يمتبف :أسمق سمِمػم حمٛمد سمـ قمكم احلجقري اًمزقمٙمري رمحف اهلل
()2542-24:3
تقديم

فضيلة شيخـنا العـالمة احملـدث الناصح األمني
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حقوقالطبعحمفوظت
الطبعتاألوىل
3311هـ

دار احلديث بدماج
صفتصالةالنيب
صلىاهللعليهوسلم
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تسمج ٞخمتصس ٝهوٌؤهـ زمحٕ اهلل
بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل رب افعادغ ،محدً ا يؾقق بجالل وجفه وظظقم شؾطاكه ،وأصفد أن
ال إفه إال اهلل وحده ال رشيك فه ،وأصؽره ظذ إكعامه ،وأصفد أن حمؿدً ا ظبده
ورشوفه صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه وصحبه وشؾم ،ومن اؿتػى ضريؼفم وشار ظذ
ـثرا.
شرهم إػ يوم افدين ،وشؾم
ً
تسؾقًم ً
افزظؽري
أما بعد :ؾفذه ترمجة خمترصة ألخقـا افشقخ أيب بشر احلجوري ُ
رمحه اهلل تعاػ .
امسٕ ُٗطبٕ:
هو حمؿد بن ظع بن ظع بن حيقي بن صافح بن ظع بن ؿاشم افزظؽري
احلجوري احلاصدي اهلؿداين.
موفده :يف صفر ذي افؼعدة  2931من هجرة افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ،يف
ؿبقؾة افزظاـرة من ؿرى مديرية ـؼ ،حماؾظة حجة ،وهو من فدايت ؾؼد ـان
موفدي يف رمضان  2931من اهلجرة.
ُػأتٕ:
ومعؾًم فؾلالة وؽرها من
كشل يف بؾده ،يف ــف وافديه ،وـان أبوه مم ّد ًبا فه،
ً
األخالق افطقبة ،حقث وأبوه حيػظ افؼرآن ،وؿائم باألذان يف ادـطؼة من زمن
ؿديم ،وتؾؼى رمحه اهلل تعؾقؿه األشايس يف مدرشة افػتوح بافزظاـرة ،وافثاكوي
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يف مدرشة حمؿد مطفر زيد بؿرـز ادديرية ،ثم افتحق بؽؾقة افتجارة ومل
مدرشا،
يؽؿؾفا ،وافتحق بادعفد افعايل كظام افسـتغ بعد افثاكوية ،وخترج مـه
ً
وهي من أول دؾعاته ،وـان يف ؾسة بؼائه يف صـعاء مالز ًما فؾؿسجد وؿرأة
افؼرآن يف أوؿات افػراغ وافلؾوات الشقًم بغ مغرب وظشاء وبعد صالة
افػجر .ودا رجع إػ افبالد فؾتدريس يف اددرشة رشع يف حػظ افؼرآن
واإلؿبال ظذ افعبادة.
طوبٕ هوعوٍ:
افتحق بدار احلديث بدماج يف شـة  2123من اهلجرة ،ؾحػظ مابؼي من
افؼرآن ،وحػظ بؾوغ ادرام ،وصحقح مسؾم ،وؽرها من ادتون ويف أكواع
افػـون.حقث ـان ؿؾقل افسػر خارج افدار مبؽرا يف احلػظ وافطؾب
غ٘ٚخٕ:
تتؾؿذ رمحه اهلل ظذ اإلمام مؼبل بن هادي افوادظي رمحه اهلل ثم ظذ خؾقػته
ظذ دظوته افعالمة حيقي بن ظع احلجوري وظذ ؽرهم يف دار احلديث
بدماج.
اضتؿادتٕ:
اشتػاد -رمحه اهلل -يف مدة ؿلرة كظرا دا ـان يتؿقز به من احللقؾة افعؾؿقة
ؿبل ذفك وحرصه ظ ذ احلػظ وافذـاء افذي مـحه اهلل أياه وحمبة افعؾم وأهؾه
واإلشتؼامه.
صؿاتٕ:
ـريًم
ـان رمحه اهلل متحؾ ًقا بافلدق ،واألماكة ،وافعػة ،وافلقاكة ،وـان
ً
ؽقوراً ،
آمرا بادعروف ،كاه ًقا ظن
صبورا،
شؿحا،
صجا ًظا ،وؾ ًقا،
ً
باذال فؾـلقحةً ،
ً
ً
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ادـؽر ،حم ًبا فإلصالح بغ افـاس ،حتى ؿبل معرؾته فؾسؾػقة ،متحؾ ًقا بؿؽارم
األخالق .
دزٗضٕ:
درس ظؿدة األحؽام ،وظؿدة افػؼه ،وافدرر ادضقة ،وصػة صالة افـبي صذ
اهلل ظؾقه وشؾم ،وخمترصها فألفباين -رمحه اهلل ،-والمقة صقخ اإلشالم ،ودعة
االظتؼاد ،وافرائد يف ظؾم افػرائض ،وافرحبقة ؾقه ،ويف ادلطؾح ،وافـحو،
وؽرها .تتؿقز دروشه بسفوفة افعبارة ،وـثرة ؾمائده ،وكؼوفه .
ًؤهؿاتٕ :فه افؽثر من افتعؾقؼات وافؼوحات وافتحؼقؼات مـفا:
رشح افرحبقة.

افؼول احلسن يف ؾضائل أهل افقؿن.

رشح المقة صقخ اإلشالم.

صػة صالة افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم.
رشح دعة اإلظتؼاد.
رشح ظؿدة افػؼه.

رشح وحتؼقق افرائد يف ظؾم افػرائض.
كلقحة دحؿد بن ظبدافوهاب افوصايب.

ظوائق ضؾب افعؾم.
حتؼقق جزء من ملـف ظبدافرزاق

أرصاد افثؼات إػ افـساء ادحرمات.
أشباب هالك األمم.

تعؾقؼات وتعؼبات ظذ ؾؼه افسـة فسقد شابق.
أرصاد افطالب إػ افـحو واإلظراب.

رشح افدرر افبفقة.

األماـن افتى التلح افلالة ؾقفا.

وؽرها تغؿده اهلل برمحته ورؾع درجته.
دٔادٖ:
وؿعت احلروب افستة مع افدوفة واحلوثقغ ،وافشقخ أبو بشر هو ذفك افبطل
ادرابط يف حراشته وصلكه ،حقث ـان من حراس افشقخ األبطال ،ويف احلرب
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افسادشة طفرت مـه مواؿف جؾقؾة؛ ؾؼد ـان يف مؼدمة ادفامجغ فؾراؾضة
احلوثقغ ،وهو من أول من أشس موؿع افزاؿة افشفر ،وذفك يف افقوم افذي
ؿتل ؾقه أخوكا صافح بن صافح بن حيقي افزظؽري يف  7حمرم 2192هـ  ،وهو
أول من ؿتل من افطالب يف مواجفة افطالب مع افراؾضة احلوثقغ ،وـان أخوكا
صافح ً
بطال ،وأخزين األخ مسعد افعويري -حػظه اهلل -أكه شؿعه -رمحه اهلل-
وهو يدعو بالشهادة قبل أيام من قتله.
وـان ادسجم فه -رمحه اهلل -متػاك ًقا يف خدمة إخواكه ،وإشعاف اجلرحى
وكؼل افؼتذ.
ؾؾًم ـان يوم 23حمرم 2192صعد -رمحه اهلل -إلشعاف افشقخ هادى بن
أمحد افوادظي -حقث أصقب وهو كازل من جبل ادزرظة ،ؾؼـص أحد
احلوثقغ ادسجم فه -رمحه اهلل -يف رأشه بطؾؼة ،مات ظذ إثرها ،وأخزكا أن
آخر ـالمه :احلؿد هلل! ،ؾرمحه اهلل ،وأدخؾه افػردوس األظذ ،وأصؾح ذريته.
أٗالدٖ:
فه من األبـاء بشر أـزهم ،وظبد افرمحن وظبداهلل ،وأصغرهم محزة وـان أبوه
ؿد شًمه ظؿر ،وفه ابـتان ،ؾاهلل أشلل أن يلؾحفم ،ويـبتفم كباتا حسـا واهلل أظؾم
وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفه وشؾم واحلؿد هلل رب افعادغ
ـتبه:
أبو حمؿد ظبداحلؿقد بن حيقي احلجوري افزظؽري
 21ربقع األول  2191من هجرة افـبي صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه وشؾم
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ًقدً ٞغٚدِا اهِاصح األًني احملدِخ
أب ٛعبد اهسمحّ حي ٟٚبّ عو ٛاحلذ٘ز- ٜحؿظٕ اهلل-
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وأؿمٝمد أن ٓ إًمف اإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن
حمٛمد قمبده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.
ـم٤مًمٕم٧م سمٕمض ُم٤م ىم٤مم سمف أظمقٟم٤م اًمٗم٤موؾ  ،اًمداقمل إمم اهلل ،اًمب٤مطم٨م،
أُم٤م سمٕمد :وم٘مد
ُ
أسمق سمِمػم حمٛمد سمـ قمكم احلجقري مم٤م هق قمب٤مرة قمـ ذح ًمّمٗم٦م صالة اًمٜمبل -صغم
.

ُمدقمًم سم٤مٕدًم٦م ،وأىمقال أهؾ
اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  :ومرأيتف مجع ومٞمف مج ًٕم٤م ـمٞمِ ًب٤م،
ً
ِ
اًمٕمٚمؿ قمغم اعمس٤مئؾ ،ويم٤من هذا اجلزء ُمٗمٞمدً ا ذم سم٤مسمفُ ،مِمحقٟمً٤م سم٤مًمٜم٘مقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
-

ظمػما وٟمٗمع سمف.
ومجزى اهلل أظم٤مٟم٤م اعمٗمْم٤مل أسم٤م سمِمػم ً
يمتبف :حيٞمك سمـ قمكم احلجقري
ذم/35/ؿمٕمب٤من2541/ه
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تسمج ٞخمتصس ٝهػٚدِا
أب ٛعبد اهسمحّ حي ٟٚبّ عو ٛاحلذ٘ز- ٜحؿظٕ اهلل-
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
إن احلٛمد هللٟ ،محٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمًمًمٜم٤مُ ،مـ
هيد اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف اإٓ اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد قمبده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ،أمابعد:
قه٤م إِ ان
﴿وإِ ْن َشم ُٕمدُ وا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللاِ َٓ ُ ْ
ُت ُّم َ
وم٢من اهلل أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمؿ يمثػمة ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ :

ِْ
اْلٟم َْس َ
٤من ًَم َٔم ُٚمق ٌم َيم اٗم ٌ٤مر﴾ [إسمراهٞمؿ .]45/ومٚمف احلٛمد أن أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمٛم٦م اْلؾمالم ،صمؿ
ٟمٕمٛم٦م اًمسٜم٦م ،صمؿ ٟمٕمٛم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ،قمٚمؿ يمت٤مب اهلل ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ قمغم ومٝمؿ اًمسٚمػ ذم زُمـ يمثرت ومٞمف اًمبدع واًمٕم٘م٤مئد اعمٜمحروم٦م.
وهلل احلٛمد واعمٜم٦م أن هداٟم٤م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل قمٜمد اْلُم٤مم ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ سمـ

ه٤مدي اًمقادقمل -رمحف اهلل -وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜم٤مشمف ،صمؿ هلل احلٛمد أن صمبتٜم٤م عمقاصٚم٦م ـمٚم٥م
اًمٕمٚمؿ قمٜمد ظمٚمٞمٗمتف قمغم دقمقشمف وهق اًمٕمالُم٦م اًمٜم٤مصح إُملم ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك سمـ قمكم
احلجقري  -G-اًمذي هق ؾمب٥م ذم صمب٤مت هذا اخلػم ذم هذه اًمدار اعمب٤مريم٦م [دار
احلدي٨م سمدُم٤مج] سمٕمد شم٘مدير اهلل شمٕم٤ممم.
ومًم زال اًمٓمالب يٜمٝمٚمقن ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ هذا اًمِمٞمخ اعمب٤مرك اًمذي ٟمٗمع اهلل سمف،
وسمثب٤مشمف وصدقمف سم٤محلؼ ،ووىمقومف أُم٤مم أهؾ اًمب٤مـمؾ ُمـ يمٗمرة ،وأهؾ سمدع وٟمٗم٤مق.
ومدروؾمف ُمستٛمرة ومٝمق ذم اًمّمب٤مح اًمب٤ميمر يّمكم إُم٤مم ذم دار احلدي٨م سمدُم٤مج إي
-صالة اًمٗمجر -وىمد ُم اـ اهلل قمٚمٞمف سمّمقت ـمٞم٥م ذم ىمراءة اًم٘مرآن ،ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م،
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صمؿ سمٕمد اًمّمالة ،وأذيم٤مر اًمّمالة ،ي٘مقم ُمـ أراد اًمسٗمر ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمدار ،أو
اًمْمٞمقف سم٤مٓؾمتئذان ُمٜمف.
سٛمع ُم٤م ين اهلل ًمف ُمـ
وسمٕمض اًمزوار أو اًمٓمالب ًمديف أؾمئٚم٦م ي٘مدُمٝم٤م ًمٚمِمٞمخ ،صمؿ ُي ِ
اًم٘مرآن ،شم٤مرة صمالصم٦م أضمزاء أو أىمؾ أو أيمثر ،صمؿ يّمكم اًمْمحك ،صمؿ يذه٥م إمم سمٕمض
دروؾمف ُمٜمٝم٤م أن« :ؾمبؾ اًمسالمش ًمإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين -رمحف اهلل ،-و«إقمالم اعمقىمٕملمش
ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل ،-صمؿ أؾمئٚم٦م سمٕمد ذًمؽ.
وًمف دروس ذم ذًمؽ ىمبؾ هذه ُمٜمٝم٤م :درس ذم «زاد اعمٕم٤مدش ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف
اهلل -و«اْليًمن إوؾمطش ًمِمٞمخ اْلؾمالم ،ويمثػم ُمـ اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ وهمػمه٤م .صمؿ
يدظمؾ سمٞمتف ويستٛمر ذم ُمقاصٚم٦م سمحقصمف اًمتل هل أن ىمريب٦م ُمـ [ُم٤مئ٦م] سمح٨م .اًمبٕمض
ىمد ُـمبِع ،واًمبٕمض ذم اًمٓمريؼ ،واًمبٕمض ُم٤م زال خمٓمق ًـم٤م .صمؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ي٠مشمٞمف
وٞمقف ُمـ خمتٚمػ سمٚمدان اًمٕم٤ممل ،أيمثرهؿ ُمـ سمالد اًمٞمٛمـ.
ومٝمق ي٘مقل :إذا ضم٤مء وٞمػ يٓمٚم٥م اًمدظمقل ٕن سمٕمْمٝمؿ ٓ يٛمٙمٜمف اجلٚمقس طمتك
سمٕمد صالة اًمٕمٍم وم٠مظمؼموين ،وخيرج إًمٞمٝمؿ ،وجيٚمس ُمٕمٝمؿ.
وسمٕمض ي٠ميت ُمـ ُمِم٤ميخ اًم٘مب٤مئؾ ُمٕمف سمٕمض اْلؿمٙم٤مٓت ،أو ُمـ اًم٘مب٤مئؾ ،واًمبٕمض
ٌ
طمٚمقل سم٢مذن اهلل
ُمـ ُمسئقزم اًمدوًم٦م وُمٕمف سمٕمض اْلؿمٙم٤مٓت اًمتل قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ هل٤م
شمٕم٤ممم .وهذا ُمٜمٝمؿ يدل قمغم صم٘متٝمؿ سم٤مًمِمٞمخ حيٞمك احلجقري -طمٗمٔمف اهللُ -مـ يمؾ
ؾمقء وُمٙمروه.
صمؿ اًم٘مٞمٚمقًم٦م ىمبؾ اًمٔمٝمر ،صمؿ خيرج ًمّمالة اًمٔمٝمر ،صمؿ سمٕمد اًمّمالة يمؾ يقم درس إُم٤م
ذم «شمٗمسػم اسمـ يمثػمش ،أو «اجل٤مُمع اًمّمحٞمحش ًمِمٞمخٜم٤م اْلُم٤مم ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي
اًمقادقمل ،يقم سمٞمقم ُمـ همػم يقم اجلٛمٕم٦م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُم٤م ُمـ يقم اإٓ وُمٕمف وٞمقف
ـمقال اًمٕم٤مم وذًمؽ ًمٙمثرة اًمٓمالب.
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ومًم ُمـ ـم٤مًم٥م ضمديد ي٠ميت اإٓ ويدقمقه ذم اًمٖم٤مًم٥م ،وسمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن ُز اوار
وم٘مط ،وسمٕمض إطمٞم٤من ٓ يت ِاسع ًمٚمْمٞمقف سمٞمتف ومٞمٜمزهلؿ ذم ديقان اًمْمٞمقف ،ومٝمق ىمري٥م
ُمـ سمٞمتف ،سمٞمٜمف وسملم سمٞمتف ُمؽم وم٘مط.
وي٘مرب هلؿ اعم٠ميمقٓت ،وُم٤م ين اهلل سمف ُمـ
ودائًم حي٨م ويٙمرم وٞمقومف سمٜمٗمسفِ ،
ً
ومْمٚمف .صمؿ يرضمع ذم ُمقاصٚم٦م سمحقصمف إمم اًمٕمٍم.
صمؿ خيرج ًمّمالة اًمٕمٍم ،صمؿ درس «صحٞمح اْلُم٤مم اًمبخ٤مريش.
ويستٜمبط ُمـ إطم٤مدي٨م اؾمتٜمب٤مـم٤مت ـمٞمب٦م وقمجٞمب٦م وُمقوم٘م٦م سمٕمد شمسٛمٞمع اًمٓمالب
ًمٚمحدي٨م اعم٤ميض مج٤مقم٤مت ٕهنؿ ي٘م٤مرسمقن [مخس٦م آٓف ـم٤مًم٥م] .وم٠ميمثر اًمٓمالب
ُم٘مٍما ا
وإٓ وم٤مًمِمٞمخ حي٨م قمغم طمٗمظ يمت٤مب اهلل ،وُمـ
حيٗمٔمقن اًم٘مرآن اإٓ ُمـ يم٤من
ً
ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،واًمبٕمض حيٗمظ «سمٚمقغ اعمرامش،
وأظمر «صحٞمح ُمسٚمؿش ،وأظمر «صحٞمح اْلُم٤مم اًمبخ٤مريش ،وأظمر «ري٤مض
اًمّم٤محللمش ،و«أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽش ،و«يمت٤مب اًمتقطمٞمدش ًمٚمِمٞمخ اْلُم٤مم حمٛمد سمـ
قمبداًمقه٤مب اًمٜمجدي ،و«عمٕم٦م آقمت٘م٤مدش ،و«اًمقاؾمٓمٞم٦مش« ،واًمٓمح٤موي٦م ،واًمقرىم٤مت،
وُمٚمح٦م اْلقمراب ،واًمبٞم٘مقٟمٞم٦م ،وىمّم٥م اًمسٙمر ،واًمسٗم٤مريٜمٞم٦م ،واعمقىمٔم٦مش وهمػمه٤م
يمثػم ؾمقاء ذم اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة ،واًمٜمحق ،واًمٗم٘مف ،أو اعمّمٓمٚمح ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يذه٥م
إمم وٞمقومف وُم٤م يم٤من هٜم٤مك ُمـ سمٕمض اعمِم٤ميمؾ اًمٜم٤مدر وىمققمٝم٤م ومٝمؿ أي ـمالب اًمٕمٚمؿ
حيٙمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م قمغم ومٝمؿ اًمسٚمػ.
ظمػما وٟمٗمع اهلل هبؿ مل خيتٚمػ أطمد ُمٜمٝمؿ ُمع أظمٞمف أسمدً ا،
ومبٕمض اًمٓمالب ضمزاهؿ اهلل ً
وهلؿ ؾمٜمقات ذم اًمدار ،وسمٕمض ُمٜمٝمؿ ًمديف طمّمٞمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُم٤م ي٘مٞمؿ ُمريمز ذم أي دوًم٦م،
أو ذم أي ُمديٜم٦م.
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وم٤مًمِمٞمخ حي٨م أن اًمٓم٤مًم٥م يمؾ يقم ذم شمزود ،وسمٕمض اًمٓمالب ًمف ُم٤م ي٘م٤مرب
[قمنميـ ؾمٜم٦م] ،واًمبٕمض أيمثر ،واًمبٕمض أىمؾ .صمؿ اًمِمٞمخ يٜمّمح اًمْمٞمقف ،وجيٞم٥م
قمغم إؾمئٚم٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ،واًمبٕمض أظمر ي٘مقًمف :سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء ذم وىم٧م
اًمدرس اًمٕم٤مم.
واًمْمٞمقف ذم أيمثر إي٤مم وهؿ ُمـ خمتٚمػ سمالد اًمٞمٛمـ.
وأهؾ اًمٞمٛمـ ُمـ زُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ حيبقن زي٤مرة أهؾ
اًمٕمٚمؿ إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ،وحيبقن ٟمّم٤مئح أهؾ اًمسٜم٦م ،ويبتٕمدون قمـ أهؾ اًمبدع واًمزيغ.
صمؿ سمٕمد ذًمؽ يدظمؾ اًمبٞم٧م ،ويّمقم آصمٜملم واخلٛمٞمس ،وأي٤مم اًمبٞمض إن شمٞمن ،صمؿ
ص٤مئًم ،وخيرج ًمّمالة اعمٖمرب ،صمؿ سمٕمد اًمّمالة درس ذم
ي٠ميمؾ ومٓمقره إن يم٤من
ً
«صحٞمح ُمسٚمؿش ،صمؿ «ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘ملش ،صمؿ «اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿش.
وىمبؾ هذه اًمدروس دروس ُم٤موٞم٦م يمثػمة ،وىمبؾ اًم٘مراءة ذم هذه اًمٙمت٥م ي٘مقم
سمٕمض إوٓد سم٘مراءة سمٕمض اعمتقن واًمِمٞمخ ينمح.
وؾمتخرج هذه اًمٙمت٥م سمنمح اًمِمٞمخ «صحٞمح اًمبخ٤مريش« ،صحٞمح ُمسٚمؿش
وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م.
وجيٞم٥م قمغم أؾمئٚم٦م اًمٓمالب واْلؿمٙم٤مٓت ،وقمغم سمٕمض أؾمئٚم٦م اًمْمٞمقف ،وسمٕمد
صالة اًمٕمِم٤مء ىمد يدظمؾ سمٕمض اًمٓمالب ًمٙمثرهتؿ ُمٕمٝمؿ سمٕمض اْلؿمٙم٤مٓت ،أو
اشمّمؾ إًمٞمٝمؿ أه٤مًمٞمٝمؿ ُمـ سمٚمدان اًمٕم٤ممل ًمٞمٕمروقا قمغم اًمِمٞمخ سمٕمض ُم٤م هيؿ اًمدقمقة وُم٤م
يٕمرىمٚمٝم٤م ذم سمٚمدان اًمٕم٤ممل .صمؿ سمٕمد ذًمؽ أؾمئٚم٦م قمؼم اهل٤مشمػ ُمـ دول اًمٕم٤ممل أو ُمـ اًمٞمٛمـ.
وأيْم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من سملم ُمٖمرب وقمِم٤مء حم٤مرضات ؾمقاء ذم اًمٞمٛمـ أو ذم سمٕمض
ً
دول اًمٕم٤ممل.
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وذم اًمٚمٞمؾ ي٘مقم سمٛمقاصٚم٦م سمحقصمف وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ .وهق ُمع ذًمؽ ًمديف أهة يرقم٤مه٤م
وي٘مقم سمًم أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمرقم٤مي٦م وآهتًمم هب٤م .ومجزاه اهلل ظمػماً وٟمٗمع سمف
اْلؾمالم واعمسٚمٛملم.
هذا سمٕمض ُم٤م ذيمرشمف أن ،واًمبٕمض أظمر هم٤مب قمٜمل ،ومٚمٝمذه إُمقر ،ودوم٤مقمف
قمـ اًمسٜم٦م وأهٚمٝم٤م ذم أي ىمٓمر ُمـ سم٘م٤مع إرض ،وصٛمقده أُم٤مم أهؾ اًمب٤مـمؾ أرادوا
اعمٙمر سمف ،وأرادوا سملم احللم وأظمر إفمٝم٤مر ُمـ يٕمرىمؾ طمريم٦م اًمسٜم٦م ،وًمٙمـ سمحٜمٙم٦م
ؿمٞم خٜم٤م وؾمٞم٤مؾمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م وصمب٤مشمف قمغم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م; ووم٘مف اهلل ًمّمد هذه اهلجًمت
اعمتٙمررة ُمـ أهؾ اًمب٤مـمؾ.
وًمْمٕمػ قم٘مقل سمٕمض اًمٓمالب أن اًمدقمقة ؾمتترضر وهذا ٓ يٙمقن ،وم٤مهلل ٟم٤مس
ديٜمف.

﴿وإِ ْن َشمت ََق اًم ْقا َي ْس َت ْب ِد ْل َىم ْق ًُم٤م َهم ْ َػميم ُْؿ
ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ -رمحف اهلل -ي٘مقل :ويٙمرره٤م َ
ُصم اؿ َٓ َي ُٙمقٟمُقا َأ ُْم َث٤م ًَمٙم ُْؿ﴾ وم٤مًمدقمقة حمٗمقفم٦م سمحٗمظ اهلل ،وًمٙمـ خيرج اهلل ُمٜمٝم٤م ُمـ ٓ

ظمػم ومٞمف.
وم٘مد وومؼ اهلل ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك -طمٗمٔمف اهلل -ذم ومتٜم٦م أيب احلسـ اعمٍمي ،واٟمتٝم٧م
اًمٗمتٜم٦م ،وووح أُمره ومٝمق أن ُمع اْلظمقان اعمسٚمٛملم ،صمؿ سمٕمده٤م ومتٜم٦م اًمبٙمري ،صمؿ ومتٜم٦م
وم٤مًمح احلريب ،صمؿ ومتٜم٦م قمبداًمرمحـ اًمٕمدين - ،واحلٛمد هلل -ووح أُمره ،وهتؽ ؾمؽمه،
واؾمتب٤من ًمٚمٜم٤مس ذه ،ومٝمق يٚمٝم٨م وراء اًمدٟمٞم٤م واًمدرهؿً .مٞمس ًمف هؿ اإٓ يمٞمػ جيٛمع
أيمثر وأيمثر ،وهٙمذا رأس اًمٗمتٜم٦م اجلديدة وهق اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداًمقه٤مب اًمقص٤ميب
هداه اهلل -أراد اعمٙمر سم٤مًمسٜم٦م وسم٠مهٚمٝم٤م ُت٧م ؾمت٤مر ٟمحـ ـمٚمب٦م اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ -رمحف اهلل-ػ يمت٥م قمغم ُمذه٥م أمحد ُمثؾ يمت٤مب «اعمٜمت٘مكش ،ويمت٤مب
وُم٤م َقمٚمِ َؿ أن سمٕمض ُمـ أ اًم َ
«اْلىمٜم٤معش ًمٞمس قمغم ُمذه٥م أمحد أي أيمثره إٟمًم هل دقمقى.
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وهٙمذا يمت٤مب «ُتٗم٦م اعمحت٤مج قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕملش وأهمٚمبف ًمٞمس قمغم ُمذه٥م
ودائًم يٙمرر إمج٤مع اًمٕمٚمًمء.
اًمِم٤مومٕملً .
ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداًمقه٤مب اًمٜمجدي يمًم ذم «اًمدرر اًمسٜمٞم٦مش ( )56/2وإٟمًم
قمكم أن أىمبؾ احلؼ ممـ ضم٤مء سمف وأرد اعمس٠مًم٦م إمم اهلل
اًمِم٠من إذا اظمتٚمٗمقا هؾ جي٥م ا
واًمرؾمقل ُم٘متد ًي٤م سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ أو أٟمتحؾ سمٕمْمٝمؿ -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف -همػم طمج٦م ،وأزقمؿ
أن اًمّمقاب ذم ىمقًمف وم٠مٟمتؿ قمغم هذا اًمث٤مين وهق اًمذي ذُمف اهلل وؾمًمه ذيمً٤م.
وهق اخت٤مذ اًمٕمٚمًمء أرسم٤م ًسم٤م ،وأٟم٤م قمغم إول أدقمق إمم اهلل وأٟم٤مفمر قمٚمٞمف .اه.
ومٚمٞمس يمؾ ُمـ ىم٤مل ىمقًٓ وهق همػم صقاب ي٘مبؾ ُمٜمف ،وم٤مًمِمٞمخ حمٛمد اًمقص٤ميب أراد
اعمٙمر سم٤مًمدقمقة ،وم٠مذًمف اهلل قمٜمد أهؾ اًمسٜم٦م ومٚمف احلٛمد وا ِ
ًمـٛمـٜما٦م -وىمد شمريمف أهؾ اًمسٜم٦م
ذم اًمٞمٛمـ وهمػمه٤م.
وهٙمذا احلٞم٤مة ومال خيٚمق زُمـ ُمـ حم٤مرسم٦م اًمسٜم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م ،وُم٤م زال أهؾ احلؼ
ذم ضمٝم٤مد أهؾ اًمب٤مـمؾ سم٤مًم٘مٚمؿ واحلج٦م واًمبٞم٤من ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ي٤م أَهي٤م اًمٜمابِل ضم ِ
٤مه ِد
ُ َ
َ َُ
لم َوا ْهم ُٚم ْظ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ﴾ [اًمتقسم٦م ]84/وهذه ؾمٜم٦م احلٞم٤مة.
ا ًْم ُٙم اٗم َ٤مر َواعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
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ُبر ٝعّ دز ٗع اهداز
وأُم٤م قمـ اًمدروس ذم اًمدار ومٝمل ذم« :اًم٘مقاقمد اعمثغمش ،و«اْليًمن إوؾمطش ًمِمٞمخ
اْلؾمالم ،و«عمٕم٦م آقمت٘م٤مدش ،و«اًمقاؾمٓمٞم٦مش ،و«خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مش ،و«اًمٜمقٟمٞم٦م
ٓسمـ اًم٘مٞمؿش ،و«اًمٓمح٤موي٦مش ،و«اًمتدُمري٦مش ،و«اًمسٗم٤مريٜمٞم٦مش ،و«يمت٤مب اًمتقطمٞمدش،
و«يمِمػ اًمِمبٝم٤متش ،و«إصقل اًمست٦مش ،و«اًم٘مقاقمد إرسمعش« ،وومتح اعمجٞمدش،
و«ٟمقاىمض اْلؾمالمش.
و«صٗم٦م اًمّمالةش ،و«اًمدرر اًمبٝمٞم٦مش ًمٚمِمقيم٤مين ،و«ؾمبؾ اًمسالمش ًمٚمّمٜمٕم٤مين ،و«زاد
اعمٕم٤مدش ،و«ذح سمٚمقغ اعمرامش ،و«قمٛمدة إطمٙم٤ممش ،و«اًمدراريش« ،وقمٛمدة اًمٗم٘مفش ذم
ُمذه٥م أمحد.
و«اعمٛمتعش ،و«اًمتحٗم٦مش ،و«اعمتٛمٛم٦مش و«اسمـ قم٘مٞمؾش ،و«ىمٓمر اًمٜمدىش ،و«اعمٚمح٦مش.
و«دروس ذم اًمٍمفش ،و«اًمبالهم٦مش،و«اًمٗمرائضش ،و«اعمّمٓمٚمحش يمثػمة ،وهلل
احلٛمد وا ِ
ًمـٛمٜما٦م ،وذم اًمتجقيد ،وذم «شمٗمسػم اًم٘مرآنش ،وهذه اًمدروس سمٕمض مم٤م ذم
اًمدار ومٝمل شمزيد قمغم [ُم٤مئ٦م درس] ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م.
ويمذًمؽ ضم٤مٟم٥م إوٓد :وم٠ميمثر إوٓد حيٗمٔمقن اًم٘مرآن وسمٕمض اعمتقن «يمّمحٞمح
اًمبخ٤مريش ،أو «صحٞمح ُمسٚمؿش« ،اًمرطمبٞم٦مش ذم اًمٗمرائض ،و«أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽش ذم
مجع،
اًمٜمحق ،وسمٕمْمٝمؿ مجع سملم هذه إُمقر ،وسمٕمض إوٓد يستٓمٞمع أن خيٓم٥م ُ َ
واخلروج دقمقة يمؾ يقم مجٕم٦م.
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خيرج إمم حم٤مومٔم٦م صٕمدة ُم٤م يزيد إمم [ُم٤مئ٦م] ُمسجد ،واخلروج إمم قمٛمران ،أو
صٜمٕم٤مء ،ويمذًمؽ سملم احللم وأظمر خيرج اًمِمٞمخ دقمقة إمم خمتٚمػ حم٤مومٔم٤مت
اجلٛمٝمقري٦م.
وإصؾ ذم اًمدقمقة هق اجلٚمقس ًمٚمٜم٤مس ذم ُمس٤مضمد اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمًمء ،وذم سمٕمض
إطمٞم٤من خيرج اًمٓمالب إمم حم٤مومٔم٤مت اجلٛمٝمقري٦م ،أو ظم٤مرج سمالد اًمٞمٛمـ.
ومٛمـ ـمٚم٥م ُمـ اًمِمٞمخ إظمقة سم٤مدر ذم إرؾم٤مل ُمـ يراه ُمـ اًمٓمالب ًمٚمذه٤مب إًمٞمٝمؿ
وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ يمت٤مب اهلل ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿً ،مذًمؽ أصبح
اًمٜم٤مس ذم هم٤مي٦م اًمث٘م٦م سمِمٞمخٜم٤م حيٞمك -طمٗمٔمف اهلل ،-وسمٛمـ خيرج ُمـ دار احلدي٨م سمدُم٤مج.
وأيْم٤م ُمّمغم آظمر ذم
وضم٤مٟم٥م اًمٜمس٤مء :ومٝمـ ُمٕمٝمـ ُمّمغم يدرؾمـ ويتٕمٚمٛمـ ومٞمفً ،
ُدرس «اًمدراريش و «اعمب٤مدئ اعمٗمٞمدة ذم اًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف
اعمزرقم٦م ،ومبٕمض اًمٜمس٤مء شم ِ
ُدرس «ىمٓمر اًمٜمدىش ،وأصبح سمٕمض اًمٜمس٤مء ُمٜمٝمـ
واًمٕم٘مٞمدةش ًمِمٞمخٜم٤م ،واًمبٕمض شم ِ
ذطم٤م وُت٘مٞم ً٘م٤م.
اعم١مًمٗم٤مت ًمٙمت٥م اًمٕمٚمؿ ً
هذه ٟمبذة خمتٍمة قمـ دار احلدي٨م سمدُم٤مج ،وؿمٞمخٝم٤م -سم٤مرك اهلل ومٞمف -وٟمٗمع اهلل سمف
اْلؾمالم واعمسٚمٛملم.
وىمد ىمٛم٧م سمنمح خمتٍم «صٗم٦م صالة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿش
ًمٚمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل -ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م.
يمتبف:
اًمزقمٙمري.
أسمق سمِمػم حمٛمد سمـ قمكم احلجقري ُ
.........
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صفة الوضوء
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2:

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

اه٘ض٘ء ٗصؿتٕ


اًمقوقء ُمـ اًمقو٤مءة :وهل اًمٜمٔم٤موم٦م.

وذم اًمنمع اؾمتٕمًمل ُم٤مء ـمٝمقر ذم إقمْم٤مء إرسمٕم٦م ،قمغم صٗم٦م خمّمقص٦م.
وومرض اًمقوقء ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ،وىمد يم٤من صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يّمكم ىمبؾ اْلهاء واعمٕمراج ،وومرض اًمّمٚمقات اخلٛمس ،وم٘مد
يم٤من يّمكم ذم اًمٞمقم ريمٕمتلم ذم اًمٖمداة ،وريمٕمتلم ذم اًمٚمٞمؾ.
واًمقوقء ًمٞمس ُمـ ظمّم٤مئص هذه إُم٦م ،سمؾ هق قم٤مم.
كٚؿ ٞٚاه٘ض٘ء:
أوًُٓ :م٤م قمٚمٛمف سمٕمض اًمٜم٤مس أن ُمـ مل يست ِ
ٜم٩م سم٤معم٤مء ،أو يستجٛمر سم٤محلج٤مرة ووقءه
همػم صحٞمح .هذا ىمقل ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ،وم٤مٓؾمتٜمج٤مء رء ،واًمقوقء رء آظمر.

ًّٗ آداب االضتِذاء:
*أن يستٜمجل سم٤معم٤مء ،أو يستجٛمر سم٤محلج٤مرة[ .أُم٤م آؾمتجًمر]; حلدي٨م َؾم ْٚم ًَم َن
ِ
وهن٤مٟمَ٤م َ َأ ْن ٟم َْستَٜم ِْج َل سمِ٠مَ َىم اؾ ُِم ْـ َصم َال َصم ِ٦م أَ ْطم َج ٍ
٤مرَ ،أ ْو أَ ْن ٟم َْس َتٜم ِْج َل سمِ َر ِضمٞمعٍَ ،أ ْو
يض اهللُ َقمٜمْ ُف « َ َ
َر َ
سمِ َٕم ْٔم ٍؿش رواه ُمسٚمؿ.
و[أُم٤م ] ضمقازه سم٤معم٤مء; وم٘مد سمقب اْلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل سم٤مب آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء:
ىم٤مل احل٤مومظ أراد هبذه اًمؽممج٦م اًمرد قمغم ُمـ يمرهف ُمثؾ ُم٤مًمؽ ،وىمد وىمع ُمـ اًمٜمبل
ِ ٍ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل« :يم َ
َ٤من
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ; حلدي٨م َأٟم ََس ْسم َـ َُم٤مًمؽ َر َ
اخل َالءَ ،وم َ٠ممحِ ُؾ َأٟمَ٤م و ُهم َالم إِداوة ُِمـ ُم ٍ
َر ُؾم ُ
٤مء،
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َيدْ ُظم ُؾ ْ َ َ ْ
َ ٌ َ ًَ ْ َ
وقمٜمَزةً ،يستٜم ِْجل سمِ٤معمَْ ِ
٤مءش .وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
َ َ َ َْ َ
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وإذا مل جيد ُم٤مء ،ومل جيد طمج٤مرة ،اؾمتٜمجك سم٤مخلِم٥م ،أو اخلرق ،ذم ىمقل اجلٛمٝمقر.
* ويٙمره اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م سمٖم٤مئط أو سمقل.
* ومن اآلداب البعد عن الناس ،اإٓ إذا يم٤من هٜم٤مك ُمٕمد ًمٚمخالء ُمثؾ احلًمُم٤مت،
وسم٤مٕظمص ذم اًمٖم٤مئط ٕن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا ذه٥م
اعمذه٥م أسمٕمد.
* ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ «ٓ يرومع صمقسمف طمتك يدٟمق ُمـ
إرضش قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم.
وومٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس هداهؿ اهلل يرومٕمقن صمٞم٤مهبؿ ،قمٜمد اًمٜم٤مس ،هذا ظمٓم٠م ،وؾمؽم
اًمٕمقرة واضم٥م ،وهذا ي٠مصمؿ ص٤مطمبف.
* ويؽمك اًمٙمالم .أي ذيمر اهلل أصمٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦م.
واحل٤مضم٦م :هل يمٜم٤مي٦م قمـ ظمروج اًمٖم٤مئط أو اًمبقل.
* وٓ يبقل أو يتٖمقط ذم فمؾ اًمٜم٤مس إذا يم٤من يٜمتٗمع سمف ،أو ذم اًمٓمريؼ ،أو ذم
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف ذم ُمسٚمؿَ ،أ ان َر ُؾم َ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف
ُمقاردهؿ; حلدي٨م أَ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
َلمشَ ،ىم٤م ًُمقا :وُم٤م اًم اٚمٕم٤مٟم ِ
َو َؾم اٚم َؿ َىم َ٤مل« :ا اشم ُ٘مقا اًم اٚم إم٤مٟم ْ ِ
َ٤من َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللاِ؟ َىم َ٤مل« :ا اًم ِذي َيت ََخ اغم
َ َ ا
ِذم َـم ِر ِيؼ اًمٜما ِ
٤مس أَ ْو ِذم فمِ ِٚم ِٝم ْؿش.
* وٓ يبقل ذم ضمحر ،وٓ يستٜمجل سمٞمٛمٞمٜمف ،وٓ يٛمسؽ َذيم ََر ُه سمٞمٛمٞمٜمف وهق يبقل .
ِ ٍ ِ
* ويستٕمٞمذ إذا دظمؾ اخلالء; حلدي٨م أَٟم ِ
يض اهللاُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل :يم َ
َ٤من
َس ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َر َ
اخل ِ
اًمٜمابِ ُل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ إِ َذا َد َظم َؾ ْ
اخلَ َال َء َىم َ٤مل« :اًم اٚم ُٝم اؿ إِ ِين َأ ُقمق ُذ ِ َ
ب٨م،
سمؽ ُِم ْـ ْ ُ

اخلب٤مئِ ِ
٨مشُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف.
َو ْ َ َ

هذا إذا يم٤من هٜم٤مك أُم٤ميمـ ُمٕمدة هلذا ،أُم٤م إذا يم٤من ذم إرض ومٞم٘مقل :هذا اًمذيمر إذا
ؿمٛم َر صمٞم٤مسمف ًمٚمجٚمقس ،واًمدًمٞمؾ قمغم ومروٞم٦م اًمقوقء هق ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿:ي٤م أَ ُ َهي٤م ا اًم ِذي َـ
ا
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ِ
ِ
قهٙم ُْؿ َوأَ ْي ِد َيٙم ُْؿ إِ َمم اعمَْ َراومِ ِؼ َوا ُْم َس ُحقا
اًمّم َالة َوم٤م ْهمس ُٚمقا ُو ُضم َ
َآ َُمٜمُقا إِ َذا ُىم ْٛمت ُْؿ إِ َمم ا
سمِرء ِ
وؾمٙم ُْؿ َو َأ ْر ُضم َٚمٙم ُْؿ إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕم َب ْ ِ
لم﴾ [اعم٤مئدة.]7/
ُ ُ
ٗؾسٗض اه٘ض٘ء ضت:ٞ
 -2همسؾ اًمقضمف ُمع اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق  -3همسؾ اًمٞمديـ ُمع اعمروم٘ملم.
ُ -4مسح اًمرأس  - 5همسؾ اًمرضمٚملم

 -6اًمؽمشمٞم٥م

 -7اعمقآة.

واًمتسٛمٞم٦م ُمستحب٦م ،وهق ىمقل إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،واسمـ يمثػم ،واْلُم٤مم اًمبخ٤مري،
وؿمٞمخ اْلؾمالم ،وهق اًمراضمح.
وهمسؾ اًمٞمديـ [يٕمٜمل:اًمٙمٗملم ،وهق همػم همسٚمٝم٤م ُمع اعمروم٘ملم ] ُمستح٥م.
وهمسؾ اًمقضمف [صم٤مسم٧م] سم٤مٔي٦م ،وسم٤مًمسٜم٦م ،وسم٤مْلمج٤مع.
وطمد اًمقضمفُ :م٤م سملم ُمٜم٤مسم٧م ؿمٕمر اًمرأس ،إمم ُمٜمتٝمك اًمٚمحٞملم واًمذىمـ ـمقًٓ ،وُمـ
قمرو٤م .ويبدأ أوًٓ سم٤معمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق سمٙمػ واطمد ،وسمٖمروم٦م
إذن إمم إذن ً
واطمدة ،ويٖمسؾ وضمٝمف اًمقاضم٥م ُمرة ،واعمستح٥م صمال ًصم٤م.
وسمٕمد اًمقضمف; يٖمسؾ اًمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم ،وشمدظمؾ ذم اًمقوقء .أي :اعمروم٘ملم،
وهذا ىمقل ُم٤مًمؽ ،واًمِم٤مومٕمل.
صمؿ سمٕمد ذًمؽ; يٛمسح رأؾمف ُمرة واطمدة .يبدأ سمٛم٘مدم رأؾمف ،صمؿ يذه٥م هبًم إمم ىمٗم٤مه،
صمؿ يردمه٤م إمم اعمٙم٤من اًمذي سمدأ ُمٜمف.
وُمسح اًمرأس سم٤معم٤مء ًمإلًمّم٤مق.
ويٛمسح سمرأؾمف سمًمء همػم ومْمؾ يديف ،ويٛمسح إذٟملم سمًمء اًمرأس .صح هذا قمـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ .
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ويٛمسح قمغم اًمٕمًمُم٦م ،وٓ يٛمسح قمغم اًم٘مٚمٜمسقة ،وٓ قمغم اخلًمر .وأُم٤م طمدي٨م
«وُمسح قمغم اخلًمرش .ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :اعمراد سمف اًمٕمًمُم٦م.
وٓ يِمؽمط ذم اعمسح قمغم اًمٕمًمُم٦م أن شمٚمبس قمغم ـمٝم٤مرة ،وإذا ُمسح قمغم رأؾمف أو
قمغم اًمٕمًمُم٦م ،أو قمغم اًمٜم٤مصٞم٦م واًمٕمًمُم٦م ُمع إذٟملم .هذا ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،وٓ جي٥م ُمسح إذٟملم سمؾ يستح٥م.
واعمرأة ٓ متسح قمغم مخ٤مره٤م.
ويٖمسؾ اًمرضمٚملم; ًممي٦م ،وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،وأمجع
اًمّمح٤مسم٦م قمغم همسؾ اًم٘مدُملم ،واًمٙمٕم٥م .وهق :قمٜمد ُمٚمت٘مك اًمس٤مق.
وآىمتّم٤مر ُمرة قمغم اًمقوقء ضم٤مئز ،وضم٤مء ُمرشملم وصمال ًصم٤م ،واًمزي٤مدة قمغم صمالث ٓ
دمقز.
واًمزي٤مدة ذم جم٤موزة حمؾ اًمٗمرض ٓ يستح٥م .وهق ىمقل ُم٤مًمؽ ،وؿمٞمخ اْلؾمالم،
ورواي٦م قمـ أمحد ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ،واًمِمٞمخ سمـ سم٤مز ،واًمِمٞمخ سمـ قمثٞمٛملم ،واًمِمٞمخ ُم٘مبؾ
رمحٝمؿ اهلل.
وحي٥م اؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع اًمٕمْمق سم٤معم٤مء ،وٓ ُتس٥م ُمرة اإٓ سمٕمد اؾمتٞمٕم٤مسمف.
وجي٥م شمرشمٞم٥م أقمْم٤مء اًمقوقء ًممي٦م .وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد ،واجلٛمٝمقر.
وأمجٕمقا قمغم أٟمف ٓ إقم٤مدة قمغم ُمـ سمدأ سمٞمس٤مره ىمبؾ يٛمٞمٜمفٟ .م٘مؾ اْلمج٤مع اسمـ قمبد
اًمؼم ،وؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،واسمـ ىمداُم٦م.
ىم٤مل اْلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػم ؾمقرة اعم٤مئدة وهق يتٙمٚمؿ قمغم همسؾ اًمرضمٚملم ىم٤مل:
وُمـ أوضم٥م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمسحٝمًم يمًم يٛمسح اخلػ ،وم٘مد وؾ وأوؾ .ويمذا ُمـ
ضمقز ُمسحٝمًم ،وضمقز همسٚمٝمًم وم٘مد أظمٓم٠م أيْم٤م ،وُمـ ٟم٘مؾ قمـ أيب ضمٕمٗمر سمـ ضمرير أٟمف
ّ
أوضم٥م همسٚمٝمًم ًمألطم٤مدي٨م ،وأوضم٥م ُمسحٝمًم ًممي٦م ،ومٚمؿ حي٘مؼ ُمذهبف ذم ذًمؽ .اه
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وىمد وهؿ اْلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل إمم ٟمسب٦م اًم٘مقل إمم اسمـ ضمرير ذم «ذح ُمسٚمؿش.
وأُم٤م اعمقآة ىم٤مل اًمٜمقوي ذم «ذح اعمٝمذبش:
اًمتٗمريؼ اًمٞمسػم سملم أقمْم٤مء اًمقوقء ٓ يرض سم٢ممج٤مع اعمسٚمٛملم ،واًمتٗمريؼ اًمٙمثػم ومٞمف
ظمالف ،اًمراضمح أٟمف واضم٥م .أي اعمقآة ،وُمـ شم٠مظمر يمثػم; أقم٤مد اًمقوقء .ىمقل أمحد،
ورضمحف اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم.
وىم٤مًم٧م اعم٤مًمٙمٞم٦م ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واحلٜمٗمٞم٦م :ؾمٜم٦م.
وجيقز اعمسح قمغم اخلػ ،وىمد سمٚمغ طمد اًمتقاشمر .وم٘مد ضم٤مء قمـ ضمرير ذم «ُمسٚمؿش
( ،)383و«اًمبخ٤مريش (.)498
ِ
ِ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َُم َع اًمٜمابِ ِل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ ِذم
َقم ْـ اعمُْٖم َػمة سمـ ؿمٕمب٦م َر َ
ؾم َٗم ٍرَ ،وم٠مَ ْهقي ُ٧م َِٕٟم ِْزع ُظم اٗمٞم ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل« :د ْقمٝمًمَ ،وم٢مِ ِين َأد َظم ْٚمتُٝمًم َـم ِ
٤مه َرشم ْ ِ
َلمَ ،وم َٛم َس َح َقم َٚم ْٞم ِٝم ًَمش.
َ ْ
َْ
ْ َُ
َ َُ
َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
وقمـ احلسـ اًمبٍمي ىم٤مل :طمدصمٜمل ؾمبٕمقن ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.
ؾائد :ٝسمٕمض اًمٜم٤مس هداهؿ اهلل ٓ حيسـ اًمّمالة ،وإذا ٟمّمحف ٟم٤مصح وىم٤مل ًمف:
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل« :صٚمقا يمًم رأيتٛمقين أصكمش.
ي٘مقل :اعمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦م ،واظمتالف أُمتل رمح٦م.
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل -طمقل هذا احلدي٨م ذم «أصؾ اًمّمٗم٦مش (:)4:/2
اجلقاب ُمـ وضمٝملم :إول :أن احلدي٨م ٓ يّمح ،سمؾ هق سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسبٙمل :مل أىمػ ًمف قمغم ؾمٜمد صحٞمح ،وٓ وٕمٞمػ ،وٓ ُمقوقع.
ىمٚم٧م :أي اًمِمٞمخ إًمب٤مين وإٟمًم ُر ِو َي سمٚمٗمظ «.....اظمتالف أصح٤ميب ًمٙمؿ رمح٦مش.
ُ
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«أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم ومب٠مهيؿ اىمتديتؿ اهتديتؿش .ويمالمه٤م ٓ يّمح ،إول َو ٍاه،

وأظمر ُمقوقع .وىمد طم٘م٘م٧م اًم٘مقل ذم ذًمؽ يمٚمف ذم «ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م
واعمقوققم٦مش رىمؿ (.)72-6:-69
اًمث٤مين :أن احلدي٨م ُمع وٕمٗمف خم٤مًمػ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وم٢من أي٤مت اًمقاردة ذم
اًمٜمٝمل قمـ آظمتالف ذم اًمديـ ،وإُمر سم٤مٓشمٗم٤مق ومٞمف أؿمٝمر أن شمذيمر ،وًمٙمـ ٓ سم٤مس
٥م
﴿و َٓ َشمٜم ََ٤مز ُقمقا َومتَ ْٗم َِم ُٚمقا َوشم َْذ َه َ
أن ٟمسقق سمٕمْمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل .ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ :
﴿و َٓ َشم ُٙمقٟمُقا ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم * ُِم َـ ا اًم ِذي َـ َوم ار ُىمقا
نميمِ َ
حيٙم ُْؿ﴾ [إٟمٗم٤مل.]57/وىم٤ملَ :
ِر ُ

ِديٜمَ ُٝم ْؿ َويمَ٤مٟمُقا ِؿم َٞم ًٕم٤م يم ُُؾ ِطم ْز ٍ
ب سمِ ًَم ًَمدَ ْهيِ ْؿ َوم ِر ُطمق َن﴾ [اًمروم .]43 ،42/وىم٤مل
﴿و َٓ َي َزا ًُم َ
لم ( )229إِ آ َُم ْـ َر ِطم َؿ َر ُسم َؽ﴾ [هقد.]22: ،229/
قن خمُ ْتَٚمِ ِٗم َ
ؾمبح٤مٟمفَ :
وم٢مذا يم٤من ُمـ رطمؿ رسمؽ ٓ خيتٚمٗمقن ،وإٟمًم خيتٚمػ أهؾ اًمب٤مـمؾ ومٙمٞمػ يٕم٘مؾ أن يٙمقن
آظمتالف رمح٦م ؟!
وىم٤مل (/2ص :)52ويٕمٚمؾ سمٕمْمٝمؿ هذا احلدي٨م ويقضمٝمقٟمف سم٘مقهلؿ :إن
آظمتالف إٟمًم يم٤من رمح٦م ٕن ومٞمف شمقؾمٕم٦م قمغم إُم٦م ،وُمع أن هذا اًمتٕمٚمٞمؾ خم٤مًمػ
ًمٍميح أي٤مت اعمت٘مدُم٦م ،وومحقل يمٚمًمت إئٛم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ،وم٘مد ضم٤مء اًمٜمص قمـ
سمٕمْمٝمؿ سمرده.
ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ :ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙمً٤م واًمٚمٞم٨م ي٘مقٓن ذم اظمتالف أصح٤مب رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿً :مٞمس يمًم ىم٤مل ٟم٤مس ومٞمف شمقؾمٕم٦مً ،مٞمس يمذًمؽ إٟمًم هق
ظمٓم٠م وصقاب.
وىم٤مل أؿمٝم٥م :ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمٛمـ أظمذ سمحدي٨م طمدصمف صم٘م٦م قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أشمراه ُمـ ذًمؽ ذم ؾمٕم٦م؟ وم٘م٤مل ٓ :واهلل ،طمتك يّمٞم٥م
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احلؼُ ،م٤م احلؼ اإٓ واطمد ،ىمقٓن خمتٚمٗم٤من يٙمقٟم٤من صقا ًسم٤م مجٞم ًٕم٤م؟! ُم٤م احلؼ واًمّمقاب
اإٓ واطمد.راضمع «ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمفش (.)99-93-92/3
وىم٤مل ؾمٚمٞمًمن اًمتٞمٛمل( :إن أظمذت سمرظمّم٦م يمؾ قم٤ممل; اضمتٛمع ومٞمؽ اًمنم يمٚمف) رواه
اسمـ قمبداًمؼم ( .):2/3وىم٤مل قم٘مب٦م هذا اضمتًمع ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمال ًوم٤م.
وذم إظمػم سمٕمض اًمٜم٤مس هداهؿ اهلل يستدًمقن سمٛمثؾ هذه إطم٤مدي٨م:
-2طمدي٨م «ُمـ ىم٣م صٚمقات ُمـ اًمٗمرائض ذم آظمر مجٕم٦م ُمـ رُمْم٤من; يم٤من ذًمؽ
ضم٤مسمرا ًمٙمؾ صالة وم٤مشمتف ذم قمٛمره ؾمبٕملم ؾمٜم٦مش.
ً
ىم٤مل اْلُم٤مم اًمِمقيم٤مين -رمحف اهلل -ذم «اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦مش
(ص :)65هذا ُمقوقع سمال ؿمؽ ومل أضمده ذم رء ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل مجع ُمّمٜمٗمقه٤م
ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م وًمٙمٜمف اؿمتٝمر قمٜمد مج٤مقم٦م ُمـ اعمتٗم٘م٦م سمٛمديٜم٦م صٜمٕم٤مء ذم
قمٍمٟم٤م هذا وص٤مر يمثػم ُمٜمٝمؿ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ،وٓ أدري ُمـ ووٕمف هلؿ ،وم٘مبح اهلل
اًمٙمذاسملم.
-3طمدي٨م «اظمتالف أُمتل رمح٦مش احلدي٨م ٓ يّمح ،سمؾ هق سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسبٙمل :مل أىمػ ًمف قمغم ؾمٜمد صحٞمح ،وٓ وٕمٞمػ ،وٓ ُمقوقع.
واحلدي٨م ُمع وٕمٗمف خم٤مًمػ ًمٚم٘مرآن ،وم٢من أي٤مت اًمقاردة ذم اًمٜمٝمل قمـ آظمتالف
٥م
ذم اًمديـ ،وإُمر سم٤مٓشمٗم٤مق ومٞمف .ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َٓ َشمٜم ََ٤مز ُقمقا َوم َت ْٗم َِم ُٚمقا َوشم َْذ َه َ
حيٙم ُْؿ﴾.اهـ ُمـ «أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)4:/2
ِر ُ

 -4طمدي٨م يٕمغم سمـ ُمرة -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل« :ا ْٟمتَ َٝم ْٞمٜمَ٤م َُم َع اًمٜمابِ ِك -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -إِ َمم ُم ِْم ٍٞمؼ اًمسًمء ُِمـ َومقىمِٜمَ٤م ،وا ًْمب اٚم ُ٦م ُِمـ َأؾم َٗمٚمِٜمَ٤م ،وطم َ ِ
اًمّم َ
الةَُ ،وم ُ٠م ُِم َر
رضت ا
َ ُ
اَ ُ ْ ْ
ْ ْ
َ
َ َ َ
اعمُْ َ١م ِذ ُن َوم َ٠م اذ َن وأَ َىم٤ممَ ،أو أَ َىم٤مم سمِ َٖم ِػم َأ َذ ٍ
انُ ،صم اؿ َشم َ٘مدا َم اًمٜمابِ ُك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -وم َّم اغم
َ َ ْ َ ْ
اطمٚمِٜمَ٤م ،وضمٕم َؾ ؾمجقده َأ ْظم َٗم َض ُِمـ ريم ِ
اطم َٚمتِ ِف ،وص اٚمٞمٜمَ٤م َظم ْٚم َٗمف َقم َغم رو ِ
سمِٜمَ٤م َقم َغم ر ِ
ُققم ِفش.
َ َ َ ُ ُ َُ
ََ
ُ
َ َ ْ
ْ ُ
َ
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أظمرضمف اًمؽمُمذي ،واًمدارىمٓمٜمل ( ،)257واًمبٞمٝم٘مل ( ،)8/3وأمحد (.)284/5
وهق طمدي٨م وٕمٞمػ ،قمٚمتف قمٛمرو سمـ قمثًمن وواًمده وم٢مهنًم جمٝمقٓن.
 -5طمدي٨م «ُمـ رومع يديف ذم اًمّمالة ،ومال صالة ًمفش ،قمـ أٟمس -ريض اهلل قمٜمف-
ُمقوقع ،ذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ قمٙم٤مؿم٦م اًمٙمرُم٤مين .ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :يْمع احلدي٨م.
 -6طمدي٨م رواه قمبداًمرزاق ،وسمقب سم٤مب ٓ ي٘مٓمع اًمّمالة سمٛمٙم٦م رء
قمـ يمثػم سمـ يمثػم سمـ اعمٓمٚم٥م ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ىم٤مل« :رأي٧م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم اعمسجد احلرام ًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ أي اًمٜم٤مس ؾمؽمةش.
وسمقب اًمبخ٤مري ،سم٤مب اًمسؽمة سمٛمٙم٦م وهمػمه٤م .ر ّدا قمغم قمبداًمرزاق«.اًمٗمتحش
( ،)856/2و«ومتح اًمب٤مريش ٓسمـ رضم٥م ( .)751/3ورواه أمحد (. )4::/7
 -7قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل :يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ
«يتٙمئقن قمغم اًمٕميص ذم اًمّمالةش.
رواه اًمبٞمٝم٘مل .هذا ذم ؾمٜمده طمج٤مج سمـ أرـم٠مة وٕمٞمػ.
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صفة الصالة
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3:

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ًقدًٞ



إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م وُمـ
ؾمٞمئ٤مت أقمًمًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ
إًمف اإٓ اهلل ،وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمبده ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.أمابعد:
ومٝمذا ذح خمتٍم ًمّمٗم٦م صالة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًم٘م٤مئؾ« :صٚمقا
يمًم رأيتٛمقين ُأ ِ
صكمش .رواه اًمبخ٤مري.
وىمد ومرو٧م اًمّمٚمقات ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م ىمبؾ اهلجرة
سمثالث ؾمٜمقاتً ،مٞمٚم٦م اْلهاء ،ريمٕمتلم ،ريمٕمتلم ،اإٓ اعمٖمرب ،صمؿ زيدت سمٕمد اهلجرة
اإٓ اًمّمبح ،وذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف مل يٙمـ ىمبؾ اْلهاء صالة ُمٗمروو٦م
اإٓ ُم٤م وىمع إُمر سمف ُمـ صالة اًمٚمٞمؾ «اًمٗمتحش (.)713/2
ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم -رمحف اهلل -يمًم ذم «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (:)717-716/8أول
ُم٤م ومرو٧م يم٤مٟم٧م ريمٕمتلم سم٤مًمٖمداة ،وريمٕمتلم سم٤مًمٕمٌم ،صمؿ ومرو٧م اخلٛمس ًمٞمٚم٦م
اعمٕمراج .اه.

ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «ومتح اًمب٤مريش ( :)6:7/2اْلهاء واعمٕمراج َيم٤مٟمَ٤م ِذم ًَمٞم َٚم٦م و ِ
اطمدَ ة
ْ َ
ِ
ِ
اجل ْٛم ُٝمقر ،وىم٤ملَ :واَ اًم ِذي َيٜمْ َب ِٖمل
ِذم َي َ٘م َٔمتف َص اغم اهللا َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ َو َه َذا ُه َق اعمَْ ِْم ُٝمقر قمٜمْد ْ ُ
َأ ْن َٓ َجي ِري ومِ ِٞمف ْ ِ
َ٤من ِذم ا ًْمٞم َ٘م َٔم٦م ًم ِ َٔم ِ
ف َأ ان ْ ِ
هاء إِ َمم َسم ْٞم٧م اعمَْ ْ٘م ِدس يم َ
٤مه ِر ا ًْم ُ٘م ْرآن.
اخل َال ُ
َ
ْ
اْل ْ َ
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وهل شمسٕم٦م:

غسٗط اهصالٝ


 -2اإلضالَ:

ِ
٤مهت ْؿ إِ آ أَ اهن ُ ْؿ َيم َٗم ُروا سم٤مهللِ َوسمِ َر ُؾمقًمِ ِف﴾
ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
﴿و َُم٤م َُمٜمَ َٕم ُٝم ْؿ أَ ْن ُشم ْ٘م َب َؾ ُمٜم ُْٝم ْؿ َٟم َٗم َ٘م ُ ُ
لم أَ ْن َي ْٕمٛمروا ُمس ِ
َ٤من ًمِ ْٚم ُٛم ْ ِ
[اًمتقسم٦م .]65:وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م يم َ
٤مضمدَ اهللاِ
نميمِ َ
ُُ ََ
َؿم ِ
٤مه ِدي َـ َقم َغم أَ ْٟم ُٗم ِس ِٝم ْؿ سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر أُو ًَمئِ َؽ َطمبِ َٓم ْ٧م أَ ْقم ًَم ُهل ُ ْؿ َو ِذم اًمٜم ِا٤مر ُه ْؿ َظم٤مًمِ َ
دُون

[اًمتقسم٦م.]28/
 -3اهعقى; حلدي٨م «رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦مش وومٞمف «وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٕم٘مؾش ،رواه
أمحد وإرسمٕم٦م اإٓ اًمؽمُمذي .
 -4اهتٌٚٚص; حلدي٨م «رومع اًم٘مٚمؿش وومٞمف «وقمـ اًمّمبل طمتك يٕم٘مؾش صحٞمح
ًمٖمػمه .قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م .وضم٤مء قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م.
َ٧م َ
لم يمِتَ٤مسم٤مً َُم ْق ُىمقشم٤مً﴾
اًمّمال َة يمَ٤مٟم ْ
اعم١م ُِمٜمِ َ
قمغم ْ
 -5دخ٘ي اه٘قت; ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ان ا
[اًمٜمس٤مء .]214 :وهذه اًمنموط إرسمٕم٦م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمّمالة.
 -6زؾع احلدخ; وهذا جمٛمع قمٚمٞمف أٟمف ذط; حلدي٨م «ٓ شم٘مبؾ صالة أطمديمؿ إذا
أطمدث طمتك يتقو٠مش ،قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .اًمبخ٤مري (،)246
وُمسٚمؿ (.)336
 -7إشاه ٞاهِذاض :ٞوهل ذط ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،ورضمحف ؿمٞمخ اْلؾمالم،
واسمـ اًم٘مٞمؿ ،واًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وتزال النجاسة عن ثالثة أشواء:
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﴿وصمِ َٞم٤م َسم َؽ َوم َٓم ِٝم ْر﴾ [اعمدصمر.]5:
 -2اًمثٞم٤مب ; ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ :
 -3اًمبدن ; حلدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم وومٞمف «وأُم٤م أظمر ومٙم٤من ٓ يستؽم ُمـ
سمقًمفشُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.اًمبخ٤مري ( ،)411وُمسٚمؿ(.)3:3
اًمس ُجقدِ﴾
لم َوا ًْم َٕم٤ميمِ ِٗم َ
 -4اعمٙم٤من ; ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْن َـم ِٝم َرا َسم ْٞمتِ َل ًمِٚم آم٤مئِ ِٗم َ
اًمر ايم ِع ُ
لم َو ُ
[اًمب٘مرة ،]236:وأُمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمذٟمق ًسم٤م ومّم٥م قمغم سمقل
إقمرايب .قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمفُ،متٗمؼ قمٚمٞمف.
ؾائد :ٝإذا يم٤من ذم ُمٙم٤من ٟمجس ٓ يٕمذر سمؽميمف اًمّمالة إذا ظمرج اًمقىم٧م وهقىمقل
اؾمتَ َٓم ْٕمت ُْؿ﴾ [اًمتٖم٤مسمـ.]27/
اجلٛمٝمقر ،سمؾ يّمكم ومٞمف ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿:وم٤م اشم ُ٘مقا اهللاَ َُم٤م ْ
وم٤مئدةُ :مـ صغم صمؿ رأى ٟمج٤مؾم٦م قمغم صمقسمف ،أو ذم ٟمٕمٚمف ،صالشمف صحٞمح٦م إذا يم٤من ٓ

يٕمٚمؿ أو ٟم٤مؾم ًٞم٤م ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،ورضمحف ؿمٞمخ اْلؾمالم.وراضمع «ذح اعمٝمذبش
(.)268/4

 -4ضرت اهع٘ز ٝ؛ وهق ذط ُمـ ذوط صح٦م اًمّمالة ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقرً .م٘مقًمف
شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َسمٜمِل آ َد َم ُظم ُذوا ِزيٜمَتَٙم ُْؿ ِقمٜمْدَ يم ُِؾ َُم ْس ِج ٍد﴾ [إقمراف ،]42 :وُمـ صغم
قمري٤مٟمً٤م ُمع ىمدرشمف قمغم اًمٚمب٤مس صالشمف سم٤مـمٚم٦م سم٤مْلمج٤مع ،ذيمره اسمـ قمبد اًمؼم يمًم ذم
«ُمٕمقٟم٦م أوزم اًمٜمٝمكش (.)685/2
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم «اًمنمح اعمٛمتعش ( :)512/2يِمؽمط ذم اًمثقب
ـم٤مهرا ،ومٚمق صغم ذم صمقب ومٞمف ٟمج٤مؾم٦م ٓ شمّمح
اًمس٤مشمر اأٓ يّمػ اًمبنمة ،وأن يٙمقن
ً
صالشمف.اهـ
وىم٤مل اًمِمٞمخ رمحف اهلل ذم «اًمنمح اعمٛمتعش ( :)518/2وقمـ اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل
رواي٦م ،أن قمقرة اًمرضمؾ اًمٗمرضم٤من وم٘مط ،وأن هذه اًمرواي٦م طمتك ذم اًمّمالة...وًمٙمـ
ؿمٞمخ اْلؾمالم -رمحف اهلل -أسمك ذًمؽ وىم٤مل :أُم٤م ذم اًمّمالة ومال يٜمبٖمل أن يٙمقن
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ظمالف ذم أن اًمقاضم٥م ؾمؽم اًمٗمخذيـ ،وأُم٤م ذم اًمٜمٔمر وم٤مًمٜمٔمر رء آظمر....وراضمع
«جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)227/33
وىم٤مل اسمـ طمزم :اًمٗمخذ ًمٞمس٧م قمقرة «اعمحغمش (.)8383/4
واعمرأة يمٚمٝم٤م قمقرة ذم اًمّمالة اإٓ اًمقضمف ،واًمٙمٗملم ،واًم٘مدُملم.
 -5اضتقباي اهقبوً ; ٞم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة
وم٠مؾمبغ اًمقوقء ،صمؿ اؾمت٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م ومٙمؼمش .وهق ذط سم٤مْلمج٤مع اإٓ ذم طم٤مًمتلم[،احل٤مًم٦م
إومم :ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمسٗمر ،واًمث٤مٟمٞم٦م :ذم صالة اخلقف].
 -7اهِ ; ٞٚوشمٕمتؼم اًمٜمٞم٦م ًمٚمّمالة إمج٤م ًقم٤م «أوزم اًمٜمٝمكش (ً ،)76:/2م٘مقًمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :إٟمًم إقمًمل سم٤مًمٜمٞم٤متش ،قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
[اهؿسق بني اهػسط ٗاهسكّ ] :
وذوط اًمّمالة شمت٘مدم قمغم اًمّمالة وشمسب٘مٝم٤م ،وجي٥م اؾمتٛمراره٤م ومٞمٝم٤م ،وهبذا
اعمٕمٜمك وم٤مرىم٧م إريم٤من.اهـ ُمـ يمت٤مب «ُمٕمقٟم٦م أوزم اًمٜمٝمكش ( ،)658/2وهذا
اًمٙمت٤مب ىم٤مل اْلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبداًمقه٤مب اًمٜمجدي -رمحف اهلل -إن أيمثر اًمٙمت٤مب ًمٞمس
قمغم ُمذه٥م أمحد .راضمع «اًمدرر اًمسٜمٞم٦مش.
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أزكاْ اهصالٝ


-2اًم٘مٞم٤مم ُمع اًم٘مدرة-3 .شمٙمبػمة اْلطمرام -4.ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م.
5اًمريمقع -6 .اًمرومع ُمٜمف -7 .آقمتدال سمٕمد اًمريمقع  -8.اًمسجقد قمغم إقمْم٤مء
اًمسبٕم٦م-9 .اًمرومع ُمٜمف-: .اجلٚمس٦م سملم اًمسجدشملم21 .اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم مجٞمع إومٕم٤مل.
 -22اًمتِمٝمد إظمػم قمغم إصح -23 .اجلٚمقس ًمف  -24 .اًمّمالة قمغم اًمٜمبل
صغم اهلل وقمغم آًمف وؾمٚمؿ -25 .اًمتسٚمٞمٛمت٤من -26 .اًمؽمشمٞم٥م .راضمع يمت٤مب «ُمٕمقٟم٦م
أوزم اًمٜمٝمكش ()916 -8::/2
 -27اًمٜمٓمؼ .ىم٤مل ذم «اْلومّم٤محش :واشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ٓ شمّمح اًمّمالة ّإٓ سمٜمٓمؼ.
ؾمٝمقا سمٓمٚم٧م صالشمف ،وُمـ شمرك اًمقاضم٥م قمٛمدً ا; سمٓمٚم٧م
ُمـ شمرك اًمريمـ قمٛمدً ا أو ً
ؾمٝمقا ضمؼمه اًمسٝمق.
صالشمف ،وُمـ شمريمف ً

ٗادبات اهصالٝ


 -2مجٞمع اًمتٙمبػمات همػم شمٙمبػمة اْلطمرام.
 -3ووع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى.
 -4اًمت٠مُملم.

 -5ووع اًمٞمديـ قمغم اًمريمبتلم ذم أصمٜم٤مء اًمريمقع.
 -6ىمقل :ؾمبح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمريمقع ُمرة واطمدة ًمٚمٙمؾ.
 -7ىمقل :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ًمإلُم٤مم ،واعمٜمٗمرد دون اعم٠مُمقم.
 -8ىمقل :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ًمٚمٙمؾ ،اْلُم٤مم ،واعم٠مُمقم ،واعمٜمٗمرد.
 -9ىمقل :ؾمبح٤من ريب إقمغم ذم اًمسجقد ُمرة واطمدة ًمٚمٙمؾ.
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 -:ىمقل :ريب اهمٗمر زم سملم اًمسجدشملم ُمرة ًمٚمٙمؾ.
 -21اًمتِمٝمد إول.
 -22اجلٚمقس ًمف.
 -23اًمدقم٤مء سمٕمد اًمتِمٝمد إظمػم ،وٓ شمبٓمؾ اًمّمالة سمؽميمف وًمق قمٛمدً ا.

ضِّ اهصالٝ


آؾمتٗمت٤مح ،اًمتٕمقذ ،اًمبسٛمٚم٦م ،اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مُت٦مُ ،مؾء اًمسًمء ،وُمؾء إرض،
وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رء سمٕمد .سمٕمد ىمقًمف رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ،وُم٤م زاد قمغم اعمرة اًمقاطمدة
ذم شمسبٞمح ريمقع أو ؾمجقد ،واًمزي٤مدة قمغم اعمرة ذم ىمقًمف رب اهمٗمر زم ،وهذه اًمسٜمـ
اًم٘مقًمٞم٦م.

وهي كثرة منها:

ٗضِّ األؾعاي


رومع اًمٞمديـ ذم إرسمٕم٦م اعمقاوعُ ،مبسقـمتلم – ووع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر،
واًمٜمٔمر إمم ُمقوع اًمسجقد ،شمرشمٞمؾ اًم٘مراءة ،وجم٤موم٦م سمٓمٜمف قمـ ومخذيف ،وومخذيف قمـ
ؾم٤مىمٞمف ذم اًمسجقد ،وُمد فمٝمره ذم اًمريمقع ُمٕمتدًٓ ،وضمٕمؾ رأؾمف طمٞم٤مًمف ،ومال خيٗمْمف،
وٓ يرومٕمف ،شمٗمريؼ أص٤مسمٕمف ذم ريمققمف  ،اًمبداءة سمقوع يديف ذم اًمسجقد  ،إىم٤مُم٦م ىمدُمٞمف
وسمٓمقن أص٤مسمٕمٝمًم قمغم إرض  ،ووع يديف سملم رأؾمف ُمقضمف ًمٚم٘مبٚم٦م ،ضمٚمس٦م
آؾمؽماطم٦م.
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باب  :اضتقباي اهلعبٞ


﴿و َطم ْٞم ُ٨م َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ
أهي٤م اعمسٚمؿ إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة وم٤مؾمت٘مبؾ اًمٙمٕمب٦م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ :
قهٙم ُْؿ َؿم ْٓم َر ُه﴾ ،وًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :إِ َذا ُىم ْٛم َ٧م إِ َمم
َوم َق ًُمقا ُو ُضم َ
ِ
َؼمش قمـ أيب هريرة ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.اًمبخ٤مري
ا ا
ًمّم َالة وم٠مؾمبغ اًمقوقء صمؿ اؾمت٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م َومٙم ِ ْ
( ،)868وُمسٚمؿ (.)4:8
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل :اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م ذط ذم صح٦م اًمّمالة ،وٓ ومرق سملم
اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م« .اعمٖمٜملش (.)567/2
ٗاعوٍ إُٔ ٙطقط االضتقباي عّ:
*اعمح٤مرب ذم صالة اخلقف .
ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل رمحف اهلل :أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم اؿمؽماط اًمٜمزول ًمٚمٗمريْم٦م ،وأٟمف ٓ جيقز
ٕطمد أن يّمكم اًمٗمريْم٦م قمغم اًمداسم٦م ُمـ همػم قمذر ،طم٤مؿم٤م ُم٤م ذيمر ذم صالة ؿمدة
اخلقف .ذيمره احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش
ىم٤مل اسمـ قمبداًمؼم :وأُم٤م اخلقف ومتّمكم اًمٗمريْم٦م قمغم اًمداسم٦مً ،م٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٢مِ ْن

ِظم ْٗمت ُْؿ َوم ِر َضم ً٤مٓ أَ ْو ُر ْيم َب٤مٟمً٤م﴾ .أي اخلقف اًمِمديد« .اًمتٛمٝمٞمدش ()515/5

وأمجع اًمٕمٚمًمء قمغم أن اؾمت٘مب٤مل اًم٘مبٚم٦م ذط ُمـ ذوط صح٦م اًمّمالة ،اإٓ ذم
صالة اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م ذم اًمسٗمر اًمٓمقيؾ ،وظم٤مًمػ ُم٤مًمؽ ذم اًم٘مّمػم ،وصالة
اعمٓمٚمقب اخل٤مئػ .حلدي٨م اسمـ قمٛمر ذم «اًمبخ٤مريش (ٟ.)5646م٘مؾ اْلمج٤مع اسمـ طمزم
واسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش(ُ )6:5/2مع اًمنمح ،واًمٜمقوي«اعمجٛمقعش (.)53/6
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*و يس٘مط آؾمت٘مب٤مل قمـ اًمٕم٤مضمز يم٤معمريض.
اؾم َت َٓم ْٕمت ُْؿ﴾ [اًمتٖم٤مسمـ ،]27 :وًم٘مقًمف َص اغم اهللاُ
ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤م اشم ُ٘مقا اهللاَ َُم٤م ْ
َقم َٚمٞم ِف وؾم اٚمؿ« :ص ِؾ َىم٤مئًِمَ ،وم٢مِ ْن َمل شمَستَٓمِع َوم َ٘م ِ
٤مقمدً اَ ،وم٢مِ ْن َمل شم َْستَٓمِ ْع َوم َٕم َغم َضمٜم ٍ
ْ٥مش .رواه
ْ ْ ْ
ْ َ َ َ َ
ً
ْ
ٍ ِ
اًمبخ٤مري َقم ْـ ِقم ْٛم َر َ
يض اهللاُ َقمٜمْ ُف.
ان ْسم ِـ ُطم َّم ْلم َر َ
وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل :اًمقاضم٥م قمغم اعمسٚمؿ ذم اًمٓم٤مئرة إذا طمـرضت
اًمّمالة أن يّمكم طمس٥م اًمٓم٤مىم٦م  ...وىم٤مل :وطمٙمؿ اًمسٞم٤مرة ،واًم٘مٓم٤مر ،واًمسٗمٞمٜم٦م،
طمٙمؿ اًمٓم٤مئرة« .يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالةش ( .)42:/2وراضمع أصؾ «اًمّمٗم٦مش
(.)212/2
()1

إذا ظمٌم ظمروج اًمقىم٧م ومل شمٙمـ اًمٓم٤مئرة  ،أو اًمسٗمٞمٜم٦م ،أو اًمسٞم٤مرةُ ،متجٝم٦م ضمٝم٦م
ُمتجٝم٤م إمم اًم٘مبٚم٦م ،أو إذا ٟمزل ُمـ
اًم٘مبٚم٦م ،يّمكم إمم أي ضمٝم٦م إذا مل يستٓمع أن يٙمقن
ً
اًمسٞم٤مرة اٟم٘مٓمع قمٜمف اًمسٗمر.
* و يس٘مط آؾمت٘مب٤مل قمٛمـ يم٤من يّمكم ٟم٤مومٚم٦م أو و ًشمرا ذم ؾمٗمره قمغم اًمراطمٚم٦م.
ِ
يض اهللاُ َقمٜمْ ُٝم ًَم« ،يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ،
حلدي٨م َقم ْبدُ اهللاِ ْسم ُـ ُقم َٛم َر َر َ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
يّم ِكم َقم َٚم ْٞم َٝم٤م
ُي َس ِب ُح َقم َغم ا اًمراطم َٚم٦م ىم َب َؾ أَ ِي َو ْضمف شم ََق اضم َفَ ،و ُيقشم ُر َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،هم ْ َػم َأ اٟم ُف َٓ َ
اعمَْ ْٙمتُق َسم َ٦مش رواه اًمبخ٤مري ،وُمسٚمؿ.

ِ
٤مطم ِ٦م
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش (َٟ َٓ :)36:/2م ْٕم َٚم ُؿ ِظم َال ًوم٤م َسم ْ َ
لم أَ ْه ِؾ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ ِذم إ َسم َ
ِ ِ
ًمس َٗم ِر اًم آم ِق ِ
يؾ.
اًمراطم َٚم٦م ِذم ا ا
اًم ات َٓم ُق ِع َقم َغم ا

ىم٤مئًم ذم اًمٓم٤مئرة ،إن اؾمتٓم٤مع وإن مل
( )2وأومتك اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ذم «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ( )::/22سم٠من يّمكم ً
يستٓمع صغم ُم٤م ؿم٤مء ،وأوُم٠م سم٤مًمريمقع واًمسجقد.
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ىم٤مل اًمؽمُمذي :هذا قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وىم٤مل :وطمٙمؿ اًمّمالة قمغم اًمراطمٚم٦م
طمٙمؿ اًمّمالة ذم اخلقف ،ذم أٟمف يقُمئ سم٤مًمريمقع واًمسجقد ،وجيٕمؾ اًمسجقد أظمٗمض
ُمـ اًمريمقع)371/2(.
ؾائد :ٝوىم٤مل أمحد ُم٤م أقمٚمؿ أطمدًا ىم٤مل :ذم اعم٤مر يّمغم اإٓ قمٓم٤مء «اعمٖمٜملش
(.)371/2
وشمرا ذم ؾمٗمره قمغم اًمراطمٚم٦م -إذا أُمٙمـ -أن
ويستح٥م عمـ يم٤من يّمكم ٟم٤مومٚم٦م أو ً
يست٘مبؾ هب٤م اًم٘مبٚم٦م قمٜمد شمٙمبػمة اْلطمرام ،وهق ىمقل ًمإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ،واًمرواي٦م
إظمرى قمـ أمحد اًمقضمقب ،واًمراضمح ىمقل اجلٛمٝمقر ،واًمدًمٞمؾ قمغم هذا طمدي٨م
أٟمس ريض اهلل قمٜمف ،أن رؾمقل اهلل صغم اهلل وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« ،يم٤من إذا ؾم٤مومر ،وم٠مراد أن
يتٓمقع اؾمت٘مبؾ سمٜم٤مىمتف اًم٘مبٚم٦م ومٙمؼمش أظمرضمف أمحد ( .)314/4وأسمقداود (،)2336
وطمسٜمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ،واًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمًم.
ًطأه :ٞحلٍ اهصال ٝإىل غري اهلعب ٞخطأًٓٗ ،ى اهقبو ٞاجلٔ ٞأَ اهعني؟
أمجٕمقا قمغم أٟمف ُمـ قم٤ميـ اًمٙمٕمب٦م وضم٥م قمٚمٞمف اؾمت٘مب٤مهل٤مٟ .م٘مؾ اْلمج٤مع اسمـ ىمداُم٦م ذم
«اعمٖمٜملش (ُ )711/2مع اًمنمح ،واسمـ قمبد اًمؼم ذم «اًمتٛمٝمٞمدش (.)479/6
واظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ ٓ يرى قملم اًمٙمٕمب٦م:
﴿و َطم ْٞم ُ٨م َُم٤م ُيمٜمْت ُْؿ
ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أٟمف يست٘مبؾ اجلٝم٦م ،واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
قهٙم ُْؿ َؿم ْٓم َر ُه﴾ [اًمب٘مرة .]255 :وحلدي٨م ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب ىمبٚم٦م
َوم َق ًُمقا ُو ُضم َ
صحٞمح سمٓمرىمف .اٟمٔمر «اعمٖمٜملش (.)713/2
وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ( )319/33ىم٤مل :وٓ يٕمرف قمـ أطمد
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ٟمزاع وهٙمذا ٟمص قمٚمٞمف أئٛم٦م اعمذاه٥م اعمتبققم٦م.
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ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (:)31:/33
ومٛمـ شمقهؿ أن اًمٗمرض ،أن ي٘مّمد اعمّمكم اًمّمالة ذم ُمٙم٤من ًمق ؾم٤مر قمغم ظمط ُمست٘مٞمؿ
وصؾ إمم قملم اًمٙمٕمب٦م وم٘مد أظمٓم٠م ،وُمـ ومن وضمقب اًمّمالة إمم اًمٕملم هبذا وأوضم٥م
هذا وم٘مد أظمٓم٠م ،وإن يم٤من هذا ىمد ىم٤مًمف ىم٤مئؾ ُمـ اعمجتٝمديـ ،ومٝمذا اًم٘مقل ظمٓم٠م ظم٤مًمػ
ٟمص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،وإمج٤مع اًمسٚمػ سمؾ و إمج٤مع إُم٦م ،وم٢من إُم٦م ُمتٗم٘م٦م قمغم صح٦م
صالة اًمّمػ اعمستٓمٞمؾ ،اًمذي يزيد ـمقًمف قمغم ؾمٛم٧م اًمٙمٕمب٦م.
وىم٤مل طمقل طمدي٨م «ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب ىمبٚم٦مش :وٓ يٕمرف قمـ أطمد ُمـ
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ٟمزاع« .جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)319/33
ُمس٠مًم٦مُ :مـ ا
صغم إمم همػم اًم٘مبٚم٦م سمٕمد آضمتٝم٤مد؟
وأيْم٤م إذا
ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم صح٦م اًمّمالة« .اعمٖمٜمل ُمع اًمنمحش (ً ،)741/2
شمبلم ًمف اخلٓم٠م وهق ذم اًمّمالة وم٢مٟمف يستدير إمم ضمٝم٦م اًمٙمٕمب٦م ،ويبٜمل قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ
صالشمف ،وهذا إذا يم٤من جمتٝمدً ا ًم٘مّم٦م أهؾ ىمب٤مءُ.متٗمؼ قمٚمٞمف.
ىم٤مل اسمـ قمبداًمؼم :وأمجٕمقا قمغم أٟمف ُمـ صغم إمم همػم اًم٘مبٚم٦م ُمـ همػم اضمتٝم٤مد محٚمف
قمغم ذًمؽ ،أن صالشمف همػم جمزئ٦م قمٜمف ،وقمٚمٞمف إقم٤مدهت٤م إمم اًم٘مبٚم٦م «اًمتٛمٝمٞمدش.)479/6(.
ىم٤مل اًمبٖمقي رمحف اهلل :إذا سم٤من أٟمف يم٤من ُمٜمحر ًوم٤م يٛمٜم٦م أو ينة واجلٝم٦م واطمدة ،ومال
إقم٤مدة قمٚمٞمف سم٤مٓشمٗم٤مق «ذح اًمسٜم٦مش (.)427/3
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باب اهقٚاَ



ىم٤مئًم ،وأن اًم٘مٞم٤مم :ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ذم
واقمٚمؿ أٟمف جي٥م قمكم اعمّمكم أن يّمكم ً
لم﴾ [اًمب٘مرة ، ]349 :وُمـ اًمسٜم٦م
﴿و ُىمق ُُمقا هللاِ َىم٤مٟمِتِ َ
اًمٗمريْم٦م ،واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
طمدي٨م قمٛمران وىمد شم٘مدم ،وسم٤مْلمج٤مع ٟم٘مٚمف اًمٜمقوي ذم «ذح اعمٝمذبش (;)369/4
ومال جيقز ٕطمد أن يّمكم اعمٙمتقسم٦م ىم٤مقمدً ا ،وهق ىم٤مدر قمغم اًم٘مٞم٤مم.
ٗاعوٍ إُٔ ٙطقط اهقٚاَ عّ:
ِ
اعمّمكم صالة اخلقف ،واًم٘مت٤مل اًمِمديد ،ومٞمجقز ًمف أن يّمكم رايم ًب٤م.
*
ؾائد :ٝىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :ويٙمره أن يٚمّمؼ أطمد ىمدُمٞمف سم٤مٕظمرى ذم طم٤مًم٦م ىمٞم٤مُمف.
ىم٤مئًم ،وم٢من قمجز ومل يستٓمع اًم٘مٞم٤مم ومٞمّمكم ىم٤مقمدً ا ،وم٢من مل يستٓمع
*اعمريض يّمكم ً
()1

ومٕمغم ضمٜم٥م  ،وم٢من مل يستٓمع ومٛمستٚم٘م ًٞم٤م ،إومم واًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مْلمج٤مع ،واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م
ىمقل اجلٛمٝمقر ،واًمدًمٞمؾ قمغم ؾم٘مقط اًم٘مٞم٤مم ذم طمؼ اعمريض اًمٕم٤مضمز طمدي٨م قمٛمران أن
اًمرؾمق ل ىم٤مل ًمف« :صغم ىم٤مئًم وم٢من مل شمستٓمع وم٘م٤مقمدا وم٢من مل شمستٓمع ومٕمغم ضمٜم٥مش وهق ذم
اًمبخ٤مري ( ،)2228وقمٜمد أمحد ( ،)537/3ووهؿ احل٤ميمؿ ومٞمف وم٘م٤مل :صحٞمح قمغم
ذط اًمِمٞمخلم.
ٗضابط اهعذص ٓ٘ :أن يِمؼ قمٚمٞمف ُمِم٘م٦م ؿمديدة ،أو خيِمك زي٤مدة ُمروف ،أو شمب٤مـم١م
سمرئف ،ىم٤مًمف اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜمل ُمع اًمنمحش (.)494/3
( )2ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م :قمغم ضمٜمبف إيٛمـ وم٢من صغم قمغم إين ضم٤مز ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ مل يٕملم
ضمٜم ًب٤م سمٕمٞمٜمف.
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ىم٤مل اعمرداوي :أُم٤م إذا مل ي٘مدر قمغم اًمّمالة قمغم ضمٜمبف ،وم٢من صالشمف صحٞمح٦م قمغم
فمٝمره سمال ٟمزاع «اْلٟمّم٤مفش (.)3:8/3
ًطأه :ٞإذا كاْ املسٙض ٓ٘ اإلًاَ ؾلٚـ ٙصو ٛاملأمت بٕ؟
ًمس٤م ُمـ أول اًمّمالة ،ص اٚمقا
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش إذا صغم اْلُم٤مم ضم٤م ً
ضمٚمقؾم٤م ،وإذا ضمٚمس ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة ،صٚمقا ىمٞم٤م ًُم٤م ،وهذا هق اًمراضمح.
ً
وىمد صغم سمٕمض أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م وهؿ:
ضم٤مسمر ،وأؾمٞمد سمـ طمْمػم ،وأسمقهريرة -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -وهمػمهؿ.
وىم٤مل سمف ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اسمـ ظمزيٛم٦م ،واسمـ اعمٜمذر ،واسمـ طمب٤من .وٟم٘مؾ اْلمج٤مع اسمـ
طمب٤من ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.راضمع «ٟمّم٥م اًمراي٦مش (.)5:/3و «ومتح اًمب٤مريش ٓسمـ
رضم٥م رىمؿ ( .،)79:راضمع «شمٗمسػم اًم٘مرـمبلش (« ،)329/4وأصؾ اًمّمٗم٦مش
(.)98/2
*واعمتٜمٗمؾً ،مف أن يّمكم رايم ًب٤م ،أو ىم٤مقمدً ا إن ؿم٤مء  ،وم٤مًم٘مٞم٤مم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ُمستح٥م،
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜم َْٝم٤م ا
أن
واجلٚمقس ضم٤مئز سم٤مْلمج٤مع ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء قمـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
اًمٜمْبِ ال َص اغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َقم َغم آًمِ ِف َو َؾم اٚم َؿ «يمَ٤م َن ُي َّم ِكم ًَم ْٞم ًال َـم ِق ًيال َىم٤مئِ ًًمَ ،و ًَم ْٞم ًال َـم ِق ًيال
َىم ِ
٤مقمدً اش رواه ُمسٚمؿ ( .)841وضم٤مء قمـ طمٗمّم٦م ذم« ُمسٚمؿش ،وٟم٘مؾ اْلمج٤مع اًمٜمقوي.
وُمـ صغم اًمٜم٤مومٚم٦م ىم٤مقمدً ا ُمع اًم٘مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم ومٚمف ٟمّمػ أضمر اًم٘م٤مئؿ ،وُمـ صغم
ان ْسم ِـ ُطم َّم ْ ٍ
ال; حلدي٨م ِقم ْٛم َر َ
ىم٤مقمدً ا ًمٕمذر ؾمقاء ذم اًمٗمريْم٦م أو اًمٜم٤مومٚم٦م ومٚمف إضمر يم٤مُم ً
لم

َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمابِل ص اغم اهللاُ َقم َٚمٞم ِف وؾم اٚمؿُ« :مـ ص اغم َىم٤مئًِم َومٝمق أَ ْوم َْم ُؾ ،وُمـ ص اغم َىم ِ
٤مقمدً ا
َ َ ْ َ
ً َُ
ْ َ َ َ َ ْ َ
ا َ
ػ أَضم ِر ا ًْم َ٘م ِ
ِ
ِ
ِ
٤مقم ِدش رواه اًمبخ٤مري
َوم َٚم ُف ٟمِ ّْم ُ
ػ َأ ْضم ِر ا ًْم َ٘م٤مئ ِؿَ ،و َُم ْـ َص اغم ٟمَ٤مئ ًًم َوم َٚم ُف ٟم ّْم ُ ْ
(.)2227
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 :وهذا احلدي٨م حمٛمقل قمغم صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ىم٤مقمدً ا ُمع اًم٘مدرة قمغم

اًم٘مٞم٤مم ،هذا ًمف ٟمّمػ صمقاب اًم٘م٤مئؿ ،وأُم٤م إذا ا
صغم اًمٜمٗمؾ ىم٤مقمدً ا ًمٕمجزه قمـ اًم٘مٞم٤مم ،ومال
ىم٤مئًم ،وأُم٤م اًمٗمرض وم٢من اًمّمالة ىم٤مقمدً ا ُمع ىمدرشمف مل
يٜم٘مص صمقاسمف ،سمؾ يٙمقن يمثقاسمف ً
شمّمح ومال يٙمقن ومٞمف صمقاب سمؾ ي٠مصمؿ سمف« .ذح ُمسٚمؿش ،وُمـ ظمّم٤مئص اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أٟمف ًمق صغم ىم٤مقمدً ا سمدون قمذر ذم اًمٜم٤مومٚم٦م يم٤من إضمر يم٤مُم ً
ال
ٍ ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝمًم ذم «ُمسٚمؿش (.)846
واًمدًمٞمؾ طمدي٨م َقم ْبد اهللاِ ْسم ِـ َقم ْٛمرو َر َ
ِ ِ
ِ
ْ٧م
ًمّم َال ِةشَ ،و َأٟم َ
قلت :وومٞمف ُطمدِ ْصم ُ
٧م أَٟم َاؽ ُىم ْٚم َ٧مَ « :ص َال ُة ا اًمر ُضم ِؾ َىم٤مقمدً ا َقم َغم ٟم ّْمػ ا ا
شمُّم ِكم َىم ِ
٤مقمدً ا َىم َ٤مل« :أَ َضم ْؾَ ،و ًَمٙمِٜمِل ًَم ْس ُ٧م يمَ٠مَ َطم ٍد ُِمٜمْٙم ُْؿش.
َ
* ًطأهٓ:ٞى ٙصو ٛاملتِؿى زاكبًا عو ٟاهساحو ٞيف احلضس؟
ٓ دمقز صالة اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م ذم احلرض; حلدي٨م اسمـ قمٛمر رىمؿ ()21:9
قل اهللاِ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يسبح َقم َغم اًمر ِ
٤من َر ُؾم ُ
َىم َ٤ملَ « :يم َ
اطم َٚم ِ٦م ىمِ َب َؾ أَ ِى َو ْضم ٍف
َُ ُِ
ا
شم ََق اضم َفَ ،و ُيقشمِ ُر َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َهم ْ َػم أَ اٟم ُف َٓ ُي َّم ِغم َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ا َْعم ْٙمتُق َسم َ٦مشُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف ُمسٚمؿ (،)811
واًمبخ٤مري (.)21:9
واًمقشمر قمغم اًمراطمٚم٦م جيقز ًمٚمحدي٨م ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،وظم٤مًمػ أسمقطمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤ملٓ :
يقشمر قمغم اًمبٕمػم ،وهذا همػم صحٞمح ُمٜمف ،وهق ي٘مقل :سمجقاز اًمتٓمقع قمغم اًمراطمٚم٦م.
راضمع يمت٤مب « احلج٦م قمغم أهؾ اعمديٜم٦مش ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين.
* ًطأه:ٞكٚؿ ٞٚصال ٝاملتِؿى زاكبًا عو ٟاهساحو ٞ؟
إذا صغم اعمس٤مومر اعمتٜمٗمؾ رايمب٤م قمغم اًمراطمٚم٦م ،ويمذًمؽ اعمريض ;وم٢مٟمف يريمع ويسجد
إيًمء سمرأؾمف ،وجيٕمؾ ؾمجقده أظمٗمض ُمـ ريمققمف.
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ىم٤مل اًمنظمز :اْليًمء :قمب٤مرة قمـ اْلؿم٤مرة ،واْلؿم٤مرة إٟمًم شمٙمقن سم٤مًمرأس ،وم٠مُم٤م
اًمٕملم يسٛمك :أٟمح٤م ًء ،وٓ يسٛمك إيًمء ،وسم٤مًم٘مٚم٥م يسٛمك ٟمٞم٦م« .اعمبسقطش ()328/2
ؾائد:ٝ
وُمـ مل يستٓمع اًمّمالة هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت [يٕمٜمل:ىم٤مئًم أو ىم٤مقمدا أو قمغم ضمٜم٥م أو
اؾم َت َٓم ْٕمت ُْؿ﴾ [اًمتٖم٤مسمـ.]27:
إيًمء] ،ومال صالة قمٚمٞمفً ،م٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ َوم٤م اشم ُ٘مقا اهللاَ َُم٤م ْ
رضمحف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،ورواي٦م أمحد ،وؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وىم٤مل :وُمتك قمجز قمـ
اْليًمء ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اًمّمالة ،وٓ يٚمزُمف اْليًمء سمٓمرومف «آظمتٞم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦مش (،)83
وسمٜمحقه ذم «اًمٗمت٤موىش ( ،)551/21ورضمح هذا اًمِمٞمخ حيٞمك احلجقري طمٗمٔمف اهلل
شمٕم٤ممم .وهق ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م« .اًمٗمتحش ٓسمـ طمجر
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم :سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقًمقن :إذا قمجز قمـ اْليًمء
أوُم٠م سم٤مْلصبع ،ويٜمّمبقن اْلصبع طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ،وطم٤مل اًمريمقع ....وهذا ٓ أصؾ ًمف،
ومل ِ
شم٠مت سمف اًمسٜم٦م ،ومل ي٘مٚمف أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمًم ٟمٕمٚمؿ ،ومٛمِمٝمقر قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م،
ومٞمج٥م قمغم ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ أن يبٞمٜمقا ًمٚمٕم٤مُم٦م سم٠من هذا ٓ أصؾ ًمف ،وم٤مًمٕملم وهل حمؾ
ظمالف سملم اًمٕمٚمًمء ،ؾمبؼ أن اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يّمكم هب٤م ،ومٙمٞمػ سم٤مْلصبع اًمذي مل شمرد
سمف اًمسٜم٦م ٓ ذم طمدي٨م وٕمٞمػ وٓ صحٞمح ،ومل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمًم ٟمٕمٚمؿ،
«اًمنمح اعمٛمتعش.
تِب:ٕٚ
ًمس٤م أن يْمع ؿمٞمئً٤م قمغم
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل « :وٓ جيقز ًمٚمٛمّمكم ضم٤م ً
إرض ُمرومق ًقم٤م يسجد قمٚمٞمف ،وإٟمًم جيٕمؾ ؾمجقده أظمٗمض ُمـ ريمققمف-يمًم ذيمرٟم٤م-
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إذا يم٤من ٓ يستٓمٞمع أن يب٤مذ إرض سمجبٝمتفش،خمتٍم صٗم٦م صالة اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
* ًطأه:ٞحلٍ اهصال ٝعو ٟاهطؿٗ ِٞٚاهطائس ٝ؟
دمقز صالة اًمٗمريْم٦م ذم اًمسٗمٞمٜم٦م ويمذا اًمٓم٤مئرة  ،ىم٤مل هبذا اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ،واًمِمٞمخ
()1

ىم٤مئًم ،وإن مل يستٓمع ا
ضم٤مًمس٤م،
صغم
ً
اًمٕمثٞمٛملم -رمحٝمًم اهلل -إن اؾمتٓم٤مع اًم٘مٞم٤مم صغم ً
وأوُم٠م سم٤مًمريمقع واًمسجقد ،ويٙمقن اًمسجقد أظمٗمض ُمـ اًمريمقع.
* ًطأه:ٞحلٍ اهصالً ٝت٘كئًا عو ٟعص ٟ؟
جيقز ًمف أن يٕمتٛمد ذم ىمٞم٤مُمف قمغم قمَم; ًمٙمؼم ؾمٜمف طمتك ي٘مقم وم٘مط ،وأُم٤م ذم
اًمّمالة ومال جيقز ًمف آقمتًمد قمغم رء وهق ىم٤مئؿ ذم اًمٗمريْم٦م ،هذا ىمقل اجلٛمٝمقر،
ىم٤مئًم ،وإن مل يستٓمع صغم ىم٤مقمدً ا ،وإن مل يستٓمع اًمريمقع واًمسجقد أوُم٠م
وإٟمًم يّمكم ً
هبًم ،وأُم٤م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ومج٤مئز سم٤مٓشمٗم٤مق ّإٓ اسمـ ؾمػميـ «اعمجٛمقعش (. )375/4
ىم٤مئًم وشم٤مرة وىم٤مقمدً ا ؟
* ُمس٠مًم٦م:طمٙمؿ صالة اًمٜم٤مومٚم٦م شم٤مرة ً
()3

ىم٤مئًم شم٤مرة وىم٤مقمدً ا شم٤مرة ومج٤مئز ،وىمبؾ اًمريمقع ي٘مقم صمؿ يريمع ،أو
وإذا صغم اًمٜم٤مومٚم٦م ً
()3

ًمس٤م ،وإذا ضمٚمس ،ضمٚمس ُمؽمسم ًٕم٤م.
يريمع ويسجد ضم٤م ً
وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وُم٤مًمؽ ،وأمحد ،وىمقل اًمِم٤مومٕمل ،واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م
ريض اهلل قمٜمٝم٤م صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ«أٟمف صغم ُمؽمسم ًٕم٤مش.وآشمٗم٤مق قمغم أٟمف جيقز ًمف
أن ي٘مٕمد قمغم أي صٗم٦م ؿم٤مء ،واخلالف ذم إومْمؾ.
( )2ىمقل اجلٛمٝمقر وهق اًمراضمح ىم٤مل اًمٜمقوي :إذا ا
صغم اًمٗمريْم٦م ذم اًمسٗمٞمٜم٦م مل جيز ًمف شمرك اًم٘مٞم٤مم ُمع اًم٘مدرة
«اعمجٛمقعش ( .)333/4وراضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)212/2
(ً )3مٗمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ذم «اًمّمحٞمحلمش.
(ً )4مٗمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ذم رواه ُمسٚمؿ.
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اهصال ٝيف اهِعاي


اًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمستحب٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر ،حلدي٨م أٟمس ؾمئؾ يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يّمكم ذم ٟمٕمٚمٞمف؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿشُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف رواه اًمبخ٤مري ()497
وُمسٚمؿ (.)666
وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اْلُم٤مم ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل -رمحف اهلل:-وم٘مد شمقاشمر أن اًمٜمبل
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صغم ذم ٟمٕمٚمف.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م :واًمّمالة ذم اًمٜمٕمٚملم ضم٤مئز ٓ اظمتالف سملم اًمٕمٚمًمء ذم ذًمؽ.
«اًمٗمتحش ( ،)497وىم٤مل :وقم٤مدة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اعمستٛمرة،
اًمّمالة ذم ٟمٕمٚمٞمف ،ويمالم أيمثر اًمسٚمػ يدل قمغم أن اًمّمالة ذم اًمٜمٕمٚملم أومْمؾ.
(/4ص)54
وضم٤مء أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صغم طم٤موم ًٞم٤م وُمٜمتٕمالً ،قمـ
قمبداهلل سمـ قمٛمرو رواه أسمق داود ( ،)764وىم٤مل اًمٕمٚمًمء :هق طمسـ.
ٗضع اهِعوني يف اهصال:ٝ
 -2اًمّمالة ومٞمٝم٤م; حلدي٨م «ظم٤مًمٗمقا اًمٞمٝمقد ،وم٢مهنؿ ٓ يّمٚمقن ذم ٟمٕم٤مهلؿش.
وهق قمـ ؿمداد سمـ أوس ريض اهلل قمٜمف رواه أسمقداود ،وهق طمسـ ،صححف
احل٤ميمؿ ،وواوم٘مف اًمذهبل  ،ىم٤مل اًمِمقيم٤مين :وٓ ُمٓمٕمـ ذم إؾمٜم٤مده.
وهق ذم «اًمّمحٞمح اعمسٜمدش ًمِمٞمخٜم٤م اْلُم٤مم اًمقادقمل -رمحف اهلل.-
 -3أن جيٕمٚمٝمًم سملم ىمدُمٞمف; حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إذا صغم أطمديمؿ ومخٚمع ٟمٕمٚمٞمف ،ومال ي١مذي هب٤م أطمد،
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ًمٞمجٕمٚمٝمًم سملم رضمٚمٞمف ،أو ًمٞمّمؾ ومٞمٝم٤مش رواه قمبداًمرزاق ( ،) .)49:/2وأسمقداود
واًمبٞمٝم٘مل.
 -4أن شمٙمقن قمـ يس٤مره; حلدي٨م قمبداهلل سمـ اًمس٤مئ٥م ىم٤مل :رأي٧م رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يّمكم يقم اًمٗمتح «وووع ٟمٕمٚمٞمف قمـ يس٤مرهش ،رواه أسمقداود،
واًمٜمس٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف ،وأمحد ( ،)521/4وهق ذم «اًمّمحٞمح اعمسٜمدش ًمِمٞمخٜم٤م
اْلُم٤مم ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل -رمحف اهلل.-
وقمٚمٞمف أن يٜمٔمر ذم ٟمٕم٤مًمف إذا دظمؾ; حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :إذا ضم٤مء أطمديمؿ إمم اعمسجد ،ومٚمٞمٜمٔمر وم٢من
ىمذرا أو أذى ومٚمٞمٛمسحف ،وًمٞمّمؾ ومٞمٝمًمش .رواه قمبداًمرزاق (،)499/2
رأى ذم ٟمٕمٚمٞمف ً
وأمحد ذم «اعمسٜمدش.
ورضمح أسمق طم٤مشمؿ وصٚمف ،وصححف احل٤ميمؿ ،واًمٜمقوي ،واًمذهبل ،واسمـ اًمؽميمًمين،
واًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم «صحٞمح أيب داودش ،وهق ذم اًمّمحٞمح اعمسٜمد.
راضمع رؾم٤مًم٦م ًمِمٞمخٜم٤م اْلُم٤مم ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل -رمحف اهلل -ذم «ذقمٞم٦م
اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤ملش.ويّمكم قمغم اعمٜمؼم ُمـ أضمؾ شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ،ويٜمزل اًم٘مٝم٘مرى إذا أراد
أن يسجد طمتك يٛمٙمـ ضمبٝمتف قمغم إرض ،واًمدًمٞمؾ هق ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ واحلدي٨م ذم «اًمّمحٞمحلمش ،واعمٜمؼم يٙمقن ًمف صمالث درضم٤مت،
هذا هق اًمسٜم٦م ،واًمزي٤مدة سمدقم٦م أُمقي٦م ،واعمحراب سمدقم٦م «أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)224/2
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ضرت ٝاملصوٛ


اًمسؽمة واضمب٦م; واًمدًمٞمؾ قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٓ« :شمّمؾ إٓ إمم ؾمؽمة ،وٓ شمدع أطمدً ا يٛمر سملم يديؽ ،وم٢من
أسمك ومٚمت٘م٤مشمٚمف; وم٢من ُمٕمف اًم٘مريـش رواه اسمـ ظمزيٛم٦م .واًم٘مقل سمقضمقب اًمسؽمة ،هق رواي٦م
قمـ أمحد ،واًمِمقيم٤مين ،وهق شمرضمٞمح اْلُم٤مم ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل -رمحف اهلل،-
واْلُم٤مم إًمب٤مين رمحف اهلل ،وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري -طمٗمٔمف اهلل.-
و اًمسؽمة خمّمقص٦م سم٤مْلُم٤مم واعمٜمٗمرد; وم٠مُم٤م اعم٠مُمقم ومال يرضه ُمـ ُمر سملم يديف
حلدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم ؾمٞم٠ميت ىم٤مل :وهذا يمٚمف ٓ ظمالف ومٞمف سملم اًمٕمٚمًمء
ىمقل اسمـ رضم٥م ذم «اًمٗمتحش ([ .)5:4سمؾ هٜم٤مك ظمالف قمـ احلٙمؿ اًمٗم٘م٤مري قمٜمد
قمبداًمرزاق ،سمسٜمد صحٞمح].
و اًمسؽمة واضمب٦م سمٛمٙم٦م وهمػمه٤م  ،وم٘مد سمقب اًمبخ٤مري سم٤مب اًمسؽمة سمٛمٙم٦م وهمػمه٤م،
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف أَ ان َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم اٚم َؿ « َص اغم
واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أَ ِيب ُضم َح ْٞم َٗم َ٦م َر َ
سمِ٤م ًْمب ْٓمح ِ
٤مء- ،وهق أسمٓمح ُمٙم٦مِ -ذم َطم اجتِ ِف إِ َمم َقمٜم ََز ًةش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،وطمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ ؾم٤مئر
َ َ
اًمبٚمدان ،وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،ورواي٦م قمـ أمحد.
وضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ
«يم٤من إذا ظمرج يقم اًمٕمٞمد أُمر سم٤محلرسم٦م ،ومتقوع سملم يديف ،ومٞمّمكم إًمٞمٝم٤مش .اًمبخ٤مري
( ،)5:5وُمسٚمؿ (.)612
ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل :وأُم٤م إذا يم٤من اعمّمكم إُم٤م ًُم٤م أو ُمٜمٗمر ًدا وم٢مٟمف ٓ جيقز
اعمرور سملم يديف ٓ ذم اعمسجد احلرام وٓ ذم همػمه ًمٕمٛمقم إدًم٦م ،وًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ
خيص ُمٙم٦م أو اعمسجد احلرام .وُمـ ىم٤مل سمٕمدم اًمسؽمة ذم احلرم دًمٞمٚمٝمؿ وٕمٞمػ ،وٟم٘مؾ
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اسمـ ىمداُم٦م اْلمج٤مع قمغم آؾمتحب٤مب «اعمٖمٜملش ( ،)78/3واخلالف طمّمؾ ذم
اًمقضمقب ،واًمراضمح هق اًمقضمقب.
* ًطأه:ٞحلٍ اهدُ٘ ًّ اهطرتٗ ٝاحللٌ ًّ ٞذهم ؟
اؾمتح٥م اًمٕمٚمًمء ًمٚمٛمّمكم أن يدٟمق ُمـ اًمسؽمة; وقمغم اًمدًمٞمؾ سمقب اسمـ ظمزيٛم٦م سم٤مب
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف أَ ان اًمٜمابِ ال َص اغم اهللاُ
إُمر سم٤مًمدٟمق ُمـ اًمسؽمة ،حلدي٨م َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ أَ ِيب َطمثْ َٛم َ٦م َر َ
ِ
ؽمةٍ َوم ْٚم َٞمدْ ُن ُِمٜمْ َٝم٤مَ َٓ ،ي ْ٘م َٓم ْع ا
اًمِم ْٞم َٓم٤م ُن َقم َٚم ْٞم ِف
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ َىم َ٤مل« :إِ َذا َص اغم َأ َطمدُ يم ُْؿ إِ َمم ُؾم ْ َ
َص َال َشم ُفش ،رواه أسمق داود وهمػمه وصححف اًمِمٞمخ إًمب٤مين رمحف اهلل.
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمغم اًم٘م٤مرئ ( :)5:2/2واؾمتٗمٞمد ُمٜمف أن اًمسؽمة متٜمع اؾمتٞمالء
سمٕمْم٤م.اه
اًمِمٞم٤مـملم قمغم اعمّمكم ومتٙمٜمف ُمـ ىمٚمبف سم٤مًمقؾمقؾم٦م.إُم٤م يمالً ،وإُم٤م ً
وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم يمت٤مسمف «أصؾ صٗم٦م صالة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿش ( :)226/2أي ٓ يٗمقت قمٚمٞمف طمْمقره٤م سم٤مًمقؾمقؾم٦م.اهـ
* ًطأهً :ٞقداز املطاؾ ٞاهيت تلْ٘ بني املصو ٗ ٛاهطرتٗ ،ٝكٍ ٙلْ٘ ازتؿاعٔا ؟
ويٙمقن سملم اعمّمكم واًمسؽمة ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم صمالصم٦م أذرع وهق ُمستح٥م ; عم٤م روى
اًمبخ٤مري ( )617قمـ ٟم٤مومع « :أن قمبد اهلل يم٤من إذا دظمؾ اًمٙمٕمب٦م ُمِمك ىمبؾ وضمٝمف طملم
يدظمؾ ،وضمٕمؾ اًمب٤مب ىمبؾ فمٝمره ومٛمِمك طمتك يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اجلدار اًمذي ىمبؾ
وضمٝمف ىمريب٤م ُمـ صمالصم٦م أذرع صغم يتقظمك اعمٙم٤من اًمذي أظمؼمه سمف سمالل أن اًمٜمبل صغم
اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ صغم ومٞمفش  ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،وذم طم٤مل اًمسجقد ممر ؿم٤مة;
حلدي٨م ؾمٝمؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل « :يم٤من سملم ُمّمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ
وسملم اجلدار ممر اًمِم٤مةش رواه اًمبخ٤مري ( )5:7وُمسٚمؿ ( .)619وهذا ُم٤م رضمحف
اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل.
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وشمٙمقن اًمسؽمة ُمرشمٗمٕم٦م ًَم َ٘م ْقًمِ ِف َص اغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َقم َغم آًم ِ ِف َو َؾم اٚم َؿ« :إِ َذا َو َو َع َأ َطمدُ يم ُْؿ
لم َيدَ ْي ِف ُِم ْث َؾ ُُم ْ١م ِظم َر ِة ا اًمر ْطم ِؾ َوم ْٚم ُٞم َّم ِؾش .رواه ُمسٚمؿ(َ )5::قم ْـ َـم ْٚم َح َ٦م سمِ ْـ ُقم َب ْٞم ِد اهللِ .
َسم ْ َ
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين :وُم١مظمرة اًمرطمؾ هق اًمٕمٛمقد اًمذي ذم آظمر اًمرطمؾ،

و(اًمرطمؾ) :هق ًمٚمجٛمؾ سمٛمٜمزًم٦م اًمنج ًمٚمٗمرس.اهـ ُمـ طم٤مؿمٞم٦م شمٚمخٞمص صٗم٦م
اًمّمالة.
وـمقهل٤م ضم٤مء قمـ أمحد أٟمف ىم٤مل :ذراع وروي قمٜمف أٟمف ىمدر قمٔمؿ اًمذراع  -يٕمٜمل ُمـ
اًمرؾمغ إمم اعمروم٘ملم -وهق ىمقل ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل« .اعمٖمٜملش (.)622/3
* ًطأه ًّ :ٞأ ٜغٛء تلْ٘ اهطرت ٝ؟
ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يستؽم سم٤مًمٕمٜمزة ،وآؾمٓمقاٟم٦م،
واًمبٕمػم ،واًمنير ،واًمِمجرة ،واْلٟمس٤من ؾمقاء رضمؾ أو اُمرأة ،وآؾمتت٤مر سم٤مخلط ٓ
جيزئٕ ،ن احلدي٨م وٕمٞمػ ،وهق «ومٚمٞمخط ظم ًٓم٤مش قمـ أيب هريرة رواه أمحد
( )35:/3وهمػمه ،وٕمٗمف ُم٤مًمؽ ،وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ،وأمحد ،واًمٓمح٤موي ،واًمبٖمقي،
واًمدارىمٓمٜمل ،واسمـ اًمّمالح ،واًمبٞمٝم٘مل ،واسمـ رضم٥م ،واًمٕمراىمل ،واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض،
واًمٜمقوي ،واًمِمٞمخ ُم٘مبؾ ،واًمِمٞمخ إًمب٤مين رمحٝمؿ اهلل ،وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري -
طمٗمٔمف اهلل.-
* ًطأه :ٞحلٍ اهصال ٝإىل اهقرب ٗعو ٟاهقرب؟
اًمّمالة إمم اًم٘مبقر سم٤مـمٚم٦م اإٓ ذم صالة اجلٜم٤مزة; وم٘مد صغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ «قمغم ىمؼم اعمرأة اًمسقداءشُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف .وهق ىمقل أمحد واسمـ طمزم ،
وؿمٞمخ اْلؾمالم ،واْلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ،واْلُم٤مم اسمـ سم٤مز ،واًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم -رمحٝمؿ اهلل-
وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك -طمٗمٔمف اهلل.-
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وؾمقاء ىمؼم واطمد أو أيمثر ،رضمحف ؿمٞمخ اْلؾمالم .إذ ىمد شمتخذ اًمّمالة إمم اًم٘مؼم
ذريٕم٦م إمم قمب٤مدة اًم٘مبقر.
وىم٤مل اجلٛمٝمقر سم٤مًمٙمراه٦م; وىمقهلؿ حمٛمقل قمغم اًمتحريؿ ،راضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش
(.)252/2
اًمراضمح أن اًمّمالة إمم اًم٘مبقر حمرُم٦م  ،وهق شمرضمٞمح اًمٜمقوي واسمـ ىمداُم٦م.
حمرم ،وشمّمح اًمّمالة إًمٞمٝم٤م إذا يم٤من سملم اعمّمكم وسملم
واًمّمالة قمغم ؾمٓمح اعم٘مؼمة ا
اعم٘مؼمة وم٤مصؾ همػم ضمدار اعم٘مؼمة.
* ًطأه :ٞحلٍ اجلو٘ع عو ٟاهقرب ؟
حمرم; حلدي٨م أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ٓ« :شمّمٚمقا إمم اًم٘مبقر وٓ دمٚمسقا قمٚمٞمٝم٤مش ،رواه ُمسٚمؿ
(.):83
ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم «اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿش ( :)443وم٢من ىمؼم اعمسٚمؿ ًمف ُمـ
احلرُم٦م ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمسٜم٦م ،إذ هق سمٞم٧م اعمسٚمؿ اًمـٛمـ ِٞم٧م ،ومال يؽمك قمٚمٞمف رء ُمـ
اًمٜمج٤مؾم٤مت سم٤مٓشمٗم٤مق ،وٓ يقـم٠م وٓ يداس ،وٓ يتٙم٠م قمٚمٞمف ،قمٜمدٟم٤م وقمٜمد مجٝمقر
اًمٕمٚمًمء ،وٓ جي٤مور سمًم ي١مذي إُمقات ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل اخلبٞمث٦م.اهـ
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم -رمحف اهلل -ذم شمٕمٚمٞم٘مف ٓ :ي١مشمك سمٌمء ضمٜم٥م اعم٘مؼمة مم٤م طمرم
اهلل يم٤معمزاُمػم ،وإهم٤مين ،وُم٤م أؿمبف ذًمؽٕ ،ن ذًمؽ ٟمقع ُمـ آٟمتٝم٤مك.اهـ
وىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء -رمحٝمؿ اهلل -أن اعمٞم٧م يت٠مذى سمٗمٕمؾ اعمٜمٙمر قمٜمده.
* ًطأه :ٞحلٍ املسٗز بني ٙد ٜاملصوٗ ٛضرتتٕ ؟
ٓ جيقز اعمرور سملم اعمّمكم وؾمؽمشمف.
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ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل  :وٓ جيقز اعمرور سملم يدي اعمّمكم إذا يم٤من سملم يديف
ؾمؽمة ،وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اعمسجد احلرام وهمػمه ُمـ اعمس٤مضمد  ،ومٙمٚمٝم٤م ؾمقاء ذم قمدم
لم َيدَ ْي اعمُْ َّم ِكم َُم٤م َذا َقم َٚم ْٞم ِف،
اجلقاز ًمٕمٛمقم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :م ْق َي ْٕم َٚم ُؿ اعمَْ ُ٤مر َسم ْ َ
لم َيدَ ْي ِفش.يٕمٜمل :اعمرور سمٞمٜمف وسملم ُمقوع
ًَمٙمَ٤م َن أَ ْن َي ِ٘م َ
لم َظم ْ ًػما ًَم ُف ُِم ْـ أَ ْن َي ُٛم ار َسم ْ َ
ػ أَ ْر َسم ِٕم َ
ؾمجقده.اهـ ُمـ شمٚمخٞمص صٗم٦م اًمّمالة
احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف رواه اًمبخ٤مري ( )621وُمسٚمؿ ( ،)618ووهؿ احل٤مومظ اسمـ
طمجر واًمٓمؼمي ويمذًمؽ اسمـ ىمداُم٦م «اعمٖمٜملش ( )632/3ذم ًمٗمظ [ُمـ اْلصمؿ] ومٜمسبقه
إمم «اًمّمحٞمحش.
ىم٤مل اسمـ طمزم :اشمٗم٘مقا قمغم يمراهٞم٦م اعمرور سملم اعمّمكم وؾمؽمشمف ،وأن وم٤مقمؾ ذًمؽ
آصمؿ.اهـ «ُمراشم٥م اْلمج٤معش (ص.)46
وىم٤مل احل٤مومظ :وُم٘مت٣م ذًمؽ أن يٕمد ُمـ اًمٙمب٤مئر.اهـ
واًمٙمراه٦م اعمراد هب٤م اًمتحريؿ قمٜمد اعمت٘مدُملم ،ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ،واسمـ رضم٥م ذم
«اًمٗمتحش ( ،)793/3واًمّمٜمٕم٤مين وهمػمهؿ.
* ًطأهًٗ :ٞا ٙؿعوٕ املصو ٛإذا ًس أحد بني ٙدٕٙ؟
حمرم  ،وطمد ه صمالصم٦م أذرع ،وهق ىمقل
ؾمقاء صغم إمم ؾمؽمة أو ًمٖمػم ؾمؽمة ،وم٤معمرور ا
()2

ًمبٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م واحلٜمٗمٞم٦م ،واًمدًمٞمؾ قم٤مم .
( )1ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل :وأُم٤م أيمثر أصح٤مسمٜم٤م ومٕمٜمدهؿ  :أن رد اعمّمكم ٓ خيتص سمٛمـ يم٤من يّمكم إمم ؾمؽمة  ،سمؾ
يِمؽمك ومٞمف ُمـ صغم إمم ؾمؽمة وُمـ صغم إمم همػم ؾمؽمة وُمر سم٘مرسمف ُم٤مر  .واؾمتدًمقا سمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م اًمتل َمل ْ يذيمر
ومٞمٝم٤م هذا اًمنمط وضمٕمٚمقا هذه اًمرواي٦م اعمذيمقر ومٞمٝم٤م اًمنمط ُمـ سم٤مب ختّمٞمص سمٕمض أومراد اًمٕمٛمقم سم٤مًمذيمر  ،ومال

ي٘متيض ختّمٞمّمف  ،إٓ أن يٙمقن ًمف ُمٗمٝمقم  ،ومٞمبٜمك قمغم أٟمف  :هؾ خيص اًمٕمٛمقم سم٤معمٗمٝمقم  ،أم ٓ ؟
وأُم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ،وم٘م٤مًمقا حيرم اعمرور سملم يدي اعمّمكم إمم ؾمؽمة وسملم ؾمؽمشمف  ،قمغم اًمّمحٞمح قمٜمدهؿ  ،وُمـ صغم إمم
همػم ؾمؽمة يمره اعمرور سملم يديف  ،ومل حيرم .
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ُمر سملم يديف حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ،واسمـ قمٛمر ،وًمٗمظ طمدي٨م اسمـ قمٛمر
ويٛمٜمع ُمـ ا
ُمرومق ًقم٤م «إِ َذا يم َ
لم َيدَ ْي ِف َوم٢مِ ْن َأ َسمك َوم ْٚم ُٞم َ٘م٤مشمِ ْٚم ُف َوم٢مِ ان َُم َٕم ُف
َ٤من َأ َطمدُ يم ُْؿ ُي َّم ِكم َوم َال َيدَ ْع َأ َطمدً ا َي ُٛم ُر َسم ْ َ
ا ًْم َ٘م ِري َـش ،أظمرضمف ُمسٚمؿ (.)617

و ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد «وم٢مٟمًم ُمٕمف ؿمٞمٓم٤منش أظمرضمف اًمبخ٤مري ( ،)61:وُمسٚمؿ
(.)616
ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم «اًمٗمتحش ( )787/3ىمٞمؾُ :مٕمٜم٤مه أن ُمٕمف اًمِمٞمٓم٤من
اعم٘مؽمن سمف ،وهق ي٠مُمره سمذًمؽ ،وهق اظمتٞم٤مر أيب طم٤مشمؿ.
ُمر ُمـ أُم٤مم
وطمٙمؿ اعمداومٕم٦م اًمقضمقب ،وهق ىمقل :اًمٔم٤مهري٦م ،وهمػمهؿ ،وإذا ا
اعمّمكم ودم٤موز ومال يرده ُمرة أظمرى قمٜمد اجلٛمٝمقر.
ىم٤مل اًمٜمقوي ٓ :أقمٚمؿ أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مل سمقضمقب اًمدومع
وم٤مئدة :ىم٤مل اًمٜمقوي ذم «ذح ُمسٚمؿش :اجلـ ُمقضمقدون ،وأهنؿ ىمد يراهؿ سمٕمض
أدُمٞملم ،وأُم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿إِ اٟم ُف َي َرايم ُْؿ ُه َق َو َىمبِٞم ُٚم ُف ُِم ْـ َطم ْٞم ُ
٨م َٓ َشم َر ْو َهن ُ ْؿ﴾:
ومٛمحٛمقل قمغم اًمٖم٤مًم٥م.
* ًطأه :ٞحلٍ املسٗز بني ٙد ٜاهصـ؟

واعمرور سملم يدي اًمّمػ ضم٤مئزة حلدي٨م اسم ِـ َقمب ٍ ِ
٧م
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم ًَم َىم َ٤مل« :أَ ْىم َب ْٚم ُ
ْ ا
٤مس َر َ
َ٤من ،وأَٟمَ٤م يقُمئِ ٍذ َىمدْ ٟمَ٤مه ْز ُت ِ
ٍ
ِ
آ ْطمتِ َال َمَ ،و َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ
َ
َرايم ًب٤م َقم َغم أَشم َ َ ْ َ
ػَ ،ومٜم ََز ًْم ُ٧مَ ،وم٠مَ ْر َؾم ْٚم ُ٧م ْإَشم َ
َ٤من
ًمّم ِ
ُي َّم ِغم سمِ ِٛمٜمًك إِ َمم َهم ْ ِػم ِضمدَ ٍارَ ، ،وم َٛم َر ْر ُت َسم ْ َ
لم َيدَ ْي ا ا
وهؾ يدومٕمف اعمّمكم ؟ هلؿ ومٞمف وضمٝم٤من  :أصحٝم٤م قمٜمدهؿ  ٓ :يدومٕمف ; عمٗمٝمقم ىمقًمف  ( :إذا يم٤من أطمديمؿ يّمكم إمم
ؾمؽمة ) .اهـ «اًمٗمتحش ٓسمـ رضم٥م ( .)783/3اهـ ُمـ اعمٕمتٜمل سمٙمت٤مب أيب سمِمػم رمحف اهلل ،وُم٤م ي٠ميت ُمـ شمٕمٚمٞمؼ ُمـ
اعمٕمتٜمل ٟمرُمز ًمف سمـ( :ت).
.
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ِ ِ
كم أَ َطمدٌ ش ،أظمرضمف اًمبخ٤مري (،)5:4
ًمّم ِ
شم َْرشم َُعَ ،و َد َظم ْٚم ُ
٧م ِذم ا ا
ػَ ،وم َٚم ْؿ ُيٜمْٙم ْر َذًم َؽ َقم َ ا
وُمسٚمؿ (.)615وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
ُمر سملم يديف ،ومسؽمة اْلُم٤مم ؾمؽمة عمـ ظمٚمٗمف ،وقمغم ذًمؽ
واعم٠مُمقم ٓ يرضه ُمـ ا
واؾمتدل سمحدي٨م َقم اب ٍ
ا
٤مس
اسمقب اًمبخ٤مري (سم٤مب :ؾمؽمة اْلُم٤مم ؾمؽمة ُمـ ظمٚمٗمف) ،
٤مر َأشم ٍ
ِ
مح ٍ
َ٤منش أظمرضمف اًمبخ٤مري ( ،)5:4وهق
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم ًَم َىم َ٤مل« :أَ ْىم َب ْٚم ُ٧م َرايمِ ًب٤م َقم َغم ِ َ
َر َ
ىمقل أيمثر اًمٕمٚمًمء ،وُمسٚمؿ.
وأُم٤م ىمقًمف ذم احلدي٨م« :إمم همػم ضمدارش أقمٚمٝم٤م اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم «اًمْمٕمٞمٗم٦مش
(.)6925
*ًطأهً :ٞا ٙقطع اهصالٝ؟

ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف
ي٘مٓمع اًمّمالة اعمرأة ،واحلًمر ،واًمٙمٚم٥م إؾمقد حلدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
قل اهللاِ ص اغم اهللاُ َقم َٚمٞم ِف وؾم اٚمؿ« :ي ْ٘م َٓمع اًمّم َال َة اعمَْر َأةُ ،و ِْ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٥م،
احل ًَم ُرَ ،وا ًْم َٙم ْٚم ُ
ْ َ
ْ َ َ َ َ ُ ا
َ
َو َي ِ٘مل َذًم ِ َؽ ُِم ْث ُؾ ُُم ْ١م ِظم َر ِة ا اًمر ْطم ِؾش ،أظمرضمف ُمسٚمؿ (.)621
وهذا ىمقل :أيب هريرة ،واسمـ قمب٤مس ذم رواي٦م قمٜمف وأٟمس ،واسمـ قمٛمر ،وأمحد ذم
رواي٦م ،واسمـ طمزم ،وؿمٞمخ اْلؾمالم ،واسمـ اًم٘مٞمؿ -وهق اًمراضمح ،-ورضمحف اًمِمٞمخ
اسمـ سم٤مز.
واًم٘مٓمع هق اًمبٓمالن ،راضمع «اًمٜمٞمؾش ًمٚمِمقيم٤مين.
ُمر ُمـ ه١مٓء ،رضمحف ؿمٞمخ اْلؾمالم ،واسمـ اًم٘مٞمؿ.
و شمٕم٤مد اًمّمالة إن يم٤من ُمـ ا
واعمرأة ٓ شم٘مٓمع صالة اعمرأة ذم ىمقل اجلٛمٝمقر; حلدي٨م أيب ذر ريض اهلل قمٜمف قمٜمد
اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ (« ):63ي٘مٓمع اًمّمالة إذا مل يٙمـ سملم يدي اًمرضمؾ  ...ش ىمٞمد
سم٤مًمرضمؾ ،واًمّمٖمػمة ٓ شم٘مٓمع اًمّمالة; حلدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم وومٞمف
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«وىمٞمد اعمرأة سم٤محل٤مئضش ،وهذا ؾمٜمد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،وصححف اًمٜمقوي
(.)361
ؾائد :ٝطمدي٨م «ي٘مٓمع اًمّمالة اًمٞمٝمقدي ،واًمٜمٍماين ،واعمجقد ،واخلٜمزيرش ،قمـ
سمقداود ،وهق ُمٜمٙمر راضمع «اًمٜمٞمؾش ،وراضمع
اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم ،أظمرضمف أ ُ
«أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)245/2
ؾائد :ٝاًمرضمؾ ٓ ي٘مٓمع صالة اعمرأة ،وًمٙمـ ٓ جيقز ًمف اعمرور سملم يدي اعمّمكم.

اهِٞٚ


ٟم٘مؾ همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اْلمج٤مع قمغم أن اًمّمالة ٓ دمزي ّإٓ سم٤مًمٜمٞم٦مٟ ،م٘مٚمف
اسمـ اعمٜمذر وهمػمه.
واًمٜمٞم٦م :هل اًم٘مّمد واْلرادة.
*ًطأه :ٞحلٍ اجلٔس باهِٗ ،ٞٚحلٍ اضتصحابٔاٗٗ ،قتٔا؟
اًمتٚم ُٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م ،وهقىمقل ًمبٕمض أصح٤مب أمحد وُم٤مًمؽ.
ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمًم ذم «اًمٗمت٤موىش ( :)329/33اجلٝمر سم٤مًمٜمٞم٦م ٓ جي٥م ،وٓ
يستح٥م سم٤مشمٗم٤مق اعمسٚمٛملم ،سمؾ اجل٤مهر سم٤مًمٜمٞم٦م ُمبتدع خم٤مًمػ ًمٚمنميٕم٦م إذا ومٕمؾ ذًمؽ
ُمٕمت٘مدً ا أن ذًمؽ ُمـ اًمنميٕم٦م ،ومٝمق ضم٤مهؾ و٤مل ،يستحؼ اًمتٕمزير واًمٕم٘مقسم٦م قمغم
ذًمؽ.اه.
ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمًم ذم «اًمٗمت٤موىش (ٟ :)341/33م اٞم٦م اًمٓمٝم٤مرة ُمـ ووقء ،أو
ٞمٛمؿ ،واًمّمالة ،واًمّمٞم٤مم ،واحل٩م ،واًمزيم٤مة ،واًمٙم اٗم٤مرات ،وهمػم ذًمؽ ُمـ
همسؾ ،أو شم ُ
اًمٕمب٤مدات ٓ شمٗمت٘مر إمم ٟمٓمؼ اًمٚمس٤من سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م اْلؾمالم ،سمؾ اًمٜمٞم٦م حمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م دون
اًمٚمس٤من.اهـ
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ إذا ىم٤مم قمغم اًمّمالة ،ىم٤مل :اهلل
أيمؼم ،ومل ي٘مؾ ؿمٞمئً٤م ىمبٚمٝم٤م ،وٓ شمٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمبتا٦م ،وٓ ىم٤مل :أصكم هلل يمذاُ ،مست٘مبؾ
اًم٘مبٚم٦م أرسمع ريمٕم٤مت ،إُم٤م ًُم٤م أو ُم٠مُمق ًُم٤م ،وٓ ىم٤مل :أداء وٓ ىمْم٤مء ،وٓ ومرض اًمقىم٧م.
وهذه قمنم سمدع

()1

مل يٜم٘مؾ قمٜمف أطمد ىمط سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،وٓ وٕمٞمػ ،وٓ

ُمسٜمد ،وٓ ُمرؾمؾً ،مٗمٔم٦م واطمدة ُمٜمٝم٤م اًمبت٦م ،سمؾ وٓ قمـ أطمد ُمـ أصح٤مسمف ،وٓ
اؾمتحسٜمف أطمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم ،وٓ إئٛم٦م إرسمٕم٦م .اهـ ُمـ «زاد اعمٕم٤مدش.
ووىمتٝم٤م ىمبؾ أداء اًمٗمرض  ،ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ( :)33:/33وىمقع اًمتٙمبػم قم٘م٥م
اًمٜمٞم٦م.
واًمقاضم٥م اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ اًمٜمٞم٦م دون طم٘مٞم٘متٝم٤م ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يٜمقي ىمٓمٕمٝم٤م.
ىم٤مًمف :اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش (.)28/3
* ًطأه :ٞحلٍ حت٘ٙى اهِ ٘ٓٗ ٞٚداخى اهصال ٝ؟
ً
أوُٓ:تقيؾ اًمٜمٞم٦م ُمـ ومريْم٦م إمم ومريْم٦م.
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش ( :)29/3وإذا أطمرم سمٗمريْم٦م ،صمؿ ٟمقى ٟم٘مٚمٝم٤م إمم
ومريْم٦م أظمرى ،سمٓمٚم٧م إومم ٕٟمف ىمٓمع ٟمٞمتٝم٤م ،ومل شمّمح اًمث٤مٟمٞم٦مٟٕ ،مف مل يٜمقه٤م ُمـ
أوهل٤م.

( )1ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم (إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من) ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م :وُمـ ه١مٓء ُمـ ي٠ميت سمٕمنم سمدع مل يٗمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وٓ أطمد ُمـ أصح٤مسمف واطمدة ُمٜمٝم٤م ومٞم٘مقل أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ٟمقي٧م أصكم صالة
اًمٔمٝمر ومريْم٦م اًمقىم٧م أداء هلل شمٕم٤ممم إُم٤مُم٤م أو ُم٠مُمقُم٤م أرسمع ريمٕم٤مت ُمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م صمؿ يزقم٩م أقمْم٤مءه وحيٜمل
ضمبٝمتف وي٘مٞمؿ قمروق قمٜم٘مف ويٍمخ سم٤مًمتٙمبػم يم٠مٟمف يٙمؼم قمغم اًمٕمدو وًمق ُمٙم٨م أطمدهؿ قمٛمر ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم
يٗمتش هؾ ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أو أطمد ُمـ أصح٤مسمف ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ عم٤م فمٗمر سمف إٓ أن جي٤مهر
سم٤مًمٙمذب اًمبح٧م .اهـ (ت)
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صم٤مٟم ًٞم٤مُ:تقيؾ اًمٜمٞم٦م ُمـ ومريْم٦م إمم ٟم٤مومٚم٦م ًمٖمرض صحٞمح.
وإذا يم٤من ُتقيؾ اًمٜمٞم٦م ًمٖمرض صحٞمح واًمقىم٧م ٍ
سم٤مقُ ،مث ً
ال ُتقيؾ اًمٗمريْم٦م إمم ٟم٤مومٚم٦م
ُمـ أضمؾ اجلًمقم٦م ،هذا ضم٤مئز ،و رضمحف اًمٕمثٞمٛملم.
صم٤مًمثً٤مُ:تقيؾ اًمٜمٞم٦م ُمـ ٟمٗمؾ ا ٍ
ُمٕملم إمم ٟمٗمؾ ُمٕملم.

ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل :إذا اٟمت٘مؾ ُمـ ٟمٗمؾ ا ٍ
ُمٕملم إمم ٟمٗمؾ ُمٕملم ،وم٤محلٙمؿ يمًم

ًمق اٟمت٘مؾ ُمـ ومرض إمم ومرضُ ،مث ً
ال راشمب٦م اًمٕمِم٤مء إمم اًمقشمر ،وم٤مًمراشمب٦م ُُمٕم اٞمٜم٦م ،واًمقشمر
ُمٕمٞمٜم٦م ،سمٓمؾ إول ،ومل يٜمٕم٘مد اًمث٤مين.
راسم ًٕم٤مُ:تقيؾ اًمٜمٞم٦م ُمـ ٟمٗمؾ ا ٍ
ُمٕملم إمم ٟمٗمؾ ُمٓمٚمؼ.
وإٟم٤م ٟمٜمت٘مؾ ُمـ ومرض ُمٕملم ،أو ُمـ ٟمٗمؾ ُمٕملم إمم ٟمٗمؾ ُمٓمٚمؼ يّمح (اًمنمح
اعمٛمتع).

اهتلبري


شمٙمبػمة اْلطمرام ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمًمء ; حلدي٨م أيب هريرة
ريض اهلل قمٜمف ،وومٞمف «صمؿ اؾمت٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م ومٙمؼمش.
أيْم٤م «ارضمع ومّمؾ وم٢مٟمؽ مل شمّمؾش وهق طمدي٨م اعمزء صالشمف.
وذم احلدي٨م ً
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض -رمحف اهلل :-وهق ُمـ سمالد اًمٞمٛمـ ،ىم٤مل ومٞمف :إن أومٕم٤مل اجل٤مهؾ
ذم اًمٕمب٤مدة قمغم همػم قمٚمؿ ٓ دمزئ ،وذم احلدي٨م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.
و مم٤م يدل قمغم أن شمٙمبػمة اْلطمرام ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة طمدي٨م قمكم وهق
طمدي٨م طمسـ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤ملُ« :تريٛمٝم٤م اًمتٙمبػم،
وُتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتسٚمٞمؿش.
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رواه أسمقداود ( ،)72واًمؽمُمذي ( ،)349واسمـ ُم٤مضمف ( ،)386وأمحد
( ،)234/2واًمدارُمل ( ،)798وراضمع ـمرىمف ذم «اْلرواءش (.)412
* صٚػ ٞاهتلبري:
ٓ شمٜمٕم٘مد اًمّمالة اإٓ سم٘مقل اهلل أيمؼم ذم ىمقل اجلٛمٝمقر ، ،وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ ،واظمت٤مره
ؿمٞمخ اْلؾمالم ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ،واًمِمقيم٤مين.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وهق ُمذه٥م أهؾ احلدي٨م ،وىمقل أيب يقؾمػ احلٜمٗمٞم٦م.
وٓ جيزئف اًمتٙمبػم سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ُمع ىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤م ،ىم٤مًمف ذم «اعمٖمٜملش ( ،)23/3وسمف
ىم٤مل ُم٤مًمؽ ،واًمِم٤مومٕمل ،وأسمقيقؾمػ ،وحمٛمد ،وداود ،واجلٛمٝمقر .
ِ
مح ُٝم ًَم اهللاُ
قؾم َ
ػ َو ُحم َ اٛم ٍد َر ِ َ
وذم «اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦مش ()87/2ىم٤ملَ :و َقم َغم َىم ْقل أيب ُي ُ
ح ِ
قز إ َذا يم٤من ُحي ِسـ ا ًْمٕمرسمِٞم َ٦م هٙم ََذا ذم اعمُْ ِ
ٞمط.اه
جي ُ
ْ ُ ََ ا َ
َشم َٕم َ٤ممم َٓ َ ُ
ىم٤مل اًمب٤مضمل :يٙمقن اًمٜمٓمؼ سم٤مًمتٙمبػم ،وٓ يٙمقن سمٛمجرد اًمٜمٞم٦م عمـ ي٘مدر قمغم اًمٜمٓمؼ
«اعمٜمت٘مكش (.)253/2
ىم٤مل اعمرداوي :جي٥م قمغم اعمّمكم أن حيرك اًمٚمس٤من سم٤مًمتٙمبػم واًم٘مراءة «اْلٟمّم٤مفش
( .)4:/3وهق شمرضمٞمح ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك سمـ قمكم احلجقري -طمٗمٔمف اهلل.-
ًطأهً :ٞيت ٙلرب تلبري ٝاإلحساَ؟
شمٙمبػمة اْلطمرام شمٙمقن أصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مم ،وم٢من أشمك سمحرف ُمٜمٝم٤م ذم همػم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم مل
ومرو٤م سمال ظمالف .ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم «اعمجٛمقعش (.)3:7/4
شمٜمٕم٘مد صالشمف ً
واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم
آًمف وؾمٚمؿ ًمٚمٛمزء« :ومٙمؼمش وراضمع «اًمٗمتحش (.)566/3
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ًطأه :ٞحلٍ اجلٔس بتلبري ٝاإلحساَ؟
يستح٥م اجلٝمر سمتٙمبػمة اْلطمرام ًمإلُم٤مم و يستح٥م اْلهار هب٤م ًمٖمػم اْلُم٤مم ،
ىم٤مل اْلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم «اعمجٛمقعش ( :)3:5/4يستح٥م ًمإلُم٤مم أن جيٝمر
سمتٙمبػمة اْلطمرام ،أو سمتٙمبػمات آٟمت٘م٤مل ًم ُٞم ْس ِٛمع اعم٠مُمقُملم ،وأُم٤م همػم اْلُم٤مم وم٤مًمسٜم٦م
اْلهار سم٤مًمتٙمبػم ،واًم٘مراءة ،واًمتسٛمٞمع واًمتحٛمٞمد ،ؾمقاء اعم٠مُمقم ،أو اعمٜمٗمرد ،وأدٟمك
اْلهار أن يسٛمع ٟمٗمسف وضمق ًسم٤م  ،يمًم ذم «اعمٖمٜملش (.)25/3
واًم٘مقل سمقضمقب اجلٝمر قمغم اْلُم٤ممُ ،مـ أضمؾ شمبٚمٞمغ اًمتٙمبػمهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م،
واًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم.
 ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمًم ذم «اًمٗمت٤موىش ( ٓ :)513/34ينمع اجلٝمر سم٤مًمتٙمبػمظمٚمػ اْلُم٤مم ،اًمذي هق ُمبٚمغ ًمٖمػم طم٤مضم٦م ،سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م ،وٓ ري٥م أن اًمتبٚمٞمغ ًمٖمػم
طم٤مضم٦م سمدقم٦م .اهـ
ًطاه:ٞحلٍ ًّ كرب هإلحساَ ٗاإلًاَ زاكع ٓى جتصئٕ عّ تلبري ٝاالُتقاي؟
ُمـ يمؼم شمٙمبػمة اْلطمرام واْلُم٤مم رايمع ،وم٢مهن٤م دمزئف إذا ٟمقى هب٤م شمٙمبػمة اْلطمرام،
وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
ًطاهً:ٞتٙ ٟلرب املؤمت؟
يٙمؼم اعم٠مُمقم إذا اٟمتٝمك اْلُم٤مم ُمـ اًمتٙمبػمً ،م٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:
«وم٢مذا يمؼم ومٙمؼمواش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل ذم «اعمٖمٜملش ( :)25/3وٓ يٙمؼم اعم٠مُمقم طمتك يٗمرغ إُم٤مُمف
ُمـ اًمتٙمبػم ،وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر.
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زؾع اهٚدّٙ

()2

يستح٥م رومع اًمٞمديـ قمٜمد شمٙمبػمة اْلطمرام ،و قمٜمد اًمريمقع ،وقمٜمد اًمرومع ُمٜمف ذم
ىمقل اجلٛمٝمقر; حلدي٨م َقم ْب ِد اهللاِ ْسم ِـ ُقم َٛم َر ريض اهلل قمٜمٝمًمَ ،أ ان اًمٜمابِ ال صغم اهلل قمٚمٞمف
ِ ِ
ِ
َؼم ًمِ ُٚمريمُقعَِ ،وإِ َذا َر َوم َع
وؾمٚمؿ يمَ٤م َن « َي ْر َوم ُع َيدَ ْيف َطم ْذ َو َُمٜمْٙمبَ ْٞمف ،إ َذا ا ْومتَت ََح ا ا
ًمّمالةََ ،وإِ َذا يم ا َ
ِ
اًمريمُقعَِ ،ر َوم َٕم ُٝم ًَم يم ََذًمِ َؽش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف رواه اًمبخ٤مري ( ،)846وُمسٚمؿ.
َر ْأ َؾم ُف ُم ْـ ُ

و يستح٥م رومع اًمٞمديـ ذم ُمقوع راسمع وهق قمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم سمٕمد اًمتِمٝمد
وإًمٞمف ذه٥م اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ; حلدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف -قمٜمد اًمبخ٤مري
( [- )84:أن اسمـ قمٛمر يم٤من إذا دظمؾ ذم اًمّمالة يمؼم ورومع يديف ،وإذا ريمع رومع
يديف ،وإذا ىم٤مل ( ؾمٛمع اهلل عمـ محده ) رومع يديف ،وإذا ىم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم رومع يديف،
ورومع ذًمؽ اسمـ قمٛمر إمم ٟمبل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ] وصححف اًمبخ٤مري،
واًمٜمس٤مئل ،وذه٥م إمم آؾمتحب٤مب اًمبخ٤مري ،واًمبٞمٝم٘مل ،واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد،
واًمٜمقوي ،وأسمق زرقم٦م ،واسمـ طمجر ،واسمـ ظمزيٛم٦م.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل يمًم ذم «اًمٗمتحش ( :)846اًمرومع ذم اومتت٤مح اًمّمالة ؾمٜم٦م
ُمسٜمقٟم٦م ،وًمٞمس سمريمـ وٓ ومرض ،قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمًمء ،وٓ شمبٓمؾ اًمّمالة سمؽميمف.اهـ
[وطمٙمل قمـ ] إوزاقمل ،واًمراضمح
وىم٤مل سمقضمقسمف ، :احلٛمٞمدي ،واسمـ ظمزيٛم٦مُ ،
أٟمف ُمستح٥م.

( )2قمٜمد شمٙمبػمة اْلطمرام ضم٤مء قمـ مخسلم رضم ً
ال ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأُم٤م اًمرومع قمٜمد اًمريمقع وقمـ آقمتدال ُمٜمف وم٘مد
ٟمٗمس٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.
رواه زي٤مدة قمـ قمنميـ ً
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ىم٤مل اًمٜمقوي :أمجٕم٧م إُم٦م قمغم اؾمتحب٤مب رومع اًمٞمديـ قمٜمد شمٙمبػمة اْلطمرام
«ذح ُمسٚمؿش.اهـ
وٟم٘مؾ آمج٤مع اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜمل ُمع اًمنمحش( ،)2:/3واسمـ اعمٜمذر ،واظمتٚمٗمقا
ومٞمًم ؾمقاه:
أيْم٤م قمٜمد اًمريمقع،
وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد ،ومجٝمقر اًمٕمٚمًمء :يستح٥م رومٕمٝمًم ً
وقمٜمد اًمرومع ُمٜمف.اهـ
*ًطأهٓ :ٞى ٙقازْ اهسؾع اهتلبري؟
هوسؾع ًع اهتلبري ثالخ حاالت:
 -2الرفع مع التكبر; حلدي٨م اسمـ قمٛمر أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ
ِ ِ
ِ
«يم َ
َؼم ًمِ ُٚمريمُقعَِ ،وإِ َذا َر َوم َع َر ْأ َؾم ُف ُِم ْـ
َ٤من َي ْر َوم ُع َيدَ ْيف َطم ْذ َو َُمٜمْٙم َب ْٞمف إِ َذا ا ْومتَت ََح ا
اًمّم َالةََ ،وإِ َذا يم ا َ
ا ًُمريمُق ِعش ،رواه اًمبخ٤مري ( )846وُمسٚمؿ ( .)4:1راضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش
(.)2:4/2

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسٜمديُ :م٤م طم٤مصٚمف أن َُم٤مًمِؽ ْسمـ ْ
احلُ َق ْي ِرثَ ،و َوائِؾ ْسمـ ُطم ْج ٍر ريض
ِ
ِ
ِ
اًمر ْومع
تٝمًم ا
اهلل قمٜمٝمًم مم ا ْـ َص اغم َُم َع اًمٜمابِ ّل َص اغم اهللا َشم َٕم َ٤ممم َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ آظمر ُقم ُٛمرهَ ،وم ِر َوا َي َ
ِ
اًمر ْومع ُِمٜمْ ُفَ ،دًمِٞمؾ َقم َغم َسم َ٘م٤مئِ ِفَ ،و ُسم ْٓم َالن َد ْقم َقى ٟم َْسخف.
اًمريمُقعَ ،و ا
قمٜمْد ُ

«ذح اًمٜمس٤مئلش ( .)291/22واًمسٜمدي طمٜمٗمل وظم٤مًمػ ُمذهبف.
 -3الرفع قبل التكبر; حلدي٨م اسمـ قمٛمر ذم ُمسٚمؿ «رومع يديف طمتك يٙمقٟم٤م طمذو
ُمٜمٙمبٞمف صمؿ يمؼمش.
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 -4الرفع بعد التكبر; حلدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث ريض اهلل قمٜمف ذم ُمسٚمؿ يم٤من
رؾمقل اهلل «إذا يمؼم رومع يديف ويٙمقن سمٓمقن يمٗمٞمف إمم اًم٘مبٚم٦مش هذا هق اًمسٜم٦م.وُمـ
ـمريؼ يمؼم صمؿ رومع يديف.
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل ذم «اعمٖمٜمل ُمع اًمنمحش ( :)31/3ويستح٥م أن يٛمد
أص٤مسمٕمف وىم٧م اًمرومع ،ويْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ،حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف «أن
اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا دظمؾ ذم اًمّمالة رومع يديف ُمدً اش رواه
امحد ذم «ُمسٜمدهش ( ،)486/3وأسمقداود ( ،)864واًمؽمُمذي ( ،)34:وصححف
اًمِمٞمخ إًمب٤مين ،وصححف احل٤ميمؿ ،وواوم٘مف اًمذهبل ،وطمسٜمف اًمؽمُمذي.
وهق ذم «اًمّمحٞمح اعمسٜمدش ًمٚمِمٞمخ ُم٘مبؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهمٗمر ًمف.
ًطأه :ٞإىل أٙ ّٙسؾع ٙد ٕٙإذا كبّس؟
يرومع يديف إمم اعمٜمٙمبلم ،وأطمٞم٤مٟمً٤م إمم ومروع أذٟمٞمف ،ذم رواي٦م قمـ أمحد ،وىمقل أيب
طمٜمٞمٗم٦م ،وسمٕمض أهؾ احلدي٨م.
اًمرومع إمم طمذو اعمٜمٙمبلم ،قمـ أيب محٞمد ،واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمؿُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
وإمم طمذو إذٟملم ،قمـ وائؾ ،وُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث ريض اهلل قمٜمٝمًم ذم «ُمسٚمؿش

ٗضع اهٚدّٙ


ويْمع اعمّمكم يديف قمغم ذراقمف اًمٞمنى ويْمٕمٝمًم قمغم صدره قم٘م٥م اًمتٙمبػم;
حلدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يم٤من اًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ اًمٞمد
اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمنى ذم اًمّمالة .اًمبخ٤مري ( ،)851وُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ،وأمحد
(.)447/6
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ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم «ومتح اًمب٤مريش :وهق ىمقل قم٤مُم٦م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مرُ ،مٜمٝمؿ اًمثقري،
وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ،واحلسـ سمـ ص٤مًمح ،واًمِم٤مومٕمل ،وأمحد ،وهمػمهؿ ،وهذا هق اًمراضمح،
ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ،وٓ جيقز إؾمداهلًم ،وهذا واضم٥م.
وىم٤مل اسمـ قمبداًمؼم ذم «اًمتٛمٝمٞمدش( :)85/31مل ختتٚمػ أصم٤مر قمـ اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم هذا اًمب٤مب ،وٓ أقمٚمؿ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ
ذم ذًمؽ ظمال ًوم٤م اإٓ رء روي قمـ اسمـ اًمزسمػم أٟمف يم٤من يرؾمؾ يديف إذا صغم ،وىمد روي
قمٜمف ظمالومف .اه
وهق ىمقل :اًمِم٤مومٕمل ،وُم٤مًمؽ ،وأمحد ،أي ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم اًمّمالة.
«هم٤مي٦م اعمرامش
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ :يّمٚمح ًمالؾمتدٓل سمف قمغم اًمقضمقب.
ومم٤م يدل قمغم أن اعمّمكم يْمع يديف قمغم ذراقمف اًمٞمنى طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر
ىم٤مئًم ذم اًمّمالة «ىمبض
ىم٤مل :رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ إذا يم٤من ً
سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمًمًمفش وىم٤مل« :صمؿ ووع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يمٗمف اًمـٞمنى ،واًمرؾمغ
واًمس٤مقمدش.
طمدي٨م صحٞمح ،رواه اًمٜمس٤مئل ( .)237-236/3وهمػمه ،وصححف اسمـ
ظمزيٛم٦م ،واًمٜمقوي ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ،واسمـ اعمٚم٘مـ[،وأصٚمف ذم ُمسٚمؿ].
اًمرؾمغُ :مٗمّمؾ ُم٤م سملم اًمٙمػ واًمس٤مقمد ،واًمس٤مقمد :هق ُمـ اْلٟمس٤من ُم٤م سملم اعمرومؼ
واًمٙمػ.
وأطم٤مدي٨م ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم اًمّمالة ضم٤مءت قمـ صمًمٟمٞم٦م قمنم صح٤مسم ًٞم٤م.
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ىم٤مل إصمٞمقيب ذم «ذح ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئلش( :)399/22وأُم٤م ُم٤م اؾمتحسٜمف سمٕمض
اعمت٠مظمريـ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ذم اجلٛمع سملم اًمروايتلم ُمـ أن صقرشمف أن يْمع يٛمٞمٜمف قمغم
يس٤مرهً ،
آظمذا رؾمٖمٝم٤م سمخٜمٍمه وإهب٤مُمف ،ويبسط إص٤مسمع اًمثالث ومب٤مـمؾ .اه
ؾائدُ :ٝمـ «طم٤مؿمٞم٦م اعمٖمٜملش ُت٘مٞمؼ مج٤مقم٦م ( )33/3ىم٤ملً :مٓمٞمٗم٦م قمج ًب٤م قمغم دارد
ُمذه٥م اْلُم٤مم اجلٚمٞمؾ ُمٗمتل اعمديٜم٦م ،قمغم إرؾم٤مهلؿ اًمٞمديـ طملم اًمقىمقف ذم اًمّمالة،
ُمع أن اْلُم٤مم ُم٤مًمٙمً٤م هق راوي طمدي٨م ووع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى يمًم شم٘مدم،
وطمٙمك اسمـ اعمٜمذر أن اْلُم٤مم ُم٤مًمٙمً٤م يم٤من يْمع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ،وُم٤م أرؾمؾ
يديف اإٓ سمٕمد أن ُقم ِذبُ ،
وظمٚمٕم٧م إطمدى يديف ذم اًمتٕمذي٥م ،طمٙم٤مه اًمذهبل ذم «ؾمػم
أقمالم اًمٜمبالءش ومٙم٤من جي٥م قمغم ُمتبٕمل اْلُم٤مم ،أن يٙمقٟمقا ُمع احلدي٨م اًمّمحٞمح طمٞم٨م
يم٤من .اه
واْلُم٤مم ُم٤مًمؽ هق اًم٘م٤مئؾً :مٞمس أطمد سمٕمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ّإٓ
وي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويؽمك اإٓ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.
هؾ يْمع اعمّمكم يديف قمغم صدره أو همػمه ، ،اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمقوٕمٝم٤م،و مل
يثب٧م ذم ذًمؽ دًمٞمؾ ،إٓ أٟمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم شمٚمخٞمص اًمّمٗم٦م:
ويْمٕمٝمًم قمغم صدره وم٘مط ،اًمرضمؾ واعمرأة ذم ذًمؽ ؾمقاء.اهـ
وهذا هق إىمرب -أقمٜمل ووٕمٝم٤م قمغم اًمّمدر ،-وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،وإصمٞمقيب
راضمع «ذح اًمٜمس٤مئلش (.)392-361/22
*ًطأه :ٞحلٍ االختصاز يف اهصالٝ؟
آظمتّم٤مر ذم اًمّمالة حمرم; حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل« :هنك اًمٜمبل
خمتٍماش رواه اًمبخ٤مري ( )232:وُمسٚمؿ
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أن يّمغم
ً
(.)656
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ورضمحف احلٜمٗمٞم٦م واًمِمقيم٤مين .وأهؾ اًمٔم٤مهر.
وآظمتّم٤مر هق :أن يّمكم ويده قمغم ظم٤مسشمف« ،ذح ُمسٚمؿش وهذا شمٗمسػم اسمـ
رضم٥م ،واًمؽمُمذي ،وهق شمٗمسػم مجٝمقر أهؾ اًمٚمٖم٦م ،وقم٤مُم٦م اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء.

اخلػ٘ع يف اهصالٝ


ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن اخلِمقع ؾمٜم٦م ،وذه٥م أسمق طم٤مُمد احلٜمبكم ،إمم أٟمف إن همٚم٥م
قمٚمٞمف قمدم اخلِمقع ومٞمٝم٤م ،ومٕمٚمٞمف اْلقم٤مدة ،وهق فم٤مهر اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،
وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ أن اجلٛمٝمقر اؾمتدًمقا قمغم قمدم اًمقضمقب ،سمحدي٨م أيب هريرة ريض
اهلل قمٜمف أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إذا ىمـ٣م اًمتثقي٥م أىمبؾ
اًمِمٞمٓم٤من طمتك خيٓمر سملم اعمرء وٟمٗمسف ،ي٘مقل :اذيمر يمذا ،واذيمر يمذا ،طمتك ئمؾ
اًمرضمؾُ ،م٤م يدري يمؿ صغمش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم (اًمتٚمخٞمص) :وقمٚمٞمف أن جيتٜم٥م يمؾ ُم٤م ىمد يٚمٝمٞمف
ُمـ زظم٤مرف وٟم٘مقش .اهـ
ِ ِ
َس سم ِـ ُم٤مًمِ ٍؽ ر ِيض اهللُ َقمٜمْف َىم َ٤مل :يم َ ِ ِ ِ
٥م
ؽم ْت سمِف َضم٤مٟم َ
ُ
َ٤من ىم َرا ٌم ًم َٕم٤مئ َِم َ٦م َؾم َ َ
حلدي٨م أَٟم ِ ْ َ
َ َ
َسم ْٞمتِ َٝم٤م َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمابِ ُل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَ « :أ ُِمٞمٓمِل َقمٜما٤م ىمِ َرا َُم ِؽ َه َذا َوم٢مِ اٟم ُف َٓ شم ََز ُال شم ََّم ِ
٤مو ُير ُه
َشم ْٕم ِر ُض ِذم َص َال ِيتش.أظمرضمف اًمبخ٤مري (.)485
ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين ذم «ؾمبؾ اًمسالمش :ذم احلدي٨م دًٓم٦م قمغم يمراهٞم٦م ُم٤م يِمٖمؾ قمـ
اًمّمالة ُمـ اًمٜم٘مقش وٟمحقه٤م مم٤م يِمٖمؾ اًم٘مٚم٥م وومٞمف ُمب٤مدرشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ إمم صٞم٤مٟم٦م اًمّمالة قمًم يٚمٝمل وإزاًم٦م ُم٤م يِمٖمؾ قمـ اْلىمب٤مل قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مل :وٓ
دًمٞمؾ ومٞمف قمغم سمٓمالن اًمّمالة ٕٟمف مل يرو أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أقم٤مده٤م.
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*ًطأه:ٞحلٍ اهصال ٝحبضس ٝاهطعاَ؟
وطمٙمٛمف :أي شم٘مديؿ اًمٓمٕم٤مم -إذا ىمرب -قمغم اًمّمالة اًمراضمح أٟمف ُمستح٥م; ؾمقاء
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طم٤مضم٦م ؿمديدة ،أو ظمٗمٞمٗم٦م.
واًمّم٤مرف ُمـ اًمقضمقب ومٞمًم رواه اًمبخ٤مري ( )783وُمسٚمؿ (ُ)668مـ طمدي٨م
أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إذا
ُىمدِ َم اًمٕمِم٤مء وم٤مسمدءوا سمف ىمبؾ أن شمّمٚمقا اعمٖمربش .
إمم آؾمتحب٤مب طمدي٨م قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ دقمل إمم اًمّمالة وهق حيتز ُمـ يمتػ ؿم٤مة وم٘م٤مم وـمرح اًمسٙملم وصغمُ ،متٗمؼ
قمٚمٞمف.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم «ومتح اًمب٤مريش ( :)221/5وُمتك ظم٤مًمػ وصغم سمحرضة ـمٕم٤مم
شمتقق ٟمٗمسف إًمٞمف ومّمالشمف جمزئ٦م قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمًمء ،وىمد طمٙمك اْلمج٤مع قمغم ذًمؽ اسمـ
قمبداًمؼم .ا ه
وٟم٘مٚمف اسمـ قمبداًمؼم ذم «اًمتٛمٝمٞمدش ( )317 /33وم٘م٤مل :وىمد أمجٕمقا أٟمف ًمق صغم
سمحرضة اًمٓمٕم٤مم وم٠ميمٛمؾ صالشمف ومل يؽمك ُمـ ومرائْمٝم٤م ؿمٞمئً٤م أن صالشمف جمزئ٦م قمٜمف
ومٙمذًمؽ إذا صاله٤م طم٤مىمٜمً٤م وم٠ميمٛمؾ صالشمف.اهـ
ىم٤مل اًم٘مرـمبل :ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ [اًمِمٝمٞمد] ذم «اعمٗمٝمؿش ( :)276/3ويمٚمٝمؿ
جمٛمٕمقن قمغم أن ُمـ سمٚمغ سمف ُم٤م ٓ يٕم٘مؾ سمف صالشمف وٓ يْمبط طمدوده٤م أهن٤م ٓ دمزئف
وٓ حيؾ ًمف اًمدظمقل يمذًمؽ ذم اًمّمالة وأٟمف ي٘مٓمع اًمّمالة إن أص٤مسمف ذًمؽ ومٞمٝم٤م
وإظمبث٤من اًمٖم٤مئط واًمبقل.اهـ
*ًطأه:ٞحلٍ اهِظس إىل ً٘ضع اهطذ٘د يف اهصالٗ ٝحلٍ تػٌٚض اهعِٚني؟
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ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم اؾمتحب٤مب اًمٜمٔمر إمم ُمقوع اًمسجقد وإدًم٦م وٕمٞمٗم٦م ذم هذا
٥م
واعم٤مًمٙمٞم٦م ىم٤مًمقا يٜمٔمر إمم أُم٤مُمف راضمع «اًمتٗمسػمش ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ىمدْ ٟم ََرى َشم َ٘م ُٚم َ
ًمس ًَم ِء﴾ [اًمب٘مرة ]255:واًمراضمح أٟمف يٜمٔمر إمم ُم٤م يم٤من إمم اخلِمقع أىمرب
َو ْضم ِٝم َؽ ِذم ا ا
وهق ُمقوع اًمسجقد.
وشمٖمٛمٞمض اًمٕمٞمٜملم ُمٙمروه ىمقل اجلٛمٝمقر ورضمح اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز أن اًمتٚمثؿ ُمٙمروه
وُتريؽ اًمٞمد واًمٕمب٨م ذم اًمّمالة ُمٙمروه اإٓ أن ي٠ميت أُمر ؿمديد ،أو همؿ ؿمديد .ىمقل
أمحد ٕٟمف ُمع اًمٖمؿ ٓ يستٓمٞمع اخلِمقع .وراضمع «اًمٗمتحش ٓسمـ رضم٥م (،)4:8/5
رىمؿ (.)861
* ًطأه ٞحلٍ احلسك ٞيف اهصالٝ؟
ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم ذم «اًمتٛمٝمٞمدش ( :):6/31أمجع اًمٕمٚمًمء أن اًمٕمٛمؾ اخلٗمٞمػ ذم
اًمّمالة ٓ يٗمسده٤م ،وأمجٕمقا أن اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم ذم اًمّمالة يٗمسده٤م.اهـ
وىم٤مل اًمٜمقوي :اشمٗم٘مقا قمغم أن اًمٙمثػم -أي ُمـ إومٕم٤مل -يبٓمؾ اًمّمالة ،واًم٘مٚمٞمؾ
ٓ يبٓمؾ ،ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يم٤من حيٛمؾ أُم٤مُم٦م سمٜم٧م زيٜم٥م
وهق ذم اًمّمالة رواه اًمبخ٤مري ()627وُمسٚمؿ  ،ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ إذا ؾمجد همٛمز قم٤مئِم٦م أظمرضمف اًمبخ٤مري ( ،)62:ويٜمزل ُمـ قمغم اعمٜمؼم ،ويم٤من
يتٜمخع وهق ذم اًمّمالة ومٞمدًمٙمٝم٤م سمٞمده يمًم قمٜمد ُمسٚمؿ ( ،)665وٓ شمرض اْلؿم٤مرة سمرد
اًمسالم ،وظمٚمع اًمٜمٕم٤مل ،ورومع اًمٕمًمُم٦م وووٕمٝم٤م ،وًمبس صمقب ظمٗمٞمػ ،وٟمزقمف ،ودومع
ُم٤مر ،وأظمذ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اسمـ قمب٤مس وأداره ُمـ قمغم
يس٤مره ومجٕمٚمف قمـ يٛمٞمٜمف أظمرضمف اًمبخ٤مري ( ،)2:9وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،راضمع
«اعمجٛمقعش (.)36/5
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*ًطأه:ٞحلٍ اهتؿسٙر بني اهقدًني ًٗظ احلصا ٗؾسقع ٞاألصابع يف اهصال ٝ؟
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل ذم «اعمٖمٜملش :ويستح٥م أن يٗمرج سملم ىمدُمٞمف ويراوح سمٞمٜمٝمًم
يٕمتٛمد قمغم هذه ُمرة وقمغم هذه ُمرة وٓ يٙمثر ذًمؽ [وُمس احلّم٤م ذم اًمّمالة ُمٙمروه
وهق ىمقل اجلٛمٝمقر].
ويٙمره ومرىمٕم٦م إص٤مسمع ذم اًمّمالة« .اعمٖمٜملش (.)481-47:/2
* ًطأه: ٞحلٍ االهتؿات يف اهصالٝ؟
ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم يمراهٞم٦م آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة سم٤مًمٕمٜمؼ ُم٤م مل يستدسمر اًم٘مبٚم٦م إذا مل
ِ
ِ
٧مَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤م َىم٤م ًَم ْ
يٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م; حلدي٨م َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
٤من ُِمـ ص َالةِ
ِ ِ ِ
ِ
اًمّم َالةِ َوم َ٘م َ٤ملُ « :ه َق ْ
خيتَٚمِ ُس ُف ا ا
اظمتِ َال ٌس َ ْ
ًمِم ْٞم َٓم ُ ْ َ
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ َقم ْـ آ ًْمت َٗم٤مت ِذم ا
ا ًْم َٕم ْب ِدش ،أظمرضمف اًمبخ٤مري (.)862
و ُمٕمٜمك اظمتالس :يٕمٜمل أن اًمِمٞمٓم٤من يسؽمق ُمـ اًمٕمبد ذم صالشمف اًمتٗم٤مشمف ومٞمٝم٤م
وخيتٓمٗمف ُمٜمف اظمتٓم٤م ًوم٤م طمتك يدظمؾ قمٚمٞمف سمذًمؽ ٟم٘مص ذم صالشمف وظمٚمؾ.
ىم٤مل اسمـ طمجر :احلدي٨م دل قمغم اًمٙمراه٦م وهق إمج٤معً ،مٙمـ اجلٛمٝمقر قمغم أهن٤م
ًمٚمتٜمزيف ،اًمٗمتح (/3ص.)414
وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم :ومجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن آًمتٗم٤مت ٓ يٗمسد اًمّمالة إذا يم٤من
يسػما« .اعمٖمٜملش (.)47:/2
ً
وم٢من اؾمتدسمر اًم٘مبٚم٦م سمٓمٚم٧م صالشمف; وهذا ىمقل أمحد وُم٤مًمؽ وإؾمح٤مق وأصح٤مب
اًمرأي راضمع «اًمٗمتحش ٓسمـ رضم٥م (.)512/5
*ًطأه :ٞحلٍ اهبصاق إىل اهقبو ٞيف اهصال ٝ؟
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اًمبزاق إمم اًم٘مبٚم٦م ذم اًمّمالة حمرم وٓ يبّمؼ قمـ يٛمٞمٜمف إذا يم٤من ذم اًمّمالة .وإن
يم٤من ذم همػم اعمسجد يبّمؼ قمـ يس٤مره ،وإن يم٤من ذم اعمسجد ومال جيقز ،إٟمًم يبّمؼ ذم
صمقسمف«.راضمع اعمٖمٜملش (.)482/2
*ًطأه :ٞحلٍ زؾع اهبصس إىل اهطٌاء يف اهصالٝ؟
اًمٜمٔمر إمم اًمسًمء ذم اًمّمالة حمرم; حلدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿً« :مٞمٜمتٝملم أىمقام يرومٕمقن أسمّم٤مرهؿ إمم
اًمسًمء ذم اًمّمالة أو ٓ شمرضمع إًمٞمٝمؿش رواه ُمسٚمؿ ( ،)539وأظمرضمف اًمبخ٤مري
( )861قمـ أٟمس.
وضم٤مء قمٜمد ُمسٚمؿ ( )534قمـ أيب هريرة ،وُمـ طمدي٨م صح٤ميب ُمبٝمؿ وهق ذم
«اًمّمحٞمح اعمسٜمدش ،وقمـ اسمـ قمٛمر قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ،وقمـ اسمـ ُمسٕمقد ،وطمذيٗم٦م.
ورضمحف اًمِمقيم٤مين واًمّمٜمٕم٤مين ،وُمذه٥م اجلٛمٝمقر اًمٙمراهٞم٦م وهق يمراه٦م ُتريؿ
ورضمحف اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم واحل٤مومظ اسمـ طمجر.
ىم٤مل اسمـ طمجر رمحف اهلل :وأومرط اسمـ طمزم وم٘م٤مل يبٓمؾ اًمّمالة« .اًمٗمتحش.

دعاء االضتؿتاح ٗاالضتعاذ ٗ ٝاهبطٌوٞ


[وسمٕمد أن ي٘مقم اعمّمكم إمم اًمّمالة ُ ،مست٘م ًبال اًم٘مبٚم٦م ،ويٙمؼم شمٙمبػمة اْلطمرام راوم ًٕم٤م
ىم٤مئال اهلل أيمؼمً ،
يديفً ،
ُم٘مبال قمغم اهلل سم٘مٚم٥م ظم٤مؿمع وسمـٍم ؾم٤ميمـ ،وىمد ووع يده
اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى قمغم صدره ،يستح٥م ًمف ىمبؾ آؾمتٕم٤مذة واًمبسٛمٚم٦م ًم٘مراءة اًمٗم٤مُت٦م
أن يستٗمتح اًمّمالة سمًم صمب٧م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح]
ويم٤من اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ٓ يراه ،سمؾ يٙمؼم وي٘مرأ اًمٗم٤مُت٦م ،وىمقل اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف
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اهلل يٚمزم ُمٜمف إسمٓم٤مل صمالث ؾمٜمـ :دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ،وآؾمتٕم٤مذة ،اًمبسٛمٚم٦م.اٟمٔمر «أصؾ
اًمّمٗم٦مش (.)34:/2
*ًطأه :ٞحلٍ دعاء االضتؿتاحٗ ،االضتعاذٗ ،ٝاهبطٌو ٞيف اهصالٝ؟
طمٙمؿ دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح ،وآؾمتٕم٤مذة ،اًمبسٛمٚم٦م ذم اًمّمالة آؾمتحب٤مب قمٜمد
اجلٛمٝمقر ،وهق اًمراضمح.
وٟم٘مؾ ىمقل اجلٛمٝمقر ؿمٞمخ اْلؾمالم يمًم ذم «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)514/33
[ٗهدعاء االضتؿتاح عد ٝصٚؼُ ،يذيمر أؿمٝمره٤م ذم هذه اًمسٓمقر] ُمٜمٝم٤م
طمدي٨م(:اًم اٚمٝمؿ سم ِ
لم اعمَْ ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
ب) :وهق
٤مي ،يم ًََم َسم٤مقمَدْ َت َسم ْ َ
٤مقمدْ َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
لم َظم َٓم٤م َي َ
ُ ا َ
أصح أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح ؾمٜمدً ا ،ذيمره احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش ( ،)294/3وؾمب٘مف ؿمٞمخ
اْلؾمالم ،وىم٤مل اًمِمقيم٤مين :وأصح ُم٤م روي ذم آؾمتٗمت٤مح طمدي٨م أيب هريرة;
[ومٛمٜمٝم٤م]:

ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل :يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ
 -2قمـ َأسمِـل ُه َر ْي َر َة َر َ
لم ا ًْم ِ٘م َرا َء ِة إِ ْؾمٙمَ٤م َشم ً٦مَ ،ىم َ٤مل :أَ ْطم ِس ُب ُف َىم َ٤ملُ :هٜمَ اٞم ً٦مَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :سمِ٠مَ ِيب َو ُأ ُِمل
َي ْسٙم ُ
لم اًم اتٙمْبِ ِػمَ ،و َسم ْ َ
ُ٧م َسم ْ َ
قل :اًم اٚمٝمؿ سم ِ
قل؟ َىم٤م َل« :أَ ُىم ُ
لم اًمتاٙمْبِ ِػمَ ،وا ًْم ِ٘م َرا َءةَُِ ،م٤م َشم ُ٘م ُ
َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللاِ ،إِ ْؾمٙمَ٤مشم َ
٤مقمدْ
ُؽ َسم ْ َ
ُ ا َ
لم اعمَْ ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
ب ،اًم اٚم ُٝم اؿ َٟم ِ٘مٜمِل ُِم ْـ ْ
اخلَ َٓم٤م َي٤م ،يم ًََم
٤مي ،يم ًََم َسم٤مقمَدْ َت َسم ْ َ
َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
لم َظم َٓم٤م َي َ
ِ
ِ
ُيٜمَ ا٘مك اًمثا ْق ُب ْإَ ْسم َٞم ُض ُِم ْـ اًمدا ٟم ِ
ؼمدِش.
َس ،اًم اٚم ُٝم اؿ ا ْهمس ْؾ َظم َٓم٤م َي َ
٤مي سمِ٤معمَْ٤مءَ ،واًم اث ْٚم ِ٩مَ ،وا ًْم َ َ
أظمرضمف اًمبخ٤مري ( ،)855وُمسٚمؿ (.)6:9
وذه٥م إمم ُمنموقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح هبذا اًمدقم٤مء ،اًمِم٤مومٕمل واسمـ طمزم.
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َ٤من إِ َذا يم ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف ،أَ اٟم ُف يم َ
ٚمّمالَةَِ ،ىم َ٤ملُ « :ؾم ْب َح٤مٟم ََؽ اًم اٚم ُٝم اؿ،
َؼم ًم ا
اَ
َ -3و َقم ْـ ُقم َٛم َر َر َ
()1
ِ
اؾم ُٛم َؽَ ،و َشم َٕم َ٤ممم َضمدُ َكَ ،وَٓ إِ ًَم َف َهم ْ ُػم َكش .
َوسمِ َح ْٛمد َكَ ،و َشم َب َ٤مر َك ْ
رواه ُمسٚمؿ ،سمسٜمد ُمٜم٘مٓمع ،وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ( )3::/2سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

ُمقىمقف.
وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومق ًقم٤م ،رواه أسمقداود ،واًمؽمُمذي ،واسمـ ُم٤مضمف ،وأمحد
(.)341/7
وقمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمرومق ًقم٤م ،رواه اًمٜمس٤مئل ،واًمؽمُمذي ،وأسمقداود ،وأمحد.
وقمـ أٟمس وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمٝمًم .
وهذا اًمدقم٤مء ذه٥م إًمٞمف أمحد ،وأسمقطمٜمٞمٗم٦م ،واًمِمٞمخ إًمب٤مين.
ِ
ِ
٥م ر ِيض اهللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ رؾم ِ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ
َ ُ
 -4طمدي٨م َقم ِكم ْسم ِـ أَ ِيب َـم٤مًم ٍ َ َ
َ٤من إِ َذا َىم٤مم إِ َمم اًمّم َال ِة َىم َ٤مل « :وضمٝم ُ٧م وضم ِٝمك ًمِ اٚم ِذى َوم َٓمر اًمسٛمق ِ
َأ اٟم ُف يم َ
ات َوإَ ْر َض
َ ا ََ
ا
َ ا ْ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم َٓ
٤مى َو َممَ٤مشمِك هللاِ َر ِب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
نميمِ َ
لم إِ ان َصالَشمك َوٟم ُُسٙمك َو َحم ْ َٞم َ
َ ِ
ذ َ
ْ٧م
ْ٧م .أَٟم َ
ْ٧م اعمَْٚمِ ُؽ َٓ إِ ًَم َف إِٓا أَٟم َ
لم اًم اٚم ُٝم اؿ أَٟم َ
يؽ ًَم ُف َوسمِ َذًم ِ َؽ أُ ُِم ْر ُ
ت َوأَٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْسٚمِ ِٛم َ
ِ
ؽم ْوم ُ٧م سمِ َذٟمْبِك َوم٤م ْهم ِٗم ْر ِمم ُذٟمُقسمِك َمجِٞم ًٕم٤م إِ اٟم ُف َٓ َي ْٖم ِٗم ُر
َر ِسمك َوأَٟمَ٤م َقم ْبدُ َك َفم َٚم ْٛم ُ٧م َٟم ْٗمسك َوا ْقم َ َ
ْ٧م َو ْ ِ
ُ
ف
اس ْ
ْ٧م َو ْاه ِدٟمِك َٕ ْطم َس ِـ إَ ْظمال َِق َٓ َ ْهي ِدى َٕ ْطم َسٜم ِ َٝم٤م إِٓا أَٟم َ
ُقب إِٓا َأٟم َ
اًمذٟم َ
َقمٜمِك َؾم ِٞم َئ َٝم٤م َٓ َي ْ ِ
اخل ْ ُػم ُيم ُٚم ُف ِرم َيدَ ْي َؽ
ٍم ُ
ف َقمٜمِك َؾم ِٞمئَ َٝم٤م إِٓا َأٟم َ
ْ٧م ًَم اب ْٞم َؽ َو َؾم ْٕمدَ ْي َؽ َو ْ َ

ْس اًم اثٜمَ ِ
لم َه َذا ْإَ ْص ُؾ[وهق أن ِضمٜم ِ
٤مء أومْمؾ ُمـ
()2ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمًم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤مؤى(:)4:5/33إ َذا َشم َب ا َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِضمٜم ِ
اؾم ُٛمؽ
ْس اًمدُ قمَ٤مء] َ :وم٠مَ ْوم َْم ُؾ َأٟم َْقا ِع آ ْؾمت ْٗمتَ٤محِ َُم٤م يمَ٤م َن َصمٜمَ٤م ًء َحم ًْْم٤م ُمثْ َؾ ُ ( :ؾم ْب َح٤مٟمَؽ اًم اٚم ُٝم اؿ َوسمِ َح ْٛمدك َو َشمبَ َ٤مر َك ْ
احلَ ْٛمدُ هللاِ يمَثِ ًػما َو ُؾم ْب َح َ
ْؼم َيمبِ ًػما َو ْ
٤من اهللاِ ُسمٙم َْر ًة َو َأ ِص ًٞمال ) َو ًَمٙمِ اـ
َػمك ) َو َىم ْق ًُم ُف  ( :اهللاُ َأيم َ ُ
َو َشم َٕم َ٤ممم َضمدُ ك َ .و َٓ إ ًَم َف هم ْ ُ
ٞمف ُِمـ اًمثاٜم ِ
َذ َ ِ ِ
َ٤مء َُم٤م ًَم ْٞم َس ِذم َه َذا.اهـ ـ(ت)
اك وم ْ
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ِ
ُقب إِ ًَم ْٞم َؽ ش رواه
ًمنم ًَم ْٞم َس إِ ًَم ْٞم َؽ َأٟمَ٤م سمِ َؽ َوإِ ًَم ْٞم َؽ َشم َب َ٤مريم َ
ْ٧م َو َشم َٕم٤م ًَم ْٞم َ٧م َأ ْؾم َت ْٖمٗم ُر َك َوأَشم ُ
َوا ا ُ
ُمسٚمؿ.
وذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم ىمقل ،واسمـ اعمٜمذر إمم آؾمتٗمت٤مح سمًم ضم٤مء قمـ قمكم ،وسمٕمده
طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين رمحف اهلل :ووهؿ اًمِمقيم٤مين ،واحل٤مومظ وىم٤مٓ :وأُم٤م ُمسٚمؿ وم٘م ّٞمده

سمّمالة اًمٚمٞمؾ ،وهذه اًمرواي٦م ٓ شمقضمد ذم ُمسٚمؿ.
َ -5قم ْـ ا ْسم ِـ ُقمٛمر ر ِيض اهللُ َقمٜمْ ُٝمًم َىم َ٤ملَ :سم ْٞمٜمًَم ٟم َْح ُـ ٟم َُّم ِكم ُم َع رؾم ِ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ
َ َ ُ
َ
َ
ََ َ َ
ِ
ِ
احل ْٛمدُ هللاِ يمَثِ ًػماَ ،و ُؾم ْب َح٤م َن اهللاِ
ْؼم يمَبِ ًػماَ ،و ْ َ
َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ ،إِ ْذ َىم َ٤مل َر ُضم ٌؾ ُم ْـ ا ًْم َ٘م ْق ِم :اهللاُ َأيم َ ُ
ُسمٙم َْر ًة َو َأ ِص ًٞمالَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَُ « :م ْـ ا ًْم َ٘م٤مئِ ُؾ يمَٚمِ َٛم َ٦م يم ََذا َويم ََذا؟ش
ِ
َىم َ٤مل َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ا ًْم َ٘م ْق ِم :أَٟمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
ًمس ًَم ِءش.
قل اهللاَِ ،ىم َ٤ملَ « :قم ِج ْب ُ٧م َهلَ٤مُ ،ومت َح ْ٧م َهلَ٤م َأ ْسم َق ُ
اب ا ا
رواه ُمسٚمؿ.
ىم٤مل أمحد وٓ جيٝمر اْلُم٤مم سم٤مٓومتت٤مح وقمٚمٞمف قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وإذا ٟمز آؾمتٗمت٤مح
أو شمريمف قمٛمدً ا طمتك ذع ذم آؾمتٕم٤مذة ،مل يٕمد إًمٞمف ٕٟمف ؾمٜم٦م.اهـ ُمـ «اعمٖمٜملش
( ،)39/3وراضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)351/2

االضتعاذٗ ٝاهبطٌوٞ


آؾمتٕم٤مذة ُمستحب٦م; ٕن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مرأ
يتٕمقذ ىمبؾ اًم٘مراءة ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،واًمبٕمض
اًم٘مرآن ذم اخلٓم٥م ومل َي ِرد ْ أٟمف يم٤من ا
ٟم٘مؾ أهن٤م ؾمٜم٦م سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،ويستٕمٞمذ ذم اًمريمٕم٦م إومم ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
وىمقل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم اًمتٚمخٞمص :صمؿ يستٕمٞمذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وضمقسم٤م ،ىمقل
ُمرضمقح.
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*ًطأهً :ٞتٙ ٟطتعٚرًٗ ،ا ٓ ٛصٚػ ٞاالضتعاذٝ؟
يستٕمٞمذ ىمبؾ اًم٘مراءة«.اعمٖمٜمل ُمع اًمنمحش ( .)39/3وي٘مقل[ :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ
اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ] .وهق ىمقل أمحد ،وأيب طمٜمٞمٗم٦م ،واًمِم٤مومٕمل.
ت
﴿وإِ َذا َىم َر ْأ َت ا ًْم ُ٘م ْر َآ َن﴾ [اْلهاء ،]56/أي إذا أردت َىم َر ْأ َ
وىمقًمف شمٕم٤مممَ :
ا ًْم ُ٘م ْرآَ َن.
*ًطأهٓ :ٞى جئس باالضتعاذٗ ٝاهبطٌو ٞأَ ٙطس بٔا ؟
ين سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م ذم ىمقل اجلٛمٝمقر .ىم٤مًمف اسمـ رضم٥م ذم «اًمٗمتحش
(.](497/5
وٟم٘مؾ اسمـ ىمداُم٦م اْلمج٤مع قمغم اْلهار هب٤م.
وأُم٤م اًمبسٛمٚم٦م ومٛمستحب٦م;  ،وٓ جي٥م ىمراءهت٤م ذم اًمّمالة ذم رواي٦م قمـ أمحد ،وىمقل
أيب طمٜمٞمٗم٦م ،واسمـ قمبداًمؼم ،وُم٤مًمؽ ،وًمٞمس٧م آي٦م ُمـ اًمٗم٤مُت٦م واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب هريرة
ِ
ًمّم َال َة
ريض اهلل قمٜمف َقم ْـ اًمٜمابِ ِل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل اهللاُ َشم َٕم َ٤مممَ :ىم َس ْٛم ُ٧م ا ا
لم َقم ْب ِدي ٟمِ ّْم َٗم ْ ِ
ْ
﴿احلَ ْٛمدُ هللاِ َر ِب
لمَ ،وًم ِ َٕم ْب ِدي َُم٤م َؾم َ٠م َلَ ،وم٢مِ َذا َىم َ٤مل ا ًْم َٕم ْبدُ
َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
لم﴾ َىم َ٤مل اهللاُ َشم َٕم َ٤مممَ :محِدَ ِين َقم ْب ِديش.
ا ًْم َٕم٤معمَِ َ

ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل )425/2( -ذم «أصؾ اًمّمٗم٦مش :اعمراد سم٤مًمّمالة
هٜم٤م اًمٗم٤مُت٦م .ىم٤مل اًمٕمٚمًمء :واعمراد ىمسٛمتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك; ٕن ٟمّمٗمٝم٤م إولُ :تٛمٞمد
هلل شمٕم٤ممم ،ومتجٞمد وصمٜم٤مء قمٚمٞمف ،وشمٗمقيض إًمٞمف ،واًمٜمّمػ اًمث٤مين :ؾم١مال ،وشمرضع
واومت٘م٤مر .واطمت٩م اًم٘م٤مئٚمقن :سم٠من اًمبسٛمٚم٦م ًمٞمس٧م ُمـ اًمٗم٤مُت٦م هبذا احلدي٨م وهق ُمـ
أووح ُم٤م اطمتجقا سمف ،ىم٤مًمقإ :هن٤م ؾمبع آي٤مت سم٤مْلمج٤مع ،ومثالث ذم أوهل٤م صمٜم٤مء ،أوهل٤م
احلٛمد ،وصمالث دقم٤مء ،أوهل٤م اهدٟم٤م اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ،واًمس٤مسمٕم٦م ُمتقؾمٓم٦م .وهل إي٤مك
ٟمٕمبد ،وإي٤مك ٟمستٕملم ،ىم٤مًمقا :وٕٟمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل :ىمسٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم
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قمبدي ٟمّمٗملم ،وم٢مذا ىم٤مل :احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ومٚمؿ يذيمر اًمبسٛمٚم٦م ،وًمق يم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م
ًمذيمره٤م.
واًمبسٛمٚم٦م ذم اعمّمحػ ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمسقر ،ىم٤مًمف اسمـ ىمداُم٦م.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم اًمتٚمخٞمص :اًمبسٛمٚم٦م ريمـ ،وهق ىمقل ُمرضمقح.
*ًطأه:ٞحلٍ اجلٔس باهبطٌوٞ؟
ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم :وىمٞمؾ ٓ يسـ اجلٝمر هب٤م ،يمًم هق ىمقل اجلٛمٝمقر.
وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :مل يّمح ذم اجلٝمر هب٤م طمدي٨م [أي :اًمبسٛمٚم٦م].اهـ ٟم٘مالً ُمـ
«هم٤مي٦م اعمرامش.
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم «اًمٗمت٤موىش ( ،)386/33ومل يثب٧م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من جيٝمر هب٤م ،وًمٞمس ذم« اًمّمح٤محش وٓ ذم «اًمسٜمـش طمدي٨م
صحٞمح سيح ذم اجلٝمر سمؾ ُمقوققم٦م.اهـ وو ّٕمػ أطم٤مدي٨م اجلٝمر سم٤مًمبسٛمٚم٦م اسمـ
رضم٥م ،واًمزيٚمٕمل ،وعمـ ىم٤مل سم٤مجلٝمر أطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م ُمردودة وراضمع «ٟمّم٥م اًمراي٦مش
( .)467-446/2وىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م ٓ يٜمبٖمل ًمإلُم٤مم أن جيٝمر سمبسؿ اهلل اًمرمحـ
اًمرطمٞمؿ ذم رء ُمـ صالشمف«.يمت٤مب احلج٦مش حمٛمد سمـ احلسـ ( ،):7/2وهق شمٚمٛمٞمذ
أيب طمٜمٞمٗم٦م.
ها ذم اجلٝمري٦م واًمني٦م:
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم «اًمتٚمخٞمصش :صمؿ ي٘مقل ً
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ.
وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم «يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مءش ( ٓ :):6/2يّمح ذم اجلٝمر سم٤مًمبسٛمٚم٦م،
طمدي٨م ُمسٜمد .واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف« ،أن اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،وأسم٤م سمٙمر ،وقمٛمر ،يم٤مٟمقا يٗمتتحقن اًمّمالة سم٤محلٛمد هلل رب
اًمٕم٤معملمش ُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف .أظمرضمف اًمبخ٤مري ( )854وُمسٚمؿ (.)4::
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وذم رواي٦م عمسٚمؿ ،ومٚمؿ أؾمٛمع أطمدً ا ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ .ويستدل
قمغم قمدم اجلٝمر هب٤م سمحدي٨م أَ ِيب ُه َر ْي َر َة َقم ْـ اًمٜمابِ ِل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل اهللاُ
لم َقم ْب ِدي ٟمِ ّْم َٗم ْ ِ
لمَ ،وًم ِ َٕم ْب ِدي َُم٤م َؾم َ٠م َلَ ،وم٢مِ َذا َىم َ٤مل ا ًْم َٕم ْبدُ
اًمّم َال َة َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
َشم َٕم َ٤مممَ :ىم َس ْٛم ُ٧م ا
لم﴾ َىم َ٤مل اهللاُ َشم َٕم َ٤مممَ :محِ ِ
ْ
دَين َقم ْب ِديش.
﴿احلَ ْٛمدُ هللاِ َر ِب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
واًمراضمح اْلهار هب٤م ،رضمحف اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ ،واًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز،واًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم
رمحٝمؿ اهلل ،ورضمحف اًمِمٞمخ حيٞمك طمٗمٔمف اهلل ،وهق ىمقل مجٝمقر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

قساء ٝاهؿاحتٞ


ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن ىمراءهت٤م ذم اًمّمالة ريمـ.
و اًمدًمٞمؾ طمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٓ« :صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مبش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف
اًمبخ٤مري ( ،)867وُمسٚمؿ (.)4:5
وذم رواي٦م ٕمحد (ً« :)432/6مٕمٚمٙمؿ شم٘مرؤون ظمٚمػ إُم٤مُمٙمؿ؟ش ىمٚمٜم٤مٟ :مٕمؿ ىم٤مل:
«ٓ شمٗمٕمٚمقا اإٓ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مب ،وم٢مٟمف ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ هب٤مش وهق صحٞمح.
ودم٥م ىمراءهت٤م ذم يمؾ ريمٕم٦مً ،م٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :صمؿ اومٕمؾ ذًمؽ
ذم صالشمؽ يمٚمٝم٤مش وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،وهق اًمراضمح أهن٤م ريمـ .وهق اًمّمحٞمح ُمـ
ُمذه٥م أمحد ،وىمقل ُم٤مًمؽ ،واًمِم٤مومٕمل.
واعم٠مُمقم ي٘مرأ اًمٗم٤مُت٦م ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م ،وي٘مرأ ذم اًمني٦م هب٤م ،وهق واضم٥م; أي:
ريمـ ،وسمٖمػماًمٗم٤مُت٦م ُمستح٥م ،وهق ىمقل اسمـ قمقن ،وإوزاقمل ،وأيب صمقر،
واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ،وُمذه٥م اًمبخ٤مري ،وداود ،واسمـ طمزم ،واًمِمقيم٤مين
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ورضمحف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ ،واًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ .وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك سمـ قمكم
احلجقري- .طمٗمٔمف اهلل -ظمال ًوم٤م ًمٚمجٛمٝمقر ذم اجلٝمري٦م.
ىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘م٥م طمدي٨م ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مب .ىم٤مل وذم اًمب٤مب
قمـ أيب هريرة ،وقم٤مئِم٦م ،وأٟمس ،وأيب ىمت٤مدة ،وقمبداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
*ًطأه:ٞحلٍ قساء ٝاهؿاحت ٞهوٌأًَ٘ يف اجلٔسٞٙ؟
اجلٛمٝمقر ىم٤مًمقا ٓ :ي٘مرأ هب٤م -أي اًمٗم٤مُت٦م -ذم اجلٝمري٦م .حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل
قمٜمف ،أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اٟمٍمف ُمـ صالة ضمٝمر ومٞمٝم٤م
سم٤مًم٘مراءة وم٘م٤مل«:هؾ ىمرأ ُمٕمل أطمد ُمٜمٙمؿ آٟم ًٗم٤مش ىم٤مل رضمؾٟ :مٕمؿ ،ي٤م رؾمقل اهلل ،ىم٤مل:
«أىمقل ُم٤مزم أٟم٤مزع اًم٘مرآنش.
ىم٤مل وم٤مٟمتٝمك اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مراءة ومٞمًم ضمٝمر ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ سم٤مًم٘مراءة ُمـ اًمّمالة طملم ؾمٛمٕمقا ذًمؽ.
ىم٤مل إصمٞمقيب ذم «ذح اًمٜمس٤مئلش ( :)732/22ىمٞمؾ ومٞمف دًمٞمؾ عمـ ىم٤مل :إن اعم٠مُمقم
ٓ ي٘مرأ ظمٚمػ اْلُم٤مم ذم اجلٝمري٦مَ ،و ُر اد سم٠من احلدي٨م ظم٤مرج قمـ حمؾ اًمٜمزاعٕ ،ن
اْلٟمٙم٤مر ومٞمف قمغم اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة ظمٚمػ اْلُم٤مم وهق اًمذي شم٘مع سمف ُمٜم٤مزقم٦م اْلُم٤مم ،وحمؾ
ها وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ومٝمق حمٛمقل قمغم ُم٤مقمدا اًمٗم٤مُت٦م ٕن أسم٤م هريرة
اخلالف ىمراءة اعم٠مُمقم ً
ريض اهلل قمٜمف -أومتك أسم٤م اًمس٤مئ٥م سمٕمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمقضمقبىمراءهت٤م ظمٚمػ اْلُم٤مم ُمٓمٚم ً٘م٤م.
وم٘مد شم٘مدم ذم رواي٦م اعمّمٜمػ ( ):1:/34سمٚمٗمظ وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م هريرة إين أطمٞم٤مٟمً٤م
أيمقن وراء اْلُم٤مم ،ومٖمٛمز ذراقمل وىم٤مل :أىمرأ هب٤م ذم ٟمٗمسؽ ي٤م وم٤مرد.
وذم رواي٦م أيب قمقاٟم٦م ذم «صحٞمحفش وم٘مٚم٧م ٕيب هريرة :وم٢مين أؾمٛمع ىمراءة اًم٘مرآن،
ومٖمٛمزين سمٞمده ،وم٘م٤مل :ي٤م وم٤مرد ،أو اسمـ وم٤مرد إىمرأ هب٤م ذم ٟمٗمسؽ ....وىم٤مل ىمد ذيمر
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اًمٕمالُم٦م اعمب٤مريمٗمقري ًمرد هذا آؾمتدٓل أو هب٤م [أي يٕمٜمل أن اعم٠مُمقم ٓ ي٘مرأه٤م ذم
اجلٝمري٦م].
ىم٤مل إول:إن ىمقًمف :وم٤مٟمتٝمك اًمٜم٤مس  ......طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف-
اًمس٤مسمؼُ ،مـ ىمقل اًمزهري ُمدرج ذم احلدي٨م يمًم سح سمذًمؽ احلٗم٤مظ.
ىم٤مل اْلُم٤مم اًمبخ٤مري -رمحف اهلل -ذم ضمزء «اًم٘مراءة ظمٚمػ اْلُم٤ممش (ص :)35وىمقًمف
وم٤مٟمتٝمك اًمٜم٤مس ُمـ يمالم اًمزهري .وىم٤مل سمف :اًمؽمُمذي ،واًمبٞمٝم٘مل ،واسمـ طمجر.
صمؿ ىم٤مل ذم (ص :)748ىم٤مل اجل٤مُمع :قمٗم٤م اهلل قمٜمف ،هذا اًمذي ذيمره اًمٕمالُم٦م أمحد
ؿم٤ميمر -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم اجلٛمع سملم أدًم٦م اًمب٤مب ُت٘مٞمؼ ،طم٘مٞمؼ سم٤مًم٘مبقل ًمٙمقٟمف ُم١ميدً ا
سم٤معمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل ،وُم٤م قمداه رأي ُمرذول ٓ يٜمبٖمل أن يٚمتٗم٧م إًمٞمف ُمـ يم٤من ُمـ
اًمٗمحقل ،وهبذا يتبلم ًمؽ وٕمػ ُم٤م رضمحف أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ قمٍمٟم٤م ُمـ وضمقب
ىمراءة اًم٘مراءة قمغم اعم٠مُمقم ذم اًمّمالة اًمني٦م وم٘مط ُمدقم ًٞم٤م اًمٜمسخ ًمٚمقضمقب ذم اجلٝمري٦م
سمال سمٞمٜم٦م واوح٦م ،وٓ طمج٦م ُم٘مٜمٕم٦م ،ومتٜمبف ًمذًمؽ وٓ شمٙمـ أؾمػم اًمت٘مٚمٞمد; وم٢مٟمف طمج٦م
اًمبٚمٞمد .اهـ
واحل٤مصؾ أن اًمراضمح ىمقل ُمـ ىم٤مل :سمقضمقب ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م قمغم اعم٠مُمقم ُمٓمٚم ً٘م٤م،
ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمّمالة هي٦م أو ضمٝمري٦م ،وؾمقاء يم٤من يسٛمع ىمراءة اْلُم٤مم أم ٓ.وضم٤مء
قمـ قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل :صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم
آًمف وؾمٚمؿ سمٕمض اًمّمٚمقات اًمتل جيٝمر ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مراءة ،وم٘م٤مل ٓ« :ي٘مرأن أطمد ُمٜمٙمؿ إذا
ضمٝمرت سم٤مًم٘مراءة اإٓ سم٠مم اًم٘مرآنش .رواه اًمٜمس٤مئل (.):31
وىم٤مل إصمٞمقيب :واحل٤مصؾ أن وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م قمغم اعم٠مُمقم ُمٓمٚم ً٘م٤م هق احلؼ،
ومتبٍموا .واهلل أقمٚمؿ .اهـ
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ىم٤مل إصمٞمقيب ( :)758/22هذا طمدي٨م صحٞمح ،وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم شمْمٕمٞمػ
اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهللً -مف.
وىمد صحح احلدي٨م اسمـ ظمزيٛم٦م ،واسمـ طمب٤من ،وطمسٜمف اًمؽمُمذي  ،واًمدارىمٓمٜمل،
واسمـ طمب٤من ،واحل٤ميمؿ .وىم٤مل ورد ُم٤م ىم٤مم سمف اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهللُ -مـ شمْمٕمٞمػ
احلدي٨م .راضمٕمف يمالم ـمقيؾ (/22ص.)767
وىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم «اعمٕم٤مملش (:)316/2هذا احلدي٨م ٟمص سم٠من ىمراءة وم٤مُت٦م اًمٙمت٤مب
واضمب٦م قمغم ُمـ صغم ظمٚمػ اْلُم٤مم ؾمقاء ضمٝمر اْلُم٤مم سم٤مًم٘مراءة أو ظم٤موم٧م هب٤م.
وىم٤مل :وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،ومروي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ
أوضمبقا اًم٘مراءة ظمٚمػ اْلُم٤مم.
وروي قمـ آظمريـ أهنؿ يم٤مٟمقا ٓ ي٘مرؤون ،واومؽمق اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م قمغم صمالصم٦م أىم٤مويؾ:
ومٙم٤من ُمٙمحقل ،وإوزاقمل ،واًمِم٤مومٕمل ،وأسمقصمقر ي٘مقًمقن ٓ :سمد ُمـ أن ي٘مرأ ظمٚمػ
اْلُم٤مم ومٞمًم جيٝمر سمف ،وومٞمًم ٓ جيٝمر.
وىم٤مل اًمزهري ،وُم٤مًمؽ ،وأمحد سمـ طمٜمبؾ ،وإؾمح٤مق :ي٘مرأ ومٞمًم أه اْلُم٤مم ومٞمف ،وٓ
ي٘مرأ ومٞمًم ضمٝمر سمف.
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وأصح٤مب اًمرأي ٓ :ي٘مرأ أطمد ظمٚمػ اْلُم٤مم ضمٝمر اْلُم٤مم
أو أه.
وأُم٤م ىمقل اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل -قمـ ومتقى طمدي٨م أيب هريرة :أي إىمرأ هب٤م ذم
ٟمٗمسؽ .وقمـ طمديثف ُم٤مزم أٟم٤مزع اًم٘مرآن .وىم٤ملً :مٜم٤م ُم٤م روى ٓ ُم٤م رأى ،واؾمتدل
سمذًمؽ سم٘مّم٦م أن أسم٤م هريرة -ريض اهلل قمٜمف -أومتك سمٖمسؾ اْلٟم٤مء صمالث ُمـ وًمقغ
اًمٙمٚم٥م ،وطمدي٨م أٟمف ومٞمف ؾمبع ،ومٝمذا همػم صحٞمح إًمٞمف.
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وأيْم٤م ُم٤م يم٤من ًمف أن
وم٘مد ضم٤مء قمٜمف أٟمف أومتك سمٖمسؾ اْلٟم٤مء ؾمب ًٕم٤م ُمـ وًمقغ اًمٙمٚم٥مً ،
يٗمتل سمخالف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم ُمس٠مًم٦م اًم٘مراءة.
وىمد سمقب اًمٜمقوي ،سم٤مب اًم٘مراءة ظمٚمػ اْلُم٤مم وهق ي٘مرأ يمًم ذم اعمخٓمقـم٦م.
وذيمر طمدي٨م أظمرضمف اْلُم٤مم ُمسٚمؿ ،قمـ قمٛمران سمـ طمّملم -ريض اهلل قمٜمف -ىم٤مل:
صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم وم٘م٤مل« :أيٙمـ ىمرأ
ظمٚمٗمل سمسبح اؾمؿ رسمؽ إقمغمش وم٘م٤مل رضمؾ :أٟم٤م ومل أرد هب٤م اإٓ اخلػم .ىم٤مل« :ىمد
قمٚمٛم٧م أن سمٕمْمٙمؿ ظم٤مجلٜمٞمٝم٤مش.

َلم ْإَ ِظمػمشم ْ ِ
اًمر َوا َيت ْ ِ
َلم أَ اٟم ُف يم َ
َ٤من ِذم
ىم٤مل اًمٜمقوي ذم «ذطمفش ( 5-4صَ :)441و ِذم ِ
َ
٤مجلَٜمِٞم َٝم٤م ) أَ ْي ٟم ََ٤مز َقمٜمِٞم َٝم٤م َو َُم ْٕمٜمَك َه َذا ا ًْمٙم ََالم ْ ِ
َص َالة اًم ُٔم ْٝمر سمِ َال َؿم ٍؽ َ ( .ظم َ
اْل ْٟمٙمَ٤مر َقم َٚم ْٞم ِف ،
َو ْ ِ
اْل ْٟمٙمَ٤مر ِذم َضم ْٝمره َأ ْو َر ْومع َص ْقشمف سمِ َح ْٞم ُ٨م َأ ْؾم َٛمع َهم ْػمه َٓ َقم ْـ َأ ْصؾ ا ًْم ِ٘م َرا َءة .اه .وذم
طمدي٨م قمٛمران يتْمح أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أٟمٙمر قمٚمٞمف رومع
وأيْم٤م أٟمٙمر ىمقًمف[ :ؾمبح اؾمؿ رسمؽ إقمغم] أي اجلٝمر
صقشمف سم٤مًم٘مراءة ظمٚمػ اْلُم٤ممً ،
٤مؾمت َِٛم ُٕمقا ًَم ُف َوأَٟم ِّْمتُقا﴾ قم٤مم خمّمقص ،وٓ
هب٤م ،وىمقًمف شمٕم٤مممَ :
﴿وإِ َذا ُىم ِر َئ ا ًْم ُ٘م ْرآَ ُن َوم ْ
دًمٞمؾ عمـ ىم٤مل :سمٜمسخ ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م ذم اجلٝمري٦م ،وأٟم٧م شمرى أن اًمدًمٞمؾ أن اًمّمالة
وأيْم٤م اْلٟمّم٤مت ذم همػم اًمٗم٤مُت٦م حلدي٨م قمب٤مدة -ريض اهلل قمٜمفٓ« -
يم٤مٟم٧م هي٦مً ،
وأيْم٤م أي٦م.
صالة عمـ مل ي٘مرأ.....شً .
وضم٤مء ذم طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ -ريض اهلل قمٜمف-أهنؿ «يم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن ذم اًمّمالةش.
ىم٤مل اًمٜمقوي ذم «اعمجٛمقع ذح اعمٝمذبش ([ )563/5دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م]:
ومرع ذم ُمذاه٥م اًمٕمٚمًمء ذم ىمراءة اعم٠مُمقم ظمٚمػ اْلُم٤مم :ىمد ذيمرٟم٤م أن ُمذهبٜم٤م
وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م قمغم اعم٠مُمقم ذم يمؾ اًمريمٕم٤مت ُمـ اًمّمالة اًمني٦م واجلٝمري٦م هذا
هق اًمّمحٞمح قمٜمدٟم٤م يمًم ؾمبؼ وسمف ىم٤مل أيمثر اًمٕمٚمًمء.
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وىم٤مل واًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر اعمسٚمٛملم :اًم٘مراءة ظمٚمػ اْلُم٤مم ذم اًمني٦م واجلٝمري٦م.
ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل :وهق أصح إىمقال قمغم اًمسٜم٦م وأطمقـمٝم٤م.اهـ
وىم٤مل  :واطمت٩م أصح٤مسمٜم٤م سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٓ« :صالة عمـ مل
ي٘مرأ سم٠مم اًم٘مرآنش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
وهذا قم٤مم ذم يمؾ ُمّمغم ،ومل يثب٧م ختّمٞمّمف سمٖمػم اعم٠مُمقم ،سمٛمخّمص سيح
ومب٘مل قمغم قمٛمقُمف.
وسمحدي٨م قمب٤مدة  -ريض اهلل قمٜمف-أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىمرأ ُمـ
اًمّمبح ومث٘مٚم٧م قمٚمٞمف اًم٘مراءة ،ومٚمًم ومرغ ىم٤ملً«:مٕمٚمٙمؿ شم٘مرؤون وراء إُم٤مُمٙمؿش ىمٚمٜم٤م ٟمٕمؿ
ي٤م رؾمقل اهلل ،ىم٤مل ٓ« :شمٗمٕمٚمقا ّإٓ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مب وم٢مٟمف ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ هب٤مش .رواه
أسمقداود ،واًمؽمُمذي ،واًمدارىمٓمٜمل ،واًمبٞمٝم٘مل.
ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمسـ .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :إؾمٜم٤مده طمسـ.
وىم٤مل اخلٓم٤ميب :إؾمٜم٤مده ضمٞمدُ ٓ ،مٓمٕمـ ومٞمف.
وىم٤مل :واجلقاب قمـ إطم٤مدي٨م اًمتل اطمت٩م هب٤م اًم٘م٤مئٚمقن :سم٢مؾم٘م٤مط اًم٘مراءة هب٤م ،أهن٤م
يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م رء صحٞمح قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ،
وسمٕمض ُمقىمقف ،وسمٕمْمٝم٤م ُمرؾمؾ .اه
وُمـ اؾمتدل سمحدي٨م «ُمـ يم٤من ًمف إُم٤مم ،وم٘مراءة اْلُم٤مم ًمف ىمراءةش ومٝمق طمدي٨م
وٕمٞمػ ذم ؾمٜمده ضم٤مسمر اجلٕمٗمل يمذاب.
ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل :ضم٤مء هذا احلدي٨م ُمـ ـمريؼ ٓ يّمٚمح رء ُمٜمٝم٤م.اهـ
خالصة ادسيلة :اعم٠مُمقم ي٘مرأ سم٤مًمٗم٤مُت٦م ذم اجلٝمري٦م وم٘مط ،ويستٛمع وي٘مرأ هب٤م ذم
اًمني٦م ،وسمٖمػمه٤م ،واْلُم٤مم ي٘مرأ هب٤م ذم اجلٝمري٦م واًمني٦م ،ويمذًمؽ اعمٜمٗمرد ٓ« .صالة
عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مبش.
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قب
ىم٤مل اْلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم «ٟمٞمؾ إوـم٤مرشَ :وم٤مئِدَ ٌة َ :ىمدْ َقم َر ْوم٧م ِمم ا٤م َؾم َٚم َ
ػ ُو ُضم َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ا ًْم َٗم ِ َ ِ
٤محل ٌ٦م
٤مُت٦م َقم َغم يم ُِؾ إ َُم٤م ٍمَ ،و َُم٠مْ ُُمق ٍم ِذم يم ُِؾ َر ْيم َٕم٦مَ ،و َقم ار ْومٜمَ٤مك أَ ان شم ْٚم َؽ ْإَد اًم َ٦م َص َ
ِ ِ ِ
٤مج ِهب٤م َقم َغم َأ ان ىمِراء َة ا ًْم َٗم ِ َ ِ ِ
ِِ ِ
اًمّم َال ِةَ ،وم َٛم ْـ َز َقم َؿ َأ اهنَ٤م شم َِّم ُح
ذوط ص اح٦م ا
َ َ
ًمال ْطمت َج ِ َ
٤مُت٦م ُم ْـ ُ ُ

٤مت سمِدُ ِ
اتَ ،أو ر ْيمٕم ٌ٦م ُِمـ اًمر َيمٕم ِ
ص َال ٌة ُِمـ اًمّم َٚمق ِ
٤مُت ِ٦م ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مج َإمم إ َىم٤م َُم ِ٦م
ون َوم ِ َ
َ٤مب َوم ُٝم َق ُحمْت ٌ
ْ َ َ ْ ا َ
ْ ا َ
َ
ٍ
ص شمِ ْٚم َؽ ْإَ ِد اًم ِ٦م.
ُسم ْر َه٤من ُخي َِّم ُ
ٟم٘مؾ إصمرم قمـ اْلُم٤مم أمحد -ريض اهلل قمٜمف ٓ -سمد ًمٚمٛم٠مُمقم ُمـ ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م
ذيمره اسمـ اًمزقمٗمراين ُمـ قمٚمًمئٜم٤م ىم٤مل :ويمثػم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ٓ يٕمرف وضمقسمف .طمٙم٤مه ذم
«اًمٜمقادرش واؾمتٔمٝمر هذا اًم٘مقل ذم اًمٗمروع ووم٤م ًىم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل.
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم ذم «ذح سمٚمقغ اعمرامش ( :)7:/3اًم٘مقل اًمراسمع ىمراءة
اًمٗم٤مُت٦م واضمب٦م قمغم اْلُم٤مم واعم٠مُمقم ،واعمٜمٗمرد ،واؾمتدًمقا سمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٓ« :صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مبش.
وسم٘مقًمفً«:مٕمٚمٙمؿ شم٘مرؤون ظمٚمػ إُم٤مُمٙمؿش ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل ٓ« :شمٗمٕمٚمقا اإٓ سم٠مم
اًمٙمت٤مب ،وم٢مٟمف ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ هب٤مش وهذا ىم٤مًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ طملم
اٟمٗمتؾ ُمـ صالة اًمٗمجر ،وهق ٟمص ذم ُمقوع اًمٜمزاع وأضم٤مسمقا قمًم اؾمتدًمقا سمف
﴿وإِ َذا ُىم ِر َئ ا ًْم ُ٘م ْر َآ ُن
اًم٘م٤مئٚمقن :سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمني٦م واجلٝمري٦م سم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم َ
٤مؾمت َِٛم ُٕمقا ًَم ُف َو َأٟم ِّْمتُقا﴾ :قم٤مم خمّمقص سم٤مٕدًم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م.
َوم ْ
ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك إذا ىمرئ اًم٘مرآن وم٤مؾمتٛمٕمقا ًمف وأٟمّمتقا اإٓ ذم اًمٗم٤مُت٦م ومال سمد ُمٜمٝم٤م،
واؾمتدًمقا قمغم اعمٕمٜمك اعمٕم٘مقل واًم٘مٞم٤مد سم٠مٟمف ٓ وم٤مئدة ُمـ ضمٝمر اْلُم٤مم سم٤مًم٘مراءة إذا يم٤من
ٓ يٖمٜمل قمـ ىمراءة اعم٠مُمقم ،سم٠من هذا ىمٞم٤مس ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمص ومال يٕمتؼم .وطم٘مٞم٘متف أٟمٜم٤م
ٟمِمٝمد اهلل قمزوضمؾ أٟمف ًمقٓ طمدي٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م -ريض اهلل قمٜمفً -مٙم٤من اًم٘مقل
اًمقاوح اجلكم أن اعم٠مُمقم إذا ؾمٛمع ىمراءة إُم٤مُمف ومال ىمراءة قمٚمٞمف; ٕٟمف يسٛمٕمٝم٤م ،وي١مُمـ
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قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمل يم٘مراءشمف سمٜمٗمسفً ،مٙمـ ُم٤مذا ٟم٘مقل وىمد ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ وىمد اٟمٗمتؾ ُمـ صالة اًمٗمجر ٓ« :شمٗمٕمٚمقا اإٓ سم٠مم اًم٘مرآنش.
*ًطأه:ٞحلٍ صالٙ ًّ ٝوحّ يف اهؿاحتٞ؟
ؾمئؾ ؿمٞمخ اْلؾمالم يمًم ذم «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ( ،)554/33هؾ ُمـ يٚمحـ ذم
اًمٗم٤مُت٦م شمّمح صالشمف أم ٓ؟.
وم٠مضم٤مب :أُم٤م اًمٚمحـ رم اًمٗم٤مُت٦م اًمذى ٓ حيٞمؾ اعمٕمٜمك ومتّمح صالة ص٤مطمبف إُم٤مُم٤م أو
ُمٜمٗمردا ُمثؾ أن ي٘مقل رب اًمٕم٤معملم و اًمْم٤مًملم وٟمحق ذًمؽ
ورب وُمثؾ احلٛمد هلل واحلٛمد هلل سمْمؿ
ورب ُ
رب ِ
وأُم٤م ُم٤م ىمرىء سمف ُمثؾ احلٛمد هلل ا
ٞمٝم ُؿ وأُمثؾ ذًمؽ ومٝمذا ٓ يٕمد حلٜمً٤م.
اًمالم أو سمٙمن اًمدال وُمثؾ
قمٚمٞمٝمؿ وقمٚمٞمٝمؿ وقمٚم ُ
ُ
وذم «ذح اًمٕمٛمدةش ًمٚمسٗم٤مريٜمل (/3ص )53:ىم٤مل :وقمـ اْلُم٤مم أمحد رواي٦م
صم٤مٟمٞم٦م ،دم٥م ذيمره اًمؽمُمذي ،واًمبٞمٝم٘مل ،واظمت٤مره أضمري.
ؾائد:ٝ
اظمتّم٤مر -2 :وم٤مُت٦م اًمٙمت٤مب .وهذا ٓ ظمالف
أؾمًمء اًمٗم٤مُت٦م ذيمره٤م اًم٘مرـمبل وم٘م٤مل
ً
ومٞمف -3.ؾمقرة احلٛمدٕ .ن ومٞمٝم٤م ذيمر احلٛمد -4 .اًمّمالة -5 .أم اًمٙمت٤مب .وذم هذا
آؾمؿ ظمالف ضمقزه اجلٛمٝمقر -6.أم اًم٘مرآن.ضمقزه اجلٛمٝمقر -7.اًمسبع اعمث٤مين-8 .
اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -9 .اًمِمٗم٤مء -: .اًمرىمٞم٦م -21 .إؾم٤مس -22 .اًمقاومٞم٦م-23 .
اًمٙم٤مومٞم٦م .اه .واًمٗم٤مُت٦م ُمٙمٞم٦م.
*ًطأه:ٞحلٍ قساء ٝاهؿاحت ٞبػري اهعسبٞٚ؟

ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م شمٙمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م .قمٜمد اجلٛمٝمقر ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :إِٟما٤م َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُه ُىم ْر َآٟمً٤م
َقم َرسمِ ّٞم٤م﴾[ .اًمزظمرف ]4:راضمع «اعمٖمٜملش ( )49/3و«ذح اًمٜمس٤مئلش (.)28/23
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أُم٤م ُمـ مل يستٓمع وم٢مذا يم٤من حيٗمظ رء ُمـ اًم٘مرآن ىمرأ سمف ،وإذا مل يستٓمع ومٞم٘مرأ
اًمذيمر قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ أيب أورم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ
ومٕمٚمٛمٜمل ُم٤م جيزين ُمٜمف وم٘م٤مل« :ؾمبح٤من اهلل ،واحلٛمد هلل ،وٓ إًمف اإٓ اهلل ،واهلل أيمؼم ،وٓ
طمقل وٓ ىمقة اإٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿش أظمرضمف أمحد ( ،)464/5واسمـ طمب٤من ()2921
ُمـ ـمريؼ أظمرى وهق طمسـ ،وهذا هق ىمقل احلٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م راضمع «ذح
اًمٜمس٤مئلش (.)24/23
*ًطأه:ٞحلٍ اهطلت ٞبعد قساء ٝاهؿاحت ٞ؟
اًمسٜم٦م أن ٓ يسٙم٧م اْلُم٤مم سمٕمد ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م ،سمؾ ي٘مرأ ُمب٤مذة.
*ًطأه:ٞحلٍ حتسٙم اهوطاْٗ ،اهػؿتني بقساء ٝاهؿاحت ٞ؟
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م قمٜمد طمدي٨م رواه اًمبخ٤مري ( :)871طمدي٨م ظمب٤مب سمـ
إرت ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمئؾ يمٞمػ يمٜمتؿ شمٕمٚمقن ىمراءة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم اًمٔمٝمر ،واًمٕمٍم؟ وم٘م٤مل« :سم٤موٓمراب حلٞمتفش ىم٤مل سمٕمد هذا وذيمر
همػمه.
وذم هذه إطم٤مدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن ىمراءة اًمن شمٙمقن سمتحريؽ اًمٚمس٤من ،واًمِمٗمتلم
وسمذًمؽ يتحرك ؿمٕمر اًمٚمحٞم٦م ،وهذا اًم٘مدر ٓ سمد ُمٜمف ذم اًم٘مراءة ،واًمذيمر ،وهمػممه٤م ُمـ
اًمٙمالم ،وم٠مُم٤م ؾمًمع ٟمٗمسف وم٤مؿمؽمـمف اًمِم٤مومٕمل ،وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦م .اه
وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ٓ يِمؽمط ،وهذا هق اًمراضمح.
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حلٍ اهتأًني



ورد سم٤مًمت٠مُملم ؾمبٕم٦م قمنم طمديثً٤مُ ،مٜمٝم٤م طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف،
وضم٤مء قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ« :إذا أُمـ اْلُم٤مم ،وم٠مُمٜمقاش رواه اًمبخ٤مري ( )891وُمسٚمؿ (.)521
ًطأه :ٞحلٍ اهتأًني ؟
ًمٗمظ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف يدل قمغم اًمقضمقب ،وهق شمرضمٞمح اسمـ طمزم،
واًمِمقيم٤مين ،وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ،وهق واضم٥م قمغم اعم٠مُمقم
وم٘مط ،وذط اًمِمقيم٤مين أن ي١مُمـ اْلُم٤مم.
()2

وىمقل اجلٛمٝمقر :هق آؾمتحب٤مب ًمإلُم٤مم ،واعمٜمٗمردُ ،مٜمٝمؿ إئٛم٦م إرسمٕم٦م .
وذم ًمٗمظ« :إذا ىم٤مل اْلُم٤مم :وٓ اًمْم٤مًملم وم٘مقًمقا :آُملمش أظمرضمف اًمبخ٤مري (،)893
وُمسٚمؿ ( ،)521وهق اًمراضمح; واًمذي سف إُمر هق أن واضمب٤مت اًمّمالة شمٙمقن
( )2وومٞمف إهم٤مفم٦م ًمٚمٞمٝمقد حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م «ُم٤م طمسدشمٙمؿ اًمٞمٝمقد قمغم رء ُم٤م طمسدشمٙمؿ قمغم ىمقل
آُملمش صحٞمح رواه اًمبخ٤مري ذم «إدب اعمٗمردش (.):99
( ) 3أسمقطمٜمٞمٗم٦م يرى أن ٓ ي١مُمـ اْلُم٤مم وي١مُمـ ظمٚمٗمف ،وظم٤مًمٗمف شمٚمٛمٞمذه وص٤مطمبف حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين ،وم٘م٤مل:
ي١مُمـ ُمـ ظمٚمٗمفُ ،مستدًٓ سمًم ورد ذم اًمسٜم٦م ،ىم٤مل حمٛمد :وهبذا ٟم٠مظمذ ،يٜمبٖمل إذا ومرغ اْلُم٤مم ُمـ أم اًمٙمت٤مب ،أن
ي١مُمـ اْلُم٤مم وي١مُمـ ُمـ ظمٚمٗمف وٓ جيٝمرون سمذًمؽ راضمع «قمقن اعمٕمبقدش ( ،)255/4وذم «ُتٗم٦م إطمقذيش
(.)86/3
ىمٚم٧م :قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم ذًمؽ ىمقٓن:
أطمدمه٤م :أٟمف ي١مُمـ ُمـ ظمٚمػ اْلُم٤مم ،وٓ ي١مُمـ اْلُم٤مم ،ذيمره حمٛمد ذم «اعمقـم٠مش.
واًمث٤مين يم٘مقل اجلٛمٝمقر :ذيمره حمٛمد ذم «أصم٤مرش وٓ ؿمؽ ذم أن ىمقل اجلٛمٝمقر هق احلؼ ا.ه
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ( :) 297/3ومال ضمرم أن أـمب٘م٧م يمت٥م اعمتقن قمغم خم٤مًمٗم٦م هذه اًمرواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،ومٗمٞمٝم٤م وي١مُمـ
اْلُم٤مم واعم٠مُمقم.
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ذم طمؼ اْلُم٤مم ،واعم٠مُمقم ،واعمٜمٗمرد ،ومٚمًم مل ي٠مُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ سمذًمؽ اْلُم٤مم واعمٜمٗمرد ،دل أن ذًمؽ ًمالؾمتحب٤مب وراضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش
(.)494/2
*ًطأه:ٞحلٍ اجلٔس باهتأًني؟
ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم اؾمتحب٤مب اجلٝمر سم٤مًمت٠مُملم.
وإذا مل ي١مُمـ اْلُم٤مم أُمـ اعم٠مُمقم حلدي٨م« :إذا ىم٤مل :وٓ اًمْم٤مًملم وم٘مقًمقا :آُملمش.
وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم «إمش ( :):6/2وإن شمريمٝم٤م اْلُم٤مم ىم٤مهل٤م ُمـ
ظمٚمٗمف.
ؾائد ٝيف ًعِ ٟآًني:
ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمًمء إمم أن ُمٕمٜم٤مه٤م :اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م ،واًمت٠مُملم ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم
واعمٜمٗمرد.
*حلٍ اجلٔس باهتأًني؟
سمقب اْلُم٤مم اًمبخ٤مري -رمحف اهلل -سم٤مب ضمٝمر اْلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم ،ىم٤مل ذم «اًمٗمتحش أي
سمٕمد اًمٗم٤مُت٦م.

ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف ،أَ ان
وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أٟمف ُمستح٥م ًمإلُم٤مم .حلدي٨م أَ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
اًمٜمابِ ال َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َىم َ٤مل« :إِ َذا َأ اُم َـ ْ ِ
لم
اْل َُم٤م ُم َوم٠مَ ُِمٜمُقاَ ،وم٢مِ اٟم ُف َُم ْـ َوا َوم َؼ شم َْ٠م ُِمٞمٜمُ ُف شم َْ٠م ُِم َ

اعمَْ َالئِٙم َِ٦م; ُهم ِٗم َر ًَم ُف َُم٤م َشم َ٘مدا َم ُِم ْـ َذٟمْبِ ِفش ،أظمرضمف اًمبخ٤مري ( )891وُمسٚمؿ (.)521
ىمقًمف( :إذا أُمـ) أي :أراد اًمت٠مُملم.
وزي٤مدة وُم٤م شم٠مظمر ،ؿم٤مذة وٕمٞمٗم٦م يمًم سمٞمٜمف احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش ( ،)322/3ووهؿ
احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش ومٕمزا اًمزي٤مدة ٕيب داود.
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وىمقًمف :واومؼ شم٠مُمٞمٜمف ،اعمراد سم٤معمقاوم٘م٦م هق اعمقاوم٘م٦م ذم اًم٘مقل واًمزُمـ ،وهذا ىمقل
اًم٘مرـمبل ،واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،واحل٤مومظ .راضمع «ذح اًمٜمس٤مئلش(.)47/23
*ًطأهً:ٞتٙ ٟؤًّ املأًَ٘؟
ي١مُمـ اعم٠مُمقم ُمع اْلُم٤مم ٓ ،ىمبٚمف ،وٓ سمٕمده .وهق ىمقل اسمـ رضم٥م ذم «اًمٗمتحش
(.)891
*ًطأه:ٞحلٍ قساء ٝض٘ز ٝبعد اهؿاحتٞ؟
شمنمع اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مُت٦م ذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ،حلدي٨م أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف
ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« ،ي٘مرأ ذم اًمٔمٝمر ،واًمٕمٍم ذم
إوًمٞملم ،سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مب وؾمقرة ،وذم أظمريـ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مبش أظمرضمف اًمبخ٤مري
( )887وُمسٚمؿ ( .)562وومٞمف دًمٞمؾ قمغم إصمب٤مت اًم٘مراءة ذم اًمّمالة اًمني٦م ،وًمق ىمرأ
ذم إظمريلم سم٤مًمٗم٤مُت٦م وؾمقرة ومال رء قمٚمٞمف .ىم٤مل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م قمغم ُمـ ومٕمٚمف ؾمجقد
ؾمٝمق .ورده سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ُمٜمٝمؿ اًمٚمٙمٜمقي احلٜمٗمل.
وحكمه :آؾمتحب٤مب قمٜمد اجلٛمٝمقر; ًمٗمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ ذم إوًمٞملم ،وذم أظمريـ ،يٙمتٗمل سم٤مًمٗم٤مُت٦م .وُمـ ىم٤مل :سمقضمقسمف اؾمتدل سم٘مقًمف:
«ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤مُت٦م اًمٙمت٤مبش .ومّم٤مقمدً ا ،زي٤مدة (ومّم٤مقمدً ا) ضم٤مءت قمٜمد ُمسٚمؿ
ُمـ رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري.
*ًطأه:ٞحلٍ اهتدؿٚـ ؟
ىم٤مل اسمـ قمبداًمؼم ٓ :أقمٚمؿ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمال ًوم٤م ذم اؾمتحب٤مب اًمتخٗمٞمػً ،مٙمؾ ُمـ
أم ىمق ًُم٤م ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.

W

96

ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف ،أَ ان اًمٜمابِ ال َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َىم َ٤مل« :إِ َذا َأ ام أَ َطمدُ يم ُْؿ
َقم ْـ أَ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ػَ ،وم٢مِ ان ومِ ِ
يضَ ،وم٢مِ َذا َص اغم
اًمْم ِٕم َ
ا٤مس َوم ْٚم ُٞم َخ ِٗم ْ
ٞمػَ ،واعمَْ ِر َ
اًمّم ِٖم َػمَ ،وا ًْمٙمَبِ َػمَ ،و ا
ٞمٝم ْؿ ا
اًمٜم َ

ػ َؿم٤م َءش أظمرضمف اًمبخ٤مري ( )514وُمسٚمؿ (.)578
َو ْطمدَ ُهَ ،وم ْٚم ُٞم َّم ِؾ َيم ْٞم َ
وإذا ؿمؼ قمغم اعم٠مُمقم اًمتٓمقيؾ ظمٗمػ ،وإذا مل يِمؼ ،أو ٓ يريد اًمتخٗمٞمػ ـمقل.
راضمع «اًمٕمدةش ًمٚمّمٜمٕم٤مين (ٟ)258/3محق هذا.
ىم٤مل اْلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل :-إذا أُمرهؿ سم٤مًمتخٗمٞمػ ،وأُمرهؿ أن يّمٚمقا
يمّمالشم٦م ،ذم ىمقًمف« :صٚمقا يمًم رأيتٛمقين أصكمشُ .قمٚمِؿ سم٤مًمرضورة أن اًمذي يم٤من يٗمٕمٚمف
هق اًمذي أُمر سمف.
يقوح ذًمؽ أٟمف ُم٤م ُمـ ومٕمؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م اإٓ ويسٛمك ختٗمٞم ًٗم٤م  .....ومٚمق ضم٤مز اًمرضمقع
ذم ذًمؽ إمم قمرف اًمٜم٤مس وقمقائدهؿ ذم ُمسٛمك اًمتخٗمٞمػ واْلجي٤مز ٓظمتٚمٗم٧م أوو٤مع
اًمّمالةُ .مـ «اًمٕمدةش (ً )253/3مٚمّمٜمٕم٤مين.
*ًطأه:ٞحلٍ قصس اهصال ٝهعازض ؟
ِ
يم٤من َر ُؾم ُ
اًمّم َالةَُ ،أ ِريدُ إِ َـم٤م ًَمت ََٝم٤م،
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ ي٘مقل« :إِ ِين ََٕ ْد ُظم ُؾ ا
ػُِ ،م ْـ ِؿمدا ِة َو ْضم ِد أُ ُِم ِف سمِفش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أٟمس ريض اهلل
ًمّمبِ ِلَ ،وم ُ٠م َظم ِٗم ُ
َوم َ٠م ْؾم َٛم ُع ُسمٙمَ٤م َء ا ا
قمٜمف« ،وُمرة ضم٤مءشمف ؾمٕمٚم٦م ومريمعش رواه ُمسٚمؿ ()566قمـ قمبد اهلل سمـ اًمس٤مئ٥م.
وومٞمف ضمقاز إدظم٤مل اًمّمبٞم٤من اعمس٤مضمد.
وطمدي٨م «ضمٜمبقا ُمس٤مضمديمؿ صبٞم٤مٟمٙمؿش وٕمٞمػ ٓ حيت٩م سمف اشمٗم٤م ًىم٤م .وممـ وٕمٗمف
اسمـ اجلقزي ،واعمٜمذري ،واسمـ طمجر.
*ًطأه ًّ:ٞأٙ ّٙبدأ املؿصى ؟
اعمٗمّمؾ يبدأ ُمـ ؾمقرة [ق] وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،ويٜمتٝمل سمسقرة [اًمٜم٤مس]
سم٤مٓشمٗم٤مق.
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ؾمٛمل ُمٗمّم ً
ال ًمٙمثرة اًمٗمّمؾ سملم ؾمقره سم٤مًمبسٛمٚم٦م قمغم اًمّمحٞمح.
وـمقاًمف إمم [قمؿ] ،وأوؾم٤مـمف ُمٜمٝم٤م إمم [اًمْمحك] ،وىمّم٤مره ُمٜمٝم٤م إمم آظمره .راضمع
«اْلشم٘م٤منش (ً )74/2مٚمسٞمقـمل.
*ًطأهً:ٞا ٙقساء ًّ املؿصى يف اهصو٘ات ؟
واًم٘مراءة ذم اًمٗمجر سمٓمقًمف ،ىمقل اجلٛمٝمقر .وهق ُمستح٥م ،وذم اًمٔمٝمر سمقؾمٓمف ،وذم
اًمٕمٍم قمغم اًمٜمّمػ ُمـ اًمٔمٝمر .ىمقل أمحد ،وذم اًمٕمِم٤مء سمقؾمٓمف ،ىمقل اجلٛمٝمقر ،وذم
اعمٖمرب آؾمتحب٤مب هق ىمقل اجلٛمٝمقر :أن شم٘مٍم اًمّمالة .ويم٤من شم٤مرة يٓمٞمؾ اًمٔمٝمر
أطمٞم٤مٟمً٤م ،واًمٕمٍم قمغم اًمٜمّمػ ُمـ اْلـم٤مًم٦م ،واًم٘مٍم واعمداوُم٦م قمغم اًم٘مراءة سم٘مّم٤مر
دائًم ذم اعمٖمرب .ومٕمؾ ُمروان سمـ احلٙمؿ وهق ظمالف اًمسٜم٦م .راضمع «اًمزادش
اعمٗمّمؾ ً
(.)322/2
ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« ،ي٘مرأ ذم اعمٖمرب سم٤مًمٓمقرش ُمتٗمؼ
قمٚمٞمف قمـ ضمبػم ريض اهلل قمٜمف وإهؿ قمدم اعمِم٘م٦م .وىمرأ ُمرة أي رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم اًمسٗمر «اعمٕمقذشملمش وهق طمسـ أظمرضمف أسمقداود ،واًمٜمس٤مئل،
وأمحد ( )25:/5قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر.
وذم صالة اًمٗمجر يقم اجلٛمٕم٦م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ،
يّمكم [امل شمٜمزيؾ اًمسجدة] ذم اًمريمٕم٦م إومم ،وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمـ [هؾ أشمك قمغم اْلٟمس٤من] ذم
«ُمسٚمؿش قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف( ،)98:وقمـ أيب هريرة ُمتٗمؼ قمٚمٞمف;
اًمبخ٤مري( )9:2وُمسٚمؿ(.)991
وذم ؾمٜم٦م اًمٗمجر ذم اًمريمٕم٦م إومم يم٤من ي٘مرأ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ «[ىمؾ ي٤م أهي٤م اًمٙم٤مومرون] ذم إومم[ ،وىمؾ هق اهلل أطمد] ذم إظمرىش ،قمٜمد
ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
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وي٘مرأ ذم اًمٕمٞمديـ  ،و اجلٛمٕم٦م [ؾمبح اؾمؿ رسمؽ إقمغم] ،و[هؾ أشم٤مك طمدي٨م
اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ،أظمرضمف ُمسٚمؿ( )989قمـ اًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف.
اعمنموع ذم صالة اًمٚمٞمؾ اْلـم٤مًم٦م أيمثر ،حلدي٨م قم٤مئِم٦م ،وطمذيٗم٦م ،واسمـ ُمسٕمقد
ريض اهلل قمٜمٝمؿ ويمٚمٝم٤م ذم «اًمّمحٞمحش.
ًطأه:ٞحلٍ تقصري اهسكع ٞاهجاُ ٞٚعّ األٗىل ؟
ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم اؾمتحب٤مب شم٘مّمػم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ إومم ،ذم مجٞمع
اًمّمٚمقات ،حلدي٨م أيب ىمت٤مدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ،وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اًمذي قمٜمد ُمسٚمؿ سمرىمؿ
( )563وًمٗمٔمفُ « :يمٜما٤م ٟم َْح ِزر ىمِ َٞم٤مم رؾم ِ
قل اهللاِ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ -رم اًم ُٔم ْٝم ِر
ُ َ َ ُ
لم ُِمـ اًم ُٔمٝم ِر َىمدْ ر ىمِراء ِة امل َشمٜم ِْز ُيؾ اًمسجدَ ةِ
ٍم َوم َح َز ْرٟمَ٤م ىمِ َٞم٤م َُم ُف ِرم ا اًمر ْيم َٕمت ْ ِ
َوا ًْم َٕم ْ ِ
ا ْ
َلم إُو ًَم َٞم ْ ِ َ ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمر ْيم َٕمت ْ ِ
َو َطم َز ْرٟمَ٤م ىمِ َٞم٤م َُم ُف ِرم إُ ْظم َر َي ْ ِ
َلم
لم َىمدْ َر اًمٜم ِّْمػ ُم ْـ َذًم َؽ َو َطم َز ْرٟمَ٤م ىم َٞم٤م َُم ُف ِرم ا
لم ُِم َـ اًم ُٔم ْٝم ِر َو ِرم إُ ْظم َر َي ْ ِ
ٍم َقم َغم َىمدْ ِر ىمِ َٞم ِ٤مُم ِف ِرم إُ ْظم َر َي ْ ِ
إُو ًَم َٞم ْ ِ
لم ُِم َـ ا ًْم َٕم ْ ِ
لم ُِم َـ ا ًْم َٕم ْ ِ
ٍم
َقم َغم اًمٜمِّم ِ
ػ ُِم ْـ َذًم ِ َؽش.
ْ
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل :-وأطمٞم٤مٟمً٤م يسقي سمٞمٜمٝمًم -أي ذم اًم٘مراءة -وأطمٞم٤مٟمً٤م
جيٕمؾ إومم أـمقل .
ُمٜمتٔمرا ٕطمد
وىمد مجع اًمبٞمٝم٘مل سملم إطم٤مدي٨م سم٠من اْلُم٤مم يٓمقل ذم إومم إن يم٤من
ً
ّ
وإٓ ؾمقى سملم إوًمٞملم« .اًمسٜمـ اًمٙمؼمىش (.)77/3
ًطأه:ٞحلٍ اجلٔس باهقساء ٝيف اهصال ٝ؟
اجلٝمر هب٤م; وهق ىمقل اجلٛمٝمقر  -ىم٤مل اْلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم «اعمجٛمقعش
( :)49:/4اًمسٜم٦م اجلٝمر ذم ريمٕمتل اًمّمبح ،واعمٖمرب ،واًمٕمِم٤مء ،وذم صالة اجلٛمٕم٦م،
واْلهار ذم اًمٔمٝمر ،واًمٕمٍم ،وصم٤مًمث٦م اعمٖمرب ،واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٕمِم٤مء ،وهذا
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يمٚمف سم٢ممج٤مع اعمسٚمٛملمُ ،مع إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمتٔم٤مهرة قمغم ذًمؽ ،هذا طمٙمؿ
اْلُم٤مم.
وُمـ صغم ُمٜمٗمر ًدا يسـ ًمف اجلٝمر قمٜمدٟم٤م ،وقمٜمد اجلٛمٝمقر.
ىمقل اًمٜمقوي اعم٠مُمقم أمجٕم٧م إُم٦م قمغم أن اعم٠مُمقم يسـ ًمف اْلهار ،ويٙمره ًمف
اجلٝمر .ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم «اعمجٛمقعش (.)4:1/4
وىم٤مل اًمٜمقوي ذم «اعمجٛمقعش :أُم٤م صالة اًمٕمٞمد ،وآؾمتس٘م٤مء ،واًمؽماويح،
وظمسقف اًم٘مٛمر ،ومٞمسـ ومٞمٝم٤م اجلٝمر سمال ظمالف .اه .وإدًم٦م ُمٕمرووم٦م.
واجلٝمر ؾمٜم٦م ومٞمًم جيٝمر سمف ٓ ،شمبٓمؾ اًمّمالة سمؽميمف «اًمٗمتحش ٓسمـ رضم٥م
(.)549/5
و جيقز ًمإلُم٤مم أن يسٛمٕمٝمؿ أي٦م أطمٞم٤مٟمً٤م ذم اًمّمالة اًمني٦م حلدي٨م أيب ىمت٤مدة ريض
اهلل قمٜمف شم٘مدم وومٞمف «ويسٛمٕمٜم٤م أي٦م أطمٞم٤مٟمً٤مش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وىم٤مل سمذًمؽ اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد.
وومٞمف دًٓم٦م قمغم ضمقاز اجلٝمر ذم اًمني٦م.
وجيقز ذم صالة اًمٚمٞمؾ أن أين أو جيٝمر واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م
ىم٤مًم٧مُ :ؾمئِ ْٚم ُ٧م قمـ ىمراءة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أين أم جيٝمر؟ وم٘مٚم٧م:
يمؾ ذًمؽ ،ىمد يم٤من يٗمٕمؾ ،رسمًم أه ،ورسمًم ضمٝمر« ،احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ ذم إُمر
ؾمٕم٦مش رواه أمحد ( )84/7وهق صحٞمح.
«وأومْمؾ اًمّمالة ـمقل اًم٘مٜمقتش قمـ ضم٤مسمر ذم «ُمسٚمؿش واًم٘مٜمقت سمٛمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مم.
ؾائد :ٝىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل (ص )2:4سمٕمد أن ذيمر أصم٤مر
اًمقاردة ذم سمٞمقت أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ :واحلجرات اًمتل
وٛم٧م إمم اعمسجد.
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ىم٤مل وًمٗمظ احلجرة ذم هذه أصم٤مر ٓ يراد سمف مجٚم٦م اًمبٞم٧م يمًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِ ان
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ات﴾ سمؾ يراد ُم٤م يتخذ طمجرة ًمٚمبٞم٧م قمٜمدك ُمثؾ
ا اًمذي َـ ُيٜمَ٤م ُدوٟم ََؽ ُم ْـ َو َراء ْ ُ ُ َ
احلريؿ ًمٚمبٞم٧م.
ويم٤مٟم٧م هذه ُمـ ضمريد اًمٜمخؾ سمخالف احلجر اًمتل هل اعمس٤ميمـ وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ

ا ًِمٚمِ ْبـ.

ىم٤مل :ومم٤م يقوح ُمسٛمك احلجرة اًمتل ىمدام اًمبٞم٧م.
ذم «ؾمٜمـ أيب داودش قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :صالة اعمرأة ذم سمٞمتٝم٤م أومْمؾ ُمـ صالهت٤م ذم طمجرهت٤م ......ش
*ًطأه :ٞحلٍ اإلضساع ٗاهرتتٚىٗ ،حلٍ اهتصِع يف اهقساء ٝباألحلاْ املدرتعٞ؟
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «زاد اعمٕم٤مدش ( :)236/2وشمبٕمف احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش ()223/:
واًمٚمٗمظ ًمٚمح٤مومظ وم٘م٤مٓ :واًمتح٘مٞمؼ أن ًمٙمؾ ُمـ اْلهاع واًمؽمشمٞمؾ ،ضمٝم٦م ومْمؾ سمنمط
أن يٙمقن اعمنع ٓ خيؾ سمٌمء ُمـ احلروف ،واحلريم٤مت ،واًمسٙمقن ،اًمقاضمب٤مت ،ومال
يٗمْمؾ أطمدمه٤م أظمر ،وأن يستقي٤م ،وم٢من ُمـ رشمؾ وشم٠مُمؾ ،يمٛمـ شمّمدق
يٛمتٜمع أن ُ
سمجقهرة واطمدة ُمثٛمٜم٦م ،وُمـ أهع ،يمٛمـ شمّمدق سمٕمدة ضمقاهرً ،مٙمـ ىمٞمٛمتٝم٤م ىمٞمٛم٦م
اًمقاطمدة ،وىمد شمٙمقن ىمٞمٛم٦م اًمقاطمدة أيمثر ُمـ ىمٞمٛم٦م إظمري٤مت ،وىمد يٙمقن سم٤مًمٕمٙمس.
ؾائد :ٝىم٤مل اًمِمٞمخ اًم٘م٤مرئ (ٟ )254-253/3م٘م ً
ال ُمـ «أصؾ اًمّمٗم٦مش
( :)67:/3وُمـ شم٠مُمؾ أطمقال اًمسٚمػ; قمٚمؿ أهنؿ سمريئقن ُمـ اًمتّمٜمع ذم اًم٘مراءة
سم٤مٕحل٤من اعمخؽمقم٦م ،دون اًمتٓمري٥م ،واًمتحسلم اًمٓمبٞمٕمل ،وم٤محلؼ أن ُم٤م يم٤من ُمٜمف ـمبٞمٕم٦م،
وؾمجٞم٦م ،يم٤من حمٛمق ًدا ،وإن أقم٤مٟمتف ـمبٞمٕمتف قمغم زي٤مدة ُتسلم ،وشمزيلمً ،مت٠مصمر اًمت٤مزم
واًمس٤مُمع سمف ،وأُم٤م ُم٤م ومٞمف شمٙمٚمػ ،وشمّمٜمع سمتٕمٚمؿ أصقات اًمٖمٜم٤مء ،وأحل٤من خمّمقص٦م،
ومٝمذه هل اًمتل يمرهٝم٤م اًمسٚمػ ،وإشم٘مٞم٤مء ُمـ اخلٚمػ .اه
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وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٕيب ُمقؾمكً« :مق رأيتٜمل وأٟم٤م
ُمزُم٤مرا ُمـ ُمزاُمػم آل داودش وم٘م٤مل أسمق
أؾمتٛمع إمم ىمراءشمؽ اًمب٤مرطم٦مً ،م٘مد أوشمٞم٧م
ً
ُتبػماشُ ،متٗمؼ قمٚمٞمف.
ُمقؾمكً« :مق قمٚمٛم٧م ُمٙم٤مٟمؽ حلؼمت ًمؽ ً
اعمزُم٤مر هق :اًمّمقت احلسـ.
وطمدي٨م «ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآنش

()1

ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل :دل هذا قمغم ضمقاز شمٕم٤مـمل ذًمؽ وشمٙمٚمٗمف ،وىمد يم٤من أسمق
ُمقؾمك يمًم ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،ىمد أقمٓمل صقشمً٤م طمسٜمً٤مُ ،مع ظمِمٞم٦م شم٤مُم٦م ،ورىم٦م
أهؾ اًمٞمٛمـ ،ومدل قمغم أن هذا ُمـ إُمقر اًمنمقمٞم٦م.
*ًطأه :ٞحلٍ اهؿتح عو ٟاإلًاَ ؟
ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ضمقاز اًمٗمتح قمغم اْلُم٤مم ،وأُم٤م طمدي٨م «ٓ يٗمتح
قمغم اْلُم٤ممش رواه أسمق داود وهق وٕمٞمػ ،ذم ؾمٜمده احل٤مرث إقمقر يمذاب.

( )2قمزاه اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل إمم ؾمٜمـ أيب داود ،ومٕمٚمؼ قمٚمٞمف قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط وُمـ يٕم٤موٟمف! ذم ُت٘مٞم٘مٝمؿ
ًمـ « ضم٤مُمع إصقلش ٓسمـ إصمػم  ،طمٞم٨م قمزاه اسمـ إصمػم إمم صحٞمح اًمبخ٤مري وم٘م٤مًمقا :وىمد أسمٕمد إًمب٤مين
اًمٜم ُْج َٕم َ٦م [يٕمٜمقن طملم قمزاه إمم ؾمٜمـ أيب داود يِمػمان سمذًمؽ أٟمف ًمٞمس ُمـ صٜمٞمع أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُيٕمزى احلدي٨م
إمم همػم «اًمّمحٞمحلمش وهق ذم أطمدمه٤م].اهـ،ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين رمحف اهلل ذم «أصؾ اًمّمٗم٦مش (-)697/3
ُمقوح٤م اًمسب٥م اًمذي ٕضمٚمف قمزى احلدي٨م إمم اًمسٜمـ ُمع وضمقده قمٜمد اًمبخ٤مري هبذا اًمٚمٗمظ -وم٘م٤مل[ ، :سمٕمد
ً
أن سملم أن ًمٗمظ اًمبخ٤مري «ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآنش إٟمًم هق ظمٓم٠م شمٗمرد سمف أسمق قم٤مصؿ ومخ٤مًمػ مج٤مقم٦م اًمث٘م٤مت
أيْم٤مً..مٙمـ سمٚمٗمظ «ُم٤م آذن اهلل ًمٌمءش]ىم٤مل :وأؿم٤مر اسمـ إصمػم ذم ضم٤مُمٕمف  ،صمؿ احل٤مومظ اسمـ
رووه قمـ اسمـ ضمري٩م ً
أيْم٤م ...إمم أن ىم٤ملً :مٞمٕمٚمؿ يمؾ ُمٜمّمػ إن يمٜم٧م أٟم٤م اًمذي ( َىمدْ َأ ْسم َٕمدَ َت
طمجر ذم اًمٗمتح إمم شمقهٞمؿ هذا اًمٚمٗمظ ً
اًمٜم ُْج َٕم َ٦م!) أم أن همػمي هق اًمذي مل حيسـ اًمٜم ُْج َٕم َ٦م ؟! .اهـ
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ًا ٙؿعى إذا ؾسؽ ًّ اهقساءٝ
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم (اًمتٚمخٞمص) :وم٢مذا ومرغ ُمـ اًم٘مراءة ،ؾمٙم٧م ؾمٙمت٦م
ًمٓمٞمٗم٦م ،سمٛم٘مدار ُم٤م يؽماد إًمٞمف َٟم َٗم ُس ُف.اهـ
واًمسٙمت٦م ىمدّ ره٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػمه سم٘مدر ُم٤م يؽمدد إًمٞمف َٟم َٗم ُس ُف  ،واشمٗمؼ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم
اؾمتحب٤مب هذه اًمسٙمت٦م ،وسمف ي٘مقل أمحد; حلدي٨م ؾمٛمرة قمٜمد أيب داود ()88:

()1

راضمع «اعمٖمٜملش (.)63-55/3

تلبريات االُتقاي ٗاهسك٘ع

شمٙمبػم آٟمت٘م٤مل يٙمقن قمٜمد آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمريمـ إمم اًمريمـ.
*ًطأه ٞحلٍ تلبريات االُتقاي؟
طمٙمؿ شمٙمبػمات آٟمت٘م٤مل هق اًمقضمقبُ ،مـ شمريمٝم٤م قمٛمدً ا سمٓمٚم٧م صالشمف ،وُمـ
ؾمٝمقا ومال رء قمٚمٞمف ،وجيؼمه ؾمجقد اًمسٝمق ،وهذا ىمقل أمحد ،وإؾمح٤مق ،وهق
شمريمٝم٤م ً
اًمراضمح .وهق ىمقل داود ،واسمـ طمزم ،ورضمحف اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ،وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك
احلجقري طمٗمٔمف اهلل ،واًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم -رمحف اهلل ، -ىم٤مل اًمٕمالُم٦م آًمب٤مين رمحف اهلل
ذم (اًمتٚمخٞمص) :ويٙمؼم; وهق واضم٥م.اهـ
واًمدًمٞمؾ ُم٤م ضم٤مء قمٜمد أيب داود ( ،)969واًمٜمس٤مئل ( ،)336/2واًمدارُمل
( ،)243:قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع ،وومٞمف صمؿ ي٘مقل« :اهلل أيمؼم ،صمؿ يريمعش وهق ذم طمدي٨م
اعمز.

( )2قمـ احلسـ قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( أٟمف يم٤من يسٙم٧م ؾمٙمتتلم إذا اؾمتٗمتح وإذا
ومرغ ُمـ اًم٘مراءة يمٚمٝم٤م) .وذم ًمٗمظ :إذا ومرغ ُمـ ىمراءة (همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وٓ اًمْم٤مًملم ).وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع(.ت)
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وجي٥م اجلٝمر سم٤مًمتٙمبػم ًمإلُم٤مم ًمٞمسٛمع اعم٠مُمقم ذم طم٤مل اجلٝمر واًمن .وٟم٘مؾ اْلمج٤مع
اًمٜمقوي وهمػمه ُمٜمٝمؿ اسمـ ىمداُم٦م ،واسمـ قمبداًمؼم.
ويرومع يديف قمٜمد اًمريمقع إمم طمذو ُمٜمٙمبٞمف; يمٗمٕمٚمف قمٜمد شمٙمبػمة اْلطمرام ،وذًمؽ
()2

ُمستح٥م .
وأُم٤م اًمريمقع ومحٙمٛمف أٟمف ريمـ قمٜمد اًم٘مدرة قمٚمٞمف  ،واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م أَ ُ َهي٤م

ِ
اؾم ُجدُوا﴾ [احل٩م ،]88:وطمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف
ا اًمذي َـ َآ َُمٜمُقا ْار َيم ُٕمقا َو ْ
«واريمع طمتك شمٓمٛمئـ رايم ًٕم٤مش أظمرضمف اًمبخ٤مري ( ،)8:4وُمسٚمؿ (.)4:8
*ًطأه:ٞأٙ ّٙضع ٙد ٕٙزاكعًا؟
٥م
ويْمع يديف قمغم ريمبتٞمف ،حلدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف قمـ ُُم ّْم َٕم َ
لم َوم ِ
ْسم َـ َؾم ْٕم ٍد َىم َ٤ملَ « :ص اٚم ْٞم ُ٧م إِ َمم َضمٜم ِ
خ َذ اي،
ْ٥م أَ ِيبَ ،وم َٓم اب ْ٘م ُ
لم َيم اٗم الُ ،صم اؿ َو َو ْٕم ُت ُٝم ًَم َسم ْ َ
٧م َسم ْ َ

َومٜمَ َٝم ِ
٤مين أَ ِيبَ ،و َىم َ٤ملُ :يمٜما٤م َٟم ْٗم َٕم ُٚم ُفَ ،ومٜم ُِٝمٞمٜمَ٤م َقمٜمْ ُفَ ،و ُأ ُِم ْر َٟم٤م َأ ْن ٟم ََْم َع َأ ْي ِديٜمَ٤م َقم َغم ا ًُمريم ِ
َ٥مش .أظمرضمف
اًمبخ٤مري ( )8:1وُمسٚمؿ (.)646
وهق ُمستح٥م قمٜمد اجلٛمٝمقر ،واًمراضمح اًمقضمقب ًمٚمحدي٨م.
اعمراد سم٤مًمٞمديـ هٜم٤م اًمٙمٗم٤من ،وهق اعمراد سم٤مًمٞمد ،إذا أـمٚم٘م٧م.
وأُم٤م اًمتٓمبٞمؼ ومٛمٜمسقخ ،ويم٤من ذم أول اْلؾمالم.
ىم٤مل اًمٜمقوي :اشمٗمؼ اًمٕمٚمًمء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،واًمت٤مسمٕملم ،وُمـ سمٕمدهؿ ،قمغم يمراه٦م
اًمتٓمبٞمؼ ذم اًمريمقع ،اإٓ اسمـ ُمسٕمقد.

( )2وم٤مئدة :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم يمؼم ُمـ طملم أن هتقي واطمرص قمغم أن يٜمتٝمل ىمبؾ أن شمّمؾ إمم اًمريمقع وًمٙمـ ًمق
وصٚم٧م إمم اًمريمقع ىمبؾ أن يٜمتٝمل ومال طمرج قمٚمٞمؽ .اه
وطمدي٨م «ُمـ رومع يديف ذم اًمريمقع ومال صالة ًمفش ُمقوقع راضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)732/3
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قمرومف اًمٜمقوي وم٘م٤مل :هق أن جيٕمؾ سمٓمـ يمٗمف قمغم سمٓمـ يمٗمف إظمرى،
ٗاهتطبٚقّ :
وجيٕمٚمٝمًم سملم ريمبتٞمف ،وومخذيف.
*ًطأه:ٞحلٍ اهتؿسٙر بني األصابع عِد اهسك٘ع؟
اؾمتح٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمتٗمري٩م سملم إص٤مسمع قمٜمد اًمريمقع  ،حلدي٨م وائؾ سمـ طمجر
ريض اهلل قمٜمف ،أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا ريمع «ومرج سملم
أص٤مسمٕمفشأظمرضمف احل٤ميمؿ ،وهق طمسـ ،وإذا ؾمجد «وؿ أص٤مسمٕمفش رواه اًمٓمؼماين ىم٤مل
اهلٞمثٛمل :إؾمٜم٤مده طمسـ.
ومتٗمري٩م إص٤مسمع ُمـ اًمسٜم٦م; حلدي٨م أيب سمرزة ،وطمدي٨م أيب ُمسٕمقد .راضمع
«أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)749/3
*ًطأه:ٞحلٍ اهطٌأُ ِٞٚيف اهسك٘ع ؟
اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمريمقع ريمـ ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر .واًمدًمٞمؾ طمدي٨م اعمزء «صمؿ اريمع
طمتك شمٓمٛمئـ رايم ًٕم٤مش وطمدي٨م أيب ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم
آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٓ« :دمزئ صالة ٓ ي٘مٞمؿ اًمرضمؾ صٚمبف ومٞمٝم٤م ذم اًمريمقع ،واًمسجقدش
وهق ذم «اًمّمحٞمح اعمسٜمدش.
ؾائد :ٝىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين  -رمحف اهلل -ذم «أصؾ اًمّمٗم٦مش ( :)751/3واؿمتٝمر
قمـ احلٜمٗمٞم٦م أن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ؾمٜم٦م ،وسح سمذًمؽ يمثػم ُمـ ُمّمٜمٗمٞمٝمؿً ،مٙمـ يمالم
اًمٓمح٤موي :يم٤مًمٍميح ذم اًمقضمقب قمٜمدهؿ .اه
*ًطأهً:ٞا ٓ ٛصؿ ٞاهسك٘ع ؟
يٛمد اًمرايمع فمٝمره; حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم ُمسٚمؿ «ويم٤من إذا ريمع مل
يِمخص رأؾمف ومل يّمقسمف ،وًمٙمـ سملم ذًمؽش.
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ويب٤مقمد ُمروم٘مٞمف ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :وهق اًمذي اظمت٤مره أهؾ اًمٕمٚمؿ أن جي٤مذم اًمرضمؾ
يديف ،قمـ ضمٜمبٞمف ،ذم اًمريمقع ،واًمسجقد ،وهق إمج٤مع اًمٕمٚمًمء .حلدي٨م أيب محٞمد -ريض
اهلل قمٜمف -رواه أسمقداود ( )842وهق صحٞمح.
وىم٤مل اًمٜمقوي :وٓ أقمٚمؿ ذم اؾمتحب٤مهب٤م ظمال ًوم٤م.
*ًطأهً:ٞا ٙق٘ي يف اهسك٘ع؟
ي٘مقل أذيم٤مر اًمريمقع; [وضم٤مء ذم ذًمؽ قمدة أطم٤مدي٨م]ُمٜمٝم٤م:
طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يٙمثر
أن ي٘مقل ذم ريمققمف ،وؾمجقده« :ؾمبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ،وسمحٛمدك اهلل اهمٗمر زمش ُمتٗمؼ
قمٚمٞمف.
()1

وطمدي٨م طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ُمرومق ًقم٤م ،ومجٕمؾ ي٘مقل« :ؾمبح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿش
إذا ريمع وإذا ؾمجد ىم٤مل« :ؾمبح٤من ريب إقمغمش أظمرضمف ُمسٚمؿ.

وطمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمرومق ًقم٤م ،ي٘مقل« :ؾمبقح ىمدوس ،رب اعمالئٙم٦م
واًمروح ،ذم ريمققمف ،وؾمجقدهش أظمرضمف ُمسٚمؿ (.)598
*ًطأه :ٞحلٍ أذكاز اهسك٘ع ؟
أذيم٤مر اًمريمقع واضم٥م; حلدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :وم٠مُم٤م اًمريمقع ومٕمٔمٛمقا ومٞمف اًمربش رواه ُمسٚمؿ
( )2وٓ جيٛمع سملم أذيم٤مر اًمريمقع يمًم ٓ جيٛمع سملم أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح سمؾ شم٤مرة ي٘مقل :ذيمر وأظمرى ذيمر هذا إذا يم٤من
صم٤مسمتً٤م.
ىم٤مل اْلُم٤مم اًمِمقيم٤مين -رمحف اهلل ) 319/3( -سمؾ يٜمبٖمل آؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمتسبٞمح قمغم ُم٘مدار شمٓمقيؾ اًمّمالة ُمـ همػم
شم٘مٞمٞمد قمدد ،وُمرة واطمدة واضمب٦م ،وُم٤م زاد ُمستح٥م.
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( ،)58:ورضمح هذا أمحد ،وإؾمح٤مق ،وداود ،واسمـ طمزم ،واسمـ اعمٜمذر ،واخلٓم٤ميب،
ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
*ًطأه :ٞحلٍ قساء ٝاهقسآْ يف اهسك٘ع ٗاهطذ٘د ؟
ويٜمٝمل قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمريمقع واًمسجقد ،حلدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض
اهلل قمٜمف ىم٤مل« :هن٤مين اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ،وأٟم٤م
رايمع ،أو ؾم٤مضمدش أظمرضمف ُمسٚمؿ.
ىم٤مل اًمؽمُمذي :وهق ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ ،واًمت٤مسمٕملم ،وُمـ سمٕمدهؿ ،يمرهقا اًم٘مراءة ذم اًمريمقع واًمسجقد.
ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين ذم «ؾمبؾ اًمسالمش طمقل طمدي٨م اسمـ قمب٤مس :احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم
ُتريؿ ىمراءة اًم٘مرآن ،طم٤مل اًمريمقع واًمسجقد.
*ًطأهٓ:ٞى ٙط٘ ٜبني األزكاْ يف اه٘قت ؟
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل :وُمـ اًمسٜم٦م أن يسقي سملم إريم٤من ،حلدي٨م اًمؼماء
سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ «إذا رومع
رأؾمف ُمـ اًمريمقع ،واًمسجقد ،وُم٤م سملم اًمسجدشملم ،ىمريب٤م ُمـ اًمسقاءش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
*ًطأه:ٞحلٍ زؾع اهصوب ًّ اهسك٘عًٗ ،ا ٙق٘ي عِد اهسؾعٗ ،حلٌٕ ؟
صمؿ يرومع صٚمبف ُمـ اًمريمقع ،وهذا ريمـ حلدي٨م اعمزء صالة  ،وي٘مقل«:ؾمٛمع اهلل
عمـ محدهش وهذا واضم٥م ذم طمؼ اْلُم٤مم ،واعمٜمٗمرد ،واعم٠مُمقم ٓ ي٘مقًمف.
هذا ىمقل اسمـ ُمسٕمقد ،واسمـ قمٛمر ،وأيب هريرة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وأمحد ،وُم٤مًمؽ
ًمٚمحدي٨م إذا ىم٤مل« :ؾمٛمع اهلل عمـ محده ،وم٘مقًمقا :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمدش.
واًمسٜم٦م اجلٝمر سمـ«:ؾمٛمع اهلل عمـ محدهش يمًم يم٤من يٗمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،وين سمـ«:رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمدش.
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واإلمام جيمعهام ،وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد ،واجلٛمٝمقر ،وىمقل أيب يقؾمػ،
وحمٛمد سمـ احلسـ ظمال ًوم٤م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م; حلدي٨م اسمـ أيب أورم ذم ُمسٚمؿ ،وطمدي٨م أيب
هريرة رواه اًمبخ٤مري ( )89:وُمسٚمؿ (.)4:3
وأما ادنفرد ،ومحٙمك اًمٓمح٤موي ،واسمـ قمبداًمؼم اْلمج٤مع ،قمغم أن جيٛمع سمٞمٜمٝمًم.
واعم٠مُمقم ي٘متٍم قمغم ىمقًمف« :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمدش ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
*ًطأهً :ٞا ٙصِع عِد االعتداي ًّ اهسك٘ع ؟
ً
ُمٕمتدٓ ُمٓمٛمئٜمً٤م،
ويرومع يديف قمٜمد آقمتدال ُمـ اًمريمقع ،وهذا ؾمٜم٦م.صمؿ ي٘مقم
وآقمتدال ذم اًم٘مٞم٤مم ريمـ.
*ًطأه :ٞإذا زكع ثٍ زؾع ؾركس إُٔ مل ٙطبح يف زك٘عٕ ،ؾٌا ٙصِع؟
إذا ريمع صمؿ رومع ،ومذيمر أٟمف مل يسبح ذم ريمققمف مل يٕمد إمم اًمريمقع ،ؾمقاء ذيمره ىمبؾ
ىم٤مئًم ،أو سمٕمدهٕ ،ن اًمتسبٞمح ىمد ؾم٘مط سمرومٕمف ،ومٚمق قم٤مد إًمٞمف زاد ريمق ًقم٤م ذم
اقمتداًمف ً
اًمّمالة همػم ُمنموع وم٢من ومٕمٚمف قمٛمدً ا أسمٓمؾ اًمّمالة وإن ومٕمٚمف ضم٤مه ً
ال أو ٟم٤مؾم ًٞم٤م مل شمبٓمؾ
اًمّمالة.
*ًطأه:ٞكٍ اهصٚؼ اه٘ازد ٝيف أذكاز اهسؾع ًّ اهسك٘ع؟
ًمف أرسمع يمٞمٗم اٞم٤مت« :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمدش« ،رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمدش أو «اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وًمؽ
احلٛمدش أو «اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمدش.
ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد :يم٠من إصمب٤مت (اًمقاو) دال قمغم ُمٕمٜمك زائدٟٕ ،مف يٙمقن ُمثالً،
رسمٜم٤م اؾمتج٥م ،وًمؽ احلٛمد.
وإٟمٙم٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «اًمزادش (ً )331/2مّمح٦م رواي٦م اجلٛمع سملم (اًمٚمٝمؿ) و
(اًمقاو) [يٕمٜمل ذم ىمقًمف ذم احلدي٨م« :اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمدش] ،ذهقل ُمٜمف ٓ ،جيقز
أن يٖمؽم سمف ًمثبقهت٤م ذم اًمبخ٤مري وهمػمه ،ووهؿ ىمبٚمف ؿمٞمخ اْلؾمالم.
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يمثػما ،ـمٞم ًب٤مُ ،مب٤مريمً٤م
وهٜم٤مك يمٞمٗمٞم٦م أظمرى وم٘مد ىم٤مل رضمؾ« :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ،محدً ا ً
ومٞمفش ىم٤مهل٤م طملم يم٤من يّمكم وراءه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،سمٕمدُم٤م
رومع صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ رأؾمف ُمـ اًمريمٕم٦م ،وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿُ« :مـ اعمتٙمٚمؿ آٟم ًٗم٤م؟ش وم٘م٤مل اًمرضمؾ :أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿً« :م٘مد رأي٧م سمْمٕم٦م وصمالصملم ُمٚمٙمً٤م يبتدروهن٤م أهيؿ يٙمتبٝم٤م أوًٓش.
رواه اًمبخ٤مري (.]8::
*ًطأه:ٞأٙ ّٙضع ٙد ٕٙبعد اهسؾع ًّ اهسك٘ع؟
ُم٤مذا يّمٜمع سمٞمديف سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع ،هؾ يرؾمٚمٝمًم أم يٕمٞمدمه٤م قمغم صدره؟.
اعمٜمّمقص قمـ اْلُم٤مم أمحد أن اْلٟمس٤من خمػم ،سملم إرؾم٤مهلًم ،وسملم ووع اًمٞمد
اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنىٟٕ ،مف ًمٞمس ذم اًمسٜم٦م ُم٤م هق سيح ذم هذا ،وإُمر واؾمع ،والسنة
هو إرساهلام .راضمع «هم٤مي٦م اعمرامش ()368/5
ىم٤مئًم :أرؾمؾ يديف ،وهذه رواي٦م قمـ أمحد وهق
وىم٤مل سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م إذا اٟمتّم٥م ً
ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وقمزاه اًمبس٤مم ذم «شمقوٞمح إطمٙم٤ممش ًمٚمجٛمٝمقر ،وطمجتٝمؿ ذم
ذًمؽ قمدم شمٜمّمٞمص أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ ،واْلرؾم٤مل هق شمرضمٞمح اًمِمٞمخ
إًمب٤مين ،وؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ اًمقادقمل -رمحٝمًم اهلل شمٕم٤ممم -وشمرضمٞمح ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري
طمٗمٔمف اهللٟ -مٗمع اهلل سمف اْلؾمالم واعمسٚمٛملم.ىم٤مل اًمبس٤مم رمحف اهلل :وذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمًمء ،وُمٜمٝمؿ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وأشمب٤مقمٝمؿ إمم
ًمنة.
إرؾم٤مهلًم إمم اجل٤مٟمبلم ،وأٟمف ٓ يسـ ىمبْمٝمًم وووٕمٝمًم قمغم اًمّمدر أو ُت٧م ا ُ ا
ومٝمذا ظم٤مص سم٤مًم٘مٞم٤مم ىمبؾ اًمريمقع« .شمقوٞمح إطمٙم٤ممش (.)293/3
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*ًطأه :ٞحلٍ إدزان اهسك٘ع؟
ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م إرسمٕم٦م أٟمف ُمـ أدرك اْلُم٤مم رايم ًٕم٤م ومٙمؼم وريمع ىمبؾ
أن يرومع اْلُم٤مم رأؾمف ،وم٘مد أدرك اًمريمٕم٦م ،ورضمحف اْلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين ذم رؾم٤مًمتف ذم هذا
اًمِم٠من .راضمع يمالم اعمٕمٚمٛمل (ص .)28وىمقل اًمِمقيم٤مين يمًم ذم «اًمٗمتح اًمرسم٤مينش ؾمًمه
هبذه اًمتسٛمٞم٦م وًمده أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين راضمع رؾم٤مًم٦م وٛمػمة.
وذكر أمحد أىه مل خيالف يف ذلك أحد من أهل اإلسالم ،وطمٙمك إؾمح٤مق سمـ
راهقيف اْلمج٤مع قمغم ذًمؽ وراضمع «اعمجٛمقع ذح اعمٝمذبش ( )225/5و«اعمٖمٜملش.
واًمدًمٞمؾ هق طمدي٨م أيب سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف اٟمتٝمك إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وهق رايمع ،ومريمع ىمبؾ أن يّمؾ إمم اًمّمػ ،ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمبل صغم
طمرص٤م ،وٓ شمٕمدش أظمرضمف اًمبخ٤مري
اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل« :زادك اهلل
ً
(.)894
وهذا ومٝمؿ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ قمٛمر ،واسمـ ُمسٕمقد ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،وأيب
سمٙمر ،وأيب قمبٞمدة ،واسمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمؿ وُم٤م ٟم٘مؾ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف
()1

ظمالومٝمؿ ذم هذا اًمٜم٘مؾ ٟمٔمر .

( ) 2ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح٦م ( :):37/3/8روى قمكم سمـ طمجر ذم (طمديثف) ()2/28/2
...:قمـ أيب سمٙمرة-رضمؾ يم٤مٟم٧م ًمف صحب٦م -أٟمف يم٤من خيرج ُمـ سمٞمتف ومٞمجد اًمٜم٤مس ىمد ريمٕمقا ،ومػميمع ُمٕمٝمؿ ،صمؿ
يدرج رايم ًٕم٤م طمتك يدظمؾ ذم اًمّمػ ،صمؿ يٕمتد هب٤م.ىمٚم٧م :وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ،رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت.اهـ (ت)
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[ىمبؾ أن ٟمتٙمٚمؿ قمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمسجقد ٟمتٙمٚمؿ قمـ ] ومْمؾ اًمسجقد.
[وم٢مٟمف] يٜمبٖمل ًمٜم٤م أن شمسجد ىمٚمقسمٜم٤م ،ىمبؾ أن شمسجد ضمقارطمٜم٤م[ ،وذًمؽ] سم٠من يِمٕمر
اْلٟمس٤من سم٤مًمذل ،واًمتقاوع هلل ،و[ىمد ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمسجقد]أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٜمٝم٤م:
«أٟمؽ ًمـ شمسجد هلل ؾمجدة اإٓ رومٕمؽ اهلل هب٤م درضم٦م ،وطمط قمٜمؽ هب٤م ظمٓمٞمئ٦مش.
وطمدي٨م «أقمٜمل قمغم ٟمٗمسؽ سمٙمثرة اًمسجقدش أظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمٕم٥م
ريض اهلل قمٜمف ،سمٕمد أن ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ :وم٘مٚم٧م:
نم َة َر ْيم َٕم ً٦م ِذم َي ْق ٍم َو ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م ُسمٜمِ َل
«أؾم٠مًمؽ ُمراوم٘متؽ ذم اجلٜم٦مش .وطمدي٨م « َُم ْـ َص اغم ا ْصمٜمَت َْل َقم ْ َ
اجلٜم ِا٦مش رواه ُمسٚمؿ قمـ أم طمبٞمب٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
ًَم ُف ِهبِ اـ َسم ْٞم ٌ٧م ِذم ْ َ
[وم٢مذا قمٚمٛم٧م ذًمؽ; وم٤مقمٚمؿ أن اعمّمكم ُمتك رومع ُمـ اًمريمقع ،وىم٤مم طمتك ي٠مظمذ يمؾ
ىم٤مئًم ىمري ًب٤م ُمـ زُمـ ريمققمف] ي٘مقل اهلل أيمؼم وضمق ًسم٤م  ،صمؿ خير
قمٔمؿ ُم٠مظمذه ،وًمب٨م ً
ؾم٤مضمدً ا ،وؾمبؼ اًمدًمٞمؾ [قمغم ذًمؽ] وومٞمف; صمؿ ي٘مقل« :اهلل أيمؼم ،صمؿ يسجدش .واًمتٙمبػم
طم٤مل اخلرور ُمـ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمسجقد ،ويمذًمؽ مجٞمع شمٙمبػمات آٟمت٘م٤مل حمٚمٝم٤م ُم٤م سملم
اًمريمـ اًمذي اٟمت٘مٚم٧م ُمٜمف ،وسملم اًمريمـ اًمذي اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف .اًمنمح اعمٛمتع اًمٕمثٞمٛملم
(.)681/2
فائدة :رومع اًمٞمديـ ذم يمؾ ظمٗمض ،ورومع; ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم قمدم اؾمتحب٤مب
ذًمؽ; حلدي٨م اسمـ قمٛمر.
*ًطأهً :ٞا حلٍ زؾع اهٚد ّٙعِد اهطذ٘د ؟
رومع اًمٞمديـ قمٜمد اًمسجقدً ،مٞمس ُمـ اًمسٜم٦م ،وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر ،أي :قمدم اًمرومع.
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طمرص٤م قمغم اًمسٜم٦م-
وم٘مد صمب٧م قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم -وهق ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس
ً
أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« ،يم٤من يرومع ذم صمالصم٦م ُمقاوعش ىم٤مل:
«ويم٤من ٓ يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمسجقدش أظمرضمف اًمبخ٤مري ( ،)846وٓ إذا ىم٤مم ُمـ
()1

اًمسجقد .
و [ُمـ ىم٤مل سمرومع اًمٞمديـ قمٜمد اًمسجقد يمـ]اًمِمٞمخ [إًمب٤مين رمحف اهلل ،وهمػمه]،
اؾمتدل سمًم ضم٤مء قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من «يرومع ذم يمؾ ظمٗمض
ورومعش ،وًمٙمـ احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذيمر أن هذا وهؿ ،وأن صقاب احلدي٨م
«يم٤من يٙمؼم ذم يمؾ ظمٗمض ورومعش .راضمع «اًمزادش (.)334/2
*ًطأهً :ٞا ٓ ٛصؿ ٞاهطذ٘د اه٘ازد ٝيف األده ٞ؟
شم٘مدم ىمقًمٜم٤م إن اعمّمكم إذا رومع ُمـ اًمريمقع ،ىم٤مم طمتك ي٠مظمذ يمؾ قمٔمؿ ُم٠مظمذه،
ىم٤مئًم ىمري ًب٤م ُمـ زُمـ ريمققمف ،صمؿ ي٘مقل اهلل أيمؼم] و خير ؾم٤مضمدً ا قمغم يديف ،ي٘مدم
ويٚمب٨م ً
اًمٞمديـ ىمبؾ اًمريمٕمتلم هذا أىمرب ًمٚمسٜم٦م ،ومل يّمح طمدي٨م; وم٤مُٕمر واؾمع واًمدًمٞمؾ
قمغم شم٘مديؿ اًمٞمديـ طمدي٨م اًمؼماء وقمٛمرو سمـ طمري٨م «يم٤من ٓ حيٜمل أطمد ُمٜم٤م فمٝمره
طمتك ي٘مع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ؾم٤مضمدً اش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وطمدي٨م قمٛمرو ذم
ُمسٚمؿ وهق ىمقل ُم٤مًمؽ وأمحد ذم رواي٦م واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وىمقل اسمـ طمزم
وإوزاقمل ىم٤مل اسمـ أيب داود وهق ىمقل أصح٤مب احلدي٨م .وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد،
وأسمقطمٜمٞمٗم٦م :يْمع اًمريمبتلم ىمبؾ اًمٞمديـ ،وصالشمف سمٙمٚمٞمٝمًم ضم٤مئزة سم٤مٓشمٗم٤مق .

( )2ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح :ىمقًمف (وٓ يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمسجقد) :أي ٓ :ذم اهلقى إًمٞمف ،وٓ ذم اًمرومع ُمٜمف...
وفم٤مهره يِمٛمؾ اًمٜمٗمل قمًم قمدا اعمقاـمـ اًمثالصم٦م ،وؾمٞم٠ميت اصمب٤مت ذًمؽ ذم ُمقـمـ راسمع سمٕمد سمب٤مب ( .ت)
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ويسجد قمغم ؾمبٕم٦م أقمْم٤مءً ،م٘مقًمف َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿُ « :أ ُِم ْر ُت أَ ْن َأ ْؾم ُجدَ َقم َغم
َلم ،و َأ ْـمر ِ
ِِ
ِ ِ
ؾمبٕم ِ٦م أَ ْقم ُٔم ٍؿَ ،قم َغم ْ ِ
اف
َ َْ
اجلَ ْب َٝم٦مَ ،و َأ َؿم َ٤مر سمِ َٞمده َقم َغم أَٟمْٗمفَ ،وا ًْم َٞمدَ ْي ِـَ ،وا ًُمر ْيم َبت ْ ِ َ َ
()1
ا ًْم َ٘مدَ َُم ْ ِ
٤مبَ ،وا ا
ًمِم َٕم َر ش ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمبخ٤مري (،)923
لمَ ،و َٓ َٟمٙم ِْٗم َ
٧م اًمثِ َٞم َ

وُمسٚمؿ ( .)5:1قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم.
واًمسجقد قمغم هذه إقمْم٤مء هق اًمسجقد اًمٙم٤مُمؾ ،وجي٥م اًمسجقد قمٚمٞمٝم٤م مجٞم ًٕم٤م.
وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم ىمقل ،واعمِمٝمقر قمـ أمحد ،وُم٤مًمؽ.
()2ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل ذم اًمٗمتح.. :وذيمره سمٕمد سم٤مب ُمـ وضمف آظمر سمٚمٗمظ( :وٓ ٟمٙمٗم٧م اًمثٞم٤مب واًمِمٕمر)
واًمٙمٗم٧م :سمٛمثٜم٤مة ذم آظمره هق اًمْمؿ وهق سمٛمٕمٜمك اًمٙمػ ،واعمراد أٟمف ٓ جيٛمع صمٞم٤مسمف وٓ ؿمٕمره.
وفم٤مهره ي٘مت٣م أن اًمٜمٝمك قمٜمف ذم طم٤مل اًمّمالة  ،وإًمٞمف ضمٜمح اًمداودي .وشمرضمؿ اعمّمٜمػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ (:سم٤مب ٓ يٙمػ
صمقسمف ذم اًمّمالة) وهل شم١ميد ذًمؽ ،ورده قمٞم٤مض سم٠مٟمف ظمالف ُم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر; وم٢مهنؿ يمرهقا ذًمؽ ًمٚمٛمّمغم ؾمقاء
ومٕمٚمف ذم اًمّمالة أو ىمبؾ أن يدظمؾ ومٞمٝم٤م ،واشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ٓ يٗمسد اًمّمالة ًمٙمـ طمٙمك سمـ اعمٜمذر قمـ احلسـ وضمقب
اْلقم٤مدة ،ىمٞمؾ :واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أٟمف إذا رومع صمقسمف وؿمٕمره قمـ ُمب٤مذة إرض أؿمبف اعمتٙمؼم.اهـ
وىم٤ملُ -ت٧م سم٤مب(ٓ يٙمػ ؿمٕمرا)  ... :-وضم٤مء ذم طمٙمٛم٦م اًمٜمٝمك قمـ ذًمؽ أن همرزة اًمِمٕمر ي٘مٕمد ومٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من
طم٤مًم٦م اًمّمالة ،وذم ؾمٜمـ أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد أن أسم٤م راومع رأى احلسـ سمـ قمغم يّمكم ىمد همرز وٗمػمشمف ذم ىمٗم٤مه
ومحٚمٝم٤م وىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ي٘مقل ذًمؽ ُم٘مٕمد اًمِمٞمٓم٤من.اهـ
ىمٚم٧م :طمدي٨م أيب راومع ُمـ ـمريؼ قمٛمران سمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص اًم٘مرر أظمل أيقب سمـ
ُمقؾمك وهق جمٝمقل احل٤مل; ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ذم صحٞمح أيب داود :وهذا إؾمٜم٤مد طمسـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ،رضم٤مًمف
يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم; همػم قمٛمران سمـ ُمقؾمك; وىمد وصم٘مف اسمـ طمب٤من وروى -قمٜمف همػم اسمـ ضمري٩م -إؾمًمقمٞمؾ
اسمـ ُقم َٚمٞمَ٦م ،وطمسـ ًمف اًمؽمُمذي وهمػمه يمًم ي٠ميت.اهـ
سمؾ ذيمر أٟمف يرشم٘مل إمم اًمّمح٦م سمِمقاهده،وروى ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمسٜمده َأ ان يم َُر ْيبً٤م َُم ْق َمم ا ْسم ِـ قمَ با ٍ
٤مس َطمدا َ
ث قمَ ْـ
ِِ
ِ
احل ِ ِ
َقم ْب ِد اهللاِ ْسم ِـ قمَ اب ٍ
ف
ٍْم َ
٤مرث ُي َّم ِغم َو َر ْأ ُؾم ُف َُم ْٕم ُ٘م ٌ
٤مم َوم َج َٕم َؾ َ ُ
قص ُم ْـ َو َرائفَ ،وم َ٘م َ
٤مس َأ اٟم ُف َر َأى َقم ْبدَ اهللاِ ْسم َـ ْ َ
حي ُٚم ُف َوم َٚم اًم اٟم َ َ
أَ ْىمبَ َؾ إِ َمم ا ْسم ِـ قمَ با ٍ
قل اهللاِ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -ي ُ٘م ُ
٤مس َوم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ًَم َؽ َو َر ْأ ِؾمك َوم َ٘م َ٤مل :إِٟمِك َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل« :إِٟم َاًم َُمثَ ُؾ
ُقف ش(.ت)
َه َذا َُم َث ُؾ ا اًم ِذى ُي َّم ِغم َو ُه َق َُم ْٙمت ٌ
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وجي٤مذم قمْمديف وهذا ُمـ اًمسٜم٦م; يٕمٜمل :يبٕمدمه٤م ،اإٓ إذا يم٤من ذم مج٤مقم٦م وم٤مٕذي٦م أىمؾ
أطمقاهل٤م اًمٙمراه٦م.
ويرومع سمٓمٜمف قمـ ومخذي٦م وهذا ُمـ اًمسٜم٦م ،وُمـ اًمسٜم٦م أن يرومع اًمٗمخذيـ قمـ
اًمس٤مىملم،و اًمٗمخذ هقُ:م٤م سملم اًمس٤مق واًمقرك[ .وٓ يٜمبٓمح].
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم -رمحف اهلل :-آٟمبٓم٤مح ُمـ اًمبدع« ،اًمنمح اعمٛمتعش
(.)68:/2
ويٗمرق ريمبتٞمف ذم طم٤مل ؾمجقده أي ٓ يْمؿ ريمبتٞمف سمٕمْمٝمًم إمم سمٕمض ،وهذا
ُمستح٥م.
*ًطأهٓ :ٞى اجلبٔٗ ٞاألُـ عض٘ ٗاحد؟
إٟمػ واجلبٝم٦م مه٤م قمْمق ،هذا هق اًمراضمح .وهق ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ،وإؾمح٤مق،
واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ،ورواي٦م قمـ أمحد .راضمع «اعمٖمٜملش ( ،)89/3وراضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش
( .)84:/3رضمحف اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل -أن اًمقاضم٥م قمغم اًمس٤مضمد أن جيٛمع
إٟمػ واجلبٝم٦م.
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ٓ :يٙمقن اًمسجقد شم٤م ًُم٤م اإٓ سمقوع إٟمػ واجلبٝم٦م.
«اًمسٞمؾش.
*ًطأهً :ٞا حد اهٚدّٙ؟
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم -رمحف اهلل« )682/2( -اًمنمح اعمٛمتعش:
اًمس ِ
ٕ ..ن اًم َٞمد قمٜمد ِ
٤مر ُق
ُ
اْلـمالق هل
اًمٙمػ وم٘مط ،يمًم ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ { :و ا
٤مر َىم ُ٦م َوم٤م ْىم َٓمٕمقا َأ ِ
ًمس ِ
يد َ ُهي ًَم َضم َزا ًء سمِ ًَم يم ََس َب٤م} أي٦م [اعم٤مئدة ، ]49 :وىمقًمف شمٕم٤مممَ { :وم َٚم ْؿ
ُ
َوا ا
دمدُ وا ُم٤مء َوم َتٞمٛمٛمقا ص ِٕمٞمدًا َـمٞمب٤م َوم٤مُمسحقا سمِقضم ِ
َِ
قهٙم ُْؿ َو َأ ْي ِديٙم ُْؿ ُِمٜمْ ُف} أي٦م [اعم٤مئدة:
ًِ ْ َ ُ ُ ُ
َ ً َا ُ َ
ِ
ُ
ًمٙمػ ،وذم
ُمٗمّمؾ ا ِ
ًمس٤مرق ُِمـ
اًمٙمػ ،وهلذا ُي٘مٓمع ا
ُ
 ، ]7وم٤معمراد سم٤مًمٞمديـ ذم أيتلم
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ًمٜمبل ّ
ومٛمسح
قمًمر سمـ ي٤مه يمٞمػ َُم ْسح اًمٞمديـ،
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َ
اًمتٞمٛمؿ أرى ا ُ
وُمسح ا َ
ًمِمًمل قمغم اًمٞمٛملم.اهـ
فم٤مهر يم اٗمٞمف،
َ
َ
*ًطأهً :ٞا حلٍ ًباغس ٝاألزض بأعضاء اهطذ٘د ؟
ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم اؾمتحب٤مب ُمب٤مذة اًمس٤مضمد إرض سم٠مقمْم٤مئف ،
()1

ويمرهقا أن يٗمّمٚمقا سملم ضمبٝمتف أو أٟمٗمف [وإرض] ،وم٤مصؾ ُمتّمؾ سم٤معمّمكم .
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش :واًمٙمًمل ذم اًمسجقد قمغم إرض ،أن يْمع مجٞمع سمٓمـ
يمٗمٞمف وأص٤مسمٕمف قمغم إرض ،ويرومع ُمروم٘مٞمف ،وم٢من اىمتٍم قمغم سمٕمض سم٤مـمٜمٝمًم أضمزأه.
(.)94/3
*ًطأهً :ٞا حلٍ اهطذ٘د ؟
اًمسجقد ريمـ ،سم٤مًمٜمص واْلمج٤مع[ ،واًمدًمٞمؾ] طمدي٨م اعمزء «صمؿ اؾمجد طمتك
شمٓمٛمئـ ؾم٤مضمدً اش.
*ًطأهً :ٞا حلٍ بطط اهلـ ؟
ً
[ُمست٘مبال هب٤م اًم٘مبٚم٦م]،
سمسط اًمٙمػ ُمستح٥م[ ،وصٗمتف أن  ]:يْمؿ أص٤مسمٕمٝمًم
ضم٤مء[ذًمؽ] قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞمب٦م سمسٜمد صحٞمح أٟمف ىم٤مل« :إذا
ؾمجد أطمديمؿ ومٚمٞمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م سمٞمديف وم٢مهنًم يسجدان ُمع اًمقضمفش.

(ُ )2مث ً
ال يسجد قمغم يديف سمجبٝمتف ،أُم٤م اًمسجقد قمغم صمقب جيقز ًمٗمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ ُمٕمٝمؿ .حلدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمفُ -متٗمؼ قمٚمٞمف .وراضمع يمت٤مب «أصم٤مرش عمحٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين ُمع
شمٕمٚمٞمؼ إومٖم٤مين «247/2ش.
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*ًطأه :ٞأ ّٙجيعى كؿ ٕٚحاي ضذ٘دٖٓٗ ،ى ِٓان عد ٝكٚؿٚات ه٘ضعٌٔا ؟
ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن جيٕمؾ اًمس٤مضمد يمٗمٞمف طمذو ُمٜمٙمبٞمف; وهذا ىمقل
احلٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وىمقل اًمٜمقوي ذم شمبقيبف وضم٤مء ذم «ؾمٜمـ أيب داودش« :وووع يمٗمٞمف
طمذو ُمٜمٙمبٞمفش.
وصمٛم٦م يمٞمٗمٞم٦م أظمرى قمٛمؾ هب٤م اْلُم٤مم أمحد وهل أن جيٕمؾ يمٗمٞمف طمذو أذٟمٞمف; حلدي٨م
وائؾ ذم «ُمسٚمؿش (« )512ومٚمًم ؾمجد ووع وضمٝمف سملم يمٗمٞمفش ،وهذا أومم; ًمّمح٦م
()1

احلدي٨م .
*ًطأه :ٞحلٍ بطط اهرزاعني يف اهطذ٘د ؟
[ٓ جيقز سمسط اًمذراقملم ذم اًمسجقد ] سمؾ يرومٕمٝمًم ; ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ ٓ« :يبسط أطمديمؿ ذراقمٞمف اٟمبس٤مط اًمٙمٚم٥مش رواه اجلًمقم٦م اًمبخ٤مري (،)933
وُمسٚمؿ ( ،)5:4أسمق داود ( ،)9:8واسمـ ُم٤مضمف ( ،)9:3واًمؽمُمذي (،)387
واًمٜمس٤مئل ( ،)221:وطمؿ (.)21:/4
وهذا احلدي٨م يدل قمغم وضمقب [رومع اًمٞمديـ ذم اًمسجقد ]  ،وسومف[قمـ
()2

اًمقضمقب] طمدي٨م «اؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مًمريم٥مش «ؾمبؾ اًمسالمش (. )636/2
( )2يِمػم رمحف اهلل إمم وٕمػ طمدي٨م«وووع يمٗمٞمف طمذو ُمٜمٙمبٞمفش ومٝمق ذم ؾمٜمـ أيب داود ُمـ ـمريؼ ومٚمٞمح ىم٤مل:
طمدصمٜمل قمب٤مس سمـ ؾمٝمؾ ،ىم٤مل :اضمتٛمع أسمق محٞمد وأسمق أؾمٞمد وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وحمٛمد سمـ ُمسٚمٛم٦م ومذيمروا صالة
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل أسمق محٞمد :أٟم٤م أقمٚمٛمٙمؿ سمّمالة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومذيمر
احلدي٨م،ىم٤مل إًمب٤مين ىمٚم٧م :وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم; وذم ومٚمٞمح -وهق اسمـ ؾمٚمٞمًمن -يمالم ُمـ
ىمبؾ طمٗمٔمف; ًمٙمٜمف يت٘مقى سمًم ىمبٚمف.اهـ (ت)
( )3ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين ذم اًمسبؾ :وفم٤مهر احلدي٨م إول وهذا ُمع ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "صٚمقا يمًم رأيتٛمقين
ُأصكم" ي٘متيض اًمقضمقب ،وًمٙمٜمف ىمد أظمرج أسمق داود ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ُم٤م يدل قمغم أن ذًمؽ همػم واضم٥م
سمٚمٗمظ (:ؿمٙم٤م أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمف ُمِم٘م٦م اًمسجقد قمٚمٞمٝمؿ إذا شمٗمرضمقا وم٘م٤مل اؾمتٕمٞمٜمقا
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[ومٞمستٗم٤مد مم٤م شم٘مدم:أٟمف] ًمق أـم٤مل اْلُم٤مم اًمسجقد  ،ومٚمٚمٛم٠مُمقم أن يٕمتٛمد قمغم
ومخذيف ،ىم٤مًمف اًمٕمٚمًمء رمحٝمؿ اهلل .أُم٤م إذا يم٤من اعمّمكم إُم٤م ًُم٤م وؿمؼ قمٚمٞمف أـم٤مًم٦م اًمسجقد
ومال يٓمٞمؾ.
*ًطأه :ٞحلٍ اهطذ٘د عو ٟاألُـ ٗحدٖ دْٗ اجلبٔٗ ،ٞحلٍ زؾع املصو ٛعضً٘ا ًّ
أعضاءٖ حاي ضذ٘دٖ ؟
اًمسجقد يٙمقن قمغم إقمْم٤مء اًمسبٕم٦م وهل :اًمٞمدان ،واًمريمبت٤من ،واًم٘مدُم٤من،
واجلبٝم٦م ُمع إٟمػ .ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ،وٓ جيزئ اًمسجقد اإٓ هب٤م حلدي٨م اسمـ
قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم .شم٘مدم أظمرضمف ُمسٚمؿ ( ،)5:2واًمبخ٤مري.)923( .
وىمد ٟم٘مؾ اسمـ اعمٜمذر إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم أٟمف ٓ جيزئ اًمسجقد قمغم إٟمػ وطمده،
واًمسجقد قمغم إقمْم٤مء اًمسبٕم٦م ٓ جيزئ إٓ هبؿ مجٞم ًٕم٤م .وهذا ىمقل أمحد ذم رواي٦م،
قمْمقا ُمـ أقمْم٤مءه
واًمِم٤مومٕمل وىمقل اًمٜمقوي ،وهذا هق اًمراضمح .وٓ جيقز أن يرومع
ً
طم٤مل ؾمجقده ،وم٢من ومٕمؾ وم٢من يم٤من ذم مجٞمع طم٤مل اًمسجقد ومال ؿمؽ أن ؾمجقده ٓ
يّمح وإن يم٤من ذم أصمٜم٤مء اًمسجقد ومال يرومع ؿمٞمئً٤م ُمٜمٝم٤م اطمتٞم٤م ًـم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم -
رمحف اهلل.-
*ًطأه ٞكٚـ ٙلْ٘ ٗضع اهقدًني يف اهطذ٘د ؟
[اًمس٤مضمد ] يٜمّم٥م ىمدُمٞمف [وضمق ًسم٤م] ; حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ ًَم ْٞم َٚم ً٦م ُِم ْـ ا ًْم ِٗم َر ِ
« َوم َ٘مدْ ُت َر ُؾم َ
اشَ ،وم٤م ًْمت ََٛم ْس ُت ُفَ ،وم َق َىم َٕم ْ٧م َي ِدي
َقم َغم سم ْٓم ِـ َىمدَ ُمٞم ِف وهق ِذم اعمَْس ِج ِد و ُمه٤م ُمٜمّْمقسمت ِ
َ٤منش رواه ُمسٚمؿ.
َ َ َ ُ َ
َْ َ ُ َ
َ
ْ

سم٤مًمريم٥م) ،وشمرضمؿ ًمف(:اًمرظمّم٦م ذم شمرك اًمتٗمري٩م)،ىم٤مل اسمـ قمجالن -أطمد رواشمف : -وذًمؽ أن يْمع ُمروم٘مٞمف
قمغم ريمبتٞمف إذا أـم٤مل اًمسجقد .اهـ (ت)
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راص٤م قم٘مبٞمف ،ويرومع قمجٞمزشمفش أي ُم١مظمرشمف.
وذم ًمٗمظ قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦مً « :
واًمسٜم٦م أن اًم٘مدُملم شمٙمقٟم٤م ُمرصقصتلم.
*حلٍ اهطٌأُ ِٞٚيف اهطذ٘د ؟
اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمسجقد ريمـ; حلدي٨م اعمزء صالشمف.
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش ( :)88/3وم٢من أظمؾ سم٤مًمسجقد سمٕمْمق ُمـ هذه
إقمْم٤مء مل شمّمح صالشمف قمٜمد ُمـ أوضمبف ،وإن قمجز قمغم سمٕمض هذه إقمْم٤مء ؾمجد
قمغم سم٘مٞمتٝم٤م.
*ًطأهً ٞا ٙق٘ي يف اهطذ٘د ؟
شم٤مرة ي٘مقل «اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمبل يمٚمف ،دىمـف وضمـٚمف ،أوًمـف وآظمره ،قمـالٟمٞمتف
وههش[ ،يمًم ضم٤مء ] قمـ أيب هريرة ذم «ُمسٚمؿش.
وشم٤مرة« :ؾمبح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وسمحٛمدكش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،وشم٤مرة ي٘مقل ذم ؾمجقده:
()1

«ؾمبح٤من ريب إقمغمش ،وشم٤مرة «ؾمبح٤من ريب إقمغم [وسمحٛمده] ش .
*ًطأه ٞحلٍ األذكاز يف اهطذ٘د ؟
واطمدة واضمب٦م وُم٤م زاد ُمستح٥م ،وهذا ىمقل أمحد ،وإؾمح٤مق ،ؾمقاء ذم اًمريمقع،
أو اًمسجقد وهق اًمراضمح ،وقم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ؾمٜم٦م.
*ًطأه ٞحلٍ اهدعاء يف اهطذ٘د ؟

( )2ىم٤مل أمحد ذم زي٤مدة ىمقًمف {وسمحٛمده} :أُم٤م أٟم٤م ومال أىمقل وسمحٛمده ،وطمٙمك اسمـ اعمٜمذر قمـ اًمِم٤مومٕمل ،وهذه
اًمزي٤مدة ىم٤مل أسمق داودٟ :مخ٤مف أٓ شمٙمقن حمٗمقفم٦م ،وىمٞمؾ هذه اًمزي٤مدة ُمـ رواي٦م اسمـ أيب ًمٞمغم ،وحيتٛمؾ أن أمحد شمريمٝم٤م
ًمْمٕمػ اسمـ أيب ًمٞمغم قمٜمده .اهـ ُمـ «اعمٖمٜملش ()71/3
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[ينمع ًمٚمس٤مضمد أن] يٙمثر اًمدقم٤مء حلدي٨م «أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمبد ُمـ رسمف وهق
ؾم٤مضمد وم٠ميمثروا اًمدقم٤مء ومٞمفش قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،قمٜمد ُمسٚمؿ ( ،)593ووهؿ
احل٤ميمؿ ذم قمزوه ًمٚمبخ٤مري.
وذم ًمٗمظ آظمر «ىمٛمـ أن يستج٤مب ًمٙمؿش ُمٕمٜم٤مه طمرير ،وطمري.
*ًطأه ٞحلٍ اهطذ٘د عو ٟاألزض؟
جيقز اًمسجقد قمغم إرض واًمدًمٞمؾ ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري[:أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف
مخس٤مش  ....وومٞمف
وؾمٚمؿ] ؾمجد ذم ُم٤مء وـملم.وُم٤م صمب٧م قمـ ضم٤مسمر ُمرومق ًقم٤م« :أقمٓمٞم٧م ً
وـمٝمقراش أظمرضمف اًمبخ٤مري ( )446وُمسٚمؿ (.)632
«وضمٕمٚم٧م زم إرض ُمسجدً ا
ً
ىم٤مل احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش :اًمت٘مٞمٞمد سم٤محلَم وسم٤مًمؽماب ظمرج ًمٚمٖم٤مًم٥م; ًمٙمقٟمف يم٤من
اعمقضمقد ذم ومرش اعمس٤مضمد إذا ذاك ،ومال يدل شمٕمٚمٞمؼ احلٙمؿ سمف قمغم ٟمٗمٞمف قمغم همػمه مم٤م
يّمكم قمٚمٞمف ُمـ اًمرُمؾ وهمػم ذًمؽ.
*ًطأه ٞحلٍ ضذ٘د املصو ٛعو ٟاهج٘ب املتصى بٕ ؟
جيقز ؾمجقد اعمّمكم قمغم اًمثقب اعمتّمؾ سمف قمٜمداجلٛمٝمقر; ًمٗمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ورؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ُمٕمٝمؿ أظمرضمف ُمسٚمؿ ( )731واًمبخ٤مري ()2319
ِ ِ
ِ
احل ِر َوم٢مِ َذا
قمـ أٟمس وًمٗمٔمف « ُيمٜما٤م ٟم َُّم ِغم َُم َع َر ُؾمقل اهللاِ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ -رم ؿمدا ة ْ َ
َمل َي ْستَٓمِ ْع َأ َطمدُ ٟمَ٤م َأ ْن ُي َٛم ِٙم َـ َضم ْب َٝم َت ُف ُِم َـ إَ ْر ِ
ض َسم َس َط َصم ْق َسم ُف َوم َس َجدَ َقم َٚم ْٞم ِفش[ .وهق
ْ
اًمراضمح].
*ًطأهً ٞاذا ٙؿعى املصو ٛإذا زؾع ًّ اهطذ٘د ؟
[إذا رومع اعمّمكم رأؾمف ُمـ اًمسجقد يٙمؼم إذ] اًمسٜم٦م اًمتٙمبػم ذم آٟمت٘م٤مل ُمـ ريمـ
إمم ريمـ  ،و شمٙمبػمات آٟمت٘م٤مل واضمب٦م ،ورضمح هذا اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز.
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و اًمرومع ُمـ اًمسجقد واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة حلدي٨م أيب هريرة ريض
ًمس٤مش .رواه ُمسٚمؿ ( ،)4:8واًمبخ٤مري
اهلل قمٜمف وومٞمف «صمؿ ارومع طمتك شمٓمٛمئـ ضم٤م ً
(.)868
[صمؿ جيٚمس سملم اًمسجدشملم] ،ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش (ُ :)98/3مـ اًمسٜم٦م أن
ً
ُمٗمؽمؿم٤م وهق أن يثٜمل رضمٚمف اًمٞمنى ومٞمبسٓمٝم٤م وجيٚمس قمٚمٞمٝم٤م
جيٚمس سملم اًمسجدشملم
ويٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمك; حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م «ويم٤من يٗمرش رضمٚمف اًمٞمنى
ويٜمّم٥م اًمٞمٛمٜمكش ،رواه ُمسٚمؿ.
ويستح٥م أن يٗمتح أص٤مسمع رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ومٞمست٘مبؾ هب٤م اًم٘مبٚم٦م[،عم٤م ضم٤مء] قمـ اسمـ
قمٛمر [أٟمف] ىم٤ملُ :مـ ؾمٜم٦م اًمّمالة أن يٜمّم٥م اًم٘مدم اًمٞمٛمٜمك واؾمت٘مب٤مًمف سم٠مص٤مسمٕمٝم٤م اًم٘مبٚم٦م
رواه اًمٜمس٤مئل ( )347/3وهق صحٞمح.
*ًطأهً :ٞعِ ٟاإلقعاء بني اهطذدتني ٗحلٌٕ ؟
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش ( :)98/3ويٙمره اْلىمٕم٤مء ،وهق :أن يٗمرش ىمدُمٞمف
وجيٚمس قمغم قم٘مبٞمف هبذا وصٗمف أمحد ،ىم٤مل أسمق قمبٞمد هذا ىمقل أهؾ احلدي٨م.
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم «اًمنمح اعمٛمتعش ( :)693/2وم٘مٝم٤مؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل
يرون أن هذه اجلٚمس٦م ًمٞمس هل٤م اإٓ صٗم٦م آومؽماش وم٘مط.اهـ
[أُم٤م اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ىم٤مل ذم اًمتٚمخٞمص :وجيقز اْلىمٕم٤مء أطمٞم٤مٟمً٤م ذم هذه
اجلٚمس٦م ،وهق أن يٜمتّم٥م قمغم قم٘مبٞمف وصدور ىمدُمٞمف.اهـ ُمستدٓ سمحدي٨م رواه
اًمز َسم ْ ِػم
ؼمٟمِك أَ ُسمق ُ
ُمسٚمؿ وهمػمه-يمًم ذم أصؾ صٗم٦م اًمّمالةُ -مـ ـمريؼ ( ا ْسم ُـ ُضم َر ْي ٍ٩م َأ ْظم َ َ

اْل ْىمٕم ِ
ِ
ِ
٤مء َقم َغم ا ًْم َ٘مدَ َُم ْ ِ
قل ُىم ْٚمٜمَ٤م ِٓ ْسم ِـ َقم اب ٍ
٤مو ًؾم٤م َي ُ٘م ُ
ًمسٜما ُ٦م.
٤مس ِرم ِ َ
َأ اٟم ُف َؾمٛم َع َـم ُ
لم َوم َ٘م َ٤مل ه َك ا ُ
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٤مًمر ُضم ِؾَ .وم َ٘م َ٤مل ا ْسم ُـ َقم اب ٍ
٤مس َسم ْؾ ِه َك ُؾمٜما ُ٦م ٟمَبِ ِٞم َؽ -صغم اهلل قمٚمٞمف
َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ًَم ُف إِٟما٤م ًَمٜم ََرا ُه َضم َٗم٤م ًء سمِ ا
()1

وؾمٚمؿ)] .
*ًطأهً :ٞا ٙق٘ي يف دو٘ضٕ بني اهطذدتني؟
ي٘مقل« :رب اهمٗمرزم ،رب اهمٗمر زم ،شم٤مرة يم٤من ي٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿش ،رواه اسمـ ُم٤مضم٦م قمـ طمذيٗم٦م وهق صحٞمح ،ويٙمرره٤م ُم٤م ؿم٤مء.
وأُم٤م طمدي٨م اسمـ قمب٤مس أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل سملم
اًمسجدشملم« :اهلؿ اهمٗمرزم وارمحٜمل واهدين وقم٤مومٜمل ،وارزىمٜملش.رواه أسمق داود
( ،)961واًمؽمُمذي ( )395وذم ؾمٜمده طمبٞم٥م سمـ صم٤مسم٧م ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ ،ويم٤مُمؾ
اسمـ اًمٕمالء اًمتٛمٞمٛمل وىمد ُأٟمٙمر قمٚمٞمف هذا احلدي٨م يمًم ذم «اًمٙم٤مُمؾش ٓسمـ قمدي.
[ًمٙمـ ] ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل :-وم٤محلؼ أن احلدي٨م ضمٞمد يمًم ىم٤مل اًمٜمقوي
ذم «اعمجٛمقعش ،ويِمٝمد ًمف أصمر قمغم.اٟمٔمر «أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)921/4

( )2ىم٤مل اًمٜمقوي يمًم ذم ذطمف قمغم ُمسٚمؿ :اقمٚمؿ أن آىمٕم٤مء ورد ومٞمف طمديث٤من; ومٗمل هذا احلدي٨م إٟمف ؾمٜم٦م ،وذم
طمدي٨م آظمر اًمٜمٝمل قمٜمف رواه اًمؽمُمذي وهمػمه ُمـ رواي٦م قمكم ،واسمـ ُم٤مضمف ُمـ رواي٦م أٟمس وأمحد سمـ طمٜمبؾ رمحف
اهلل شمٕم٤ممم ُمـ رواي٦م ؾمٛمرة ،وأيب هريرة واًمبٞمٝم٘مل ُمـ رواي٦م ؾمٛمرة وأٟمس ،وأؾم٤مٟمٞمده٤م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م.
وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ذم طمٙمؿ آىمٕم٤مء وذم شمٗمسػمه اظمتال ًوم٤م يمثػما; هلذه إطم٤مدي٨م ،واًمّمقاب اًمذي ٓ ُمٕمدل قمٜمف
أن آىمٕم٤مء ٟمققم٤من :أطمدمه٤م :إن يٚمّمؼ إًمٞمتٞمف سم٤مٓرض ويٜمّم٥م ؾم٤مىمٞمف ويْمع يديف قمغم إرض يم٤مىمٕم٤مء اًمٙمٚم٥م
هٙمذا ومنه أسمق قمبٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك وص٤مطمبف أسمق قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم وآظمرون ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م ،وهذا
اًمٜمقع هق اعمٙمروه اًمذي ورد ومٞمف اًمٜمٝمل .واًمٜمقع اًمث٤مين :إن جيٕمؾ إًمٞمتٞمف قمغم قم٘مبٞمف سملم اًمسجدشملم وهذا هق ُمراد
اسمـ قمب٤مس سم٘مقًمف ؾمٜم٦م ٟمبٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ... ،ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وىمد روى قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
واًمسٚمػ أهنؿ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ىم٤مل ويمذا ضم٤مء ُمٗمنا قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمًم ُمـ اًمسٜم٦م إن متس قم٘مبٞمؽ
اًمٞمٞمؽ هذا هق اًمّمقاب ذم شمٗمسػم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ،وىمد ذيمرٟم٤م أن اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف قمغم اؾمتحب٤مسمف ذم
اجلٚمقس سملم اًمسجدشملم وًمف ٟمص آظمر وهق آؿمٝمر أن اًمسٜم٦م ومٞمف آومؽماش ،وطم٤مصٚمف :أهنًم ؾمٜمت٤من ،وأهيًم
أومْمؾ ومٞمف ىمقٓن ...اهـ (ت)
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ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم -رمحف اهلل -ذم «ذح اًمبٚمقغشُ :مـ اًمٜم٤مس ُمـ حيرم
اهلدايتلم ،وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ُتّمؾ ًمف هداي٦م اًمٕمٚمؿ واْلرؿم٤مد دون اًمتقومٞمؼً ،مٙمـ إذا
طمّمٚم٧م هداي٦م اًمتقومٞمؼ وم٤مًمٖم٤مًم٥م أهن٤م ُمّمحقسم٦م هبداي٦م اًمٕمٚمؿ.
وطمٙمؿ اًمذيمر :ىم٤مل أمحد ذم رواي٦م :واضم٥م ،وىم٤مل ذم رواي٦م أظمرى :إن ىم٤مل ضم٤مز،
وإن مل ي٘مؾ ضم٤مز ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
*ُمـ اًمسٜم٦م قمدم رومع اًمٞمديـ ذم هذا اعمقوع حلدي٨م اسمـ قمٛمر ( )849وومٞمف« :وٓ
يٗمٕمؾ ذًمؽ طملم يسجد ،وٓ طملم يرومع رأؾمف ُمـ اًمسجقدش.

دوط ٞاالضرتاحٞ


احلقي ِر ِ
ِ
ث
[وشمنمع ضمٚمس٦م آؾمؽماطم٦م و] اًمدًمٞمؾ[قمغم ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء] َقم ْـ َُم٤مًم ُؽ ْسم ُـ ْ ُ َ ْ
ِ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف ،أَ اٟم ُف َر َأى اًمٜمابِ ال َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ ُي َّم ِكمَ « ،وم٢مِ َذا يمَ٤م َن ِذم ِوشم ٍْر ُِم ْـ
اًم اٚم ْٞمث ُل َر َ
ص َالشمِ ِف َمل يٜمْٝم ْض طمتاك يست َِقي َىم ِ
٤مقمدً اش .رواه اًمبخ٤مري.
َ َْ َ
َْ َ
َ
واًمقشمر هق اًمريمٕم٦م إومم ،أو اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمًم إذا يم٤من ذم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م ،وهذه
اًمرؤي٦م طملم وومد ُم٤مًمؽ إمم اعمديٜم٦م ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمؿ واًمديـ ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.
وداود
وطمٙمٛمٝم٤م آؾمتحب٤مب ،وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،وُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث،
ُ
اًمٔم٤مهري ،وـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ احلدي٨م ،وىمقل ٕمحد ،ورضمحف اًمِمٞمخ سمـ سم٤مز رمحف اهلل،
وهق اًمراضمح.
ورضمحف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ اًمقادقمل -رمحف اهلل ،-وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري -طمٗمٔمف
اهلل.-
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وذه٥م ُم٤مًمؽ وأمحد ذم ىمقل إمم أٟمف ٓ ي٘مٕمد« .اًمٗمتحش (/3ص ،)4:4طمدي٨م
(.)936
*ًطأه :ٞصؿ ٞدوط ٞاالضرتاحٞ؟
ً
ُمٗمؽمؿم٤م.
ضمٚمس٦م آؾمؽماطم٦م أن جيٚمس
*ًطأه :ٞحلٍ تلبري ٝاالُتقاي إذا دوظ هالضرتاحٓٗ،ٞى ٙلرب بعدٓا هوقٚاَ؟
ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل :وإن ضمٚمس [أي ضمٚمس٦م آؾمؽماطم٦م] ىمبؾ أن يٙمؼم صمؿ
رومع سم٤مًمتٙمبػم ومال سم٠مس ،وإن يمؼم قمٜمد ىمٞم٤مُم٦م ُمـ اًمسجقد ٓ سم٠مس.اهـ سم٤معمٕمٜمك ُمـ يمت٤مسمف
«اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالةش.

٥م أَ ْن َيٙم َ
ُقن ا ْسمتِدَ ا ُء َشمٙمْبِ ِػم ِه َُم َع ا ْسمتِدَ ِاء
وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش (ُ :):6/3ي ْست ََح ُ
ر ْوم ِع ر ْأ ِؾم ِف ُِمـ اًمسج ِ
٤مؤ ُه ِقمٜمْدَ ا ْقمتِدَ اًمِ ِف َىم٤مئِ ًًم  ،اإٓ َُم ْـ َضم َٚم َس َضم ْٚم َس َ٦م
قد َ ،واٟمْتِ َٝم ُ
ْ ُ ُ
َ
َ
ِ ِ ِ
٤مء ضم ُٚم ِ
آؾم ِؽم ِ
ِ
قؾم ِف ُ ،صم اؿ َيٜمْ َٝم ُض ًمِ ْٚم ِ٘م َٞم٤م ِم سمِ َٖم ْ ِػم َشمٙمْبِ ٍػم.
اطم٦م َ ،وم٢مِ اٟم ُف َيٜمْت َِٝمل َشمٙمْبِ ُػم ُه قمٜمْدَ اٟمْت َٝم ُ
ْ َ َ
*ًطأهً:ٞاذا ٙصِع بعد دوط ٞاالضرتاحٞ؟
َو َىم َ٤مل اًمبٕمض :يٙمؼم سمٕمد ضمٚمس٦م آؾمؽماطم٦م ،و َيٜمْ َٝم ُض سمٕمد ضمٚمس٦م آؾمؽماطم٦م

ُمٕمتٛمدً ا قمغم يديف .هذا هق اًمراضمح،وهق ىمقل إوزاقمل ،وُم٤مًمؽ ،واًمِم٤مومٕمل ،وأمحد
ِ
صلَاةِ
ـ الْحُوٍَْرِثِ عند النسائٌ قالَ« :ألَا أُحَدِحُكُنْ عَنْ َ
ذم ىمقل; حلدي٨م َُم٤مًم ُؽ ْسم ُ
صلَاةِ ,فَإِذَا رَفَعَ َرأْسَهُ
صلٌِ فٌِ غََْرِ وَقْتِ ال َ
سلَنَ ,فََُ َ
رَسُولِ اللَهِ صَلَي اللَهُ عَلََْهِ وَ َ
هِنْ السَجْدَةِ الخَانَِتِ فٌِ أَوَلِ الرَكْعَتِ اسْتَوَى قَاعِدًا ,حُنَ قَامَ فَاعْتَوَدَ عَلَي الْأَ ْرضِ».
وحدٍج هالك فٌ البخارً رقن (.)428

*ًطأه :ٞمباذا اضتدي ًّ ؾطس االعتٌاد عو ٟاهٚد ّٙعِد اهقٚاَ بصؿ ٞاهعذّ ؟
اؾمتدل سمحدي٨م وٕمٞمػ; وٕمٗمف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ اًمقادقمل -رمحف اهلل -وؿمٞمخٜم٤م حيٞمك
احلجقري -طمٗمٔمف اهلل -وهق قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم ىم٤مل« :رأي٧م رؾمقل اهلل
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صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يٕمجـ ذم اًمّمالة يٕمٜمل يٕمتٛمدش رواه اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش
( )27/6رىمؿ (.)512:
و[ومٞمف] اهلٞمثؿ هق اهلٞمثؿ سمـ قمٛمران ،وىمد شمّمحػ إمم اسمـ قمٚم٘مٛم٦م.
وىمد ضم٤مء ُمقىمق ًوم٤م قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل ( ،)246/3ومل يذيمر ومٞمف صٗم٦م اًمٕمجـ ،ويٕمتٛمد ذم
ىمٞم٤مُمف قمغم يديف ،ىمقل ُم٤مًمؽ ،واًمِم٤مومٕمل ،وروي قمـ أمحد أٟمف يم٤من يٗمٕمٚمف .راضمع «ومتح
اًمب٤مريش ٓسمـ رضم٥م (.)935
و ُمٕمٜمك اًمٕمجـ :أن يٕمتٛمد قمغم يديف إذا ىم٤مم يمًم يٗمٕمؾ اًمذي يٕمجـ اًمٕمجلم.
«اًمٜمٝم٤مي٦مش وهذا ٓ يّمح .وراضمع «اًمسٜمـ اًمٙمؼمىش ًمٚمبٞمٝم٘مل (.)246/3
*ًطأه :ٞحلٍ اهقٚاَ هوسكع ٞاهجآُٗ ،ٞٚى ٙقسأ ؾٔٚا دعاء االضتؿتاح؟
اًم٘مٞم٤مم ًمٚمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ريمـ  ،وٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح; ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف
ِ
اًمّمال َة سمِ٤مًم اتٙمْبِ ِػمَ ،وا ًْم ِ٘م َرا َء َة سمـ ْ
لم﴾ش
﴿احلَ ْٛمدُ هللاِ َر ِب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
اؾم َت ْٗمت ُح ا
وقمغم آًمف وؾمٚمؿْ « :
وهل ريمـ ىمراءهت٤م ذم يمؾ ريمٕم٦م.
*ًطأه :ٞحلٍ اهتػٔد األٗضطًٗ ،آ ٛأغٔس صٚػٕ؟
()1
شمِمٝمد ا ْسم َـ َُم ْس ُٕمقدٍ ريض اهلل قمٜمف اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤ملَ :قم اٚم َٛمٜمِل
ِ
ِ
َر ُؾم ُ
قر َة ُِم ْـ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَ ،و َيم ِٗمل َسم ْ َ
ًمس َ
لم َيم اٗم ْٞمف اًمت َاِم ُٝمدَ  ،يم ًََم ُي َٕم ِٚم ُٛمٜمل ا ُ
()3
()2
ا ًْم ُ٘مر ِ
مح ُ٦م
اتَ ،واًم آم ِٞم َب ُ
اًمّم َٚم َق ُ
آن «اًمت ِاح اٞم ُ
اًمس َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ أَ ُ َهي٤م اًمٜمابِ ُل َو َر ْ َ
٤مت هللِاَ ِ،و ا
٤مت ،ا
ْ
()1
ِ ()4
ِ ِ
لم َ ،أ ْؿم َٝمدُ أَ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ آ اهللاُ ،
ًمّم٤محل َ
اًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٜمَ٤مَ ،و َقم َغم قم َب٤مد اهللاِ ا ا
اهللاِ َو َسم َريمَ٤م ُشم ُف ،ا
(ً )2مف يمٞمٗمٞم٤مت صحٞمح٦م ،وم٢مذا ىم٤مل اعمّمكم هبذه شم٤مرة وهبذه شم٤مرة صح.
( )3اًمتحٞم٤مت :اًمٕمب٤مدات اًم٘مقًمٞم٦م ،واًمّمٚمقات اًمٕمب٤مدات اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،واًمٓمٞمب٤مت ُم٤م ـم٤مب ُمـ اًمٙمالم.
( )4ظمّمقه صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أوًٓ سم٤مًمسالم قمٚمٞمف ًمٕمٔمؿ طم٘مف قمٚمٞمٝمؿ.
( )5ومن اًمّم٤مًمح سم٠مٟمف اًم٘م٤مئؿ سمح٘مقق اهلل ،وطم٘مقق قمب٤مده.
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َو َأ ْؿم َٝمدُ أَ ان ُحم َ اٛمدًا َقم ْبدُ ُه

()2

َو َر ُؾمق ًُمفش رواه اًمبخ٤مري ( ،)942وُمسٚمؿ ()513

واًمبخ٤مري (.)7376
وحكمه :واضم٥م .ىمقل أمحد ذم اعمِمٝمقر قمٜمف ،وأيب صمقر ،وداود ،وُم٤مًمؽ حلدي٨م
اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ« :إِ َذا َىم َٕمدْ شم ُْؿ ِذم

يم ُِؾ َر ْيم َٕمت ْ ِ
٤متش رواه اًمٜمس٤مئل وهق صحٞمح وروى طمدي٨م اًمتِمٝمد
َلمَ ،وم ُ٘مق ًُمقا :اًمت ِاح اٞم ُ
أرسمٕم٦م وقمنمون صح٤مسم ًٞم٤م.
*ًطأه :ٞأٙ ّٙضع كؿٕ يف اهتػٔد ٗ ،حلٍ ذهم اه٘ضع؟
[قمغم ُم٤مضم٤مء ذم] طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« ،يم٤من إذا ىمٕمد ًمٚمتِمٝمد ،ووع يده اًمٞمنى قمغم ريمبتف اًمٞمنى،
واًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمٛمٜمك ،وقم٘مد صمال ًصم٤م ومخسلم ،وأؿم٤مر سم٢مصبٕمف اًمسب٤مسم٦مش رواه ُمسٚمؿ
(.)691
ىم٤مل اًمٜمقوي :وىمد أمجع اًمٕمٚمًمء قمغم اؾمتحب٤مب ووٕمٝم٤م قمٜمد اًمريمب٦م ،وىمد ذيمر هذا
اْلمج٤مع حمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين ذم «ؾمبؾ اًمسالمش.
*ًطأه :ٞكٍ كٚؿ ٞٚداءت يف ٗضع أصابع اهٚد يف اهتػٔد ؟
طم٤مٓت أص٤مسمع اًمٞمد.
 -2أن ي٘مبض إص٤مسمع يمٚمٝم٤م ويِمػم سم٤مًمسب٤مسم٦م ،حلدي٨م اسمـ قمٛمر .ذم ُمسٚمؿ وهمػمه.
 -3أن ي٘مبض اخلٜمٍم ،واًمبٜمٍم ،ويْمع اْلهب٤مم قمغم اًمقؾمٓمك حمٚم ً٘م٤م هب٤م ،ويِمػم
سم٤مًمسب٤مسم٦م.
( )2إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة.
( )3ذم مجٞمع رواي٤مت «إُمٝم٤مت اًمس٧مش قمبده ورؾمقًمف ،ووهؿ اسمـ إصمػم ذم «ضم٤مُمع إصقلش ومس٤مق طمدي٨م اسمـ
ُمسٕمقد سمٚمٗمظ :حمٛمدً ا رؾمقل اهلل وٟمسبف إمم اًمِمٞمخلم.
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[ؾائد ]:ٝويِمػم سم٤مًمسب٤مسم٦م إمم اًم٘مبٚم٦م ،وًمق يم٤مٟم٧م ُم٘مٓمققم٦م أو قمٚمٞمٚم٦م مل ينم سمٖمػمه٤م.
ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم «ذح ُمسٚمؿش.
*ًطأه :ٞأٙ ّٙلْ٘ ً٘ضع بصسٖ يف اهتػٔد؟
ىم٤مل اًمٜمقوي :واًمسٜم٦م أن ٓ جي٤موز سمٍمه إؿم٤مرشمف .وومٞمف طمدي٨م صحٞمح.
داود وومٞمف «أؿم٤مر سم٤مًمسب٤مسم٦م
واًمدًمٞمؾ َقم ْـ َقم ْب ِد اهللاِ ْسم ِـ ُ
اًمز َسم ْػم ريض اهلل قمٜمف ِ ،قمٜمد أيب ُ
ٓ َُ ِ
ٍم ُه إِ َؿم َ٤مر َشم ُفش ،طمدي٨م طمسـ.
جي٤مو ُز َسم َ ُ
*ًطأه :ٞحلٍ حتسٙم اهطباب ٞيف اهتػٔد ؟
ضم٤مء ذم طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر ذم صٗم٦م صالة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ ىم٤مل« :صمؿ رومع إصبٕمف ،ومرأيتف حيريمٝم٤م ،يدقمق هب٤مش .رواه اًمبٞمٝم٘مل وهق ُمٕمؾ
سم٤مًمِمذوذ ،وشمٗمرد سم٤مًمتحريؽ زائدة سمـ ىمداُم٦م ،وظم٤مًمػ مجع ُمـ اًمرواة ُمٜمٝمؿ ؾمٗمٞم٤من
اًمثقري ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وأؿم٤مر إمم ؿمذوذه٤م اسمـ ظمزيٛم٦م ،واًمبٞمٝم٘مل.
وضم٤مء قمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« ،يم٤من يِمػم
داود ،واًمٜمس٤مئل وهو حسن
سم٢مصبٕمف إذا دقم٤م وٓ حيريمٝم٤مش .رواه أسمق ُ

()1

 .وقمدم

اًمتحريؽ ،ىمقل اجلٛمٝمقر .راضمع «ذح اًمٜمس٤مئلش (.)3:9/22

()2رواه أسمق داود ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م قمـ[ -سح سم٤مًمتحدي٨م قمٜمد اًمٜمس٤مئل]  -زي٤مد قمـ حمٛمد سمـ قمجالن قمـ
قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل قمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم أٟمف ذيمر «أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يِمػم سم٠مصبٕمف إذا دقم٤م وٓ
حيريمٝم٤مشاحلدي٨م ،وهق قمٜمد ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ ُقمثْ ًَم ُن ْسم ُـ َطمٙمِٞم ٍؿ َطمدا َصمٜمِك َقم ِ٤مُم ُر ْسم ُـ َقمبْ ِد اهللاِ ْسم ِـ اًمزُ َسم ْ ِػم َقم ْـ
لم َوم ِ
ِ
َأسمِ ِ
َ٤من َر ُؾم ُ
ٞمف َىم َ٤مل «يم َ
خ ِذ ِه َو َؾم٤مىمِ ِف َو َوم َر َش
نى َسم ْ َ
قل اهللاِ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إ ِ َذا َىم َٕمدَ ِرم ا
اًمّمالَة َضم َٕم َؾ َىمدَ َُم ُف ا ًْم ُٞم ْ َ

َىمدَ ُمف ا ًْمٞمٛمٜمَك وو َوع يدَ ه ا ًْمٞمنى قم ََغم ر ْيمبت ِ ِف ا ًْمٞمنى وو َوع يدَ ه ا ًْمٞمٛمٜمَك قم ََغم َوم ِ
خ ِذ ِه ا ًْم ُٞم ْٛمٜمَك َو َأ َؿم َ٤مر سمِ٢م ِ ْص َب ِٕم ِفش .ومل
ُ َ َُْ َ َ َ َ ُ ُْ
َُ ُْ َ َ َ َ ُ َُْ
يذيمر ومٞمف زي٤مدة (وٓ حيريمٝم٤م)! ،وروى اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف (َ )494/21طمدا َصمٜمَ٤م َأ ُسمق َظم٤مًم ِ ٍد إَ ْمح َُر  ،قمَـ ِه َِم٤م ِم
ِ
ِِ
اسم ِـ قمُرو َة َ ( ،أ ان َأسم٤مه يم َ ِ
حي ِر ُيم َٝم٤م) ،وهذا إصمر احلسـ–أهي٤م اًمسٚمٗمل -مم٤م ي٘مقي –إن
َ ُ
ْ ْ َ
َ٤من ُيِم ُػم سمِ٢م ِ ْص َبٕمف ِذم اًمدُ قمَ٤مء َ ،وٓ ُ َ
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ويِمػم هب٤م ذم يمؾ شمِمٝمد .وُمـ هذا يتْمح ًمؽ أن اًمتحريؽ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف،
واًمّمحٞمح اْلؿم٤مرة وم٘مط سمدون ُتريؽ.
*ًطأه:ٞإذا ُط ٛاملصو ٛاه٘ادب ؾٌاذا عوٕٚ؟
إذا ٟمز اعمّمكم [ادنفرد] اًمقاضم٥م ؾمجد ؾمجديت اًمسٝمق; حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض
اهلل قمٜمف ذم ُمسٚمؿ سمرىمؿ ( .)682وطمٙمؿ ؾمجدة اًمسٝمق اًمقضمقب .ىمقل اجلٛمٝمقر.
ىم٤مئًم ٓ يرضمع ،سمؾ ي٘مرأ وهق
وإذا يم٤من اعمّمكم مل جيٚمس ًمٚمتِمٝمد ً
ؾمٝمقا إذا اؾمتتؿ ً
ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وُم٤مًمؽ ،واًمِم٤مومٕمل ،وأمحد ،وهق ومٕمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.
ؿم٤مء اهلل -أن زي٤مدة اًمتحريؽ وٕمٞمٗم٦م ،سمؾ أن قمروة يٜمٗمؾ ذًمؽ قمـ أسمٞمف; و قمروة سمـ اًمزسمػم ممـ روى قمـ أسمٞمف ذم
اجلٛمٚم٦م .صحٞمح أن زي٤مدة(وٓ حيريمٝم٤م)ذم طمدي٨م اسمـ قمجالن ؿم٤مذة ،ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم مت٤مم اعمٜم٦م-
ُمٕمٚم ً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م:-وظمالص٦م ذًمؽ  :أن احلدي٨م ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ قمجالن قمـ قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ،واسمـ
قمجالن ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ،وىمد رواه قمٜمف أرسمٕم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت دون ىمقًمف  ٓ( :حيريمٝم٤م) ،ويمذًمؽ رواه صم٘مت٤من قمـ قم٤مُمر;
ومثب٧م سمذًمؽ ؿمذوذ هذه اًمزي٤مدة ووٕمٗمٝم٤م ،وطمسبؽ دًٓم٦م قمغم وهٜمٝم٤م أن ُمسٚمًم أظمرج احلدي٨م (  ) :1 / 3دوهن٤م
أيْم٤م.اهـ  ،ويمًم أن هذه اًمزي٤مدة ؿم٤مذة-يمًم هق واوح -إٓ أن اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل
ُمـ ـمريؼ اسمـ قمجالن ً
اؾمتدل سمًم رواه اْلُم٤مم أمحد ُمـ ـمريؼ زَ ائِدَ ةُ ،طمدا َصمٜمَ٤م قم ِ
َ٤مص ُؿ ْسم ُـ ُيم َٚم ْٞم ٍ
ؼم ِين َأ ِيبَ ،أ ان َوائِ َؾ ْسم َـ ُطم ْج ٍر ْ
رض ُِم ال،
َ
٥م ،أَ ْظم َ َ
احلَ ْ َ
أظمؼم ُه َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مْٟ ََٕ :م ُٔمر ان إ ِ َمم رؾم ِ
لم
قل اهللِ َص اغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم اٚم َؿَ ،يم ْٞم َ
ػ ُي َّم ِكم ؟ ...احلدي٨م وومٞمفُ « :صم اؿ َىم َب َض َسم ْ َ
َ ُ
َ
ْ ََ
ِِ
حي ِريم َُٝم٤م َيدْ قمُق ِ َهب٤م ش ،اؾمتدل هب٤م قمغم ُمنموقمٞم٦م ُتريؽ اْلصبع ذم
َأ َص٤مسمِٕمف َوم َح اٚم َؼ َطم ْٚم َ٘م ً٦مُ ،صم اؿ َر َوم َع إِ ْص َب َٕم ُفَ ،وم َر َأ ْي ُت ُف ُ َ
اًمتِمٝمد  ،واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًمرواي٦م أووح ؿمذو ًذا ُمـ شمٚمؽ إومم ; وم٘مد ىم٤مل حم٘مؼ ُمسٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م :وىمقًمف:
«ومرأيتف حيريمٝم٤م يدقمق هب٤مش اٟمٗمرد هب٤م زائدة ُمـ سملم أصح٤مب قم٤مصؿ اسمـ يمٚمٞم٥م ،وهؿ :قمبد اًمقاطمد سمـ زي٤مد،
وؿمٕمب٦م ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وزهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ أسمق إطمقص ،وسمنم سمـ
اعمٗمْمؾ ،وقمبد اهلل سمـ إدريس ،وىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ،وأسمق قمقاٟم٦م ،وظم٤مًمد سمـ قمبد اهلل اًمقاؾمٓمل.اهـ ومٝمذه اًمزي٤مدة
يتجغم سمقوقح أهن٤م ؿم٤مذة ،أوػ إمم ذًمؽ أن ُمـ روى صٗم٦م اًمتِمٝمد قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمًم اىمتٍموا
قمغم ىمقهلؿ(:وأؿم٤مر سم٠مصبٕمف) ومل يذيمروا اًمتحريؽ ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ( .ت)
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ىم٤مئًم ضمٚمس .ىمقل اجلٛمٝمقر ،وىم٤مل أمحد :وضمق ًسم٤م.
وإذا شمذيمر ىمبؾ أن يستتؿ ً
*ًطأه:ٞإذا ُط ٛاملصو ٛزكًِا ًّ أزكاْ اهصال ٝؾٌاذا عوٕٚ؟
إذا ىيس [ادنفرد أو اإلمام ] ركنا من أركان الصالة:
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :إذا ذيمره ىمبؾ اًمقصقل إمم حمٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مٟمف يٕمقد.
وىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم :ىمقل اًمِم٤مومٕمل هق اًمّمحٞمح ،وذًمؽ ٕن ُم٤م سمٕمد اًمريمـ اعمؽموك
ي٘مع ذم همػم حمٚمف ٓؿمؽماط اًمؽمشمٞم٥م ،ومٙمؾ ريمـ وىمع سمٕمد اًمريمـ اعمؽموك وم٢مٟمف ذم همػم
حمٚمف ٓؿمؽماط اًمؽمشمٞم٥م سملم إريم٤من ،وإذا يم٤من ذم همػم حمٚمف وم٢مٟمف ٓ جيقز آؾمتٛمرار
ومٞمف ،سمؾ يرضمع إمم اًمريمـ اًمذي شمرك ،يمًم ًمق ٟمز أن يٖمسؾ وضمٝمف ذم اًمقوقء ،صمؿ
ذع ذم ُمسح رأؾمف ذيمر أٟمف مل يٖمسؾ وضمٝمف ،ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يرضمع ويٖمسؾ وضمٝمف
وُم٤م سمٕمده.
وم٢من وصؾ إمم حمٚمف ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ يرضمع; ٕن رضمققمف ًمٞمس ًمف وم٤مئدة،
ٕٟمف إذا رضمع ومسػمضمع إمم ٟمٗمس اعمحؾ ومتٙمقن اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل إومم .ورضمحف
اًمٕمالُم٦م اًمسٕمدي -رمحف اهلل.-
وإذا ىيس اديموم ركنا :ومال يرضمع سمؾ يت٤مسمع اْلُم٤مم ويٚمٖمل إومم ،وجيٕمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م
ُم٘م٤مُمٝم٤م ،وسمٕمد اًمسالم ي٘ميض .وإذا شمرك ريمٜمً٤م ،صمؿ ذيمره سمٕمد اًمسالم ي٠ميت سمف وسمًم سمٕمده،
رواي٦م قمـ أمحد ،وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،ورضمحف اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم ،واًمِمٞمخ حيٞمك
احلجقري طمٗمٔمف اهلل .وٟمٗمع سمف اْلؾمالم واعمسٚمٛملم.
*ًطأه :ٞإذا ضٔا املأًَ٘ ؾٔى ٙطذد هوطٔ٘ ؟
إذا ؾمٝم٤م اعم٠مُمقم ومال ؾمجقد قمٚمٞمف ،وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر .ورضمحف اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم
«اْلرواءش (.)243/3
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وطمٙمؿ اًمٜم٤مومٚم٦م طمٙمؿ اًمٗمرض ،وٓ يسجد ًمٚمسٝمق ذم اجلٜم٤مزة ،وٓ يسجد ًمٚمسٝمق
إذا شمرك ُمستح ًب٤م.
*ًطأه :ٞحلٍ اهصال ٝعو ٟاهِيب صو ٟاهلل عوٗ ٕٚعو ٟآهٕ ٗضوٍٗ ،صؿتٔاٗ ،حمؤا؟

اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ [يبلم صٗمتٝم٤م طمدي٨م] أَ ِيب
ِ
ٍ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل :أَشمَ٤مٟمَ٤م َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف
َُم ْس ُٕمقد قم٘مب٦م سمـ قمٛمرو ْإَٟم َّْم٤مر ِي َر َ
َو َؾم اٚم َؿ َوٟم َْح ُـ ِذم َجمْٚمِ ِ
س َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ ُقم َب٤م َدةََ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َسم ِِم ُػم ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدَ :أ َُم َرٟمَ٤م اهللاُ َشم َٕم َ٤ممم َأ ان
َ٧م َر ُؾم ُ
ٟم َُّم ِ َكم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ
قل اهللاَِ ،وم َٙم ْٞم َ
ػ ٟم َُّم ِكم َقم َٚم ْٞم َؽ؟ َىم َ٤ملَ :وم َسٙم َ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَ ،طمتاك َمتَٜما ْٞمٜمَ٤م َأ اٟم ُف َمل ْ َي ْس َ٠م ًْم ُفُ ،صم اؿ َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿُ « :ىمق ًُمقا
ِ
ِ
اًم اٚم ُٝمؿ َص ِؾ َقم َغم ُحمَٛم ٍدَ ،و َقم َغم ِ
ٞمؿَ ،و َسم ِ
٤مر ْك َقم َغم ُحم َ اٛم ٍد،
آل ُحم َ اٛم ٍد ،يم ًََم َص اٚم ْٞم َ
٧م َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
ا
ا
ِ
ِ
َو َقم َغم ِ
ِ ِ
ًمس َال ُم يم ًََم
آل ُحم َ اٛم ٍد ،يم ًََم َسم َ٤مريم َ
ٞمؿِ ،ذم ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
لم ،إِٟم َاؽ َمحٞمدٌ َجمٞمدٌ َ ،وا ا
ْ٧م َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
َىمدْ َقمٚمِ ْٛمت ُْؿش أظمرضمف ُمسٚمؿ (.)516
[ؾائدُ ]:ٝؾم ٛمل قم٘مب٦م سمـ قمٛمرو اًمبدريٟٕ :مف ٟمزل سمدر ومٜمس٥م إًمٞمٝم٤م ،وهق مل يِمٝمد
همزوة سمدر.
وطمٙمؿ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة،
وهق ىمقل أمحد ،واًمِم٤مومٕمل ذم رواي٦م ،ورضمحف اسمـ يمثػم ذم [ؾمقرة إطمزاب]،
وإؾمح٤مق ،وٟم٘مؾ اًمقضمقب قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،سمؾ ىم٤مل أضمري ذم «اًمنميٕم٦مش
(صُ )526مـ مل يّمؾ قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم شمِمٝمده إظمػم
وضم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة .وراضمع «أصؾ اًمّمٗم٦مش (.)::5/4
واًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،شمٙمقن ذم اًمتِمٝمد إظمػم.
وي٘متٍم ذم اًمتِمٝمد إول قمغم اًمتحٞم٤مت .وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.
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* ذكس بعض صٚؼ اهصال ٝعو ٟاهِيب صو ٟاهلل عوٗ ٕٚعو ٟآهٕ ٗضوٍ:
األول:طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُقم ْجرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :إن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم
آًمف وؾمٚمؿ ظمرج قمٚمٞمٜم٤م; وم٘مٚمٜم٤م :ي٤م رؾمقل اهلل ىمد قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمسٚمؿ قمٚمٞمؽ :ومٙمٞمػ
ٟمّمكم قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل  :ىمقًمقا« :اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد كام صلوت عذ
[إبراهوم وعذ ] آل إبراهوم إٟمؽ محٞمد جمٞمد اًمٚمٝمؿ سم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمًم
سم٤مريم٧م قمغم [ إسمراهٞمؿ وقمغم ] آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمدش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين ذم «أصؾ اًمّمٗم٦مش ( :):2:/4وم٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «اجلالءش
()2:9شمب ًٕم٤م ًمِمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم «اًمٗمت٤موىش (( :)271/2ومل جيئ طمدي٨م صحٞمح
ومٞمف ًمٗمظ إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ ُم ًٕم٤م).
همػم صحٞمح ،وهق ذهقل قمجٞم٥مٓ -ؾمٞمًم ُمـ ُمثؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احل٤مومظ -قمـ يمقن
ذًمؽ صم٤مسمتً٤م ذم اًمبخ٤مري; ومْم ً
ال قمـ «اعمسٜمدش.اهـ
الثاين :وضم٤مء قمـ مجع ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد ،وقمـ أيب محٞمد ،وقمـ ـمٚمح٦م .وذم اًمبٕمض
ُمٜمٝم٤م« :وأزواضمفش ،طمدي٨م أيب محٞمد قمٜمد اًمبخ٤مري; ّٗٓ عو ٟتستٚب اه٘ؾٚات:
 -2ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمدُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م صمالث ىمبؾ اهلجرة .شمزوضمٝم٤م ىمبؾ اًمٜمبقة،
وأوٓده يمٚمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اإٓ إسمراهٞمؿ.
 -3زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦مُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م أرسمع سمٕمد اهلجرة .شمقومٞم٧م قمٜمده سمٕمد وٛمف هل٤م
سمِمٝمريـ.
 -4زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحشُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م []31وهل اسمٜم٦م قمٛمتف أُمٞمٛم٦م.
 -5طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [.]38
 -6رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من أم طمبٞمب٦مُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [ ]55شمزوضمٝم٤م وهل سمبالد احلبِم٦م
ُمٝم٤مضمرة
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 -7ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرثُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [.]61
ُ -8مٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرثُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [ .]62وهل آظمر ُمـ شمزوج هب٤م.
 -9صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞملُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [ ]63ويم٤مٟم٧م ُمـ أمجؾ ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم.
 -:ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦مُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [. ]65
 -21قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمرُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [ ]69يم٤مٟم٧م أطم٥م اخلٚمؼ إمم رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،وسمٜمك هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم
ؿمقال وقمٛمره٤م [شمسع ؾمٜملم] ،واشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم يمٗمر ىم٤مذومٝم٤م ،وهل أوم٘مف ٟمس٤مء إُم٦م.
 -22هٜمد أم ؾمٚمٛم٦م سمٜم٧م أيب أُمٞم٦مُ ،م٤مشم٧م ؾمٜم٦م [.]73
راضمع «اجلالءش ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (.)283-265
ٗأشٗادٕ عو ٟاهرتتٚب:
سمدأ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سم٤مًمزواج سمخدجي٦م ،صمؿ ؾمقدة ،صمؿ
قم٤مئِم٦م ،صمؿ طمٗمّم٦م ،صمؿ زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م ،صمؿ أم ؾمٚمٛم٦م ،صمؿ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ،صمؿ
ضمقيري٦م ،صمؿ أم طمبٞمب٦م ،صمؿ صٗمٞم٦م ،صمؿ ُمٞمٛمقٟم٦م .راضمع «زاد اعمٕم٤مدش.
ؾائد :ٝىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم «اجلالءش (ص- :)2:8/سمٕمد يمالم.. -وهذا
أطمسـ ُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم ،وأطمسـ ُمٜمف أن ي٘م٤مل :حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ،
هق ُمـ آل إسمراهٞمؿ سمؾ هق ظمػم آل إسمراهٞمؿ.اهـ
ؾائد :ٝيف حلٍ هؿظ ٞضٚدُا يف اهصو٘ات اإلبسآ ،ٌٞٚٚأٗ يف اهتػٔد.
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل قمٜمد ُم٤م ؾمئؾ قمٜمٝم٤م ىم٤ملٟ :مٕمؿ اشمب٤مع إًمٗم٤مظ اعم٠مصمقرة
أرضمح ،وٓ ي٘م٤ملً ،مٕمٚمف شمرك ذًمؽ شمقاو ًٕم٤م ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمًم مل يٙمـ ي٘مقل
قمٜمد ذيمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأُمتف ُمٜمدوسم٦م إمم أن شم٘مقل
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راضمح٤م جل٤مء قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،
ذًمؽ يمٚمًم ذيمرٟٕ ،م٤م ٟم٘مقل ًمق يم٤من ذًمؽ
ً
صمؿ قمـ اًمت٤مسمٕملم ،ومل ٟم٘مػ ذم رء ُمـ أصم٤مر قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وٓ اًمت٤مسمٕملم هلؿ
ىم٤مل ذًمؽ.
وقم٘مد اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل سم٤م ًسم٤م ذم صٗم٦م اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم
آًمف وؾمٚمؿ ذم يمت٤مسمف «اًمِمٗم٤مءش وًمٞمس ذم طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أو أصمر ًمٗمٔم٦م ؾمٞمدٟم٤م.
وأؿم٤مر إمم اعمٜمع ُمـ ذيمر ًمٗمٔم٦م ؾمٞمدٟم٤م أسمقسمٙمر ،سمـ اًمٕمريب راضمع «أصؾ ......ش
(.):4:/4
ؾائد :ٝأيمثر اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمسٚمٛملم هؿ
أهؾ احلدي٨م ،ورواة اًمسٜم٦م.
*ًطأه :ٞذكس بعض أحلاَ اهقِ٘ت يف اهصو٘ات؟

يسـ [ًمٚمٛمّمكم] أن ي٘مٜم٧م ،ويدقمق ًمٚمٛمسٚمٛملم ًمٜم٤مزًم٦م ٟمزًم٧م هبؿ; حلدي٨م َأٟم ٍ
َس
قل اهللاِ ص اغم اهللاُ قم َٚمٞم ِف وؾم اٚمؿَ « ،ىمٜمَ٧م َؿمٝمرا ،ي قمق قم َغم َأطمٞم ٍ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف ،أَ ان َر ُؾم َ
٤مء ُِم ْـ
َ ْ ً َدْ ُ َ ْ َ
َ
َ ْ َ َ َ
َر َ
َأطمٞم ِ
٤مء ،ا ًْم َٕم َر ِ
ب ُصم اؿ شم ََر َيم ُف شُ .متٗمؼ قمٚمٞمف اًمبخ٤مري ( ،)519:وُمسٚمؿ (.)788
َْ
*ًطأهٓ :ٞى ٙقِت يف اهصو٘ات كؤا إذا ُصهت ُاشهٞ؟

ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمًمء إمم أٟمف ينمع اًم٘مٜمقت ذم صالة اًمٗمجر ; حلدي٨م َأٟم ٍ ِ
يض
َس َر َ
اهللُ َقمٜمْ ُف اعمت٘مدم ذيمره  ،وذم سمٕمض رواي٤مشمف« :وم٘مٜم٧م ؿمٝمرا ذم صالة اًمٗمجرش ،وي٘مقل:
«إن قمّمٞم٦م قمّمقا اهلل ورؾمقًمف ش.
وذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أٟمف ي٘مٜم٧م ذم يمؾ اًمّمٚمقات; حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف
أٟمف ىم٤ملَ « :واهللاِ َُٕ َىمر َسم اـ سمِٙمُؿ َص َال َة رؾم ِ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَ ،ومٙم َ
َ٤من َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة
َ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
لمَ ،و َي ْٚم َٕم ُـ
ًمّم ْبحِ َ ،و َيدْ ُقمق ًمِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َي ْ٘مٜم ُُ٧م ِذم اًم ُٔم ْٝم ِرَ ،وا ًْمٕم َِم٤مء ْأظم َرةَ ،و َص َالة ا ُ
ا ًْم ُٙم اٗم َ٤مرشُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
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*ًطأهً : ٞا ٓ٘ حمى اهقِ٘ت ًّ اهصالٝ؟

صمب٧م ذم «ُمسٜمدش أمحد سمسٜمد صحٞمح َقم ِـ اسم ِـ َقمب ٍ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝمًم َىم َ٤ملَ « :ىمٜم ََ٧م
ْ ا
٤مس َر َ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َؿم ْٝم ًرا ُُم َتتَ٤مسمِ ًٕم٤م ِذم اًم ُٔم ْٝم ِرَ ،وا ًْم َٕم ْ ِ
ٍمَ ،واعمَْ ْٖم ِر ِ
َر ُؾم ُ
ب،
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
اًمر ْيم َٕم ِ٦م
َوا ًْمٕم َِم٤مءَ ،و ُ
اًمّم ْب ِحِ ،ذم ُد ُسم ِر يم ُِؾ َص َالة ،إِ َذا َىم َ٤ملَ :ؾمٛم َع اهللاُ َعم ْـ َمحدَ ُهُ ،م ْـ ا
ْإَ ِظم َػم ِةَ ،يدْ ُقمق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،قم َغم َطم ٍل ُِم ْـ َسمٜمِل ُؾم َٚم ْٞم ٍؿَ ،قم َغم ِر ْقم ٍؾَ ،و َذيم َْق َ
انَ ،و ُقم َّم اٞم َ٦م،

قه ْؿ إِ َمم ْ ِ
قه ْؿش .ورضمحف
اْل ْؾم َال ِمَ ،وم َ٘م َت ُٚم ُ
َو ُي َ١م ُِم ُـ َُم ْـ َظم ْٚم َٗم ُفَ ،أ ْر َؾم َؾ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َيدْ ُقم ُ

اًمِمقيم٤مين.
*ًطأهٓ : ٞى ٙػسع زؾع اهٚد ّٙيف اهقِ٘ت؟
رومع اًمٞمديـ ذم اًم٘مٜمقت:
 -2اؾمتحب٤مب رومع اًمٞمديـ ،وهق ُمذه٥م أمحد ،وإؾمح٤مق ،وأصح٤مب اًمرأي.
وىمقل اجلٛمٝمقر ،وأيب يقؾمػ شمٚمٛمٞمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م.

ِ
ِ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ اًمٜمابِ ِل
د َر َ
واًمّمحٞمح ُمـ ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م حلدي٨م َؾم ْٚم ًَم َن ا ًْم َٗم٤مر ِ
ِ
اًمر ُضم ُؾ إِ ًَم ْٞم ِف َيدَ ْي ِف َأ ْن
يؿَ ،ي ْست َْحٞمِل إِ َذا َر َوم َع ا
َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم اٚم َؿ َىم َ٤مل« :إِ ان اهللاَ َطمٞمِ ٌل يم َِر ٌ
مه٤م ِص ْٗم ًراَ ،ظم٤مئِ َبت ْ ِ
َلمش .رواه اًمؽمُمذي.
َي ُر اد ُ َ
وطمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملً« :م٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وؾمٚمؿ «يمٚمًم صغم اًمٖمداة ،رومع يديف يدقمق قمٚمٞمٝمؿش رواه أمحد سمرىمؿ ( )23513وهق
()1

صحٞمح .

( ) 2ضم٤مء قمـ اسمـ ُمسٕمقد أٟمف يم٤من يرومع يديف ذم اًم٘مٜمقت ،وقمـ قمٛمر وقمـ أيب هريرة راضمع «ذح اًمسٜم٦مش
(.)238/4
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والقنوت يكون يسرا; ًمٗمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ قمـ أٟمس
ريض اهلل قمٜمف -قمٜمد ُمسٚمؿ ( ،)788واًمبخ٤مري (.)2112وجيٝمر سمف ،وي١مُمـ ُمـ ظمٚمٗمف:
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم «اعمٖمٜملش :إذا أظمذ اْلُم٤مم ذم اًم٘مٜمقت ،أ اُم َـ ُمـ ظمٚمٗمفٟ ٓ ،مٕمٚمؿ
ومٞمف ظمال ًوم٤م.
*ًطأه :ٞحلٍ اهقِ٘ت يف صال ٝاهصبح هػري ُاشهٞ؟
ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم قمدم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٜمقت ذم صالة اًمّمبح ًمٖمػم ٟم٤مزًم٦م ; حلدي٨م
ِ
ِ
ؾم ْٕم ِد ْسم ِـ َـم ِ ٍ
ػ رؾم ِ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ
٤مرق َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيبَ :ي٤م َأ َسم٧م« ،إِٟم َاؽ َىمدْ َص اٚم ْٞم َ٧م َظم ْٚم َ َ ُ
َ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَ ،وأَ ِيب َسمٙم ٍْرَ ،و ُقم َٛم َرَ ،و ُقمثْ ًَم َنَ ،و َقم ِ ٍكم ،أ َوم َٙم٤مٟمُقا َي ْ٘مٜمُت َ
ُقن ِذم ا ًْم َٗم ْج ِر؟ َوم َ٘م َ٤مل :أَ ْي

ُسمٜم اَل ُحم ْدَ ٌ
ثش رواه «اخلٛمس٦مش اإٓ أسم٤م داود وصححف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مبؾ ،واًمِمٞمخ إًمب٤مين
رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمًم ،وهق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م ٓ :ىمٜمقت ذم صالة اًمٗمجر «احلج٦مش حمٛمد سمـ احلسـ (ص):8

وذه٥م اًمِم٤مومٕمل  ،وُم٤مًمؽ إمم اؾمتحب٤مب ذًمؽ ،واؾمتدًمقا سمحدي٨م أَٟم ِ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمِ ٍؽ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَُ « :م٤م َز َال َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َي ْ٘مٜم ُُ٧م ِذم ا ًْم َٗم ْج ِر َطمتاك
َر َ
َوم َ٤مر َق اًمدُ ْٟم َٞم٤مش .رواه أمحد ( .)273/4وذم ؾمٜمده أسمقضمٕمٗمر اًمرازي وٕمٞمػ ،وُمع
وٕمٗمف وم٘مد ظم٤مًمػ اًمث٘م٤مت اًمذيـ يروٟمف قمـ أٟمس سمدون هذه اًمزي٤مدة ،ومٝمل زي٤مدة
ُمٜمٙمرة ىم٤مًمف اسمـ رضم٥م .ذم «اًمٗمتحش (.)2113
*ًطأه :ٞحلٍ قِ٘ت اه٘تس

ِ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم ًَم َىم َ٤ملَ :قم اٚم َٛمٜمِل َر ُؾم ُ
[ينمع ىمٜمقت اًمقشمر]; حلدي٨م ْ
قل
احلَ َس ِـ ْسم ِـ َقم ٍكم َر َ
ِ ِ ِ
ِ
اهللاِ ص اغم اهللاُ َقم َٚمٞم ِف وؾم اٚمؿ يمَٚمًِم ٍ
ت أَ ُىم ُ
ٞمٛم ْـ َهدَ ْي َ٧م،
َ
قهل ُ اـ ِذم ُىمٜمُقت ا ًْم َقشم ِْر «اًم اٚم ُٝم اؿ ْاهدين وم َ
ْ َ َ َ َ
٤مر ْك ِزم ومِٞمًم أَ ْقم َٓمٞم َ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
٧مَ ،و َسم ِ
ذ َُم٤م
ٞمٛم ْـ شم ََق اًم ْٞم َ
ْ
َ
ٞمٛم ْـ َقم٤م َوم ْٞم َ٧مَ ،وشم ََق اًمٜمل وم َ
َو َقم٤مومٜمل وم َ
٧مَ ،وىمٜمل َ ا
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٧مَ ،و َٓ َي ِٕم ُز َُم ْـ
َىم َْم ْٞم َ٧مَ ،وم٢مِٟم َاؽ َشم ْ٘م ِيض َو َٓ ُي ْ٘م َ٣م َقم َٚم ْٞم َؽ ،وإِ اٟم ُف َٓ َي ِذ ُل َُم ْـ َوا ًَم ْٞم َ
داود (،)2536
ْ٧م َر اسمٜمَ٤م َو َشم َٕم٤م ًَم ْٞم َ
َقم٤م َد ْي َ٧مَ ،شم َب َ٤مريم َ
٧مش .رواه أمحد ( ،)2::/2وأسمق ُ

واًمؽمُمذي ( .)575صحٞمح ،راضمع «اعمجٛمقعش ( ،)5:6/4زي٤مدة «وٓ يٕمز ُمـ
قم٤مدي٧مش ،قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل صحٞمح٦م ،زاد اًمٜمس٤مئل وصغم اهلل قمغم اًمٜمبل ،وهذه زي٤مدة
همريب٦م ٓ شمثب٧م ٕن ومٞمٝم٤م قمبداهلل سمـ قمكم ٓ يٕمرف .راضمع «ؾمبؾ اًمسالمش (.)645/2
ىمقًمف ذم احلدي٨م« :ومٞمٛمـ هدي٧مش :أي ومٞمٛمـ هدي٧مُ :مـ اًمٜمبٞملم ،واًمّمدي٘ملم،
واًمِمٝمداء ،واًمّم٤محللم.
ِ ِ
ٞمٛم ْـ شم ََق اًم ْٞم َ٧مش:أيَ :وشم ََق اًمٜمِل سمحٗمٔمؽ قمـ يمؾ خم٤مًمٗم٦م .ىمقًمفٓ« :
ىمقًمفَ « :وشم ََق اًمٜمل وم َ
يذلش :أي ٓ يْمٕمػ وٓ هيقن ُمـ واًمٞم٧م.
أيْم٤م ذم ديٜمل ُمـ أُمراض
ىمقًمف« :قم٤مومٜملش :أي ُمـ إؾم٘م٤مم واًمبالي٤م ،وقم٤مومٜمل ً
اًمِمبٝم٤مت ،واًمِمٝمقات .ىمقًمف وسم٤مرك زم :أي اًمؼميم٦م هل صمبقت اخلػم اْلهلل ذم اًمٌمء،
أي ووع زم اًمؼميم٦م ومٞمًم وهب٧م زم ُمـ اًمٕمٛمر ،واعم٤مل ،واًمقًمد ،واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ.
تِب:ٕٚ
ضم٤مءت زي٤مدة ذم آظمر احلدي٨م :وصغم اهلل قمغم اًمٜمبل إُمل ،أي طمدي٨م احلسـ
اًمس٤مسمؼ.
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل -ذم «أصؾ اًمّمٗم٦مش ( ):87/4وهذا إؾمٜم٤مد
وٕمٞمػ ،وإن ىم٤مل اًمٜمقوي ذم «اعمجٛمقعش ( :)5::/4صحٞمح أو طمسـ .وم٘مد شمٕم٘مبف
اًمٕمٚمًمء وسمٞمٜمقا ومهف ذم ذًمؽ.
ىم٤مل احل٤مومظ ذم «اًمتٚمخٞمصش ( )541/4سمٕمد أن ٟم٘مؾ يمالُمف هذا .ىمٚم٧م :وًمٞمس
ويمذًمؽ وم٢مٟمف ُمٜم٘مٓمع.
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*ًطأهً :ٞتٙ ٟقِت؟
ومٞمف أىمقال:

ي٘مٜم٧م ذم اًمقشمر ذم اًمسٜم٦م يمٚمٝم٤م; هذا ىمقل أيب ُمسٕمقد ،وأمحد ذم رواي٦م; حلدي٨م َقم ِ ِكم
قل ِذم ِ
سم ِـ أَ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ ِ
َ٤من َي ُ٘م ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ يم َ
يض اهللاُ َقمٜمْ ُف ،أَ ان َر ُؾم َ
آظم ِر
ْ
٥م َر َ
ِوشم ِْر ِه «اًم اٚم ُٝم اؿ إِ ِين أَ ُقمق ُذ سمِ ِر َو َ
٤مك ُِم ْـ ُؾم ْ
خٓمِ َؽَ ،وسمِ ُٛم َٕم٤م َوم٤مشمِ َؽ ُِم ْـ ُقم ُ٘مق َسمتِ َؽَ ،و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ

ِ
داود ،وهق ذم
ُِمٜم َْؽُ َٓ ،أ ْطم ِيص َصمٜمَ٤م ًء َقم َٚم ْٞم َؽ ،أَٟم َ
ْ٧م يم ًََم َأ ْصمٜمَ ْٞم َ٧م َقم َغم َٟم ْٗمس َؽش .رواه أسمق ُ
«اًمّمحٞمح اعمسٜمدش.
وىم٤مًم٧م احلٜمٗمٞم٦م :سمقضمقب اًم٘مٜمقت ذم اًمقشمر .وىم٤مل احلٜم٤مسمٚم٦مُ :مستح٥م.
*ًطأه :ٞحمى قِ٘ت اه٘تس؟
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين رمحف اهلل ذم اًمتٚمخٞمص :وحمٚمف ىمبؾ اًمريمقع ،ظمال ًوم٤م ًم٘مٜمقت
اًمٜم٤مزًم٦م.اهـ
هذا همػم صحٞمح; وم٘مد صمب٧م قمٜمد اًمبخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم ،أن اًمٜمبل
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ «ىمٜم٧م سمٕمد اًمريمقعش.
ويمذًمؽ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ذم «اًمّمحٞمحلمش.
وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ،وأيمثر رواي٤مت طمدي٨م أٟمس ذم «اًمّمحٞمحلمش أٟمف «سمٕمد
اًمريمقعش.
وضم٤مءت سمٕمض اًمرواي٤مت ذم طمدي٨م أٟمس أٟمف «ىمبؾ اًمريمقعش.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم «ومتح اًمب٤مريش ( :)387/7وىمد أٟمٙمر إئٛم٦م قمغم قم٤مصؿ
إطمقل روايتف قمـ أٟمس ،اًم٘مٜمقت «ىمبؾ اًمريمقعش.
ىم٤مل أمحد :ظم٤مًمٗمٝمؿ قم٤مصؿ يمٚمٝمؿ ،يٕمٜمل ظم٤مًمػ أصح٤مب أٟمس.
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وىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم «يمت٤مب اًم٘مٜمقتش :أُم٤م طمدي٨م قم٤مصؿ إطمقل قمـ أٟمس وم٢مٟمف
شمٗمرد سمروايتف ،وظم٤مًمػ اًمٙم٤موم٦م يٕمٜمل أصح٤مب أٟمس ،ومرووا قمٜمف اًم٘مٜمقت سمٕمد اًمريمقع،
واحلٙمؿ ًمٚمجًمقم٦م قمغم اًمقاطمد.
صمؿ ىم٤مل اسمـ رضم٥م :وىمد محؾ سمٕمض اًمٕمٚمًمء اعمت٠مظمريـ طمدي٨م قم٤مصؿ قمـ أٟمس ذم
اًم٘مٜمقت ىمبؾ اًمريمقع ،قمغم أن اعمراد سمف إـم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم ،يمًم ذم طمدي٨م «أومْمؾ اًمّمالة
ـمقل اًم٘مٜمقتش .اه
وهذا اعمحٛمؾ ىمرره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «زاد اعمٕم٤مدش.
وىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل يمًم ذم «اعمجٛمقعش ( :)559/4ورواة اًم٘مٜمقت سمٕمد اًمريمقع أيمثر
وأطمٗمظ ومٝمق أومم ،وقمغم هذا درج اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون.
واؾمتدل ُم٤مًمؽ سم٠مٟمف ومٕمؾ اخلٚمٗم٤مء يمًم ذم «ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘ملش ( .)319/3وهذا ٓ
يثب٧م ٕن ذم إؾمٜم٤مده اًمٕمقام سمـ محزة ،وىمد أٟمٙمر قمٚمٞمف هذا احلدي٨م يمًم ذم «اًمٙم٤مُمؾش
و«اعمٞمزانش.

اهتػٔد األخري


ذه٥م يمثػم ُمـ اًمٕمٚمًمء إمم أن اًمتِمٝمد إظمػم ُمـ أريم٤من اًمّمالة ،وهق ىمقل
وداود ،وطمٙمل قمـ ُم٤مًمؽ.
اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد ذم فم٤مهر ُمذهبف ،وإؾمح٤مق ،وأيب صمقرُ ،
وقمـ اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :مـ اًمسٜم٦م أن خيٗمك اًمتِمٝمد .رواه اًمبٖمقي
ذم «ذح اًمسٜم٦مش سمرىمؿ ( .)791وىم٤مل وهذا ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿ.
وشم٘مدم اًمتِمٝمد ،واظمت٤مر أسمقطمٜمٞمٗم٦م ،واًمثقري ،وأمحد ،وأسمقصمقر شمِمٝمد اسمـ ُمسٕمقد.
واظمت٤مر ُم٤مًمؽ شمِمٝمد اسمـ قمٛمر .واظمت٤مر اًمِم٤مومٕمل شمِمٝمد اسمـ قمب٤مس.
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وأُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر اًمذي ذم أوًمف سمسؿ اهلل ،وسم٤مهلل ومرواه اًمٜمس٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف،
واًمبٞمٝم٘مل وهمػمهؿ ،وًمٙمٜمف وٕمٞمػ قمٜمد أهؾ احلدي٨م .وممـ وٕمٗمف اًمبخ٤مري،
واًمٜمس٤مئل ،واًمبٞمٝم٘مل«.اعمجٛمقعش (.)512/4
*ًطأه :ٞكٚـ جيوظ يف اهتػٔد األخري ؟
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين -رمحف اهلل« -أصؾ اًمّمٗم٦مش ( :):93/4اظمتٚمػ اًمٕمٚمًمء ذم
صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمديـ[ ،صمؿ ذيمر أرسمٕم٦م أىمقال ; آومؽماش ومٞمٝمًم،واًمتقرك ومٞمٝمًم،
واًمتقرك ذم يمؾ شمِمٝمد يٚمٞمف ؾمالم ،واًم٘مقل اًمراسمع:ىمقل]ُ :مـ ىم٤مل :يتقرك ذم يمؾ
صالة ومٞمٝم٤م شمِمٝمدان ذم إظمػم ُمٜمٝمًم ومر ًىم٤م سملم اجلٚمقؾملم ،وهق ُمذه٥م اْلُم٤مم
أمحد-ريض اهلل قمٜمف -وهق أؾمٕمد إئٛم٦م ذم هذا اعمٙم٤من سم٤مًمسٜم٦م.اهـ
وذيمر طمدي٨م أيب محٞمد -ريض اهلل قمٜمف -قمٜمد اًمبخ٤مري سمٚمٗمظ «إذا ضمٚمس ذم
اًمريمٕمتلم ضمٚمس قمغم رضمٚمف اًمٞمنى ،وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ،وإذا ضمٚمس ذم اًمريمٕم٦م أظمرة
ىمدم رضمٚمف اًمٞمنى وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ،وىمٕمد قمغم ُم٘مٕمدشمفش.
وهق [أي :اًمتقرك] ؾمٜم٦م ذم اًمتِمٝمد إظمػم ،وإًمٞمف ذه٥م اًمِم٤مومٕمل ،وأمحد،
وإؾمح٤مق .وُمٕمٜم٤مه :أن خيرج رضمٚمٞمف قمـ وريمف اًمٞمٛمٜمك ،ومٞمْمجع اًمٞمنى ،ويٜمّم٥م
ً
ُمٗمؽمؿم٤م.
اًمٞمٛمٜمك ،وي٘مٕمد قمغم إرض .وذم إول يٙمقن
*ًطأه:ٞحلٍ اهصال ٝعو ٟاهِيب صو ٟاهلل عوٗ ٕٚعو ٟآهٕ ٗضوٍٗ،حلٍ اهتع٘ذ اهرٜ
داء يف حدٙح أبٓ ٛسٙس ٝزض ٛاهلل عِٕ؟
[طمٙمؿ] اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمقضمقب  ،وشم٘مدم أهن٤م
ريمـ ﴿إِ ان اهللاَ َو َُم َالئِ َٙم َت ُف ُي َّم ُٚم َ
قن َقم َغم اًمٜمابِ ِل﴾ [إطمزاب.]67/
ىم٤مل أسمقاًمٕم٤مًمٞم٦م :صالشمف:صمٜم٤مؤه قمٚمٞمف قمٜمد اعمالئٙم٦م ،وصالة اعمالئٙم٦م اًمدقم٤مء.
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ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُف ذم ُمسٚمؿ (،)699
وطمٙمؿ ُ
اًمتٕمقذ ُمـ أرسمع يمًم ذم طمدي٨م أيب ُه َر ْي َر َة َر َ
واًمبخ٤مري ( ،)2488وذم رواي٦م ذم ُمسٚمؿَ ،ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ« :إِ َذا
َوم َر َغ َأ َطمدُ يم ُْؿ ُِم ْـ اًمت َاِم ُٝم ِد ْأ ِظم ِرَ ،وم ْٚم َٞمتَ َٕم اق ْذ سمِ٤مهللاِ ُِم ْـ أَ ْر َسمعٍُِ ،م ْـ َقم َذ ِ
اب َضم َٝمٜم َاؿَ ،و ُِم ْـ
اب ا ًْم َ٘م ِؼم ،و ُِمـ ومِتْٜم َِ٦م اعمَْحٞم٤م واعمًَْم ِ
تَ ،و ُِم ْـ َذ اعمَْ ِسٞمحِ اًمدا اضم ِ
٤ملش.هذه اًمرواي٦م ىمٞمدت
َقم َذ ِ ْ َ ْ
َْ َ َ
ِ

إـمالق إومم.
هق آؾمتحب٤مب هق ىمقل اجلٛمٝمقر ،وذه٥م ـم٤مووس إمم أٟمف واضم٥م ،وهق ىمقل
سمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر .واًمّم٤مرف ُمـ إُمر إمم آؾمتحب٤مب ىمقًمف َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف
َو َؾم اٚم َؿ -يمًم ذم طمدي٨م ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد ريض اهلل قمٜمف« : -صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمبل صغم
اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،صمؿ يدقمق سمًم ؿم٤مءش ،وهق صحٞمح .رواه أمحد (.)29/7
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين -رمحف اهلل -ذم «أصؾ اًمّمٗم٦مش ( :):::/4هذا اًمتخٞمػم ٓ
يِمٛمؾ آؾمتٕم٤مذة ُمـ هذه إرسمع .وومْم٤مًم٦م هق أسمق حمٛمد أٟمّم٤مري أول ُمِم٤مهده أطمد،
وسم٤ميع ُت٧م اًمِمجرة.
وذم احلدي٨م دًٓم٦م قمغم صمبقت قمذاب اًم٘مؼم .وُمٕمٜمك ومتٜم٦م اعمحٞم٤مُ :م٤م يٕمرض
ًمإلٟمس٤من ُمدة طمٞم٤مشمفُ ،مـ آومتت٤من سم٤مًمدٟمٞم٤م ،واًمِمٝمقات ،واجلٝم٤مٓت ،وأقمٔمٛمٝم٤م
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل أُمر اخل٤ممت٦م قمٜمد اعمقت ،أوٞمٗم٧م إًمٞمف ًم٘مرهب٤م ُمٜمف.
*ًطأه:ٞحلٍ اهدعاء قبى اهطالَ؟
()1

[ينمع ًمٚمٛمّمكم ىمبؾ اًمسالم أن] يدقمق ًمٜمٗمسف سمًم سمدا ًمف  .هذا ىمقل اجلٛمٝمقر،
ذيمره اسمـ رضم٥م ذم «اًمٗمتحش (.)299/6
اًمّمدِ ِيؼ ر ِيض اهللاُ َقمٜمْ ُفَ ،أ اٟم ُف َىم َ٤مل ًمِرؾم ِ
قل اهللاِ َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَ :قم ِٚم ْٛمٜمِل ُدقمَ٤م ًء أَ ْدقمُق سمِ ِف ِذم
(َ )2قم ْـ أَ ِيب َسمٙم ٍْر ِ
َ ُ
َ َ
ْ٧مَ ،وم ِ
َص َال ِيتَ ،ىم َ٤ملُ « :ىم ْؾ اًم اٚم ُٝم اؿ إِ ِين َفم َٚم ْٛم ُ٧م َٟم ْٗم ِز ُفم ْٚم ًًم يمَثِ ًػماَ ،و َٓ َيٖم ِْٗم ُر ُ
٤مهمْٗم ْر ِزم َُمٖم ِْٗم َر ًة ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َك،
ُقب إِ آ َأٟم َ
اًمذٟم َ
وار َمحْٜمِل ،إِٟماؽ َأٟم َْ٧م ا ًْم َٖم ُٗمقر ِ
ٞمؿشُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
اًمرطم ُ
ُ ا
َ ْ
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*ًطأه:ٞصؿ ٞاهطالَٗ ،حلٌٕ؟
اًمتسٚمٞمؿ ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ،وهق ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ِ ِِ
مح ُ٦م اهللا َو َقم ْـ َي َس ِ
٤مر ِه
ًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
[ وًمف قمدة صٞمغ ُمٜمٝم٤مُ :ي َس ِٚم ُؿ َقم ْـ َيٛمٞمٜمف ،ا ا
ِ
ِ
٧م
يض اهللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ص اٚم ْٞم ُ
ًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
ا ا
مح ُ٦م اهللَّ]; حلدي٨م َقم ْـ َضم٤مسمِر ْسم ِـ َؾم ُٛم َر َة َر َ
ِ ِِ
َُم َع اًمٜمابِ ِل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿَ ،ومٙم َ
مح ُ٦م اهللا
ًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
َ٤من « ُي َس ِٚم ُؿ َقم ْـ َيٛمٞمٜمف ،ا ا
و َقمـ يس ِ ِ
مح ُ٦م اهللاش .رواه ُمسٚمؿ.
ًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
٤مره ا ا
َ ْ ََ
وهذا ىمقل أيمثر اًمٕمٚمًمء.
وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اسمـ رضم٥م رمحف اهلل وم٘م٤ملً :مق اىمتٍم قمغم ىمقًمف اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ
أضمزاه.

ِ ِِ
مح ُ٦م اهللا َو َسم َريمَ٤م ُشم ُف َ ،و َقم ْـ َي َس ِ
٤مر ِه
ًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
وُمٜمٝم٤م أنُ [:ي َس ِٚم ُؿ َقم ْـ َيٛمٞمٜمف ،ا ا
مح ُ٦م اهللَّ َو َسم َريمَ٤م ُشم ُف] ;حلدي٨م َقم ْـ َقم ْٚم َ٘م َٛم َ٦م ْسم ِـ َوائِ ٍؾ َقم ْـ أَسمِ ِٞمف ريض اهلل
ًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
ا ا
ِ ِِ
٧م َُم َع اًمٜمابِ ِل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َومٙم َ
ًمس َال ُم
قمٜمف َىم َ٤ملَ :ص اٚم ْٞم ُ
َ٤من « ُي َس ِٚم ُؿ َقم ْـ َيٛمٞمٜمف ،ا ا
ِ ِِ
مح ُ٦م اهللا َو َسم َريمَ٤م ُشم ُف ش .احلدي٨م
ًمس َال ُم َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َو َر ْ َ
مح ُ٦م اهللاِ َو َسم َر َيم٤م ُشم ُفَ ،و َقم ْـ ؿم ًَمًمف ا ا
()1

داود سمدون زي٤مدة وسمريم٤مشمف .
قمٜمد أيب ُ

يمًم ذم احلدي٨م دًمٞمؾ ـمٚم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمٕم٤ممل.
( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اعمحسـ اًمٕمب٤مد ذم ذطمف قمغم ؾمٜمـ أيب داود:ومٝمذا يدًمٜم٤م قمغم أٟمف ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م
زي٤مدة( :وسمريم٤مشمف) ،وأن ذًمؽ صحٞمح وؾم٤مئغ ،وًمٙمـ أيمثر اًمرواي٤مت إٟمًم ضم٤مءت سمـ :اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل.
وذم ٟمسخ٦م ٕيب داود مل شمذيمر [ وسمريم٤مشمف ] قمـ اًمِمًمل ،وهذه اًمٜمسخ٦م هل اًمتل ذيمره٤م إًمب٤مين ذم يمت٤مب
اًمّمالة.اهـ (ت)
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وىم٤مل احل٤مومظ ذم «اًمتٚمخٞمصش :قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ مل يسٛمع ُمـ أسمٞمف .وذم «اًمبٚمقغش
صح ؾمًمقمف ُمٜمف.
ىم٤مل :صحٞمح .وهق ىمد ا
طمدي٨م «اًمتسٚمٞمٛمتلمش .رواه مخس٦م قمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿُ ،مـ ـمريؼ
ُمقؾمك ،قمـ ؾمٚمٛم٦م رىمؿ (.)7:7
سمقداود سمرىمؿ ( ،)::8واًمبٖمقي ( )315/4سمدون وسمريم٤مشمف
وطمدي٨م وائؾ رواه أ ُ
ٓ ذم اًمٞمٛملم ،وٓ ذم اًمِمًمل .واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمبػمشُ ،)56/33مـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ
ىمٞمس احلرضُمل ،قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ،قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ ،قمـ أسمٞمف ،وُمقؾمك سمـ
ىمٞمس طمسـ احلدي٨م.
وىم٤مل اًمٓمؼماين قم٘م٥م احلدي٨م :هٙمذا رواه ُمقؾمك سمـ ىمٞمس ،قمـ ؾمٚمٛم٦م ،قمـ
قمٚم٘مٛم٦م ،وزاد ذم اًمسالم (وسمريم٤مشمف).
وُمقؾمك سمـ ىمٞمس ،ىم٤مل احل٤مومظ ذم «هتذي٥م اًمتٝمذي٥مش :شمتٛم٦م يمالُمف ُمـ [اًمٕم٘مٞمكم]
حيدث سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم ،وذم ٟمسخ٦م سمقاـمٞمؾ.
وظم٤مًمٗمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمٜمد أمحد ( )428/5واًمٓمؼماين ( ،)55/33وؿمٕمب٦م سمـ
احلج٤مج قمٜمد اًمٓمح٤موي ( )37:/2واًمبٞمٝم٘مل ( ،)289/3واًمٕمالء سمـ ص٤مًمح قمٜمد
اًمٓمؼماين ( ،)56/33ومٙمٚمٝمؿ رووا احلدي٨م قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ،قمـ طمجر سمـ
قمٜمٞمس ،قمـ وائؾ[سمدون هذه اًمزي٤مدة].
وضم٤مءت زي٤مدة وسمريم٤مشمف قمـ اًمٞمٛملم واًمِمًمل ،ذم طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد قمٜمد اسمـ
ُم٤مضمف ،واسمـ طمب٤من ،واحلدي٨م ُمـ مجٞمع ـمرىمف قمٜمد همػممه٤م ًمٞمس ومٞمف زي٤مدة وسمريم٤مشمف.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم «ومتح اًمب٤مريش ( :)317/6وىمد اظمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مده قمغم أيب
إؾمح٤مق قمغم أىمقال يمثػمة ذم رومٕمف ،ووىمٗمف.
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ويم٤من ؿمٕمب٦م يٜمٙمر أن يٙمقن ُمرومق ًقم٤م .واًمِمٞمخ سمـ سم٤مز رمحف اهلل يرى أهن٤م ؿم٤مذة
«اًمٓمٝم٤مرةش «واًمّمالةش (ص.)461/2
وىمد ضم٤مء قمـ اسمـ ُمسٕمقد قمٜمد اًمبٖمقي ( )7:8قمـ يٛمٞمٜمف ويس٤مره« :اًمسالم
قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل ،اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهللش.
وضم٤مء قمـ ؾمٕمد ُمثؾ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد.
*ًطأه:ٞحلٍ اهتطو ٌٞٚاهجاُٞٚ؟
ٓسمد ُمـ شمسٚمٞمٛمتلم; ًمثبقشمف قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،وهذا هق
اًمراضمح .
ىم٤مل اًمبٖمقي :قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،ومٛمـ سمٕمدهؿ قمغم أٟمف يسٚمؿ
شمسٚمٞمٛمتلم إطمدامه٤م قمـ يٛمٞمٜمف ،وإظمرى قمـ ؿمًمًمف.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم «اًمٗمتحش ( :)324/6واًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمتسٚمٞمٛمتلم أيمثرهؿ قمغم أٟمف ًمق
اىمتٍم قمغم شمسٚمٞمٛم٦م واطمدة أضمزاه ،وصح٧م صالشمف.
وذيمره اسمـ اعمٜمذر إمج٤م ًقم٤م ،ممـ حيٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
*ًطأهً :ٞتٙ ٟطوٍ املاًَ٘؟

ويسٚمؿ اعم٠مُمقم قم٘م٥م اْلُم٤مم ُمب٤مذة .وهق ىمقل أمحد ،واًمِم٤مومٕمل; حلدي٨م ِقمتْ َب٤م َن
ِ ٍ ِ
لم
يض اهللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ « :ص اٚم ْٞمٜمَ٤م َُم َع اًمٜمابِ ِل َص اغم اهللاُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم اٚم َؿ َوم َس اٚم ْٛمٜمَ٤مِ ،طم َ
ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َر َ
َؾم اٚم َؿش ،رواه اًمبخ٤مري.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل :وإومم ًمٚمٛم٠مُمقم أن يسٚمؿ قم٘م٥م ومراغ اْلُم٤مم ُمـ
اًمتسٚمٞمٛمتلم« .اًمٗمتحش (.)331:/6
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ؾائد :ٝقمـ صالة اعمرأة ،وقمقرة اعمرأة:
اعمرأة يمٚمٝم٤م قمقرة ،اإٓ ذم سمٞمتٝم٤م ،شمّمكم وهل يم٤مؿمٗم٦م وضمٝمٝم٤م ،ويمٗمٞمٝم٤م ،وىمدُمٞمٝم٤م.
ىمقل اجلٛمٝمقر ،ورضمحف اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ،وإذا صٚم٧م وؿمٕمر رأؾمٝم٤م يم٤مؿمػ;
ومّمالهت٤م سم٤مـمٚم٦م.
ؾائد :ٝاجلب٦م ٓ شمٙمقن واؾمٕم٦م إيمًمم ،ويٚمبسٝم٤م اًمرضم٤مل .ىم٤مل اْلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -
رمحف اهلل -ذم «زاد اعمٕم٤مدش ( :)5:/2وأَُم٤م ه ِذ ِه ْإَيمًْمم ا ًْمق ِ
اؾم َٕم ُ٦م اًم ّٓم َق ُال ا ًّمتِل ِه َل
َ ّ َ
َ ُ َ
يم ْ
َ٤مَٕ ْظم َر ِ
اج َوم َٚم ْؿ َي ْٚم َب ْس َٝم٤م ُه َق َو َٓ َأ َطمدٌ ُِم ْـ َأ ْص َح٤مسمِ ِف ا ًْم َب ّت َ٦م َو ِه َل خمُ َ٤مًم ِ َٗم ٌ٦م ًمِ ُسٜمّتِ ِفَ ،و ِذم
َضم َق ِاز َه٤م َٟم َٔم ٌر; َوم٢مِ ّهنَ٤م ُِم ْـ ِضمٜم ِ
اخل َٞم َال ِء.
ْس ْ ُ
ىم٤مل اْلُم٤مم اًمِمقيم٤مين -رمحف اهللٟ :):1/3( -مٞمؾ إوـم٤مر ( -ج  / 4ص :)95
٤مس سمِٛم َ ِ ِ ِ
ًمسٜم ِا٦م ِذم َز َُم٤مٟمِٜمَ٤م َه َذا ا ًْم ُٕم َٚم ًَم َء [أي قمٚمًمء
خ٤م ًَم َٗم٦م َهذه ا ُ
َو َىمدْ َص َ٤مر َأ ْؿم ُٝم ُر اًمٜما ِ ُ

لم يّم ُٚمح يم ُُؾ و ِ
ِ ِ ِ ِ
اطم ٍد ُِمٜمْ ُٝم ًَم أَ ْن
اًمِمٞمٕم٦م ُ
َ
اًمْم االل] َوم ُ َػمى أَ َطمدُ ُه ْؿ َو َىمدْ َضم َٕم َؾ ًم َ٘مٛمٞمّمف يم اُٛم ْ ِ َ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
َيٙم َ
ر ٌء ُِم ْـ ا ًْم َٗم َقائِ ِد
ُقن ُضم اب ً٦م َأ ْو َىمٛم ً
ٞمّم٤م ًم َّمٖمػم ُم ْـ َأ ْو َٓده َأ ْو َيتٞم ٍؿ َ ،و ًَم ْٞم َس ذم َذًم َؽ َ ْ
س  ،وُمٜمْع ِ
ِ
ِ
ِ
آٟمْتِ َٗم٤م ِع سمِ٤م ًْم َٞم ِد ِذم يمَثِ ٍػم ُِم ْـ اعمَْٜمَ٤مومِ ِع
اًمدُ ْٟم َٞم ِق اي٦م اإٓ ا ًْم َٕم َب َ٨م َو َشمثْ٘م َٞمؾ اعمُْ ْ١مٟمَ٦م َقم َغم اًمٜما ْٗم ِ َ َ َ

يْم ِف ًمِن َقم ِ٦م اًمتاٛم ُز ِق وشم َِْم ِق ِيف ْاهلٞم َئ ِ٦م ،و َٓ اًمدِ يٜمِٞم ِ٦م اإٓ خمُ َ٤م ًَم َٗم َ٦م ا ِ
و َشمٕم ِر ِ
اْلؾم َب ِ
٤مل
ا
َْ َ
َ
َ ْ
ًمسٜما٦م َو ْ ِ ْ
ُ
َ
ُْ
اخل َٞم َال ِء .اه.
َو ْ ُ
ؾائد :ٝاًمث٤مسم٧م ذم احلدي٨م ؾمٙمتت٤من; سمٕمد اًمتٙمبػمة إومم ،وهذه شمسٛمك ؾمٙمت٦م
آؾمتٗمت٤مح.
واًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد آظمر اًم٘مراءة ،ىمبؾ أن يريمع اْلُم٤مم ،وروي ؾمٙمت٦م صم٤مًمث٦م :سمٕمد ىمراءة
اًمٗم٤مُت٦م ،وًمٙمـ احلدي٨م ومٞمٝم٤م وٕمٞمػ .وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ واوح ،وم٤مٕومْمؾ شمريمٝم٤م.
أُم٤م شمسٛمٞمتٝم٤م سمدقم٦م ومال أصؾ ًمف ،اًمِمٞمخ سمـ سم٤مز رمحف اهلل.
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ؾائدُ :ٝم٤م أدريمف اعم٠مُمقم يٕمتؼم أول صالشمف ،وُم٤م ي٘مْمٞمف هق آظمره٤م ،هذا هق
اًمّمقاب ،وإصح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمًمءً ،م٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :إِ َذا

ِ
ُقه٤م َمت ْ ُِم َ
اًمسٙمِٞمٜمَ ُ٦مَ ،وم ًَم َأ ْد َر ْيمت ُْؿ
ُقه٤م شم َْس َٕم ْق َنَ ،و ْأشم َ
ًمّم َالةَُ ،وم َال شم َْ٠مشم َ
ٞمٛم ْ٧م ا ا
قن َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ ا
أُىم َ
َوم َّم ُٚمقاَ ،و َُم٤م َوم٤م َشمٙم ُْؿ َوم َ٠م ِمتُقاشُ .متٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
ؾائد :ٝاًمسٜم٦م اْلهار سم٤مٕدقمٞم٦م ذم اًمّمالة.

ؾائدً :ٝمبس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ضمب٦م ؿم٤مُمٞم٦م ،ىم٤مل اْلُم٤مم
اًمبٞمٝم٘مل -رمحف اهللٟ -م٘مال ُمـ «أصؾ اًمّمٗم٦مش (ً )261/2مٚمِمٞمخ إًمب٤مين -رمجف اهلل-
ىم٤مل :واجلب٦م اًمِم٤مُمٞم٦م ذم قمٍم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ُمـ ٟمسٞم٩م
اعمنميملم.
وىم٤مل ذم «اًمٗمتحش ( :)357/2ذم احلدي٨م ضمقاز آٟمتٗم٤مع سمثٞم٤مب اًمٙمٗم٤مر طمتك
يتح٘مؼ ٟمج٤مؾمتٝم٤مٟٕ ،مف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ًمبس اجلب٦م اًمروُمٞم٦م  ،وطمدي٨م
أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ َرأَى قمغم قمبداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل
قمٜمٝمًم َقم َغم َصم ْق َسم ْ ِ
٤مب ا ًْم ُٙم اٗم ِ
لم ُُم َٕم ّْم َٗم َر ْي ِـ َوم َ٘م َ٤مل « إِ ان َه ِذ ِه ُِم ْـ صمِ َٞم ِ
٤مر َوم َ
ال َشم ْٚم َب ْس َٝم٤م ش ذم
ا
«ُمسٚمؿش.
واجلقاب :أن هذه إًمبس٦م ٟمققم٤منٟ :مقع ُمٜمٝم٤م ُمِمؽمك سملم مجٞمع إُمؿ وإدي٤من،
ؿمٕم٤مرا ًمبٕمْمٝمؿ دون سمٕمض ،ومٝمذا ُمب٤مح ًمٚمٛمسٚمؿ ًمبسٝم٤م ُمٝمًم يم٤من ؿمٙمٚمٝم٤م
ًمٞمس
ً
ؿمٕم٤مرا ًمألُمؿ اًمٙم٤مومرة ،يتٛمٞمزون سمف قمـ
وُمّمدره٤م...واًمٜمقع أظمر ومٝمق ُم٤م يم٤من
ً
همػمهؿ ُمـ إُمؿ ومال جيقز عمسٚمؿ طمٞم ٍ
ٜمئذ أن ي٘مٚمدهؿ.
ومرو٤م
ؾائد :ٝإذا شمٙمٚمؿ اعمسٚمؿ ذم اًمّمالة ٟم٤مؾم ًٞم٤م ،أو ضم٤مهالً مل شمبٓمؾ صالشمف سمذًمؽً ،
ال ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :رسمٜمَ٤م َٓ شم َُ١م ِ
أو ٟمٗم ً
اظم ْذٟمَ٤م إِ ْن ٟم َِسٞمٜمَ٤م َأ ْو َأ ْظم َٓم٠مْٟمَ٤م﴾ [اًمب٘مرة.]397/
َا
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ؾائد :ٝاًمٜمحٜمح٦م ،واًمٜمٗمخ ،واًمبٙم٤مء ٓ شمبٓمؾ اًمّمالة إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ،ويٙمره
ومٕمٚمٝم٤م ًمٖمػم احل٤مضم٦م .وأُم٤م اًمبٙم٤مء ومٝمق ُمنموع ذم اًمّمالة.
ؾائد :ٝاًمدقم٤مء سمٕمد اًمٗمريْم٦م ،مل حيٗمظ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ،
وٓ قمـ أصح٤مسمف أهنؿ يم٤مٟمقا يرومٕمقن أيدهيؿ سم٤مًمدقم٤مء ،سمٕمد صالة اًمٗمريْم٦م ،وسمذًمؽ
يٕمٚمؿ أٟمف سمدقم٦م.ىم٤مهلف اًمِمٞمخ سمـ سم٤مز رمحف اهلل.
وأُم٤م اًمدقم٤مء سمدون رومع اًمٞمديـ ،وسمدون اؾمتٕمًمًمف مج٤مقم ًٞم٤م ومال طمرج ومٞمف.
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كٚؿ ٞٚصال ٝاجلِاشٝ

شمسقي٦م اًمّمػ واضمب٦م ًمٚمّمالة ،وشمّمح سمدون شمسقي٦م اًمّمػ ُمع اْلصمؿ.
ٗأزكأُا ضتٓ -ٞرا ٓ٘ اهسادح:ٛٓٗ -
 -2اًم٘مٞم٤مم ُمع اًم٘مدرة.

 -3اًمتٙمبػمات إرسمع.

 -4ىمراءة اًمٗم٤مُت٦م; سمٕمد اًمتٙمبػمة إومم ،ويرومع يديف ذم إومم وم٘مط.
 -5اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ; سمٕمد اًمتٙمبػمة اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -6اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م; سمٕمد اًمتٙمبػمة اًمث٤مًمث٦م ،صمؿ يدقمق ًمٚمٛمسٚمٛملم سمٕمد اًمتٙمبػمة
اًمراسمٕم٦م ،صمؿ ُيس ِٚمؿ.
 -7اًمتسٚمٞمؿ.
ؾائد :ٝسمٕمض اًمٜم٤مس رسمًم يرى ضمٜم٤مزة ومال يذه٥م ويتقو٠م ،وي٘مقل :إذا ذهب٧م مل
وأيْم٤م اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ي٘مقم قمٜمد
أدرك اًمّمالة ،ومٞم٘مقم ويتٞمٛمؿ ،وهذا ٓ يّمحً .
رأس اًمذيمر ،ووؾمط إٟمثك .وإذا اضمتٛمع رضم٤مل وٟمس٤مء ىمدم ُمـ ضمٝم٦م اْلُم٤مم اًمرضم٤مل.
واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اٟمتٝمٞم٧م ُمـ هذا اًمدرس يقم إطمد 2539/22/2ه
ؿمٝمرا سمدار احلدي٨م سمدُم٤مج ،رطمؿ اهلل سم٤مٟمٞمٝم٤م وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜم٤مشمف.
وُمٙمث٧م ومٞمف ً
وطمٗمظ اهلل اًم٘م٤مئؿ قمغم دقمقشمف ُمـ سمٕمده وهق ؿمٞمخٜم٤م اًمٜم٤مصح إُملم حيٞمك سمـ قمكم
احلجقري ،أسال اهلل العيل العظوم أن يرزقنا اإلخالص والسنة حتى ادامت.
يمتبف :أسمقسمِمػم احلجقري
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