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 البىل والغائط والسيح

ٌّ خشٔط انجٕل ٔانغبئظ ِيٍ انسجٛهٍٛ ٔانشٚح ِيٍ  أجًغ انًسهًٌٕ كبفخ ػهٗ أ

انًٕضغ انًؼزبد ، ُٚمض انٕضٕء . أّيب خشٔط انذٔد ٔانحصٗ ٔانذو ٔانمٛح ، فُٛمض 

انٕضٕء ػُذ انشبفؼٛخ ٔانحُفٛخ ٔانحُبثهخ ، ٔال ُٚمضّ ػُذ انًبنكٛخ إرا كبَذ ْزِ 

ى رزٕنذ فٛٓب ـ كًٍ ثهغ حصبح فخشجذ ِيٍ انًٕضغ األشٛبء يزٕنذح فٙ انًؼذح ، ٔإرا ن  

انًؼزبد ـ كبَذ َبلضخ . ٔلبل اإليبيٛخ : ال رُمض انٕضٕء إالّ إرا خشجذ يزهطخخ 

 ثبنؼزسح .

 الوري والىذي

 ٍ ُٚمضبٌ انٕضٕء ػُذ األسثؼخ ، ٔال ُٚمضبَّ ػُذ اإليبيٛخ ، ٔاسزضُٗ انًبنكٛخ ي 

 ٕجت انٕضٕء ػُذْى .كبَذ ػبدرّ اسزذايخ انًز٘ ، فإَّّ ال ٚ

 

 غيبت العقل

إرا غبة انؼمم ثسكش أٔ جٌُٕ أٔ إغًبء أٔ صشع ، ُٚزمض انٕضٕء ثبرفبق 

 انجًٛغ ، أّيب انُٕو فمبل اإليبيٛخ : ُٚمض انٕضٕء إرا غهت ػهٗ انمهت ٔانسًغ

ٔانجصش ، ثحٛش ال ٚسًغ انُبئى كالو انحبضشٍٚ ٔال ٚفًّٓ ٔال ٚشٖ أحذاً يُٓى ، ِيٍ 

ٍٛ أٌ ٚكٌٕ انُبئى يسزهمٛبً أٔ لبئًبً أٔ لبػذاً ، ٔلشٚت يُّ لٕل انحُبثهخ . غٛش فشق ث

ٔلبل انحُفٛخ : إرا َبو انًزٕضئ يضطجؼبً أٔ يزكئبً ػهٗ أحذ ٔسكّٛ ُٚزمض انٕضٕء 

، ٔإرا َبو لبػذاً يزًكُبً أٔ ٔالفبً أٔ ساكؼبً أٔ سبجذاً فال ُٚزمض ، فًٍ َبو فٙ صالرّ 

ًصهٍٛ ال ُٚزمض ٔضٕؤِ ٔإٌ طبل َٕيّ . ) يٛضاٌ ػهٗ حبنخ ِيٍ حبالد ان

 انشؼشاَٙ ، يجحش أسجبة انحذس ( .

ٔلبل انشبفؼٛخ : إرا كبٌ يحم انخشٔط يزًكُبً ِيٍ يمؼذِ ـ ثحٛش ٚكٌٕ أشجّ ثفى 

انضجبجخ انًسذٔدح ـ فال ُٚزمض انٕضٕء ثبنُٕو ، ٔإالّ اَزمض . ٔفّصم انًبنكٛخ ثٍٛ 

ٛم ، فإٌ كبٌ انُٕو خفٛفبً ال ُٚزمض انٕضٕء ، ٔكزا إرا انُٕو انخفٛف ٔثٍٛ انُٕو انضم

َبو انًزٕضئ َٕيبً صمٛالً يذح ٚسٛشح ، ٔكبٌ انًخشط يسذٔداً ، أّيب إرا َبو َٕيبً صمٛالً 

 يذح طٕٚهخ فُٛزمض ٔضٕؤِ ، سٕاء أكبٌ انًخشط يسذٔداً أو غٛش يسذٔد .

 الوني

ال ُٚمضّ ػُذ انشبفؼٛخ . ٔلبل ُٚمض انٕضٕء ػُذ انحُفٛخ ٔانًبنكٛخ ٔانحُبثهخ ، ٔ

 انشٛؼخ : انًُٙ ٕٚجت انغسم دٌٔ انٕضٕء .



 اللوس

لبل انشبفؼٛخ : إرا نًس انًزٕضئ ايشأح أجُجٛخ ثذٌٔ حبئم اَزمض انٕضٕء ، 

ٔإرا ن ى ركٍ انًشأح أجُجٛخ ـ كًب نٕ كبَذ أّيبً أٔ أخزبً ـ فال . ٔلبل انحُفٛخ : ال ُٚزمض 

 انمضٛت يؼبً . انٕضٕء إال ثبنهًس ٔاَزشبس

ٔلبل اإليبيٛخ : ال أصش نهًس يطهمبً . ْزا ثبنُسجخ إنٗ نًس انًشأح ، أّيب إرا يس 

انًزٕضئ لُجهّ أٔ دثشِ ثال حبئم ، فمبل اإليبيٛخ ٔانحُفٛخ : ال ُٚزمض انٕضٕء . ٔلبل 

انشبفؼٛخ ٔانحُبثهخ : ُٚزمض ثبنًس يطهمبً ، ٔكٛفًب حصم ثجبطٍ انكف أٔ ثظبْشِ . 

نًبنكٛخ فمذ سٔ٘ ػُٓى انفشق ثٍٛ انًس ثجبطٍ انكف فُٛزمض ، ٔثٍٛ انًس أّيب ا

 ثظبْشِ فال ُٚزمض ، ) انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ الثٍ سشذ ، يجحش َٕالض انٕضٕء ( .

 القيء

ُٚمض انٕضٕء ػُذ انحُبثهخ يطهمبً ، ٔػُذ انحُفٛخ إٌ يأل انفى ، ٔال ُٚمضّ ػُذ 

 انشبفؼٛخ ٔاإليبيٛخ ٔانًبنكٛخ .

 لقيحالدم وا

انخبسط ِيٍ انجذٌ غٛش انسجٛهٍٛ ـ كبنذو ٔانمٛح ـ ال ُٚمض انٕضٕء ػُذ اإليبيٛخ 

ٔانشبفؼٛخ ٔانًبنكٛخ ، ُٔٚمضّ ػُذ انحُفٛخ إرا رجبٔص يحم خشٔجّ ، ٔلبل انحُبثهخ : 

 ُٚزمض انٕضٕء ثششط أٌ ٚكٌٕ انذو ٔانمٛح كضٛشاً .

  

رُمض انٕضٕء فٙ داخم  رجطم انصالح ثإجًبع انًسهًٍٛ كبفخ ، ٔال:  القهقهت

إرا حصهذ انمٓمٓخ انصالح ٔال خبسجٓب إالّ ػُذ انحُفٛخ ، حٛش لبنٕا ثُمض انٕضٕء 

 .إرا حصهذ خبسجٓب ٔال رُمضّ أصُبء انصالح ،

 إرا أكم انًزٕضئ نحى جضٔس ُٚزمض ٔضٕءِ ػُذ انحُبثهخ فمظ .:  لحن الجزوز 

 دم االستحاضت 

شح ـ ْٕٔ ِيٍ كجبس فمٓبء اإليبيٛخ ـ : ) دو لبل انؼالّيخ انحهّٙ فٙ كزبة انززك

االسزحبضخ إرا كبٌ لهٛالً ٚجت ثّ انٕضٕء ، رْت إنّٛ ػهًبؤَب ، إالّ اثٍ أثٙ ػمٛم . 

 ٔلبل يبنك نٛس ػهٗ انًسزحبضخ ٔضٕء ( .

 غاياث الىضىء

لبل انفمٓبء : ُٚمسى انحذس إنٗ َٕػٍٛ ، أصغش : ْٕٔ انز٘ ٕٚجت انٕضٕء فمظ 

ػهٗ لسًٍٛ : يب ٕٚجت انغسم فمظ ، ٔيب ٕٚجت انغسم ٔانٕضٕء يؼبً . ٔأكجش : ْٕٔ 

 ، ٔٚأرٙ انزفصٛم . ًُٔٚغ انحذس األصغش ِيٍ انزهجس ثأشٛبء :



 انجُبصح صالح اإليبيٛخ ٔاسزضُٗ ، انجًٛغ ثبرفبق ٔانًسزحجخ انٕاججخ انصالح ـ 1 

 ثصالح نٛسذ ، ػبءد ألَّٓب ؛ رسزحت ٔنكُّٓب انجُبصح نصالح انطٓبسح رجت ال:  لبنٕا ،

 . يحهّ فٙ ػُٓب انكالو ٔٚأرٙ.  حمٛمخ

ـ انطٕاف ، ْٕٔ كبنصالح ال ٚصح ثذٌٔ انطٓبسح ػُذ انًبنكٛخ ٔانشبفؼٛخ  2

. ٔلبل انحُفٛخ : ) الطىاف في البيج صالة ( ٔاإليبيٛخ ٔانحُبثهخ ؛ نهحذٚش انششٚف : 

ٍ طبف فٙ انجٛذ يحِذصبً صح ٔإٌ كبٌ آصًبً .  ي 

ـ سجٕد انزالٔح ٔانشكش رجت نًٓب انطٓبسح ػُذ األسثؼخ ، ٔرسزحت ػُذ  3

 اإليبيٛخ .

ـ يس انًصحف . ارفك انجًٛغ ػهٗ ػذو جٕاص يس كزبثخ انمشآٌ إال ثطٕٓس ،  4

ٌّ انًحِذس ثبنحذس األصغش ْم ٚجٕص نّ كزبثخ انمشآٌ ٔلشاءرّ ػٍ  ٔاخزهفٕا فٙ أ

ٔحًهّ حشصاً ؟ فمبل انًبنكٛخ : ال حبضش أٔ ػٍ ظٓش غٛت ، ٔفٙ يسّ ثحبئم ، 

ٚجٕص كزبثزّ ٔال يس جهذِ ٔنٕ ثحبئم ، ٔرجٕص لشاءرّ ػٍ حبضش ٔظٓش غٛت ، صُّى 

اخزهفٕا ـ أ٘ انًبنكٛخ ـ فٙ حًهّ حشصاً . ٔلبل انحُبثهخ : رجٕص كزبثزّ ٔحًهّ حشصاً 

 ثحبئم .

يب داو  ٔلبل انشبفؼٛخ : ال ٚجٕص يس جهذِ ٔنٕ اَفصم ػُّ ، ٔال يس ػالّلزّ

يؼهمبً ثٓب ، ٔٚجٕص كزبثزّ ٔحًهّ حشصاً ، كًب ٚجض يس يب طُشصد ثّ انضٛبة ِيٍ 

 اٜٚبد انمشآَٛخ .

ٔلبل انحُفٛخ : ال رجٕص كزبثزّ ٔال يسّ ٔنٕ كبٌ يكزٕثبً ثبنهغخ األجُجٛخ ، ٔرجٕص 

 رالٔرّ ػٍ ظٓش غٛت .

كبَذ انكزبثخ فٙ انمشآٌ ٔلبل اإليبيٛخ : ٚحشو يس انكزبثخ انؼشثٛخ ثذٌٔ حبئم ، سٕاء أ

أو فٙ غٛشِ ، ٔال رحشو انمشاءح ٔال انكزبثخ ٔال حًهّ حشصاً ٔال يس انكزبثخ غٛش 

ّ٘ يكبٌ ٚكٌٕ  انؼشثٛخ إالّ اسى انجالنخ ، فٛحشو ػهٗ انًحذس يسّ ثأٚخ نغخ ُكزت ، فٙ أ

 فٙ انمشآٌ أٔ فٙ غٛش انمشآٌ .


