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 باب الصيد  -5

 هو اقتناص الحيوان الحالل الةتوحش ةالطبع، الذي ال مالك الصيد :

 له.

كل من تحل ذكاته، إال الجباد االسةك فيحل أكله، سواء  ايحل صيد

 صاده مسلم أا كافب.

  :أنواع الصيد 

 الصيد المباح نوعان:

 صيد البب.. اصيد البحب.

 وصيد البر نوعان:

 ش  كالغزالن اةقب الوحش انحوهةا.: الحيوانات الةتوحاألول

 : الطيور كالمصافيب االنماج االحبارى انحوها. الثاني

 االصيد من حيث ما يُصطاد ةه أنواع: 

فةنه ما يصاد ةالسالح كالبندقي .. امنه ما يصاد ةالسهام.. امنه ما يصاد 

ةالشباك كالسةك.. امنه ما يصاد ةالطيور ذاات الةخالب كالصقب.. 

صاد ةالكالب الةملَّة ، اهي التي تذهب إذا أُرسلت، اتنزجب امنه ما ي

 إذا ُزجبت.

ِ ُخشَ الثَْملَبَ َ  ةِـيَعْن أ ، إِنَّا ةِأْرِض ٬ا بِـيَّ : قُْلُت: يَا نَ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  نِـي 

ةِقَْوِسي،  ؟ َاةِأْرِض َصْيٍد، أِصيدُ تِـِهـمْ نِـيَ آ فِـيِكتَاِب، أفَنَأُْكُل القَْوٍم ِمْن أْهِل 

مٍ َس ةُِةمَ لَـيْ الَِّذي  بِـيَاةَِكلْ  مِ ُةمَ ال بِـيَاةَِكلْ  لَـّ ا َما »؟ قال: ِلـي لُـحُ ، فََةا يَصْ لَـّ أمَّ
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 لَـمْ َها، َاإِْن فِـيَها فاَل تَأُْكلُوا ْيـبَ غَ  تُـمْ ِكتَاِب: فَإِْن َاَجدْ الذََكْبَت ِمْن أْهِل 

فَُكْل،  ٬ا، َاَما ِصْدَت ةِقَْوِسَك فَذََكْبَت اْسَم اهَ فِـيدُاا فَاْغِسلُوَها َاُكلُوا تَـجِ 

مِ ُةمَ الَاَما ِصْدَت ةَِكْلبَِك   ْيـبِ فَُكْل، َاَما ِصْدَت ةَِكْلبَِك غَ  ٬فَذََكْبَت اْسَم ا لَـّ

مٍ ُممَ    .(1)متفق عليه .«فَُكلْ  تَـهُ فَأْدَرْكَت ذََكا لَـّ

  :حكم الصيد 

كان القصد منه صحيحاً كأكله، أا  األصل في الصيد الحالل اإلةاح  إذا

التجارة فيه، اهو أفضل مأكول؛ ألنه ال ربه  فيه، سواء كان صيد ةب، 

 أا جو، أا ةحب.

  (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)قال هللا تمالى:  -1

 .[96الةائدة: ]

ہ ہ ه  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)اقال هللا تمالى:  -2

 .[4الةائدة: ]  ( ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ِ ْةِن َحاَاَعْن  -3 ، إِنَّا نُْبِسُل ٬: قُْلُت: يَا َرُسوَل االَ قَ  ْنـهُ عَ  هللاُ  َرِضيَ  تِـمٍ َعِدي 

ةَ ُةمَ الِكالَب ال . قُْلُت: َاإِْن قَتَْلَن؟ قال: «كَ لَـيْ ُكْل َما أْمَسْكَن عَ » َ؟ قال: لَـّ

ُكْل َما َخَزَق، َاَما »ِةْمَباِض؟ قال: ال. قُْلُت: َاإِنَّا نَْبِمي ةِ «ْلنَ َاإِْن قَتَ »

   .(2)متفق عليه .«أَصاَب ةِمَْبِضِه فاَل تَأُْكلْ 

  :الحاالت التي يحرم فيها الصيد 

 الصيد حالل مطلقاً إال في أرةع حاالت فيحبم:

 صيد البب للةحبم ةحج أا عةبة. -1
                                                 

 . (1930امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5478أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1949امسلم ةبقم )االلفظ له،  (,5477أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)
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  (  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ)قال هللا تمالى: 

 .[96الةائدة: ]

 الصيد في الحبم للةحبم اغيب الةحبم، االصيد في حبم الةدين . -2

َمكَّ َ، ملسو هيلع هللا ىلص  ِلـهِ َرُسو لَـىهللاُ عَ  تَـحَ ا فَ لَـةَّ : الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ْيـبَ ُهبَ  َعْن أةِـي -1

إِنَّ هللاَ َحبََس َعْن َمكَّ َ »، ثُمَّ قال: لَـْيـهِ عَ  نَـى َاأثْ دَ هللاَ َحـةِ النَّاِس، فَ  فِـيقَاَم 

هَ َن، فَإِ نِـيُةْؤمِ الاَ  لَـهُ ا َرُسولَـْيـهَ َل َاَسلََّط عَ الِفـي ، ِلـيِحلُّ الَحٍد َكاَن قَبْ ـا ال تَ نَـّ

هَ َاإِ  هَ اٍر، َاإِ نَـهَ َساَع ً ِمْن  ِلـيا أُِحلَّْت نَـّ ٍد ةَْمِدي، فاَل يُنَفَُّب حَ ِحلُّ ألـا ال تَ نَـّ

 لَـهُ ُةْنِشٍد. َاَمْن قُتَِل ـا إِال لِ تُـهَ ِحلُّ َساقِطَ ـَرْوُكَها، َاال تَ  لَـىْختَ ـَصْيدَُها، َاال يُ 

ا أْن يُِقيدَ  ْيـبِ َو ةِخَ فَـهُ ٌل تِـيقَ  ا أْن يُْفدَى َاإِمَّ مَبَّاُس: إِال الفَقال «. النََّظَبْيِن: إِمَّ

 «.إِال اإِلْذِخبَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬وتِنَا. فَقال َرُسوُل اةُـيُ ِلقُبُوِرنَا اَ  لُـهُ ا نَْجمَ اإِلْذِخَب، فَإِنَّ 

 .(1)متفق عليه

َم َمكَّ َ، ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  : قالَ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َجاةِبٍ َاعْن  -2 إِنَّ إِْةَباِهيَم َحبَّ

ْمُت  ن ِـيَاإِ  ، ال يُْقَطُع ِعَضاُهَها َاال يَُصادُ اتَـْيـهَ َن الةَ ةَـيْ َةِدينَ َ َما الَحبَّ

 .(2)أخبجه مسلم .«َصْيدَُها

 الصيد عبثاً الهواً من غيب حاج  فيحبم؛ لةا فيه من إضاع  الةال. -3

إذا تبتب على الصيد إيذاء الناس ةإفساد أموالهم ازراعهم فال ضبر اال  -4

 ضبار.

  :ما يباح اصطياده من الحيوان 

لبحب، اكل ما في البب مةا يحل أكله ألكله يباح اصطياد كل ما في ا

                                                 

 . (1345امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 2434أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1362ةبقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 ااالنتفاع ةه، اما ال يحل أكله لدفع أذاه اربه كاألسد االفهد اكل مؤذ.

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے )قال هللا تمالى:  -1

 .[2الةائدة:]  (  ۅٴۇ ۋ ۋ

ِ، َخـةْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـَها هللاُ  َعْن َعائَِش َ َرِضيَ اَ  -2 ٌس ِمَن الدََّااب 

هُ كُ  فَأَْرةُ، المَْقَبُب، اَ الِحدَأةُ، اَ الغَُباُب، اَ الَحَبِم: ال فِـينَّ لُـهُ نَّ فَاِسٌق، يَْقتُ لُـّ

 .(1)متفق عليه .«مَقُورُ الَكْلُب الاَ 

  :م األكل من الحيوان  حكم قتل محرَّ

م األكل من الحيوان والطير أقسام:  قتل محرَّ

 ما يؤذي اال ينفع كالحي  االمقبب انحوهةا.  -1

 فهذا يُقتل سواء اجد منه األذى أا لم يوجد.

 ما يضب اينفع كالفهد االبازي اسائب الجوارح.  -2

 فهذا قتله جائز. 

 ما ال يضب اال ينفع كالخنافس االجمالن انحوهةا.  -3

 فهذه ال تُقتل إال إذا آذت.

َبد، االهدهد. ما جاء النهي عن قتله كالنةل -4   ، االنحل ، االصُّ

 فهذه ال تُقتل إال إذا آذت.

  :شروط الصيد الحالل 

 يشترط في الصيد الحالل ما يلي:

                                                 

 . (1198امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 1829أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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 أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلةاً أا كتاةياً. -1

 أن يكون ةالغاً أا مةيزاً. -2

من عطيب  أن يصيده ةةحدَّد يُسيل الدم كالسهم االبندقي ، أا ةجارح  مملَّة  -3

 أا حيوان.

 التسةي  عند البمي أا إرسال الجارح . -4

 أن يكون الصيد مأذاناً في صيده ربعاً.  -5

ِبم، اال صيد الحبم، اال صيد ملك غيبه، اال صيد ُةـحْ فال يحل صيد ال

م األكل ألكله.  محبَّ

 أن يبسل الجارح  من حيوان أا عطيب قاصداً الصيد. -6

  :شروط الصيد بالسالح 

 رط لصحة الصيد بالسالح ما يلي:يشت

 أن يذكب الصائد اسم هللا عند رمي الصيد. -1

 أن يخزق السالح جسم الصيد ايجبحه ةسهم أا رصاص انحوهةا.  -2

 فال يجوز أكل صيد لم يذكب عليه اسم هللا.

اال يجوز أكل صيد لم يسل منه الدم حال صيده كالصيد ةالِةْمباض 

ال  أا النباعط  أا رميه ةحجب؛ ألن ذلك يقتل االصيد ةِةثقل كالصيد ةالنب

 ةِثِقَله ال ةحده.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )قال هللا تمالى:  -1

 .[121األنمام: ]  (  ڳ

ِ ُخشَ الثَْملَبَ َ  ةِـيَعْن أا -2 ، إِنَّا ةِأْرِض ٬ا بِـيَّ : قُْلُت: يَا نَ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  نِـي 
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؟ َاةِأْرِض َصْيٍد، أِصيدُ ةِقَْوِسي، تِـِهـمْ نِـيَ آ فِـيِكتَاِب، أفَنَأُْكُل الٍم ِمْن أْهِل قَوْ 

مٍ َس ةُِةمَ لَـيْ الَِّذي  بِـيَاةَِكلْ  مِ ُةمَ ال بِـيَاةَِكلْ  لَـّ ا َما »؟ قال: ِلـي لُـحُ ، فََةا يَصْ لَـّ أمَّ

 لَـمْ َها، َاإِْن فِـيَها فاَل تَأُْكلُوا ـبَ يْ غَ  تُـمْ ِكتَاِب: فَإِْن َاَجدْ الذََكْبَت ِمْن أْهِل 

فَُكْل،  ٬َها، َاَما ِصْدَت ةِقَْوِسَك فَذََكْبَت اْسَم افِـيدُاا فَاْغِسلُوَها َاُكلُوا تَـجِ 

مِ ُةمَ الَاَما ِصْدَت ةَِكْلبَِك   ْيـبِ فَُكْل، َاَما ِصْدَت ةَِكْلبَِك غَ  ٬فَذََكْبَت اْسَم ا لَـّ

مٍ ُممَ   .(1)متفق عليه .«فَُكلْ  تَـهُ َت ذََكافَأْدَركْ  لَـّ

ِ ْةِن َحاَاَعْن  -3 ، إِنَّا نُْبِسُل ٬: قُْلُت: يَا َرُسوَل االَ قَ  ْنـهُ عَ  هللاُ  َرِضيَ  تِـمٍ َعِدي 

ةَ ُةمَ الِكالَب ال . قُْلُت: َاإِْن قَتَْلَن؟ قال: «كَ لَـيْ ُكْل َما أْمَسْكَن عَ » َ؟ قال: لَـّ

ُكْل َما َخَزَق، َاَما »ِةْمَباِض؟ قال: ال. قُْلُت: َاإِنَّا نَْبِمي ةِ «َاإِْن قَتَْلنَ »

 .(2)متفق عليه .«أَصاَب ةِمَْبِضِه فاَل تَأُْكلْ 

  :حكم الصيد بالجوارح 

 يجوز االصطياد ةجوارح السباع االطيب إذا كانت مملَّة . 

 فجوارح السباع كالكلب االفهد االنةب انحوها، اجوارح الطيب كالصقب

 االبازي االشاهين االمقاب انحوها مةا يقبل التمليم.

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه )قال هللا تمالى: 

 .[4الةائدة: ] (   ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

  :شروط الصيد بالجوارح 

 يشترط لصحة الصيد بالجوارح ما يلي:

مب، اينزجب إذا ُزجب، ايستبسل إذا تمليم الحيوان الصيد، ةأن يأتةب إذا أُ  -1
                                                 

 . (1930امسلم ةبقم )له، االلفظ (, 5478أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1929امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5477أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)
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 استبسل.

 أن يبسله صاحبه للصيد. -2

 أن يذكب اسم هللا عند إرساله للصيد. -3

 أن يُةسك على صاحبه، ايُمبف ذلك ةتبك األكل من الصيد. -4

 أن ال يشاركه في الصيد جارح غيب مملم.  -5

 لصيد.أن يجبح الصيد ةةا يسيل الدم، فإن خنقه الجارح لم يحل ا -6

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه )قال هللا تمالى:   -1

 .[4الةائدة: ] (   ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ِ ْةِن َحااَ  -2 إذَا »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسأْلُت النَّ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  تِـمٍ َعْن َعِدي 

مَ ُةمَ الأْرَسْلَت َكْلبََك   لَـىفَُكْل، َاإذَا أَكَل فاَل تَأُْكْل، فَإنََّةا أْمَسَكهُ عَ  فَقَتَلَ  لَـّ

ً فَأِجدُ َممَهُ َكْلب بِـيقُْلُت: أْرِسُل َكلْ «. نَْفِسهِ  فاَل تَأُْكْل، فَإنََّةا »آَخَب؟ قال:  ا

ْيَت عَ   .(1)متفق عليه .«َكْلٍب آَخبَ  لَـىتَُسم ِ عَ  لَـمْ َكْلبَِك اَ  لَـىَسةَّ

  :شروط حل الصيد 

 شترط لحل األكل من المصيد ما يلي:ي

 أن يكون الةصيد مباح األكل ربعاً. -1

أن يكون الصيد متوحشاً عطبماً كالوحوش االطيور، أما الةستأنس فيذكى،  -2

 اال يصاد إال إذا نَد  اربد كةا سبق.

أن يذةحه إن أدركه حياً اقدر على تذكيته، االجباد اصيد البحب ال يحتاج  -3

 إلى تذكي .

                                                 

 . (1929امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 175أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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 أن يةوت من الجبح ال من صدم الجارح أا خنقه. -4

 الدم الةسفوح الذي خبج من الصيد نجس ال يحل أكله اال االنتفاع ةه. -5

  :حكم الصيد إذا وقع في الماء 

 إذا صاد اإلنسان صيداً ةبياً ثم اقع في الةاء حياً، ثم مات فيه، حبم أكله.

إِذَا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬اقَاَل ِلي َرُسوُل  قَاَل: ـهُ نْ هللاُ عَ  َرِضيَ  تِـمٍ َعْن َعِدي  ْةِن َحا

ً فَاذْةَْحهُ، َاإِْن ٬اأَْرَسْلَت َكْلبََك فَاذُْكِب اْسَم  ، فَإْن أَْمَسَك َعلَْيَك فَأَْدَرْكتَهُ َحي ا

ً َغْيَبهُ َاقَ ـأَْدَرْكتَهُ قَْد قَتََل َالَ  دْ ْم يَأُْكْل ِمْنهُ فَُكْلهُ، َاإْن َاَجْدَت َمَع َكْلبَِك َكْلبا

، ٬اقَتََل فاَلَ تَأُْكْل، فَإِن َك الَ تَدِْري أَي ُهَةا قَتَلَهُ، َاإْن َرَمْيَت َسْهَةَك فَاْذُكِب اْسَم 

ً فَلَْم تَ  ِجْد فِيِه إال  أَثََب َسْهِةَك، فَُكْل إْن ِرئَْت، َاإْن ـفَإْن َغاَب َعْنَك يَْوما

 .(1)متفق عليه .«َاَجْدتَهُ َغِبيقاً فِي الَةاِء، فاَلَ تَأُْكلْ 

  :حاالت الصيد 

 للصيد بعد اصطياده حاالت:

 أن يدركه حياً، فهذا ال ةد من ذكاته. -1

 أن يدركه مقتوالً ةاالصطياد، فهذا حالل أكله. -2

 أن يصيده ثم يغيب عنه، ثم يجده ميتاً، فهذا يحل أكله ما لم ينتن. -3

ال ِذي يُْدِرُك َصْيدَهُ ةَْمدَ  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  لن  َعِن ا ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َعْن أَةِـي ثَْملَبَ َ 

 .(2)أخبجه مسلم .«يُْنتِنْ  لَـمْ َما  ْلـهُ فَكُ »ثاَلٍَث: 

  :حكم صيد الكلب غير المعلم 

                                                 

 .، االلفظ له(1929(, امسلم ةبقم )5484أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1931ةبقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 ال يحل أكل ما أمسكه الكلب غيب الةملم إال أن يدركه حياً  فيذكى.

ِ ُخشَ الثَْملَبَ َ  ةِـيَعْن أ ، إِنَّا ةِأْرِض ٬ا بِـيَّ قُْلُت: يَا نَ  :الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  نِـي 

؟ َاةِأْرِض َصْيٍد، أِصيدُ ةِقَْوِسي، تِـِهـمْ نِـيَ آ فِـيِكتَاِب، أفَنَأُْكُل القَْوٍم ِمْن أْهِل 

مٍ َس ةُِةمَ لَـيْ الَِّذي  بِـيَاةَِكلْ  مِ ُةمَ ال بِـيَاةَِكلْ  لَـّ ا َما »؟ قال: ِلـي لُـحُ ، فََةا يَصْ لَـّ أمَّ

 لَـمْ َها، َاإِْن فِـيَها فاَل تَأُْكلُوا ْيـبَ غَ  تُـمْ ِكتَاِب: فَإِْن َاَجدْ الْن أْهِل ذََكْبَت مِ 

فَُكْل،  ٬َها، َاَما ِصْدَت ةِقَْوِسَك فَذََكْبَت اْسَم افِـيدُاا فَاْغِسلُوَها َاُكلُوا تَـجِ 

مِ ُةمَ الَاَما ِصْدَت ةَِكْلبَِك   ْيـبِ ْدَت ةَِكْلبَِك غَ فَُكْل، َاَما ِص  ٬فَذََكْبَت اْسَم ا لَـّ

مٍ ُممَ   .(1)متفق عليه .«فَُكلْ  تَـهُ فَأْدَرْكَت ذََكا لَـّ

  :حكم اقتناء الكالب 

يحبم على اإلنسان اقتناء الكالب؛ لةا تسببه من تبايع الناس، اامتناع  -1

دخول الةالئك ، الةا فيها من القذارة االنجاس ، انقص أجب مقتنيه كل 

 يوم قيباعطين.

 للحاج  االةصلح  اقتناء كلب صيد، أا ماري ، أا زرع.يجوز  -2

إذا صاد الكلب ةفيه فال يلزم غسل الصيد سبع مبات؛ ألن صيد الكلب  -3

 مبني على التيسيب، األن هللا أمب ةأكل صيده الم يأمب ةغسله.

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ) قال هللا تمالى: -1

 .[4الةائدة: ]  (   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ً َكْلب نَـىَمِن اْقتَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َعْن أَةِـي ُهَبْيـَبةَ اَ  -2  ا

هُ َس ةَِكْلِب َصْيٍد َاال َماِريٍَ ، َاال أَْرٍض فَإِ لَـيْ  يَْنقُُص ِمْن أَْجِبِه قِيَباعَطاِن،  نَـّ

                                                 

 . (1930امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5478أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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 .(1)أخبجه مسلم .«ُكلَّ يَْومٍ 

  :حكم تسلي األطفال بالطيور 

 صيد الصيد عبثاً أا لهواً محبم؛ لةا فيه من إضاع  الةال. 

اصيد الصيد أا أخذه من أجل أن يتسلى ةه الصغار جائز، لكن يجب 

 مباقب  الصبي حتى ال يؤذي هذا الصيد، أا يهةله اال يطمةه.

ً أْحَسَن النَّاِس ُخلُق ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ : َكاَن النَّ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َعْن أنٍَس  ، َاَكاَن ا

يَا »فَِطيٌم، َاَكاَن إِذَا َجاَء قال:  - بُـهُ : أْحسِ الَ قَ  - ْيـبٍ أةُو ُعةَ  :لَـهُ أٌخ يُقَاُل  ِلـي

، فَُبةََّةا َحَضَب الصَّالةَ ةِـهِ . نُغٌَب َكاَن يَْلمَُب «ْيـبُ ، َما فَمََل النُّغَ ْيـبٍ أةَا ُعةَ 

ْكنَُس َايُْنَضُح، ثُمَّ يَقُوُم فَـيُ  تَـهُ تَـحْ بَِساعِط الَِّذي الأُْمُب ةِ فَـيَ ا، تِنَ ةَـيْ  فِـيَاُهَو 

 .(2)متفق عليه. ةِنَا ل ِـيصَ فَـيُ  فَـهُ َانَقُوُم َخلْ 

                                                 

 . (1575ةبقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (659امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 6203أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)
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