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إٕن إمحلس هلل حنمسٍ ووس تؼييَ ووس تغفصٍ وهؼوذ ابهلل من رشور أٔهفس يا ومن سيئات
أٔغامًيا من هيسٍ هللا فال مضي هل ومن يضَي فال ُادي هل وأٔشِس أٔن ال إٕهل إٕال هللا
وحسٍ ال رشيم هل وأٔشِس أٔن محمسإ غبسٍ ورسوهل  ،كال تؼاىل { َي أَهيه َا ذ ِإَّل َين أ ٓ َمٌُوإ
ون }  ،وكال تؼاىل { َي أَهيه َا إًيذ ُاس إت ذ ُلوإ
إت ذ ُلوإ ذ َ
إّلل َح ذق تُلَاتِ َِ َوال تَ ُموتُ ذن إ ذال َوأَه ُ ْْت ُم ْس َِ ُم َ
ِ
َ بر ذ ُ ُك ذ ِإَّلي َذََلَ ُ ْك ِم ْن ه َ ْفس َوإ ِح َسة َو َذَ َ َق ِم ْْنَا َز ْو َ ََجا َوت َ ذث ِم ْ ُْن َما ِر َخاالً َن ِثري ًإ َو ِو َس ًاء
إّلل ََك َن ػَََ ْي ُ ْك َرِكيب ًا }  ،وكال { َي أَهيه َا
ون ِت َِ َو ْ َإْل ْر َحا َم إ ذن ذ َ
َوإت ذ ُلوإ ذ َ
إّلل ذ ِإَّلي ت َ َس َاءًُ َ
ِ
إّلل َوكُوًُوإ كَ ْوالً َس ِسيسإً ،يُ ْط َِ ْح ًَ ُ ْك أَ ْ َْعاًَ ُ ْك َوي َ ْغ ِف ْص ًَ ُ ْك ُذهُوبَ ُ ْك َو َم ْن
ذ ِإَّل َين أ ٓ َمٌُوإ إت ذ ُلوإ ذ َ
إّلل َو َر ُس َ ُ
أٔما تؼس
وهل فَلَ ْس ف َ َاز ف َ ْوزإً َغ ِظميً }
ي ُ ِعع ِ ذ َ
إًؼسة ػىل إملعَلة وإملتوىف زوَجا وإحبة  ،وإملسد حمسدة رشػا  ،إملتوىف زوَجا ػسهتا
أٔرتؼة أٔشِص وغرشة أٔيم  ،وإملعَلة إحلامي حىت تضع محَِا  ،وإًيت حتيظ فؼسهتا
جالجة كصوء أٔو حيضات  ،أٔما إًيت ال حتيظ فؼسهتا جالجة أٔشِص  ،وكس تبايً إْلٓرإء
حول ظصيلة إحلس بة مفن كائي اب ْٔلشِص إًلمصية ومن كائي حتسة اب ْٔليم ومن كائي
حتسة اب ْٔلشِص 0
من ذالل إًؼصض إْلٓيت سوف يتبني ًيا إ ْٔلحص يف ذكل وهللا إملوفق 0

نتبَ
محمس فٌرور إًؼبسيل
2

إًشِور إملؼمتسة ابحلساب ٌَؼسد ورمضان وإحلج وغريُا من إ ْٔلمور
إًؼبادية ُو إًشِص إًلمصي إًِجصي  ،كال إًش يخ إبن ابز ٕ :إن هللا
س بحاهَ وتؼاىل ػَق ابًِالل ٔأحاكم ًا نثرية َكًطوم وإحلج وإ ْٔلغياد
وإًؼسد وإالٕيالء وغريُا ؛ ْٔلن إًِالل مشِود مصيئ اب ْٔلتطار ومن ٔأحص
إملؼَومات ما شوُس اب ْٔلتطار  ،و ْٔلن رسول هللا  حؼي إحلك
ابًِالل مؼَل ًا ػىل إًصؤية وحسُا ؛ ْٔلهنا إ ْٔلمص إًعبيؼي إًظاُص إَّلي
يس تعيؼَ ػامة إًياس فال حيطي ًبس ػىل ٔأحس يف ٔأمص دييَ  ،نام
كال  يف إحلسيث إملتفق ػَيَ ( ٕإان ٔأمة ٔأمية ال ىىتة وال حنسة ،
إًشِص ُىشإ وُىشإ وُىشإ )  ،يؼين مصة تسؼة وغرشين ومصة جالجني
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 ،وكال  يف إحلسيث إملتفق ػَيَ ( ال تطوموإ حىت تصوإ إًِالل
وال تفعصوإ حىت تصوٍ فإن مغ ػَيك فبٔمكَوإ إًؼسة جالجني )  ،ويف موكع
الاسالم وية  :وػسهتا حتسة ابًتلومي إًِجصي فلط دون غريٍ ،
وكال إدلنتور ضالح محمس إتو إحلاج ٕ :إ ّن حساب ٔأشِص إًؼسّة يف
ّ
إًعالق ٔأو إًفسخ ٔأو إًوفاة يىون ّ
ابًشِور إًلمصيّة ال إ ًّشمس ّية  ،ويف
موكع إالٕسالم سؤإل وحوإب  :تؼتس إملص ٔأة إملتوىف غْنا زوَجا اب ْٔلشِص
إًلمصية ال اب ْٔلشِص إًشمس ية  ،وذكل ْٔلن إ ْٔلحاكم إًرشغية ٕإمنا تياط
اب ْٔلشِص إًلمصية  ،ويف موكع الاسالم وية ُ :شٍ إًؼسة ٕإمنا حتسة
اب ْٔلشِص إًلمصية وًيس ابًشمس ية0

4

كال إًش يخ إبن ابز رمحَ هللا  :ػسة إملتوىف غْنا ٔأرتؼة ٔأشِص وغرش
ٕإذإ َكه غري حامي ابٕحامع إملسَمني ؛ ًلول هللا غز وخي ( َو ذ ِإَّل َين
يُ َت َوف ذ ْو َن ِم ُ ْ
رشإ ) ،
ٌك َوي َ َش ُر َ
ون َأ ْز َوإ ًخا ي َ َ ََتت ذ ْط َن ِتبَه ُف ِسِ ذِن َأ ْرت َ َؼ َة َأ ْشُِص َو َغ ْ ً
ويه مائة وجالجون يوم ًا  ،وًىن ٕإذإ حفغ ٔأن تؼظ شِور إًؼسة
( )22تسؼة وغرشون يوم ًا  ،فإهنا تؼتس تشكل  ،نام ًو مات إًزوج
يف أٓدص شؼبان ،وضار رمضان ( )22تسؼة وغرشين  ،فإهنا تؼتس
تشكل  ،وُىشإ شوإل وذو إًلؼسة ٕإذإ جب ٔأن لك وإحس مْنام تسؼة
وغرشون يوم ًا  ،فإهنا تؼتس تشكل ٔأما إًشِور إ ْٔلدصى إًيت مل يثب
دلى إحملامك إًرشغية ٔأهنا انكطة  ،فإهنا تؼترب لك شِص جالجني يوم ًا حىت
تمكي ػسهتا ٔ ،أما إحلامي فؼسهتا تًهتيي توحض إمحلي ،سوإء َكه
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معَلة ٔأو متوىف غْنا ًلول هللا غز وخي ( َو ُأ ْو َال ُت ْ َإْل ْ َمح ِال َأ َخَُِ ذُن َأن
يَضَ ْؼ َن َ ْمحََِ ذُن ) وهللا ويل إًتوفيق 0
مجموع فتاوى وملاالت متيوػة إجملدل إًثاين وإًؼرشون
وكال إًش يخ محمس إمليجس حفظَ هللا يف موكع إالٕسالم سؤإل وحوإب
 :إمحلس هلل ػسة إملتوىف غْنا زوَجا ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشة ٔأيم تَياٍهيا ؛
ون َأ ْز َوإ ًخا ي َ َ ََتت ذ ْط َن ِتبَهْ ُف ِسِ ذِن
ًلوهل تؼاىل ( َو ذ ِإَّل َين يُ َت َوف ذ ْو َن ِم ٌْ ُ ْك َوي َ َش ُر َ
َرشإ )  ،وُشٍ إملسة تبس ٔأ من وفاة إًزوج  ،وتًهتيي
َأ ْرت َ َؼ َة َأ ْشُِص َوغ ْ ً
بْناية إملسة  ،كال إبن كسإمة رمحَ هللا يف إملغين (ٔ : )23/8أمجع ٔأُي
إًؼمل ػىل ٔأن ػسة إحلصة إملسَمة غري ذإت إمحلي من وفاة زوَجا ٔأرتؼة
ٔأشِص وغرش  ،مسدوال هبا ٔ ،أو غري مسدول هبا  ،سوإء َكه هبرية
ابًغة ٔأو ضغرية مل تبَؽ ؛ وذكل ًلوهل تؼاىل ( وإَّلين يتوفون مٌك
ويشرون ٔأزوإخا يَتتطن تبٔهفسِن ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشإ )  ،وكال إًييب
 ( ال حيي المص ٔأة تؤمن ابهلل وإًيوم إْلٓدص ٔأن حتس ػىل مي فوق
جالث ٕ ،إال ػىل زوج ٔ ،أرتؼة ٔأشِص وغرشإ ) متفق ػَيَ  -إىهتي ،
وحتسة ابًشِور إًلمصية إًؼصتية  ،ال اب ْٔليم  ،يف كول مجِور إًفلِاء ،
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سوإء َكن إًشِص َكمال ٔأو انكطا  ،فإذإ ٔأمت ٔأرتؼة ٔأشِص  ،زإدت
ػَهيا غرشة ٔأيم من إًشِص إخلامس  ،وهبشإ تًهتيي ػسهتا ُ ،شإ ٕإن
َكه إًوفاة يف ٔأول إًشِص  ،و ٔأما ٕإن َكه يف ٔأجيائَ  ،فإهنا تؼتس تلية
إًشِص إ ْٔلول  ،وجالجة شِور اب ْٔلُةل َكمةل ٔأو انكطة  ،وغرشة ٔأيم ،
وما فاهتا من إًشِص إ ْٔلول ًِا يف حساتَ ظصيلتان ْٔلُي إًؼمل :
إ ْٔلوىل ٔ :أن حيسة جالجني يوما  ،سوإء َكن إًشِص اتما ٔأم انكطا 0
إًثاهية ٔ :أن تؼتس من إًشِص إخلامس تلسر ما فاهتا من إ ْٔلول  ،فإن
َكن اتما ٔأمتتَ جالجني يوما  ،وٕإن َكن انكطا ٔأمتتَ تسؼة وغرشين 0
وييظص  :إملغين ( ، )85/8وشاف إًلٌاع ( ،)418/5إملوسوػة
إًفلِية (0 )315/22
وكس إدتار إًلول إًثاين ش يخ إالٕسالم إبن تميية رمحَ هللا  ،ورحجَ
من ػَامئيا إملؼارصين إًش يخ إبن غثميني رمحَ هللا  ،فلس ذهص إًش يخ
إبن غثميني فمين ضام شِصين متتاتؼني إتتسإء من يوم  15حامدى
إ ْٔلوىل  ،وَكن لك من حامدى إ ْٔلوىل وإْلٓدصة تسؼة وغرشين يوما ،
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ٔأهَ يًهتيي ضيامَ تطوم إًيوم إخلامس غرش من رحة  ،ػىل إًلول
تبٔهَ يت إًشِص إ ْٔلول جالجني يوما 0
وػىل إًلول إًصإحج يؼترب إًشِصين ابًِالل  ،فييهتيي ضومَ تطوم إًيوم
إًصإتع غرش من رحة  0إًرشح إملمتع (0 )414 ،413/6
ونشكل ذهص ش يخ إالٕسالم إبن تميية رمحَ هللا ٔأهَ ال حاخة ٕإىل ٔأن
هلول ابًؼسد  ،تي هيظص إًيوم إَّلي ُو إملبس ٔأ من إًشِص إ ْٔلول ،
فتىون إٍْناية مثهل من إًشِص إْلٓدص  ،إىهتي من مجموع إًفتاوى
(0 )144/25
مثال ذكل يف ػسة إًوفاة ً :و تويف إًصخي يف يوم  12من حمصم ،
فتؼتس إمص ٔأتَ ٕإىل  12حامدى إْلٓدصة  ،فِشٍ ٔأرتؼة ٔأشِص  ،سوإء َكه
َكمةل ٔأم انكطة  ،مث تزيس غرشة ٔأيم  ،فتيهتيي ػسهتا يوم  22حامدى
إْلٓدصة يف إًساػة إًيت مات فهيا زوَجا  ،وػىل ُشإ  ،فَيس ػىل
ٔأمم ٕإال ٔأن تزيس غرشة ٔأيم فلط  ،وًيس ػَهيا ٔأن تمكي إ ْٔلشِص
إًياكطة جالجني يوما  ،وما كَياٍ ُيا يف ػسة إًوفاة ييعبق ػىل من
ضام شِصين متتاتؼني  ،وييعبق ٔأيضا ػىل ػسة إًعالق ٕإذإ حسب
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ابًشِور  ،وذكل يف حال هون إملعَلة ضغرية ٔأو يئسة ال حتيظ 0
وهللا ٔأػمل  ،ويف موكع إالٕسالم سؤإل وحوإب  :تؼتس إملص ٔأة إملتوىف
غْنا زوَجا اب ْٔلشِص إًلمصية ال اب ْٔلشِص إًشمس ية  ،وذكل ْٔلن إ ْٔلحاكم
إًرشغية ٕإمنا تياط اب ْٔلشِص إًلمصية  ،وحيتسة إًشِص هبالهل ٕإذإ َكه
إًوفاة يف ٔأول إًشِص  ،فَو َكه تؼظ إًشِور اتمة جالجني يوما ،
وتؼضِا انكطة تسؼة وغرشين يوما  ،فاالغتسإد حصيح وال يَزم إملؼتسة
كضاء ما هلص من ٔأيم ذكل إًشِص إًياكص  ،خاء يف إملوسوػة إًفلِية
( ٕ : )316 - 315 / 22إن حساب ٔأشِص إًؼسة يف إًعالق ٔأو
إًفسخ ٔأو إًوفاة يىون ابًشِور إًلمصية ال إًشمس ية  ،فإذإ َكن
إًعالق ٔأو إًوفاة يف ٔأول إًِالل إغتربت إ ْٔلشِص اب ْٔلُةل ؛ ًلوهل تؼاىل
( يسبًٔوهم غن إ ْٔلُةل كي يه موإكي ٌَياس وإحلج ) حىت وًو هلص
ػسد إ ْٔليم ؛ ْٔلن هللا ٔأمصان ابًؼسة اب ْٔلشِص  ،فلال س بحاهَ  ( :فؼسهتن
جالجة ٔأشِص )  ،وكال تؼاىل ( ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشإ )  ،فَزم إغتبار
إ ْٔلشِص  ،سوإء ٔأَكه جالجني يوما ٔأو ٔأكي  -إىهتي  ،و ٔأما ٕإذإ َكه
إًوفاة يف ٔأجياء إًشِص – نام ُو إحلال يف إًسؤإل – فإهنا تؼتس تلية
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إًشِص إ ْٔلول  ،وجالجة شِور اب ْٔلُةل – َكمةل ٔأو انكطة ، -وغرشة ٔأيم
 ،وما فاهتا من إًشِص إ ْٔلول ًِا يف حساتَ ظصيلتان ْٔلُي إًؼمل :
إ ْٔلوىل ٔ :أن حتسة جالجني يوما  ،سوإء َكن إًشِص يف وإكع إ ْٔلمص اتما
ٔأم انكطا ؛ فإذإ َكه كس إغتست مٌَ غرشين يوما ٔ ،أمكَ غرشإ يف
إًشِص إخلامس  ،وُىشإ 0
إًثاهية ٔ :أن تؼتس من إًشِص إخلامس تلسر ما فاهتا من إ ْٔلول  ،سوإء
َكن إًشِص اتما ٔأم انكطا 0وييظص  :إملغين ( ، )85/8وشاف إًلٌاع
( ، )418/5إملوسوػة إًفلِية ( ، )315/22وتيا ًء ػىل ما س بق ،
ٕإذإ َكه تسإية إًؼسة يف (  ، ) 2012 / 4 / 6وُو يوإفق ابًتارخي
إًِجصي – إملؼمتس يف حساب إًؼسة  / 14 ( -حامدى إ ْٔلوىل /
 ، ) 1433فاًؼسة تًهتيي يف (  / 24رمضان  ) 1433 /ويوإفق
ذكل ابًتارخي إْلٓدص (  ) 2012 / 8 / 12وهللا ٔأػمل 0
وكال إدلنتور جعيي إًًشمي يف موكؼَ  :إملص ٔأة ٕإذإ توىف غْنا زوَجا ومل
تىن حامال فؼسهتا ٔأرتؼة شِور وغرشة ٔأيم ًلوهل تبارك وتؼاىل (
وإَّلين يتوفون مٌك ويزرون ٔأزوإخا يَتتطن تبٔهفسِن ٔأرتؼة ٔأشِص
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وغرشإ ) ( إًبلصة  ) 234 :ويىون حساب ٔأشِص إًؼسة اب ْٔلشِص
إًلمصية ال اب ْٔلشِص إًشمس ية  ،فإذإ َكه إًوفاة مع تسإية إًِالل ٔأي
يف ٔأوهل فتؼترب إ ْٔلشِص اب ْٔلُةل سوإء َكه إ ْٔلشِص جالجني يوما ٔأو ٔأكي
 ،وٕإن َكه إًوفاة ذالل إًشِص ـ نام ُو إحلال يف إًسؤإل ـ فتؼترب
إملص ٔأة شِصإن ابًِالل مث حتسة إ ْٔليم كبي إًِالل وتمكَِا من إًشِص
إًصإتع  ،وُشإ ر ٔأي مجِور إًفلِاء وُو إًصإحج وذُة إًسادة إحليفية
ٕإىل ٔأن إًؼسة حتسة اب ْٔليم فتؼتس إملتوىف غْنا زوَجا مئة وجالجني يوم ًا
 ،وإًؼسة تًهتيي يف مثي إًساػة إًيت توىف فهيا إًزوج فَو توىف إًزوج
يف إٌَيي إتتسئ حساب إًشِص من ُشإ إًوك ويًهتيي يف ذإت
إًساػة تؼس متام ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشة ٔأيم ُ ،شإ غيس مجِور إًفلِاء ،
ػسإ إملاًىية فإهنم كاًوإ  :ال حيسة يوم إًوفاة ٕإن تويف تؼس جفصٍ ،
وإ ْٔلحاكم إًساتلة من حيث تسإية حساب إًشِص وهنايتَ نام تيعبق
ػىل حال إملتوىف غْنا زوَجا ٔأيضا ػىل إملعَلة إًيت ال حتيظ ًىرب
س ْنا ٔأو ٌَطغرية إًيت مل حتظ ٔأو إًيت خاوزت سن إحليظ ومل حتظ
فؼسهتن جالجة ٔأشِص  ،وحتسة تسؼني يوما غيس إحليفية ٕإذإ َكن
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إًعالق ٔأجياء إًشِص  ،وكال إدلنتور جعيي إًًشمي يف موكؼَ  :حتسة
إًؼسة اب ْٔلشِص إًلمصية ومادإم إًوإدل رمحَ هللا تويف ٔأجياء إًشِص
فتحسة إًؼسة إتتسإء بصؤية ُالل رمضان مث بصؤية ُالل شوإل مث
ذي إًلؼسة مث رؤية ُالل ذي إحلجة فيحسة  23يوما من ذي
إحلجة ًيمكي إ ْٔليم إًس بؼة من شِص شؼبان ٕإذإ َكن إًشِص  30يوما
فيت حييئش ٔأرتؼة ٔأشِص وتزيسوهنا ٔ 10أيم فترصج من إًؼسة يف4حمصم
وهللا ٔأػمل 0
وكال إًش يخ سؼس إخلثالن بصانمج إجلوإب إًاكيف  :ػسة إملتوىف غْنا
زوَجا يه ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشة ٔأيم نام كال هللا ذغز وخ ذي ﴿ َو ذ ِإَّل َين
يُ َت َوف ذ ْو َن ِم ُ ْ
َرشإ ﴾
ٌك َوي َ َش ُر َ
ون َأ ْز َوإ ًخا ي َ َ ََتت ذ ْط َن ِتبَه ُف ِسِ ذِن َأ ْرت َ َؼ َة َأ ْشُِص َوغ ْ ً
﴿إًبلصة  ﴾234هيف ُحتسة ُشٍ إ ْٔلرتؼة ٔأشِص ُي حتسة اب ْٔلشِص
إًِالًية ٔأو حتسة ابًؼسد ٔأو ٔأهنا تؼضِا حيسة ابًؼسد وتؼضِا
اب ْٔلشِص إًِالًية؟ ُشإ حمي ذالف تني إًفلِاء  ،وإًلول إًصإحج
وإدتارٍ إالٕمام إبن تميية رمحَ هللا ٔأهنا حتسة اب ْٔلشِص إًِالًية إًلمصية
يؼين ًيس اب ْٔلشِص إمليالدية اب ْٔلشِص إًِجصية إًلمصية ُشإ ُو إًلول
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إًطحيح ً ،ىن ُشإ ٕإذإ َكن ُياك متاتؼة دلدول إًشِص غن ظصيق
مؼصفة ددول إًشِص بصؤية إًِالل ٔأما ٕإذإ َكن نام ُو حال إْلٓن ٔأن
مؼظم إدلول إًؼصتية ٔأن ددول إ ْٔلشِص يىون ابحلساب ماػسإ شِص
رمضان وما تؼسٍ ٕإىل حمصم ًىن تلية إ ْٔلشِص يىون دذَوُا ابحلساب
حتصي وروية ً ٔلُةل فإهنا تؼمي ابحلساب يؼين
فإذإ َكن ًيس ُياك ّ ِ
تؼتس مئة وجالجني يو ًما ٔ ،أما ٕإذإ َكن ُياك حتصي ورؤية يؼين َكه
مثال ػسهتا من شِص رمضان مثال فإهنا حتس هبا اب ْٔلُةل فإذإ َكن
شِصإ ٕإذإ َكن مث ًال شوإل
رمضان تسؼة وغرشين يو ًما تؼترب ُشإ ً
شِصإ ؛
شِصإ ذو إًلؼسة تسؼة وغرشين يو ًما تؼتربٍ ً
جالجني يو ًما تؼتربٍ ً
فإذن إخلالضة هلول ٕإذإ َكن ُياك غياية حبساب إ ْٔلشِص تعصيلة رؤية
إًِالل فتؼتربُا اب ْٔلُةل ٔ ،أما ٕإذإ مل يىن ُياك غياية يف إًبدل إًيت يه
ملمية فهيا هبشٍ إملسبٔةل فتحس هبا مئة وجالجني يو ًما  ،وُشإ إًؼسة إًيت
ذهصت يه إًيت ٌَمص ٔأة إًغري إحلامي ٔأما إحلامي فؼسهتا ت َِوضع إمحلي ،
وكال إًش يخ إدلنتور غبس إحلي يوسف  :فؼسة إًوفاة حتسة اب ْٔلشِص
إًِجصية إًلمصية؛ ًلوهل تؼاىل {يسبًٔوهم غن إ ْٔلُةل كي يه موإكي
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ٌَياس وإحلج} فسً ُشٍ إْلٓية ػىل ٔأن حساتيا – مؼرش إملسَمني
– ٕإمنا يىون هبشٍ إ ْٔلشِص إملصتبعة ابًِالل  ،ال اب ْٔلشِص إًشمس ية
إالٕفصجنية  ،وُىشإ يف سائص غبادإتيا َكًطيام وإالٕفعار وإحلج وإًزَكة
وإًىفارإت ؛ ونشكل تُؼصف اب ْٔلُةل ٔأوكات إدليون إملؤخالت ،وأٓخال
إًؼلود يف إًبيع ومسة إًؼسد وإمحلي  ،وغري ذكل مما ُو من حاخات
إخلَق  ،جفؼهل تؼاىل ،حسا ًاب  ،يؼصفَ لك ٔأحس ،من ضغري ،وهبري،
وػامل  ،وخاُي  ،فَو َكن إحلساب ابًس ية إًشمس ية  ،مل يؼصفَ ٕإال
إًيادر من إًياس وهللا تؼاىل ٔأػمل 0
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كال إدلنتور ضالح محمس إتو إحلاج ٕ :إ ّن حساب ٔأشِص إًؼسّ ة يف
ّ
إًعالق ٔأو إًفسخ ٔأو إًوفاة يىون ّ
ابًشِور إًلمصيّة ال إ ًّشمس ّية  ،فإذإ
إًعالق ٔأو إًوفاة يف ٔأ ّول إًِالل إغتربت إ ْٔلشِص اب ْٔل ّ
َكن ّ
ُةل ؛ ًلوهل
يه َم َوإ ِكي ُ ٌَِيذ ِاس َوإًْ َح ّ ِج ) ّ ،
حىت
تؼاىل ( ي َ ْسبًَُوه ََم َغ ِن إ ْٔل ُِ ذ ِةل كُ ْي ِ َ
وًو هلص ػسد إ ْٔل ّيم ؛ ْٔل ّن ّإّلل ٔأمصان ابًؼسّ ة اب ْٔلشِص  ،فلال س بحاهَ
( فَ ِؼسذهتُ ُ ذن جَالجَ ُة َأ ْشُِص )  ،وكال تؼاىل ( َأ ْرت َ َؼ َة َأ ْشُِص َوغ َْرش ًإ )  ،فَزم
إغتبار إ ْٔلشِص  ،سوإء ٔأَكه جالجني يوم ًا ٔأو ٔأك ّي ؛ ملا روى إبن ْعص
كال إًييب  ( إًشِص ُىشإ وُىشإ وُىشإ )  ،يؼين جالجني مث كال
( وُىشإ وُىشإ وُىشإ ) يؼين تسؼا وغرشين يلول مصة جالجني ومصة
تسؼا وغرشين  ،يف حصيح إًبزاري ٔ ،أما ٕإن َكه إًفصكة يف ٔأجياء
إًشِص  ،فا ّٕن إًؼسّ ة حتتسة اب ْٔل ّيم  ،فتؼتسّ من ّ
ّ
إًعالق وغريٍ تسؼني
يوم ًا  ،ومن إًوفاة مائ ًة وجالجني يوم ًا ؛ ْٔله َّ ٕإذإ إىىرس شِص إىىرس
مجيع إ ْٔلشِص ،كياس ًا ػىل ضوم ّ
إًطوم يف
إًشِصين إملتتاتؼني ٕإذإ إتتس ٔأ ّ
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هطف ّ
إًشِص ؛ و ْٔل ّن إًؼسّ ة يصإغ فهيا الاحتياط  ،فَو إغتربانُا يف
إًشِور  ،وًو إغتربانُا اب ْٔل ّ
إ ْٔل ّيم ًزإدت ػىل ّ
ُةل ًيلط غن إ ْٔل ّيم
 ،فاكن ٕإجياب ّإًزيدة ٔأوىل إحتياظ ًا وهللا ٔأػمل  ،ويف موكع الاسالم
وية  :فاملتوىف غْنا زوَجا ٕإن َكه حامال فؼسهتا وضع محَِا لكَ ،
وٕإن مل تىن حامال فؼسهتا ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشة ٔأيم  ،كال إبن كسإمة يف
إملغين ٔ :أمجع ٔأُي إًؼمل ػىل ٔأن ػسة إحلصة إملسَمة غري ذإت إمحلي من
وفاة زوَجا ٔأرتؼة ٔأشِص وغرش ،مسدوال هبا ٔأو غري مسدول هبا،
سوإء َكه هبرية ابًغة ٔأو ضغرية مل تبَؽ ؛ وذكل ًلوهل تؼاىل { وإَّلين
يتوفون مٌك ويشرون ٔأزوإخا يَتتطن تبٔهفسِن ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشإ }
إىهتيي  ،وُشٍ إًؼسة ٕإمنا حتسة اب ْٔلشِص إًلمصية وًيس ابًشمس ية ،
وٕإذإ َكن يوم وفاة زوَجا ُو إًيوم إَّلي ذهصتَ فإن ذكل يلاتهل يف نثري
من إًبالد يوم  15من شِص حمصم 1431جهصي  ،وابًتايل يىون إىهتاء
إًؼسة يوم  25شِص حامدى إ ْٔلوىل س ية  1431جهصي  ،وٕإن حطي
شم يف موإفلة يوم وفاتَ ٌَزامس غرش من شِص إحملصم حؼَتَ يوم
إًسادس غرش ،وابًتايل فتيهتيي ػسهتا يوم إًسادس وإًؼرشين من
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شِص حامدى من س ية  1431جهصي ٕإذإ َكن شِص إًوفاة ممكال جالجني
 ،وٕإن َكن انكطا فإن ػسهتا تًهتيي يوم إًساتع وإًؼرشين من حامدى
إ ْٔلوىل من هفس إًس ية  ،وإ ْٔلضي ٔأن ػسة إًوفاة يتؼني الاحتياط يف
ٕإنامًِا حيت حيطي يلني تامتهما ويشِس ملا ذهصان ما خاء يف إًغصر إٍهبية
رشح إٍهبجة إًوردية ًزهصي إ ْٔلهطاري متحساث غن ػسة إًوفاة  :وتؼترب
إ ْٔلشِص اب ْٔلُةل ما ٔأمىن فإن َجَ إس هتالل إ ْٔلُةل حلبس ٔأو غريٍ
إغتست مبائة وجالجني يوما ٔأذشإ اب ْٔلحوط  -إىهتي  ،ويف موكع
الاسالم وية  :وسبٔل هللا تؼاىل إًصمحة وإملغفصة ْٔلتيم ،وػسة ٔأمم
ٕإن َكه حامال فإهنا تًهتيي توضع محَِا لكَ كال تؼاىلَ :و ُأ ْو َال ُت
ْ َإْل ْ َمح ِال َأ َخَُِ ذُن ٔأن يضؼن محَِن{ .إًعالق  ، }4وٕإن مل تىن حامال
فؼسهتا ٔأرتؼة ٔأشِص وغرشة ٔأيم كال تؼاىل ( َو ذ ِإَّل َين يُ َت َوف ذ ْو َن ِم ُ ْ
ٌك
َرشإ ) { إًبلصة 234
َوي َ َش ُر َ
ون َأ ْز َوإ ًخا ي َ َ ََتت ذ ْط َن ِتبَه ُف ِسِ ذِن َأ ْرت َ َؼ َة َأ ْشُِص َوغ ْ ً
}  ،وتبس ٔأ من يوم إًوفاة وحساب ػسهتا يىون اب ْٔلشِص إًلمصية سوإء
َكه مىمتةل جالجني يوما ٔأو تسؼة وغرشين ؛ ٕإال ٔأن شِص رمضان
إَّلي ُو شِص إًوفاة فال تس من تمكيهل جالجني يوما  ،وتياء ػىل ذكل
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فإن ٔأمم متىث يف ػسهتا تلية شِص رمضان وشِص شوإل وذي إًؼلسة
وذي إحلجة وتًهتيي ػسهتا يف إحلادي وإًؼرشين من شِص إحملصم من
س ية 1331جهصية ُ ،شإ ٕإذإ َكن شِص رمضان َكمال جالجني يوما ،
و ٔأما ٕإذإ َكن تسؼة وغرشين فإن ػسهتا تًهتيي يف إًثاين وإًؼرشين من
شِص إحملصم غيسما حتني إًساػة إًيت تويف فهيا زوَجا 0
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