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الة افعودغ رب   هلل احلؿد الم وافصَّ د كبق ـو ظذ وافسَّ  آفف وظذ حمؿَّ

يـ يقم إػ هنجف ظذ شور ومـ وصحبف، ا..  افد   : بًد أمَّ

ي بوز بـ افعزيز ظبد ممشسي ذم افعؾؿقَّي فؾجـي»  ؾقطقى  أنش  اخلريَّ

 شامحي تراث كؼ شؾسؾي ضؿـ اجلؿع هذا افؽريؿ افؼورئ يدي بغ تضع

 . ــ اهلل رمحف ــ بوز بـ افعزيز ظبد افشقخ وافدكو

 اجلزاء، خر ادودة هذه إخراج ذم شوهؿ مـ ـّؾ  جيزي أن اهلل كسلل

 صقخـو شامحي ظذ أجره جيري افذي افـوؾع افعؾؿ مـ ادودة هذه جيعؾ وأن

 . ؿزه ذم

 ذفؽ ولي  إكَّف إظذ، افػردوس ذم بف جيؿعـو أن شبحوكف كسلفف ـام

 . ظؾقف وافؼودر

د كبق ـو ظذ وشؾَّؿ اهلل وصذَّ             .أمجعغ وصحبف آفف وظذ حمؿَّ

 

 

 مؤشصة                                  

 باز اخلريية الشيخ عبد العسيس بن       
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ػ
 (4)ذروطػالػإضهػإالػاضضهػوخطورةػاضجؼلػبؼا

َّٔة بًّْك ٓ  ة اإلشالم س: ُاالحظ جٓؾ ـثر مـ ادحسقبغ ظذ إمَّ

إفف إّٓ اهلل ، وؿد ترتب ظذ ذفؽ افقؿقع ؾٔام اْاؾٔٓا واوادها ، أو اَْهٓا 

مـ إؿقال وإظامل ، ؾام مًْك ٓ إفف إّٓ اهلل ؟ وما مَتواها ؟ وما 

 ذوضٓا؟

 هل أشوس افديـ، ج : ٓصؽ أن هذه افؽؾؿي وهل ٓ إفف إّٓ اهلل 

 وهل افرــ إول مـ أرـون اإلشالم ، مع صفودة أنَّ حمؿدًا رشقل اهلل،

ُبـَِك اإِلْشاَلُم َظَذ ََخٍْس » أكف ؿول:  ـام ذم احلديٌ افصحقح ظـ افـبل 

ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف َوإَِؿوِم افصَّ   َصَفوَدِة َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ اهللَُّ َوَأنَّ حُمَؿَّ
ِ
اَلِة َوإِيَتوء

ًِ َوَصْقِم َرَمَضوَن  ٍ  اْفَبْق وِة َوَح ـَ متػؼ ظذ صحتف مـ حديٌ ابـ  (1) شافزَّ

 ظؿر ريض اهلل ظـفام.

دّو بعٌ  وذم افصحقحغ ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام أن افـبل 

ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب، » : معوذًا ريض اهلل ظـف إػ افقؿـ ، ؿول فف  ِِْٖت َؿْقًما ِم َؽ َت َّٕ إِ

َّٓ اهللُ، َوَأِّني َرُشقُل اهلل، َؾِْ٘ن ُهْؿ َأَضاُظقا  َٓ إَِفَف إِ ُدوا َأن  َٓ ْؿ إَِػ أن َاْن ُٓ َؾاْدُظ

                                      
( مجع :أ.د. افطقور وأمحد ابـ بوز، دار افقضـ ضبع 141-4/119( جمؿقع ؾتووى شامحي افشقخ ابـ بوز )4)

 (. 31-3./7ـ ، وجمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي فسامحتف مـ مجع د. افشقيعر )ه4143ظوم 

( ومسؾؿ ـتوب اإليامن 8( متػؼ ظذ صحتف رواه افبخوري ذم ـتوب اإليامن ، بوب : دظوؤـؿ إيامكؽؿ رؿؿ )1)

 ( .43بوب : بقون أرـون اإلشالم ودظوئؿي افعظوم برؿؿ )

 طدائلػطؼطظػسيػاضطػغدة
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ِة، َِ ْٔ َِّ َْٔقِم َواف َقاٍت ِِف اف َِ ْؿ ََخَْس َص ِٓ ْٔ َِ َض َظ ْؿ َأنَّ اهللَ اْؾَسَ ُٓ ّْ
َْٖظِِ َؾِْ٘ن  فَِذفَِؽ َؾ

ـْ  َخُذ ِم ْٗ ْؿ َصَدَؿًة ُت ِٓ ْٔ َِ َض َظ ْؿ َأنَّ اهللَ اْؾَسَ ُٓ ّْ
َْٖظِِ ُهْؿ َأَضاُظقا فَِذفَِؽ َؾ

ؿْ  ِٓ َرااِ ََ دُّ ِِف ُؾ ْؿ َؾُسَ ِٓ َٔااِ
 .، وإحوديٌ ذم هذا افبوب ـثرة (4) ش َأْؽِْ

ومعـك صفودة أن ٓ إفف إّٓ اهلل : ٓ معبقد بحؼ إّٓ اهلل ، وهل تـػل 

إفقهقي  ظـ ؽر اهلل شبحوكف ، وتثبتفو هلل وحده ، ـام ؿول اهلل ظز وجؾ ذم 

 چٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ پ   پ   پ ڀ ڀ        ڀ ڀ چ شقرة احلٍ: 

ې ې ې ى ى ائ ائ چ ، وؿول شبحوكف ذم شقرة ادممـغ :  [31]احلٍ:

وؿول [ 447]ادممـقن: چەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ       ۈئ ېئ ېئ ەئ 

 چی ی     یجئ حئ    مئ     ىئ      يئ  جب حب  چ ظز وجؾ ذم شقرة افبؼرة : 

َّٓ فَِقْعُبُدوا اهللََّ خُمْؾِِصَغ َفُف چوؿول ذم شقرة افبقـي :  [434]افبؼرة : َوَمو ُأِمُروا إِ

ـَ ُحـََػوء ي وأيوت ذم هذا ادعـك ـثرة ، وهذه افؽؾؿي  [.]افبقـي : چ افد 

افعظقؿي ٓ تـػع ؿوئؾفو ، وٓ ُُترجف مـ دائرة افؼك ، إّٓ إذا ظرف معـوهو 

 وصدق هبو وظؿؾ بؿؼتضوهو .

رك إشػؾ مـ افـور: ٕهنؿ  وؿد ـون ادـوؾؼقن يؼقفقهنو وهؿ ذم افدَّ

 مل يممـقا هبو ومل يعؿؾقا خمؾصغ بؿؼتضوهو.

 وهؽذا افقفقد تؼقهلو ـ وهؿ مـ أـػر افـوس  ـ  فعدم ظؿؾفؿ بؿؼتضوهو .

                                      
( ومسؾؿ ذم ـتوب اإليامن .449افزـوة بوب : وجقب افزـوة : رؿؿ )( متػؼ ظؾقف ، رواه افبخوري ذم ـتوب 4)

 ( 49،بوب افدظوء إػ افشفودتغ وذائع اإلشالم رؿؿ )
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ور هذه إمي:يؼقفقهنو وهؿ  وهؽذا ظبَّود افؼبقر وإوفقوء مـ ـػَّ

خيوفػقهنو بلؿقاهلؿ وأؾعوهلؿ وظؼقدهتؿ ، ؾال تـػعفؿ وٓ يؽقكقن بؼقهلو 

 مسؾؿغ ، ٕهنؿ كوؿضقهو بلؿقاهلؿ وأظامهلؿ وظؼوئدهؿ .

 بعض أهؾ افعؾؿ أن ذوضفو ثامكقي ، مجعفو ذم بقتغ ؾؼول : وؿد ذـر

 قل هلااااااااااااحمية وإَٔااااد وافَي وصدؿؽ معغ وإخالص اااااظِؿ اَ

 اء ؿد أهلااشقى اإلفف مـ إصأاا            ااااٍران مْؽ بّااااد ثامْٓا افُااوزا

 وهذان افبقتون ؿد اشتقؾقو مجقع ذوضفو :

ل م أن معـوهو ٓ معبقد  إوَّ : افعؾؿ بؿعـوهو ادـوذم فؾجفؾ، وتؼدَّ

تل يعبدهو افـَّ  َّٓ اهلل ، ؾجؿقع أهلي افَّ وس شقى اهلل شبحوكف ـؾفو حّؼ إ

 .بوضؾي

ؽ ، ؾالبد ذم حؼ ؿوئؾفو أن يؽقن ظذ يؼغ  افثاِّن : افقؼغ ادـوذم فؾشَّ

 بلّن اهلل شبحوكف هق ادعبقد بوحلؼ .

وهق  -خالص وذفؽ بلن خيؾص افعبد فربف شبحوكف اإل افثافث :

مجقع افعبودات، ؾنذا سف مـفو صقئًو فغر اهلل مـ كبلٍّ ، أو  -اهلل ظزَّ وجؾَّ 

ولٍّ ، أو َمَؾٍؽ ، أو صـٍؿ ، أو جـل أو ؽرهو ؾؼد أذك بوهلل ، وَكَؼَض هذا 

 افؼط، وهق ذط اإلخالص .

صودق ذم ذفؽ ، يطوبؼ  : افصدق ، ومعـوه أن يؼقهلو وهقافرابع

ؿؾبف فسوكف ،وفسوكف ؿؾبف، ؾنن ؿوهلو بوفؾسون ؾؼط وؿؾبف مل يممـ بؿعـوهو 

 ؾنهنو ٓ تـػعف ، ويؽـ بذفؽ ـوؾرًا ـسوئر ادـوؾؼغ .
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: ادحبي ، ومعـوهو أن حيّى اهلل ظّز وجؾ ؾنْن ؿوهلو وهق ٓ اخلامس

 .حيى اهلل صور ـوؾرًا مل يدخؾ ذم اإلشالم ـودـوؾؼغ 

 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچومـ أدفي ذفؽ ؿقفف تعوػ : 

ـَ افـَّوِس َمـ َيتَِّخُذ ِمـ ُدوِن اهللِّ َأكَدادًا چ وؿقفف شبحوكف : [44]آل ظؿران: َوِم

ـُقْا َأَصدي ُحّبًو هلل ِّ  ـَ آَم ِذي ُحى  اهللِّ َوافَّ ـَ بيقهَنُْؿ 
وأيوت ذم هذا  [.43]افبؼرة:  چحُيِ

 ادعـك ـثرة .

ادس : آكؼقود دو دفًَّ ظؾقف مـ ادعـك ، ومعـوهو أن يعبد اهلل افسَّ

وحده ويـؼود فؼيعتف ، ويممـ هبو ، ويعتؼد أهنو حؼ ، ؾنن ؿوهلو ومل يعبد 

اهلل وحده ومل يـؼد فؼيعتف ، بؾ اشتؽز ظـ ذفؽ ، ؾنكف ٓ يؽقن مسؾاًم 

 ـنبؾقس وأمثوفف .

أن يؼبؾ مو دفًَّ ظؾقف مـ  : افؼبقل دو دفً ظؾقف،ومعـوهافسابع

وأن يؾتزم بذفؽ ويرىض  وترك ظبودة مو شقاه، إخالص افعبودة هلل وحده،

أ مـ ظبودة ؽر اهلل  بف. افثومـ: افؽػر بام ُيعبد مـ دون اهلل،ومعـوه أن يتزَّ

يب جت حت خت چ ويعتؼد أهنو بوضؾي ، ـام ؿول اهلل شبحوكف :

 . [1.3]افبؼرة : چ مت ىت يت جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ

يَُد ))أكَّف ؿول :  وصحَّ ظـ رشقل  ًْ َر باَِم ُا ٍَ ـَ َّٓ اهللُ َو َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿاَل:  َم

ـْ ُدوِن اهلل َحُرَم َماُفُف َوَدُمُف َوِحَساُبُف َظَذ اهلل َّٕف ؿال:  وذم روايي ظـف  (4)«ِم    أ

                                      
( رواه  مسؾؿ ذم صحقحف ذم ـتوب اإليامن، بوب إمر بؼتول افـوس حتك يؼقفقا اإلفف إٓ اهلل حمؿد رشقل اهلل 4)

 صجعل ظـ أبقف( ، ظـ أيب موفؽ ا14ٕويؼقؿقا افصالة رؿؿ) 
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ـْ ُدوِن اهلل »  َيُد ِم ًْ َر باَِم ُا ٍَ ـَ َد اهللَ َو ـْ َوحَّ  .(4) «َحُرَم َماُفُف َوَدُمُف َوِحَساُبُف َظَذ اهلل َم

ؼقا هذه  أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف. ؾوفقاجى ظذ مجقع ادسؾؿغ أن حيؼ 

افؽؾؿي بؿراظوة هذه افؼوط ، ومتك وجد مـ ادسؾؿ معـوهو وآشتؼومي 

ظؾقف ، ؾفق مسؾؿ حرام افدم وادول : وإن مل يعرف تػوصقؾ هذه افؼوط : 

ادؼصقد هق افعؾؿ بوحلؼ وافعؿؾ بف وإن مل يعرف ادممـ تػوصقؾ ٕن 

 افؼوط ادطؾقبي .

وافطوؽقت هق ـؾ مو ُظبد مـ دون اهلل وهق راض ـام ؿول اهلل ظّز 

يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث چ وجؾ :

 .[ 1.3]افبؼرة : چ يث حجمج جح مح جخ

ُشقًٓ چوؿول شبحوكف : ٍي رَّ ؾ  ُأمَّ ـُ َأِن اْظُبُدوْا اهلل َواْجَتـُِبقْا َوَفَؼْد َبَعْثـَو ذِم 

، ومـ ـون ٓ يرىض بذفؽ مـ ادعبقديـ مـ دون  [43]افـحؾ : چافطَّوُؽقَت 

اهلل ـوٕكبقوء وافصوحلغ وادالئؽي ، ؾنهنؿ فقسقا بطقاؽقً ، وإكام 

ـفو فؾـوس ، كسلل اهلل فـو  افطوؽقت هق افشقطون افذي دظو إػ ظبودهتؿ وزيَّ

 .شقءي مـ ـؾ وفؾؿسؾؿغ افعوؾق

وهل : ٓ إفف إّٓ  -وأمو افػرق بغ إظامل افتل تـوذم هذه افؽؾؿي 

وافتل تـوذم ـامهلو افقاجى ، ؾفق : أن ـؾ ظؿؾ أو ؿقل أو اظتؼود  -اهلل 

يقؿع صوحبف ذم افؼك إـز ؾفق يـوؾقفو بوفؽؾقَّي ويضوّدهو : ـدظوء 

                                      
( رواه  مسؾؿ ذم صحقحف ذم ـتوب اإليامن، بوب إمر بؼتول افـوس حتك يؼقفقا اإلفف إٓ اهلل حمؿد رشقل اهلل 4)

 ( ، ظـ أيب موفؽ إصجعل ظـ أبقف14ويؼقؿقا افصالة رؿؿ) 
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وإحجور ، وافـجقم إمقات ، وادالئؽي ، وإصـوم ، وإصجور ، 

 وكحق ذفؽ .. وافذبح هلؿ ، وافـذر وافسجقد هلؿ وؽر ذفؽ.

ؾفذا ـّؾف يـوذم افتقحقد بوفؽؾّقي ، ويضوّد هذه افؽؾؿي وُيبطؾفو ، وهل 

موت ادعؾقمي مـ  م اهلل مـ ادحرَّ ٓ إفف إّٓ اهلل ، ومـ ذفؽ اشتحالل موحرَّ

ادسؽر ، وظؼقق افقافديـ ، افديـ بوفرضورة واإلمجوع ،  ـوفزكو ، وذب 

 وافربو وكحق ذفؽ . 

ومـ ذفؽ أيضًو جحد مو أوجى اهلل مـ إؿقال وإظامل ادعؾقمي 

مـ افديـ بوفرضورة واإلمجوع ـقجقب افصؾقات اخلؿس ، وافزـوة ، 

 وصقم رمضون ، وبّر افقافديـ ، وافـطؼ بوفشفودتغ وكحق ذفؽ .

فتل تضعػ افتقحقد واإليامن ، أمو إؿقال وإظامل وآظتؼودات ا

وتـوذم ـامهلام افقاجى ؾفل ـثرة ، ومـفو افؼك إصغر : ـوفريوء ، 

صوء اهلل وصوء ؾالن ، أو هذا مـ اهلل ومـ  واحلؾػ بغر اهلل ، وؿقل مو

ؾالن وكحق ذفؽ ، وهؽذا مجقع ادعويص ـؾفو تضعػ افتقحقد واإليامن 

ذر مـ مجقع مو يـوذم افتقحقد وتـوذم ـامهلام افقاجى ، ؾوفقاجى احل

 واإليامن أو يـؼص ثقاهبام .

واإليامن ظـد أهؾ افسـي ؿقل وظؿؾ ، يزيد بوفطوظي ويـؼص 

 بودعصقي ، وإدّفي ظذ ذفؽ ـثرة : أوضحفو أهؾ افعؾؿ ذم ـتى افعؼقدة ،

 وـتى افتػسر واحلديٌ ، ؾؿـ أرادهو وجدهو واحلؿد اهلل.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ ومـ ذفؽ ؿقل اهلل تعوػ : 

،  [411]افتقبي : چڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
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ًْ َظَؾْقِفْؿ چوؿقفف شبحوكف :  ْؿ َوإَِذا ُتؾَِق ًْ ُؿُؾقهُبُ ـَ إَِذا ُذـَِر اهلل َوِجَؾ ِذي ـُقَن افَّ اَم اْدُْمِم إِكَّ

َـّ  ِْؿ َيَتَق ْؿ إِياَمكًو َوَظَذ َرهب  َوَيِزيُد چ ، وؿقفف شبحوكف : [1] إكػول: چ ُؾقنَ آَيوُتُف َزاَدهْتُ

ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى ِذي  . [73] مريؿ : چ اهلل افَّ
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 توضغّّػططظىػاضذركػباضضه
(4) 

ُؼقْا اهلل چس : ما هق افؼك ؟ وما تٍسر ؿقفف تًاػ  ـُقْا اتَّ ـَ آَم ِذي َو افَّ يَلُّيي

 [ ..4ادوئدة:]  چَواْبَتُغقْا إَِفقِف اْفَقِشقَؾَي 

افؼك ظذ اشؿف : هـق تؼـيؽ ؽـر اهلل مـع اهلل ذم افعبـودة ــلن  ج :

ؽرهو ، أو يستغقٌ هبو أو يـذر هلو أو يصع هلو أو يصـقم  يدظق إصـوم أو

هلو أو يذبح هلو ، ومثؾ أن يذبح فؾبدوي أو فؾعقدروس ذم افقؿـ، أو يصـع 

ــدد مـــ افرشــقل  ـــ  فػــالن ، أو يطؾــى اد ــد افؼــودر ، أو م ، أو مـــ ظب

 افعقدروس ، أو ؽرهؿ مـ إمقات وافغوئبغ ، ؾفذا ـؾف يسّؿك ذـًو .

وهؽذا إذا دظو افؽقاــى أو اجلــ أو اشـتغوث هبـؿ أو ضؾـى مــفؿ 

اددد أو مو أصبف ذفؽ ، ؾنذا ؾعؾ صقئًو مـ هـذه افعبـودات مـع اجلـامدات أو 

 ظـز وجـؾ ، ؿـول اهلل جـؾ وظـال : مع إمقات أو افغوئبغ صور ذـًو بوهلل

ـوُكقْا َيْعَؿُؾـقنَ چ ـَ ـو  قْا حَلَـبَِط َظــُْفؿ مَّ ـُ  وؿـول شـبحوكف :  [88] آكعـوم :   چ َوَفْق َأْذَ

ـَ  چ َـّ ِمـ َـّ َظَؿُؾَؽ َوَفَتُؽقَك ًَ َفَقْحَبَط ـْ ـْ َأْذَ
ـْ َؿْبؾَِؽ َفئِ ـَ ِم ِذي وَفَؼْد ُأوِحَل إَِفْقَؽ َوإَِػ افَّ

ـَ اخْلَوِسِ   . [.3] افزمر:  چ ي

ومـ افؼك أن يعبد ؽر اهلل ظبودًة ـومؾي ، ؾـنن ظؿؾـف يسـّؿك ذــًو 

ــف فغــر اهلل  ــي وجعــؾ ظبودت ــرًا ، ؾؿـــ أظــرض ظـــ اهلل بوفؽؾق ويســّؿك ـػ

ـوٕصجور أو إحجور أو إصـوم أو اجلـ أو بعض إمقات مــ افـذيـ 

                                      
 ( مجع : افطقور وأمحد بـ بوز.   .70 -1/704( جمؿقع ؾتووى شامحي افشقخ ابـ بوز ) ج4)
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هلـؿ ويـسـك اهلل بوفؽؾقـي يسؿقهنؿ بوٕوفقوء يعبدهؿ أو يصع هلؿ أو يصقم 

 .وأصد ذـًو ، كسلل اهلل افعوؾقي ؾفذا أظظؿ ـػراً 

وهؽذا مـ يـؽـر وجـقد اهلل ، ويؼـقل فـقس هــوك إفـف واحلقـوة مـودة 

ـوفشققظقغ وادالحدة ادـؽريـ فقجقد اهلل : همٓء أـػر افـوس وأضـؾفؿ 

وادؼصـــقد أن هـــذه   -كســـلل اهلل افعوؾقـــي -وأظظؿفـــؿ ذــــًو وضـــالًٓ 

 آظتؼودات وأصبوهفو ـؾفو تسؿك ذـًو وتسؿك ـػرًا بوهلل ظز وجؾ.

ل دظـقة إمـقات وآشـتغوثي  وؿد يغؾط بعض افـوس جلفؾف ؾقسـؿ 

هبؿ  وشقؾي ، ويظـفو جوئزة وهذا خطل ظظقؿ ، ٕن هذا افعؿـؾ مــ أظظـؿ 

افؼــك بــوهلل ، وإن شــامه بعــض اجلفؾــي أو ادؼـــغ وشــقؾي ، وهــق ديـــ 

أكـزل افؽتـى ذي ذمفؿ اهلل ظؾقف وظوهبؿ بف ، وأرشـؾ افرشـؾ وادؼـغ اف

 إلكؽوره وافتحذير مـف.

ُؼـقْا چوأمو افقشقؾي ادذـقرة ذم ؿقل اهلل ظز وجؾ :  ـَ آَمـُـقْا اتَّ ـِذي َـو افَّ َيلُّيي

 . [.4] ادوئدة :  چ اهلل َواْبَتُغقْا إَِفقِف اْفَقِشقَؾيَ 

، وهذا هـق معـوهـو ظــد أهـؾ ؾودراد هبو افتؼرب إفقف شبحوكف بطوظتف 

ــقؾي  ــذبح هلل وش ــقؾي ، واف ــل وش ــي إػ اهلل ؾف ــًو ، ؾوفصــالة ؿرب ــؿ مجقع افعؾ

ـوٕضـوحل واهلـدي ، وافصـقم وشـقؾي ، وافصـدؿوت وشـقؾي ، وذــر اهلل 

ـَ آَمـُـقْا چوؿراءة افؼران وشقؾي ، وهذا هق معـك ؿقفف  جؾ وظال :  ـِذي َو افَّ َيلُّيي

ُؼقْا اهلل َواْبَتغُ  يعـل : ابتغقا افؼربي إفقف بطوظتف ،  [.4] ادوئدة :  چ قْا إَِفقِف اْفَقِشقَؾيَ اتَّ

هؽـذا ؿــول ابــ ـثــر وابـــ جريـر وافبغــقي وؽــرهؿ مــ أئؿــي افتػســر ، 
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وادعـك : افتؿسقا افؼربي إفقف بطوظتف واضؾبقهو أيـام ــتؿ ممو ذع اهلل فؽؿ ، 

 مـ صالة وصقم وصدؿوت وؽر ذفؽ. 

ِـُؿ چوهؽذا ؿقفف ذم أيي إخرى : ـَ َيـْدُظقَن َيْبَتُغـقَن إَِػ َرهب  ـِذي ُأوَفـئَِؽ افَّ

َتُف َوخَيَوُؾقَن َظَذاَبفُ  ُْؿ َأْؿَرُب َوَيْرُجقَن َرمْحَ  [ .7.]اإلساء: چ اْفَقِشقَؾَي َأُّيي

هؽذا افرشؾ وأتبوظفؿ يتؼربقن إػ اهلل بوفقشوئؾ افتل ذظفـو : مــ 

صالة وذـر وؿراءة ؿرآن إػ ؽر ذفؽ مـ وجقه افقشـقؾي ، جفود وصقم و

ــوٕمقات وآشــتغوثي  ــؼ ب ــوس أن افقشــقؾي هــل افتعؾ ــو طـــ بعــض افـ أم

 بوٕوفقوء ؾفذا طـ بوضـؾ ، وهـذا اظتؼـود ادؼــغ افـذيـ ؿـول اهلل ؾـقفؿ :

ُهْؿ َوَٓ َيــَػُعُفْؿ َوَيُؼقُفـچ قَن َهــُمٓء ُصـَػَعوُؤَكو وَيْعُبُدوَن ِمـ ُدوِن اهللِّ َمو َٓ َيرُضي

 [ .48] يقكس : چ ِظـَد اهللِّ

ـاَمَواِت َوَٓ چ :ؾرّد ظؾقفؿ شبحوكف بؼقفف  ُؿْؾ َأُتـَب ُئـقَن اهللَّ بِـاَم َٓ َيْعَؾـُؿ ذِم افسَّ

قنَ  ـُ  [ .48] يقكس : چ ذِم إَْرِض ُشْبَحوَكُف َوَتَعوَػ َظامَّ ُيْؼِ
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 حصمػتطضغقػاضخغطػسيػاضرشبظػأوػاضغد
(4) 

 س: اَقل افسااؾ : ما حُؿ افذي اتًِؼ خٔىًا فرؾع افيالء أو دؾًف؟

ج: هذا ُيـؽر ظؾقف: ٕن ظؿؾف مـ افؼك إصغر مـ جـس افتامئؿ، 

َؼ َوَدَظًي » ؿول:  وافـبل  ـْ َتَعؾَّ َؼ ََتِقَؿًي َؾاَل َأَتؿَّ اهللَُّ َفُف َوَم ـْ َتَعؾَّ َؾاَل َوَدَع َم

ـْ » ، وذم روايي: (1) شاهللَُّ َفُف  َك تَم َؼ ََتِقَؿًي َؾَؼْد َأْذَ ، ودو دخؾ حذيػي (4) شَعؾَّ

ظذ رجؾ وؿد ظؾَّؼ ظؾقف خقطًو مـ احلُّؿك ؿطعف حذيػي  -ريض اهلل ظـف-

َّٓ َوُهْؿ چوأكؽر ظؾقف، وتال ؿقفف تعوػ:  َثُرُهْؿ بِوهللَِّ إِ ـْ ـُ َأ قنَ َوَمو ُيْمِم ـُ  چ ُمْؼِ

، بغَّ فف أن هذا مـ افؼك، ؾتعؾقؼ اخلققط وافتامئؿ مـ  (1) [403]يقشػ:

افقدع ، أو مـ افعظوم، أو مـ صعر افذئى ، أو مـ ظظوم افذئى أو 

 .راؾوت اجلوهؾقي، وهق مـ ادـؽراتأشـوكف، ـؾ هذا مـ اخل

وهؽذا تعؾقؼ احلجى مـ افؼرآن أو مـ ؽره ويسّؿقهنو احلروز ، 

ؿ افـفل، ومل  ويسّؿقهنو اجلومعوت ، ـؾ هذا ٓ جيقز: ٕن افـبل  ظؿَّ

ـِ ؿرآكًو وٓ ؽره، وٕن اشتعامل افؼرآن ُيػيض إػ اشتعامل ؽره  يستث

َؿك َوافتَّاَمئَِؿ » :  ؾقـػتح بوب افؼك: وهلذا ؿول  ٌك إِنَّ افري  .(.) شَوافت َقَفَي ِذْ

                                      
 ( مجع د. حمؿد بـ شعدافشقيعر ضبع إدارة  آؾتوء.4/444( ؾتووى كقر ظذ افدرب ادجؾد ٕول)4)

 ( مـ حديٌ ظؼبي بـ ظومر ريض اهلل ظـف . 1/4.1( مسـد اإلموم أمحد برؿؿ  ) 1)

 ( مـ حديٌ ظؼبي بـ ظومر ريض اهلل ظـف. 1/4.3( مسـد اإلموم أمحد برؿؿ  ) 4)

 .(4110ذم تػسره برؿؿ )(  رواه ابـ أيب حوتؿ 1)

( وابــ 4884( وأبـق داود ذم ـتـوب افط ـى، بـوب ذم تعؾقـؼ افتامئؿ،بـرؿؿ )4/484أخرجف اإلموم أمحد ) ( .)

(.مــ حـديٌ زيــى زوجـي ظبـد  اهلل بـــ  4.40موجـف ذم ـتـوب افطـى ، بـوب ذم تعؾقـؼ افتامئؿ،بـرؿؿ )

 مسعقد ، ريض اهلل ظـفو.
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: هل افرؿك ادجفقفي افتل فقسً ظذ افطريؼي افؼظقي،  وافرؿك

هؽذا افتامئؿ ؾُتعؾَّؼ ظذ إوٓد مـ افعغ ، أو ُتعّؾؼ ظذ افـسوء وادرىض 

 مـ اجلـ، ـّؾ هذا مـؽر ومـ ظؿؾ اجلوهؾقي .

مـ افؼك:  : افكف وافعطػ وهق افسحر، ؾعّده افـبل  وافتقفة

ٕكف اشتعون ؾقف بوجلـ وافشقوضغ، ؾوفسوحر وافسوحرة إكام يتؿ هلام مو 

يتعوضقون مـ افسحر بقاشطي ظبودهتؿ اجلـ وافشقوضغ وافتؼرب إفقفؿ بام 

 يرضقفؿ .

: مـ جـس افتامئؿ: مـ ظّؾؼ ظذ يده خقطًو ، أو ظذ رؿبتف واخلٔقط 

 ات وافقاجى أن ُيؼطع مـف.يزظؿ أكف مـ أشبوب افشػوء: ؾفذا مـ ادـؽر
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 (4)  حصمػاضدحرػواضدحرةػوبغانػرالجػاضطدحور

ُثَر ِف هذا افًك تًاضل افسحر وإتٔان افسحرة. ؾام حُؿ  ـَ س: 

 ذفؽ وما افىراَة ادياحة فًالج ادسحقر؟

افسحر مـ أظظؿ افؽبوئر ادقبؼوت بؾ هق مـ كقاؿض اإلشالم  ج:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ـام ؿول اهلل ظز وجؾ ذم ـتوبف افؽريؿ:

پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڎڈ  ڈ   ژ  ژ   چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

،  [404 -401] افبؼرة:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   

ؾلخز شبحوكف ذم هوتغ أيتغ أن افشقوضغ يعؾؿقن افـوس افسحر، 

حتك خيزاه أن مو وأهنؿ ـػروا بذفؽ، وأن ادؾؽغ مو يعؾامن مـ أحد 

يعؾامكف إيوه ـػر وأهنام ؾتـي، وأخز شبحوكف أن متعؾؿل افسحر يتعؾؿقن مو 

يرضهؿ وٓ يـػعفؿ، وأهنؿ فقس هلؿ ظـد اهلل مـ خالق ذم أخرة، 

 وادعـك فقس هلؿ حظ وٓ كصقى مـ اخلر ذم أخرة.

                                      
 (. 84-7/78قظي فسامحي افشقخ ظبد افعزيز ابـ بوز ) جـ( جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت مت4)
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وبغ شبحوكف أن افسحرة يػرؿقن بغ ادرء وزوجف هبذا افسحر، 

ؿ ٓ يرضون أحدا إٓ بنذن اهلل. وادراد بذفؽ إذكف افؽقين افؼدري ٓ وأهن

إذكف افؼظل: ٕن مجقع مو يؼع ذم افقجقد يؽقن بنذكف افؼدري، وٓ يؼع ذم 

مؾؽف موٓ يريده ـقكو وؿدرا، وبغ شبحوكف أن افسحر ضد اإليامن 

 وافتؼقى.

ا ـون وهبذا ـؾف يعؾؿ أن افسحر ـػر وضالل وردة ظـ اإلشالم إذ

مـ ؾعؾف يدظل اإلشالم، وذم افصحقحغ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ظـ 

اِت! »  أكف ؿول: افـبل  ََ ْيَع ادُْقبِ َـّ َاا َرُشقَل اهلل؟ «. اْجَتُِْيقا افسَّ َْا َوَما ُه ِْ ُؿ

َّٓ بِ » َؿاَل:  َم اهلل إِ ِس افَّتِل َحرَّ ٍْ ْحُر، َوَؿْتُؾ افَّْ ُك بِاهللِ َوافسي ْ ُؾ افؼي ـْ ، َوَأ ؼي اْْلَ

ِمَْاِت  ْٗ ْحِػ، َوَؿْذُف اْدُْحَهَْاِت اْدُ َٔتِِٔؿ، َوافتََّقِّلي َاْقَم افزَّ ُؾ َماِل اْف ـْ َبا، َوَأ افري

اؾاَِلِت  ٌَ ؾبّغ افـبل ذم هذا احلديٌ افصحقح: أن افؼك وافسحر مـ  (8)«اْف

افسبع ادقبؼوت أي ادفؾؽوت. وافؼك أظظؿفو: ٕكف أظظؿ افذكقب 

بف: ٕن افسحرة ٓ يتقصؾقن  وافسحر مـ مجؾتف وهلذا ؿركف افرشقل 

إػ افسحر إٓ بعبودة افشقوضغ وافتؼرب إفقفؿ بام حيبقن مـ افدظوء 

 شتعوكي وؽر ذفؽ.وافذبح وافـذر وآ

أكف  روى افـسوئل رمحف اهلل ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ظـ افـبل 

ـْ » ؿول:  َك، َوَم ْد َأْذَ ََ ـْ َشَحَر َؾ ْد َشَحَر، َوَم ََ ا َؾ َٓ َث ؾِٔ ٍَ َٕ َدًة ُثؿَّ  َْ َد ُظ ََ ـْ َظ َم

                                      
  ( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افقصويو، بوب ؿقل اهلل تعوػ: 4)           

   :(. 89( ومسؾؿ ذم ـتوب اإليامن، بوب بقون افؽبوئر وأـزهو برؿؿ)1733برؿؿ) [40]افـسوء 
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ْٔفِ  َؾ إَِف ـي ًْٔئا ُو َؼ َص َِّ ًَ ڄ چ ، وهذا يػرس ؿقفف تعوػ ذم شقرة افػؾؼ: (4) «َت

ؿول أهؾ افتػسر : إهنـ افسوحرات   [1]افػؾؼ: چ ڄ ڃ ڃ ڃ

افاّليت يعؼدن افعؼد ويـػثـ ؾقفو بؽؾامت ذـقي يتؼربقن هبو إػ افشقوضغ 

. وؿد اختؾػ افعؾامء ذم حؽؿ (1)فتـػقذ مرادهؿ ذم إيذاء افـوس وطؾؿفؿ

تف أم يؼتؾ بؽؾ حول وٓ يستتوب إذا ثبً افسوحر هؾ يستتوب وتؼبؾ تقب

قاب، ٕن بؼوءه مرض بودجتؿع  ظؾقف افسحر؟ وافؼقل افثَّوين هق افصَّ

دق ذم افتَّقبي، وٕنَّ ذم بؼوئف خطرًا  اإلشالمل، وافغوفى ظؾقف ظدم افصَّ

ـبرًا ظذ ادسؾؿغ. واحتٍ أصحوب هذا افؼقل ظذ مو ؿوفقه: بلنَّ ظؿر 

بؼتؾ افسحرة ومل يستتبفؿ وهق ثوين اخلؾػوء افراصديـ ريض اهلل ظـف أمر 

 ، واحتجقا أيضو بام رواه افسمذي (4)بوتبوع شـتفؿ افذيـ أمر افرشقل 

ظـ جـدب بـ ظبد اهلل افبجع أو ظـ جـدب اخلر إزدي  -رمحف اهلل-

ِْٔػ » مرؾقظًو ومقؿقؾو :  ُبُف بِافسَّ اِحِر ََضْ ، وؿد ضبطف بعض   شَحدُّ افسَّ

                                      
م، بوب احلؽؿ ذم افسحرة، برؿؿ)4)  (.1079( أخرجف ذم ـتوب حتريؿ افدَّ

ــذـقرة )1) ــقرة اد ــد افسي ــر ظـ ـــ جري ــر )701/ 11( يـظــر/ تػســر اب ـــ ـث ( وتػســر 13./8( وتػســر اب

 (.93./8افبغقي)

ـَ َظَؾـْقُؽؿ بُســَّتِل َوُشــَِّي : » وؿد جوء ذفؽ إمر ذم حديٌ افعربوض بـ شوريي بؼقفـف.  ( 4) اِصـِدي  افرَّ
ِ
اخْلَُؾَػـوء

ــَّي، 1/413رواه اخلؿسي أخرجف اإلموم أمحد)ش ادَْْفِدي غ  ــَّي، بـوب ذم فـزوم افسي ( وأبق داود ذم ـتـوب افسي

( وؿـول: هـذا حـديٌ حســ 1373بـرؿؿ )  ( وافسمذي ذم ـتوب افعؾؿ ظـ رشـقل اهلل.1307برؿؿ)

 صحقح. 
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ِْٔػ » افرواة بوفتوء ؾؼول:  َبٌة بِافسَّ اِحِر ََضْ وافصحقح ظـد افعؾامء  شَحدُّ افسَّ

 .(4)جـدب وؿػف ظذ 

وصح ظـ حػصي أم ادممـغ ريض اهلل ظـفو: أهنو أمرت بؼتؾ جوريي 

 هلو شحرهتو ؾؼتؾً مـ ؽر اشتتوبي. ؿول اإلموم أمحد رمحف اهلل: ثبً ذفؽ 

 مـ ؽر اشتتوبي ظـ ثالثي مـ أصحوب افـبل  -يعـل ؿتؾ افسوحر  -

 يعـل بذفؽ: ظؿر وجـدبو وحػصي.

ذـركو يعؾؿ أكف ٓ جيقز إتقون افسحرة وشماهلؿ ظـ رء وٓ  وبام

تصديؼفؿ ـام ٓ جيقز إتقون افعراؾغ وافؽفـي، وأن افقاجى ؿتؾ افسوحر 

 متك ثبً تعوضقف افسحر بنؿراره أو بوفبقـي افؼظقي مـ ؽر اشتتوبي.

أمو افعالج فؾسحر ؾقعوفٍ بوفرؿك افؼظقي وإدويي افـوؾعي ادبوحي. 

كػع افعالج ظالج ادسحقر بؼراءة افػوحتي ظؾقف مع افـػٌ، وآيي ومـ أ

َو افؽرد، وآيوت افسحر ذم: إظراف، ويقكس، وضف، وبؼراءة  ﴿ُؿْؾ َيو َأُّيي

﴿ُؿْؾ َأُظقُذ و﴿ُؿْؾ َأُظقُذ بَِرب  اْفَػَؾِؼ﴾، و  ﴿ُؿْؾ ُهَق اهللَُّ َأَحٌد﴾،، و اْفَؽوؾُِروَن﴾

رار هذه افسقر افثالث ثالث مرات مع افدظوء ويستحى تؽ  بَِرب  افـَّوِس﴾

 فعالج ادرىض وهق:  افصحقح ادشفقر افذي ـون يدظق بف افـبل 

                                      
 (.  4130يٌ.ذم ـتوب  احلدود، بوب مو جوء ذم حد افسوحر، رؿؿ)( ؿول ذفؽ افسمذي ظؼى إخراجف فؾحد4)
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«  َٓ اًء  ٍَ اُؤَك ِص ٍَ َّٓ ِص اَء إِ ٍَ َٓ ِص َت   ْٕ ؿَّ َربَّ افَّْاِس َأْذِهَب افَيِٖس اْصِػ َأ ُٓ َِّ اف

اًم  ََ اِدُر َش ٌَ  ويؽرر ذفؽ ثالثًو.  (4) ش ُا

َؿااَل بِْساِؿ » :وهل ويدظق أيضو بوفرؿقي افتل رؿك هبو جزائقؾ افـبل 

ءٍ  ُؾي َرْ ـ  ـْ ٍَِٔؽ بِْساِؿ اهللَِّ ٗا اهللِ أَْرؿَِٔؽ ِم اٍس أَْو َظاْغٍ َحاِشاٍد اهللُ اَْنا ٍْ َٕ اؾي  ـُ ـْ َذي  ذِااَؽ ِما

 ويؽررهو ثالثو، وهذه افرؿقي مـ أكػع افعالج بنذن اهلل شبحوكف. ( 1)  «أَْرؿَِٔؽ 

حر مـ  ـي أكَّف ظؿؾ ؾقف افس  ء افَّذي يظ ومـ افعالج أيضًو إتالف افقَّ

صقف أو خققط معؼدة أو ؽر ذفؽ ممو يظـ أكف شبى افسحر، مع افعـويي 

اَِِمِت اهلل اف» مـ ادسحقر بوفتعقذات افؼظقي ومـفو افتعقذ  َُ ـْ َذي َما بِ اِت ِم تَّامَّ

ثالث مرات صبوحو ومسوء وؿراءة افسقر افثالث ادتؼدمي بعد   ( 4) «َخََِؼ 

 افصبح وادغرب ثالث مرات وؿراءة آيي افؽرد بعد افصالة وظـد افـقم.

َٓ َاُُضُّ َمَع  ))ويستحى أن يؼقل صبوحًو ومسوء :  بِْسِؿ اهلل افَّذي 

اٍت  ُِِٔؿ َثاَلَث َمرَّ ًَ ُٔع اْف ِّ اَمِء َوُهَق افسَّ َٓ ِِف افسَّ ٌء ِِف إَْرِض َو ِف َرْ ِّ ، (1) «اْش

                                      
( ومسـؾؿ 714.بـرؿؿ) ( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ظوئشي أخرجف افبخوري ذم ـتوب افط ى، بوب رؿقَّي افـَّبـّل 4)

الم، بوب اشتحبوب رؿقَّي ادـريض، بـرؿؿ) ( ــام أخرجـف افبخـوري مــ حـديٌ أكـس 1494ذم ـتوب افسَّ

 (.711.برؿؿ )

ؿقَّي برؿؿ)1) الم، بوب افط ّى وادرىض وافري ( مـ حديٌ أيب شعقد ريض اهلل 1483( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افسَّ

 ظـف.

ظوء... بـوب افتعـقذ.. بـرؿؿ)4) ( مــ حـديٌ خقفـي بــً احلؽـقؿ 1708( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افـذـر وافـدي

ؾؿقَّي    . افسي

( 088.ـتـوب إدب، بـوب مـو يؼـقل: إذا أصـبح بـرؿؿ)( أخرجف مـ حديٌ ظـثامن بــ ظػـون أبـق داود ذم 1)

ظقات ظــ رشـقل  ( وؿـول: 4488، بـوب مـو جـوء ذم افـدظوء إذا أصـبح بـرؿؿ ) وافسمذي ذم ـتوب افـدَّ

 حديٌ حسـ صحقح.
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، مع حسـ افظـ بوهلل  ثالث مرات، فصحي ذفؽ ـؾف ظـ افـبل 

إكام واإليامن بلكف مسبى إشبوب وأكف هق افذي يشػل ادريض إذا صوء، و

افتعقذات وإدويي أشبوب واهلل شبحوكف هق افشوذم، ؾقعتؿد ظذ اهلل 

شبحوكف وحده دون إشبوب وفؽـ يعتؼد أهنو أشبوب إن صوء اهلل كػع هبو، 

وإن صوء شؾبفو ادـػعي، دو فف شبحوكف مـ احلؽؿي افبوفغي ذم ـؾ رء وهق 

ظطك وٓ معطل شبحوكف ظذ ـؾ رء ؿدير، وبؽؾ رء ظؾقؿ ٓ موكع دو أ

دو مـع وٓ راد دو ؿه، فف ادؾؽ وفف احلؿد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير وهق 

 شبحوكف ول افتقؾقؼ.
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ػ (4)حصمػاضتطدّّػبحغطانػاضصطبظػوصدوتؼا 
 س : ماحُؿ افتّسح بحٔىان افًُية وِف ـسقهتا وبادَام وباْلجر؟  

مل  يػعـؾ ذفـؽ،  حؽؿفو أهنو بدظـي، ٓدمـقز : ٕن افرشـقل :  ـج  

ـْ َظِؿـَؾ َظَؿـاًل َفـْقَس َظَؾْقـِف َأْمُرَكـو َؾُفـَق َرد  » :  ويؼقل افرشـقل  ، (1)شَمـ

مـــ أحــدث ذم أمركــو هــذا مــو فــقس مـــف ؾفــق »: ويؼــقل رشــقل اهلل 

ـؾَّ »، ويؼقل: (4)شرد ـُ ؾَّ حُمَْدَثـٍي بِْدَظـٌي، َو ـُ ُُمقِر، َؾنِنَّ  ْٕ ْؿ َوحُمَْدَثوِت ا ـُ و َوإِيَّ

، وإذا ؿصـد أن افتؿسـح بوجلـدار أو بوفؽسـقة حيصـؾ فـف (1)شَظٍي َضـاَلَفيٌ بِدْ 

افزـي مـ كػس افؽسقة أو مـ اجلدار: ؾفـذا ذك أــز، أمـو إذا طــ أهنـو 

مبورـي وأن اهلل ذع هذا، وأكف مؼوع  أكف ُيؼّبَؾ هـذا اجلـدار أو افؽسـقة: 

 ذٌك أـز كسلل اهلل افعوؾقي.  ؾفذه بدظي ، أمو إذا ؾعؾف يطؾى افزـي ؾفذا

وإكَّام يؼع تؼبقـؾ احلجـر إشـقد، وهـق أن ُيؼب ـؾ احلجـر ويسـتؾؿف              

، وهؽــذا افــرــ افــقامين يســتؾؿف بقــده   يؼبؾــف، هــذا شـــف ؾعؾــف افـبــل 

إيِن  »احلجـر ؿـول:  ويؼقل: بسؿ اهلل واهلل أـز وٓ ُيؼب ؾف، دَّو ؿبـؾ ظؿـر  

                                      
 . ( مجع افشقيعر4( ، ـتوب كقر ظذ افدرب )48.( ؾتووى  كقر ظذ افدرب احلؾؼي رؿؿ )4)

(، ومسـؾؿ 3948(،)3947ذم بوب إذا اجتفد افعومؾ أو احلـوـؿ ...بـغ رؿؿـل ) ( أخرجف افبخوري تعؾقؼو ،1)

 ( ظـ ظوئشي ـ ريض اهلل ظـفو .4748ذم إؿضقي ، بوب كؼض إحؽوم رؿؿ)

( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ظوئشي ، افبخوري ذم افصؾح ، بوب إذا صـطؾحقا ظـذ جـقر ؾوفصـؾح مـردود ، رؿـؿ 4)

 (.4748كؼض إحؽوم افبوضؾي ورد حمدثوت إمقر رؿؿ)( ومسؾؿ  ذم إؿضقي ، بوب 0..1)

ــرؿؿ)1) ــزوم افســـي ب ــوب ف ــق داود ذم افســـي ، ب ــوب إخــذ بوفســـي 1307( رواه  أب ــؿ ، ب (، وافسمــذي ذم افعؾ

 (،مـ حديٌ افعربوض يـ شوريي،  وؿول هذا حديٌ صحقح.1373واجتـوب افبدع، رؿؿ )
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ــُؿ  ــلَّ َأْظَؾ ًُ افـَّبِ ــ ــْقَٓ َأين  َرَأْي ــُع، َوَف ــ َوَٓ َتـَْػ ــٌر، َٓ َترُضي ــَؽ َحَج    َأكَّ

، وٓ كطؾى افزـي مــ  ، ؾـحـ كؼبؾف تلشقًو بوفـبل(4)شُيَؼب ُؾَؽ َمو َؿبَّْؾُتَؽ 

ُخاُذوا »: ،واؿتداًءبف  وظؿاًل بسـتف، فؼقفـف  احلجر، إكام تلشقًو بوفـبل

ؿْ  ُُ َُ ، ؾـصـع ــام صـّذ  (   4) شـَاَم َرأَيْتُُؿقيِن أَُصع   َصؾيقا » : وؿول ،(1) شَظْيل َمَْاِش

وكحٍ ـام حـٍ ظؾقـف افصـالة وافسـالم، وٓ كتؿسـح بؿؼـوم إبـراهقؿ وٓ 

بوجلداران وٓ بوفشبوبقؽ وٓ بوفؽسقة ـؾ هذا ٓ أصؾ فـف ومــ افبدظـي، 

أمو ادَُؾَتزم ـقكف يؼػ ذم ادُْؾَتزم  هذه ظبودة، ظذ وجفي وؿصد ادؾتـزم بـغ 

فؾؽعبي وٓ تزك هبو بؾ خضقع  افرــ افبوب هذا ظبودة هلل، وفقس  بطؾى

هلل ظـد افبوب وهؽذا ذم داخؾ افؽعبي إذا ضوف بـقاحقفو وـز ذم كقاحقفو 

:ــؾ هـذا   أو افتزمفو، جعؾ صدره ظؾقفو ويديف ودظو، ـام ؾعؾف افـبل 

 ٓ بلس بف، هذا مـ بوب افتعبد وافتؼرب إػ اهلل جؾ وظال.

 

 

 

                                      
(، ومسؾؿ ذم احلٍ ، بوب اشتحبوب تؼبقؾ 4.10حلجر ، رؿؿ)( رواه افبخوري ذم احلٍ بوب مو ذـر ذم ا.)

 (.4170احلجر إشقد ذم افطقاف ، رؿؿ )

( أخرجف مسؾؿ مـ حديٌ جوبر ذم صػي احلٍ ذم ـتـوب احلـٍ، بـوب اشـتحبوب رمـل مجـرة افعؼبـي... بـرؿؿ 1)

(4197. ) 

 (..30)( رواه افبخوري ظـ موفؽ بـ احلقيرث ذم إذان، بوب إذان فؾؿسوؾر، 1)
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 ( 4)صغظػاضوضوء

ٱ چ افقضقء ذط فصحي افصالة ٓ بد مـف ؿول اهلل ظز وجؾ: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

، هؽذا أمر اهلل  [3] ادوئدة: چ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ

ْرِ :» شبحوكف ادممـغ ذم شقرة ادوئدة، وؿول افرشقل  ٌَ َيُؾ َصاَلٌة بِ َْ َٓ ُت

قرٍ  ُٓ ْؿ إَِذا :»  وؿول ظؾقف افصالة وافسالم(1) شُض ـُ َيُؾ اهللُ َصاَلَة َأَحِد َْ َٓ َا

 َٖ ، ؾال بد مـ افقضقء، وافقضقء أوٓ بوٓشتـجوء  (4) شَأْحَدَث َحتَّك َاَتَقضَّ

إذا ـون اإلكسون ؿد أتك افغوئط أو افبقل يستـجل بودوء مـ بقفف وؽوئطف أو 

ـِ أوبوحلجورة أو بودـوديؾ اخلشـي افطوهرة ظام  ؾبِ خرج مـف يستجؿر بوفَّ

ثالث مرات أو أـثر حتك يـؼل ادحؾ، حتك يـؼل افػرجغ مـ آثور افغوئط 

وافبقل، وادوء أؾضؾ وإذا مجع بقـفام اشتجؿر واشتـجك بودوء ـون أـؿؾ 

 وأـؿؾ.

 ثؿ يتقضل افقضقء افؼظل ويبدأ افقضقء بــ:

 

 افتسؿقي يؼقل بسؿ اهلل ظـد بدء افقضقء  -0

                                      
 (. 11-14/ 44( جمؿقع ؾتووى شامحي افشقخ ابـ بوز ) ج4)

الة، برؿؿ)1)  (111( أخرجف مسؾؿ  ذم ـتوب افطفورة، بوب وجقب افطَّفورة فؾصَّ

( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ أيب هريـرة أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب افقضـقء، بـوب ٓ تؼبـؾ صـالة بغـر ضفـقر ، 4)

الة، برؿؿ)( ومسؾؿ  ذم ـتوب افطفورة، .44برؿؿ)  .(.11بوب وجقب افطَّفورة فؾصَّ
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 مـ أهؾ افعؾؿ  هذا هق ادؼوع، وأوَجبف مجع

  أن يؼقل بسؿ اهلل ظـد بدء افقضقء.

ؾضؾ. -2 ػقف ثالث مرات هذا هق ٕا  ثؿ يغسؾـ 

 

 

 ثؿ يتؿضؿض ويستـشؼ ثالث مرات -3

 بثالث ؽرؾوت  

 

 

 ثؿ يغسؾ وجفف ثالثًو مـ مـوبً افشعر  -1

 مـ ؾقق إػ افذؿـ أشػؾ وظرضًو إػ ؾروع 

 إذكغ هؽذا ؽسؾ افقجف . 

  

 وبع إػــراف إصــف مـ أضـثؿ يغسؾ يدي-.

 ، وادرؾؼ "مػصؾ افذراع مـ افعضد"ادراؾؼ  

  ،ؾ افقؿـك ثؿ افقســـرىــيغس ،يؽقن مغسقًٓ 

 افرجؾ وادرأة.
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 ثؿ بعد ذفؽ يؿسح افرأس وإذكغ -3

 افرجؾ وادرأة 

 

 

 

 

 ثؿ بعد ذفؽ يغسؾ رجؾف افقؿـك ثالثًو  -7

 مع افؽعبغ ثؿ افقرسى ثالثًو مع افؽعبغ   

 حتك يؼع ذم افسوق ؾوفؽعبون مغسقٓن.

وافسـي ثالثًو ثالثًو ذم ادضؿضي وآشتـشوق وافقجف وافقديـ 

وافرجؾغ أمو افرأس مسحي واحدة مع أذكقف هذه هل افسـي وإن مل يغسؾ 

ا افِرجالِن وجفف إٓ مرة يعؿف بودوء ثؿ يعؿ يديف بودوء مرة مرة وهؽذ

ظؿفام بودوء مرًة مرة أو مرتغ مرتغ أجزأ ذفؽ وفؽـ إؾضؾ ثالثًو ثالثًو. 

أكف تقضل مرًة مرة ومرتغ مرتغ وثالثًو ثالثًو وثبً ظـف   وؿد ثبً ظـف 

أكف تقضل ذم بعضفو ثالثًو وذم بعضفو مرتغ ؾوٕمر واشع بحؿد اهلل،  

وافقاجى أن يغسؾ ـؾ ظضق مرة يعؿؿف بودوء يعؿ وجفف بودوء مع 
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ادضؿضي وآشتـشوق ويعؿؿ يده افقؿـك بودوء حتك يغسؾ ادرؾؼ وهؽذا 

افقرسى يعؿؿفو بودوء وهؽذا يؿسح رأشف وأذكقف يعؿ رأشف بودسح، ثؿ 

جالن يغسؾ افقؿـك مرة يعؿؿفو بودوء وافقرسى ـذفؽ يعؿؿفو بودوء افر

مع افؽعبغ، هذا هق افقاجى وإن ـرر ثـتغ ـون أؾضؾ وإن ـرر ثالثو 

 ـون أؾضؾ، وهبذا يـتفل افقضقء.

ثؿ يؼقل أصفد أن ٓ إفف إّٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أّن حمؿدًا 

 واجعؾـل مـ ادتطفريـ، هؽذا ظبده ورشقفف افؾفؿ اجعؾـل مـ افتقابغ

ـْ َأَحٍد :»  :وصح ظـف أكف ؿول  أصحوبف  ظؾؿ افـبل  ْؿ ِم ُُ َما ِمْْ

ًدا  َّّ َّٓ اهلل، َوَأنَّ حُمَ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ َُقُل: َأْص ُْٔسيُِغ اْفُقُضقَء، ُثؿَّ َا  َؾ
ُٖ َاَتَقضَّ

َّٓ ُؾتَِحْت َفُف َأْبَقاُب ا َا َصاءَ َظْيُدُه َوَرُشقُفُف إِ ـْ َأِّيي َُٔة َاْدُخُؾ ِم
َِّْة افثَّاَمِٕ ش ْْلَ

افؾَُّفؿَّ »:رواه مسؾؿ ذم صحقحف وزاد افسمذي بنشـود حسـ بعد ذفؽ(4)

ـَ  ِري ـَ ادُْتَطَف  ابَِغ َواْجعَؾْـِل ِم ـَ افتَّقَّ    (1)ش. اْجَعؾْـِل ِم

 ؾفذا يؼول بعد افقضقء يؼقفف افرجؾ وتؼقفف ادرأة خورج احلامم.

 :وهبذا ُظِرَف افقضقء افؼظل وهق مػتـوح افصـالة فؼـقل افـبـل 

ا افتَّْسِِٔؿُ »  َٓ ُِ ِِٔ يُِر، َوََتْ ُْ ا افتَّ َٓ ُّ ِرا قُر َوََتْ ُٓ اَلِة افىُّ َتاُح افهَّ ٍْ  .(4) «ِم

 

                                      

(، ظـ ظؼبي بـ ظومر ظـ 141( أخرجف ـ  ذم ـتوب افطَّفورة، بوب افذـر ادستحى ظؼى افقضقء، برؿؿ)4)

 ظؿر بـ اخلطوب ـ ريض اهلل ظـفام.

ٌ ( مــ حـدي..، بوب مو يؼول ظـد افقضـقء، بـرؿؿ) ( أخرجف افسمذي ذم ـتوب افطَّفورة ظـ رشقل اهلل 1)

 ظؿر ريض اهلل ظـف.

( ظـ 4، بوب مو جوء ذم مػتوح افصالة افطفقر، برؿؿ) ( أخرجف افسمذي ذم ـتوب افطَّفورة ظـ رشقل اهلل 4)

 ظع ريض اهلل ظـف.
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ػ(4)طاػػغذرعػطنػاضذصرػواضدراءػرظدػاِّذانػوبطده
ــف أن رشــقل اهلل  -4 ــول: ظـــ أيب شــعقد اخلــدري ريض اهلل ظـ إَِذا »  ؿ

نُ  ذي َٗ َُقُل ادُْ َُقُفقا ِمْثَؾ ما َا ُتُؿ افْيَداَء َؾ ًْ
ِّ  .(1)متػؼ ظؾقفش َش

ـْ َؿااَل : » ؿول وظـ جوبر بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظـف أن رشقل اهلل  -1 َم

ااَلِة  اِة َوافهَّ ْظَقِة افتَّامَّ ؿَّ َربَّ َهِذِه افادَّ ُٓ َِّ ُع افْيَداَء اف َّ اِة تِت ِحَغ َاْس َّ
ااِ ََ اف

اْت َفاُف  َِّ قًدا افَّاِذي َوَظْدَتاُف، َح ُّ اًما حَمْ ََ ْثُف َم ًَ َة َواْب َِ ِؤ ٍَ َة َواف َِ ًدا افَقِشٔ َّّ حُمَ

َٔاَمةِ 
َِ اَظتِل َاْقَم اف ٍَ رواه افبخوري، وزاد افبقفؼـل ذم آخـره بنشــود ( 4)ش َص

ادَ » حسـ ًَ ُِِػ ادِْٔ ََّٕؽ ٓ ُُتْ  .(1) ش إِ

  ؿـول: وظـ شعد بـ أيب وؿوص ريض اهلل ظــف ظــ رشـقل اهلل  -4

اَؽ َفُف، »  َٓ َذِ َّٓ اهلل َوْحَدُه  ُد َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ َن َأْص ذي َٗ ُع ادُْ َّ ـْ َؿاَل ِحَغ َاْس َم

ًٓ َوبِاإِلْشااَل  ٍد َرُشاق َّّ َح ُّ ا َوبِ ًدا َظْيُدُه َوَرُشقُفُف َرِضُٔت بِاهلل َربًّ َّّ ِم َوَأنَّ حُمَ

ُيفُ  ْٕ َر َفُف َذ ٍِ  رواه مسؾؿ. (.). شِداًْا، ُؽ

  : وظـ ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظــف ؿـول: ؿـول رشـقل اهلل -1
. ُثاؿَّ »  اَزُ ـْ َزُ اهلل َأ ـْ ُؿ اهلل َأ ـُ اَل َأَحُد ََ ، َؾ َزُ ـْ َزُ اهلل َأ ـْ ُن: اهلل َأ ذي َٗ إَِذا َؿاَل ادُْ

َٓ إَِففَ  ُد َأْن  َٓ ُد  َؿاَل: َأْص َٓ َّٓ اهلل، ُثؿَّ َؿاَل: َأْص َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ إَِّٓ اهلل. َؿاَل َأْص

                                      
 . (13/17(  جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )4)

ـالة، 344افبخوري ذم ـتوب إذان، بوب مو يؼقل إذا شؿع ادـودي برؿؿ ) ( أخرجف1) (، ومسؾؿ ذم ـتـوب افصَّ

 (.484بوب اشتحبوب افؼقل، مثؾ ؿقل ادمذن دـ شؿعف برؿؿ )

 341( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افصالة ، بوب افدظوء ظـد افـداء برؿؿ 4)

 (.4790برؿؿ  4/140( أخرجف افبقفؼل ذم افســ افؽزى )1)

الة، بوب اشتحبوب افؼقل مثؾ ؿقل ادمذن دـ شؿعف برؿؿ .)  . 483( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افصَّ
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اًدا َرُشاقُل اهلل، ُثاؿَّ َؿااَل: َحالَّ  َّّ ُد َأنَّ حُمَ َٓ ًدا َرُشقُل اهلل، َؿاَل: َأْصا َّّ َأنَّ حُمَ

َّٓ بِاهلل، ُثؿَّ َؿاَل: َح  َة إِ َٓ ُؿقَّ َٓ َحْقَل َو اَلِة، َؿاَل:  ااَلِح، َظَذ افهَّ ٍَ لَّ َظاَذ اف

َزُ  ـْ ، َؿاَل: اهلل َأ َزُ ـْ َزُ اهلل َأ ـْ َّٓ بِاهلل، ُثؿَّ َؿاَل: اهلل َأ َة إِ َٓ ُؿقَّ َٓ َحْقَل َو َؿاَل: 

يِااِف َدَخااَؾ  ِْ ـْ َؿ َّٓ اهلل، ِماا َٓ إَِفااَف إِ َّٓ اهلل. َؿاااَل  َٓ إَِفااَف إِ ، ُثااؿَّ َؿاااَل:  ااَزُ ـْ  اهلل َأ

 رواه مسؾؿ. (4)ش.اَْلََّْة 

وظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ريض اهلل ظـفام أكف شؿع افـبـل  -.

ُِّقاإ» ػ:يؼقل  َُقُل ُثؿَّ َص َُقُفقا ِمْثَؾ َما َا َن َؾ ذي َٗ ُتُؿ ادُْ ًْ
ِّ ُف   َِذا َش َّٕ َظَعَّ َؾِ٘

َة  َِ ُِقا اهلل ِِّل افَقِشأ اا ُثاؿَّ َشا اا َظْؼً َ َِ ْٔاِف  َِ ـْ َصذَّ َظَعَّ َصاَلًة َصاذَّ اهلل َظ َم

اا  َٕ اقَن َأ ـُ ـْ ِظَياِد اهلل َوَأْرُجاق َأْن َأ ْيٍد ِم ًَ
َّٓ فِ ٌِل إِ َٓ َتَْْي َا َمِْْزَفٌة ِِف اَْلَِّْة  َؾَِّ٘نَّ

ََٖل ِِّلَ افقَ  ـْ َشاا اا َّ اَظُة ُهااَق، َؾ ٍَ اا ااْت َفااُف افنَّ َِّ َة َح َِ . رواه مســؾؿ ذم (1) شِشاأ

 صحقحف.

ػ
 

                                      
 . .48( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افصالة ، بوب اشتحبوب افؼقل مثؾ ادمذن دـ شؿعف برؿؿ 4)

الة، بوب اشتحبوب افؼقل مثؾ ؿقل ادمذن برؿؿ )1)  (.481( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افصَّ
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 غذرعػرظدػدخولػاضطدجدػواضخروجػطظهػطا
 َِذا إ» :ظـ أيب محقد أو أيب أشقد ريض اهلل ظـفام ؿول: ؿول رشقل اهلل  -4

ؿَّ اْؾَتْح ِِّل َأْبَقاَب  ُٓ َِّ ِؾ: اف َُ َٔ ِْ ُؿ ادَْْسِجَد َؾ ـُ َرْْحَتَِؽ، َوإَِذا َخَرَج َدَخَؾ َأَحُد

ـْ َؾْوَِِؽ  َُٖفَؽ ِم ؿَّ إِِّني َأْش ُٓ َِّ ِؾ: اف َُ َٔ ِْ رواه مسؾؿ وأبق داود ،  (4) .شَؾ

   .وافؾَّػظ ٕيب داود
أكف  ظؿرو بـ افعوص ريض اهلل ظـفام ظـ افـبل وظـ ظبد اهلل بـ -1

ئِِؿ، »ـون إذا دخؾ ادسجد ؿول:  ًَ ِراِؿ، َأُظقُذ بِاهللَِّ اْف َُ ِف اْف ِٓ َوبَِقْج

ِجٔؿِ  َْٔىاِن افرَّ ـَ افنَّ ِداِؿ، ِم ََ َىإِِف اْف ِْ : َكَعْؿ، َؿوَل:  «َوُش ًُ ، َؿوَل: َأَؿْط؟ ُؿْؾ

ْقَطوُن: ُحِػَظ ِمـ ل َشوِئَر اْفَقْقمِ  أخرجف  .(1)َؾنَِذا َؿوَل: َذفَِؽ َؿوَل افشَّ

   أبقداود بنشـود حسـ.

ُؿ » ؿــول  وظـــ أيب هريــرة ريض اهلل ظـــف أن افـبــل  -4 ـُ إَِذا َدَخااَؾ َأَحااُد

ْؿ َظَذ افَّْيِلي  ِي َُٔس ِْ ؿَّ اْؾَتْح ِِّل َأْبَقاَب َرْْحَتَِؽ، َوإَِذا  ادَْْسِجَد َؾ ُٓ َِّ ِؾ اف َُ َٔ َوْف

ـَ اف ِْل ِما ّْ : اْظِه ؿَّ ُٓ َِّ ِؾ اف َُ َٔ ِيْؿ َظَذ افَّْيِلي َوْف َُِْٔس ِجٔؿِ َخَرَج َؾ أْىَاِن افارَّ  (4)ش نَّ

 أخرجف ابـ موجف بنشـود صحقح .

 
ػػػػػػػػ

                                      
( ، وأبـق داود 744أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب صالة ادسوؾريـ وؿكهو، بوب مو يؼقل إذا دخؾ ادسجد برؿؿ)( 4)

الة ، بوب ؾقام يؼقل افرجؾ ظـد دخقل ادسجد برؿؿ )  (..13ذم ـتوب افصَّ

 (.133(    أخرجف أبق داود ذم افصالة ، بوب ؾقام يؼقل افرجؾ ظـد دخقفف ادسجد، رؿؿ )1)

 (.774موجف ذم ـتوب ادسوجد واجلامظوت ، بوب افدظوء ظـد دخقل ادسجد برؿؿ )( أخرجف ابـ 4)
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 (4)صغظػصالةػاضظبيػػػػػػػ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ ظبده ورشقفف كبقـو حمؿد 

 أما بًد:وصحبف.  وآفف

، أردت تؼديؿفو  ؾفذه ـؾامت مقجزة ذم بقون صػي صالة افـبل 

إػ ـؾ مسؾؿ ومسؾؿي فقجتفد ـؾ مـ يطؾع ظؾقفو ذم افتلد بف صذ اهلل 

قِِّن ُأَصعي : » ظؾقف وشؾؿ ذم ذفؽ، فؼقفف  ُّ اَم َرَأْاُت ـَ ُِّقا  رواه  (1) شَص

 رواه افبخوري ، وإػ افؼورئ بقون ذفؽ : افبخوري

يسبغ افقضقء، وهق أن يتقضل ـام أمره اهلل: ظؿال بؼقفف شبحوكف  - 4

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ وتعوػ: 

، وؿقل  [3] ادوئدة: چ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ

قرٍ »:  افـبل  ُٓ ْرِ ُض ٌَ َيُؾ َصاَلٌة بِ َْ فؾذي أشوء  ، وؿقفف (4)شَٓ ُت

َْٖشيِِغ »صالتف:  اَلِة َؾ َت إَِػ افهَّ ّْ  .(1) شافُقُضقءَ إَِذا ُؿ

 يتقجف ادصع إػ افؼبؾي وهل افؽعبي  - 1

 دا بؼؾبف ؾعؾ ـع بدكف ؿوصـــأيـام ـون بجؿق

                                      
 .( 47-44/4( جمؿقع ؾتووى شامحي افشقخ ابـ بوز ) ج4)

 (.344( أخرجف افبخوري مـ حديٌ  موفؽ بـ احلقيرث ذم ـتوب إذان، بوب إذان فؾؿسوؾر، برؿؿ)1)

الة، برؿؿ)( أخرجف مسؾؿ ظـ ابـ ظؿر ذم افطفورة، بوب وج4)  (111قب افطَّفورة فؾصَّ

أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب إذان، بـوب وجـقب ؿـراءة افػوحتـي ف مـوم ( متػؼ ظؾقف مــ حـديٌ أيب هريـرة 1)

ـالة، بـوب وجـقب ؿـراءة افػوحتـي ذم ــؾ رـعـي... بـرؿؿ 7.7وادلمقم، بـرؿؿ ) (، ومسـؾؿ ذم ـتـوب افصَّ

(497.)  
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 و مـ ؾريضي أو كوؾؾي،ـافصالة افتل يريده

ن ٓيـطؼ بؾسوكف بوفـقي، ٕن افـطؼ بوفؾسون ؽر مؼوع أوافػضؾ 

يصع إفقفو ، وجيعؾ فف شسة  مل يـطؼ بوفـقي وٓ أصحوبف فؽقن افـبل 

إن ـون إمومو أو مـػردا، واشتؼبول افؼبؾي ذط ذم افصالة إٓ ذم مسوئؾ 

 مستثـوة معؾقمي مقضحي ذم ـتى أهؾ افعؾؿ.

 

 يؽز تؽبرة اإلحرام ؿوئال اهلل أـز كوطرًا  -4

 ببكه إػ حمؾ شجقده.

 يرؾع يديف ظـد افتؽبر إػ حذو مـؽبقف - 1

 أو إػ حقول أذكقف. 

 

 يضع يديف ظذ صدره، افقؿـك ظذ ـػف -5

 . قت ذفؽ ظـ افـبل ــافقرسى فثب 

  يسـ أن يؼرأ دظوء آشتػتوح وهق: -3

ؿَّ »  ُٓ َِّ ِرِب، اف ٌْ ِق َوادَْ اَم َباَظْدَت َبْغَ ادَْؼِ ـَ ِْْٔل َوَبْغَ َخىَاَااَي  ؿَّ َباِظْد َب ُٓ َِّ اف

ِْل مـ  ِْ ؿَّ اْؽِس ُٓ َِّ َِٕس، اف ـَ افدَّ َُٔض ِم ََّك افثَّْقُب إَْب اَم ُاَْ ـَ ـَ اخَلَىاَاا  ِْل ِم َي َٕ

ِد  ِج َوافَزَ ِْ ِدَك َتَياَرَك » أو  (4)شَخَىاَااَي بِادَاِء َوافثَّ ّْ ؿَّ َوبَِح ُٓ َِّ َؽ اف َٕ ُشْيَحا

                                      
ـالة، بـوب مـو يؼـقل بعـد افتؽبـر، بـرؿؿ ( متػؼ ظؾقف مـ حـديٌ أيب هريـرة أخر4) جـف افبخـوري ذم ـتـوب افصَّ

 (.98.(، ومسؾؿ ذم ـتوب ادسوجد، بوب مو يؼقل بعد تؽبرة اإلحرام، برؿؿ )711)
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كَ  َك َوَٓ إَِفَف َؽْرُ اَػ َجدُّ ًَ َؽ َوَت ُّ وإن أتك بغرمهو مـ آشتػتوحوت  ،(4)شاْش

ؾال بلس، وإؾضؾ أن يػعؾ هذا تورة وهذا تورة ٕن  افثوبتي ظـ افـبل 

ذفؽ أـؿؾ ذم آتبوع، ثؿ يؼقل: أظقذ بوهلل مـ افشقطون افرجقؿ، بسؿ اهلل 

َرْأ »  : افرمحـ افرحقؿ، ويؼرأ شقرة افػوحتي فؼقفف  َْ ْ َا ـْ ََل َ
َٓ َصاَلَة دِ

ِة افَُِتاِب  اَِتَ ٍَ افصالة اجلفريي، ثؿ يؼرأ مو ويؼقل بعدهو آمغ جفرًا ذم  ( 1) «بِ

 تقرس مـ افؼرآن.

 يرـع مؽزا راؾعو يديف إػ حـــــــــــــذو  -7

 مـؽبقف أو أذكقف جوظاًل رأشف حقول طفره             

 واضعو يديف ظذ رـبتقف مػرؿـــــو أصوبعف             

ؾ أن افعظقؿ، وإؾض ويطؿئـ ذم رـقظف ويؼــقل: شبحون ريب           

ويستحى أن يؼقل مع ذفؽ: شبحوكؽ افؾفؿ ربـو  ،يؽررهو ثالثو أو أـثر

 وبحؿدك، افؾـــفؿ اؽػر ل.

 يرؾع رأشف مـ افرـقع راؾعو يديف إػ -8

 حذو مـؽبقف أو أذكقف ؿوئال: شؿع اهلل دـ 

 محده إن ـون إمومًو أو مـــػردًا، ويؼـــــقل  

                                      
ـالة، بـوب مــ رأى 4) ( ؿد جوء هذا افؾَّػظ مرؾقًظو ظـ أيب شعقد اخلدري، وظوئشي ظــد أيب داود ذم ـتـوب افصَّ

( وؿد  أخرج مسؾؿ هذا افؾَّػظ مقؿقًؾو ظذ ظؿر بــ اخلطـوب  ذم ـتـوب 773 ،.77آشتػتوح ... برؿؿ)

الة، بوب حجي مـ ؿول: ٓ جيفر بوفبسؿؾي، برؿؿ)  (.499افصَّ

( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ظبودة بـ افصـومً أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب إذان، بـوب وجـقب ؿـراءة افػوحتـي 1)

ـالة، بـوب وجـقب ؿـراءة افػوحتـي ذم ــؾ رـعـي... (، ومسؾؿ 7.3ف موم وادلمقم،  برؿؿ ) ذم ـتوب افصَّ

 (.491برؿؿ )
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 حول ؿقومف: ربـو وفؽ احلؿد محدا ــــثرا 
 

 

 

ضقبو مبورـو ؾقف مؾء افسؿقات ومؾء إرض ومؾء مو بقـفام ومؾء مو 

صئً مـ رء بعد، أمو إن ـون ملمقمو ؾنكف يؼقل ظـد افرؾع: ربـو وفؽ 

 -أي اإلموم وادلمقم  -احلؿد إػ آخر مو تؼدم، ويستحى أن يضع ـؾ مـفام 

يديف ظذ صدره ـام ؾعؾ ذم ؿقومف ؿبؾ افرـقع فثبقت مو يدل ظذ ذفؽ ظـ 

 . (4)مـ حديٌ وائؾ ابـ حجر وشفؾ بـ شعد ريض اهلل ظـفام افـبل 

 يسجد مؽزا واضعو رـبتقف ؿبؾ يـــديف إذا  -9

 تقرس ذفؽ، ؾنن صؼ ظؾقف ؿدم يديف ؿبؾ رـبتقف

 ـومو مستؼبال بلصوبع رجؾقف ويديف افؼبؾي ضـــــ 

 أصوبع يديف ويسجد ظذ أظضوئف افسبــــــــعي: 

 اجلبفي مع إكػ، وافقديـ، وافرـبتغ، وبطقن

أصوبع افرجؾغ. ويؼقل: شبحون ريب إظذ، ويؽرر ذفؽ ثالثو أو أـثر، 

ويستحى أن يؼقل مع ذفؽ: شبحوكؽ افؾفؿ ربـو وبحؿدك، افؾفؿ اؽػر 

بَّ َظزَّ »:  ل، ويؽثر مـ افدظوء فؼقل افـبل  قا ؾِِٔف افرَّ ُّ ًَيي قُع َؾ ـُ ا افرُّ َٖمَّ َؾ

ؿْ  ُُ ـٌ َأْن ُاْسَتَجاَب َف
ِّ ََ َظاِء َؾ ُدوا ِِف افدُّ ِٓ ُجقُد َؾاْجَت ا افسُّ ، َوَأمَّ ،  (1) شَوَجؾَّ

                                      
(حديٌ وائؾ أخرجف مسـؾؿ ذم افصـالة، بـوب وضـع يـده افقؿــك ظـذ افقرسـى بعـد تؽبـرة اإلحـرام، رؿـؿ 4)

( ، وحديٌ شفؾ بـ شعد أخرجف افبخوري ذم ـتوب إذان، بوب وضع افقد افقؿـك ظذ افقرسـى 104)

 (.710برؿؿ)

ـالة، بـوب افـَّفـل ظــ ؿـراءة افؼـرآن ذم افيرــقع وافسـجقد بـرؿؿ ) أخرجف مسـؾؿ (1) ( مــ 179ذم ـتـوب افصَّ

 حديٌ ابـ ظبوس.
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ويسلل ربف مـ خر افدكقو وأخرة شقاء ـوكً افصالة ؾرضو أو كػال، 

يف ظـ شوؿقف ويرؾع وجيوذم ظضديف ظـ جـبقف وبطـف ظـ ؾخذيف وؾخذ

َٓ َاْيُسْط » : ذراظقف ظـ إرض: فؼقل افـبل  ُجقِد ، َو اْظَتِدُفقا ِِف افسُّ

ِِْب  َُ يَِساَط اف ْٕ ِْٔف ا ْؿ ِذَراَظ ـُ  .(4) «َأَحُد

 يرؾع رأشف مؽزا ويػرش ؿدمف افقرسى - 40

 وجيؾس ظؾقفو ويـصى رجؾف افقؿـك ويــــضع 

 رب اؽػر ليديف ظؾق ؾخذيف ورـبتقف ويؼقل:  

 وارمحـل واهدين وارزؿـل وظـــوؾـل واجزين،  

 ويطؿئـ ذم هذا اجلؾقس.

 يسجد افسجدة افثوكقي مؽزا ويػعؾ ؾقفو ـام ؾعؾ ذم افسجدة إوػ. -44

يرؾع رأشف مؽزا وجيؾس جؾسي خػقػي ـوجلؾسي بغ افسجدتغ  -41

س وتسؿك جؾسي آشساحي، وهل مستحبي وإن ترـفو ؾال حرج وفق

ؾقفو ذـر وٓ دظوء ثؿ يـفض ؿوئام إػ افرـعي افثوكقي معتؿدا ظذ رـبتقف 

إن تقرس ذفؽ وإن صؼ ظؾقف اظتؿد ظذ يديي، ثؿ يؼرأ افػوحتي ومو تقرس 

 فف مـ افؼرآن بعد افػوحتي ثؿ يػعؾ ـام ؾعؾ ذم افـــــــرـعي إوػ.

 إذا ـوكً افصالة ثـوئقي أي رـعتغ -44

 ؿعي وافعقد جؾـــــسـصالة افػجر واجل 

                                      

(4 ، ـف ظـزَّ وجـؾَّ الة، بوب ادصع  يـوجل ربَّ ( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ أكس أخرجف افبخوري ذم ـتوب مقاؿقً افصَّ

الة، بوب آظتدال (  ومسؾؿ41.برؿؿ)  .(194ذم افسجقد... برؿؿ ) ذم ـتوب افصَّ
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 بعد رؾعف مـ افسجدة افثوكقي كوصـــــــــبو  

 رجؾف افقؿـك مػسصو رجؾف افقســـــــــرى 

واضعو يده افقؿـك ظذ ؾخذه افقؿـك ؿوبضو أصوبعف ـؾفو إٓ افسبوبي 

ؾقشر هبو إػ افتقحقد وإن ؿبض اخلـك وافبـك مـ يده وحؾؼ إهبومفو 

،  بي ؾحسـ فثبقت افصػتغ ظـ افـبل مع افقشطك وأصور بوفسبو

وإؾضؾ أن يػعؾ هذا تورة وهذا تورة ويضع يده افقرسى ظذ ؾخذه 

َّٔاُت هللِ، : » افقرسى ورـبتف، ثؿ يؼرأ افتشفد ذم هذا اجلؾقس وهق  افتَِّح

ُة اهلل  ا افَّْيِلُّ َوَرْْحَ َ َْٔؽ َأِّيُّ َِ اَلُم َظ ٔيَياُت، افسَّ َقاُت َوافىَّ َِ اَلُم َوافهَّ اُتُف، افسَّ ـَ َوَبَر

ًدا  َّّ ُد َأنَّ حُمَ َٓ َّٓ اهلل، َوَأْص َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ َغ، َأْص اِْلِ َْْٔا َوَظَذ ِظَيادِ اهلل افهَّ َِ َظ

اَم » ُثؿَّ يؼقل:   (4) ش َظْيُدُه َوَرُشقُففُ  ـَ ٍد،  َّّ ٍد، َوَظَذ تِل حُمَ َّّ ؿَّ َصؾي َظَذ حُمَ ُٓ َِّ اف

َْٔت َظَذ  َِّ ؿَّ َباِرْك َظَذ َص ُٓ َِّ ٌٔد، اف ِ ََ ََّٕؽ َْحٌِٔد   إِْبَراِهَٔؿ َوَظَذ تِل إِْبَراِهَٔؿ، إِ

ََّٕؽ  َت َظَذ إِْبَراِهَٔؿ، َوَظَذ تِل إِْبَراِهَٔؿ، إِ ـْ اَم َباَر ـَ ٍد،  َّّ ٍد، َوَظَذ تِل حُمَ َّّ حُمَ

ٌٔد  ِ ََ  ، .(1) «َْحٌِٔد 

إين أظقذ بؽ مـ ظذاب جفـؿ ومـ ويستعقذ بوهلل مـ أربع ؾقؼقل: افؾفؿ 

ظذاب افؼز ومـ ؾتـي ادحقو وادامت ومـ ؾتـي ادسقح افدجول، ثؿ يدظق بام 

                                      

ـالة، بـوب افتَّشـفد ذم أخـرة، 4) ( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ظبد اهلل بــ مسـعقد أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب افصَّ

الة ، برؿؿ ) (، ومسؾؿ844برؿؿ) الة، بوب افتَّشفد ذم افصَّ  (.101ذم ـتوب افصَّ

( 40مقاؿقـً أحوديـٌ إكبقـوء، بـوب)( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ـعى بـ ظجرة أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب 1)

الة، بوب  ( ومسؾؿ4479برؿؿ ) الةذم ـتوب افصَّ  .(194بعد افتَّشفد، برؿؿ ) ظذ افـَّبِل    افصَّ
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صوء مـ خر افدكقو وأخرة، وإذا دظو فقافديف أو ؽرمهو مـ ادسؾؿغ ؾال 

ذم حديٌ  بلس شقاء ـوكً افصالة ؾريضي أو كوؾؾي فعؿقم ؿقل افـبل 

َْٔدُظق  »فد: ابـ مسعقد دو ظّؾؿف افتش ِْٔف َؾ َظاِء َأْظَجَيُف إَِف ـَ افدُّ ْ ِم ُثؿَّ ْفََٔتَخرَّ

 (4)«بِفِ 

ََٖفِة َما َصاَء » وذم فػظ آخر:  ـَ ادَْس ُ ِم ، وهذا يعؿ مجقع مو  (1) «ُثؿَّ َاَتَخرَّ

يـػع افعبد ذم افدكقو وأخرة، ثؿ يسؾؿ ظـ يؿقـف وصامفف ؿوئاًل : افسالم 

 افسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل.ظؾقؽؿ ورمحي اهلل، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودغرب أو    ـالة ثالثقي ـــــوكً افصــــإن ـ - 41

 ربوظقي ـوفظفر وافعك وافعشوء ؾنكف يؼرأ 

 افتشفد ادذـقر آكػو مع افصــــــــــالة ظذ 

ثؿ يـفض ؿوئاًم معتـــــــــؿدًا ظذ رـبتقف راؾعو يديف إػ حذو  افـبل 

ظذ صدره ـام تؼدم ويؼرأ  -أي يديف  -مـؽبقف ؿوئال: اهلل أـز ويضعفام 

افػوحتي ؾؼط وإن ؿرأ ذم افثوفثي وافرابعي مـ افظفر زيودة ظـ افػوحتي ذم 

ديٌ مـ ح بعض إحقون ؾال بلس فثبقت مو يدل ظذ ذفؽ ظـ افـبل 

                                      
 (.938هذه روايي ذم أيب داود  ذم افصالة ، بوب افتشفد، رؿؿ )   (1)

 سؾؿ.( شبؼ ُترجيف مـ حديٌ ظبد اهلل بـ مسعقد ذم صقغي افتَّشفد ذم روايي م1)
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بعد افتشفد ، وإن ترك افصالة ظذ افـبل (4)أيب شعقد ريض اهلل ظـف

إول ؾال بلس ٕكف مستحى وفقس بقاجى ذم افتشفد إول، ثؿ يتشفد 

بعد افثوفثي مـ ادغرب وبعد افرابعي مـ افظفر وافعك وافعشوء ـام تؼدم 

ثالثو  وصامفف ويستغػر اهللذفؽ ذم افصالة افثـوئقي ثؿ يسؾؿ ظـ يؿقـف 

َت َاا َذا اَْلاَلِل : »  ويؼقل ـْ اَلُم َتَياَر اَلُم َوِمَْْؽ افسَّ َْٕت افسَّ ؿَّ َأ ُٓ َِّ اف

َرامِ  ـْ ُد »   (2).شَواإِل ّْ ُِْؽ َوَفُف اَْل اَؽ َفُف ، َفُف ادُ َٓ َذِ َّٓ اهلل َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ

َٓ َمإَِع  ؿَّ  ُٓ َِّ ٍء َؿِداٌر اف ؾي َرْ ـُ ًَْت، َوُهَق َظَذ  َا َمَْ
ًْىَِك دِ َٓ ُم َْٔت َو دَِا َأْظَى

ُع َذا اَْلدي ِمَْْؽ اَْلدُّ  ٍَ َٓ َاْْ َّٓ »  .(4)«َو َٓ إَِفَف إِ َّٓ بِاهلل  َة إِ َٓ ُؿقَّ َٓ َحْقَل َو

 َٓ ـُ  ْوُؾ َوَفُف افثََّْاُء اَْلَس ٍَ ُة َوَفُف اف َّ ًْ ْي اُه َفُف اف َّٓ إِاَّ ُيُد إِ ًْ َٕ  َٓ َّٓ اهلل، َو إَِفَف إِ

اؾُِرونَ  َُ ِرَه اف ـَ ـَ َوَفْق  ا ُتَسييح اهلل َثاَلًثا »  و (9)«اهلل ُُمِِِْهَغ َفُف افدي

َ اهلل َثاَلًثا َوَثاَلثَِغ، َوتَقُل:  زَّ َُ َد اهلل َثاَلًثا َوَثاَلثَِغ، َوًت ِّ
َوَثاَلثَِغ، َوََتْ

 َٓ َّٓ اهلل َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ ُد، َوُهَق ََتَاَم ادِاَاِة  ّْ ُِْؽ َوَفُف اَْل اَؽ َفُف، َفُف ادُ  َذِ

                                      
 (. 1.4فعؾ يعـل بذفؽ مو أخرجف ظـف مسؾؿ ذم ـتوب افصالة، بوب افؼراءة ذم افظفر وافعك برؿؿ )( 4)

ـر بعـد 1) الة، بـوب اشـتحبوب افـذ  ( أخرجف مسؾؿ مـ حديٌ ثقبون، وظوئشي ذم ـتوب ادسوجد ومقاضع افصَّ

الة وبقون صػتف، برؿؿ )  (.91.، 94.افصَّ

ظؾقف افبخوري ذم صػي افصالة، بوب مـ يرد افسالم ظذ اإلموم واـتػك بتسؾقؿ اافصالة ( إػ هذا احلّد متػؼ 4)

( مسؾؿ ذم ادسوجد ومقاضع افصالة ، بوب اشتحبوب افذـر بعد افصالة وبقون صػتف،  808، رؿؿ )

 (، مـ حديٌ ادغرة بـ صعبي.94.رؿؿ)

(، 91.ذـر بعد افصالة وبقون صػتف، رؿؿ )( أخرجف مسؾؿ ذم ادسوجد ومقاضع افصالة،  بوب اشتحبوب اف1)

 مـ حديٌ ابـ افزبر.
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ٍء َؿِداٌر  ؾي َرْ ـُ ، وُؿْؾ ُهَق اهلل َأَحٌد، وُؿْؾ َأُظقُذ  (8)«َظَذ  َوَيَؼَرَأ آَيَي افُؽْرِد 

  بَِرب  افَػَؾِؼ، َوُؿْؾ َأُظقُذ بَِرب  افـَّوِس بعد ـؾ  صالة.

قر افثَّالث ث الث مرات بعد صالة افػجر، ويستحى تؽرار هذه افسي

حقح بذفؽ ظـ افـَّبِل      (2)وصالة ادغرب: فقرود احلديٌ افصَّ

]ـام يستحى أن يزيد بعد افذـر ادتؼدم بعد صالة افػجر وصالة 

ُد ُُئِْل » ادغرب ؿقل ّْ ُؽ َوَفُف اْْلَ ِْ اَؽ َفُف، َفُف ادُ َٓ َذِ َّٓ اهلل َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ

ُٔت  ِّ اٍت َوُا ٍء َؿِداٌر َظْؼَ َمرَّ ؾي َرْ ـُ : فثبقت ذفؽ ظـ افـبل  «َوُهَق َظَذ 

، وإن ـون إمومًو اككف إػ افـوس وؿوبؾفؿ بقجفف بعد اشتغػوره 

اَلُم : »ثالثًو. وبعد ؿقفف َْٕت افسَّ ؿَّ َأ ُٓ َِّ ، ثؿ يليت بوٕذـور ادذـقرة، (6)....شاف

مـفو حديٌ ظوئشي ريض   ـام دل ظذ ذفؽ أحوديٌ ـثرة ظـ افـبل 

 . وـؾ هذه إذـور شـي وفقسً ؾريضي . (1) اهلل ظـفو ذم صحقح مسؾؿ[

ويؼــع فؽــؾ مســؾؿ ومســؾؿي أن يصــع ؿبــؾ افظفــر أربــع رـعــوت 

وبعدهو رـعتغ وبعد ادغرب رـعتغ وبعـد افعشـوء رـعتـغ وؿبـؾ صـالة 

افػجر رـعتغ، اجلؿقع اثـتو ظؼة رـعي وهذه افرـعـوت تسـؿك افرواتـى 

ـون حيوؾظ ظؾقفام ذم احلرضـ، أمـو ذم افسـػر ؾؽـون يسـفـو إّٓ  ٕن افـبل 

                                      

(، مـ .9.( أخرجف مسؾؿ ذم ادسوجد ومقاضع افصالة، بوب اشتحبوب افذـر بعد افصالة وبقون صػتف )4)

 حديٌ أيب هريرة.

 ( 1( حديٌ ظبد اهلل بـ  حبقى  وشقليت ُترجيف ذم ؾصؾ ذم أذـور افصبوح وادسوء برؿؿ )1)

 (.91.ُترجيف. برؿؿ )( شبؼ 4)

 (.13/11، 44/488( وذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )44( اؿتبوس مـ حتػي اإلخقان )ص 1)
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شـي افػجر وافقتر ؾنكف ــون ظؾقـف افصـالة وافسـالم حيـوؾظ ظؾـقفام حرضـًا 

وشػرًا ، وإؾضؾ أن تصذ هذه افرواتى وافقتر ذم افبقً، ؾنن صالهو ذم 

َّٓ  » :ادسجد ؾال بلس فؼقل افـبل   ذِم َبْقتِـِف إِ
ِ
ـاَلِة َصـاَلُة ادَـْرء َأْؾَضـَؾ افصَّ

ه افرـعوت مـ أشبوب دخـقل اجلــي فؼـقل ، وادحوؾظي ظذ هذ (4)شادَْؽُتقَبيَ 

ًْٔتا : » افـبل  ًظا َبَْك اهللَُ َفُف َب تِِف َتَىقُّ َِ ْٔ ًة ِِف َاْقِمِف َوَف ًَ ـْ َة َر ـْ َصذَّ اْثََْتْل َظْؼَ َم

، وإن صذ أربعو ؿبؾ افعك، واثـتـغ رواه مسؾؿ ذم صحقحف  (1)  شِِف اَْلَّْةِ 

ؿبؾ صالة ادغرب، واثـتغ ؿبؾ صالة افعشـوء ؾحســ ٕكـف ؿـد صـح ظــ 

مو يدل ظذ ذفؽ، وإن صذ أربعو بعد افظفر وأربعو ؿبؾفو ؾحسـ  افـبل 

اَدَها َحاُرَم  :»فؼقفف  ًْ اِر، َوَأْرَباٍع َب ْٓ ااٍت َؿْياَؾ افيُّ ًَ ـَ ـْ َحاَؾَظ َظَذ َأْرَباِع َر َم

رواه اإلموم أمحد وأهؾ افســ بنشــود صـحقح ظــ أم حبقبـي  (4)ش   َِذ افَّْارظَ 

، وادعـك أكف يزيد ظذ افسـي افراتبي رـعتغ بعد افظفـر ٕن ريض اهلل ظـفو.

افسـي افراتبي أربع ؿبؾفو وثـتون بعدهو. ؾنذا زاد ثـتغ بعدهو حصؾ مـو ذــر 

                                      

(، 744( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ زيد بـ ثوبـً أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب إذن، بـوب صـالة افؾَّقـؾ، بـرؿؿ)4)

 (.784ذم افبقً، برؿؿ )ومسؾؿ ذم ـتوب صالة ادسوؾريـ وؿكهو، بوب اشتحبوب صالة افـوؾؾي 

اتبي برؿؿ )1) (.ظــ  أم 718( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب ذم ـتوب صالة ادسوؾريـ وؿكهو، بوب ؾضؾ افســ افرَّ

 حبقي بـً أيب شػقون 

ـــالة، بـــوب إربـــع ؿبـــؾ افظيفـــر وبعـــدهو، 3/143( أخرجـــف اإلمـــوم أمحـــد)4) ( وأبـــق داود ذم ـتـــوب افصَّ

الة ظـ رشقل اهلل (، وافسمذي ذم ـتوب ا4139برؿؿ) ( وؿول: حـديٌ 117( برؿؿ ).10، بوب )فصَّ

ـالة .484حسـ، وافـَّسوئّل ذم ـتوب ؿقوم افؾ قؾ وتطقع افـفور، برؿؿ ) ( وابـ موجـف ذم ـتـوب إؿومـي افصَّ

ـَّي ؾقفو، بوب مو جوء ؾقؿـ صذَّ ؿبؾ افظيفر أربًعو وبعدهو أربًعو، بوب برؿؿ)  (4430وافسي
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ل افتقؾقؼ، وصذ اهلل وشؾؿ . واهلل و-ريض اهلل ظـفو-ذم حديٌ أم حبقبي 

ظذ كبقـو حمؿد بـ ظبـد اهلل وظـذ آفـف وأصـحوبف وأتبوظـف بنحسـون إػ يـقم 

 افديـ.
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ػ(1) ػصغظػصالةػاضجظازة
ػ

رجؾ صذ ظذ َخس جْااز صالة واحدة، ؾٓؾ فف بُؾ جْازة س: 

 .ظدد افهِقات؟ ؿراط؟ أم أن افَراط ظذ

ـْ َصذَّ َظَذ »  :كرجق فف ؿراريط بعدد اجلـوئز: فؼقل افـبل جا : َم

ُف ؿَِراَضانِ  َِ ـَ َؾ ا َحتَّك ُتْدَؾ َٓ ًَ ُف ؿَِراٌط َؾِْ٘ن َتيِ َِ ا َؾ َٓ ًْ ْ َاتَْي ، ومو  (1) ش َجَْاَزٍة َوََل

جوء ذم معـك ذفؽ مـ إحوديٌ، وـؾفو دافي ظذ أن افؼراريط تتعدد 

بعدد اجلـوئز، ؾؿـ صذ ظذ جـوزة ؾؾف ؿراط، ومـ تبعفو حتك تدؾـ ؾؾف 

ؿراط، ومـ صذ ظؾقفو وتبعفو حتك يػرغ مـ دؾـفو ؾؾف ؿراضون، وهذا 

مـ ؾضؾ اهلل شبحوكف وجقده وـرمف ظذ ظبوده، ؾؾف احلؿد وافشؽر ٓ إفف 

 ؽره وٓ رب شقاه، واهلل ول افتقؾقؼ.

 (6)دٔت بافتٍهٔؾ وهؾ انسط هلا افىٓارة؟س:ما ـٍٔٔة افهالة ظذ ا

شامهو   صالة ادقً صالة ٓ بد هلو مـ افطفورة، ٕن افرشقل  جا:

صالة ، ؾفل  صالة ؾقفو اشتػتوح وتؽبر وؾقفو تسؾقؿ ؾتجى هلو افطفورة، 

  ودمى ؾقفو ؿراءة افػوحتي، وافدظوء فؾؿقً أيضًو، وافصالة ظذ افـبل 

 ؾفل صالة، ؾؿـ صذ بغر ضفورة مل تصح صالتف، وادؼوع ؾقفو:

                                      

ظقة، افعـدد ) فسـامحتف ؾتقى (4) وهـل مثبتـي ذم  هــ،4149مجـودى أخـرة  1(، ذم 4330كؼـت ذم جمؾـي افـدَّ

 ( . 447،  44/443جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )

الة ظذ اجلــوزة بـرؿؿ )1) ( مــ حـديٌ أيب هريـرة ريض 913( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب اجلـوئز، بوب ؾضؾ افصَّ

 اهلل ظـف.

ــي، فســامحي 1/13إشــالمقَّي )( يـظر/ؾتــووى 4) ــي إمَّ روس ادفؿــي فعومَّ ــد ادســـد، وافــدي ( مجــع وترتقــى: حمؿَّ

ــي  ــوٓت متـقظ ــووى ومؼ ــقع ؾت ــف، وجمؿ ــالة ظؾق ــً وافصَّ ــز ادق ــومـ ظؼــ ذم دمفق رس افثَّ ــدَّ ــقخ/ اف افشَّ

 (.4/193، و44/414)
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 ي ــرأ افػوحتـرام أوًٓ ثؿ يؼـز تؽبرة اإلحـــــأن يؽ  -4  

 و مو تقرس معفو.           

 الة ـــ، افص ًو ويصع ظذ افـبل ـوكقـر ثـــؿ يؽبــث -1 

  -اإلبراهقؿقي ادعــــروؾي:        

َْٔت »      َِّ ااااَم َص ـَ ٍد، َّّ ٍد، َوَظَذ تِل حُمَ َّّ ؿَّ َصؾي َظَذ حُمَ ُٓ َِّ  اف

َؽ         َّٕ ادََِغ إِ ًَ  َظَذ إِْبَراِهٔاااَؿ، َوَظَذ تِل إِْباااَراِهَٔؿ، ِف اف

ٍد،        َّّ ٍد، َوَظَذ تِل حُمَ َّّ ؿَّ َباِرْك َظَذ حُمَاااا ُٓ َِّ ٌٔداف ِ ََ  َْحِٔااٌد 

َت َظَذ إِْبَراِهٔاااااَؿ، َوَظَذ تِل إِْبَراِهَٔؿ، ِف         ـْ ااااَم َباَر  ـَ

ٌٔد          ِ ََ ََّٕؽ َْحٌِٔد  ادََِغ إِ ًَ  (4) «اف

 ثؿ يؽز افثوفثي ويدظق ، يؼقل : -4 

َٕا»  ِر ـَ ا، َوَذ َٕ يِِر ـَ ا َو َٕ ِر ٌِ ٔيتَِْا َوَص ٔيَْا َوَم ْر ِْلَ ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ  اف

َْٖحِٔفِ  َْٔتُف ِمَّْا َؾ َٔ ـْ َأْح ؿَّ َم ُٓ َِّ يَِْا، اف
ا َوَؽااِ َٕ ا َوَصاِهِد َٕ َثا ْٕ  َوُأ

ُف َظَذ اإِلْشاَلِم،  َْٔتُف ِمَّْا َؾَتَقؾَّ  َظَذ اإِلااااااااَمِن، َوَمـ َتَقؾَّ

َدُه  ًْ َْا َب َِّ َٓ ُتِو ِرْمَْا َأْجَرُه َو َٓ ََتْ ؿَّ  ُٓ َِّ  .(2)«اإِلْشاَلِم، اف

ُف   َِ ْع ُمْدَخ ُزَفُف َوَوشي ُٕ ِرْم  ـْ ُف َوَظاؾِِف َواْظُػ َظُْْف َوَأ ْر َفُف َواْرَْحْ ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ اف

َْٔت افثَّْقَب  ََّ َٕ اَم  ـَ ـَ اخَلَىاَاا،  ِف ِم َي َٕ ِد َو ِج َوافَزَ ِْ ُف بِادَاِء َوافثَّ ِْ َواْؽِس

                                      
 ( شبؼ ُترجيف . 4)

ظوء فؾؿقً برؿؿ (، وأبق داود ذم ـتو1/438( مسـد اإلموم أمحد )1) (، وابــ موجـف 4104)ب اجلـوئز، بوب افدي

ـالة ظـذ اجلــوزة،  ظوء ذم افصَّ ( واحلـوـؿ ذم ادسـتدرك ذم 4198بـرؿؿ)ذم ـتوب اجلـوئز، بوب مو جـوء ذم افـدي

هبل افتَّؾخقص مع ادستدرك)4413ـتوب اجلـوئز، برؿؿ)  (.4/4.8( وصححف وواؾؼف افذَّ
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ا مِ  َِٕس، َوَأْبِدْفُف َداًرا َخْرً ـَ افدَّ ََٔض ِم ا ِمـ َأْهِِِف، إَْب ـ َداِرِه َوَأْهاًل َخْرً

، َأْو ِمـ  ْزِ ََ ُف اَْلََّْة َوَأِظْذُه ِمـ َظَذاِب اف ِْ ا ِمـ َزْوِجِف، َوَأْدِخ َوَزْوًجا َخْرً

ْر َفُف ؾِٔفِ » (8)«َظَذاِب افَّْارِ  َٕقي ِه. َو  .(2)«َواْؾَسْح َفُف ِِف َؿْزِ

ابًة -9  ُثـؿَّ يسـؾؿ تسـؾقؿي واحـدة ظــ يؿقــف: ويؼػ ؿؾقاًل، ُثؿَّ اُز افرَّ

  ويستحى أن يرؾع يديف مع ـؾ تؽبرة وإذا ـون ادقـً إمـرأة يؼـول :

ا » ْر هَلَ ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ اؿَّ »، وإذا ـوكـً اجلــوئز اثـتـغ يؼـول :  «.. إفـخ اف ُٓ َِّ اف

ام ْر هَلَ ٍِ اْر »افخ وإذا ـوكً اجلـوئز أـثر مـ ذفـؽ ؿـول :  « اْؽ ٍِ اؿَّ اْؽ ُٓ َِّ اف

ظوء فف بـودغػرة:     افخ « ؿهلََ  و إذا ـون ؾرًضو، ؾقؼول بدل افدي افؾَُّفـؿَّ » أمَّ

ؾ بِـِف َمـَقاِزيـُِفاَم،  اْجَعْؾُف َؾرًضو َوُذخًرا فَِقافَِدْيِف، َوَصِػقًعو جُمَوًبو، افؾَُّفؿَّ َثؼ 

ْؼــُف بَِصــوفِِح اُدــْمِمـَِغ ، َواْجَعْؾــ ــو، َوَأحْلِ ــْؿ بِــِف ُأُجقَرمُهَ
َػوَفــي َوَأظظِ ـَ ُف ذِم 

الم، َوِؿِف بَِرمْحَتَِؽ َظَذاَب اجلَِحقؿ  .(4)  شإِْبَراِهقؿ ظؾقف افسَّ

                                      
الة،  برؿؿ)(أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب اجلـو4) ظوء فؾؿقً ذم افصَّ  ( مـ حديٌ ظقف بـ موفؽ.934ئز، بوب افدي

يِب َشـَؾؿي َواْرَؾـْع َدَرَجَتـُف ذِم » (أخرجف مسؾؿ مــ حـديٌ أم شـؾؿي ذم وؾـوة أيب شـؾؿي، وؾقـف: 1) َٕ ُفـؿَّ اْؽِػـْر  افؾَّ

ـَ َواْؽِػْر َفـَو وَ  َغ َواْخُؾْػُف ذِم َظِؼبِِف ذِم افَغوبِِري ذم ـتـوب اجلــوئز، بـوب ذم إؽـامض ش.  َفُف َيو َربَّ افَعودََِغ ادَْفِدي 

ظوء فف، برؿؿ)  (.910ادقً وافدي
زاق ذم مصــػقف ذم ـتـوب 4) ظوء مرويي ظـ ابـ ظبوس، وأيب هريرة،  أخرجف ظــفام ظبـد افـرَّ ( أجزاء مـ هذا افدي

الة ظذ ادقً ) ظوء ذم افصَّ (وابـ أيب صقبي ذم ـتوب 3149ؿؿ    = =  بر4/191اجلـوئز، بوب افؼراءة وافدي

ظوء، بوب ذم افسؼط وادقفقد، ) ( وادشفقر ذم هذا افدظوء أكف مـ ـالم احلسـ بـ ظـع 4برؿؿ4/443افدًّ

زاق)  (.4برؿؿ4/443( وابـ أيب صقبي )3.88برؿؿ 19./4ـام أخرجوه أصحوب ادصـػغ ظبد افرَّ
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جـؾ، وظــد وشـط ادـرأة،           ـَّي أن يؼػ اإلموم ظـد حـذاء رأس افرَّ وافسي

مـ حديٌ أكس، وشـؿرة بــ جــدب ريض اهلل  فثبقت ذفؽ ظـ افـَّبِل  

 (4)ظـفام

و         جؾ ؾفق ؿقل  وأمَّ ـَّي افقؿقف ظـد صدر افرَّ ؿقل بعض افعؾامء: إنَّ افسي

الة ظؾقف مقجًفـو  ضعقػ فقس ظؾقف دفقؾ ؾقام كعؾؿ، ويؽقن ادقً حغ افصَّ

و:  إػ افؼبؾي: فؼقل افـَّبِل   َٔاًء َوَأْمَقاًتا»ظـ افؽعبي إهنَّ ْؿ َأْح ُُ تِ َِ    (1).شِؿْي

جؾ ممو يع ا         إلمـوم إذ اجتؿعـً اجلــوئز، وادـرأة ممـو يـع وأن يؽقن افرَّ

بل ظذ ادرأة، ُثؿَّ ادرأة، ُثـؿَّ افط ػؾـي،  افؼبؾي، وإن ـون معفؿ أضػول ؿدم افصَّ

ــرأة حقــول رأس  ــؾ، ووشــط اد ج ــبل حقــول رأس افرَّ ــقن رأس افصَّ ويؽ

افرجؾ، وهؽذا افط ػؾي يؽـقن رأشـفو حقـول رأس ادـرأة، ويؽـقن وشـطفو 

َّٓ أن يؽــقن  حقــول رأس افرجــؾ، ويؽــقن ادصــؾقن مجقًعــو خؾــػ اإلمــوم إ

 واحًدا مل جيد مؽوًكو خؾػ اإلموم، ؾنكَّف يؼػ ظـ يؿقـف.

 

                                      
ــو4) ــوب اجلـ ــق داود ذم ـت ــف أب ــس أخرج ــف، ( حــديٌ أك ــً إذا صــؾَّ ظؾق ـــ ادق ــوم م ــقم اإلم ـــ يؼ ــوب أي ئز، ب

ـالة ظـذ افـيػسـوء إذا موتـً، 4491برؿؿ) ( وحديٌ شؿر أخرجف افبخوري ذم ـتـوب اجلــوئز، بـوب افصَّ

الة ظؾقف، برؿؿ)4444برؿؿ)  (.931(، ومسؾؿ ذم ـتوب اجلـوئز ، بوب أيـ يؼقم اإلموم مـ ادقً فؾصَّ

(، ظـ ظبقد بـ .187و ، بوب بوب مو جوء ذم افتشديد ذم أـؾ مول افقتقؿ رؿؿ )( أخرجف أبق داود ذم افقصوي1)

 ظؿر ظـ أبقف.
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 (4) صالةػاضتراوغّّ

وس طــ بعضـفؿ أنَّ        تل ؿد خيػك حؽؿفو ظذ بعـض افـَـّ ومـ إمقر افَّ

اويح ٓ جيقز كؼصفو ظـ ظؼيـ رـعي، وطـ بعضـفؿ أكَّـف ٓ جيـقز أن  افسَّ

يزاد ؾقفو ظذ إحدى ظؼة رـعي، أو ثالث ظؼة رـعي، وهذا ـّؾف طــ ذم 

ي.   ؽر حمؾف: بؾ هق خطل خموفػ فألدفَّ

حقحي ظـ رشقل اهلل وؿد دفًَّ إحودي         ظذ أنَّ صالة افؾَّقؾ  ٌ افصَّ

أكَّف ــون  ُمقشع ؾقفو ؾؾقس ؾقفو حد  حمدوٌد ٓ دمقز خموفػتف: بؾ ثبً ظـف 

يصع  مـ افؾَّقؾ إحدى ظؼة رـعي، وُرّبام صذَّ ثالث ظؼـة رـعـي، وُرّبـام 

قــؾ ظــ صــالة افـؾَّ  صذ أؿؾَّ مـ ذفؽ ذم رمضون وذم ؽره، ودـو شـئؾ 

اًة »ؿول:  ًَ ـْ اْيَح َصاذَّ َر ُؿ افهُّ ـُ ا َأَحاُد ْٔاِؾ َمْثَْاك َمْثَْاك، َؾاَِ٘ذا َخِقَ َِّ َصاااَلُة اف

 متػؼ ظذ صحتف.    (2) «َواِحَدًة ُتقتُِر َفُف َما َؿْد َصذَّ 

ومل حيــدد رـعــوت معقـــي ٓ ذم رمضــون وٓ ذم ؽــره: وهلــذا صـــذ         

افصــحوبي ريض اهلل ظـــفؿ ذم ظفــد ظؿــر ريض اهلل ظـــف ذم بعــض إحقــون 

ثالًثو وظؼيـ رـعي، وذم بعضفو إحدى ظؼة رـعي، ـّؾ ذفـؽ ثبـً ظــ 

                                      

 (10، 48/.4( يـظر/ جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )4)

ذم ـتـوب افـقتر، بـوب مـو جـوء ذم افـقتر،  ( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام أخرجف  افبخـوري1)

(، ومسؾؿ ذم ـتوب صالة ادسـوؾريـ وؿكـهو، بـوب صـالة افؾَّقـؾ مثــك مثــك وافـقتر رـعـي 990برؿؿ)

 (. 719واحدة برؿؿ )

 طنػأرطالػرطضان
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ؾػ يصـع  ذم  حوبي ذم ظفده، وـون بعض افسَّ ظؿر ريض اهلل ظـف وظـ افصَّ

ون شًتو وثالثغ رـعي ويقتر بثالث، وبعضفؿ يصع  إحدى وأربعغ، رمض

ذـر ذفؽ ظـفؿ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل وؽـره مــ أهـؾ افعؾـؿ، 

ـام ذـر رمحف اهلل أنَّ إمر ذم ذفؽ واشع، وذـر أيًضو أن إؾضؾ دـ أضول 

جقد أن يؼؾؾ افعدد، ومــ خػـػ افؼـراء ـقع وافسي ــقع افؼراءة وافري ة وافري

جقد زاد ذم افعدد، هذا معـك ـالمف رمحف اهلل.   وافسي

تف          ظؾـؿ أن إؾضـؾ ذم هـذا ـّؾـف هـق صـالة إحـدى  ومـ تلمؾ شـَـّ

ظؼة رـعي، أو ثالث ظؼـة رـعـي، ذم رمضـون وؽـره: فؽـقن ذفـؽ هـق 

إػ ذم ؽوفى أحقافف: وٕكَّف أرؾـؼ بودصـؾغ وأؿـرب  ادقاؾؼ فػعؾ افـَّبِّل 

 اخلشقع وافطؿلكقـي، ومـ زاد ؾال حرج وٓ ـراهقي ـام شبؼ. 

َّٓ مـع          وإؾضؾ دـ صذَّ مع اإلموم ذم ؿقـوم رمضـون أن ٓ يـكـف إ

تِاَب » :اإلموم فؼقل افـَّبِل   ـُ اَف  ُجَؾ إَِذا َصذَّ َمَع اإِلَماِم َحتَّاك َاَْْكِ إِنَّ افرَّ

ٍة  َِ ْٔ َٔاُم َف
 (8)   «َفُف ؿِ

 

                                      

( و أهؾ افســ مـ حديٌ أيب ذر افغػوري  ريض اهلل ظـف  أبق داود ذم ـتـوب 4.9/.(  أخرجف اإلموم أمحد )4)

الة، بوب ؿ ، بـوب مـو جـوء ذم (، وافسمذي  ذم ـتوب ظـ رشـقل اهلل .447قوم صفر رمضون برؿؿ )افصَّ

(  وؿول: حسـ صـحقح، وافـَّسـوئّل ذم ـتـوب ؿقـوم افؾَّقـؾ وتطـقع افـَّفـور، 803ؿقوم صفر رمضون، برؿؿ )

ـَّي ؾ.430بوب مو جوء ذم ؿقوم صفر رمضون، برؿؿ ) الة وافسي قفو، بوب مو (، وابـ موجف ذم ـتوب إؿومي افصَّ

 (.4417جوء ذم ؿقوم صفر رمضون، برؿؿ )
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ػختمػاضػرآنػسيػرطضانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

االم فَِّْيِالي           س: هؾ اُّـ أن استٍاد مـ مدارشة جزااؾ ظِٔاف افسَّ

 (8) افَرتن ِف رموان أؾؤِة ختؿ افَرتن؟

يستػود مـفو ؾضقؾي اددارشي، وأكَّـف يسـتحى فؾؿـممـ أن يـدارس  :اج       

ـالم دارس  ـالة وافسَّ شـقل ظؾقـف افصَّ افؼرآن مع مـ يػقده ويـػعـف: ٕنَّ افرَّ

جزائقؾ فالشتػودة: ٕنَّ جزائقؾ هق افَّذي يـليت مــ ظــد اهلل جـؾَّ وظـال، 

شؾ، ؾجزائقؾ ٓبدَّ أن يػقـد  ػر بغ اهلل وافري أصـقوء مــ  افـَّبِـّل وهق افسَّ

تل أرادهـو  ، مـ جفي حروف افؼرآن، ومـ جفي معوكقف افَّ جفي اهلل ظزَّ وجؾَّ

اهلل، ؾنذا دارس اإلكسون مـ يعقـف ظذ ؾفؿ افؼرآن، ومــ يعقــف ظـذ إؿومـي 

جزائقـؾ، وفـقس ادؼصـقد: أنَّ  أفػوطف، ؾفذا مطؾقب ــام دارس افـَّبِـّل 

ــالم، وفؽـــ جزائقــؾ هــق جزائقــؾ أؾضــؾ مـــ افـَّبِــّل ظؾ ــالة وافسَّ قــف افصَّ

ـالم مـو  ـالة وافسَّ شـقل ظؾقـف افصَّ شقل افَّذي أتك مـ ظــد اهلل ؾقبؾـغ افرَّ افرَّ

ــف،  ــف مـــ جفــي افؼــرآن، ومـــ جفــي أفػوطــف، ومـــ جفــي معوكق أمــره اهلل ب

شقل  يستػقد مـ جزائقؾ مـ هذه  احلقثقـي، ٓ أنَّ جزائقـؾ أؾضـؾ  ؾوفرَّ

ال الم: بؾ هق أؾضؾ افبؼ وأؾضؾ مــ ادالئؽـي ظؾقـف مـف ظؾقف افصَّ ة وافسَّ

                                      
اويح)ص4) ـحقح مــ أحؽـوم صـالة افؾَّقـؾ وافـسَّ ( 41( ورد  هذا افسمال وجقابـف ضـؿـ ـتـوب اجلـقاب افصَّ

ودس وهق ذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي فسامحتف )  (. 444ــ   444/ 44افسمال افسَّ
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الم: فؽــ اددارشـي ؾقفـو خـٌر ـثـٌر فؾـَّبِـل   الة وافسَّ ـو  افصَّ ـي: ٕهنَّ وفألمَّ

 .  مدارشي دو يليت بف مـ ظـد اهلل: وفقستػقد ممو يليت بف مـ ظـد اهلل ظزَّ وجؾَّ
: أنَّ اددارشي ذم افؾَّقؾ أؾضؾ مـ افـَّفور: ٕنَّ وؾٔف ؾاادة أخرى، وهل

هذه اددارشي ـوكً ذم افؾَّقؾ، ومعؾـقم أنَّ افؾَّقـؾ أؿـرب إػ اجـتامع افؼؾـى 

 وحضقره، وآشتػودة أـثر مـ اددارشي هنوًرا. 

و ظؿؾ صوفح حتَّك، وفـق وؾٔف أاًوا مـ افٍقااد : ذظقي اددارشي وأهنَّ

ؾقف ؾوئدة فؽؾ  مـفام، وفق ـوكقا أـثر مـ اثـغ ؾال  ـون ذم ؽر رمضون: ٕنَّ 

بلس أن يستػقد ـّؾ مـفؿ مـ أخقف، ويشـجعف ظـذ افؼـراءة، ويـشـطف ؾؼـد 

يؽقن ٓ يـشط إذا جؾس وحـده: فؽــ إذا ــون معـف زمقـؾ فـف يدارشـف أو 

زمالء ـون ذفؽ أصجع فف وأكشط فف، مع ظظـؿ افػوئـدة ؾـقام حيصـؾ بقــفؿ 

 طوفعي ؾقام ؿد يشؽؾ ظؾقفؿ، ـّؾ ذفؽ ؾقف خر ـثر. مـ ادذاـرة واد

ويؿؽـ أن يػفـؿ مــ ذفـؽ أنَّ ؿـراءة افؼـرآن ـومؾـي مــ اإلمـوم ظـذ 

اجلامظي ذم رمضون كقع مـ هذه اددارشي: ٕنَّ ذم هذا إؾودة هلـؿ ظــ مجقـع 

افؼـرآن، وهلــذا ــون اإلمــوم أمحــد رمحـف اهلل حيــى ممـــ يـممفؿ أن خيــتؿ هبــؿ 

ـؾػ ذم حمبـي شـامع افؼـرآن ـّؾـف: وفؽــ افؼرآن، وهذا  مـ جـس ظؿـؾ افسَّ

فقس هـذا مقجًبـو: ْٕن يعجـؾ وٓ يتـلكك ذم ؿراءتـف، وٓ يتحـرى اخلشـقع 

 وافطؿلكقـي: بؾ حتري هذه إمقر أوػ مـ مراظوة اخلتؿي.
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ػاضططرةػسيػرطضان
ػ

ثيت ؾوؾ خاص فًِّرة ِف أصآر اْلاج لتِاػ ظاـ ؾوآِا  هؾ :س      

 (8)ِف ؽر تِؽ إصٓر؟ 

: أؾضؾ زمون ُتمدى ؾقف افعؿرة صفر رمضون فؼقل افـَّبِل   :جا        

اةً » ِدُل َحجَّ ًْ َرٌة ِِف َرَمَوان َت ّْ متػؼ ظذ صحتف، وذم روايي أخرى ذم  (2)  «ُظ

ًِل»افُبخورّي:  ًة َم َِِْض َحجَّ ًِل»وذم مسؾؿ:  (4) «َت ًة َم ًة َأْو َحجَّ َِِْض َحجَّ  «َت

(1)  

الم، ُثؿَّ بعد ذفؽ افعؿرة ذم   الة وافسَّ ؽ، يعـل: معف ظؾقف افصَّ هؽذا بوفشَّ

وؿد ؿول شبحوكف:  (.)ذم ذي افؼعدة،  ـّؾفو وؿعً ذي افؼعدة: ٕنَّ ُظَؿَرُه 

                        : [14]إحزاب    . 

 

                                      

ــووى إشــالمقَّي )4) ـــ مجــع1/404( يـظر/ؾت ــي  ( م ــوٓت متـقظ ــووى ومؼ ــقع ؾت ــد ادســـد. وجمؿ ــقخ حمؿَّ افشَّ

(47/144.) 

( ، ومسـؾؿ ذم 4781( مـ حديٌ ابـ ظبوس أخرجف افبخوري  ذم ـتوب افعؿرة،  ظؿرة ذم رمضـون، بـرؿؿ )1)

 ( .41.3ـتوب احلٍ، بوب ؾضؾ افعؿرة ذم رمضون، برؿؿ)

ـقد، بـوب حـٍ افـ سـوء، بـرؿؿ4) ( ، وهـل ظــد مسـؾؿ أيًضـو ذم ادقضـع 4834) ( أخرجفو ذم ـتـوب جـزاء افصَّ

وبؼ.   افسَّ
 (   هل روايي ذم احلديٌ افسوبؼ.1)

( ومســؾؿ 4784ــــ  4778( ؾؼـد جــوء ذفـؽ ظـــ أكـس حتديــد ُظؿــر افـَّبِـّل وزمـــفـ ــام ذم  افبخــوري بـرؿؿ).)

 (. 41.4برؿؿ)
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  صغظػاضططرةػوأرطالػطظادصؼا
(8) 

احلؿد هلل وحده، وبعد: ؾفذه كبذة خمتكة ظـ أظامل مـوشؽ افعؿرة        

 وإػ  افؼورئ بقون ذفؽ:

إذا وصؾ مـ يريد افعؿرة إػ ادقؼوت اشتحى فف أن يغتسؾ  ااا 4       

و ٓ  ويتـظَّػ، وهؽذا تػعؾ ادرأة وفق ـوكً حوئًضو أو كػسوء، ؽر أهنَّ

جؾ ذم بدكف دون مالبس  تطقف بوفبقً حتَّك تطفر وتغتسؾ، ويتطقَّى افرَّ

إحرامف، ؾنن مل يتقرس آؽتسول ذم ادقؼوت ؾال حرج، ويستحى أن  

 ذا وصؾ مؽي ؿبؾ افطَّقاف إذا تقرسَّ ذفؽ.يغتسؾ إ

جؾ مـ مجقع ادالبس ادخقطي ويؾبس إزاًرا ورداًء،  ااا1     يتجرد افرَّ

ي  و ادرأة ؾتحرم ذم مالبسفو افعوديَّ  ( 2)ويستحى أن يؽقكو أبقضغ كظقػغ، أمَّ

تل فقس ؾقفو زيـي، وٓ صفرة .  افَّ

خقل ذم افـيس ااا4      َْٔؽ »:ؽ بؼؾبف، ويتؾػظ بؾسوكف ؿوئاًل ُثؿَّ يـقي افدي َفيَّ

َرةً  ّْ َرةً »أو «ُظ ّْ َْٔؽ ُظ ؿَّ َفَي ُٓ َِّ ـ مـ أداء كسؽف:  «اف َّٓ يتؿؽَّ وإن خوف ادحرم أ

فؽقكف مريًضو أو خوئًػو مـ ظدو وكحقه، ُذع فف أن يشسط ظـد إحرامف، 

ُْٔث َحَيْسَتِْل»:ؾقؼقل ِحعي َح ِّ حلديٌ ضبوظي بـً  «َؾِْ٘ن َحيَِسِْل َحابٌِس، َؾ

                                      

 (..47/11( يـظر/جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )4)

جـول ؽـر ادحـورم بغرهـو مــ  ( موظدا1) افـؼوب وافزؿع وافؼػوزيـ ؾتخؾعفام وتغطل وجففـو وـػقفـو ظــ افر 

ـد  بـــ شـعد  افشــقيعر  ــقخ افـدـتقر حمؿَّ ـقخ فؾشَّ ادالبـس. يـظـر: حوصــقي ظـذ جمؿـقع ؾتــووى شـامحي  افشَّ

(47/113.) 
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ؿَّ  »وهل:  ُيؾبل بتؾبقي افـَّبِّل  ،  ُثؿَّ ( 8)افزبر ريض اهلل ظـفو   ُٓ َِّ َْٔؽ اف َفيَّ

اَؽ َفَؽ  َٓ َذِ َْٔؽ  َْٔؽ! َفيَّ اَؽ  َفيَّ َٓ َذِ َؽ  ِْ َة َفَؽ، َوادُ َّ ًْ َد َوافْي ّْ َْٔؽ، إِنَّ اَْل َفيَّ

، وُيؽثر مـ هذه افتَّؾبقَّي، ومـ ذـر اهلل شبحوكف، ودظوئف حتَّك يصؾ (2) «َفَؽ 

 .«افؽعبي »إػ افبقً 

خقل، ااا 1         ؾنذا وصؾ إػ ادسجد احلرام ؿدم رجؾف افقؿـك ظـد افدي

اَلِم َظَذ َرُشقِل اهللِ..»: وؿول اَلِة َوافسَّ ئِِؿ » (6) «بِْسِؿ اهللِ َوافهَّ ًَ َأُظقُذ بِاهللِ اف

ؿَّ اْؾَتْح ِِّل  ُٓ َِّ ِجِٔؿ اف َْٔىاِن افرَّ ـَ افنَّ ِداِؿ ِم ََ َىإِِف اف ِْ ِراِؿ َوُش َُ ِف اف ِٓ َوبَِقْج

تَِؽ   (1)«. َأْبَقاَب َرْْحَ

ؾنذا وصؾ إػ افبقً ؿطع افتَّؾبقي، ُثؿَّ ؿصد احلجر إشقد،  ااا .      

واشتؼبؾف، ُثؿَّ يستؾؿف بقؿقـف ويؼبؾف إن تقرسَّ ذفؽ، وٓ ُيمذي افـَّوس 

ؾنن صؼَّ افتَّؼبقؾ  «بسؿ اهلل واهلل أـز »بودزامحي، ويؼقل ظـد اشتالمف: 

ن صؼَّ اشتـالمــــف اشتؾؿف بقده أو بعًصو أو كحقهو، وَؿبَّؾ مو اشتؾؿف بف، ؾن

                                      

يـ  ،متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ظوئشي  أخرجف افبخوري ذم ـتوب  افـّؽـوح، بـوب ا( 4) ( ، 089.بـرؿؿ ) ٕـػـوء ذم افـد 

( ــام أخرجـف مسـؾؿ ظــ 4107ومسؾؿ ذم ـتوب احلٍ بوب جقاز اصساط ادحرم افتحؾؾ بعـذر،  بـرؿؿ )

 (.4108ابـ ظبوس برؿؿ) 

حوبي مـ أصفرهؿ ابــ ظؿـر 1)  أخرجفـو  افبخـوري  ( صقغي افتَّؾبقي هذه متػؼ ظؾقفو ؾؼد رواهو ظدد مـ افصَّ

(، ومسؾؿ ذم ـتوب احلٍ، بوب افتَّؾبقَّي وصقغتفو ووؿتفـو، بـرؿؿ 4.19ذم ـتوب احلٍ، بوب افتَّؾبقَّي، برؿؿ )

(4481.). 

 (.4/198(، )4141)( أخرجف ا بـ أيب صقبي ذم مصـػف مـ حديٌ ؾوضؿي افزهراء، ذم ـتوب  برؿؿ 4)

الة،1) جؾ ظـد دخقل ادسـجد، بـرؿؿ  ( أخرجف أبق داود  ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو، ذم ـتوب افصَّ بوب مو يؼقل افرَّ

(133.) 
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وٓ يؼبؾ مو يشر بف، ويشسط فصحي افطَّقاف  «اهلل أـز »أصور إفقف وؿول: 

أن يؽقن افطَّوئػ ظذ ضفورة مـ احلدث إصغر وإـز: ٕنَّ افطَّقاف 

الة ؽر أكَّف رخص ؾقف ذم افؽالم.  مثؾ افصَّ

ذا حوذى وجيعؾ افبقً ظـ يسوره ويطقف بف شبعي أصقاط، وإ ااا 3      

، ويؼقل:  ــ افقامين اشتؾؿف بقؿقـف إن تقرسَّ وٓ  «بسؿ اهلل واهلل أـز» افري

ُيؼب ؾف، ؾنن صؼَّ ظؾقف اشتالمف ترـف ومه ذم ضقاؾف وٓ يشر إفقف، وٓ 

و احلجر إشقد ؾؽؾام حوذاه يؽز: ٕنَّ ذفؽ مل يـؼؾ ظـ افـَّبِل   ، أمَّ

َّٓ أصور إفقف وـز.اشتؾؿف وؿبَّؾف ـام ذـركو شوبًؼو  ، وإ

مؾ:          ــ وهق اإلساع ذم ادق مع تؼورب اخلطك ـ ذم  واستحب افرَّ

ًي، ـام يستحى  جؾ خوصَّ افثَّالثي إصقاط إوػ مـ ضقاف افؼدوم فؾرَّ

جؾ أن يضطبع ذم ضقاف افؼدوم ذم مجقع إصقاط،  أن  وآضىياع:فؾرَّ

 وضرؾقف ظذ ظوتؼف إيرس.  جيعؾ وشط ردائف حتً مـؽبف إيؿـ،

ظوء بام تقرسَّ ذم مجقع إصقاط،         ـر وافدي ويستحى اإلـثور مـ افذ 

وفقس ذم افطَّقاف دظوء خمصقص، وٓ ذـر خمصقص: بؾ يدظق ويذـر 

ــغ:   اهلل بام تقرسَّ مـ إذـور وإدظقي، ويؼقل بغ افري       

                          :ذم   [104]افبؼرة

وبع بوشتالم   ،(8)ـؾ  صقط:ٕنَّ ذفؽ ثوبً ظـ افـَّبِل   وخيتؿ افّشقط افسَّ

                                      

ــوئى 4) ـــ افسَّ ــد  اهلل ب ــق داود مـــ حــديٌ ظب ــقاف،  ( أخرجــف أب ظوء ذم افطَّ ــدي ــوب اف ــوب ادـوشــؽ، ب ذم ـت

( 4941افـرــغ، بـرؿؿ )(، وافـَّسوئل ذم افســ افؽزى ذم ـتوب احلٍ، بوب افؼقل بغ  = =  4891برؿؿ)
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، أو اإلصورة إفقف مع افتَّؽبر حسى  احلجر إشقد، وتؼبقؾف إن تقرسَّ

افتَّػصقؾ ادذـقر آكًػو، وبعد ؾراؽف مـ هذا افطَّقاف يرتدي بردائف ؾقجعؾف 

 ظذ ـتػقف، وضرؾقف ظذ صدره.  

، ؾنن مل يتؿؽـ مـ ذفؽ 7         ـــ ُثؿَّ ُيصع  رـعتغ خؾػ ادؼوم إن تقرسَّ

   صالمهو ذم أي: مقضع مـ ادسجد يؼرأ ؾقفام بعد افػوحتي    

     :ـعي إوػ: و  [3ــ  4]افؽوؾرون   ذم افرَّ   

    :ـعي افثَّوكقي: هذا هق إؾضؾ، وإن ؿرأ ذم [ 1ـــ4]اإلخالص افرَّ

ـعتغ يؼصد احلجر إشقد إن  بغرمهو ؾال بلس،  ُثؿَّ بعد أن يسؾؿ مـ افرَّ

 تقرسَّ ذفؽ.

ؿل أؾضؾ إن  ااا 8        ػو ؾرؿوه، أو يؼػ ظـده، وافري ُثؿَّ خيرج إػ افصَّ

  تقرس، ويؼرأ ؿقفف تعوػ:                   أيي

 [ ويستحى أن يستؼبؾ افؼبؾي، وحيؿد اهلل ويؽزه، ويؼقل: 4.8]افبؼرة: 

ُؽ َوَفُف »  ِْ اَؽ َفُف، َفُف ادُ َٓ َذِ َّٓ اهلل َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ َّٓ اهلل واهلل أـز  َٓ إَِفَف إِ

َٓ إَِفَف  ٍء َؿِداٌر  ؾي َرْ ـَ ُد َوُهَق َظَذ  ّْ ََٕكَ َظْيَدُه اَْل َجَز َوْظَدُه َو ْٕ َّٓ اهلل َوْحَدُه َأ إِ

ـر (4) شَوَهَزَم إَْحَزاَب َوْحَدهُ  .ُثؿَّ يدظق بام تقرسَّ راؾًعو يديف، ويؽرر هذا افذ 

ظوء ثالث مرات.  وافدي

                                                                                

ظوء بغ افـرــغ، بـرؿؿ )و ابـ خزيؿي ذم ـتو ( 4098( واحلـوـؿ ذم ادسـتدرك بـرؿؿ) 1714ب ادـوشؽ، بوب افدي

هبل )  (.1/177وصححف وواؾؼف افذَّ

أخرجـف ذم ـتـوب احلـٍ، بـوب حجـي افـَّبِـّل  ( رواه مسؾؿ ذم حديٌ جوبر افطقيؾ ذم وصـػ حجـي افـَّبِـّل 4)

(4148برؿؿ) 



 56 

جؾ           ل، ؾقرسع افرَّ ُثؿَّ يـزل ؾقؿق إػ ادروة حتَّك يصؾ إػ افعؾؿ إوَّ

و ادرأة: ؾال يؼع هلو  ذم ادق إػ أن يصؾ إػ افعؾؿ افثَّوين، أمَّ

ؿل  و ظقرة، ُثؿَّ يؿق َؾْرَؿك ادروة أو يؼػ ظـدهو، وافري اإلساع:ٕهنَّ

ػو، ُثؿَّ أؾضؾ إن تقرس، ويؼقل: ويػعؾ ظذ ادروة ، ـام ؿول وؾعؾ ظذ افصَّ

ويرسع ذم مقضع اإلساع حتَّك يصؾ إػ  يـزل ؾقؿق ذم مقضع مشقف 

ػو يػعؾ ذفؽ شبع مرات ذهوبف صقط، ورجقظف صقط.  افصَّ

وإن شعك راـًبو، ؾال حرج وٓ شقام ظـد احلوجي، ويستحى أن يؽثر          

، و ظوء بام تقرسَّ ـر وافدي أن يؽقن متطفًرا مـ احلدث ذم شعقف مـ افذ 

عل  إـز وإصغر، وفق شعك ظذ ؽر ضفورة أجزأه ذفؽ، ؾنذا ـؿؾ افسَّ

جؾ رأشف أو يؼكه، واحلؾؼ أؾضؾ، وإذا ـون ؿدومف مؽي ؿريبًو  حيؾؼ افرَّ

و  ف أؾضؾ فقحؾؼ بؼقي رأشف ذم احلٍ، أمَّ مـ وؿً احلٍ، ؾوفتَّؼصر ذم حؼ 

 ؿدر أكؿؾي ؾلؿؾ.ادرأة ؾتجؿع صعرهو وتلخذ مـف 

ؾنذا ؾعؾ ادحرم مو ذـر، ؾؼد َتً ظؿرتف واحلؿد هلل وحؾَّ فف ـّؾ          

رء حُرم ظؾقف بوإلحرام، وؾؼـو اهلل وشوئر إخقاكـو ادسؾؿغ فؾػؼف ذم ديـف 

وافثَّبوت ظؾقف، وتؼبؾ مـ اجلؿقع إكَّف شبحوكف جقاٌد ـريٌؿ، وصذَّ اهلل وشؾَّؿ 

د وظذ آفف وأصحوبف وأتبوظف بنحسون إػ يقم ظذ ظبده ورشقفف كبق   ـو حمؿَّ

يـ.  افد 
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ػاالرتصاف
جؾ وادرأة؟وهؾ انسط فف          س: ما حُؿ آظتُاف فِرَّ

ٔام؟وبامذا انتٌؾ ادًتُػ؟ ومتَّك ادخؾ مًتٍُف؟، ومتَّك لرج  افهي

 . (8)مْف؟ 

ـِ افـَّبِل   آظتؽوف جا:          جول وافـ سوء: دو ثبً َظ أكَّف ـون  شـَّي فؾر 

يعتؽػ ذم رمضون، واشتؼر أخًرا اظتؽوؾف ذم افعؼ إواخر، وـون 

الم. الة وافسَّ وحمؾ  (1)يعتؽػ بعض كسوئف معف، ُثؿَّ اظتؽػـ بعده ظؾقف افصَّ

تل تؼوم ؾقفو صالة اجلامظي، وإذا ـون يتخ ؾؾ اظتؽوؾف آظتؽوف ادسوجد افَّ

 مجعي، ؾوٕؾضؾ أن يؽقن اظتؽوؾف ذم ادسجد اجلومع إذا تقرسَّ ذفؽ. 

وفقس فقؿتف حد حمدوٌد ذم أصح  أؿقال أهؾ افعؾؿ، وٓ يشسط فف       

ـَّي فف أن يدخؾ معتؽػف حغ يـقي  قم أؾضؾ، وافسي قم: وفؽـ مع افصَّ افصَّ

تل كقاهو، وف ف ؿطع ذفؽ إذا دظً آظتؽوف، وخيرج بعد ميض اددة افَّ

وع ؾقف إذا مل يؽـ  احلوجي إػ ذفؽ: ٕنَّ آظتؽوف شـَّي، وٓ جيى بوفؼي

 مـذوًرا.

ويستحى آظتؽوف ذم افعؼ إواخر مـ رمضون: تلشًقو بوفـَّبِل           

 ويستحى دـ اظتؽػفو دخقل معتؽػف بعد صالة افػجر مـ افققم ،

وخيرج متَّك اكتفً افعؼ،  وإن ؿطعف  بِل  احلودي وافعؼيـ: اؿتداًء بوفـَّ 

                                      
 (.114ــ 114/.4)ص( وذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )  ( كؼ ضؿـ ـتوب حتػي اإلخقان افسمال 4)

( ومسـؾؿ ذم ـتـوب آظتؽـوف 1071( جوء ذفؽ ظـ ظوئشي أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب آظتؽـوف بـرؿؿ)1)

 (.4471برؿؿ)
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م، وإؾضؾ أن يتخذ مؽوًكو  َّٓ أن يؽقن مـذوًرا ـام تؼدَّ ؾال حرج ظؾقف إ

معقـًو ذم ادسجد يسسيح ؾقف إذا تقرسَّ ذفؽ، ويؼع فؾؿعتؽػ أن ُيؽثر مـ 

الة ذم ؽر أوؿوت  ظوء، وافصَّ ـر، وؿراءة افؼرآن، وآشتغػور، وافدي افذ 

فـَّفل، وٓ حرج أن يزوره بعض أصحوبف، وأن يتحدث معف ـام ـون ا

يزوره بعض كسوئف، ويتحدثـ معف، وزارتف مرًة صػقَّي ريض اهلل  افـَّبِّل 

، (4)ظـفو وهق معتؽػ ذم رمضون، ؾؾام ؿومً ؿوم معفو إػ بوب ادسجد

 ؾدلَّ ظذ أكَّف ٓ حرج ذم ذفؽ.

يدلي ظذ ـامل تقاضعف، وحسـ شرتف مع  وهذا افعؿؾ مـف          

الة وافتَّسؾقؿ.     أزواجف ظؾقف مـ رب ف أؾضؾ افصَّ

 

 
 

ػ
ػ
ػ

                                      
الم برؿؿ).104( افبخوري ذم ـتوب آظتؽوف برؿؿ)4)  (..147( ومسؾؿ ذم ـتوب افسَّ
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 ضغضظػاضػدرػعيػأسضلػاضضَّغاضي

اة ادساِّغ          س: بّْاشية فِٔة افَدر ٕقد ماـ شاامحتُؿ افتَّحادث فًامَّ

 (8)َذه ادْاشية افُراّة 

افؾَّقول، وؿد أكزل اهلل ؾقفو افؼرآن، وأخز  فقؾي افؼدر هل: أؾضؾ: ااج        

و مبورـٌي، وأكَّف يػرق ؾقفو ـّؾ أمر  و خر مـ أفػ صفٍر، وأهنَّ شبحوكف أهنَّ

خون ل شقرة افدي    : حؽقؿ، ـام ؿول شبحوكف ذم أوَّ    

                                

                                 

        :[، وؿول شبحوكف:3ــ 4]افدخون         

                              

                              

            [..ــ 4]افؼدر  

اا َواْحتَِسااًبا »أكَّف ؿول:  وصحَّ ظـ رشقل اهلل         ًٕ اْدِر إِااَم ََ اَة اف َِ ْٔ َمـ َؿاَم َف

يِفِ  ْٕ َم ِمـ َذ دَّ ََ َر َفُف َما َت ٍِ ـالة، (1)متػـؼ ظـذ صـحتف   ش ُؽ . وؿقومفـو يؽـقن بوفصَّ

دؿي وؽر ذفؽ مـ وجقه اخلر. ظوء، وؿراءة افؼرآن، وافصَّ ـر وافدي  وافذ 

                                      
ـو ؾتـقى وردت ضـؿـ إجوبـي شـمال 141ـــ  .11/.4) ( جمؿقع ؾتـووى ومؼـوٓت متـقظـي4) ( وؿـد أؾـود بلهنَّ

 هـ( ـام ذم حوصقي افصػحي ادذـقرة مـ ادجؿقع.11/9/4107صحقػي اجلريرة بوفطَّوئػ بتوريخ)

ـقم، بـوب مــ صـوم رمضـون إيامًكـو واحتسـوًبو،   ( أخرجف مـ حـديٌ أيب هريـرة  1) افبخـوري ذم ـتـوب افصَّ

(، ومســـؾؿ ذم ـتـــوب صـــالة ادســـوؾريـ وؿكـــهو، بـــوب افسؽقـــى ذم ؿقـــوم رمضـــون،  4904بـــرؿؿ)

 (.730برؿؿ)
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قرة افعظقؿي، أنَّ افعؿَؾ ؾقفو خٌر مـ افعؿِؾ ذم أفِػ        وؿد دفًَّ هذه افسي

صفٍر ممو شقاهو، وهذا ؾضؾ ظظقؿ ورمحي مـ اهلل فعبوده، ؾجدير بودسؾؿغ 

ــلي  ــد أخــز افـَّبِ ــودة، وؿ ــو ذم افعؼــ  أن يعظؿقهــو، وأن حيققهــو بوفعب أهنَّ

ك مـــ ؽرهــو، ؾؼــول ظؾقــف إواخــر مـــ رمضــون، وأنَّ أوتــور افعؼــ أرجــ

الم:  الة وافسَّ ُساقَها ِِف » افصَّ ِّ ْؼِ أَواِخِر ِمـ َرَمَواَن، اْفَت ًَ ُسقَها ِِف اف ِّ اْفَت

ّؾ ِوْترٍ   . (8)  شـُ

ـحقحي ظــ رشـقل اهلل           قؾـي وؿد دفًَّ إحوديـٌ افصَّ : أنَّ هـذه افؾَّ

دائاًم، ؾؼد تؽقن ذم فقؾي إحـدى متـؼؾي ذم افعؼ وفقسً ذم فقؾي معقَّـٍي مـفو 

وظؼيـ، وؿد تؽقن ذم فقؾـي ثـالث وظؼـيـ، وؿـد تؽـقن ذم فقؾـي َخـس 

وظؼيـ، وؿد تؽـقن ذم فقؾـي شـبع وظؼـيـ، وهـل أحـرى افّؾقـول، وؿـد 

تؽقن ذم تسع وظؼيـ، وؿد تؽقن ذم إصػوع، ؾؿـ ؿوم فقول افعؼ ـّؾفو 

 صؽ، وؾوز بام وظد اهلل أهؾفو.إيامًكو واحتسوًبو أدرك هذه افؾَّقؾي بال 

ــلي          ــد اجتفــوٍد ٓ يػعؾــف ذم  وؿــد ـــون افـَّبِ ــول بؿزي ق خيــتص هــذه افؾَّ

اااَن افَّْيِاالُّ »:افعؼــيـ إُول، ؿوفــً ظوئشــي ريض اهلل ظـفــو ااُد ِِف ـَ ِٓ َت : ََيْ

هِ  ُد ِِف َؽْرِ ِٓ َت َٓ ََيْ ْؼِ أَواِخِر ِمـ َرَمَوان  َما  ًَ اَن افَّْيِالُّ »وؿوفً:  (1) «اف   ـَ

                                      

أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب ؾضـؾ فقؾـي افؼـدر، بـوب، بـرؿؿ   ( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ أيب شـعقد اخلـدري 4)

قوم، بـوب ؾضـؾ فقؾـي افؼـدر واحلـٌ ظـذ ضؾبفـو وبقـون حمؾفـو..ا، بـرؿؿ 1048) (،  ومسؾؿ ذم ـتوب افص 

(4437.) 

 (..447( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب آظتؽوف، بوب آجتفود ذم افعؼ إواخر مـ صفر رمضون برؿؿ )1)



 60 

ُف، َوَجدَّ َوَصدَّ ادِْئَزرَ  َِ َظ َأْه ََ ُف، َوَأْا َِ ْٔ َٔا َف ْؼُ َأْح ًَ وـون يعتؽـػ ( 4) شإَِذا َدَخَؾ اف

 :  ؾقفو ؽوفًبـو، وؿـد ؿـول اهلل ظـزَّ وجـؾَّ                 

      :[.14]إحزاب 

: َيوَرُشقَل اهللِ:         ًْ ًُ َفْقَؾـَي  »وشلفتف ظوئشي ريض اهلل ظـفو، َؾَؼوَف إِْن َواَؾْؼـ

َق َؾاْظُػ ُؿقِل:  »اْفَؼْدِر َؾاَم َأُؿقُل َؾقَفو؟ َؿوَل:  ٍْ ًَ بُّ اْف
ِراٌؿ َُتِ ـَ قٌّ  ٍُ َؽ َظ َّٕ ؿَّ إِ ُٓ َِّ اف

ــّل  (1) « َظْياال ــؾػ ، وريض اهلل ظـــفؿ، ، وـــون أصــحوب افـَّبِ وـــون افسَّ

 بعدهؿ، يعظؿقن هذه افعؼ، وجيتفدون ؾقفو بلكقاع اخلرات.

وبلصـحوبف  ؾوفـؿؼوع فؾؿسؾؿغ ذم ـؾ  مؽون  أن يتلشـقا بـبـّقفؿ         

ـي إخقـور، ؾقحقـقا هـذه افؾَّقـول  افؽرام ريض اهلل ظـفؿ، وبسؾػ هذه إمَّ

ـر، وافعبـو الة، وؿـراءة افؼـرآن، وأكـقاع افـذ  دة إيامًكـو واحتسـوًبو حتَّـك بوفصَّ

ــور، ؾضــاًل مـــف  كقب، وحــط  إوزار وافعتــؼ مـــ افـَّ يػــقزوا بؿغػــرة افــذي

 شبحوكف  وجقًدا وـرًمو.

ـَّي أنَّ هذا افقظـد افعظـقؿ ممـو حيصـؾ بوجتــوب            وؿد دلَّ افؽتوُب وافسي

  افؽبــوئر، ـــام ؿــول شــبحوكف:                 

               :ـــوء ـــلي 44]افـس ـــوَل افـَّبِ : [  َوَؿ

                                      
(، 1011افبخوري ذم ـتوب  ؾضؾ فقؾي افؼـدر، بـوب افعؿـؾ ذم افعؼـ إواخـر، بـرؿؿ)( متػؼ ظؾقف أخرجف 4)

 (.4471ومسؾؿ ذم ـتوب آظتؽوف، بوب آجتفود ذم افعؼ إواخر ، برؿؿ )

ظقات ظـ رشقل اهلل 1) (، وؿـول: حـديٌ  حســ 4.44( برؿؿ ).8، بوب )( أخرجف افسمذي ذم ـتوب افدَّ

 صحقح.
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اَراٌت » ٍي َُ ِة، َوَرَمَوااُن إَِػ َرَمَوااَن ُم ًَ ّْ ُة إَِػ اُْل ًَ ّْ ُس، َواُْل ّْ َقاُت اخَل َِ افهَّ

، إَِذا اْجُتَِْيْت  َـّ ُٓ َْْٔ َيااِرَ دَِا َب َُ جف اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف.    (4) «اف  خرَّ

ظؾقف: أنَّ بعض ادسؾؿغ ؿد جيتفد ذم رمضـون ويتـقب  ومما َيب افتَّْئف      

إػ اهلل شبحوكف ممو شؾػ مـ ذكقبف، ُثؿَّ بعد خروج رمضون يعقد إػ أظامفـف 

قئي، وذم ذفؽ خطر ظظقؿ، ؾوفقاجى ظـذ ادسـؾؿ أن حيـذر ذفـؽ، وأن  افسَّ

 يعزم ظزًمو صودًؿو ظذ آشتؿرار ذم ضوظي اهلل، وترك ادعويص، ـام ؿول اهلل

 : ظزَّ وجؾَّ فـبق ـف                   :[ وؿـول 99]احلجـر

 تعـــــــــــوػ:                           

      :[.401]آل ظؿران 

  وؿول شبحوكف:                          

                       

                             

                 :ً[ 41ــ  40]ؾصؾ

ؿ اهلل، وآمـقا بف وأخؾصقا فف افعبودة  ومعـك أيي أنَّ افَّذيـ اظسؾقا بلنَّ رهبَّ

ؿ ٓ خقف ظؾقفؿ  واشتؼومقا ظذ ذفؽ تبؼهؿ ادالئؽي ظـد ادقت بلهنَّ

وٓ هؿ حيزكقن، وأنَّ مصرهؿ اجلـَّي مـ أجؾ إيامهنؿ بف شبحوكف 

تف، وإخالص افعبودة فف شبحوكف، واشتؼومتفؿ ظذ ضوظتف، وترك معصق

                                      
ؾقات اخلؿس واجلؿعي إػ اجلؿعي برؿؿ)  يرة ( مـ حديٌ أيب هر4)  (.144ذم ـتوب افطَّفورة،  بوب افصَّ
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 ، وأيوت ذم هذا ادعـك ـثرة ـّؾفو تدلي ظذ وجقب افثَّبوت ظذ احلؼ 

.  وآشتؼومي ظؾقف ، واحلذر مـ اإلسار ظذ معويص اهلل ظزَّ وجؾَّ

 ومـ ذفؽ ؿقفف تبورك وتعوػ:                     

                         

                          

                         

                          

                           

                 :ــ  444]آل ظؿران

443.] 

ؾـسلل اهلل أن يقؾؼـو ومجقع ادسـؾؿغ ذم هـذه افؾَّقـول وؽرهـو دـو حيبـف         

ويرضوه، وأن ُيعقذكو مجقًعو مــ ذور أكػســو وشـقئوت أظامفــو، إكَّـف جـقاٌد 

 ـريٌؿ. 
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 االحتالمػالػغبطلػاضصَّوم،ػوالػتأخغرػاضعدل

وئؿ ذم هنور رمضون، هؾ يبطؾ صقمف أم ٓ؟   س:           إذا احتؾؿ افصَّ

وهؾ دمى ظؾقف ادبودرة بوفغسؾ؟ وهؾ جيقز تلخر ؽسؾ اجلـوبي واحلقض 

 (8)وافـّػوس إػ ضؾقع افػجر.

وئؿ، وظؾقف أن  جاا:        قم: ٕكَّف فقس بوختقور افصَّ آحتالم ٓ يبطؾ افصَّ

يغتسؾ ؽسؾ اجلـوبي إذا رأى ادوء وهق  ادـل، فق احتؾؿ بعد صالة افػجر، 

ر افُغسؾ إػ وؿً صالة افظَّفر، ؾال بلس، وهؽذا  فق جومع أهؾف ذم  وأخَّ

َّٓ بعد ضؾقع افػجر، مل يؽـ ظؾقف ح رج ذم ذفؽ، ؾؼد افؾَّقؾ، ومل يغتسؾ إ

تَِسُؾ َوَاُهقمُ  »أكَّف:  ثبً ظـ افـَّبِل   ٌْ اَن ُاْهيُِح ُجًُْيا ِمـ ِِجَاٍع، ُثؿَّ َا  .( 2) «ـَ

َّٓ بعــد          وهؽــذا احلــوئض وافـيػســوء فــق ضفرتــو ذم افؾَّقــؾ، ومل تغتســال إ

ضؾقع افػجـر مل يؽــ ظؾـقفام بـلس ذم ذفـؽ وصـقمفام صـحقح: وفؽــ ٓ 

ـؿس: بـؾ  جيقز هلام، ـالة إػ ضؾـقع افشَّ وٓ فؾجـى تـلخر افغسـؾ، أو افصَّ

الة ذم  ؿس حتَّك يمدوا افصَّ جيى ظذ اجلؿقع افبدار بوفغسؾ ؿبؾ ضؾقع افشَّ

                                      

ظقة)4) (مــ إصـدار ممشسـي افـدظقة افصـحػقي، وؾتـووى إشـالمقَّي مجـع 4/410( كؼ ذم شؾسـؾي ـتـوب افـدَّ

د ادسـد) قخ حمؿَّ  (.178، 177/.4( وذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي ).1/44وترتقى افشَّ

ـوئؿ، بـرؿؿ)(  متػ1) ـقم، بـوب اؽتسـول افصَّ (، 4940ؼ ظؾقف مـ حديٌ ظوئشي أخرجف افبخوري ذم ـتـوب افصَّ

قوم، بوب صحي صقم مـ ضؾع ظؾقف افػجر وهق جـى، برؿؿ   .4409ومسؾؿ ذم ـتوب افص 

ػأذغاءػالػتغددػاضصؼغامػشدػغخغىػحصطؼاػرضىػبطضػاضظَّاس
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جؾ أْن يبودر بوفغسؾ مـ اجلـوبـي ؿبـؾ صـالة افػجـر حتـك  وؿتفو، وظذ افرَّ

الة ذم اجلامظي، وظذ احلوئض وافـيػسوء إذا رأتو افطيفـر ذم  (4)يتؿؽـ مـ افصَّ

أثـوء افؾَّقؾ أن تبودرا بوفغسؾ حتَّك تصؾقو ادغرب، وافعشوء مـ تؾؽ افؾَّقؾي، 

، وهؽـذا إذا ضفرتـو ذم وؿـً ـام أؾتك بذفؽ مجوظي مـ أصـحوب افـَّبِـّل 

افعكــ وجــى ظؾــقفام افبــدار بوفغســؾ حتَّــك تصــؾقو افظيفــر وافعكــ ؿبــؾ 

 ؿس، واهلل ولي افتَّقؾقؼ.ؽروب افشَّ 

 الػغبطلػاضصَّومػباالحتالم،ػػوالػبخروجػاضدَّمػواضػيء

س: ـْت صااااًم وّٕات ِف ادساجد، وبًاد ماا اشاتَٔيت وجادت أِّن       

االة  قم؟ظِاًم بْٖٕل َل أؽتسؾ وصأِت افهَّ حمتِؿ، هؾ اٗثر آحتالم ِف افهَّ

دم مْااف هااؾ وشااال  باادون ؽسااؾ، وماارة أخاارى أصااابْل حجاار ِف رأد

ااقم أو ٓ أرجااق  م؟وبافْيسااية فَِاالء هااؾ اٍسااد افهَّ أؾىاارت بساايب افدَّ

 (2) إؾادِت؟.

قم :ااج       ف فقس بوختقـور افعبـد:ٕكَّ  ، وٓ يمثر ؾقف:آحتالم ٓ يػسد افصَّ

دـو شـئؾ ظــ   وفؽـ ظؾقف ؽسؾ اجلـوبـي إذا خـرج مــف مــل: ٕنَّ افـَّبِـلَّ 

ــل وـقكـؽ ؿ افغسـؾ إذا وجـد ادـوء، يعــل: ادظذ ادحتؾ ذفؽ أجوب بلنَّ 

                                      

وبؼغ ومو بعده إػ هنويي اجلقاب مـ جمؿقع ؾتووى ومؼـوٓت متـقظـي )4) / .4( إػ هذا احلد مـ ادصدريـ افسَّ

178.) 

ظقة)1)  (..17/.4(  وذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )4/414(كؼ ذم شؾسؾي ـتوب افدَّ
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ظظـقؿ، وظؾقـؽ أن تعقــد  صـؾقً بـدون ؽسـؾ، هـذا ؽؾــط مــؽ، ومـؽـرٌ 

 . اهلل شبحوكفقبي إػالة بعد افغسؾ مع افتَّ افصَّ 

ـ          صـقمؽ، م ٓ يبطـؾ ك أشـول افـدَّ ذي أصـوب رأشـؽ حتَّـواحلجر افَّ

 ل  بِـصقمؽ: فؼقل افـَّ خرج مـؽ بغر اختقورك ٓ يبطؾ  ذيوهذا افؼلء افَّ 

 :«  َُوااء ََ ْٔاِف اف َِ ًَ اَء َؾ ََ ْٔاِف، َوَماـ اْشاَت َِ اْلُء، َؾااَل َؿَوااَء َظ ََ  (8) « َمـ َذَرَظُف اف

  ــ بنشـود صحقح.رواه أمحد وأهؾ افسي 

ػ
ػ

 
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

                                      

ـقوم، بـوب 1/198(  مــ حـديٌ أيب هريـرة ريض هلل ظــف، أخرجـف اإلمـوم أمحـد)4) ( وأبـق داود ذم ـتـوب افص 

وئؿ يستؼلء ظؿًدا ء ؾـقؿـ اشـتؼوء ، بـوب مـو جـو(وافسمذي ذم ـتوب ظـ رشقل اهلل 1481برؿؿ) افصَّ

ــرؿؿ) ــًدا، ب ــلء، 710ظؿ ــوئؿ يؼ ــوء ذم افصَّ ــو ج ــوب م ــقوم، ب ــوب افص  ــف ذم ـت ـــ موج ـــف، واب ــد حس ( وؿ

 (. 4373برؿؿ)
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 حصمػخروجػاضطذيػبذؼوةػالػغبطلػاضصَّوم

س: إذا َؿايَّااؾ اإلٕساان وهاق صاااؿ، أو صااهد بًاض إؾاالم اخلًِٔااة،       

وخرج مْف مذي، ؾٓؾ اَِض افهقم؟ وإذا ـان ذفؽ ِف أاام متٍرؿاة، ؾٓاؾ 

ة اإلشالم خر اْلزاء؟  (4) اُقن افَواء متقافًٔا أم متٍرًؿا؟ جزاـؿ اهلل ظـ أمَّ

قم ذم أصح  ؿـقل افعؾـامء: شـقاء ــون  :ااج         خروج ادذي ٓ يبطؾ افصَّ

وجي، أو مشوهدة بعض إؾالم، أو ؽر ذفؽ ممو يثر  ذفؽ بسبى تؼبقؾ افزَّ

فقة: وفؽـ ٓ جيقز فؾؿسؾؿ مشوهدة إؾـالم اخلؾقعـي، وٓ اشـتامع مـو  افشَّ

م اهلل مـ إؽوين وآٓت افؾَّفق.  حرَّ

و خـروج ادــ         ـقم شـقاء حصـؾ ظــ أمَّ ل ظــ صـفقة،  ؾنكَّـف يبطـؾ افصَّ

تــل تثــر  مبــوذة، أو ؿبؾــي، أو تؽــرار كظــر، أو ؽــر ذفــؽ مـــ إشــبوب افَّ

قم هبام،  و آحتالم وافتَّػؽر، ؾال يبطؾ افصَّ فقة ـوٓشتؿـوء وكحقه، أمَّ افشَّ

ؼ وفق خرج َمـِل  بسببفام، وٓ تؾزم ادتوبعي ذم ؿضوء رمضون: بؾ جيقز تػريـ

ـوٍم   ذفؽ: فعؿقم ؿقفف تعوػ:  ـْ َأيَّ ٌة ِمـ ـوَن ِمــُْؽْؿ َمِريًضـو َأْو َظـَذ َشـَػٍر َؾِعـدَّ ـَ ـْ  َؾَؿ

   .[481]افبؼرة:  ُأَخَر 

ػ
ػ
ػ

                                      

د ادسـد)4) قخ حمؿَّ ( جمؿقع ؾتووى ومؼـوٓت متـقظـي 1/441( كؼ ذم ـتوب ؾتووى إشالمقَّي مجع وترتقى افشَّ

(4./137.) 
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 حصمػػصومػطنػدخلػاضطاءػإضىػجوسهػطنػزغرػاختغاره

صااؿ اؽتسؾ بافعَّ وبقاشىة ؿقة ضاٌط ادااء دخاؾ ادااء إػ  س: رجؾ      

 (8)جقؾف مـ ؽر اختٔاره، ؾٓؾ ظِٔف افَواء ؟.

فـقس ظؾقـف ؿضـوء: فؽقكـف مل يتعؿـد ذفـؽ، ؾفـق ذم حؽـؿ ادؽـره  :ااج        

 وافـَّود.

ااؿ ؟.       ًُِّاب فِهَّ  (2)س: ما حُؿ بِع اف

يؼ، ؾنن بؾع ؾال بلس، وإن  جاا:       افؾيعوب ٓ يرض افصقم: ٕكَّف مـ افر 

در، أو مـ إكػ،  و افـيخومي، وهل: مو خيرج مـ افصَّ بصؼ ؾال بلس، أمَّ

ويؼول: فـفو افـيخوظي، وهل: افبؾغؿ افغؾقظ افَّذي حيصؾ ف كسون تورًة مـ 

جـؾ، واد در، وتـورًة مـ افرأس، هذه جيى ظذ افرَّ رأة بصؼف، افصَّ

 وإخراجف، وظدم ابتالظف.

يؼ، ؾفذا ٓ حرج ؾقف، وٓ يرض          ـو افؾيعوب افعودي افَّذي هق افر  أمَّ

وئؿ ٓ رجاًل وٓ امرأة.  افصَّ

وئؿ هنوًرا دريض افربق وكحقه؟ س:          .  (6)مو حؽؿ اشتعامل افبخوخ ذم افػؿ فؾصَّ

                                      
 (.179/.4( جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي ) 4)

د ادسـد )1) قخ حمؿَّ  (.444/.4( وذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي ).1/41( ؾتووى إشالمقَّي مـ مجع افشَّ

ـويع 4) ـد بــ صـويع افشَّ ـقخ حمؿَّ ( ضؿـ ـتوب حتػي اإلخقان بلجقبي مفؿي تتعؾؼ بلرـون اإلشـالم  مــ مجـع افشَّ

قوم، وهق ذم جمؿقع ؾتووى11افسمال: )  (..13/.4ومؼوٓت متـقظي ) ( ذم ؿسؿ  رــ افص 
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: ذم شقرة  حؽؿف :ااج         اإلبوحي إذا اضطر إػ ذفؽ: فؼقل اهلل ظزَّ وجؾَّ

 إكعوم:                         :إكعوم[

م فؾتحؾقؾ، واإلبر  [449 ب ؾلصبف شحى افدَّ وٕكَّف ٓ يشبف إـؾ وافؼي

 ؽر ادغذيي.

ًٔا؟ س: ما          (8)حُؿ مـ أـؾ أو ذب ِف َّنار رموان ٕاش

فقس ظؾقف بلس وصقمف صحقح: فؼقل اهلل شبحوكف وتعوػ ذم آخر  :ااج      

 شقرة افبؼرة:                :وصح  [.183]افبؼرة

ُِْت » أنَّ اهلل ؿول:  ظـ رشقل اهلل  ًَ  .(2) «َؿْد َؾ

َِٕزَ َوُهَق َصااٌِؿ » أكَُّف ؿول:  ظـ افـَّبِل   ودو ثبً ظـ أيب هريرة        َمـ 

اهُ ااااؾَ  ََ ُف اهللُ َوَش َّ ًَ اَم َأْض َّٕ ُٔتِؿَّ َصْقَمُف، َؾِ٘ ِْ َب، َؾ َؾ َأْو َذِ ـَ ؼ ظذ ـــمتػ ( 4) «َٖ

 .صحتف

 

                                      
 (.191، 194/.4( وهق ذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )43( ضؿـ ـتوب حتػي اإلخقان شمال رؿؿ)4)

َّٓ مـو ُيطـوق، بـرؿؿ )1) ( مــ حـديٌ 413( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب اإليامن، بوب أكَّف شبحوكف وتعوػ ٓ يؽؾػ إ

 ابـ ظبوس .

وئؿ إذا أــؾ أو ذب كوشـقًّو، بـرؿؿ ) أخرجف افبخوري ذم ـتوب افصقم،( 4) (، ــام أخرجـف ذم 4944بوب  افصَّ

ـقوم، (،  ومسؾؿ3339ـتوب إيامن وافـيذور، برؿؿ) بـوب أــؾ افـَّـود وذبـف ومجوظـف ٓ  ذم ـتـوب افص 

 (...44يػطر، برؿؿ)
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 حصمػحػظظػاضورغدػواضطضلػضضصائم

س: ما حُؿ اشتًامل اإلبر افَّتال ِف افقرااد واإلبار افَّتال ِف افًواؾ؟        

ااؿ؟   .(4)وما افٍرق بْٔٓام؟ وذفؽ فِهَّ

تل تػطر هل إبر افتَّغذيـي خوصـي،  :ااج      ام ٓ تػطران، وإكَّام افَّ حقح أهنَّ افصَّ

ـوئؿ : ٕكَّـف فـقس مثـؾ احلجومـي،  م فؾتَّحؾقؾ ٓ يػطر بف افصَّ وهؽذا أخذ افدَّ

و احلجومي ؾقػطر هبو احلـوجؿ وادحجـقم ذم أصـح أؿـقال افعؾـامء: فؼقفـف  أمَّ

 : « (2) «َأْؾَىَر اَْلاِجُؿ َوادَْحُجقم  . 

ػ
ػ
 
ػ

                                      

ٓت متـقظـي ( جمؿـقع ؾتـووى ومؼـو44( ضؿـ ـتوب حتػي اإلخقان بلجقبـي مفؿـي تتعؾـؼ بلرــون اإلشـالم)4)

(4./1.8.) 

حوبي مـفؿ ثقبون 1) ( وروي ظـف أكَّف ؿول: 173/.أخرجف اإلموم أمحد )  ( روي هذا افؾَّػظ ظـ ظدد مـ افصَّ

(، وأبـق داود .4/13) هق أصح مو روي ذم افبوب، ـام أخرجف أمحد أيًضو مـ حديٌ راؾع بـ خديٍ 

وئؿ حيتجؿ، برؿؿ ) (، وافسمذي ذم ـتـوب افصـقم ظــ رشـقل 1474ـ ـ1437ـتوب افّصقوم، بوب ذم افصَّ

وئؿ  برؿؿ)اهلل  قوم احلوـؿ ذم ادستدرك، 771، بوب ـراهقي احلجومي فؾصَّ (. وصححف، ـام  ذم ـتوب افص 

 (.94./4( وواؾؼف افذهبل )4.34برؿؿ )



 70 

 حصمػادتططالػاضططجونػواضػطرة

س: ما حُؿ اشتًامل مًجقن إشْان، وؿىرة إذن، وؿىرة إٕاػ،        

ااؿ ضًّٓا ِف حَِف ؾامذا اهْع؟ . ااؿ، وإذا وجد افهَّ  (8)وؿىرة افًغ فِهَّ

ـقاك، وظؾقـف  :ااج         ـوئؿ ـوفس  تـظقػ إشـون بودعجقن ٓ يػطر بـف افصَّ

افتَّحرز مـ ذهوب رء مـف إػ جقؾف، ؾنن ؽؾبف رء مـ ذفؽ بدون ؿصد 

  ؾال ؿضوء ظؾقف. 

ـوئؿ ذم أصـّح ؿـقل افعؾـامء،  وهُذا ؿىرة افًغ وإذن      ٓ يػطر هبام افصَّ

ـام فقسـو  ؾنن وجد ضعؿ افؼطقر ذم حؾؼف، ؾوفؼضـوء أحـقط، وٓ جيـى: ٕهنَّ

اب.  مـػذيـ فؾطعوم وافؼَّ

ا افَىرة ِف إٕػ:        : ؾال دمقز:ٕنَّ إكػ مـػذ، وهلذا ؿول افـَّبِـلي   أمَّ

اقَن َصااااًِم »  فؾؼقط بـ صزة  ُُ َّٓ َأْن َت  . وظـذ(1) « َوَبافِْغ ِِف آْشتَِْْنااِق إِ

مـ ؾعؾ ذفؽ افؼضوء هلذا احلديٌ، ومو جوء ذم معــوه إن وجـد ضعؿفـو ذم 

 حؾؼف، واهلل ولي افتَّقؾقؼ.

                                      
قوم، وهق ذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظـي 41( ضؿـ ـتوب حتػي اإلخقان افسمال)4) ، 130/.4)( ذم افص 

134.) 

ـقم ظــ رشـقل اهلل 411( أخرجف أبق داود ذم ـتوب افطَّفورة، بوب آشتـثور، برؿؿ )1) (، وافسمذي ـتوب افصَّ

( وئؿ، برؿؿ (، وؿول: هذا حديٌ حسـ صـحقح، وافـَّسـوئل 788، بوب ـراهقي مبوفغي آشتـشوق فؾصَّ

(، وابــ موجـف ذم ـتـوب افطَّفـورة وشـــفو، بـوب 87ذم ـتوب افطَّفورة، بوب ادبوفغي ذم آشتـشوق بـرؿؿ )

 (.107ادبوفغي ذم آشتـشوق، برؿؿ )
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 حصمػذمؼػرائحظػاضطِّغبػواضطود

ااؿ أن اّنؿ رااحة افىئب وافًقد؟.        (8)س: هؾ َيقز فِهَّ

و أكقاع افط قى ؽر افبخقر، :ااج        وئؿ افعقد، أمَّ ؾال بلس ٓ يستـشؼ افصَّ

هبو: فؽـ افعقد كػسـف ٓ يستـشـؼف: ّٕن بعـض أهـؾ افعؾـؿ يـرى أنَّ افعـقد 

موغ، وفف سيون ؿقي،  وئؿ إذا اشتـشؼف: ٕكَّف يذهى إػ ادخ  وافد  ُيػطر افصَّ

و صؿف مـ ؽر ؿصد ؾال يػطره.  أمَّ

هؾ جيقز اشتعامل افط قى ــدهـ افعـقد وافؽقفقكقـو وافبخـقر ذم  س:        

  (2)رمضون؟.هنور 

 كعؿ جيقز اشتعامفف بؼط أن ٓ يستـشؼ افبخقر. جاا:       

 

 

 

 
 

 

                                      
 (.137، 133/.4( جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )4)

 (.137/.4( وذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )1/418( ضؿـ ـتوب ؾتووى إشالمقَّي )1)
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ػحصمػادتططالػاضصحلػوأدواتػاضتجطغلػسيػ
 ظؼارػرطضان

حُؿ اشتًامل افُحؾ وبًض أدوات افتَّجّٔاؾ فِْيسااء خاالل  س: ما      

 (8)َّنار رماواان؟وهؾ تٍىر هذه أم ٓ ؟.

جول ذم أصح  ؿـقل افعؾـامء مطؾًؼـو:   :ااج      افؽحؾ ٓ يػطر افـ سوء وٓ افر 

ــوئؿي، وهؽــذا مــو  ــوئؿ وافصَّ قــؾ أؾضــؾ ذم حــؼ  افصَّ وفؽـــ اشــتعامفف ذم افؾَّ

وبقن وإدهون وؽر ذفؽ ممو يتعؾَّؼ بظوهر  حيصؾ بف دمؿقؾ افقجف مـ افصَّ

ٓ حـرج ؾقـف ذم اجلؾد، ومـ ذفؽ احلـوء وادؽقوج وأصبوه ذفؽ، ــّؾ ذفـؽ 

وئؿ وافصوئؿي، مـع أكَّـف ٓ يـبغـل اشـتعامل ادؽقـوج إذا ــون يرضـ  حؼ   افصَّ

 افقجف، واهلل ولي افتَّقؾقؼ.

ػ
 

ػ

                                      
ظقة )4)  (.130، 1.9/.4مؼوٓت متـقظي )( وهق ذم جمؿقع ؾتووى و1/470( كؼ ذم ـتوب افدَّ
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اضعغبظػواضظَّطغطظػواضدَّبػططاصيػتجرحػاضّصومػ
ػوتضطفػاِّجر

 .(8)س: هؾ اؽتٔاب افَّْاس ُاٍىر ِف رموان؟         

وئؿ، وهل: ذـر اإلكسون بام يؽره، وهل  :ااج        افغقبي ٓ تػطر افصَّ

 :   معصقي، فؼقل اهلل ظزَّ وجؾَّ       :[41]احلجرات ،

وئؿ:  تؿ وافؽذب، وـّؾ ذفؽ ٓ يػطر افصَّ ى  وافشَّ وهؽذا افـَّؿقؿي وافسَّ

وئؿ وؽره، وهل دمرح  وفؽـفو معويص جيى احلذر مـفو واجتـوهبو مـ افصَّ

َؾ »: افّصقم، وُتـِْؼُص إجر فؼقل افـَّبِل   َّ ًَ وِر َواف َمـ َفاْؿ َاَدْع َؿْقَل افزُّ

َْٔس هللِ َِ َؾ، َؾ ْٓ اَبفُ  بِِف، َواَْل اَمُف َوَذَ ًَ رواه اإلموم  «َحاَجٌة ِِف َأن َاَدَع َض

اَن َاْقُم َصْقِم  » :وفؼقفف  ،(2)افبخوري ذم صحقحف  ـَ َٔاُم ُجٌَّْة، َؾَِ٘ذا  افهي

ْؾ:إِِّني  َُ َٔ ِْ ُف، َؾ َِ ُف َأَحٌد َأْو َؿاَت َٓ َاهَخْب، َؾِ٘ن َشابَّ ْؿ، َؾاَل َاْرُؾْث َو ـُ َأَحِد

 وإحوديٌ ذم هذا ادعـك ـثرة. (6)متػؼ ظؾقف. «َصااِؿٌ 

 

 

                                      
 (.410/ .4( جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )4)

قم، بوب مـ مل يدع ؿقل افزور وافعؿؾ بف، بـرؿؿ)  ( أخرجف مـ حديٌ أيب هريرة 1) (، 4904ذم ـتوب افصَّ

30.7. 

ـقم، بـوب هـؾ يؼـقل: إين صـوئؿ بـرؿؿ  ( مـ حديٌ أيب هريرة 4) (، 4901)أخرجف افبخوري ذم ـتـوب افصَّ

قوم، برؿؿ ) قوم،  بوب ؾضؾ افص   ( وافؾػظ فف.44.4ومسؾؿ ذم ـتوب افص 
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 حصمػظظرػاضصَّائمػضضظِّداءػزغرػاضطحارمػوطصاسحتؼن

ٕير اإلٕسان متًًّدا، وهق صااؿ إػ امرأة أجْئة ظْف ْلامهلا أو  س:إذا       

فياشٓا أو جسدها، ؾٓؾ ايىؾ صقمف أم أن هذا مُروه، واَيؾ اهلل صٔامف، 

 . (8)وَيازاف ظـ افْيرات؟ أؾتقٕا جزاـؿ اهلل خًرا؟ 

:  :ااج           حيرم ظؾقف افـَّظر إػ افـ سوء، وإذا ـون بشفقة ـون افتَّحريؿ أصدَّ

  :فؼقل اهلل شبحوكف                    

     :وٕنَّ إضالق افـَّظر مـ وشوئؾ وؿقع  [40أيي ]افـقر

افػوحشي، ؾوفقاجى ؽض افبك مع احلذر مـ أشبوب افػتـي: وفؽـ ٓ 

و مـ أمـك، ؾنكَّف يبطؾ صقمف، وظؾقف  يبطؾ صقمف إذا مل خيرج مـف مـل، أمَّ

 ؿضوؤه إن ـون ؾرًضو، واهلل ادقؾؼ.

َّنار اْلُؿ ؾّٔـ صاؾح امرأة أجْئة أو َتدث مًٓا ِف  ما س:     

قم أو َيرحف؟  رموان وهق صااؿ وأاًوا هل صااّة؟ هؾ هذا اٍسد افهَّ

 (2)ٕرجق تقجْٔٓا، وهؾ فف ـٍارة؟ 

شقل :ااج         َٓ »ؿول:   ادصوؾحي فؾؿرأة إجـبقي ٓ دمقز، ؾننَّ افرَّ إِِّني 

ْت َاُد َرُشقِل »وؿوفً ظوئشي ريض اهلل ظـفو:  ( 4)شُأَصاؾُِح افْيَساءَ  َواهللِ َما َمسَّ

                                      

 (.174ــ  138/ .4( جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )4)

 (.139/.4( جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )1)

 ، وابــ1484( وافـَّسوئل ذم ـتـوب بـوب بـرؿؿ 3/4.7( أخرجف اإلموم أمحد مـ حديٌ أمقؿي بـً رؿقؼي )4)

 .19.، وصححف افألفبوين ذم افصحقحي برؿؿ 1871موجف  ذم ـتوب بوب برؿؿ 
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اَلمِ  اهللِ  َُ َّٓ بِافْ َـّ إِ ُٓ ًُ ااَن ُاَيااِ ـَ ، َما  تعـل: افـ سوء ( 4)ش  َاَد اْمَرَأٍة َؿاطُّ

و ادحرم ـلخً وـعؿي، ؾال بلس أن يصوؾحفو  إجـبقوت ؽر ادحورم، أمَّ

و ادؽودي فألجـبقي،         ؾال بلس هبو إن ـوكً مؽودي مبوحي فقس ؾقفو  وأمَّ

هتؿي وٓ ريبي، ـلن يسلهلو ظـ أوٓدهو، أو يسلهلو ظـ أبقفو، أو يسلهلو ظـ 

و إن ـوكً ادؽودي  حوجي مـ حقائٍ اجلران، أو إؿورب ؾال بلس هبو  أمَّ

كو أو ظـ صفقة، أو ظـ كو، أو مقاظقد افز   فؾتَّحدث بام يتعؾؼ بوفػسود وافز 

 ـشػ   مـفو فف بلن يرى حموشـفو ؾؽّؾ هذا ٓ جيقز 

ا إذا ـإت ادحادثة         مع افتسس، ومع احلجوب، ومع افبعد ظـ  أمَّ

 افريبي، وفقس ظـ صفقة، ؾنكَّف ٓ حرج ظؾقفام ذم ذفؽ ؾؼد حتدث افـَّبِّل 

قم صحقح وٓ  فؾـ سوء، وؿد حتدث افـ سوء إفقف، وٓ حرج ذم ذفؽ، وافصَّ

ترضه ادصوؾحي، وٓ ترضه ادحودثي إذا مل خيرج مـف مـل بسبى ذفؽ، ؾنن 

قم، وظؾقف ؿضوؤه إن ـون واجًبو.  خرج مـل وجى افغسؾ، وبطؾ افصَّ

م اهلل ظؾقف، وأٓ ُيصوؾح امرأة ٓ  وافقاجب ظذ ادٗمـ         أن حيذر مو حرَّ

، ؾوهلل تعوػ حتؾ فف، وأٓ يتحدث إفقفو ظـ صفقة، أو يـظر إػ حموشـفو

  يؼقل:                         

                   :ؾوفتَّحػظ مـ  [40]افـقر

أشبوب افؼَّ واجى ظذ ادممـ أيـام ـون،  كسلل اهلل فـو وفؾؿسؾؿغ 

                                      

  ( متػؼ ظؾقف أخرجف افبخوري ذم ـتوب افتػسر،4)             

 (.4833(، ومسؾؿ ذم ـتوب اإلمورة، بوب ـقػقي بقعي افـسوء، برؿؿ )1894[  برؿؿ )40]ادؿتحـي:
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د وظذ  المي وافعوؾقَّي مـ ـؾ  شقء،  هذا وصذَّ اهلل وشؾَّؿ ظذ كبق ـو حمؿَّ افسَّ

 آفف وصحبف أمجعغ.
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 زصاةػاضغطرػصاعػطنػشوتػاضبضد

الم ظذ رشقل اهلل وظذ آفـف وصـحبف، ومــ          الة وافسَّ احلؿد هلل وافصَّ

و بعد:  اهتدى هبداه، أمَّ

ًٓ  ؾَد ـثر افسٗال ظـ إخراج إرز ِف زـاة افٍىر؟ وظـ إخراج افَْقد بد

 .(8)مـ افىًَّام؟

ْىاِر َظاَذ » أكَّـف  ؿد ثبـً ظــ َرُشـقل اهلل  واْلقاب:         ٍِ ااَة اف ـَ َؾاَرَض َز

دَّى َؿْيَؾ ُخاُرو َٗ ا َأْن ُت َ َِ ٍر، َوَأَمَر 
ًِ َغ َصاًظا ِمـ ََتٍْر، َأْو َصاًظا ِمـ َص ِّ ِج ادُْسِِ

اَلةِ  حقحغ ظــ أيب َشـِعقٍد (1) «افَّْاِس إَِػ افهَّ ، أظـل: صالة افعقد. وذم افصَّ

ْىاِر »، َؿـوَل: اخلُْدِرّي  ٍِ ااَة اف ـَ ْخاِرُج َز ُٕ َّْاا  ـِ افـَّبِـّل ـُ َصااًظا ِماـ  ذِم َزَمـ

ٍر َأْو َصاًظا ِمـ ََتٍْر َأْو َصااًظا ِماـ َأؿِاٍط َأْو  ًِ اٍم َأْو َصاًظا ِمـ َص ًَ ـْ َض َصااًظا ِما

وؿد ؾرس مجع مـ أهؾ افعؾؿ افطَّعـوم ذم هـذا احلـديٌ بلكَّـف افـز،  (4).شَزبٍِٔب 

ـو ــون، شـقاء  وؾرسه آخرون بلنَّ ادؼصقد بوفطَّعوم مو يؼتوتـف أهـؾ افـبالد أيًّ

 ـون بًرا أو ذرة أو دخـًو أو ؽر ذفؽ. 

                                      

قخ ظبد افعزيز بـ بـوز)(  4) ( مــ مجـع افطَّقـور، وأمحـد افبـوز، وذم جمؿـقع 94، 91/.جمؿقع ؾتووى شامحي افشَّ

 (.41/100ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )

ــوة، بـوب صـدؿي افػطـر، بـرؿؿ )1) (، 4.04(متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ابــ ظؿـر أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب افزَّ

ـوة، بوب زـوة افػطر ظذ ـعر، بـرؿؿ )ومسؾؿ ذم ـتوب افزَّ ( وخمتًكـا ظـذ 981 ادسؾؿغ مـ افتؿر وافشَّ

 (.983وؿً إخراجفو برؿؿ)

ـوة، بوب ؾرض صدؿي افػطر، برؿؿ )4) ــوة بـوب 4.03( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افزَّ (، ومسؾؿ ذم ـتوب افزَّ

عر برؿؿ )  (.98زـوة افػطر ظذ ادسؾؿغ مـ افتَّؿر وافشَّ
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قاب:         ـوة مقاشوة مـ إؽـقوء فؾػؼراء، وٓ جيى  وهذا هق افهَّ ٕنَّ افزَّ

ظــذ ادســؾؿ أن يــقاد مـــ ؽــر ؿــقت بؾــده، وٓ صــؽ أنَّ إرز ؿــقت ذم 

ـعر افَّـذي جـوء افــَّص  ادؿؾؽي وضعوم ضقى وكػقس، وهق أؾضـؾ مــ افشَّ

 بنجزائف، وبذفؽ يعؾؿ أكَّف ٓ حرج ذم إخراج إرز ذم زـوة افػطر.

، وهق أربع حػـوت صوع مـ مجقع إجـوس بصوع افـَّبِّل وافقاجى        

بوفقديـ ادعتدفتغ ادؿتؾئتغ، ـام ذم افؼومقس وؽره، وهق بـوفقزن يؼـورب 

ثالثي ـقؾق ؽرام، ؾنذا أخرج ادسؾؿ صوًظو مـ إرز أو ؽره مـ ؿقت بؾده 

أجزأه ذفؽ، وإن ـون مـ ؽر إصـوف ادذـقرة ذم هذا احلديٌ ذم أصح 

 ؿقل افعؾامء، وٓ بلس أن خيرج مؼداره بوفقزن وهق ثالثي ـقؾق تؼريًبو.

ـر وإكثـك          ـغر وافؽبـر وافـذَّ وافقاجى إخراج زـوة افػطر ظــ افصَّ

و احلؿؾ ؾـال جيـى إخراجفـو ظــف إمجوًظـو،  واحلر وادؿؾقك مـ ادسؾؿغ، أمَّ

 وفؽـ يستحى: فػعؾ ظثامن ريض اهلل ظـف.

جى أيًضو إخراجفو ؿبؾ صالة افعقـد، وٓ جيـقز تلخرهـو إػ مـو وافقا       

بعد صالة افعقد، وٓ موكع مـ إخراجفو ؿبؾ افعقد بققم أو يقمغ. وبـذفؽ 

ــامن  ــي ث ــق فقؾ ــامء ه ــقال افعؾ ــو ذم أصــح  أؿ ــً إلخراجف ل وؿ ــؿ أنَّ أوَّ يعؾ

ــون  ــغ، وـ ــقن ثالث ــًعو وظؼــيـ، ويؽ ــقن تس ــفر يؽ وظؼــيـ: ٕنَّ افشَّ

 خيرجقهنو ؿبؾ افعقد بققم أو يقمغ. شقل اهلل أصحوب ر

ـِ َظبَّوٍس ريض اهلل ظـفام          ـِ اْب ومكؾفو افػؼراء وادسوـغ، وؿد ثبً َظ

َؾاِث  َؾَرَض َرُشقُل اهلل » َؿوَل:  اِق َوافرَّ ٌْ َِّ ـَ اف ِؿ ِما
اااِ َرًة فِِهَّ ْٓ ْىِر ُض ٍِ اَة اف ـَ َز
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ـ  َّ َساـِِغ َؾ َّ ِْ
ًة فِ َّ ًْ اَهاا َوُض ُيقَفاٌة، َوَماـ َأدَّ َْ ااٌة َم ـَ اَل َز ِٓ ااَلِة َؾ اَها َؿْيَؾ افهَّ َأدَّ

َدَؿاِت  ـَ افهَّ َل َصَدَؿٌة ِم ِٓ اَلِة، َؾ َد افهَّ ًْ  .(4) ش َب

وٓ جيقز إخراج افؼقؿي ظـد مجفقر أهؾ افعؾؿ، وهق أصّح دفـقاًل: بـؾ         

ــّل  وأصــحوبف ريض اهلل  افقاجــى إخراجفــو مـــ افطَّعــوم، ـــام ؾعؾــف افـَّبِ

ي، واهلل ادسئقل أن يقؾؼـو وادسـؾؿغ مجقًعـو  ظـفؿ، وبذفؽ ؿول مجفقر إمَّ

فؾػؼف ذم ديـف وافثَّبوت ظؾقف، وأن يصؾح ؿؾقبـو وأظامفــو، إكَّـف جـقاٌد ــريٌؿ، 

د وظذ آفف وصحبف.  وصذَّ اهلل وشؾَّؿ ظذ كبق ـو حمؿَّ

 

 

  

                                      

ــوة، بـوب زــوة افػطـر بـرؿؿ )( أخرجف أبق  داود ذم ـتـو4) ــوة، بـوب 4309ب افزَّ (، وابــ موجـف ذم ـتـوب افزَّ

 (.4817صدؿي افػطر برؿؿ )
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 (8)أحصامػاضزؼغارةػوآدابؼا

ؿبـــؾ احلـــٍ أو بعـــده: دـــو ثبـــً ذم  وتســــ زيـــورة مســـجد افـَّبـِــّل         

حقحغ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف، ؿول: ؿول رشقل اهلل  َصااَلٌة » : افصَّ

َّٓ ادَْسِجَد اَْلَراَم  وظــ  (1)ش ِِف َمْسِجِدي َهَذا َخْرٌ ِمـ َأْفِػ َصاَلٍة ؾِٔاَم ِشَقاُه إِ

َصاااَلٌة ِِف َمْسااِجِدي َهااَذا » ؿــول:  ، أنَّ افـَّبِــلَّ  ابـــ ظؿــر ريض اهلل ظـــفام

َّٓ ادَْسِجَد اَْلَرامَ   رواه مسؾؿ. (4) «َأْؾَوُؾ ِمـ َأْفِػ َصاَلٍة ؾِٔاَم ِشَقاُه إِ

َبْرِ ريض اهلل ظـف َؿوَل: َؿـوَل َرُشـقُل اهلل         ـِ افزي َصااَلٌة »  وَظـ َظْبِد اهلل ْب

َّٓ ادَْسااِجَد اَْلااَراَم،  ِِف َمْسااِجِدي َهااَذا َأْؾَوااُؾ ِمااـ َأْفااِػ َصاااَلٍة ؾِاأاَم ِشااَقاُه إِ

. أخرجـف أمحـد، (1)« َوَصاَلٌة ِِف ادَْسِجِد اَْلَراِم َأْؾَوُؾ ِمـ ِماَاِة َصااَلٍة ِِف َهاَذا

 وابـ خزيؿي، وابـ حبون.

َصااَلٌة ِِف َمْساِجِدي » ؿـول:  َرُشقَل اهلل  وَظـ َجوبٍِر ريض اهلل ظـف َأنَّ         

َّٓ ادَْساِجَد اَْلاَراَم، َوَصااَلٌة ِِف ادَْساِجِد  َأْؾَوُؾ ِماـ َأْفاِػ َصااَلٍة ؾِأاَم ِشاَقاُه إِ

                                      

ــَّي، 4) ( ضؿـ ـتوب افتَّحؼقؼ واإليضوح فؽثـر مــ مسـوئؾ احلـٍ وافعؿـرة وافزيـورة ظـذ ضـقء افؽتـوب وافسي

 43/99ومؼوٓت متـقظي ) هـ( ثؿ تقافً ضبعوتف، وذم جمؿقع ؾتووى4434وافذي ضبع إول مرة ظوم 

  (.447ــ 

ــالة ذم مسـجد مؽــي وادديــي بــرؿؿ)1) ـالة، بــوب ؾضـؾ افصَّ (، 4490( أخرجـف افبخــوري ذم ـتـوب ؾضــؾ افصَّ

الة بؿسجدي مؽي وادديـي برؿؿ) ، بوب ؾضؾ افصَّ  ٍ  (.4491ومسؾؿ ذم ـتوب احل

الة بؿسجدي مؽي وادد4)  (..449يـي برؿؿ )( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب احلٍ، بوب ؾضؾ افصَّ

 (.4348( وابـ حبون برؿؿ).1( رواه اإلموم أمحد ذم ادسـد )1)
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أخرجـف أمحـد، وابــ موجـف،  (4)شاَْلَراِم َأْؾَوُؾ ِمـ ِماَاِة َأْفِػ َصاَلٍة ؾِٔاَم ِشَقاهُ 

 وإحوديٌ ذم هذا ادعـك ـثرة.

م ِرجؾف افُقؿـك ظـد          ائر إػ ادسجد اشتحى فف أن ُيؼد  ؾنذا وصؾ افزَّ

الم ظذ رشقل اهلل، »دخقفف، ويؼقل:  الة وافسَّ  َُظقُذ بِاهلل أ»بسؿ اهلل، وافصَّ

ِْىَإِِف ا ِراِؿ، َوُش َُ ِف اف ِٓ ئِِؿ، َوبَِقْج ًَ ِجٔؿِ اف َْٔىاِن افرَّ ـَ افنَّ ِداِؿ ِم ََ  .(1)شف

تَِؽ » ؿَّ اْؾَتْح ِِّل َأْبَقاَب َرْْحَ ُٓ َِّ ـام يؼقل ذفؽ ظـد دخقل شوئر  (4)ش اف

 ذـر خمصقص. ادسوجد، وفقس فدخقل مسجده 

كقو وأخرة،           ُثؿَّ يصع  رـعتغ ؾقدظق اهلل ؾقفام بام أحى مـ خري افدي

يػي ؾفق أؾضؾ: فؼقفف  وضي افؼَّ ْٔتِل :» وإن صالمهو ذم افرَّ َما َبْغَ َب

ي َرْوَضٌة ِمـ ِرَااِض اَْلَّْةِ  الة يزور ؿز افـَّبِّل (1) شَوِمَْْزِ ، ، ُثؿَّ بعد افصَّ

 وؿزي صوحبقف: أيب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام، ؾقؼػ دموه ؿز افـَّبِّل 

الم، ؿوئاًل:  الة وافسَّ بلدب وخػض صقت، ُثؿَّ ُيسؾ ؿ ظؾقف، ظؾقف افصَّ

وُتُف: دو ذم شــ أيب داود بنشـود  ـَ اَلُم َظَؾْقَؽ َيو َرُشقل َوَرمْحَُي اهلل َوَبَر افسَّ

                                      

ـَّي ؾقفـو، بـوب مـو جـوء ذم 497، 4/414( أخرجف اإلموم أمحد ذم )4) الة وافسي (  وابـ موجف ذم ـتوب إؿومي افصَّ

الة ذم ادسجد احلرام برؿؿ )  (.4103ؾضؾ افصَّ

 ( شبؼ ُترجيف.1)

 ( شبؼ ُترجيف.4)

و أيب هريرة ،  افبخوري ذم أبقاب افتطقع ، بوب ؾضؾ مـو بـغ  ،ظبد اهلل بـ زيد ادوزين متػؼ ظؾقف مـ حديٌ(1)

، ومسؾؿ ذم احلٍ، بوب مو بغ افؼز وادـز روضي مـ ريـوض اجلــي، (4448، 4447 ؿ)افؼز وادـز، رؿ

ى َظَذ ....» وذم حديٌ أيب هريي زيودة (.4494، 4490رؿؿ )  .شَحْقىِض  َوِمـَْزِ
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َما ِمـ »:  يض اهلل ظـف، َؿوَل: ؿول رشقل اهلل حسـ ، َظـ َأيِب ُهَرْيَرَة ر

اَلَم  ِْٔف افسَّ َِ َّٓ َردَّ اهلل َظَعَّ ُروِحل َحتَّك َأُردَّ َظ ُؿ َظَعَّ إِ ِي  . (4)«َأَحٍد ُاَس

ائر ذم شالمف:          اَلُم َظَؾْقَؽ َيو »وإن ؿول افزَّ اَلُم َظَؾْقَؽ َيو َكبِلَّ اهلل، افسَّ افسَّ

اَلُم َظَؾْقَؽ َيو شق د ادرشؾغ، وإموم ادتؼغ، أصفد خرة اهلل م ـ خؾؼف، افسَّ

ي وجوهدت ذم اهلل  شوفي، وأديً إموكي وكصحً إمَّ أكَّؽ ؿد بؾغً افر 

، ويصع  ؾال بلس بذفؽ: ٕنَّ هذا ـّؾف مـ أوصوؾف  (1)« حؼَّ جفوده

يعي مـ ذظقَّي  الم، ويدظق فف: دو ؿد تؼرر ذم افؼَّ الة وافسَّ ظؾقف، ظؾقف افصَّ

الم ظؾقف، ظؿاًل بؼقفف تعوػ:  الة وافسَّ    اجلؿع بغ افصَّ

                              

           ُثؿَّ ُيسؾ ؿ ظذ أيب بؽر وظؿر ريض  [3.]إحزاب: أيي

   اهلل ظـفام، ويدظق هلام، ويسىض ظـفام.

شقل          وصوحبقف، ٓ  وـون ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام إذا شؾَّؿ ظذ افرَّ

ْٔاَؽ َااا َرُشاقُل اهلل، »يزيد ؽوفًبو ظذ ؿقفف:   َِ اَلُم َظ ْٔاَؽ َااا َأَباا افسَّ َِ ااَلُم َظ افسَّ

َْٔؽ َاا َأَبَتاُه  َِ اَلُم َظ ٍر، افسَّ ُْ  ُثؿَّ يـكف. (4) «َب

                                      

 (.1014( أخرجف أبق داود ذم ـتوب ادـوشؽ، بوب زيورة افؼبقر برؿؿ )4)

ظوء ذم ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي)1)  (.13/4.7( كحًقا مـ هذا افدي

 (.1/113( ) 40.70( أخرجف افبقفؼل ذم افســ افؽزى برؿؿ)4)
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و افـ سـوء ؾؾـقس هلــ          ي، أمَّ جول خوصَّ يورة إكَّام ُتؼع ذم حؼ  افر  وهذه افز 

ُياقرِ  »أكَّـف  زيورة رء مـ افؼبـقر، ــام ثبـً ظــ افـَّبِـل   َُ ـَ َزااِاَراِت اف ا ًَ  َف

َج  ُ ا ادََساِجَد َوافُّسُّ َٓ ْٔ َِ ـَ َظ  .(4) «َوادَتَِّخِذا

شـقل         الة ذم مسجد افرَّ و ؿصد ادديـي فؾصَّ ظوء ؾقـف، وكحـق  وأمَّ وافـدي

م مــ  ذفؽ ممو ُيؼع ذم شوئر ادسوجد، ؾفق مؼوع ذم حؼ  اجلؿقع: دو تؼـدَّ

 إحوديٌ ذم ذفؽ.

ائر أن يصع  افصَّ          شـقل وُيسـ فؾزَّ ، وأن ؾقات اخلؿس ذم مسجد افرَّ

ظوء، وصالة افـوؾؾي اؽتـومو دـو ذم ذفـؽ مــ إجـر  ـر وافدي ُيؽثر ؾقف مـ افذ 

 اجلزيؾ.

يػي: دو شبؼ مـ          وضي افؼَّ ويستحى أن ُيؽثر مـ صالة افـَّوؾؾي ذم افرَّ

حقح ذم ؾضؾفو، وهق ؿقل افـَّبِّل  ي َما َبْغَ » : احلديٌ افصَّ ْٔتِل َوِمَْْزِ َب

 (1)شَرْوَضٌة ِمـ ِرَااِض اَْلَّْةِ 

. 

                                      

(، أبـق داود ذم ـتـوب اجلـــوئز، بـوب زيـورة افـ ســوء 4/447( أخرجـف مــ حـديٌ ابـــ ظبـوس اإلمـوم أمحــد )4)

الة ظـ رشـقل اهلل 4143افؼبقر، برؿؿ) ، بـوب مـو جـوء ذم ـراهقـي (، وافسمذي ذم ـتوب مقاؿقً افصَّ

ع افـَّفـور، بـوب افتَّغؾـقظ (، وافـَّسوئّل ذم ـتوب ؿقوم افؾَّقؾ 410أن يتَّخذ ظذ افؼبقر مسجًدا،  برؿؿ ) وتطقي

وج ظذ افؼبقر، برؿؿ) وذ افرسي (، وابــ موجـف ذم ـتـوب اجلــوئز، بـوب مـو جـوء ذم افـَّفـل ظــ 1014ذم اُت 

 (.4.7زيورة افـ سوء افؼبقر، )

 شبؼ ُترجيف.   (2)
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م إفقفو، وحيـوؾظ ظـذ           ائر وؽره أن يتؼدَّ و صالة افػريضي ؾقـبغل فؾزَّ أمَّ

يــودة افؼبؾقــي: دــو جــوء ذم  ل مفــام اشــتطوع، وإن ـــون ذم افز  ــػ إوَّ افصَّ

ـِ افـَّبِل   حقحي َظ ل، مـ احلٌ وافسَّ  إحوديٌ افصَّ ػ إوَّ ؽقى ذم افصَّ

َّٓ  : »مثؾ ؿقفف  ِل، ُثؿَّ ََلْ ََيِاُدوا إِ ػي إَوَّ ُؿ افَّْاُس َما ِِف افْيَداِء َوافهَّ َِ ًْ َفْق َا

قا ُّ َٓ ْشااَت َٓ ْٔااِف  َِ قا َظ ُّ ِٓ   ٕصــحوبف:متػــؼ ظؾقــف ، ومثــؾ ؿقفــف  (4) شَأن َاْسااَت
َْٖتؿَّ »  َٔا قا ِِب َوْف ُّّ ُمقا َؾاْاَت دَّ ََ ُروَن َحتَّاك َت َٖخَّ َٓ َااَزاُل َؿاْقٌم َاَتا ْؿ  ـُ اَد ًْ اْؿ َماـ َب ُُ بِ

َرُهُؿ اهلل خي َٗ  أخرجف مسؾؿ  (1) «ُا

 وأخرج أبق داود، َظـ َظوِئَشَي ريض اهلل ظـفو بسـد حسـ، أنَّ افـَّبِلَّ         

ِل َحتَّك » َؿوَل : ػي إَوَّ ـِ افهَّ ُروَن َظ َرُهُؿ اهلل ِِف افَّْااِر َٓ َاَزاُل َؿْقٌم َاتََٖخَّ خي َٗ  (4) «ُاا

ا :»أكَّف ؿول ٕصحوبف وثبً ظـف  َ َي ُة ِظَْْد َر َُ اَم َتُهػُّ ادَاَلاِ ـَ قَن  ٍُّ َٓ َتُه « َأ

َا؟ َؿاَل:  َي ُة ِظَْْد َر َُ َْٔػ َتُهػُّ ادَاَلاِ ـَ َْا َاا َرُشقَل اهلل َو ِْ َُ قَف »َؾ ٍُ قَن افهُّ ُّّ
ُاتِ

اصُّ  ػي إَُوَل َوَاَسَ  رواه مسؾؿ. (1)«.قَن ِِف افهَّ

وؽـره ؿبـؾ  وإحوديٌ ذم هذا ادعـك ـثرة، وهـل تعـؿ مسـجده         

ـِ افـَّبِل   يودة وبعدهو، وؿد صحَّ َظ أكَّف ـون حيٌ أصـحوبف ظـذ مقـومـ  افز 

                                      

(، ومسـؾؿ ذم .34)( مـ حديٌ أيب هريرة أخرجف افبخوري ذم ـتوب إذان، بوب آشتفوم ذم إذان برؿؿ 4)

ػقف وإؿومتفو برؿؿ ) الة، بوب تسقيي افصي  ( . 147ـتوب افصَّ

ــػقف وإؿومتفــو 1) ــالة، بــوب تســقيي افصي ( مـــ حــديٌ أيب شــعقد اخلــدري أخرجــف مســؾؿ ذم ـتــوب افصَّ

 (.148برؿؿ)

ػ إول4) الة، بوب صػقف افـ سوء وـراهقَّي افتلخر ظـ افصَّ  (379برؿؿ) ( أخرجف أبق داود ذم ـتوب افصَّ

الة برؿؿ )1) ؽقن ذم افصَّ الة، بوب إمر بوفسي  (.140( أخرجف ه مسؾؿ ذم ـتوب افصَّ
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ـػ ذم مسـجده إول وخـورج افروضـي،  ػقف، ومعؾقم أنَّ يؿغ افصَّ افصي

ــػقف مؼدمــي ظــذ ؾعؾــؿ بــذفؽ أنَّ  ــػقف إول ومقــومـ افصي افعـويــي بوفصًّ

ــيػي، وأن ادحوؾظــي ظؾــقفام أوػ مـــ ادحوؾظــي ظــذ  وضــي افؼَّ افعـويــي بوفرَّ

وضي، وهذا بغ  واضح دـ تلمؾ إحوديٌ افـقاردة ذم هـذا  الة ذم افرَّ افصَّ

      افبوب، واهلل ادقؾؼ.

و أو يطقف هبو: ٕنَّ ذفـؽ وٓ جيقز ٕحد أن يتؿسح بوحلجرة أو يؼبؾف

وفح، بؾ هق بدظي مـؽرة. ؾػ افصَّ  مل يـؼؾ ظـ افسَّ

شقل          ؿضـوء حوجـي، أو تػـريٍ ـربـي ،  وٓ جيقز ٕحد أن يسلل افرَّ

َّٓ مـ اهلل شبحوكف،  أو صػوء مريض ، وكحق ذفؽ: ٕنَّ ذفؽ ـؾف ٓ يطؾى إ

إلشـالم مبــل ظـذ وضؾبف مـ إمقات ذك بـوهلل وظبـودة فغـره، وديــ ا

 أصؾغ:          

َّٓ اهلل وحده.                 أحدمها:  أٓ يعبد إ

شقل  افثَّاِّن:  َّٓ بام ذظف اهلل وافرَّ  .أٓ يعبد إ

ًدا رشقل اهلل. َّٓ اهلل، وأنَّ حمؿَّ  وهذا معـك صفودة أن ٓ إفف إ

شقل          ػو وهؽذا ٓ جيقز ٕحد أن يطؾى مـ افرَّ و مؾؽ افشَّ ظي: ٕهنَّ

َّٓ مـف ، ـام ؿول تعوػ:     اهلل شبحوكف، ؾال تطؾى إ         

افِٓؿ صٍع ِف ٕئؽ  افِٓؿ صٍع ِف مالاُتؽ،  »ؾتؼقل:  [11أيي ]افزمر:

و إمقات (4) « وظيادك ادٗمْغ، افِٓؿ صٍع ِف أؾراضل ، وكحق ذفؽ، وأمَّ

                                      
 (.4/148( افدرر افسـقي ذم إجقبي افـجديي)4)
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ػوظي وٓ ؽرهو، شقاء ـوكقا أكبقوء أو ؽر  ؾال يطؾى مـفؿ رء، ٓ افشَّ

َّٓ ممو اشتثـوه  أكبقوء: ٕنَّ ذفؽ مل يؼع، وٕنَّ ادقً ؿد اكؼطع ظؿؾف إ

ورع.  افشَّ

وذم صحقح مسؾؿ، ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ؿول : ؿول رشـقل اهلل         

  : « ُِف إ ُِ َّ َىَع َظُْْف َظ ََ ْٕ َساُن ا ْٕ َّٓ ِمـ َصَدَؿٍة َجاِرَااٍة إَِذا َماَت اإِل َّٓ ِمـ َثاَلَثٍة إِ

ُع بِِف َأْو َوَفٍد َصافٍِح َاْدُظق َفُف  ٍَ ٍؿ ُاَْْت ِْ ـػوظي مــ (4) «َأْو ِظ . وإكَّام جوز ضؾـى افشَّ

م  افـَّبِل   ذم حقوتف ويقم افؼقومي، فؼدرتف ظذ ذفؽ، ؾنكَّـف يسـتطقع أن يتؼـدَّ

ـو بـف: بـؾ هـق  كقو ؾؿعؾقم، وفقس ذفؽ خوصًّ و ذم افدي ؾقسلل ربَّف فؾطوفى، أمَّ

ظوم فف وفغره، ؾقجقز فؾؿسـؾؿ أن يؼـقل ٕخقـف: اصـػع ل إػ ريب  ذم ــذا 

لل اهلل ويشــػع وــذا، بؿعــك: ادع اهلل ل، وجيـقز فؾؿؼــقل فـف ذفـؽ أن يسـ

 ٕخقف إذا ـون ذفؽ ادطؾقب ممو أبوح اهلل ضؾبف.

َّٓ بعد إذن اهلل شبحوكف، ـام          و يقم افؼقومي ؾؾقس ٕحد أن يشػع إ وأمَّ

  ؿول اهلل تعوػ:                 :أيي ]افبؼرة

و حوفي ادقت ؾفل حوفي خوصي ٓ جيقز إحلوؿفو بحول اإلكسون ..1 [. وأمَّ

ؿبؾ ادقت وٓ بحوفف بعد افبعٌ وافـشقر، ٓكؼطوع ظؿؾ ادقً وارهتوكف 

ػوظي مـ إمقات ممو  ورع، وفقس ضؾى افشَّ َّٓ مو اشتثـوه افشَّ بؽسبف إ

ورع، ؾال جيقز إحلوؿف بذفؽ، ٓ بعد وؾوتف حل   صؽ أنَّ افـَّبِلَّ اشتثـوه افشَّ

فداء: وفؽـفو فقسً مـ جـس حقوتف ؿبؾ  حقوة برزخقي أـؿؾ مـ حقوة افشي

                                      
 (.4344( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افقصقي، بوب مو يؾحؼ اإلكسون مـ افثَّقاب بعد وؾوتف، برؿؿ )4)
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ادقت، وٓ مـ جـس حقوتف يقم افؼقومي: بؾ حقوة ٓ يعؾؿ حؼقؼتفو 

يػ ؿقفف ظؾقف  َّٓ اهلل شبحوكف، وهلذا تؼدم ذم احلديٌ افؼَّ وـقػقتفو إ

الم:  الة وافسَّ َّٓ َردَّ اهللُ َظَعَّ ُروِحل َحتَّك َأُردَّ َما  »افصَّ ُؿ َظَعَّ إِ ِي ِمـ َأَحٍد ُاَس

اَلمَ  ِْٔف افسَّ َِ  .(4)  شَظ

ؾدلَّ ذفؽ ظذ أكَّف مقً، وظذ أنَّ روحف ؿد ؾورؿً جسده، فؽـفو ترد         

افي ظذ مقتف  الم، وافـيصقص افدَّ ـَّي  ظؾقف ظـد افسَّ مـ افؼرآن وافسي

معؾقمي، وهق أمر متػؼ ظؾقف بغ أهؾ افعؾؿ، وفؽـ ذفؽ ٓ يؿـع حقوتف 

فداء مل يؿـع حقوهتؿ افززخقي ادذـقرة ذم ؿقفف  افززخقي، ـام أنَّ مقت افشي

  تعوػ:                         

       :[439أيي ]آل ظؿران . 

بسطـو افؽالم ذم هذه ادسلفي، فدظوء احلوجي إفقف بسبى ـثرة مــ  وإكَّام        

ـك، وظبـودة إمـقات مـــ دون اهلل،  ُيَشـب ف ذم هـذا افبـوب، ويـدظق إػ افؼ 

ـالمي مــ ــؾ  مـو خيـوفػ ذظـف، واهلل  ؾـسلل اهلل فـو وجلؿقع ادسـؾؿغ افسَّ

 أظؾؿ.

قت         و مو يػعؾف بعض افزوار مـ رؾع افصَّ ، وضقل ظـد ؿزه  وأمَّ

ي ظـ رؾع  افؼقوم هـوك ؾفق خالف ادؼوع: ٕنَّ اهلل شبحوكف هنك إمَّ

، وظـ اجلفر فف بوفؼقل ـجفر بعضفؿ أصقاهتؿ ؾقق صقت افـَّبِّل 

                                      

(، وأبق داود ذم ـتوب ادـوشؽ، بوب زيـورة افؼبـقر، بـرؿؿ 17./1ريرة )( أخرجف اإلموم أمحد ذم مسـد أيب ه4)

(1014.) 
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قت ظـده ذم ؿقفف تعوػ:   فبعض، وحثَّفؿ ظذ ؽض افصَّ       

                              

                         

                            

                      :[.4، 1]احلجرات 

الم يػيضـ إػ وٕنَّ ضقل افؼقوم ظـد ؿزه           ، واإلـثور مـ تؽرار افسَّ

حوم وـثرة افضجقٍ وارتػوع إصقات ظـد ؿزه  ، وذفؽ خيوفػ مـو افز 

حمسم حقًّو ومقًتـو ،  ذظف اهلل فؾؿسؾؿغ ذم هذه أيوت ادحؽامت، وهق 

ظل .  ؾال يـبغل فؾؿممـ أن يػعؾ ظـد ؿزه مو خيوفػ إدب افؼَّ

ظوء ظــد ؿـزه          وهؽذا مو يػعؾف بعض افـزوار وؽـرهؿ مــ حتـري افـدي

ـوفح  ـؾػ افصَّ مستؼباًل فؾؼز راؾَعو يديف يدظق، ؾفذا ـّؾف خالف مو ظؾقف افسَّ

: بؾ هق مــ افبـدع ادحـدثوت، مـ أصحوب رشقل اهلل وأتبوظفؿ بنحسون

ـَ ِماـ  »:وؿد ؿول افـَّبِّل  اِصاِدا َغ افرَّ اِداي ْٓ ااِء ادَ ٍَ َِ ْؿ بُِساَّْتِل َوُشاَِّْة اخُل ُُ ْٔ َِ َظ

ْؿ َوحُمَْدَثاِت إُُماقِر، َؾاِ٘نَّ  ـُ ا ا بِافََّْقاِجِذ، َوإِاَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ ا َوَظوُّ َ َِ قا  ُُ ِدي  ََتَسَّ ًْ َب

ؾَّ حُمَْدَثٍة بِْد  ؾَّ بِْدَظٍة َضاَلَفٌة ـُ ـُ وافـَّسوئّل بنشـود أخرجف أبق داود،  (4) «َظٌة، َو

                                      

ــَّي بـرؿؿ 1/413( أخرجف اإلمـوم أمحـد ذم مســد افعربـوض)4) ــَّي، بـوب فـزوم افسي ( ، وأبـق داود ذم ـتـوب افسي

(1307.) 
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اَق َردٌّ » : ، وؿول حسـ ُٓ َْٔس ؾِٔاِف َؾ اا َهاَذا َماا َفا َٕ وذم  (4) «َمـ َأْحَدَث ِِف َأْمِر

َق َردٌّ » روايي دسؾؿ ُٓ ا َؾ َٕ ِْٔف َأْمُر َِ َْٔس َظ اًل َف َّ َؾ َظ ِّ  .(1) «َمـ َظ

ورأى ظع بـ احلسغ زيـ افعوبديـ ريض اهلل ظـفام رجاًل يـدظق ظــد         

ؾـفوه ظـ ذفؽ ، وؿول: أٓ أحـدثؽ حـديًثو شـؿعتف مــ أيب،  ،ؿز افـَّبِّل 

ــف ؿــول ظـــ جــدي ، ظـــ رشــقل اهلل  ي ِظٔااًدا، َوٓ » :أكَّ َٓ َتتَِّخااُذوا َؿااْزِ

ْؿ  ُُ َّ ْؿ ُؿُيقًرا، َؾِ٘نَّ َتْسِِٔ ُُ ُٔقَت ْْاُتْؿ ُب ـُ ِْل َأْااْاََم  ٌُ ُِ ـد  (4) «َاْي أخرجـف احلـوؾظ حمؿَّ

 بـ ظبد افقاحد ادؼدد ذم ـتوبف: )إحوديٌ ادختورة(.

ـالم ظؾقـف          مــ وضـع يؿقــف  وهؽذا مو يػعؾف بعض افزوار ظــد افسَّ

الم  ظذ صامفف ؾقق صدره أو حتتف ـفقئي ادصع ؾفذه اهلقئي ٓ دمقز ظـد افسَّ

ـو ظؾقف  الم ظذ ؽـره مــ ادؾـقك وافـزظامء وؽـرهؿ: ٕهنَّ ، وٓ ظـد افسَّ

َّٓ هلل، ــام حؽـك ذفـؽ احلـوؾظ ابــ  هقئي ذل وخضقع وظبـودة ٓ تصـؾح إ

                                      

ؾح، بوب إذا اصطؾحقا ظ4) ذ صؾح جقر، بـرؿؿ ( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ ظوئشي أخرجف افبخوري ذم ـتوب افصي

ــرؿؿ 1397) ــقر، ب ــدثوت إم ــي، ورد  حم ــوم افبوضؾ ــض إحؽ ــوب كؼ ــوب إؿضــقي، ب ــؾؿ ذم ـت (، ومس

(4748.) 

 (.4748( أخرجفو مسؾؿ ذم ـتوب إؿضقي، بوب كؼض إحؽوم افبوضؾي ورد حمدثوت إمقر برؿؿ )1)

(، وأبـق يعـذ ذم 111( ص118ادختـورة بـرؿؿ)( أخرجف احلوؾظ ظبـد افغــل ادؼـدد ذم ـتوبـف: إحوديـٌ 4)

( رواه أبـق يعـذ وؾقـف 1/3( 817.(  ؿول اهلقثؿل ذم جمؿع افزوائد برؿؿ)4/434( )139مسـده برؿؿ )

حػص بـ إبراهقؿ اجلعػري ذـره ابـ أيب حوتؿ ومل يذـر ؾقف جرًحو وبؼقي رجوفف ثؼوت. رواه، ـام أخرجف 

ـَّي بـرؿؿ 1/437هريرة )اإلموم أمحد ذم مسـده مـ حديٌ  أيب  ـَّي، بوب فزوم افسي (وأبق داود ذم ـتوب افسي

 ( بغر هذا افؾَّػظ وشقليت .1011)
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حجر رمحف اهلل ذم افػتح ظـ افعؾامء ، وإمر ذم ذفؽ جع واضح دـ تلمـؾ 

وفح . ؾػ افصَّ بوع هدي افسَّ  ادؼوم وـون هدؾف ات 

و مـ ؽؾى ظؾقف افتَّعصى واهلقى وافتَّؼؾقد إظؿك، وشقء افظَّـ وأمَّ          

وفح ؾلمره إػ اهلل، وكسلل اهلل فـو وفـف اهلدايـي  ؾػ افصَّ ظوة إػ هدي افسَّ بوفدي

 وافتَّقؾقؼ إليثور احلّؼ ظذ مو شقاه، إكَّف شبحوكف خر مسئقل.

يػ مــ ب عقـد وحتريـؽ وـذا مو يػعؾف بعض افـَّوس مـ اشتؼبول افؼز افؼَّ

ظوء ؾؽؾ هذا مـ جـس مو ؿبؾـف مــ ادحـدثوت ، وٓ  الم أو افدي صػتقف بوفسَّ

يـبغل فؾؿسؾؿ أن حيدث ذم ديـف مو مل يلذن بف اهلل ، وهق هبذا افعؿـؾ أؿـرب 

ػوء، وؿد أكؽـر اإلمـوم موفـؽ رمحـف اهلل هـذا  إػ اجلػوء مـف إػ ادقآة وافصَّ

 (4).ش خر هذه إمة إٓ ما أصِح أوهلافـ اهِح ت» افعؿؾ وأصبوهف، وؿول: 

ر ظذ مـفوج افـَّبِّل          ي هق افسَّ ل هذه إمَّ  ومعؾقم أنَّ افَّذي أصؾح أوَّ

اصديـ وصـحوبتف ادرضـقغ وأتبـوظفؿ بنحسـون، وفــ يصـؾح  وخؾػوئف افرَّ

َّٓ َتسؽفؿ بذفؽ، وشرهؿ ظؾقف. ي إ  آخر هذه إمَّ

كقو وؾـــؼ اهلل ادســـؾؿغ          هؿ ذم افـــدي دـــو ؾقـــف كجـــوهتؿ وشـــعودهتؿ وظـــزَّ

 وأخرة، إكَّف جقاٌد ـريٌؿ.

 

                                      
 .(4/88( أورده افؼويض ظقوض ذم افشػوء بحؼقق ادصطػك)4)
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 (1)تنبيه

واجبي وٓ ذًضـو ذم احلـٍ ــام يظــف بعـض  فقسً زيورة ؿز افـَّبِل          

شـقل  ي وأصبوهفؿ، بؾ هل مستحبي ذم حؼ  مــ زار مسـجد افرَّ أو  افعومَّ

حـؾ فؼصـد زيـورة  و افبعقـد ظــ ادديــي ؾؾـقس فـف صـدَّ افرَّ ـون ؿريًبو مـف، أمَّ

ـيػ، ؾـنذا وصـؾف زار  حؾ فؼصد ادسجد افؼَّ افؼز، وفؽـ يسـ فف صّد افرَّ

ــالة  ــف افصَّ ــورة فؼــزه ظؾق ي ــوحبغ، ودخؾــً افز  ــيػ وؿــز افصَّ افؼــز افؼَّ

ــورة مســجده  ــو فزي ــالم وؿــزي صــوحبقف تبًع ــً ذم ، وافسَّ ــو ثب ــؽ د وذف

ــحقحغ، أنَّ افـَّبِــلَّ  َّٓ إَِػ َثاَلَثااِة َمَساااِجَد: » ؿــول:  افصَّ َحاااُل إِ َٓ ُتَناادُّ افري

 . (1)شادَْسِجِد اَْلَراِم،  َوَمْسِجِدي َهَذا، َوادَْسِجِد إَْؿَل 

ـالم، أو ؿـز ؽـره          الة وافسَّ حول فؼصد ؿزه ظؾقف افصَّ وفق ـون صّد افر 

ــوس  ــف أكصــح افـَّ ــؾف: ٕكَّ ــدهؿ إػ ؾض ــف وأرص ــي ظؾق ــدلَّ إمَّ مؼــوًظو ف

وأظؾؿفؿ بوهلل وأصدهؿ فف خشقي، وؿد بؾَّغ افبالغ ادبغ، ودلَّ أمتف ظذ ـؾ  

حؾ فغر ادسـوجد خر، وحذرهؿ مـ ـؾ  ذ، ـقػ وؿد حذر مـ ص د  افرَّ

                                      
ــَّي،  ( ضؿـ4) ـتوب افتَّحؼقؼ واإليضوح فؽثـر مــ مسـوئؾ احلـٍ وافعؿـرة وافزيـورة ظـذ ضـقء افؽتـوب وافسي

ــوم  ــرة ظ ــع ٕول م ــذي ضب ــي 4434واف ــوٓت متـقظ ــووى ومؼ ــقع ؾت ــف، وذم جمؿ ــً ضبعوت ــؿ تقاف ـــ( ث ه

 .(441ــ  43/444)

ٍّ افـ 1) ( ، 4831سـوء بـرؿؿ )( متػؼ ظؾقـف مــ حـديٌ أيب هريـرة أخرجـف افبخـوري ذم ـتـوب احلـٍ، بـوب حـ

َّٓ إػ ثالثي مسوجد برؿؿ ) حول إ  (.4497ومسؾؿ ذم ـتوب احلٍ، بوب ٓ تشد افر 
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ُِّقا َظَعَّ َؾِ٘نَّ  »افثَّالثي  وؿول:  ْؿ ُؿُيقًرا، َوَص ُُ ُٔقَت َٓ ُب ي ِظًٔدا، َو َٓ َتتَِّخُذوا َؿْزِ

ُْْتْؿ  ـُ ُْٔث  ِْل َح ٌُ ُِ ْؿ َتْي ُُ  .(8)شَصاَلَت

حول فزيـورة ؿـزه          ُيػيضـ إػ اُتـوذه ظقـًدا،    وافؼقل بؼظقَّي صد  افر 

مــ افغؾـق واإلضـراء، ــام ؿـد وؿـع  ووؿقع ادحذور افَّـذي خوؾـف افـَّبِـّل 

حول فزيورة ؿـزه  افؽثر مـ افـَّوس ذم ذفؽ بسبى اظتؼودهؿ ذظقَّي صد  افر 

الم الة وافسَّ  .ظؾقف افصَّ

تـل حيـتٍ هبـو         و مو يروى ذم هـذا افبـوب مــ إحوديـٌ افَّ مــ ؿـول  وأمَّ

الم، ؾفل أحوديـٌ ضـعقػي  الة وافسَّ حول إػ ؿزه ظؾقف افصَّ بؼظقَّي صد  افر 

إشـوكقد: بـؾ مقضـقظي، ــام ؿـد كبـف ظـذ ضـعػفو احلُػـوظ ـوفـدارؿطـل، 

ـــ حجــر وؽــرهؿ ــل، واحلــوؾظ اب ــو (1)وافبقفؼ ــورض هب ــال جيــقز أن يع ، ؾ

حول ف افي ظذ حتريؿ صد  افر  حقحي افدَّ  غر ادسوجد افثَّالثي.إحوديٌ افصَّ

وإفقــؽ أُّّيــو افؼــورئ صــقًئو مـــ إحوديــٌ ادقضــقظي ذم هــذا افبــوب:         

 فتعرؾفو وحتذر آؽسار هبو:

 . (4)ش  مـ حٍ ومل يزرين ؾؼد جػوين» إول:

 

                                      

ــَّي بـرؿؿ 1/437( أخرجف اإلموم أمحد ذم  مسـد أيب هريرة برؿؿ )4) ـَّي، بوب فـزوم افسي ( وأبق داود ذم ـتوب افسي

(1011.) 

 (.4/901( يـظر تؾخقص احلبر فؾحوؾظ ابـ حجر)1)

(وافدارؿطـل ذم افعؾؾ ـام ذم افدر 8/118( أخرجف مـ حديٌ ابـ ظؿر،  ابـ ظدي ذم افؽومؾ )4)

 (. 4/147ادـثقر)
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 (4)ش  .مـ زارين بعد ممويت ؾؽلكام زارين ذم حقويت» وافثَّاِّن:

 مـــ زارين وزار أيب إبــراهقؿ ذم ظــوم واحــد ضــؿـً فــف ظــذ اهلل » افثَّافااث:

 .(1)ش اجلـي 

ابع:    (4)ش .مـ زار ؿزي وجبً فف صػوظتل » افرَّ

ـِ افـَّبِّل           .ؾفذه إحوديٌ وأصبوهفو مل يثبً مـفو رء َظ

وايـوت:          ؿول احلوؾظ ابــ حجـر ذم )افتؾخـقص( بعـد مـو ذــر أـثـر افر 

هذا احلديٌ ـّؾفو ضـعقػي، وؿـول احلـوؾظ افعؼـقع: ٓ يصـح ذم هـذا ضرق 

 .(1)افبوب رء

وجزم صـقخ اإلشـالم ابــ تقؿقـي رمحـف اهلل، أنَّ هـذه إحوديـٌ ـّؾفـو         

وحسبؽ بف ظؾاًم وحػًظو واضالًظو، وفق ــون رء مـفـو ثوبًتـو  (.)مقضقظي،.

وس إػ ـحوبي ريض اهلل ظــفؿ أشـبؼ افـَـّ افعؿـؾ بـف، وبقـون ذفـؽ  فؽون افصَّ

ؿ خر افـَّوس بعد إكبقوء، وأظؾؿفؿ بحدود اهلل،  ي ودظقهتؿ إفقف: ٕهنَّ فألمَّ

وبام ذظف فعبوده، وأكصحفؿ هلل وخلؾؼف، ؾؾام مل يـؼؾ ظـفؿ رء مـ ذفـؽ 

 .دلَّ ذفؽ ظذ أكَّف ؽر مؼوع

                                      

َـّبِّل .133( أخرجف افدار ؿطـل  برؿؿ )4)  ( ظـ رجؾ مـ آل حوضى ظـ حوضى ظـ اف

 (..17/1( وصقخ اإلشالم ذم افػتووى)7/134( مقضقع ٓ أصؾ فف ـام ؿول افـقوي ذم ادجؿقع)1)

( وافعؼـــقع ذم 13.8( وافـــدارؿطـل )8/39( أخرجـــف مــــ حـــديٌ ابــــ ظؿـــر ابــــ ظـــدي ذم افؽومـــؾ )4)

 (.1/470افضعػوء)

 (  1/470( وافضعػوء فؾعؼقع)8/907( يـظر: تؾخقص احلبر فؾحوؾظ ابـ حجر)1)

 (.7/1( يـظر:  جمؿقع ؾتووى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي).)
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تل فـقس          ظقَّي افَّ يورة افؼَّ وفق صحَّ مـفو رء فقجى محؾ ذفؽ ظذ افز 

ؾقفو صّد افّرحول فؼصد افؼـز وحـده، مجًعـو بـغ إحوديـٌ، واهلل شـبحوكف 

 وتعوػ أظؾؿ.
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 (4)ادتحبابػزغارةػطدجدػشباءػواضبػغعػ

ــف         ــوء ويصــع  ؾق ــزور مســجد ؿب ــي أن ي ــر ادديـ ــو ذم  ويســتحى فزائ : د

ـِ ُظَؿـَر ريض اهلل ظــفام، ؿـول:  حقحغ مــ حـديٌ اْبـ ااَن افَّْيِاّل »افصَّ  ـَ

َتاْغِ  ًَ ـْ َُٔهاعي ؾِٔاِف َر ًٔا َؾ ـُ  (1) ش.َاُزور َمْسِجَد ُؿَياٍء َراـًِياا َوَماِصا َوَظــ َشـْفُؾ ْبـ

ْٔ » : ُحـَْقٍػ ريض اهلل ظـف، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلل  اَر ِِف َب َّٓ تِاِف ُثاؿَّ َأَتاك َمـ َتَى

َرٍة  ّْ َْٖجِر ُظ ـَ اَن َفُف  ـَ  . (4)« َمْسِجَد ُؿَياٍء َؾَهذَّ ؾِِٔف َصاَلًة 

فداء، وؿز محزة ريض اهلل ظـف:          ويسـ فف زيورة ؿبقر افبؼقع، وؿبقر افشي

ــلَّ  َااا »  ـــون يــزورهؿ ويــدظق هلــؿ، وفؼقفــف ٕنَّ افـَّبِ ُيااقَر، َؾَِّ٘نَّ َُ ُزوُروا اف

ُؿ أِخااَرَة  ـُ ُر ـي يعؾــؿ أصــحوبف إذا  أخرجــف مســؾؿ. وـــون افـَّبِــّل  (1)  «ُتااَذ

ِمَِْغ » زاروا افؼبــقر أن يؼقفــقا :   ْٗ ـَ ادُاا َااِر ِماا ْؿ َأْهااَؾ افاادي ُُ ْٔ اا َِ اااَلُم َظ افسَّ

                                      

ــَّي، 4) ( ضؿـ ـتوب افتَّحؼقؼ واإليضوح فؽثـر مــ مسـوئؾ احلـٍ وافعؿـرة وافزيـورة ظـذ ضـقء افؽتـوب وافسي

ــػ  فــف، وذم جمؿــقع ؾتــووى 4434وافــذي ضبــع ٕول مــرة ظــوم  هـــ( ُثــؿَّ تقافــً ضبعوتــف، وهــق ثــوين ممفَّ

 (447ــ  43/441ومؼوٓت متـقظي )

( ، ومسـؾؿ ذم ـتـوب 4491مسجد ؿبوء راـبو وموصقو برؿؿ ) ( أخرجف افبخوري ذم ـتوب اجلؿعي، بوب إتقون1)

 (.4499احلٍ، بوب ؾضؾ مسجد ؿبوء برؿؿ )

الة ذم مسجد ؿبوء برؿؿ )4) ـَّي ؾقفو، بوب مو جوء ذم افصَّ الة وافسي  (.414( أخرجف ابـ موجف ذم ـتوب إؿومي افصَّ

ف ظـزَّ وجـؾَّ ذم زيـورة ؿـز  تئذان افـَّبِّل ذم ـتوب اجلـوئز، بوب اش أيب هريرة ،  ( أخرجف مسؾؿ  مـ حدي1ٌ) ربَّ

 (.973أمف برؿؿ )
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 َٕ اقَن  َُ ِح َٓ ْؿ  ُُ ا إِن َصاَء اهلل بِ َّٕ َغ، َوإِ ِّ َٔاةَ َوادُْسِِ
اؾِ ًَ اُؿ اف ُُ َُٖل اهلل َفَْاا َوَف  (4) .شْسا

 أخرجف مسؾؿ مـ حديٌ شؾقامن بـ بريدة ظـ أبقف.

ـِ َظبَّـوٍس ريض اهلل ظــفام، َؿـوَل َمـرَّ افـَّبِـّل             ـِ اْبـ  وأخرج افسمذي َظـ

 :ــْقِفْؿ بَِقْجِفــِف، َؾَؼــوَل ــِي َؾَلْؿَبــَؾ َظَؾ اااَلُم » بُِؼُبــقِر ادَِديـَ ْؿ َاااا َأْهااَؾ افسَّ ُُ ْٔ اا َِ َظ

ـُ بِإََثرِ  ْح َٕ َْا َو ٍُ َِ ُتْؿ َش ْٕ ْؿ َأ ُُ ُر اهللُ َفَْا َوَف ٍِ ٌْ ُيقِر، َا َُ  . (1)ش.اف

ـظقَّي فؾؼبـقر يؼصـد مـفـو          يـورة افؼَّ ومـ هـذه إحوديـٌ ُيعؾـؿ أنَّ افز 

ظوء هلؿ، وافسحؿ ظؾقفؿ. ر أخرة، واإلحسون إػ ادقتك، وافدي ـّ  تذ

ــدهو أو          ــد ؿبــقرهؿ، أو افعؽــقف ظـ ظوء ظـ ــدي ــورهتؿ فؼصــد اف ــو زي ؾلمَّ

شــماهلؿ ؿضــوء احلوجــوت أو صــػوء ادــرىض أو شــمال اهلل هبــؿ أو بجــوهفؿ 

وكحق ذفؽ، ؾفذه زيورة بدظقَّي مـؽرة مل يؼظفو اهلل وٓ رشقفف، وٓ ؾعؾفو 

وفح ريض اهلل ظـفؿ: بؾ هل مـ اهلجر افَّذي هن ؾػ افصَّ شـقل افسَّ ك ظـف افرَّ

    :َُقُفقا ُهْجًرا »حقٌ ؿول َٓ َت ُيقَر ، َو َُ  .(4)  ش ُزوُروا اف

وهذه إمقر ادذـقرة دمتؿع ذم ـقهنو بدظي، وفؽـفو خمتؾػـي ادراتـى،         

ؾبعضفو بدظي وفقس بؼك،  ـدظوء اهلل شبحوكف ظـد افؼبقر، وشمافف بحؼ  

ــك إـــز، ـــدظوء ادــقتك  ادقــً وجوهــف وكحــق ذفــؽ، وبعضــفو مـــ افؼ 

 وآشتعوكي هبؿ، وكحق ذفؽ.

                                      
 (..97ذم ـتوب اجلـوئز، بوب مو يؼول ظـد دخقل افؼبقر وافدظوء ٕهؾفو برؿؿ )ظـ ظوئشي ، ( أخرجف مسؾؿ 4)

 (.40.4)، بوب مو يؼقل افرجؾ إذا دخؾ ادؼوبر برؿؿ ( أخرجف افسمذي ذم ـتوب اجلـوئز ظـ رشقل اهلل 1)

ـام أخرجف اإلموم موفؽ ذم ادقضل ذم ـتوب افضـحويو،  ،4/147ج أكس بـ موفؽ( رواه اإلموم أمحد ذم مسـد 4)

 ( .4018بوب ادخور حلقم إضوحل، برؿؿ )
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م، ؾتـبـف واحـذر، واشـلل ربَّـؽ وؿد شبؼ بقـون هـذا مػصـاًل           ؾـقام تؼـدَّ

، ؾفق شبحوكف ادقؾؼ واهلودي ٓ إفف ؽـره، وٓ رب  افتَّقؾقؼ واهلدايي فؾحؼ 

 شقاه.

ًٓ وآخـًرا، وصـذَّ اهلل وشـؾَّؿ          هذا آخر مو أردكو إمـالءه، واحلؿـد هلل أو

ـد، وظـذ آفـف وأصـحوبف، ومـ ـ ظذ ظبده ورشقفف وخرتـف مــ خؾؼـف حمؿَّ

يـ.  تبعفؿ بنحسون إػ يقم افدَّ
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 (8) وجوبػاِّطرػباضططروفػرضىػاضحجاجػوزغرعم

ومـ أظظؿ مو جيى ظـذ احلجـوج وؽـرهؿ إمـر بـودعروف وافـَّفـل         

ظـ ادـؽر، وادحوؾظي ظذ افصؾقات اخلؿس ذم اجلامظي، ـام أمر اهلل بذفؽ 

و ذم ـتوبف، وظذ فسون رشقفف  مو يػعؾف افؽثر مـ افـَّوس مـ شؽون ، وأمَّ

الة ذم افبقـقت وتعطقـؾ ادسـوجد، ؾفـق خطـل خمـوفػ  مؽي وؽرهو مـ افصَّ

الة ذم ادسوجد. ع، ؾقجى افـَّفل ظـف، وأمر افـَّوس بودحوؾظي ظذ افصَّ  فؾؼَّ

أكَّف ؿول ٓبـ أم مؽتقم ريض اهلل ظـف دو اشـتلذكف أن  دو ؿد ثبً ظـف          

ُع افْياَداَء » ذم بقتف : فؽقكف أظؿك بعقد افـدار ظــ ادسـجد: يصع  َّ َهاْؾ َتْسا

اااَلةِ  َِٖجااْب  »؟ . َؾَؼــوَل: َكَعــْؿ. َؿــول:َ شبِافهَّ َٓ َأِجااُد َفااَؽ » ، وذم روايــي: (1) ش َؾ

اام، ُثاؿَّ تُماَر َرُجااًل » :، وؿول (4) «ُرْخَهًة  ََ ااَلِة َؾُت اُت َأن تُماَر بِافهَّ ّْ ْد مَهَ ََ َف

ْٔٓؿ  اا َِ ق َظ َُٖحري اااَلة َؾاا ُدوَن افهَّ َٓ َٓ َاْناا مَّ افَّْاااَس،  ُثااؿَّ َإَٔىِِااُؼ َإَػ ِرَجاااٍل  ُٗ َٔاا َؾ

ُٔقهتؿ بِافَّْارِ  ـِ َظبَّـوٍس   (1) ش بِ ـِ اْبـ وذم شــ ابـ موجف وؽره بنشـود حسـ، َظ

                                      

 (43/90( جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي)4)

الة، بوب جيـى إتقـون1) ادسـجد ظـذ مــ شـؿع  ( أخرجف مسؾؿ ظـ أيب هريرة ذم ـتوب ادسوجد ومقاضع افصَّ

 (.3.4افـداء )

( وابــ موجـف ذم ـتـوب بـوب 1..( أخرجفو  أبـق داود، ذم ـتـوب، بـوب ذم افتَّشـديد ذم تـرك اجلامظـي بـرؿؿ )4)

 ( .791برؿؿ)

أخرجـف  افبخـوري ذم ـتـوب اخلصـقموت، بـوب إخـراج أهـؾ ادعـويص  أيب هريـرة،  ( متػؼ ظؾقف مـ حـدي1ٌ)

ـالة، بـوب ؾضـؾ صـالة 1110واخلصقم مـ افبققت برؿؿ ) ( ، ومسؾؿ ذم ـتوب  ادسوجد ومقاضـع افصَّ

 (. 3.4اجلامظي وبقون افتشديد ذم افتَّخؾػ ظـفو برؿؿ )
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ْٖ » َؿوَل:  ريض اهلل ظـفام، أنَّ افـَّبِلَّ  ْؿ َا َِ َع افْيَداَء، َؾ
ِّ تِِف، َؾاَل َصاَلَة َفُف َمـ َش

َّٓ ِمـ ُظْذرٍ   .(4)« إِ

ُه » وذم صحقح مسؾؿ، ظـ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف، ؿـول:             َماـ َرَّ

 ، َـّ ِا َِ ْٔاُث ُاَْااَدى  َقاِت َح َِ ا ِء افهَّ َٓ ُٗ َُٔحاؾِْظ َظَذ َه ِْ ََك اهلل َؽًدا ُمْسِاًِم َؾ ِْ َأن َا

ْؿ  ُُ ٔي َع فَِْيِاا ااْؿ  َؾااِ٘نَّ اهللَ َذَ ُُ َّٕ ـِ اهُلااَدى َوَفااْق َأ َـّ ِمااـ ُشااَْ ُاا ـَ اهُلااَدى َوإَِّنَّ ُشااَْ

اَم ُاَهعي  ـَ ْؿ  ُُ ُٔقتِ ُْٔتْؿ ِِف ُب َِّ ْؿ، َوَفاْق  َص ُُ ٔي يِا َٕ اُتْؿ ُشاََّْة  ـْ ْٔتِِف َفَسَ ِيُػ ِِف َب َهَذا ادَُْتَخ

ُد  ِّ
ًْ قَر، ُثؿَّ َا ُٓ ـُ افىُّ ُْٔحِس ُر َؾ َّٓ ُتْؿ، َوَما ِمـ َرُجٍؾ َاَتَى ِْ َِ ْؿ َفَو ُُ ٔي يِ َٕ ُتْؿ ُشََّْة  ـْ َتَر

اؾي  ُُ َتاَب اهلل َفاُف بِ ـَ  َّٓ َخْىاَقٍة َلُْىقَهاا َحَساًَْة  إَِػ َمْسِجٍد ِمـ َهِذِه ادََسااِجِد إِ

 َّٓ اا إِ َٓ اُػ َظْْ َِّ اْد َرَأْاُتَْاا َوَماا َاَتَخ ََ ٔيَئًة، َوَف اا َشا َ َِ ا َدَرَجًة َوَُيُطُّ َظْْاُف  َ َِ ُف  ًُ َوَاْرَؾ

ْغِ َحتَّاك  َِ ُج ااَدى َباْغَ افارَّ َتك بِِف ُِّيَ ْٗ ُجُؾ ُا اَن افرَّ ـَ ْد  ََ اِق، َوَف ٍَ ُِقُم افْي ًْ ُمَْاؾٌِؼ َم

ػي اُ  اَم ِِف افهَّ ََ». (1) 

ـوج وؽـرهؿ اجتــوب حمـورم اهلل تعـوػ، واحلـذر مــ          وجيى ظذ احُلجَّ

بــو، وأـــؾ مــول افقتــقؿ،  ــؿي، وأـــؾ افر  ــقاط، وافرسَّ كــو ، وافؾ  ارتؽوهبــو، ـوفز 

وافغــــش ذم ادعــــومالت، واخلقوكــــي ذم إموكــــوت، وذب ادســــؽرات، 

خون، وإشبول افث قوب، واف ؽز، واحلسد، وافريوء، وافغقبي، وافـَّؿقؿـي، وافدي

ي بودسؾؿغ، واشتعامل آٓت ادالهل، ـوٕشـطقاكوت، وافعـقد،  خريَّ وافسي

ــرب مـــ  بــوب، وادــزامر، وأصــبوهفو، واشــتامع إؽــوين، وآٓت افطَّ وافرَّ

طركٍ، وادعومؾي بودقرس  ــ وهـق افؼـامر ـــ اديق وؽره، وافؾعى بوفـرد، وافشَّ  افرَّ

                                      
 (.794( أخرجف ابـ موجف ذم ـتوب ادسوجد واجلامظوت، بوب افتغؾقظ ذم افتخؾػ ظـ اجلامظي برؿؿ )4)

الة، بوب صال1)  ( .3.1ة اجلامظي مـ شــ اهلدى برؿؿ )( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب ادسوجد ومقاضع افصَّ



 010 

ضو بـذفؽ، ؾـننَّ هـذه  وتصقير ذوات إرواح مـ أدمقغ وؽرهؿ، وافر 

تل حرمفو اهلل ظذ ظبوده ذم ـؾ  زمون ومؽون.  ـّؾفو مـ ادـؽرات افَّ

وج وشؽون بقً اهلل احلرام أـثر مـ ؽرهؿ:          ؾقجى أن حيذرهو احلجَّ

ظظؿ، وؿد ؿول اهلل ٕنَّ ادعويص ذم هذا افبؾد إمغ إثؿفو أصّد وظؼقبتفو أ

 :تعوػ                        :ٍ[.1]حل 

ؾنذا ـون اهلل ؿد تقظد مـ أراد أن يؾحد ذم احلرم بظؾؿ ؾؽقػ تؽقن ظؼقبي 

و أظظؿ وأصّد، ؾقجى احلذر مـ ذفؽ،ومـ شوئر  مـ ؾعؾ؟! ٓ صؽَّ أهنَّ

 ادعويص.

َّٓ بوحلذر مـ هذه  وٓ حيصؾ فؾحجوج برّ          كقب إ ٍّ وؽػران افذي احل

ـِ افـَّبِل   م اهلل ظؾقفؿ، ـام ذم احلديٌ َظ أكَّف  ادعويص وؽرهو ممو حرَّ

فُ »ؿول: َْٔقِم َوَفَدْتُف ُأمُّ ـَ ُسْؼ َرَجَع  ٍْ ْؿ َاْرُؾْث َوََلْ َا َِ  (4)شَمـ َحجَّ َؾ

وأصّد مـ هذه ادـؽرات وأظظؿ مـفو: دظوء إمقات، وآشتغوثي         

بح هلؿ،  رجوء أن يشػعقا فداظقفؿ ظـد اهلل، أو  هبؿ، وافـَّذر هلؿ، وافذَّ

ك إـز افَّذي  يشػقا مريضف أو يردوا ؽوئبف وكحق ذفؽ. وهذا مـ افؼ 

مف اهلل، وهق ديـ مؼـل اجلوهؾقي.  حرَّ

شؾ، وأكزل افؽتى إلكؽوره وافـَّفل ظـف، ؾقجى وؿد بع          ٌ اهلل افري

وج وؽرهؿ أن حيذره، وأن يتقب إػ اهلل ممَّو شؾػ  ظذ ـؾ  ؾرد مـ احُلجَّ

                                      

( 4.14( متػؼ ظؾقف مـ حديٌ أيب هريرة أخرجف افبخوري ذم ـتوب احلٍ، بوب ؾضؾ احلٍ ادزور ، برؿؿ )4)

 ( .44.0، ومسؾؿ ذم ـتوب احلٍ،بوب ؾضؾ احلٍ وافعؿرة ويقم ظرؾي برؿؿ )
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ي جديدة بعد افتَّقبي  مـ ذفؽ إن ـون ؿد شؾػ مـف رء، وأن يستلكػ حجَّ

ك إـز حيبط إظامل ـّؾفو، ـام ؿول اهلل تعوػ  : مـف: ٕنَّ افؼ   

                  :ك  [88]إكعوم ومـ أكقاع افؼ 

 إصغر: احلؾػ بغر اهلل، ـوحلؾػ بوفـَّبِل  وافؽعبي وإموكي وكحق ذفؽ.

ؿعي، وؿقل: مو صوء اهلل وصئً، وفـقٓ اهلل وأكـً،  يوء وافسي ومـ ذفؽ: افر 

وهــذا مـــ اهلل ومـــؽ، وأصــبوه ذفــؽ. ؾقجــى احلــذر مـــ هــذه ادـؽــرات 

ـقَّي، وافتَّقايص بسـفو.  افؼ 

ـِ افـَّبِــل            ــف ؿــول:  دــو ثبــً َظــ ااَر َأْو » أكَّ ٍَ ـَ ااْد  ََ ااْرِ اهلل َؾ ٌَ ااَػ بِ َِ  َمااـ َح

أخرجـــف أمحـــد، وأبـــق داود، وافسمـــذي بنشــــود صـــحقح، وذم ( 4) « كَ َأْذَ 

حقح ظـ ظؿر ريض اهلل ظـف َؿوَل: َؿوَل َرُشقل اهلل  اا »:افصَّ ًٍ ااَن َحافِ ـَ َماـ 

ْت  ُّ َْٔها
َْٔحِِْػ بِاهلل َأْو فِ ِْ اِة » أيًضـو: وؿـول افـَّبِـلي  (1)« َؾ َٕ اَػ بِإََما َِ َماـ َح

َْٔس ِمَّْا َِ  بق داود.أخرجف أ (4)«َؾ

                                      

( 41.4(، وأبـق داود ذم ـتـوب بـوب بـرؿؿ ).41، 73، 1/39( أخرجف اإلمـوم أمحـد ذم مســد ابــ ظؿـر )4)

، بـوب مـو جـوء ذم ـراهقـي احلؾـػ بغـر اهلل بـرؿؿ وافسمذي ذم ـتوب افـيذور وإَيـامن ظــ رشـقل اهلل 

(4.4..) 

ـفودات، بـوب ـقـػ يسـتحؾػ بـرؿؿ )1) ومسـؾؿ ذم ـتـوب إيـامن، (، 1379( أخرجف افبخوري ذم ـتوب  افشَّ

 (.4313بوب افـَّفل ظـ احلؾػ بغر اهلل برؿؿ )

( ، وأبق داود ذم ـتوب إيامن وافـذور، بـوب ـراهقـي احلؾـػ 4.1/.( أخرجف اإلموم أمحد ذم مسـد بريدة )4)

 (.41.4بوٕموكي، برؿؿ )
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رُ »  أيًضــو: وؿــول           ٌَ ااُك إَْصاا ْ ُؿ افؼي ُُ ْٔ اا َِ  «. إِنَّ َأْخااَقَف َمااا َأَخاااُف َظ

َااءُ »:َؾُسِئَؾ َظـُْف َؾَؼول َُقُفقا: َما َصااَء اهلل َوَصااَء ُؾااَلٌن  » :وؿول  (4) «افري َٓ َت

ـْ ُؿقُفاقا: َماا َصاااَء اهللُ ُثاؿَّ َصااَء ُؾااَلنٌ  ، ظــ ابـــ ، (1)« َوَفُِا وأخــرج افـَّسـوئلي

َماا َصااَء اهلل َوِصاْئَت، َيـو َرُشـقل اهلل  ظبوس ريض اهلل ظــفؿ، أنَّ َرُجـاًل َؿـوَل 

اَل َفُف افَّْيِلُّ  ََ ا ، َبْؾ َمو َصوَء اهلل َوْحَدهُ »:  َؾ  .(4)« َأَجَعْؾَتـ ل هلل كِدًّ

جــوب افتَّقحقـد، وحتـذيره  وهذه إحوديٌ تدلي ظذ محويـي افـَّبِـّل         

ك إـز وإصغر، وحرصف ظذ شالمي إيامهنؿ وكجوهتؿ مـ  أمتف مـ افؼ 

ظذاب اهلل وأشبوب ؽضبف، ؾجزاه اهلل ظـ ذفـؽ أؾضـؾ اجلـزاء، ؾؼـد أبؾـغ 

، وكصــح هلل شــبحوكف وفعبــوده، صــالة ًوشــالًمو دائؿــغ إػ يــقم  وأكــذر

يـ.  افد 

وج وادؼقؿغ ذم بؾد اهلل إمغ  وافقاجى ظذ أهؾ افعؾؿ         مـ احُلجَّ

الة وافتَّسؾقؿ أن يعؾؿقا افـَّوس مو ذع اهلل  ومديـي رشقفف افؽريؿ ظؾقف افصَّ

ك وادعويص، وأن  م اهلل ظؾقفؿ مـ أكقاع افؼ  هلؿ، وحيذروهؿ ممو حرَّ

يبسطقا ذفؽ بلدفتف، ويبق ـقه بقوًكو صوؾقًّو: فقخرجقا افـَّوس بذفؽ مـ 

دوت إػ افـقر، وفقمدوا بذفؽ مو أوجى اهلل ظؾقفؿ مـ افبالغ وافبقون، افظي ٌ

                                      

 ( .118/.( أخرجف اإلموم أمحد ذم مسـد حمؿقد بـ فبقد  )4)

(، وأبـق داود ذم ـتـوب إدب، بـوب ٓ يؼـول خبـٌ كػزـ 481/.موم أمحد ذم مســد حذيػـي )( أخرجف اإل1)

 (. 1980برؿؿ)

 (.1/491( أخرجف اإلموم أمحد ذم مسـد ظبد اهلل بـ ظبوس )4)
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  :ؿول اهلل شبحوكف                     

      :[487]آل ظؿران. 

ي مـ شؾقك مسؾؽ افظَّودغ  وادَهقد مـ ذفؽ:         حتذير ظؾامء هذه إمَّ

: إيثوًرا فؾعوجؾي ظذ أجؾي، وؿد ؿول  مـ أهؾ افؽتوب ذم ـتامن احلؼ 

  تعوػ:                            

                              

                           

    :[.4.9]افبؼرة 

ظقة إػ اهلل          ي ظذ أنَّ افدَّ وؿد دفًَّ أيوت افؼرآكقي وإحوديٌ افـَّبقيَّ

شبحوكف وإرصود افعبود إػ مو خؾؼقا فف مـ أؾضؾ افؼربوت وأهؿ 

شؾ وأتبوظفؿ إػ يقم افؼقومي، ـام ؿول اهلل  و هل شبقؾ افري افقاجبوت، وأهنَّ

 شبحوكف:                              

        :ً[44]ؾصؾ  :   وؿول ظزَّ وجؾَّ     

                                      

        :[.408]يقشػ 

ُف ِمْثُؾ َأْجِر َؾاِظِِفِ » :وؿول افـَّبِلي          َِ ـْ َدلَّ َظَذ َخْرٍ َؾ أخرجف  (4) «َم

َْٕن ُِّيَْدَي اهللُ بَِؽ َرُجاًل »مسؾؿ ذم صحقحف، وؿول فعع ريض اهلل ظـف:

                                      

 (.4894( أخرجف مسؾؿ مـ حديٌ أيب مسعقد ذم ـتوب اإلمورة، بوب ؾضؾ إظوكي افغوزي برؿؿ )4)
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ؿِ  ًَ ِر افَّْ ـْ ُْحْ متػؼ ظذ صحتف وأيوت وإحوديٌ ذم  (4) «َواِحًدا َخْرٌ َفَؽ ِم

 هذا ادعـك ـثرة.

ظقة إػ اهلل          ؾحؼقٌؼ بلهؾ افعؾؿ واإليامن أن يضوظػقا جفـقدهؿ ذم افـدَّ

شبحوكف، وإرصود افعبود إػ أشبوب افـَّجوة، وحتذيرهؿ مـ أشبوب اهلـالك، 

دبـودئ وٓ شقام ذم هذا افعك افَّذي ؽؾبـً ؾقـف إهـقاء، واكتؼـت ؾقـف ا

عورات ادضؾؾي، وؿؾ ؾقف دظوة اهلدى وـثـر ؾقـف دظـوة اإلحلـود  اهلدامي وافشَّ

َّٓ بوهلل افعع افعظقؿ.  واإلبوحقي، ؾوهلل ادستعون، وٓ حقل وٓ ؿقة إ

 

 

                                      

ـر، بـوب دظـوء افـَّبِـّل  ( مـ4) ( 1911بـرؿؿ ) حديٌ شفؾ بـ شعد أخرجف افبخوري ذم ـتوب اجلفـود وافس 

(، ومسـؾؿ ذم ـتـوب اإلمـورة، بـوب ؾضـؾ إظوكـي 4009وذم بوب ؾضؾ مـ أشؾؿ ظذ يديف رجـؾ بـرؿؿ )

 (.4894افغوزي برؿؿ )
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ػطذرورغظػاضدَّالمػبدًءاػوإجابظػ
 .(4)وتذطغتػاضطاطسػإذاػحطدػاضضه،ػورغادةػاضطرغضػ

 

ـِ افَعوص  َريِضَ اهلُل َظـُْفاَم َأنَّ َرُجاًل َشـَلَل  4         ـِ َظْؿٍرو ْب ــ  َظـ َظْبِد اهلل ْب

؟، َؿوَل  افـَّبِلَّ  اَلَم َظاَذ َماـ :  » َأيي اإِلْشاَلِم َخْرٌ َرُأ افسَّ َْ اَم، َوَت ًَ ُؿ افىَّ ًِ ُتْى

ِرْف  ًْ  متػؼ ظؾقف.( 1)ش َظَرْؾَت َوَمـ ََلْ َت

َٓ »: ــــ َوَظـــ َأيِب ُهَرْيــَرَة َريِضَ اهلُل َظـْــُف َؿــوَل: َؿــوَل َرُشــقُل اهلل 1        

ٍء  اْؿ َظاَذ َرْ ُُ َٓ َأُدفُّ ابُّقا، َأَو ِمُْقا َحتَّك ََتَ ْٗ َٓ   ُت ِمُْقا َو ْٗ ُِقَن اَْلََّْة َحتَّك ُت َتْدُخ

اَلَم بَ  اَبْيُتْؿ؟ َأْؾُنقا افسَّ قُه ََتَ ُّ ُت ِْ ًَ ؿْ إَِذا َؾ ُُ  رواه مسؾؿ. (4) «َْْٔ

ــلَّ  4         ــُف َأنَّ افـَّبِ ــَرَة َريِضَ اهلُل َظـْ ـــ َأيِب ُهَرْي ـــ َظ ــوَل  ـ ِااُب » : َؿ َِ ااٌس  ََخْ

َٔااَدُة  ْظَقِة، َوِظ اضِِس، َوإَِجاَباُة افادَّ ًَ ُٔت اف ِّ اَلِم َوَتْن ْسِِِؿ َظَذ َأِخِٔف َردُّ افسَّ ُّ ِْ
فِ

َياُع   متػؼ ظؾقف. (1) «اَْلَْااِزِ ادَِراِض، َواتي

                                      

حقحي مـ إدظقـي وإذــور  ( ورد ضؿـ ـتوب حتػي إخقور ببقون مجؾي كوؾعي ممو ورد ذم افؽتوب4) ـَّي افصَّ وافسي

(، وهــل مثبتــي ذم جمؿــقع ؾتــووى ومؼــوٓت متـقظــي 41فســامحتف افػصــؾ إخــر مــو ؿبــؾ ؾصــؾ اخلتــوم )

 (.1.ــ   13/19)

( ، ومسؾؿ ذم ـتوب ذم ـتـوب 41( أخرجف افبخوري ذم ـتوب اإليامن، بوب إضعوم افطعوم مـ اإلشالم برؿؿ)1)

 ( .49تػوضؾ اإلشالم ، وأي أمقره أؾضؾ، برؿؿ ) اإليامن، بوب بقون

 ( .1.( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب اإليامن، بوب بقون أكَّف ٓ يدخؾ اجلـي إٓ ادممـقن برؿؿ )4)

بوع اجلـوئز برؿؿ )1) الم، بوب 4110( أخرجف افبخوري ذم ـتوب اجلـوئز ، بوب إمر بوتَّ (، ومسؾؿ ذم ـتوب افسَّ

الم برؿؿ)مـ حؼ  ادسؾؿ ظذ اد  ( .1431سؾؿ ردي افسَّ
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ـِ افـَّبِل   1         ُف َؿوَل  ــ وظـف َريِضَ اهلُل َظـُْف َظ َحؼُّ ادُْسِِِؿ َظَذ ادُْسِِِؿ » : أكَّ

َـّ َاا َرُشقَل اهلل، َؿااَل: « ِشتٌّ  ْٔاِف، َوإَِذا َدَظااَك » ؿَِٔؾ: َما ُه َِ ْؿ َظ ِي َٔتاُف َؾَسا َِ إَِذا َف

ْتُف، َوإَِذا  ّي اَد اهلل َؾنا ِّ َْٕهاْح َفاُف، َوإَِذا َظَىاَس َؾَح َِٖجْيُف، َوإَِذا اْشَتَْْهاَحَؽ َؾا َؾ

ْدُه، وَ  ًُ فُ َمِرَض َؾ ًْ يِ  رواه مسؾؿ.( 4)« إَِذا َماَت َؾاتَّ
ـِ افـَّبِـل   .         إِنَّ اهلل ُُيِابُّ » َؿـوَل:  ــ َوَظـ َأيِب ُهَرْيـَرَة َريِضَ اهلُل َظـْـُف َظـ

اؾي ُمْساٍِِؿ  ـُ اَد اهللَ، َؾَحاؼٌّ َظاَذ  ِّ َرُه افتََّثاُؤَب، َؾاَِ٘ذا َظَىاَس َؾَح ُْ َىاَس، َوَا ًُ اف

ُف َأن  ًَ
ِّ ُه َماا اْشاَتَىاَع، َش دَّ اَرُ ِْ َْٔىاِن، َؾ ا ـَ افنَّ اَم ُهَق ِم َّٕ ا افتََّثاُوُب َؾِ٘ َتُف، َوَأمَّ ّي ُاَن

َْٔىانُ   متػؼ ظؾقف. (1) «َؾَِ٘ذا َؿاَل: َها، َضِحَؽ ِمُْْف افنَّ

َْٔىاِن، َؾاِ٘ذَ » :َؿوَل  ــ َوَظـُْف َأيًضو أنَّ افـَّبِلَّ  3         ا ـَ افنَّ ا َتَثااَءَب افتََّثاُؤُب ِم

يِْؿ َما اْشَتَىاَع  ُْ َٔ ِْ  رواه مسؾؿ. (4)« َؾ

ـِ َأيِب َشِعقٍد اخلُْدِري  َريِضَ اهلُل َظـُْف، َؿـوَل: َؿـوَل َرُشـقُل اهلل  7          : ــ َوَظ

َْٔىاَن َاااْدُخُؾ  » اا ِسااْؽ َظااَذ ؾِٔااِف، َؾااِ٘نَّ افنَّ ّْ ُٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ رواه  (1) «إَِذا َتَثاااَءَب َأَحااُد

 مسؾؿ.

ُف َؿوَل: 8         ِؾ »  ــ َوَظـ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل َظـُْف َأكَّ َُ َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ إَِذا َظَىَس َأَحُد

ْؾ َفُف َأُخقُه َأْو َصاِحُيُف َاْرَْحُاَؽ اهلل، َؾاَِ٘ذا َؿااَل َفاُف َاْرَْحُاَؽ اهلل،  َُ َٔ ُد هللِ، َوْف ّْ اَْل

ُؿ اهللُ َوُاْهُِِح بَ  ُُ ِدا ْؾ َِّيْ َُ َٔ ِْ ْؿ َؾ ُُ  . رواه افبخوري.(4)« اَف

                                      
( و 3114( أخرجف  افبخوري ذم ـتوب إدب، بوب مو يستحى مـ افعطوس ومو يؽـره مــ افتَّثـوؤب بـرؿؿ)4)

الم برؿؿ ) الم، بوب مـ حؼ  ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ ردي افسَّ  (.1431مسؾؿ ذم ـتوب افسَّ

 (.3114طوس ومو يؽره مـ افتثوؤب برؿؿ)( أخرجف افبخوري ذم ـتوب إدب، بوب مو يستحى مـ افع1)

هـد ( و.444افبخوري ذم بدء اخلؾؼ ، بوب صػي إبؾقس وجـقده ، رؿؿ ) ( أخرجف 4) مسؾؿ ذم ـتوب افزهـد افزي

ؿوئؼ ، بوب تشؿقً افعوضس وـراهقي افتثوؤب برؿؿ )  (.1991وافر 

ؿوئؼ، بوب تشؿقً افعوضس وـراه1) هد وافر   (..199ي افتَّثوؤب برؿؿ )( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افزي
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ًُ َرُشـقل اهلل  9           ــ َوَؿوَل َأُبق ُمقَشك إَْصَعِرّي َريِضَ اهلل َظـْـُف َشـِؿْع

ــقل:  ااِد اهللَ َؾاااَل » يؼ َّ ُتقُه، َؾااِْ٘ن ََلْ َُيْ ّي ااَد اهلل َؾَناا ِّ ْؿ َؾَح ـُ  إَِذا َظَىااَس َأَحااُد

ُتقُه  ّي  . رواه مسؾؿ (1) «ُتَن
 

 

 

                                                                                

ً برؿؿ )4)  (3111( أخرجف افبخوري ذم ـتوب إدب، بوب إذا ظطس ـقػ يشؿَّ

ؿوئؼ، بوب تشؿقً افعوضس وـراهي افتثوؤب برؿؿ )1) هد وافر   (.1991( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افزي
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 (1)  طاػغذرعػطنػاضذؼصرػواضدُّراءػرظدػاضظومػواضغػظظ

ــيَ 4         ـــ َظـــ ُحَذْيَػ ــوَن َرُشــقل اهلل  ـ ـَ ــوَل:  ــُف َؿ إَِذا َأَخااَذ »: َريِضَ اهلل َظـْ

َُقُل: ِه، ُثؿَّ َا َت َخدي ِْٔؾ َوَضَع َاَدُه ََتْ َِّ ـَ اف ُف ِم ًَ َؽ » َمْوَج ِّ ؿَّ بِاْشا ُٓ َِّ َأُماقُت اف

َٔااا َظ َؿاااَل:« َوَأْح ََ ْٔ ْٔااِف » َوإَِذا اْشااَت ااَد َمااا َأَماَتَْااا َوإَِف ًْ ااا َب َٕ َٔا ااُد هلل افَّااِذي َأْح ّْ اَْل

 رواه افبخوري، وأخرج ظـ أيب ذر َريِضَ اهلل َظـُْف مثؾف. (1).«افُُّْنقرُ 

ـِ َظوِزٍب َريِضَ اهلل َظـُْف مثؾ حـديٌ         ْب
ِ
اء ـِ افَزَ حذيػـي  وأخرج مسؾؿ َظ

 (4)ادذـقر. 

ااَن إَِذا َأَوى إَِػ ؾَِراِصاِف »:ــ َوَظـ َظوِئَشَي َريِضَ اهلل َظـَْفو َأنَّ افـَّبِـلَّ  1        ـَ

اَم: )ُؿْؾ ُهَق اهللُ َأَحٌد( َو ) ُؿْؾ َأُظقُذ  ِٓ اَم َوَؿَرَأ ؾِٔ ِٓ َث ؾِٔ ٍَ َٕ ِْٔف ُثؿَّ  ٍَّ ـَ َع  ٍة َِجَ َِ ْٔ ؾَّ َف ـُ

ِؼ( َِ ٍَ اَِم َما اْشَتَىاَع ِمـ َجَسِدِه  بَِربي اْف َِ َسُح  ّْ َو )ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربي افَّْاِس( ُثؿَّ َا

                                      

ـَّي4) حقحي مـ إدظقـي وإذــور  ( ورد ضؿـ ـتوب حتػي إخقور ببقون مجؾي كوؾعي ممو ورد ذم افؽتوب وافسي افصَّ

 (.14ــ   13/48(، وهل مثبتي ذم جمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي )11فسامحتف افػصؾ افسوبع ؾقف )

ظقات، بوب مو يؼقل إذا كوم برؿؿ )1) ( وحديٌ أيب ذر ذم بوٍب مـو يؼـقل 3441( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افدَّ

 (..341إذا أصبح برؿؿ)

ظوء،وافتَّقبـي وآشــتغػور، بــوب مــو يؼـقل ظـــد افـَّــقم وأخــذ ادضــجع ( أخرجـف مســؾؿ ذم 4) ـر وافدي ـتــوب افــذَّ

 (.1740برؿؿ)

ػاِّذصارػواِّدرغظ
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اٍت  ُؾ َذفَِؽ َثاَلَث َمارَّ ًَ ٍْ ِف َوَما َأْؿَيَؾ ِمـ َجَسِدِه َا ِٓ اَِم َظَذ َرْأِشِف َوَوْج َِ  ( 4)«َاْيَدُأ 

 متػؼ ظؾقف.

دَؿي،  َظـُْف: َوَظـ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُلــ  4          ـَ افصَّ ُثق ِم ُف َأَتوُه آٍت: حَيْ َأكَّ

وَن َؿْد َجَعَؾُف افـَّبِّل  ـَ ْقَؾِي افثَّوفثي، َؿوَل:  َو وَن ذِم افؾَّ ـَ َظَؾْقَفو َفْقَؾًي َبْعَد َفْقَؾي، َؾَؾامَّ 

ؾِاَمٍت َيـَْػُعَؽ َْٕرَؾَعـََّؽ إَِػ َرُشقِل اهلل  ـَ اهلُل هِبَو،  ، َؿوَل: َدْظـِل ُأَظؾ ْؿَؽ 

ًَ إَِػ ؾَِراِصَؽ َؾوْؿَرْأ آَيَي افُؽْرِد   : َمو ِهَل؟ َؿوَل: إَِذا َأَوْي ًُ    :ُؿْؾ  

          تَِؿ أَيَي َٓ َيَزال َظَؾْقَؽ  [،..1]افبؼرة: (1)َحتَّك َُتْ َؾنِكَّف 

َٓ َيْؼَرَبـََّؽ َصْقَطوٌن َحتَّك ُتْصبَِح، ؾؼول افـَّبِلي  ـَ اهلل َحوؾٌِظ، َو َصَدَؿَؽ »: ِم

ُذوٌب، ـَ  .رواه افبخوري  (4) شَذاَك َصَْٔىاٌن  َوُهَق 

                                      

ــرؿؿ) 4) ــوب ؾضــؾ ادعــقذات، ب ــرآن، ب ــوب ؾضــوئؾ افؼ ــوب    048.( أخرجــف افبخــوري ذم ـت ( ومســؾؿ ذم ـت

الم، بوب رؿقي ادريض بودعقذتغ وافـَّػس برؿؿ)  (.1491افسَّ

 دة كقرد أيي ـومؾي: ( وإَتوًمو فؾػوئ1)                           

                                     

                                      

                               

افبخـوري بؿعــوه ؿريًبـو مــ هـذا افؾَّػـظ ذم ـتـوب ؾضـوئؾ افؼـرآن، بـوب ؾضـؾ شـقرة افبؼـرة بـرؿؿ  ( أخرجف4)

(.040.) 
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َمـ »  َؿوَل: ــ َوَظـ َأيِب َمْسُعقٍد إَْكَصوِري َريِضَ اهللُ َظـُْف َظـ افـَّبِل   1     

َتاُه  ٍَ ـَ ٍة  َِ ْٔ َرِة ِِف فَ ََ  متػؼ ظؾقف. (4) «َؿَرَأ بِأَاَتْغِ ِمـ تِخِر ُشقَرِة افَي

ـُ َظـوِزٍب  .         اُء ْبـ ـِ  افـَزَ  :  َؿـوَل َرُشـقَل اهللَؿـوَل:  َريِضَ اهلُل َظـْـفُ  ــ َوَظ

َؽ »  َي اَلِة، ُثؿَّ اْضاَىِجْع َظاَذ ِصا ْٖ ُوُضقَءَك فِِهَّ َؽ َؾَتَقضَّ ًَ إَِذا َأَخْذَت َمْوَج

ْٔاَؽ،  ال إَِف ِٓ اُت َوْج ْٓ ْٔاَؽ، َوَوجَّ ِزا إَِف ٍْ َٕ ُت  ّْ َِ ؿَّ إِِّني َأْش ُٓ َِّ ، ُثؿَّ ُؿِؾ: اف ـِ َّ إَْا

َْٔؽ، َوَأَْلْٖ  ْضُت َأْمِري إَِف َٖ َوَؾقَّ َجا ِْ َٓ َم ْٔاَؽ  ْٔاَؽ َرْؽَياًة َوَرْهَياًة إَِف ِري إَِف ْٓ ُت َط

ٔيااَؽ افَّااِذي  َزْفااَت، َوبَِْيِ ْٕ ْٔااَؽ، تَمْْااُت بَُِِتابِااَؽ افَّااِذي َأ َّٓ إَِف َٓ َمَْْجااك ِمْْااَؽ إِ َو

َـّ تِخااَر َمااا  اا ُٓ ِْ ًَ ْىااَرِة، َواْج ٍِ ااَت َظااَذ اف ْٕ َٖ تِااَؽ، َؾ َِ ْٔ َِْت،َؾِْ٘ن ُمااتَّ ِمااـ َف  َأْرَشاا

 متػؼ ظؾقف.  (1) «َُقُل تَ 

اَلِمَؽ »وذم روايي دسؾؿ رمحف اهلل  ـَ َـّ ِمـ تِخِر  ُٓ ِْ ًَ  .(4) «َواْج

ـِ افـَّبِل   3         وَن َيُؼقُل: إَِذا َأوى  ــ َوَظـ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل َظـُْف َظ ـَ ُف  أكَّ

يِاأِؿ » إَِػ ؾَِراِصــِي:  ًَ ااْرِش اف ًَ َقاِت َوَربَّ إَْرِض َوَربَّ اف َّ اا ااؿَّ َربَّ افسَّ ُٓ َِّ اف

ْرَؿااِن  ٍُ ِْٕجِٔؾ َواف ٍء َؾافَِؼ اَْلبي َوافََّْقى َوُمِْْزَل افتَّْقَراِة َواإِل ؾي َرْ ـُ َْا َوَربَّ  َربَّ

ا ُٓ َِّ َٔتِِف، اف اَت تِخاٌذ بَِْاِصا ْٕ ٍء َأ اؾي َرْ ـُ َْٔس َأُظقُذ بَِؽ ِمـ َذي  ا َِ ُل َؾ اَت إَوَّ ْٕ ؿَّ َأ

                                      

(، ومسؾؿ ذم ـتـوب صـالة 009.( أخرجف افبخوري ذم ـتوب ؾضوئؾ افؼرآن، بوب ؾضؾ شقرة افبؼرة برؿؿ)4)

يتـغ مــ آخـر افبؼـرة، ادسوؾريـ وؿكهو، بوب ؾضؾ افػوحتي وخـقاتقؿ شـقرة افبؼـرة، واحلـٌ ظـذ ؿـراءة آ

 (.807برؿؿ)

(، ومسـؾؿ ذم ـتـوب 117( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افقضقء، بـوب ؾضـؾ مــ بـوت ظـذ افقضـقء بـرؿؿ )1)

ظوء وافتَّقبي وآشتغػور، بوب مو يؼقل ظـد افـقم وأخذ ادضجع برؿؿ) ـر وافدي  (.1740افذ 

وبؼ افؽتوب وافبوب برؿؿ)4)  (.1740( وهل ذم ادقضع افسَّ
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َْٔس َؾْقَؿاَؽ  ا َِ اَت افيَّااِهُر َؾ ْٕ ٌء، َوَأ َدَك َرْ ًْ َْٔس َب َِ َْٕت أِخُر َؾ ٌء، َوَأ ََِؽ َرْ َؿْي

ارِ  َْ ٍَ ـَ اف ـَ َوَأْؽَِْْاا ِما ْا ٌء، اْؿِض َظَّْا افدَّ ََٕؽ َرْ ََِْٔس ُدو ـُ َؾ
َْٕت افيَاضِ ٌء، َوَأ  (4)  «َرْ

 رواه مسؾؿ.

ـوَن إَِذا َأَراَد  ــ َوَظـ َحْػَصي ُأّم ادممـغ َريِضَ اهلُل َظـَْفـو َأنَّ افـَّبِـلَّ  7         ـَ

، ُثــؿَّ َيُؼــقُل:  ـِ ِه إَْيَؿــ ًَ َخــد  ــ ااؿَّ ؿِِْاال » َأن َيْرُؿــَد َوَضــَع َيــَدُه افُقْؿـَــك حَتْ ُٓ َِّ اف

ُث ِظَياَدَك  ًَ اٍت. «.َظَذاَبَؽ َاْقَم َتْي رواه اإلمـوم أمحـد، وأبـق داود  (1)َثاَلَث َمرَّ

 بنشـود حسـ.

ــُف أنَّ افـَّبِــلَّ  8         ــوَن إَِذا َأَوى إَِػ ؾَِراِصــِف،  ــــ َوَظـــ َأَكــٍس َريِضَ اهلُل َظـْ ـَ

ااِِفَ َفاُف : » َؿوَل  ـَ  َٓ ـْ  َّا اْؿ مِم َُ ا، َؾ َٕ ا َوتَوا َٕ ا ٍَ ـَ ا َو َٕ ا ََ َْا َوَش َّ ًَ ُد هلل افَِّذي َأْض ّْ اَْل

 َٓ جف مسؾؿ. (4) «ُمْئِقيَ َو  خرَّ

ُف َأَمَر َرُجاًل إَِذا َأَخـَذ  9         ـِ اْبـ ُظَؿر َريِضَ اهلُل َظـُْفاَم َأكَّ َعف َأن َمْضـجــ َوَظ

اا » :َيُؼقل َٓ َْٔت َٔ َٔاَهاا إِن َأْح اا َوحَمْ اَهاا َفاَؽ مَمَاهُتَ اَت َتَقؾَّ ْٕ ِزا َوَأ ٍْ َٕ َت  َْ َِ ؿَّ َخ ُٓ َِّ اف

ا، َوإِن أَ  َٓ ْي ٍَ َٔةَ َؾاْح
اؾِ ًَ َُٖفَؽ اف ؿَّ إِِّني َأْش ُٓ َِّ ا، اف ْر هَلَ

ٍِ ا َؾاْؽ َٓ َؿـوَل ابِــ ُظَؿـَر: . «َمتَّ

جف مسؾؿ.  (1)َشِؿْعُتف ِمـ َرُشقِل اهلل   خرَّ

                                      
ظوء وافتَّقبــي وآشــتغػور، بــوب مــو يؼــقل ظـــد افـــقم وأخــذ ادضــجع بــرؿؿ 4) ـر وافــدي (  أخرجــف ذم ـتــوب افــذ 

(1744.) 

ــوم أمحــد )1) ــرؿؿ 188، 3/187( أخرجــف اإلم ــقم، ب ــد افـ ــول ظـ ــو يؼ ــوب م ــوب إدب، ب ــق داود ذم ـت (، وأب

ظقات ظـ رشقل اهلل  (. وأخرجف افسمذي وصححف مـ حديٌ حذيػي، وافزاء، ذم أبقاب.01.) ، افدَّ

ظوء إذا أوى إػ ؾراصف، برؿؿ)48بوب مـف)  (.4499،  4498( أي: ذم بوب مـ افدي

ظوء وافتَّقبي وآشتغػور، بوب مو يؼول ظـد افـقم وأخذ ادضجع برؿؿ)4) ـر  وافدي  (..174( ذم ـتوب افذ 

ظوء وافتَّقبي وآشتغػور، بوب م1) ـر وافدي  (.1741و يؼول ظـد افـقم وأخذ ادضجع برؿؿ )( ذم ـتوب افذ 
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ــقَل  40         ــُف َأنَّ َرُش ــَرَة َريِضَ اهلُل َظـْ ـــ َأيِب ُهَرْي ـــ َوَظ ــوَل:  ـ إَِذا َأَوى » َؿ

ْؿ إَِػ ؾَِراِصِف  ـُ اُف َأَحُد َّٕ َُٔسؿي اهلل، َؾِ٘ ا ؾَِراَصُف َوْف َ َِ ْض  ٍُ َْْٔ ِْ َة إَِزاِرِه َؾ َِ ُْٖخْذ َداِخ َٔ ِْ َؾ

َْٔواَىِجْع َظاَذ  ِْ َدُه َظَذ ؾَِراِصاِف، َؾاَِ٘ذا َأَراَد َأن َاْواَىِجَع َؾ ًْ ُف َب ٍَ َِ ُؿ َما َخ َِ ًْ َٓ َا

ؿَّ َرِبي بِ  ُٓ َِّ َؽ اف َٕ ْؾ: ُشْيَحا َُ َٔ ـِ َوْف َّ ِف إَْا َي اُف ِص ًُ ُت َجْْيِال، َوبِاَؽ َأْرَؾ ًْ َؽ َوَض

اُظ بِاِف ِظَيااَدَك  ٍَ اا بِااَم ََتْ َٓ ْي ٍَ ا َؾاْح َٓ َت ِْ اا، َوإِن َأْرَشا ْر هَلَ ٍِ ِز َؾاْؽ ٍْ َٕ َت  ُْ إِن َأْمَس

غَ  اِْلِ  متػؼ ظؾقف وافؾَّػظ دسؾؿ.( 4)  «افهَّ

ًْ افـَّبِـّل َؾوضَِؿَي َريِضَ اهلُل َظـَْفو  َوَظـ َظِعٍّ َريِضَ اهلُل َظـُْف َأنَّ ــ  44           َأَتـ

 : ْتـُف،. َؿـوَل َظـِع  َرْت َذفَِؽ فَِعوِئَشَي،َؾَؾامَّ َجوَء َأْخَزَ ـَ ْدُه  َؾَذ
َتْسَلُفُف َخوِدًمو َؾَؾْؿ دَمِ

ًُ َأُؿقم َؾَؼوَل:  اَم »َؾَجوَءَكو  َوَؿْد َأَخْذَكو َمَضوِجَعـَو، َؾَذَهْب ُُ إِ َُ ََِس « َظَذ َم َؾَج

ااَل  ََ ِْٔف َظاَذ َصاْدِري، َؾ ََْْْٔا َحتَّك َوَجْدُت َبْرَد َؿَدَم ااَم َظاَذ َماا ُهاَق » َب ُُ َأَٓ َأُدفُّ

اَم، َؾَساييَحا  ُُ ًَ اَم، َأْو َأَخاْذَُتَا َمَوااِج ُُ اَم ِمـ َخاِدٍم، إَِذا َأَوْاُتاَم إَِػ ؾَِراِص ُُ َخْرٌ َف

َد  ااَم َثاَلًثا َوَثاًلثَِغ، َواْْحَ ُُ اُف َخاْرٌ َف َّٕ اا َوَثاَلثِاَغ، َؾ٘ ًً ا َأْرَب َ زي ـَ ا َثاَلًثا َوَثاَلثَِغ، َو

                                      

ظقات،بوب)4) (وذم ـتوب افتَّقحقد، بـوب افسـمل بلشـامء اهلل 3410( برؿؿ)44( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افدَّ

ظوء وافتَّقبي وآشتغػور ، بوب مو يؼول  7494تعوػ وآشتعوذة هبو برؿؿ ) ـر وافدي (، ومسؾؿ ذم ـتوب افذ 

 (.1741ادضجع برؿؿ)ظـد افـّقم وأخذ 
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َـّ ِماـ َرُشاقِل  متػؼ ظؾقف، .(4)  «ِمـ َخاِدمٍ  ُٓ ُت ًْ
ِّ َـّ ُمْْاُذ َشا ُٓ ُت ـْ َؿاَل َظِعٌّ َؾاَم َتاَر

    .(2)اهلل 

ًِ ــ  41          وِم ـُ افصَّ ـِ افـَّبِل  َريِضَ اهلُل  َوَظـ ُظَبوَدُة ْب َماـ » َؿوَل:   َظـُْف َظ

اُؽ، َوَفاُف  ِْ ااَؽ َفاُف، َفاُف ادُ َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْحاَدُه  َٓ إَِفاَف إِ ااَل:  ََ ْٔاِؾ، َؾ َِّ ـَ اف ارَّ ِما ًَ َت

َّٓ اهلل،  َٓ إَِفاَف إِ اُد هلل، َوُشاْيَحاَن اهلل، َو ّْ ٍء َؿِداٌر، اَْل ؾي َرْ ـُ ُد، َوُهَق َظَذ  ّْ اَْل

ااْر ِِّل. َأْو َدَظااا َواهلل أَ  ٍِ ااؿَّ اْؽ ُٓ َِّ َّٓ بِاااهلل، ُثااؿَّ َؿاااَل: اف َة إِ َٓ ُؿااقَّ َٓ َحااْقَل َو ، َو ااَزُ ـْ

اْت َصااَلُتفُ  َِ َٖ َوَصذَّ ُؿيِ رواه افبخـوري، ومعــك   (6) .«اْشُتِجَٔب َفُف، َؾِ٘نَّ َتَقضَّ

 .ؿقفف: مـ تعور، أي: اشتقؼظ

 

 

                                      

ظقات، بوب افتَّؽبر وافتَّسبقح ظـد ادــوم بـرؿؿ) 4) (،  ومسـؾؿ ذم ـتـوب 3448( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افدَّ

ل افـَّفور، وظـد افـَّقم برؿؿ ) ظوء، بوب افتَّسبقح أوَّ ـر وافدي  (.1717افذ 

َّٓ َفْقَؾَي » ( ؿقل ظع أخرجف أبق داود، وَتومف: 1) ْقـِؾ َؾُؼْؾُتَفـو إِ ـْ آِخـِر افؾَّ ـو ِمـ ْرهُتَ ـَ َغ َؾنيِن  َذ ذم ـتـوب إدب، ش ِصػ 

 (.030.برؿؿ )

 (.44.1( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افتَّفجد، بوب ؾضؾ مـ تعور مـ افؾَّقؾ ؾصذ، برؿؿ )4)
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 (1) أذصارػاضصَّباحػواضطداء
 

ـِ افـَّبِـل   4         َماـ َؿااَل: ِحاَغ :»  ؿـول ــ َظـ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل َظـُْف َظ

َٔاَمِة 
َِ ِْٖت َأَحٌد َاْقَم اف ٍة، ََلْ َا ِدِه ِماَاَة َمرَّ ّْ ِز ُشْيَحاَن اهلل، َوبَِح ّْ ُاْهيُِح َوِحَغ ُا

َّٓ َأَحٌد، َؿاَل:  َّا َجاَء بِِف إِ َْٖؾَوَؾ مِم ِْٔف بِ َِ  رواه مسؾؿ. (1) «ِمْثَؾ َما َؿاَل َأْو َزاَد َظ

ـِ َمْسُعقدٍ  1         وَن َكبِلي اهلل  ــ َوَظـ  اْب ـَ إَِذا َأْمَسك،   َريِضَ اهلُل َظـُْف، َؿوَل: 

َٓ »  َؿوَل: َّٓ اهلل َوْحاَدُه  َٓ إَِفَف إِ ُد هلل،  ّْ ُِْؽ هللِ، َواَْل َْْٔا َوَأْمَسك ادُ ااَؽ َأْمَس َذِ

َُٖفَؽ َخاْرَ َماا ِِف  ٍء َؿاِداٌر، َربي َأْشا اؾي َرْ ـُ ُد َوُهَق َظَذ  ّْ ُِْؽ، َوَفُف اَْل َفُف، َفُف ادُ

اِة َوَذي َماا  َِ ْٔ َِّ َدَها، َوَأُظاقُذ بِاَؽ ِماـ َذي َماا ِِف َهاِذِه اف ًْ ِة َوَخْرَ َما َب َِ ْٔ َِّ َهِذِه اف

ـَ اف َدَها، َربي َأُظقُذ بَِؽ ِم ًْ ، َربي َأُظقُذ بَِؽ ِماـ َظاَذاٍب َب َسِؾ َوُشقِء افَُِزِ َُ

ْزِ  ََ َأْصَيْحَْا َوَأْصاَيَح »  َوإَِذا َأْصَبَح َؿوَل: َذفَِؽ َأْيًضو:  «ِِف افَّْاِر َوَظَذاٍب ِِف اف

ُِْؽ هلل  .رواه مسؾؿ(4)«. ادُ

ـِ افـَّبِـــل   4         ـُ َأْوٍس َريِضَ اهلُل َظـْـــُف َظـــ اُد ْبـــ ٔيُد :»   ـــــ َوَظــــ َصـــدَّ َشااا

ا َظْياُدَك،  َٕ َتِْل َوَأ َْ َِ َْٕت، َخ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ  ، َْٕت َرِبي ؿَّ َأ ُٓ َِّ َُقَل: اف اِر، َأْن َت ٍَ ٌْ آْشتِ

                                      

يورة ظذ ضقء اف4) ـَّي ضـؿـ ( ضؿـ ـتوب افتَّحؼقؼ واإليضوح فؽثر مـ مسوئؾ احلٍ وافعؿرة وافز  ؽتوب وافسي

ؾصؾ  ذم حؽؿ اإلحرام بوحلٍ مـ يقم افثـومـ، ومـو يؼقفـف مــ إدظقَّـي وإذــور،  وهـق ذم جمؿـقع ؾتـووى 

 (.74ــ 43/39ومؼوٓت متـقظي )

ظوء بـرؿؿ 1) ظوء وافتَّقبي وآشتغػور ، بوب ؾضـؾ افتَّفؾقـؾ وافتَّسـبقح وافـدي ـر وافدي ( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افذ 

(1391 .) 

ظوء وافتَّقبي وآشـتغػور ، بـوب افتَّعـقذ مــ ذ مـو ظؿـؾ ومــ ذ مـو مل 4) ـر وافدي ( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افذ 

 (.1714يعؿؾ برؿؿ )
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ُت، َأظُ  ًْ ِدَك َوَوْظِدَك َما اْشَتَى ْٓ ا َظَذ َظ َٕ ُت، َأُباقُء َوَأ ًْ قُذ بَِؽ ِماـ َذي َماا َصاَْ

اَت  ْٕ َّٓ َأ ُٕقَب إِ اُر افاذُّ ٍِ ٌْ َٓ َا اُف  َّٕ ْر ِِّل، َؾِ٘ ٍِ يِل، ؾاْؽ ْٕ تَِؽ َظَعَّ َوَأُبقُء بَِذ َّ ًْ
ِ « َفَؽ بِْ

اَق » َؿاَل:  ُٓ ِساَك، َؾ ّْ ا، َؾاَمَت ِمـ َاْقِماِف َؿْياَؾ َأن ُا َ َِ ًْا 
اِر ُمقؿِ َٓ ـَ افَّْ ا ِم َوَمـ َؿاهَلَ

اا، َؾااَمَت َؿْياَؾ َأن ُاْهايَِح،  َ َِ ـٌ 
ِْٔؾ َوْهَق ُماقؿِ َِّ ـَ اف ا ِم ـْ َأْهِؾ اَْلَِّْة، َوَمـ َؿاهَلَ ِم

َق ِمـ َأْهِؾ اَْلَّْةِ  ْٓ  .رواه افبخوري (4) «َؾ

ُف َؿوَل:ــ  1            َخَرْجـَو  َوَظـ َظْبد اهلل بـ حبقى َريِضَ اهلُل َظـُْف، َظـ َأبِقِف َأكَّ

ـَـوُه، َؾَؼـوَل: ذِم َفْقَؾِي َمَطٍر َوُطْؾَؿـٍي َصـِديَدٍة َكْطُؾـُى افـَّبِـلَّ  ـْ َ َفـَـو َؾَلْدَر   فُِقَصـع 

ُْٔتؿْ »  َِّ اَل: «. َأَص ََ ًْٔئا، َؾ ْؿ َأُؿْؾ َص َِ ًْٔئا، ُثؿَّ َؿاَل: « ُؿْؾ » َؾ ْؿ َأُؿْؾ َص َِ اْؿ « ُؿاْؾ »َؾ َِ َؾ

ًْٔئا، ُثؿَّ َؿاَل:  ُِْت َاا َرُشاقَل اهلل َماا َأُؿاقُل؟: َؿااَل: «. ُؿْؾ  »َأُؿْؾ َص َُ ُؿاْؾ ُهاَق » َؾ

اؾي  ـُ َٔؽ ِمـ  ٍِ ُْ اٍت َت َذَتْغِ ِحَغ َُتِْز َوِحَغ ُتْهيُِح َثاَلَث َمرَّ قي ًَ اهللُ َأَحٌد( َوادُ

ءٍ   رواه أبق داود ، وافسمذي، وافـَّسوئّل بنشـود حسـ. (1) .«َرْ

ـْ َأيِب  3          يَؼ َريِضَ اهلُل َظـْـُف، ــ َوَظ ـد   ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلُل َظـُْف َأنَّ َأَبو َبْؽٍر افص 

. َؿـوَل  ًُ ًُ َوإَِذا َأْمَسـْق َـّ إَِذا َأْصـَبْح ُ   :َؿوَل َيو َرُشقَل اهلل ُمـْريِن بَِؽؾِـاَمٍت َأُؿـقهُل

ٍء  » اؾي َرْ ـُ اَدِة َربَّ  َٓ ا ْٔاِب َوافنَّ ٌَ َقاِت َوإَْرِض َظاَِلَ اف َّ ؿَّ َؾاضَِر افسَّ ُٓ َِّ ُؿِؾ اف

َْٔىاِن  ا ِزا َوَذي افنَّ ٍْ َٕ اَت َأُظاقُذ بِاَؽ ِماـ َذي  ْٕ َّٓ َأ َٓ إَِفاَف إِ ُد َأن  َٓ ُف َأْصا َُ َوَمِِٔ

                                      
ظقات، بوب ؾضؾ آشتغػور برؿؿ )4)  (.3403( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افدَّ

ظقات 081.( أخرجف أبق داود ذم ـتوب إدب، بوب مو يؼقل إذا أصبح بـرؿؿ )1) ( و افسمـذي ذم ـتـوب افـدَّ

 ( ..4.7، بوب ذم اكتظور افػرج وؽر ذفؽ برؿؿ )ظـ رشقل اهلل 
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ـِِف  ِزا ُشاقًءا ]» شَوِذْ ٍْ َٕ َف َظاَذ  ُه إَِػ ُمْساٍِِؿ َوَأْن َأْؿَسِ  . َؿـوَل: (4) «[َأْو َأُجارَّ

َؽ »  ًَ َْٔت، َوإَِذا َأَخْذَت َمْواَج ا إَِذا َأْصَيْحَت َوإَِذا َأْمَس َٓ ِْ رواه اإلمـوم  (1) «.ُؿ

أمحد وأبـق داود وافسمـذي وافـَّسـوئّل وافبخـوري ذم إدب ادػـرد بنشــود 

 صحقح، وهذا فػظ أمحد وافبخوري.

وَن َريِضَ اهلُل َظـُْف َؿوَل: َؿـوَل َرُشـقُل اهلل  7         ـَ َظػَّ َماا » : ــ َوَظـ ُظْثاَمَن ْب

ا  َٓ َاُُضُّ اٍة، بِْساِؿ اهلل افَّاِذي  َِ ْٔ ؾي َف ـُ ؾي َاْقٍم َوَمَساِء  ـُ َُقُل: ِِف َصَياِح  ِمـ َظْيٍد َا

اَمِء،  َٓ ِِف افسَّ ٌء ِِف إَْرِض َو ِف َرْ ِّ اٍت َمَع اْش ُِِٔؿ َثااَلَث َمارَّ ًَ ُٔع اف ِّ َوُهَق افسَّ

ٌء  ُه َرْ َُُٔضُّ رواه اإلموم أمحد وافسمذي وابـ موجف، وؿـول افسمـذي:  (4) «َؾ

 حسـ صحقح، وهق ـام ؿول رمحف اهلل.

َماا ِماـ َظْياٍد » :، َؿـوَل ، َأنَّ َرُشقل اهلل ــ َوَظـ َثْقَبون َخوِدَم افـَّبِّل  8        

اا  اٍت َرِضأُت بِااهلل َربًّ ِزا َثااَلَث َمارَّ ّْ اقُل: ِحاَغ ُاْهايُِح َوِحاَغ ُا َُ ُمْسٍِِؿ، َا

                                      

ُه إَِػ ُمْساِِؿٍ  »( مو بغ ادعؽقؾتغ: فػظ:4) ِز ُشقًءا َأْو َأُجرَّ ٍْ َٕ َف َظَذ  هـذه اجلؿؾـي فـقس ذم روايـي أيب ش  َوَأْن َأْؿَسِ

هريرة، وإكَّام هل ذم روايي  ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ذم ؿصي أيب بؽر، أخرجفـو اإلمـوم أمحـد ذم مســد 

ديؼ )  (. 1/493( وذم مسـد ابـ، ابـ أيب افعوص )4/41أيب بؽر افص 

ديؼ ريض اهلل ظـف )1) وأبق داود ذم ـتـوب إدب، بـوب مـو  (4/41( أخرجف اإلموم أمحد ذم مسـد أيب بؽر افص 

ظقات ظـــ رشــقل اهلل 037.يؼــقل إذا أصــبح بــرؿؿ ) ــوب افــدَّ ــرؿؿ (، وافسمــذي ذم ـت ــف ب ، بــوب مـ

، رؿــؿ 4/144( وافبخــوري ذم إدب ادػــرد )40101، 7399( وافـَّســوئلي ذم افؽــزى بــرؿؿ)4.19)

4101.) 

ظقات ظـ رشـقل اهلل  ( و افسمذي ذم71، 33، 4/31( أخرجف اإلموم أمحد)4) ، بـوب مـو جـوء ذم ـتوب افدَّ

ظوء إذا أصبح وإذا أمسك برؿؿ)  ظوء، بـوب مـو يـدظق بـف افرجـؾ إذا 4488افدي ( ، وابـ موجف ذم ـتوب افدي

 (.4839أصبح وإذا أمسك برؿؿ )
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ااٍد  َّّ َح ُّ َُٔف َاااْقَم   َوبِاإِلْشاااَلِم ِداًْااا َوبِ ااا َظااَذ اهلل َأْن ُاْرِضاا ًَّ اااَن َح ـَ  َّٓ ًّٔااا إِ يِ َٕ 

َٔاَمِة 
َِ ابــ موجـف بنشــود حســ، وهـذا رواه اإلموم أمحـد وأبـق داود و (4) «اف

فػظ أمحد: وفؽـف مل يسؿ ثقبون وشامه افسمذي ذم روايتف، أخرجف افـَّسـوئل 

 ذم ظؿؾ افققم وافؾَّقؾي بؾػظ أمحد.

ــ وذم صحقح مسؾؿ َظـ َأيِب َشِعقٍد اخلُْدريَّ َريِضَ اهلُل َظـْـُف َأنَّ افـَّبِـلَّ  9        

  ًّٔاَمـ َؿاَل َرِضُٔت » :َؿوَل يِ َٕ ٍد  َّّ َح ُّ ا َوبِاإِلْشاَلِم ِداًْا َوبِ َوَجَياْت َفاُف  بِاهلل َربًّ

 .(1) «اَْلَُّْة 

ـِ َظْبـِد اُدطَّؾِـِى  40         ـِ افَعبَّـوِس ْبـ ــ وروى مسؾؿ ذم صـحقحف أيًضـو َظـ

ــلَّ  ــُف َأنَّ افـَّبِ ــول َريِضَ اهلُل َظـْ ااا »  :ؿ ااَؿ اإِلااااَمِن َمااـ َرِاَ بِاااهلل َربًّ ًْ َذاَق َض

 ًٓ ٍد َرُشق َّّ َح ُّ  .(4) «َوبِاإِلْشاَلِم ِداًْا َوبِ

َمـ َؿاَل ِحَغ ُاْهايُِح  : »َؿوَل  ــ َوَظـ َأَكٍس َريِضَ اهلُل َظـُْف َأنَّ افـَّبِلَّ 44        

ُدكَ  ِٓ اؿَّ إِِّني َأْصاَيْحُت ُأْصا ُٓ َِّ ِز اف ّْ َتاَؽ َأْو ُا َُ اَة َظْرِصاَؽ َوَماَلاِ َِ ُد َْحَ ِٓ ، َوُأْصا

اًدا َظْياُدَك َوَرُشاقُفَؽ  َّّ اَت، َوَأنَّ حُمَ ْٕ َّٓ َأ َٓ إَِفاَف إِ اَت اهللُ  ْٕ َؽ َأ َّٕ َؽ َأ َِ ِْ َوَِجَِٔع َخ

                                      

و (071.(، وأبــق داود ذم ـتــوب إدب، بــوب مــو يؼــقل إذا أصــبح بــرؿؿ )1/447( أخرجــف اإلمــوم أمحــد)4)

ظقات  ظـــ رشـقل اهلل  ظوء إذا أصـبح وإذا أمســك بــرؿؿ افسمـذي ذم ـتــوب افـدَّ ، بــوب مــو جـوء ذم افــدي

ظوء، بـوب مـو يـدظق بـف 9841،40100( وافـَّسوئلي ذم افؽزى برؿؿ)4489) ( وابـ موجف ذم ـتـوب افـدي

جؾ إذا أصبح وإذا أمسك برؿؿ )  (.4870افرَّ

 (.4881ب بقون مو أظده اهلل تعوػ فؾؿجوهد ذم اجلـَّي برؿؿ )( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب اإلمورة، بو1)

فقؾ ظذ أن مـ ريض بوهلل ربو وبوإلشـالم ديــو وبؿحؿـد 4) ًٓ ( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب اإليامن، بوب افدَّ رشـق

 (.41.. برؿؿ )
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اا  ُف َوَماـ َؿاهَلَ ٍَ َتْغِ َأْظَتاَؼ اهلل ِْٕها ا َمارَّ ـ َؿاهَلَ َّ ـَ افَّْاِر، َؾ ُف ِم ًَ َثاَلًثاا َأْظَتَؼ اهلل ُرْب

ـَ افَّْاار ُف اهلل ِما ََ ا َأْظَت ًً ا َأْرَب رواه أبـق داود ( 4) ش  َِأْظَتَؼ اهلل َثاَلَثَة َأْرَباِظِف، َؾِ٘ن َؿاهَلَ

قؾــي بســـد حســـ،  بنشـــود حســـ، وأخرجــف افـَّســوئّل ذم ظؿــؾ افقــقم وافؾَّ

ُدَك، َوُأصا» وفػظف:  ِٓ ؿَّ إِِّنَّ أُ ُْصا ُٓ َِّ ـْ َؿاَل ِحَغ ُاْهيُِح: اف اَة َظرِصاَؽ، َم َِ ُد َْحَ ِٓ

ااَؽ  َٓ َذِ َْٕت َوْحاَدَك  َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ َْٕت اهللُ،  َؽ َأ َّٕ َؽ أ َِ ِْ َتَؽ، وِجَٔع َخ َُ ومالاِ

ـَ افَّْااِر، َؾاِْ٘ن  َْٔقم ِم ُف َذفَِؽ اف ًَ ًدا َظْيُدَك َوَرُشقُفَؽ، َأْظَتَؼ اهللُ ُرْب َّّ َفَؽ، َوَأنَّ حُمَ

اٍت أَ  ا َأْرَبع َمرَّ ـَ افَّْارَؿاهَلَ َْٔقم ِم ُف اهللُ َذفَِؽ اف ََ  .(1) «ْظَت

ـِ َؽـَّوٍم َريِضَ اهلُل َظـُْف َأنَّ َرُشقَل اهلل  41         َمـ » َؿوَل:  ــ َوَظـ َظْبِد اهلل ْب

ااَؽ َفاَؽ،  َٓ َذِ َْْؽ َوْحَدَك 
ِّ ٍة َؾ َّ ًْ

ؿَّ َما َأْصَيَح ِِب ِمـ ِٕ ُٓ َِّ َؿاَل ِحَغ ُاْهيُِح اف

ََِؽ  َر َاْقِمِف، َوَماـ َؿااَل ِمْثاَؾ َذفِاَؽ ِحاَغ َؾ ُْ ْد َأدَّى ُص ََ ُر، َؾ ُْ ُد َوَفَؽ افنُّ ّْ اَْل

تِاافِ  َِ ْٔ َر َف ُْ ااْد َأدَّى ُصاا ََ ِزاا َؾ ّْ رواه أبــق داود وافـَّســوئل ذم ظؿــؾ افقــقم  (4) «ُا

ِزا »وافؾَّقؾي بنشـود حسـ، وهذا فػظف: فؽـف مل يـذـر  ّْ وأخرجـف   «ِحاَغ ُا

 ظ افـَّسوئل مـ حديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام.ابـ حبون بؾػ

ـْ افـَّبِـّل  44         َيـَدُع  ــ َوَؿوَل َظْبـد اهلل ْبــ ُظَؿـَر َريِضَ اهلُل َظــَْفاَم: مَلْ َيُؽـ

َظَقاِت ِحَغ ُيْصبُِح َوِحَغ ُيْؿِزـ  افدَّ
ِ
ء َٓ َٔاَة ِِف » :َهُم

اؾِ ًَ َُٖفَؽ اف اؿَّ إِِّني َأْشا ُٓ َِّ اف

َٔااَي َوَأْهاِع  ْٕ َٔاَة ِِف ِداِْال َوُد
اؾِ ًَ اَق َواف ٍْ ًَ َُٖفَؽ اف ؿَّ إِِّني َأْشا ُٓ َِّ َٔا َوأِخَرِة، اف ْٕ افدُّ

                                      
 (.039.( أخرجف أبق داود ذم ـتوب إدب، بوب مو يؼقل إذا أصبح برؿؿ )4)

 (.9848، 9847( وضؿـ افســ افؽزى برؿؿ)448/ 4ئّل ذم ـتوب ظؿؾ افققم وافؾقؾي )( أخرجف افـَّسو1)

 (  و افـَّســـــوئّل 074.( أخرجــــف أبـــــق داود ذم ـتـــــوب إدب ، بــــوب مـــــو يؼـــــقل إذا أصــــبح بـــــرؿؿ )4)

 (..984( وضؿـ افســ افؽزى برؿؿ)448/ 4)
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ْيِْل ِمـ َبْغِ َاَديَّ  ٍَ ؿَّ اْح ُٓ َِّ ـْ َرْوَظاِِت، اف ؿَّ اْشُسْ َظْقَراِِت َوتِم ُٓ َِّ َوِمـ  َوَماِِّل، اف

تِاَؽ َأن ُأْؽَتااَل ِماـ  َّ َي ًَ ـْ َؾْقؿِل، َوَأُظقُذ بِ ِْٔل َوَظـ ِصاَمِِّل َوِم ِّ ل َوَظـ َا ٍِ ِْ َخ

تِل جف اإلموم أمحـد ذم ادســد ، وأبـق داود وافـَّسـوئل وابــ موجـف، خرّ (4) «ََتْ

 وصححف احلوـؿ.

َماـ » : وَل َرُشـقُل اهلل ــ َوَظـ َأيِب ُهَرْيَرة َريِضَ اهلُل َظـْـُف، َؿـوَل: َؿـ 41        

اؾي  ـُ اُد َوُهاَق َظاَذ  ّْ اُؽ َوَفاُف اَْل ِْ اَؽ َفاُف، َفاُف ادُ َٓ َذِ َّٓ اهلل َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ َؿاَل 

اَل  ا ِماَاُة َحَساٍَْة َوحُمِ َ َِ تَِب َفُف  ـُ اٍت ِحَغ ُاْهيُِح  ا َظْؼَ َمرَّ ٍء َؿِداٌر، َمـ َؿاهَلَ َرْ

ا ِماَاُة  َ َِ ، َوَمـ َظُْْف  ِزَ ّْ ا َاْقَمئٍِذ َحتَّك ُا َ َِ َظ 
ٍِ ْت َفُف َظْدَل َرَؿَيٍة َوُح َٕ ا ـَ ٔيَئٍة، َو َش

اَن َفُف ِمْثُؾ َذفَِؽ  ـَ ِز  ّْ رواه اإلمـوم أمحـد ذم مســده (1) «َؿاَل ِمْثَؾ َذفَِؽ ِحَغ ُا

 بنشـود حسـ.

َماـ َؿاااَل: إَِذا » : ـــ َوَظـْـُف َريِضَ اهلُل َظـْـُف أيًضـو َؿــوَل: َؿـوَل افـَّبِـلي  .4        

اٌة  ُه ُْحَ َؼ ََلْ َتُُضَّ َِ اِت ِمـ َذي َما َخ ِاَِمِت اهلل افتَّامَّ َُ اٍت: َأُظقُذ بِ َأْمَسك َثاَلَث َمرَّ

                                      

ــوب ا.1/1( أخرجــف اإلمــوم أمحــد ذم ادســـد )4) ــق داود ذم ـت ــرؿؿ (، وأب ــوب مــو يؼــقل إذا أصــبح ب ٕدب ، ب

( 19..( و افـَّسوئّل خمتًكا  ذم آخره، ذم ـتوب  آشتعوذة، بوب آشتعوذة مــ اخلسـػ بـرؿؿ)071.)

واحلـوـؿ ذم  (1001)( وابـ موجف خمتًكـا أيًضـو ذم ـتـوب بـوب بـرؿؿ40104وذم  افؽزى بتاممف برؿؿ)

 (.4/399( وواؾؼف افذهبل)4901ادستدرك برؿؿ)

 (.1/430( أخرجف اإلموم أمحد )1)
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َة  َِ ْٔ َِّ َؽ اف ِْ ـود حســ. واحلؿـي : شـؿ رواه اإلموم أمحد وافسمـذي بنشـ (4)« تِ

ؿقم ـوفعؼرب واحلقَّي وكحقمهو.  ذوات افسي

ًَ َحؽِقؿٍ 43         ريض اهلل ظـفـو  ــ وأخرج مسؾؿ ذم صحقحف َظـ َخْقَفَي بِـْ

ـِ افـَّبِل   ُف َؿوَل: َظ ااِت »  َأكَّ ِِااَمِت اهلل افتَّامَّ َُ ًٓ ُثؿَّ َؿااَل: َأُظاقُذ بِ َزَل َمِْْز َٕ َمـ 

ٌء َحتَّك َاْرََتَِؾ ِمـ َمِْْزفِِف َذفَِؽ  ِمـ َذي َما ُه َرْ َؼ، ََلْ َاُُضُّ َِ  .(1) «َخ

ـِ َأْبـَزى َظــ َأبِقـِف َريِضَ اهلُل َظـْـُف  47         ـِ ْبـ مْحَ ـِ َظْبِد افـرَّ ـِ َظْبِد اهلل ْب ــ َوَظ

ـِ افـَّبِلَّ  وَن َيُؼقُل  َظ ـَ ُف  ْىاَرِة اإِلْشااَلِم َوَظاَذ إَِذا ّأْصَيَح َأْصَيْحَْا َظاَذ ؾِ » :َأكَّ

ٍد  َّّ ٔيَْا حُمَ يِ َٕ ـِ  ِة اإِلْخاَلِص، َوَظَذ ِدا َّ
ِِ اا ـَ ًٍ َْْٔاا إِْباَراِهَٔؿ َحِْٔ اِة َأَب َِّ ، َوَظاَذ ِم

ااـِغَ  ـَ ادُْؼِ اااَن ِماا ـَ جــف اإلمــوم أمحــد ذم مســـده بنشـــود خرّ  ( 4) «ُمْسااِاًِم َوَمااا 

 صحقح.

ُف َؿوَل َٕبِقِف َيو ظـ ــ و 48         ـُ َأيِب َبْؽَرَة َأكَّ ـِ ْب مْحَ إيِن  َأْشـَؿُعَؽ  َأَبًَظْبُد افرَّ

ـؾَّ َؽـَداٍة  ـُ )افؾَُّفـؿَّ َظـوؾِـِل ذِم َبـَديِن، افؾَُّفـؿَّ َظـوؾِـِل ذِم َشـْؿِعل، افؾَُّفـؿَّ َتْدُظق 

) ًَ َّٓ َأْكـ َٓ إَِفـَف إِ ي  ِحـَغ ُتْصـبُِح َوَثاَلًثـو ِحـَغ  ُتِعقـُدَهو َثاَلًثـو َظوؾِـِل ذِم َبَكِ

ـَ افُؽْػِر َوافَػْؼِر، افؾَُّفؿَّ إيِن  َأُظقُذ بِـَؽ َُتِْز، َوَتُؼقُل:  )افؾَُّفؿَّ إيِن  َأُظقُذ بَِؽ ِم

) ًَ َّٓ َأْكـ َٓ إَِفـَف إِ  ، ُتِعقـُدَهو َثاَلًثـو ِحـَغ ُتْصـبُِح َوَثاَلًثـو ِحـَغ  ِمـ َظَذاِب افَؼْزِ

ًُ َرُشقَل اهلل  َُتِْز َؿوَل: َـّ َؾَلَكـو ُأِحـىي َأْن  َكَعؿ. َيو ُبـَلَّ إيِن  َشِؿْع َيـْدُظق هِبِـ

                                      
ظقات  ظــ رشـقل اهلل 1/190( أخرجف اإلموم أمحد)4) ، بـوب آشـتعوذة بـرؿؿ  ( و افسمذي ذم ـتـوب افـدَّ

(4933 .) 

ظوء وافتَّقبي وآشتغػور، بوب افتعقذ مـ شقء افؼضوء برؿؿ)1) ـر وافدي  (.1708( أخرجف مسؾؿ ذم ـتوب افذ 

 (.4/103أمحد)( أخرجف اإلموم  4)
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َـّ بُِسـَّتِِف، َؿوَل: َوَؿوَل َرُشقُل اهلل َدَظَقاُت ادَْؽُروِب افؾَُّفـؿَّ َرمْحََتـَؽ : »  َأْشَت

 َّٓ َٓ إَِفــَف إِ ــُف  ؾَّ ـُ ، َوَأْصــؾِْح ِل َصــْليِن  َأْرُجــق َؾــاَل َتؽِْؾــِـل إَِػ َكْػِزــ َضْرَؾــَي َظــْغٍ

 ًَ َـّ بُِســـَّتِفِ شَأْكـ رواه اإلمـوم أمحــد وافبخــوري ذم إدب  (4)ش  ؾُلِحــىي َأن َأْشـَت

 ـَّسوئّل بنشـود حسـ.ادػرد، وأبق داود واف

َّٓ اهلل  ويؼع فؽؾ  مسؾؿ ومسؾؿي أن يؼقل: ذم صبوح ـّؾ يـقم ٓ إفـف إ

وحده ٓ ذيؽ فف، فف ادؾؽ وفف احلؿد، وهق ظذ ـؾ رء ؿدير موئي مـرة 

م ذم  ــقطون يقمــف ذفــؽ حتَّــك يؿزــ: دــو تؼــدَّ حتَّــك يؽــقن ذم حــرز مـــ افشَّ

حقحغ مــ حـديٌ أيب هريـرة َريِضَ  ـِ افـَّبِـل  افصَّ ـُف َؿـوَل:  اهلُل َظـْـُف َظـ  أكَّ

اُد َوُهاَق َظاَذ »  ّْ اُؽ َوَفاُف اَْل ِْ اَؽ َفُف، َفُف ادُ َٓ َذِ َّٓ اهلل َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ َمـ َؿاَل 

تَِيْت َفُف ِماَاا ـُ ْت َفُف َظْدَل َظْؼِ ِرَؿاٍب، َو َٕ ا ـَ ٍة  ٍء َؿِداٌر، ِِف َاْقٍم ِماَاَة َمرَّ ؾي َرْ ُة ـُ

َْٔىاِن َاْقَمُف َذفَِؽ َحتَّك  ـَ افنَّ ْت َفُف ِحْرًزا ِم َٕ ا ـَ ٔيَئٍة، َو َْٔت َظُْْف ِماَاُة َش
َحَسٍَْة َوحُمِ

َثاَر ِماـ َذفِاَؽ، َوَماـ  ـْ اَؾ َأ ِّ َّٓ َأَحٌد َظ َّا َجاَء بِِف إِ ِْٖت َأَحٌد َأْؾَوَؾ مِم ِزَ َوََلْ َا ّْ ُا

ِدِه ِِف  ّْ اْت ِمْثاَؾ  َؿاَل ُشْيَحاَن اهلل َوبَِح َٕ ا ـَ ٍة ُحىَّاْت َخَىاَاااُه َوَفاْق  َاْقٍم ِماَاَة َمارَّ

 .(1)شَزَبِد افَيْحرِ 

                                      
( وافـَّسوئّل 090.(و أبق داود ذم ـتوب إدب، بوب مو يؼقل إذا أصبح برؿؿ)11/.( أخرجف  اإلموم  أمحد)4)

 (. 711برؿؿ4/43(وافبخوري ذم إدب ادػرد )40107، 98.0ذم افؽزى برؿؿ) 

ظقات، بوب ؾضؾ افتَّفؾقؾ برؿؿ )1) ظوء  ( ومسـؾؿ ذم911.( أخرجف افبخوري ذم ـتوب افدَّ ـر وافـدي ـتـوب افـذ 

ظوء برؿؿ )  (.1394وافتَّقبي وآشتغػور، بوب ؾضؾ افتَّفؾقؾ وافدي
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 (1) أدرغظػطختارةػطتظورظ
 

ــوَل:  وصــحَّ ظـــف          ــُف َؿ اااَلِم إَِػ اهلل َأْرَبااٌع: ُشااْيَحاَن اهلل،  »أكَّ َُ َأَحاابُّ اف

َزُ  ـْ َّٓ اهلل، َواهلل َأ ُد هللِ، َوَٓ إَِفَف إِ ّْ  .(1) .شَواَْل

ـر وتؽــراره بخشــقع وحضــقر ؿؾــى،          ؾقـبغــل اإلـثــور مـــ هــذا افــذ 

ع ذم ـؾ  وؿـً ، ويـبغل اإلـثور أيًضو مـ إذـور وإدظقي افقاردة ذم افؼَّ

وٓ شقام ذم هذا ادقضع وذم هذا افققم افعظقؿ يـقم ظرؾـي، وخيتـور جقامـع 

ظوء.   ـر وافدي  ومـ ذفؽ: افذ 

َّٓ أكـً شـبحوكؽ إين   * شبحون اهلل وبحؿده، شبحون اهلل افعظقؿ، ٓ إفـف إ

 ــً مـ افظودغ.

َّٓ إيوه، فف افـَّعؿي وفف افػضؾ وفف اف َّٓ اهلل، وٓ كعبد إ ثَّـوء احلســ، * ٓ إفف إ

يـ وفق ـره افؽوؾرون. َّٓ اهلل خمؾصغ فف افد   ٓ إفف إ

َّٓ بوهلل.  * ٓ حقل وٓ ؿقة إ

كقو حسـي، وذم أخرة حسـي، وؿـو ظذاب افـَّور.  * ربـو آتـو ذم افدي

تـل  * افؾَّفؿ أصؾح ل ديـل افَّذي هـق ظصـؿي أمـري، وأصـؾح ل دكقـوي افَّ

تل ؾقفو معودي، واجعؾ احلقوة زيودة ل  ؾقفو معور، وأصؾح ل آخريت افَّ

 ذم ـؾ خر، وادقت راحي ل مـ ـؾ  ذ.

                                      
ـَّي ضـؿـ 4) يورة ظذ ضقء افؽتوب وافسي ( ضؿـ ـتوب افتَّحؼقؼ واإليضوح فؽثر مـ مسوئؾ احلٍ وافعؿرة وافز 

ذــور،  وهـق ذم جمؿـقع ؾتـووى ؾصؾ  ذم حؽؿ اإلحرام بوحلٍ مـ يقم افثومـ، ومو يؼقفف مـ إدظقَّي وإ

 (.74ــ 43/39ومؼوٓت متـقظي )

َـّ َباَدْأَت »(ــام ذم حـديٌ شـؿرة بــ جــدب، وؾقـف:1) ِ ِّيي
َٖ اَك َبا أخرجـف مسـؾؿ ذم ـتـوب أداب، بــوب ش َٓ َاُُضُّ

 ( 1447ـراهقي افتَّسؿقي بوٕشامء افؼبقحي، برؿؿ )
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* أظــقذ بــوهلل مـــ جفــد افــبالء، ودرك افشــؼوء، وشــقء افؼضــوء، وصــامتي 

 إظداء.

* افؾَّفؿ إين أظقذ بؽ مـ اهلؿ واحلزن، ومـ افعجز وافؽسؾ، ومـ اجلـبـ 

يـ وؿفر افرجول، أظقذ بـؽ وافبخؾ، ومـ ادلثؿ وادغرم، ومـ ؽؾبي افدَّ 

 افؾَّفؿ مـ افزص واجلـقن واجلذام ومـ دء إشؼوم.

 * افؾَّفؿ إين  أشلفؽ افعػق وافعوؾقي ذم افدّ ّ ُكقو وأخرة.

 * افؾَّفؿ إين أشلفؽ افعػق وافعوؾقي ذم ديـل ودكقوي وأهع ومول.

خؾػـل، * افؾَّفؿ اشس ظقرايت وآمـ روظويت، واحػظـل مـ بغ يدي ومـ 

وظـ يؿقـل وظـ صامل ، ومــ ؾـقؿل، وأظـقذ بعظؿتـؽ أن أؽتـول مــ 

 حتتل.

* افؾَّفؿ اؽػر ل خطقئتل وجفـع، وإساذم ذم أمـري، ومـو أكـً أظؾـؿ بـف 

 مـل.

 * افؾَّفؿ اؽػر ل جدي وهزل، وخطئل وظؿدي، وـّؾ ذفؽ ظـدي.

مً ومو أخرت، ومو أسرت ومو أظؾـً، و مو أكً * افؾَّفؿ اؽػر ل مو ؿدَّ

 أظؾؿ بف مـل، أكً ادؼدم وأكً ادمخر، وأكً ظذ ـؾ  رء ؿدير.

صد، وأشلفؽ صؽر  * افؾَّفؿ إين أشلفؽ افثَّبوت ذم إمر، وافعزيؿي ظذ افري

، وأشـلفؽ صـودؿوً  وفسـوكوً  شـؾقامً  كعؿتؽ وحسـ ظبودتؽ  وأشلفؽ ؿؾبوً 

عؾؿ، إكَّـؽ مـ خر مو تعؾؿ، وأظقذ بؽ مـ ذ مو تعؾؿ، وأشتغػرك دو ت

 ظالم افغققب.

ـالم، اؽػـر ل ذكبـل، وأذهـى  ـالة وافسَّ د ظؾقـف افصَّ * افؾَّفؿ رّب افـَّبِّل حمؿَّ

 ؽقظ ؿؾبل وأظذين مـ مضالت افػتـ مو أبؼقتـل.
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ـؿقات ورّب إرض ورّب افعـرش افعظـقؿ، ربــو ورّب  * افؾَّفؿ رب  افسَّ

وافؼـرآن، أكـً  ـّؾ رء، ؾوفؼ احلى وافـقى، مــزل افتـقراة واإلكجقـؾ

ل ؾؾقس ؿبؾؽ رء، وأكً أخر ؾؾقس بعدك رء، وأكً افظَّوهر  إوَّ

يـ  ؾؾقس ؾقؿؽ رء، وأكً افبوضـ ؾؾقس دوكؽ رء، اؿض ظــل افـدَّ

 وأؽــل مـ افػؼر.

أظــط كػزــ تؼقاهــو، وزـفــو أكــً خــر مـــ زـوهــو، أكــً وفقفــو  * افؾَّفــؿ

ومقٓهو، افؾفؿ إين  أظقذ بؽ مـ افعجز وافؽسؾ، وأظقذ بؽ مـ اجلبـ 

 واهلرم وافبخؾ، وأظقذ بؽ مـ ظذاب افؼز.

* افؾَّفؿ فؽ أشؾؿً، وبؽ آمـً، وظؾقؽ تقـؾً، وإفقـؽ أكبـً، وبـؽ 

َّٓ أ كً، أكً احلل افَّـذي ٓ خوصؿً، أظقذ بعزتؽ أن تضؾـل، ٓ إفف إ

 يؿقت، واجلـ واإلكس يؿقتقن.

* افؾَّفؿ إين  أظقذ بؽ مـ ظؾؿ ٓ يـػع، ومـ ؿؾى ٓ خيشع، ومـ كػـس ٓ 

 تشبع، ومـ دظقة ٓ يستجوب هلو.

 * افؾَّفؿ جـبـل مـؽرات إخالق وإظامل وإهقاء وإدواء.

 * افؾَّفؿ أهلؿـل رصدي، وأظذين مـ ذ كػز.

 فؿ اـػـل بحالفؽ ظـ حرامؽ، وأؽــل بػضؾؽ ظؿـ شقاك.* افؾَّ 

 * افؾَّفؿ إين  أشلفؽ اهلدى وافتؼك وافعػوف وافغـك.

داد.  * افؾَّفؿ إين  أشلفؽ اهلدى وافسَّ

* افؾَّفؿ إين  أشلفؽ مـ اخلر ـّؾـف، ظوجؾـف وآجؾـف، مـو ظؾؿـً مــف ومـو مل 

ؿـً مــف ومـو مل أظؾؿ، وأظقذ بؽ مـ افؼَّ ـؾـف، ظوجؾـف وآجؾـف، مـو ظؾ
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ـد  ، وأظـقذ أظؾؿ، وأشلفؽ مـ خر مو شلفؽ مــف ظبـدك وكبُقـؽ حمؿَّ

د قُ بؽ مـ ذ مو اشتعوذ مـف ظبدك وكب  .ؽ حمؿَّ

* افؾَّفؿ إين  أشلفؽ اجلـَّي ومو ؿرب إفقفو مـ ؿقل أو ظؿؾ، وأظقذ بؽ مـ 

ب إفقفـو مــ ؿـقل أو ظؿـؾ، وأشـلفؽ أن دمعـؾ ــّؾ ؿضـوء  افـَّور ومو ؿرَّ

 تف ل خًرا.ؿضق

َّٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، فف ادؾؽ وفف احلؿد، حيقل ويؿقً بقده  * ٓ إفف إ

َّٓ اهلل،  اخلر، وهق ظذ ـؾ  رء ؿدير، شبحون اهلل، واحلؿد هلل، وٓ إفف إ

َّٓ بوهلل افعع افعظقؿ.  واهلل أـز، وٓ حقل وٓ ؿقة إ

د، د، وظذ آل حمؿَّ ـام صؾقً ظذ إبراهقؿ، وظذ آل  * افؾَّفؿ صؾ  ظذ حمؿ 

د، ــام بورــً   ،إبراهقؿ، إكَّؽ محقد جمقد د، وظذ آل حمؿَّ وبورك ظذ حمؿَّ

 ظذ إبراهقؿ، وظذ آل إبراهقؿ، إكَّؽ محقد جمقد.

ِخَرِة َحَسـًَي َوِؿـَو َظَذاَب افـَّورِ *   ْٔ ْكَقو َحَسـًَي َوذِم ا ـَو آتِـَو ذِم افدي  .َربَّ

م مـ إذــور ويست         حى ذم هذا ادقؿػ افعظقؿ أن يؽرر احلوج مو تؼدَّ

ـالة ظـذ افـَّبِـل   ظوء وافصَّ ـر وافـدي ، وإدظقي، ومو ـون ذم معـوهو مـ افذ 

كقو وأخرة. وـون افـَّبِـّل  ظوء، ويسلل رّبف مـ خري افدي إذا  وُيؾح ذم افدَّ

الم. الة وافسَّ ظوء ثالًثو، ؾقـبغل افتَّلد بف ذم ذفؽ ظؾقف افصَّ  دظو ـرر افدي

وبوكتفوء هذه إذـور ادختورة اكتفك مو أردكو مجعف، وصذَّ اهلل وشـؾؿ           

د وظذ آفف وصحبف  أمجعغ.  ظذ كبق ـو حمؿَّ
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