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 "مرويات آل البيت بين أىل السنة والشيعة في العبادات وأثرىا في األحكام الفقيية" 
 )دراسة حديثية فقيية مقارنة(

 / إبراىيم محمد إبراىيم محمد  الباحث
 درجة الماجستير في اآلداب تخصص الدراسات اإلسالميةل

محمد, صمى اهلل عميه  الحمد هلل رب العالميف , والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف, سيدنا
 وعمى آله وصحبه وسمـ تسميمًا كثيرًا .

 أما بعد
حقوقًا, وخصهـ بفضائؿ, وفرض عمى المسػمميف حػبآ آؿ  آلؿ بيت نبيه  لقد أوجب اهلل 

ومواالتهـ وتقديرهـ, وقد انقسـ الناس في ذلؾ إلى غػاٍؿ فػيهـ رفعهػـ عػف مكػانتهـ  بيت نبيه 
ى صػفات رب البريػة, وادىعػػى أفى ذلػؾ مػػف محبػتهـ وربمػػا أدا  وأخػرجهـ مػف صػػفات الب ػرية إلػػ

َط فػػي حقهػػـ,  ذلػػؾ إلػػى بيػػض غيػػرهـ مػػف الصػػحابة  لػػى جػػاٍؼ أبيضػػهـ وانتقصػػهـ وفػػرى , وا 
 وهدى اهلل أهؿ السنة إلى األمػر الوسػط , فػوحبوهـ ووالػوهـ وحفظػوا فػيهـ وصػية رسػوؿ اهلل 

 ذلؾ أصاًل مف أصولهـ وقررو  في عقيدتهـ.    فمـ ُيفرٍّطوا, ولـ ييموا ولـ يجفوا وجعموا
وقػػد اختػػرُت هػػذا الموضػػوع وهػػو  ل مرويػػات آؿ البيػػت بػػيف أهػػؿ السػػنة وال ػػيعة فػػي العبػػادات, 

رضػي  –وأثرها في األحكػاـ الفقهيػة, دراسػة حديثيػة فقهيػة مقارنػة   وذلػؾ محبػة فػي آؿ البيػت 
لقػػاَ  الضػػوِ  عمػػػى مرويػػاتهـ وآر  –اهلل تعػػالى عػػنهـ  ائهػػـ فػػي الفقػػػه عنػػد أهػػؿ السػػنة, مقارنػػػًة وا 

بمرويػػاِت ال ػػيعة اإلثنػػى ع ػػرية, ودراسػػة ذلػػؾ مػػف الناحيػػة الحديثيػػة, والفقهيػػة, وأثػػر ذلػػؾ فػػي 
األحكػػاـ الفقيػػة, وذلػػؾ فػػي أبػػواب العبػػادات, بدايػػة مػػف الطهػػارة, ثػػـ الصػػالة, ثػػـ الصػػياـ, ثػػـ 

 الزكاة, ثـ الحج.
لرابع منه , لتكوف مقااًل مف أجؿ استكماؿ اإلجرا ات وتمؾ ُمْسَتمىة مف البحث في الفصؿ ا

المتىبعة ضمف لموائح التي تسير عميها الكمية, سائاًل ربي أف تناؿ القبوؿ لدى المتخصيصيف 
ومف َيعَرض عميهـ هذا المقاؿ وهو  أحكاـ الصياـ, وهو الفصؿ الرابع مف البحث, الذي 

 ُض عمى النحو التالي جعمُت له مقدمة, وتمهيد, وخمس فصوؿ, وُيعرَ 
 أحكام الصيام, ويتكوُن من األبحاث التالية:
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 . (1) أوًًل: تعريف الصيام وفضمو وفوائده
  (1)تعريف الصيام

الصياـ والصـو ليًة  اإلمساؾ والكؼ عف ال ي , ويستعمؿ في كؿ إمساؾ, قاؿ تعالى 
مساًكا وكفًّا    ٕٙمريـ  ل َّمن ىن  حن حن ُّٱ  -إخباًرا عف مريـ عميها السالـ أي صمتًا وا 

 عف الكالـ.
مساؾ عف المفطرات مف طموع الفجر إلى غروب ال مس مع نية التعبد هلل وفي ال رع  اإل

  ىتعال
 :من فضائل الصيام وفوائده

)أ( الصياـ مف أعظـ الطاعات التي ُيتقرىب بها إلى اهلل سبحانه, ويثاب المؤمف عميه ثواًبا ال 
يستحؽ العبد حدود له, وبه تيفر الذنوب المتقدمة, وبه يباعد بيف وجهه وبيف النار وبه 

 دخوؿ الجناف مف باب خاص ُأعدى لمصائميف, وبه يفرح العبد عند لقا  ربه.
َياَم, َفِإناُو ِلي "قاؿ   أف رسوؿ اهلل  فعف أبي هريرة  - ٔ ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُو ِإًلا الصِّ

َياُم ُجناٌة, َفِإَذا َكاَن َيْوُم َصْومِ  َأَحِدُكْم, َفاَل َيْرُفْث َيْوَمِئٍذ َوًَل َيْسَخْب, َفِإْن  َوَأَنا َأْجِزي ِبِو, َوالصِّ
 َساباُو َأَحٌد َأْو َقاَتَمُو, َفْمَيُقْل: ِإنِّي اْمُرٌؤ َصاِئٌم "

يااُن, َيْدُخُل ِمْنُو  " ِإنا قاؿ   أف النبي  وعف سهؿ بف سعد  -ٕ ِفي الَجناِة َباًبا ُيَقاُل َلُو الرا
اِئُموَن َيوْ  اِئُموَن؟ َفَيُقوُموَن ًلَ الصا َيْدُخُل  َم الِقَياَمِة, ًَل َيْدُخُل ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُىْم, ُيَقاُل: َأْيَن الصا

 , وفي فضمه أحاديث كثيرة. (3)ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُىْم, َفِإَذا َدَخُموا ُأْغِمَق َفَمْم َيْدُخْل ِمْنُو َأَحٌد "
رب فيها المؤمف عمى خصاؿ كثيرة, فهو جهاد لمنفس, )ب( والصياـ مدرسة خمقية كبرى يتد

به اإلنساف خمؽ الصبر عمى ما  دُ ومقاومة لألهوا  ونزغات ال يطاف التي قد تموح له, ويتعوى 
قد ُيحـر منه وعمى األهواؿ وال دائد التي قد يتعرض لها, ويعمـ النظاـ واالنضباط, وينمي 

  بالتضامف والتعاوف التي تربط المسمميف .  في اإلنساف عاطفة الرحمة واألخوة وال عور
                                                 

1
 (, ترصشف .77, 2/87)صحيح فمٗ اٌغٕح( , )  -( (
2
 ( .74/ 3(, ٚ )اٌّغٕى(, )247/ 6(, ٚ )اٌّجّٛع(, )162/ 1)اٌٍثاب (, )  -( (
3
ا أخشجٗ اٌثخااس  فاي صاحيحٗ فاي بورااب اٌصاَٛ ,  -( ( ُْ ٌٍِصَّ يَّاا َٓ )تَااب:  اٌشَّ ي ِّ (, حاذيث 3/25ائِ

, )1786سلُ) َِ ايَا ًِ اٌصِّ ( , حاذيث سلاُ 2/707(, ِٚغٍُ في صحيحٗ في بوراب اٌصياَ  , تَاُب فَْضا

(1152. ) 
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 ثانيًا:  التعريف بشروط صحة الصوم.
 : (1)شروط صحة الصيام

 لمصياـ  روط وجوب و روط صحة ال بد مف توفرها فيمف يجب عميه الصياـ.
 أوًًل: شروط الوجوب:

 . العقؿ – ٖ.    (1)البموغ – ٕ.    اإِلسالـ – ٔ
  (1)أو يمنعه غيرها مف األعذار (1)اـ  ال يمنعه مرض أو سفرأف يكوف قادًرا عمى الصي - ٗ

   شروط الصحةثانيًا: 
 وهي القصد؛ وهو اعتقاد القمب فعَؿ  يٍ  وعزُمه عميه. األول: النية:

, ويرى بعض المالكية وال افعية أفى  يرى الجمهور أفى  النية ركف  النية  رط لصحة الصـو
 حمها القمب.لمصـو وال يصح الصـو إال بنية وم

صـو رمضاف عبادة فال يجوز إال بالنية؛ وذلؾ  وقاؿ الحنفية  التمفظ بها لمصـو سنة؛ ألفى 
 . (5)"ِإناَما اأَلْعَماُل ِبالنِّيااِت"   قاؿ  قاؿ الرسوؿ  لحديث عمر 

 تفصيؿ عند أهؿ العمـ . تبييت النية في الصـو الواجب وفي 
 . ياـ رمضافتجديد النية لكؿ يـو مف صوأيضًا 

 الثاني: الطيارة من الحيض والنفاس:
فالمرأة الحائض أو النفسا  ال يصح منها الصياـ؛ لوجود مانع منه وهو الحيض والنفاس, 

نما يجب عميهما القضا  بعد طهارتهما.  وا 
 
 

                                                 

 (, ترصشف.33  3/28)اٌفمٗ اٌّيغش(, ) -( (1
 ٚاٌصثي اٌز  ٌُ يثٍغ ٌيظ ِىٍفًا ٚإّٔا يؤِش تٗ إْ أطالٗ ذذسيثًا ٌٗ ػٍى اٌطاػح.  - ((2

  .175اٌثمشج  ب َّ جب حب خب مب هب جت  حت خت حن حنُّٱٗ ذؼاٌى  ٌمٌٛ  - ((3

(, 131(, لٛأيٓ األحىاَ اٌشاشػيح, بتآ خياش , )   887/ 2تذائغ اٌصٕائغ, ٌٍىاعأي ) -( (4

 ( .307/ 2(, وشاف اٌمٕاع, ٌٍثٙٛذي )338سٚضح اٌطاٌثيٓ, ٌٍٕٛٚ , )  

ِغاٍُ  ورااب ااِااسج, تااب لٌٛاٗ (, 1أخشجٗ اٌثخاس ُّ  وراب تذء اٌاٛحي, تااب تاذء اٌاٛحي ) -( (5

( " ... 3530  "إّٔا األػّاي.) 
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 ثالثًا: مسألة في حكم صوم المسافر في رمضان:  
 أوًًل: مرويات آل البيت عند أىل السنة:

  َأَأُصوـُ ِفي  َأفى َحْمَزَة ْبَف َعْمٍرو اأَلْسَمِميى َقاَؿ ِلمنىِبيٍّ  َعاِئَ َة َرِضَي المىُه َعْنَها َعفْ _ ٔ
َياـِ  - السىَفِر؟  ْن ِشْئَت َفَأْفِطرْ » :, َفَقاؿَ -َوَكاَف َكِثيَر الصٍّ  .(1)«ِإْن ِشْئَت َفُصْم, َواِ 

, ِمَف الَمِديَنِة  ِضَي المىُه َعْنُهَما, َقاَؿ  َخَرَج َرُسوُؿ المىِه َعْف َطاُوٍس, َعِف اْبِف َعبىاٍس رَ و  -ٕ
ـى َدَعا ِبَماٍ  َفَرَفَعُه ِإَلى َيَدْيِه ِلُيِرَيُه النىاَس, َفَوْفَطرَ  ـَ َحتىى َبَمَغ ُعْسَفاَف, ُث ـَ  ِإَلى َمكىَة, َفَصا َحتىى َقِد

َوَأْفَطَر, َفَمْن  َقْد َصاَم َرُسوُل الماِو »اْبُف َعبىاٍس َيُقوُؿ   َمكىَة, َوَذِلَؾ ِفي َرَمَضاَف ", َفَكافَ 
 .(1)«َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء َأْفَطرَ 

ـَ و  -ٖ َعِف اْلَحَسِف ْبِف َسْعٍد, َعْف َأِبيِه َقاَؿ  َأْقَبْمُت َمَع َعِميٍّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب ِمْف َيْنُبَع َقاَؿ  َفَصا
, َوَكاَف عَ  ِميٌّ َراِكًبا, َوَأْفَطْرُت أِلَنٍّي ُكْنُت َماِ ًيا, َحتىى َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َلْياًل َفَمَرْرَنا ِبَداِر َعِميٌّ

ـى َقاَؿ َعِميٌّ  " ِإنىهُ  َيْقَرُأ َوُهَو  ُعْثَماَف ْبِف َعفىاَف, َفِإَذا ُهَو َيْقَرُأ َقاَؿ  َفَوَقَؼ َعِميٌّ َيْسَتِمُع ِقَراَ َتُه, ُث
ُأْخِبْرُت َأفى َبْيَف َيْنُبَع َوَبْيَف اْلَمِديَنِة َأْرَبَعُة »ِفي ُسوَرِة, َأْو َقاَؿ  ِفي ُسوَرِة النىْحِؿ " َقاَؿ َأُبو َبْكٍر  

 . (ٖ)«َأيىاـٍ 
, َرِحَمُه المىُه, َقاَؿ  و  -ٗ ـى َساَفَر ِإَذا َأْدَرَكُه َرَمَضاُف َوُهَو ُمِقيـٌ, ثُ »َعْف َقتَاَدَة, َعْف َعِميٍّ

 . (ٗ)«َفْمَيُصـْ 
ـَ َرَمَضاَف ِفي َسَفٍر, َفَقاَؿ   -٘  . (7)«اَل ُيْجِزيهِ »َعِف اْبِف َعبىاٍس, َأنىُه ُسِئَؿ َعْف َرُجٍؿ َصا

                                                 
1
أخشجٗ اٌثخاس  في صحيحٗ فاي بورااب اٌصاَٛ , تااب  اٌصاَٛ فاي اٌغافش ٚاافطااس, حاذيث   -( (

(,  ِٚغااٍُ فااي صااحيحٗ فااي بوراااب اٌصااياَ  , تاااب  اٌرخييااش فااي اٌصااَٛ ٚاٌفطااش فااي  1843سلااُ )

 ( .1221اٌغفش, حذيث سلُ )

اافَِش ٌِيَااَشاُٖ إٌَّاااُط, أخش -( (2 ْٓ أَْفطَااَش فِااي اٌغَّ اا َِ جااٗ اٌثخاااس  فااي صااحيحٗ فااي بوراااب اٌصااَٛ , تَاااُب 

ٌْفِْطاِش 1847( حذيث سلُ )3/34) ا َٚ  َِ ْٛ ا اِص اٌصَّ َٛ (,  ِٚغٍُ في صحيحٗ في بوراب اٌصياَ  , تَاُب َج

ْؼِصيٍَح... , ) َِ َغافِِش  فِي َغْيِش  ُّ ٍْ ٌِ َْ َضا َِ ِش َس ْٙ  ( .1113, حذيث سلُ ) (2/875فِي َش
3
 ( .4485(, األثش سلُ )2/568, ) ) ِصٕف ػثذ اٌشصاق ( -( (
4
 ( .8001(, األثش سلُ )2/272, ) ) ِصٕف اتٓ أتي شيثح ( -( (

 ( .7885(, األثش سلُ )2/271), ) ِصٕف اتٓ أتي شيثح (  -( (5
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ٍـّ َذرىَة, َقاَلْت  َأَتْيُت َعاِئَ َة, َفَقاَلْت  -ٙ َلْت  َفُقْمُت  ِمْف ِعْنِد َأِخي, َفَقا« ِمْف َأْيَف ِجْئَت؟»َعْف ُأ
, َفَمْو »ُقْمُت  َودىْعُتُه, ُيِريُد َأْف َيْرَتِحَؿ, َقاَلْت  « َما َ ْوُنُه؟» ـْ , َوُمِري ِبِه َفْمَيُق َوَأْقِرِئيِه ِمنٍّي السىاَلـَ

 . (1)َيْعِني َرَمَضافَ « َأْدَرَكِني َوَأَنا ِبَبْعِض الطىِريِؽ, أَلََقْمتُ 
ّمـ عميها, قالت  وأيف تريد؟ قاؿ  أردُت العمرة. جا  إبراهيـ بف طمحة إلى عائ ة ُيس -ٚ 

قالت  فجمسَت حتى إذا دخؿ عميؾ ال هر خرجَت فيه! قاؿ  قد خرج ثََقمي! قالت  اجمس, 
 .(1)يعني  هَر رمضاف -حتى إذا أفطرت فاخرج 

 ثانيًا: مرويات الشيعة في المسألة:
 , فقاؿ  "إف كاف بميه أف _ وعف الحمبي قاؿ  قمت ألبي عبداهلل  رجؿ صاـ في السفر ٛ

ف لـ يكف بميه فال  ي  عميه"  رسوؿ اهلل   . (1)نهى عف ذلؾ فعميه القضا , وا 
_ وعف محمد بف حكيـ قاؿ  سمعت أبا عبداهلل يقوؿ " لو أف رجاًل مات صائمًا في السفر ٜ 

 . (1)ما صميُت عميه"
صاموا حيف أفطر وقصر قومًا  سمىى رسوؿ اهلل : _ وعف زرارة عف أبي جعفر قاؿ ٓٔ

ناا لنعرف أبناءىم, وأبناء أبناءىم إلى يومنا  عصاًة, وقاؿ  "ىم العصاة إلى يوم القيامة, وا 
 . (5)ىذا"

_ وعف يحيى بف أبي العال  عف أبي عبداهلل قاؿ " الصائـ في السفر في  هر رمضاف ٔٔ 
رسوؿ اهلل أصـو  هر فقاؿ  يا  كالمفطر فيه في الحضر, ثـ قاؿ "إف رجاًل أتى النبي 

 فقاؿ  يا رسوؿ اهلل إنه عمي يسير.:"ًل". رمضاف في السفر؟ فقاؿ
 

                                                 

 ( .8010(, األثش سلُ )2/273), ) ِصٕف اتٓ أتي شيثح (  -( (1
2
 ( .2736, حذيث سلُ ) (3/451ذفغيش اٌطثش , )  -( (
3
 (  1في اٌغفش تجٙاٌح, حذيث سلُ ) , )وراب اٌصياَ( , تاب  ِٓ صا4/128َاٌىافي ٌٍىٍيٕي,  -( (
4
,)وراب اٌصياَ(, أتٛاب ِآ يصاح ِٕاٗ اٌصاَٛ, حاذيث 125/ 8ٚعائً اٌشيؼح ٌٍحش اٌؼاٍِي,  -( (

 ( .1885, حذيث سلُ )2/85( , ِٚٓ ب يحضشٖ اٌفميٗ ٌٍصذٚق, 8سلُ )
5
, )وراب اٌصَٛ( , تاب  أتٛاب ِآ يصاح ِٕاٗ اٌصاَٛ, 8/124ٚعائً اٌشيؼح ٌٍحش اٌؼاٍِي,   -( (

 ( .1886, حذيث سلُ )2/85(, ِٚٓ ب يحضشٖ اٌفميٗ ٌٍصذٚق, 3حذيث سلُ )
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تصدق عمى مرضى أمتي ومسافرييا باإلفطار في شير  :"إن اهلل   فقاؿ رسوؿ اهلل
 . (1)رمضان, أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن تردا عميو"

 :األثر الفقيي من خالل تمك المرويات في ىذه المسألة ●
 أوًًل: فقو آل البيت عند أىل السنة في المسألة:
   المسولة عند أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 

  أفى المسافر مخيٌر بيف الصـو أو الفطر في رمضاف لروايته الداُؿ عمى ذلؾ أوؿ أوًلً 
 المسولة.

خؿ رمضاف   أفى جواز إفطار  هذا م روط فيما إذا سافر قبؿ دخوؿ رمضاف, فإذا د ثانياً 
 َّحن  حن حن حنني ُّٱ وهو مقيـ ثـ سافر في أثنا   فميس له أف يفطر لفهمه لقوله تعالى 

ـى »  , ولألثر المروي عنه أيضًا أوؿ المسولة  ٘ٛٔالبقرة  ل , ُث ِإَذا َأْدَرَكُه َرَمَضاُف َوُهَو ُمِقيـٌ
 .(1)«َساَفَر َفْمَيُصـْ 

لصياـ في السفر, ففي روايٍة عنه أنىه ال وعند ابف عباس  اختمفت الروايات عنه في جواز ا
, فقد قاؿ لمف سوله عمف صاـ في السفر؟ قاؿ   ال ُيجزيه, وروي  ُيجزى  المسافر أف يصـو
ذا كاف اإلفطار عزمة, فالصياـ ال  عنه أنىه قاؿ  اإلفطار في رمضاف في السفر عزمة, وا 

 يجوز.
ف  ا  أفطر, قاؿ ابف وفي رواية ثانية عنه أفى الصياـ في السفر جائز, إ ف  ا  صاـ وا 

ف  ا  أفطر, وقاؿ  "إنما أراد اهلل  عباس    "مف سافر في رمضاف إف  ا  صاـ وا 
بالفطر في السفر التيسير عميكـ, فمف ُيسٍَّر عميه الصياـ فميصـ, ومف يسر عميه الفطر 

 فميفطر" .
خذ بيسِر اهلل عميؾ, وتال وروي عنه أفى الصـو لممسافر هو األفضؿ, فقاؿ  عسٌر وُيسٌر, ف

  وهذا هو األصحآ مف ٘ٛٔالبقرة  ل َّجح   حنمج  حنحج  حنهت مث  ٱُّٱقوله تعالى 
 . (1)مذهب ابف عباس 

                                                 
1
 , )وراب اٌصَٛ( , تااب  أتاٛاب ِآ يصاح ِٕاٗ اٌصاَٛ,8/124ٚعائً اٌشيؼح ٌٍحش اٌؼاٍِي,  -( (

 ( .5حذيث سلُ )
2
 . 341) ِٛعٛػح فمٗ ػٍي تٓ أتي طاٌة (,     -( (
3
 (, ترصشف .68, 2/67) ِٛعٛػح ػثذهللا تٓ ػثاط في اٌفمٗ (, ) -( (
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وعند أمآنا عائ ة  السفر في رمضاف مظنة الفطر, لما في السفر مف م قة تمحؽ المسافر, 
اإلنساُف في رمضاف, أف ُيسافر  –رضي اهلل عنها  –مف أجؿ هذا كرهت أـ المؤمنيف عائ ة 

حتى ال يضطر إلى الفطر, ثـ يصعُب عميه القضا , فيصبح قد عمؽ في ذمته ديف يمزمه 
قضاؤ ,  لما جا  عنها مف المرويات في ذلؾ في أوؿ المسولة, والسفر هو العمة في إباحة 

ذا زاؿ هذا العذر فإنىها ترى أنىه باحة قصر الصالة الرباعية, وا  يجب  الفطر في رمضاف, وا 
 .( 1)عمى مف قدـ مف سفر  أف ُيمسؾ في بقية اليـو وأف يتـ صالته

 ثانيًا: باقي المذاىب الفقيية:
اتفؽ فقها  المسمميف عمى جواز الفطر لممسافر, والمريض في رمضاف, واختمفوا في حكـ 

يجوز الفطر والصـو لممسافر, : ذلؾ, فقاؿ فقها  المذاهب األربعة, وجمهور المسمميف
 يض, واختمفوا في أيهما أفضؿ ؟والمر 

فقاؿ الجمهور منهـ  الصـو أفضؿ, وقاؿ الحنابمة  الفطر أفضؿ لألحاديث الواردة في 
 , مف ذلؾ   (1)ذلؾ

, َقاَؿ  َكاَف َرُسوُؿ المىِه ما روا   ـْ ِفي َسَفٍر, َفَرَأى ِزَحاًما  َجاِبِر ْبِف َعْبِد المىِه َرِضَي المىُه َعْنُه
, َفَقاَؿ  ,«َما َىَذا؟»ْد ُظمٍَّؿ َعَمْيِه, َفَقاَؿ  َوَرُجاًل قَ  ْوُم ِفي »َفَقاُلوا  َصاِئـٌ َلْيَس ِمَن الِبرِّ الصا
 . (3)«الساَفرِ 

, وأنىه يقضي صومه هذا في الحضر, أما اإلمامية:  ـَ ذهبوا إلى أنىه مف صاـ في السفر أِث
 ومثمه كؿ مترخٍّص كالمريض, والحامؿ, والمرضع.

حي   مه  ىه يه جي  حن حن حن حنين جه  حن  حن حن حن حنٱُّٱٱ دلوا بَقوِله تعالى واست

 حن حنحنٰر ٰى ٌّ   حن حن ٰذمي ىي يي حن حنخي  حن حن  حن حن حن حنحن

 .  ٗٛٔ, ٖٛٔ   البقرةل َّ حن حن حن حن حن حن حن حنحن  حن حن حن حن

                                                 
1
 , ترصشف .415, 414(,   ػائشح أَ اٌّؤِٕيٓ فمٗ )ِٛعٛػح  -( (
2
(, ٚ)اٌّغٕاي( 1/453(, ٚ)حاشايح اٌؼاذٚ (, 1/134)اآلخرياس ٌرؼٍيً اٌّخرااس( ٌٍّٛصاٍي, ) -( (

 ( .ترصشف.3/17بتٓ لذاِح, )
3
ٌّآ لٍاً ػٍياٗ, ٚاشارذ  أخشجٗ اٌثخاس  في صحيحٗ في بوراب اٌصَٛ , تاب  لٛي إٌثاي  –( (

(, ِٚغٍُ في صحيحٗ في بورااب اٌصاياَ , تااب   جاٛاص اٌصاَٛ, ٚاٌفطاش 2846اٌحش, حذيث سلُ )

 .( 1115في شٙش سِضاْ ٌٍّغافش في غيش ِؼصيح, حذيث سلُ )
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 واألئمة في ذلؾ, التي أوردناها. وبالروايات المروية عف النبي 
 . (1)مُؿ, والمرضُع إذا أضرى بهـ الصـوومثؿ المسافر عندهـ في الحكـ المريُض, والحا

واستثنوا مف كاف دائـ السفر, واستدلوا لذلؾ بما روي عف ه اـ بف الحكـ عف أبي عبداهلل 
 . (ٕ)قاؿ  "المكاري, والجمىاؿ الذي يختمؼ وليس له مقاـ يتـآ الصالة, ويصـو  هر رمضاف

فإف كاف قبؿ الزواؿ وجب عميه  يقوؿ اإلماـ الخميني  ولو كاف حاضرًا فخرج إلى السفر,
, ولو كاف مسافرًا وحضر بمد   ف كاف بعد , وجب عميه البقا  عمى صومه وصحى اإلفطار, وا 
أو بمدًا عـز عمى اإلقامة به ع رة أياـ, فإف كاف قبؿ الزواؿ ولـ يتناوؿ المفطر, وجب عميه 

ف كاف بعد, أو قبمه لكف تناوؿ المفطر, وجب عميه الصـو , وا  ف كاف بعد , أو الصـو , وا 
 . (1)قبمه لكف تناوؿ المفطر فال يجب عميه

قاؿ ال ريؼ المرتضى   وممىا ظفى انفراد اإلمامية به ولها فيه موافؽ متقدـ  القوؿ بوفى مف 
 . (1)صاـ  هر رمضاف في السفر يجب عميه اإلعادة

 
 

 ثالثًا: خالصة المسالة:
حُ  ف كاف الصياـ ه يفعؿ أنى  –واهلل أعمـ  – (7)يترجى األيسر له فإف كاف الفطر أفضؿ له أفطر وا 

 أفضؿ له صاـ.
ه قاؿ  يا رسوؿ اهلل أجد بي ُقوة عمى الصياـ في السفر أنى  فعف حمزة بف عمرو األسممي 
ِىَي ُرْخَصٌة ِمَن اهلِل, َفَمْن َأَخَذ ِبَيا, َفَحَسٌن َوَمْن َأَحبا : » فهؿ عمى جناح فقاؿ رسوؿ اهلل 

 . (1)«ِهَي ُرْخَصةٌ »َقاَؿ َهاُروُف ِفي َحِديِثِه « َيُصوَم َفاَل ُجَناَح َعَمْيوِ  َأنْ 

                                                 
1
 ( .236, 1/232(, ٚ)ذحشيش اٌٛعيٍح( ٌٍخّيٕي,) 228)اٌشٚضح اٌثٙيح( ٌٍشٙيذ اٌثأي, ) –( (
2
, تاااب  ِاآ ب يجااة ٌااٗ اافطاااس 4/128أخشجااٗ اٌىٍيٕااي فااي )اٌىااافي( فااي بوراااب اٌصااياَ , –( (

 ( .1ٚاٌرمصيش في اٌغفش ِٚٓ يجثٍٗ رٌه, حذيث سلُ )
3
 ( .1/263)ذحشيش اٌٛعيٍح( ٌإلِاَ اٌخّيٕي, ) –( (
 . 180ابٔرصاس     - ((4

ُّخرصش ذزويش األٔاَ - ((5 , ػثاذ سب اٌصااٌحيٓ أتاٛ ضايف اٌؼرّاٛٔي, جّغ ٚإػذاد, أحىاَ اٌصياَ ت

 . ِحافظح عٛ٘اج / ِشوض طّا / لشيح اٌؼرإِح, جّٙٛسيح ِصش اٌؼشتيح
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وال يمكف أف يتوافؽ ما عميه أهؿ السنة في هذ  المسولة , وما عميه ال يعة القائميف بوفى 
 الصائـ في السفر آثـ, أو أنىه

 رابعًا: التعريف بمبطالت الصيام 
 (:)المفطرات (ٕ)مبطالت الصيام
بانتفا   رط مف  روطه, أو اختالؿ ركف مف أركانه, وأصوؿ  -بوجه عاـ-يبطؿ الصـو 

 حن حن حن حيمه ىه يه جي حن  حن حن ٱُّٱ , قاؿ تعالى هذ  المفطرات ثالثة ذكرها اهلل في كتابه

  .ٚٛٔ البقرة ل َّ ٌّٰر ٰى  حن حنٰذ  ييمي ىي حن حنخي  حن حن  حن حن
,  وقد أجمع العمما  عمى أنه يجب عمى الصائـ اإلمساؾ زماف الصـو عف المطعـو

والم روب, والجماع, ثـ اختمفوا مف ذلؾ في مسائؿ منها ما هو مسكوت عنه ومنها ما هو 
 .  (1)بهؽ منطو 

 
 
 المبطالت قسمان:و 
 ما يبطل الصيام, ويوجب القضاء:  - أ 
ويستوي في ذلؾ الفرض والنفؿ لعمـو ,... ,  األكؿ وال رب عامًدا ذاكًرا لصومه - ٕ, ٔ

 فخص الحكـ بصياـ رمضاف, والصحيح أنه ال فرؽ. ,(1)ند الجمهور, خالًفا لمالؾاألدلة ع

اِئَم ِإَذا َذَرَعُو الَقْيُء َفاَل »    َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة, َعِف النىِبيٍّ لتعمآد القي    - ٖ َأنا الصا
َذا اْسَتَقاَء َعْمًدا, َفْمَيْقضِ      . (5)«َقَضاَء َعَمْيِو, َواِ 

 . الحيض والنفاس - ٘, ٗ
                                                                                                                            

ٌْفِْطاِش فِاي  تَااُب اٌرَّْخيِياِش فِايأخشجٗ ااِااَ ِغاٍُ فاي صاحيحٗ فاي بورااب اٌصاياَ ,  - ((1 ا َٚ  َِ ْٛ ا اٌصَّ

 ( .1121(, حذيث سلُ )2/880,) اٌغَّفَشِ 
2
 ( , ترصشف .110  2/103صحيح فمٗ اٌغٕح( , )) -( (
3
 ( .1/431)تذايح اٌّجرٙذ(. ) -( (
4
 . 73, ٚ)اٌمٛأيٓ اٌفمٙيح(, 2/356( , ٚ)سٚضح اٌطاٌثيٓ(, 3/50)اٌّغٕي( بتٓ لذاِح,) -( (
5
( 467/ 2(, ٚأحّااذ )1686(, ٚاتاآ ِاجااٗ )816(, ٚاٌرشِااز  )2370أخشجااٗ أتااٛ داٚد ) -( (

(, ٚصااححٗ األٌثااأي فااي 447/ 2« )ٔصااة اٌشايااح»ٚغيااشُ٘, ٚأػٍااٗ اٌثخاااس  ٚأحّااذ وّااا فااي 

 (.6243« )صحيح اٌجاِغ»(, ٚ 823« )ااسٚاء»
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متعمًدا ذاكًرا لصيامه فسد صومه ولزمه القضا  عند  فعمهتعمآد االستمنا   فإف  - ٙ
 .(1)الجمهور

إبطاؿ صومه, وعـز عمى اإلفطار جازًما  -وهو صائـ-  فإف نوى (1)نيىة اإلفطار - ٚ
ف لـ يوكؿ أو ي رب ألفى  , بطؿ صومه, وا   ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى"... متعمًدا ذاكًرا أنه في صـو

, فكذلؾ الخروج ال  ,(1)...الحديث" وألف ال روع في الصـو ال يستدعي فعاًل سوى نية الصـو
, وقد أبدله بضد , وبدوف ال رط ال  يستدعي فعاًل سوى النية, وألف النية  رط أدا  الصـو

 تتودىى العبادة.
هرية وأصحاب الرأي إال أف وهذا مذهب ال افعي وظاهر مذهب أحمد وأبي ثور والظا

أصحاب الرأي قالوا  إف عاد فنوى قبؿ انتصاؼ النهار أجزأ, بنا  عمى أصمهـ أنه تصح 
 النية مف النهار.

دىة عف اإلسالـ - ٛ  . (1)الرٍّ
 ما يبطل الصيام, ويوجب القضاء والكفاارة: -ب 
  وىو الجماع ًل غيره: 

 , ِإْذ َجاَ ُ  َرُجٌؿ َفَقاَؿ  َيا َرُسوَؿ المىهِ  ا َنْحُف ُجُموٌس ِعْنَد النىِبيٍّ , َقاَؿ  َبْيَنمَ ُهَرْيَرَة َعف َأِبي 
, َفَقاَؿ َرُسوُؿ المىِه َقاَل: « َما َلَك؟» َهَمْكُت. َقاَؿ  َىْل َتِجُد »   َوَقْعُت َعَمى اْمَرَأِتي َوَأَنا َصاِئـٌ
 َقاَؿ  اَل, َفَقاَؿ , «َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْيَرْيِن ُمَتَتاِبَعْينِ  َفَيلْ » َقاَؿ  َقاَؿ  اَل,« َرَقَبًة ُتْعِتُقَيا؟

, َفَبْيَنا َنْحُف َعَمى َذِلَؾ ُأِتَي َقاَؿ  اَل, َقاَؿ  َفَمَكَث النىِبيآ «. َفَيْل َتِجُد ِإْطَعاَم ِستِّيَن ِمْسِكيًنا»
ُخْذَىا, : »َفَقاَؿ  َأَنا, َقاؿَ « َأْيَن السااِئُل؟» َقاَؿ  -ْكَتُؿ َوالَعَرُؽ المِ  - ِبَعَرٍؽ ِفيَها َتْمرٌ  النىِبيآ 

ُيِريُد  - (7)َفَقاَؿ الرىُجُؿ  َأَعَمى َأْفَقَر ِمنٍّي َيا َرُسوَؿ المىِه؟ َفَوالمىِه َما َبْيَف اَلَبَتْيَها« َفَتَصداْق ِبوِ 

                                                 
1
/ 2« )سٚضااااح اٌطاااااٌثيٓ»(, ٚ 71« )اٌمااااٛأيٓ اٌفمٙيااااح»(, ٚ 104/ 2« )اٌااااذس اٌّخراااااس» -( (

 ( .352/ 2« )وشاف اٌمٕاع»(, ٚ 47/ 3« )اٌّغٕى»(, ٚ 76/ 2« )األَ»ٚ (,361
2
(, ٚ 25/ 3« )اٌّغٕااااااااى»(, ٚ 314/ 6« )اٌّجّااااااااٛع»(, ٚ 185/ 6« )اٌّحٍااااااااى( »5)  -( (

 (.78/ 3« )اٌّثغٛط»
3
 اٌثخاس  ٚ ِغٍُ . –( (
4
 (.308/ 2« )وشاف اٌمٕاع»(, ٚ 25/ 3« )اٌّغٕى» -( (
5
 ذيٕح.يؼٕي   تيٓ طشفي اٌّ -( (
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َتْيِف  ـى َقاَؿ   ِتي, َفَضِحَؾ النىِبيآ َأْهُؿ َبْيٍت َأْفَقُر ِمْف َأْهِؿ َبيْ  -الَحرى َحتىى َبَدْت َأْنَياُبُه, ُث
  . (1)«َأْطِعْمُو َأْىَمكَ »

 خامسًا: مسألة في حكم البقاء عمى الجنابة في رمضان:
 أوًًل: مرويات آل البيت عند أىل السنة في المسألة:

جنبًا من جماع,  كان يصبح "أنا النبي    -رضي اهلل عنهما –_ عف عائ ة وأـ سممةٔ
 .  (2)ثم يغتسل ويصوم" 

َعِف اْبِف ُجَرْيٍج َقاَؿ  ُقْمُت ِلَعَطاٍ  َأَيِبيُت الرىُجُؿ ُجُنًبا ِفي َ ْهِر َرَمَضاَف َحتىى ُيْصِبَح َيَتَعمىُد  -ٕ
ـى َيُصوـُ؟ َقاَؿ   ا َأُبو ُهَرْيَرَة َفَكاَف َيْنَهى َعْف َذِلؾَ »َذِلَؾ, ُث ا َعاِئَ ُة َفَكاَنْت تَُقوُؿ  , َوَأمى « َأمى

ـآ َيْوَمُه َذِلَؾ, َوُيْبِدُؿ َيْوًما», َفَممىا اْخَتَمَفا َعَمى َعَطاٍ  َقاَؿ  « َلْيَس ِبَذِلَؾ َبْوٌس »  . (1)«ُيِت
, َقاَؿ   -ٖ , »َعِف اْلَحاِرِث, َعْف َعِميٍّ َفْمَيُصـْ ِإْف ِإَذا َأْصَبَح الرىُجُؿ َوُهَو ُجُنٌب, َفَوَراَد َأْف َيُصوـَ

 .(1)«َ ا َ 
 ثانيًا: :مرويات الشيعة في المسألة

أنه قاؿ في رجؿ احتمـ أوؿ الميؿ, أو أصاب مف  _ وعف الحمبي عف أبي عبداهلل ٗ
أهمه, ثـ ناـ متعمدًا في  هر رمضاف حتى أصبح, قاؿ " يتـآ صومه ذلؾ ثـ يقضيه إذا 

 . (7)أفطر مف  هر رمضاف, ويستيفر ربه"
يعني أبا جعفر  –إبراهيـ بف عبدالحميد, أو عبداهلل, عف بعض مواليه, قاؿ  سولته  _ وعف٘
ف  – عف احتالـ الصائـ, فقاؿ  "إذا احتمـ نهارًا في  هر رمضاف فال ينـ حتى ييتسؿ, وا 

أجنب لياًل في  هر رمضاف فال يناـ إال ساعة حتى ييتسؿ, فمف أجنب في  هر رمضاف 

                                                 
1
 (.1111(, ِٚغٍُ )1836أخشجٗ اٌثخاس  ) -( (
2
أخشجااٗ اٌثخاااس  فااي صااحيحٗ فااي بوراااب اٌصااَٛ , تاااب  اٌصااائُ يصااثح جٕثاااً, حااذيث سلااُ  -( (

, ِٚغٍُ في صحيحٗ, في بوراب اٌصاياَ , تااب  صاحح صاَٛ ِآ طٍاغ اٌفجاش ٚ٘اٛ جٕاة, 1825)

 ( .1108حذيث سلُ )

 ( .8400ثش سلُ )(, األ4/170ِصٕف ػثذاٌشصاق , ) -( (3

 ( .8668(, األثش سلُ )3/71ِصٕف اتٓ أتي شيثح ) -( (4
5
, )وراب اٌصَٛ( , تاب  فيّٓ أجٕة تاٌٍياً فاي شاٙش سِضااْ ٚغياشٖ 4/106اٌىافي ٌٍىٍيٕي,  -( (

 ( .1فرشن اٌغغً إٌى أْ أصثح, أٚ احرٍُ تاٌٍيً أٚ إٌٙاس , حذيث سلُ )
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, ويتـ صيامه, فناـ حتى يصبح فعميه عتؽ  رقبة, أو إطعاـ ستيف مسكينًا, وقضا  ذلؾ اليـو
 . (1)ولف يدركه أبدًا"

 األثر الفقيي من خالل تمك المرويات في ىذه المسألة: ●
 أوًًل: فقو آل البيت عند أىل السنة في المسألة:
ثر   أفى صياـ الجنب ال ُيفسد صومه لألالمسولة عند أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 

, َفْمَيُصـْ ِإْف »المذكور عنه أوؿ المسولة   ِإَذا َأْصَبَح الرىُجُؿ َوُهَو ُجُنٌب, َفَوَراَد َأْف َيُصوـَ
 . (1)«َ ا َ 

وصياـ الجنب عند ابف عباس جائز, فإذا جامع في الميؿ وأصبح وهو جنب صح صومه, 
 تيتسال,وكذا لو انقطع دـ الحائض والنفسا  في الميؿ فنوتا صياـ اليد ولـ 

 .(1)قاؿ ابف عباس في الرجؿ يصبح وهو جنب  يمضي في صيامه  
, أنهما أعمـ بمثؿ  -رضي اهلل عنهما  –بالنسبة لمرواية الواردة عف أمنا عائ ة, وأـ سممة 

 والمبا رة إلى هذا مف غيرهما, وألنىه موافؽ لمقرآف الكريـ, فاهلل تعالى قد أباح األكؿ وال رب
خي  حن حن  حن حن حن حن حن حيمه ىه يه جي حن  حن حن حنٱُّٱ: تعالىطموع الفجر, قاؿ 

والمبا رة هنا الجماع, ومعموـٌ أنىه إذا جاز الجماع إلى   ٚٛٔالبقرة  ل َّ  ييمي ىي حن حن
ٰر   حن حنٰذ  ييٱُّ طموع الفجر لـز منه أف يصبَح جُنبًا, ويصبُح َصومه لقوله تعالى 

 َّ ٌّٰى

 .  (ٗ) أصبح جنباً , فقد صحى صـو مف  فإذا دؿى القرآُف وفعؿ الرسوؿ 
وعند ابف عباس أفى الجنابة ال تمنع الصياـ, فإذا جامع الرجؿ زوجته لياًل فمـ ييتسؿ, 

 . (7)وأصبح صائمًا صَح صومه
 ثانيًا: باقي المذاىب الفقيية:

                                                 
1
, )ورااب اٌصاياَ( , أتاٛاب ِاا يّغاه ػٕاٗ اٌصاائُ, تااب  8/44ٚعائً اٌشيؼح ٌٍحش اٌؼااٍِي,  -( (

 ( . 4ذحشيُ ذؼّذ اٌثماء ػٍى اٌجٕاتح في شٙش سِضاْ حرى يطٍغ اٌفجش, حذيث سلُ )
2
 . 426) ِٛعٛػح فمٗ ػٍي تٓ أتي طاٌة (,     -( (
3
 ( .2/188) ِٛعٛػح فمٗ ػثذهللا تٓ ػثاط (, ) -( (
4
 ترصشف . 52,   )فمٗ أَ اٌّؤِٕيٓ في ااٌطٙاسج(   -( (
5
 ( .1/315)ِٛعٛػح فمٗ ػثذهللا تٓ ػثاط(, ) -( (
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عمى أف مف جامع مف الميؿ وأصبح جنًبا في نهار رمضاف  (1)جمهور العمما والمسولة عند 
الحاؿ في  وف الحائض والنفسا  لو طهرتا في الميؿ وأصبحتا في فصيامه صحيح, وكذلؾ 

نهار رمضاف مف غير اغتساؿ, وهو مذهب عمي بف أبي طالب وابف مسعود وأبي ذر وزيد 
, وهو مذهب جماهير  بف ثابت وأبي الدردا  وابف عباس وابف عمر وأـ سممة وعائ ة 

د وأبي ثور. قاؿ الموفؽ  وبه قاؿ مالؾ التابعيف والثوري ومالؾ وأبي حنيفة وال افعي وأحم
وال افعي في أهؿ الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهؿ العراؽ واألوزاعي في أهؿ ال اـ 

سحاؽ وأبو عبيد في أهؿ الحديث وداود في أهؿ الظاهر.  والميث في أهؿ مصر وا 
 قاؿ العبدري  وهو قوؿ سائر الفقها .

هلل  ال يصحآ صومه قاؿ  وهو األ هر عف أبي هريرة وقاؿ ابف المنذر  وقاؿ سالـ بف عبد ا
 والحسف البصري, وعف طاوس وعروة بف الزبير روايًة عف أبي هريرة

ال فيصح.  أنه إف عمـ جنابته قبؿ الفجر ثـى ناـ حتى أصبح لـ يصح صومه وا 
 . (1)وقاؿ النخعي  يصحآ النفؿ دوف الفرض

َد البقا  أما ال يعة فقد ذهبوا إلى أفى مف احتمـ  أو جامع في ليمة مف ليالي رمضاف ثـ تعمى
, وفي المسولة عندهـ تفصيؿ ذكر  ال يخ محمد جواد (1)عمى الجنابة فعميه القضا  مع الكفارة

مينية فقاؿ  مما يفسد الصـو أف يتعمىد الصائـ البقا  عمى الجنابة حتى مطمع الفجر في 
لصـو واجٌب عميه, ال مندوب, هذا الم هور غير ضرورة تدعو  عمى ذلؾ, والمفروض أفى ا

سئؿ عف   هرة عظيمة ب هادة صاحب الحدائؽ والجواهر, واستدلوا بوفى اإلماـ الصدؽ 
 رجؿ أجنب في  هر 

                                                 
 (,1/310), ( ِٛعٛػح ِغائً اٌجّٙٛس في اٌفمٗ ااعالِي, ٌٍّؤٌف  ِحّذ ٔؼيُ ِحّذ ٘أي عاػي(1

552ِغأٌح )
 ., ترصشف  (

إجّاًػا, ٚوزٌه ٌٛ احرٍُ ٔٙااًسا وااْ ػٍاى صاِٛٗ  لاي اِاِاَ اٌّاٚسد   أِا ِٓ يصثح جٕثًا ِٓ احرالَ فٙٛ ػٍى صِٛٗ )يؼٕي صياِٗ صحيح( -( (2

َُّ حىى اٌخالف ػٓ أتي ٘شيشج ٚاٌحغٓ تٓ صاٌح تٓ يحيى. أظش  ٚأْ تاذفاق اٌؼٍّاء لٍد  ثُ روش ِغأٌح اٌىراب جّاػح اٌفمٙاء ػٍى صحٗ صِٛٗ, ث

 .(414   3)اٌحاٚ  ج 

, ٚ) فمٗ ااِاَ جؼفش اٌصاادق ( ٌّحّاذ جاٛاد 28ذِشميح (ٚ ٌٍشٙيذ األٚي,    (, ٚ) اٌٍّؼح ا1/252ٌ) ذحشيش اٌٛعيٍح ( ٌإلِاَ اٌخّيٕي, ) -( (3

 ( .2/25ِغٕيح, )
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رمضاف بالميؿ, ثـ ترؾ الُيسَؿ متعمدًا, حتى أصبَح؟ قاؿ  " يعتؽ رقبة, أو يصـو  هريف 
 . (1)متتابعيِف, أو يطعـ ستيَف مسكينًا"

  غيجابهـ عمى مف أجنب في ليؿ  هر (1)ؿ ال ريؼ المرتضى  وممىا انفردت به اإلماميةقا
رمضاف وتعمد البقا  إلى الصباح مف غير اغتساؿ القضا  والكفارة, وفيهـ مف يوجب 
القضا  دوف الكفارة, وال خالؼ بينهـ في أنىه إذا غمبه النـو ولـ يتعمد البقا  عمى الجنابة إلى 

 . (1) ي  عميهالصباح ال 
 ثالثًا: خالصة المسالة:

ُح  عمى أف مف جامع مف الميؿ وأصبح جنًبا في  جمهور العمما واهلل أعمـ ما عميه  –أنىه يترجى
لألدلة القوية عمى ذلؾ , كما أنىه الوارد عف أمنا عائ ة, وأـ  نهار رمضاف فصيامه صحيح,

, وألنىه  ا مف غيرهما بحاؿ رسوؿ اهلل سممة رضي اهلل عنهما, وأنهما أعمـ الناس بمثؿ هذ
طموع الفجر, ومعموـٌ  والمبا رة إلى موافؽ لمقرآف الكريـ, فاهلل تعالى قد أباح األكؿ وال رب

 أنىه إذا جاز الجماع إلى طموع الفجر لـز منه أف يصبَح جُنبًا, ويصبُح َصومه لقوله تعالى 

 َّ ٌّٰر ٰى  حن حنٰذ  ييٱُّ

 , فقد صحى صـو مف أصبح جنبًا, كما سبؽ الكالـ في ذلؾ. لرسوؿ فإذا دؿى القرآُف وفعؿ ا

                                                 
 عثك ذخشيجٗ في أٚي اٌّغأٌح . -( (1

َّْ اٌحغٓ تٓ صاٌح واْ يغرحةُّ ٌّآ أصاثح جٕثااً فاي شاٙش سِضااْ أْ يمضاي رٌاه  - ((2 لاي  ٚلذ سٚ  ػٓ أتي ٘شيشج ٚفالُٙ فيٗ, ٚحىى أيضاً أ

 ْ يفشق تيٓ صَٛ اٌرطٛع ٚتيٓ اٌفشض .اٌيَٛ, ٚوا

 . 176, 175ابٔرصاس     - ((3


