ١/١٦٧ا.  
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: ا  

 ام ا  ر،اأ   ا   ا وإ ن أم ،را ا وإ ن أم

 روا ء وامن ا   . ي و هو  رء وا ءو ا .  رز ا

ا    أن وا ر و را  رز اء و ءا م ر

 رةط ا     ءه، وا   ا    ،ٍء و ءا ل إه ا

  ا ذ   .وو   ا  م ،ءل ان إذا أراد دما  ٍ رذ دردت أ

ا   ذةوا ،ء  طا  ج ن إذاما  ىأ رذ دووردت أ .  ر و ح

  ا  ،وجا  ل، واا  ىا ر  م ءا .  

  

  

ادر واا  

آن اا  

١.  اما زا     ا ا ا ا  . را  خوا ا  را

 . ا . ن . ٥٨٤-٥٤٨

٢. ا  ا ا : ا ا  در   ا أ ر ا رى اا. 

 زت اط ا  . 

  ١٤٠٧.  ا او،ا ا   دار  . ١ج . ا    ا .إ ان  .٣

  . دار إء ااث ا.   داوي  ن  أ ا: امف .٤

٥.  دار ا :دار ا ،ا أ طا ر    أ   : ،ا وم ا ا– 

  وت

٦. ا ا ا  : ا ,  دار ا :دار ا ،ري اا ا أ إ   - 

 ، ا: ا ،: د.  د ا١٩٨٧ -  ١٤٠٧ - وت 

 ٤ :د ااء وت -دار ا  :ا أ  ا وأ ا ة :   وة .٧

ا:  ،ون ط١٤١٥ -١٩٩٥. 

٨.    مرح ا  ما ا ن  ما  و 

   ما     أ   :ا-  مرا ا  -  ما  – ن  .١ .

 . . ق . ا ه. ١٣٠٦   

٩.  دار ا :دار ا ،ا   :ح اا  ا - : ،وت    

 - : ن ا، دار ا: دار ا(   ا ن ا  ح ا )  امري  .١٠

  ، ا -  : ، :وت 

١١.  دار ا :دار ا ،وي اي اا  :ما ا  ح  ويا ،  ،  وت

: ا  ا  ،١٤١٢ .  
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١٢.  دار ا :دار ا ، . ا : أ  را  ح رر اا  ررد ا 

  .وا -   .وت- ١٤٢١  - ٢٠٠٠  

١٣.   ة  س أا أ   :يا ا و اا  ا ب ا - 

 اا   - يا زاق اا   أ  . :٣.ا دار ا :ا.   :ا 

٢٠٠٣ – ١٤٢٤  . 

 .١٤٠٧ا اا .  ،. ط  ا ١زاد اد .   از . ج .١٤

١٥.  أ    : ا  دار ا :دار ا ،وا ا-  وت-  -  اد  : ،

ا  

١٦.  دار ا :زدي، دار اا مداود ا أ ا  ن :داود أ .  ا   :

ا   

 -  ١٤١٠ -ا ارة  -ا : اار ا اى: أ  ا   ا أ ، دار  .١٧

١٩٨٩ا ء ا  .د : ،وا :ا ،. 

١٨.  :ح ا .وا ا  ،ء ا  ، :ا ا أ ،  ا   

  ، ءا س. وو ش " م " )  س ا. و١٢٥٨ان و (. 

١٩. ا اإ    اا . ا  ح  .ر ا: تطت  إدارة اوا

 : ف اوزارة ا ٦٨٠ا .  

٢٠.  زاد ا  ح اا.  ا  ١ –   آ  ط– ااا  .  

٢١.  اث اء ادار إ :وي، دار اي ا  ف   ز وي: أح ا  -  وت

- ما ا :١٣٩٢ .، ا .  

٢٢.  اث اء ادار إ :ري، دار اي اا ا ج أا   : -  ،وت

ا  اد  :. 

: .  ار ا  ح  ا ارد  ارس: ا/ ز   امري .٢٣

 درا  . :اءد ا١١ . ١ . . ا دار ا :١٩٩٧ا .  

٢٤. . ما   . ريا ن١دار ا ط . –  .وا ١٤٠٧ا. 

٢٥.  دار ا :دار ا ،ا ما ا أ     ري: أا  ح ريا  - 

ا ا  : ،وت  

٢٦.  ا دار ا :دار ا ،ا  أ ا    : ،وعا وع وا-  وت-  ،

ا ز اءا أ : ،وا :١٤١٨، ا .  

٢٧.  ا  :دي، دار اوزآب ا   : ،س اوت –ا.  

٢٨.  دار ا :دار ا ،ا   ا   ا  ا أ :ل اأ  ب ا

ا -  وت- ١٤١٧- ي١٩٩٦ا أ و ا  ا  : ،  

٢٩.  دار ا :دار ا ،ا إدر  م  ر :عا   عف ا-  وت -  : ،

  . ١٤٠٢ل   ل. 
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٣٠.  :ا  ) جإ أ  ، ،  ا  ،تا أ ،د ا  أ  ا 

)   ن) وور أ٧١٠ .(  

 .وت، ا: او- ن اب:     ر ا اي، دار ا: دار در  .٣١

٣٢.  :ا  ح  ما  :داا  لزاده و  وفن، ا    ا 

)   ،ة ا  ()  أ  ، ١٠٧٨(.  

، ا:   -ت و -ر اح:   أ   ادر اازي، دار ا  :ن مون  .٣٣

ط د : ،ة ١٩٩٥-١٤١٥. ط . 

٣٤. : اا و واا   ا   أ   يا ،ر ام ،ا أ ،ن ا

)  و . ي٧٣٥ا )  و (٨٠٧  . ( 

 .  ا –ا ز   . .  ٢وي .اع ح اب  .٣٥

  ٧٣٧ا  ا اج أ  ا      اري ا ا  ا  اج: .٣٦

  .  دار ااث، اة. 

٣٧.  ا :دار ا ،ي اا     أ :ا ح اا   ح اا

 و –ات 

٣٨.   ا ج  : اظ اأ م  ج إا  . م   :ا .١ . :ا

 ات: .  دار اد ا١٩٩٧ - ١٤١٨.  ٤    . 

ا   ا أ   ام : ا  أ  ا ا أ ، دار ا: دار  .٣٩

 ا -  .وا :وت ، ا١٤٠٥ . 

٤٠. ا ا   با:  اق إا أ  :ازي (اا   ٤٧٦(  ا دار ا  

٤١.  دار ا :دار ا ،ا  أ ا ا    :  ح ا ا-  ، وت

ما :١٣٩٨،  ا .  

٤٢. :دار ا ،ا أ   ا  :لا م  الان ا  ا وت  -دار ا -  ،

 . ١٩٩٥ا: او ،: ا   ض وا دل أ  اد. 

٤٣.  ا ل      أ أ   .اث اء ا١٤١٤ . دار إ / ١٩٩٣.  

٤٤. وا ا   ا :  ا  ا       ركدات اا أ ا 

 :ا) ا ري اا م٦٠٦ا. (ا:  ا وت،  -ا: اوىا أ د  -  ط

 .ا ١٣٩٩ - ١٩٧٩ . 

 . ا : ار  .: ام)م اوطر (. ار   .٤٥
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  -ى َوة :

 د َ  و واو َ  و ر ,ر َ    َ َ َ  ريرو و د دوم  

َ وةو مَ وموة ردؤ , داب ش وام و م  دمور  دة َ   ك و 

 د ى   روو دما رو   م درو  ون وة  زامن زؤرى.وَوة

 َ ى,  م  دى و ير  ل م   ون وة  وور دم رو م  ر 

ِا    ر وةى  ومم   موماي ر ورةنوو, طر َ ندم  ار    

 روو ك م م   دمم َ و    َ دةردةوَي واش.زامن طورة  و طَ رَ وةك

  را  وا  َور طر ت دن  َو رَي  َ ر  َطر َ,دمن

وةى,مر رط َردا  َ و َ َر دة  وا ا. دروةَ وة  

 دوور  ردوو  ت دة رو ى و  وا   دةن وة س روم  زاممَ.ة

  ار ر زامن وة. ث ر و َي وة,دما رو دام   دا َك

ز    ار   ندم دووة   ادمور  و  دم دي ا )ذ (

    َ  م درو  روةى م دة  زامن و  وةروة   َ,ن

  وة.  َ دي    ت َر َن و روةى ن   ري ر

م َ دن واور ر ان  ار    .روة َ َ ر و  

 وة َا مو  و َاوة طر  وة وة  م  وة.  َا طورةى اي زي

  وة   َ وا    َر  ودة  ياي ز ر َ 

ار   ورة ك وةط و زام َر  )ذ (ك وة وة َ  و و زي طَر َ  ر) 

  و.(وة  َيم  ر) (رةيدةر م )دى)ذ ا ون  ؤظ و م 

   ورة ط اي  مط و)  ) ا موى َم رةى  ,مَ دة   َروى

 دةط رو  َؤظ  ن)ذ( ي ررة دة) ( ر  مَي  وة). اذ)ن

  ري دى  و  و  ا وة,  م طن  واَ ن زامن وة َ دة رَوة

ل م  ن مس وو دووة  وام)ام ( َ رةردو وة دةَ.  
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Summary of the research 

Islam is an integral perfect religion. Nothing people need here (this life) 
or in the hereafter is left out. The Islamic faith has even particular rules 
regarding personal hygiene when going to the toilet which is known 
as Qadaa' al-Haajah— Relieving Oneself. Jurists have stressed that a 
person should not face Qiblah (i.e. the direction of Makka) or have his 
back towards it when relieving himself. The Hanafite and Hanbalite 
discouraged even facing moon or sun for they are among the greatest 
signs of Allah. Yet, facing them, here, is not a matter of direction rather 
than matter of looking at them without any screen or barrier. 
Consequently, if there is a kind of barrier, screen or even a cloud, it is 
fine.  
Jurists encourage spreading one’s legs while relieving and putting slight 
pressure on the left leg for it makes relieving easier.  While on the toilet, 
one must remain silent. Talking, answering greetings or greeting others 
without absolute necessity is strongly discouraged. It’s agreed upon 
among scholars that; relieving oneself on people’s pathway, water or a 
shade used by others is strongly prohibited.  Hannafite even discouraged 
people relieving themselves in cemeteries. Any item (e.g. ring, locket 
etc.) that has Islamic terms inscribed on should be removed before 
entering the toilet. To hannafite it is fine if this thing is wrapped while 
Shaafi’ite discouraged this—as kind of glorification and veneration for 
Allah, and following His prophet’s Sunnah.                                                                                         
Certain prayers have to be said as one goes to toilet are reported in 
many Hādīth (i.e. sayings attributed to Prophet Mohammad). In nutshell, 
they all talk about mentioning Allah’s name and seek His refuge from 
wicked things and evil spirits. Many Hadiths are also narrated while 
leaving toilet and jurists encourage saying them. e.g. ‘I seek Your {Allah} 
forgiveness’ repeated thrice as referred to by Hanafite,  Shaafi’ite and 
Maalikite.                                                                          

  

  
  


